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FRA ORDFØRER
Svelvik kommune har gjennom de senere årene vært med på en omstillingsreise, og det har blitt lagt
ned en betydelig innsats for å rydde opp i kommuneøkonomien. Etter første halvår i 2018 ble
eiendomsskatten avviklet, og når kommuneregnskapet for 2018 gjøres opp kan vi ta farvel med
ROBEK-registeret. Selv om vi formelt har gjenvunnet den økonomiske handlefriheten, vil det fortsatt
være et begrenset økonomisk handlingsrom.
I 2018 tok kommunereformen mer og mer av manges tid. Både medarbeidere, ledere og politikere er
involvert i arbeidet på ulikt vis. Det er flust av prosjekter og møter av mange slag. Alt det nye
kommer på toppen av alt alle gjør fra før. Det gjør at mange gjør mye, og at vi føler på samvittigheten
at vi kanskje ikke får gjort alt godt nok. Det kan tære på noen og enhver.
Reformen gjør også at enkelte medarbeidere flytter på seg og får nye utfordringer, og at
utskiftingene skjer i et høyere tempo enn hva vi ellers er vant med. 2018 ble et år med tre rådmenn.
Anne Synnøve Horten ble konstituert i april, da Leif Arne Steingrimsen sluttet som rådmann. HansPetter Christensen ble ansatt av kommunestyret i juni og tiltrådte i august.
Selv med begrensede økonomiske ressurser og midt i en reformperiode, er det likevel mye Svelvik
kommune får til. Det skjer mye godt utviklingsarbeid i alle sektorer, som gir innbyggerne bedre
tjenester. På Kommunebarometeret i 2018 nådde vi opp til 74. plass, korrigert for kommunens
inntektsnivå. Det er ikke lenge siden vi måtte lete på bunnen av lista for å finne Svelvik. Det
innebærer at vi nå får til mer for pengene enn det kommunens økonomiske forutsetninger skulle tilsi.
Kommunen har intensivert arbeidet med planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter.
Det vil gi flere synlige resultater det kommende året, og i årene som kommer. Samtidig skjer det
reguleringsarbeid for byggeprosjekter på privat eiendom. Noen planer ble vedtatt i 2018, og flere er
under arbeid. Det gir grunnlag for vekst og spennende utvikling av stedet vårt i tiden fremover.
Noe av det jeg kanskje husker best fra 2018 er Kronprinsparets besøk, men minnene handler først og
fremst om møtene de kongelige gjestene hadde med menneskene i lokalsamfunnet vårt. Her i Svelvik
er det rett og slett mange flotte folk, som med engasjement og innsats bidrar til å gjøre Svelvik til et
sted vi alle kan være stolte av!

Andreas Muri
Ordfører
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RÅDMANNENS OPPSUMMERING AV 2018
Etter flere års omstilling og gode økonomiske resultater øker naturlig nok forventningene om
tjenesteutvikling, et større og bredere tilbud og ikke minst realiseringen av investeringsplaner lagt
over lang tid.
Svelvik kommune har levert på de økonomisk betingede målene om å avvikle eiendomsskatten og
dekke inn tidligere års underskudd. Det har en direkte virkning for innbyggerne i form av økt
handlingsrom over tid. For en kommuneorganisasjon som har gitt mye for å komme dithen er det
imidlertid krevende å konstatere at marginene er små og kravet til nøkternhet og fortsatt behov for
omstilling tilstede.
Det er et misforhold mellom veksten i utgifter og kommunens frie inntekter. Årsakene er flere, men
ikke desto mindre skaper det en utfordrende situasjon. Bemanningsnormen i barnehage og
pedagogreformen i skole med delvis virkning i regnskapsåret forklarer en del. Behovet for
ressurskrevende tjenester forbundet med tidligere utskrivning fra spesialisthelsetjenesten og
innbyggere med særskilte behov er andre viktige forhold.
Gjennomgående leverer Svelvik kommune gode, innbyggertilpassede tjenester. Kommunen har
utviklet og testet ut metoder for medvirkning for å oppnå eierskap og større effekt av det offentliges
innsats.
På mange vis uttrykker 2018 ett av to viktige «mellomår». Driften og tjenesteproduksjonen,
utviklingsarbeidet og realiseringen av viktige prosjekter videreføres i Svelvik som egen kommune,
samtidig som oppmerksomheten og innsatsen i stadig større utstrekning vendes mot Nye Drammen
som er et faktum fra 2020. Det er da også langt på vei årsaken til endringer, midlertidighet i flere
funksjoner og redusert kapasitet. Ikke minst gjelder det på ledernivå.

Hans-Petter Christensen
Rådmann
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OM DOKUMENTET
Årsevaluering 2018 er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den skal gi en
beskrivelse av utviklingen over kommunens økonomi, organisasjon og tjenesteproduksjon pr.
31.12.18. Årsevalueringen tar utgangspunkt i Kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2022 og
vedtatte justeringer i 1. Tertial og 2. Tertial 2018.
Like viktig som å rapportere og gjøre opp status for hvilke resultat som ble levert i 2018 er
årsevalueringen en viktig prosess som gir organisasjonen og politisk ledelse en anledning til å lære og
anerkjenne det arbeidet som er nedlagt siste år og identifisere forbedringsområder.
Det politiske årshjulet er bygget opp omkring fem større politiske beslutningspunkt:


Rammesaken – Kommunestyrets bestilling til rådmannen mht neste års budsjett



Kommuneplanens handlingsdel og budsjett for neste periode



Tertialrapport – underveisrapportering og mulighet for å justere mål og virkemiddelbruk



Tertialrapport – underveisrapportering og mulighet for å justere mål og virkemiddelbruk



Årsevaluering – Årsregnskap og årsrapport for tjenester og samfunn

Det politiske årshjulet skal sikre gjennomføring av Svelvik kommunes langsiktige og overordnede mål
fra Kommuneplanens samfunnsdel, og bygge på kommunens visjon:
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BETRYGGENDE KONTROLL
I Kommuneloven §23, punkt 2 heter det at: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges
fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen
skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser,
og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
I hovedsak er det etablert et godt system for styring og internkontroll i Svelvik kommune. Sentrale
elementer i internkontrollarbeidet skal være:


Månedlige økonomimøter med alle tjenester og månedlig rapportering til politiske organer.



Politisk rapportering 1. tertial, 2. tertial og årsevaluering.



Tjenestenes gjennomgang – innspill til Kommuneplanens handlingsdel og status på
internkontrollarbeidet fra alle tjenester.



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



Politisk og administrativt årshjul.

Rådmannen konstaterer at kombinasjonen av flere skifter i sentrale lederposisjoner, midlertidighet i
stillinger og pågående prosess for kommunesammenslutning fører til at løpende rapportering ikke
hatt ønsket frekvens og kvalitet.
Etisk standard
Etisk standard handler om en rekke elementer i kommunens egen tjenesteproduksjon, i
samhandlingen med andre, kommunikasjon med innbyggerne, næringslivet og partnere,
myndighetsutøvelse mv.
Regelverk, rutiner og prosedyrer er beskrevet og samlet i et dataverktøy og gjort tilgjengelig for de
som har behov for det i sitt daglige arbeid og i situasjoner som fordrer særskilt innsats. Innholdet er
revidert, oppdatert og tilført nytt materiale gjennom året.
Det er verdt å merke seg at det er etablert ny og forbedret versjon for rapportering av avvik og
uønskede hendelser. Nytt regelverk for personvern og datasikkerhet er viet spesiell
oppmerksomhet.
Vedtatt handlingsplan mot korrupsjon er under gjennomføring og gjort til gjenstand for
oppmerksomhet blant annet i ledermøter/samlinger. Implementering av tiltakene er forutsatt
videreført.
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MEDARBEIDERE
Organisasjonsutvikling
Det er foretatt flere disposisjoner og endringer i organisasjonen gjennom første halvdel av 2018.
Hensikten har i første rekke vært å konsolidere tjenesteproduksjonen under forholdsvis store
omveltninger for øvrig. Etter sommeren er det ikke foretatt slike endringer, men mindre justeringer
vurderes kontinuerlig basert på behovet og konsekvenser av ressursbruk knyttet til
kommunereformprosessen.
To tydelige endringer representeres ved overføringen av Vei, park og friluft fra Kultur og byutvikling
til INP og etableringen av en midlertidig kommunalsjeffunksjon for Svelvikhuset.
Organisasjonskart pr. 31.12.18:
Barnehager

OPPVEKST OG
UTDANNING

skoler
PPT
Kulturskole
Svelvik omsorgssenter
Bofellesskap

HELSE OG
OMSORG

Praktisk bistand
Akrivitet og mestring
Kjøkken
Oppfølginstjeneste
Forvaltningsenheten

RÅDMANNSFUNKSJONEN

Kultur

KULTUR OG
BYUTVIKLING

Fossekleiva kultursenter

INVESTERINGS OG
NÆRINGSPROSJEKTER

Prosjektledelse og
byggherrrefunksjon

RÅDMANN

Frivilligsentralen
Borgertorg og
fellestjenester
Eiendom

Næringsutvikling
Vann og avløp
Vei, park og friluft

SVELVIKHUSET
NAV
PLAN OG
BYGGESAK
(verstkommunesamarbeid
Nedre Eiker)
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Forebyggende
Barnevern

Likestilling og diskriminering
Pr. 31.12.2018 var det 387 fast ansatte i Svelvik kommune, fordelt på 341,28 årsverk. Det er en
marginal nedgang i antall ansatte fra 2017. Dette kan skyldes at enkelte stillinger holdes ubesatte/
besettes midlertidig, i påvente av kommunesammenslåing 1.1.2020. Det er en liten oppgang i antall
årsverk, og det betyr at man kan se en marginal endring i deltidsprosenten bland de fast ansatte.
Beskrivelse
Faste ansettelser
Fast ansatte, årsverk
Fast ansatte, antall ansatte
Fast ansatte, antall kvinner
Fast ansatte, antall menn
Herav deltid:
Deltid totalt, antall årsverk
Deltid, antall ansatte
Deltid, antall kvinner
Deltid antall menn

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
313,67
380
319
61

323,22
379
314
65

332,73
396
327
69

341,28
387
323
64

103,67
170
155
15

94,22
150
131
19

96,73
160
140
20

93,28
141
127
14

I kommunens lønnspolitikk fremgår det at man skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene
ved at alle har like muligheter når det gjelder bl.a. faglig- og personlig utvikling, karriereveier innad i
kommunen og lønnsutvikling. Videre fremgår det at man gjennom rekruttering skal jobbe for en
heltidskultur og at medarbeiderne jobber i størst mulig stillingsprosent.
Siden 2015 er antall ansatte i deltidsstillinger redusert med 17,1%, og gjennomsnittlig stillingsprosent
for ansatte i deltidsstillinger er økt med over 6 prosentpoeng i samme periode, fra 60,1 % til 66,2%.
Antall deltidsansatte er tilnærmet stabilt, mens antall deltidsansatte kvinner er redusert med 18,1 %
siden 2015.
I 2018 ble det gjennomført opplæring for tillitsvalgte, ledere og verneombud i forbindelse med
implementering av «Rutine for håndtering av mobbing, trakassering og utilbørlig opptreden».

Rekruttering og mangfold
Kommunen ønsker å fremme likestilling og mangfold blant søkere til stillinger, gjennom bl.a. å
benytte en fast mal for annonsering av stillinger som understreker dette. «Svelvik kommune er
opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett
alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn». Svelvik kommune er en IAvirksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
I 2018 ble det lyst ut totalt 66 faste stillinger i Svelvik kommune, hvorav 57 heltidsstillinger. Det var
totalt 979 søkere til stillingene. Av de som ble fast ansatt i heltidsstillinger var 65 % kvinner. Det ble
ansatt 11 i faste deltidsstillinger, av disse var 73% kvinner.

Sykefravær
Sykefraværsrutinen er gjennomgått og revidert. Dedikert ressurs fra Rådmannsfunksjonen har bistått
flere avdelinger og tjenester med å jobbe bevisst med oppfølging av langtidsfraværet og samme
10

rådgiver har hatt dialog med samtlige kommunalsjefer om temaet. Det er opprettet dialog med
kommunelegen, som skal videreformidle hvilke tilretteleggingsmuligheter i Svelvik kommune til de
stedlige fastlegene. Veiledere for arbeid med sykefraværsoppfølging er tilgjengeliggjort for ledere i
Svelvik kommunes kvalitetssystem, EQS.
AMU og hovedtillitsvalgte har tatt opp risiko for økt sykefravær i forbindelse med kommunereform,
som tema. Økt arbeidsbelastning for både ledere og ansatte er faktorer som kan tenkes å virke inn på
sykefraværet.
Statistikk over det samlede sykefraværet i Svelvik kommune for 2018, viser derimot ikke en slik
tendens. Sykefraværet i Svelvik kommune er over tid, stabilt, med endringer innenfor enkelte
avdelinger og tjenester, som i noen grad skyldes enkeltfravær i små avdelinger.

Fokus på oppfølging av langtidsfravær ser ut til å kunne ha noe effekt. Med langtidsfravær mener vi
her sykefravær over 8 uker. For Svelvik kommune totalt har andelen av langtidsfravær gått fra 71 % i
2017 til 66 % i 2018. To tjenester, Svelvikhuset og Investerings- og næringsprosjekter har en lavere
andel langtidsfravær enn 50%. Her må man ta i betraktning at dette er tjenester med, relativt sett, få
årsverk, og et generelt lavt sykefravær.
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Det er viktig å understreke at det foreligger en del mulige feilkilder i forbindelse med
sykefraværsstatistikken, og at det er relevant å ha fokus på trender og utvikling. Dagsverk og fravær
for helge- og helligdager for avdelinger er ikke medregnet i disse statistikkene. Manglende
registrering av egen ferie, egenmeldinger og annet fravær utgjør også mulige feilkilder.

Lærlinger
Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ha 7 lærlinger, dette er i utgangspunktet ivaretatt.
Det jobbes tett med Opplæringskontoret i Vestfold med oppfølging av lærlingene og i løpet av året
har det blitt endringer på antallet pga ulike forhold. Ved utgangen av året er tre lærlinger knyttet til
Helse og omsorg og en lærling knyttet til Oppvekst og utdanning. I løpet av året har det vært jobbet i
arbeidsgruppe for fremtidig lærlingeordning i Nye Drammen.

Tillitsvalgts arbeid
Rådmannen avholder drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte ca. hver måned. Dette er en viktig arena
for godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse. I løpet av 2018 har det blitt behandlet 77
saker, om bl.a;








Økonomi – status (fast sak)
Kommunereform (fast sak)
Lokal lønnspolitikk
Seniorpolitikk
Kapittelplassering av ledere
HMS-grunnopplæring for ledere og
verneombud
ByLab







12

Kveldsarbeid
Evaluering av sommeren
Håndtering og praktisering av
omstilling/omplassering av ansatte
Representasjon i adhoc-drøftinger med
rådmann
Sykefravær/sykefraværsoppfølging









Arbeidstid jul- og nyttårsaften
Arbeidstøy – klesgodtgjørelse
Endring av stilling
Resultat LedMed 2018
Lokale forhandlinger
Årshjulsdokumenter
Fleksitid








Oppfølging og opplæring – Hovedavtale og
Hovedtariffavtale
Innspill ansettelsesrutine
Endringer i organisasjonen
Budsjett
Faktaundersøkelse
Lønnstrekk ved feil utbetaling

Uttalelse fra Hovedtillitsvalgte
Alle hovedtillitsvalgte fra alle organisasjonene inviteres til faste drøftingsmøter med rådmann. Dette
er en arena som fungerer svært godt. Det er god kommunikasjon og saker blir drøftet på en svært
tilfredsstillende måte, og det rom for gode diskusjoner. I tillegg til de faste møtene er det også ad hoc
møter med rådmann.
L50 er en møtearena hvor HTV’er blir invitert. Dette er en arena med alle lederne hvor det er temaer,
arbeid tjenestevis, informasjon og opplæring. Dette er en god arena hvor alle får samme informasjon
og felles forståelse
I tjenestene Oppvekst- og Utdanning og Helse- og Omsorg er det faste møter ca. 1 gang i måneden
med kommunalsjefene.
Hovedtillitsvalgte har et godt samarbeid og god dialog med HR/personal avdelingen.
Administrasjonsutvalget har fire møter i året. Dette er en god møteplass for trepartssamarbeidet i
kommunen. Vi har kommet med innspill til blant annet budsjett. Innspillene og saker vi tar opp er har
blitt utarbeidet sammen med alle hovedtillitsvalgte.
Lokale forhandlinger: Det er i 2018 gjennomfør lokale forhandlinger for ledere i kapittel 3 og andre
ansatte i kapittel 5. Det ble et brudd i forhandlingene som ble løst gjennom lokal nemnd.
Kommunereform: Dette arbeidet har skutt fart i 2018. Fast tema på drøftingsmøtene med rådmann
og de hovedtillitsvalgte.
Svelvik har to hovedtillitsvalgte som sitter i Felles Partsammensattutvalg. I 2018 var det møter en
gang i måneden. I forkant av disse møtene var det fellesmøter med alle hovedtillitsvalgte i egen
kommune for å få en bredere involvering.
Hovedtillitsvalgte var også med i flere arbeidsgrupper og andre prosesser i forbindelse med
Kommunereform. Arbeidspresset i forhold til deltakelse i ulike fora og arbeidsgrupper inn mot Nye
Drammen er stort og krevende. Arbeidet er preget av godt samarbeid på tvers av både
arbeidstakerorganisasjonene og kommunene.
Det har blitt avholdt en felles samling for alle hovedtillitsvalgte i alle tre kommunene. Dette opplevde
alle som en veldig bra dag både for å bli kjent og for felles forståelse.
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Politikerne har et kommunereformutvalg, på disse møtene stiller to hovedtillitsvalgte. I disse møtene
har hovedtillitsvalgte talerett.
Vi hovedtillitsvalgte ser på dette som en god involvering og at det er en god forståelse for viktigheten
av et godt trepartssamarbeid.
Nærværsgruppen
Denne gruppen ble avviklet når dedikert ressurs i rådmannsfunksjonen fikk særskilte oppgaver
knyttet til sykefravær.

Uttalelse fra Vernetjenesten

Arbeidsmiljøolven § 6.2 sier «Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som
angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at
arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er
ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov».
Vernetjenesten i 2018 har bestått av 16 verneombud og et Hovedverneombud (HVO).
Hovedverneombudet har hatt 40 % frikjøp dette året.
Det har vært avholdt 4 felles verneombudsmøter i 2018. En av de var miniseminar med tema «Vold
og trusler» og «Mobbing, trakassering og utilbørlig adferd» i regi av SynergiHelse.
De andre møtene har vært mer uformelle møter hvor informasjon, kunnskapsdeling, aktuelle saker
og refleksjoner rundt ulike temaer har vært agenda. HVO har løftet enkelte saker videre i linjen.
HVO har vært på arbeidsplassbesøk og hatt dialog med verneombud i aktuelle saker som omhandlet
arbeidsmiljø.
Det har vært avviklet 3 dagers HMS kurs for ledere og verneombud.
Verneombudene har vært invitert av HVO til nettverksamlinger for sin seksjon i Drammen.
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Ellers har HVO representer/ vært involvert slik :







Deltatt på Nettverksgrupper for Hovedverneombud i Vestfold. Et aktivt fora for
oppdateringer og drøftinger.
Deltatt på L50
Møtt på 5 AMU møter ( Arbeidsmiljøutvalget) I forkant av møtene hatt Arbeidsmøte med HR
hvor sakskart legges.
Vært involvert i saker og organisasjonsendringer i ulike tjenester.
Deltatt på lokale drøftingsmøter i forkant av
Kommunereformen NyeDrammen
o Faste møter med HVO i Drammen og HVO i Nedre Eiker
o Vært tilstede med uttalerett i Kommunereformutvalget lokalt sammen med
Hovedtillitsvalgte.
o Involvert i ulike arbeidsgrupper, Arbeidsgiverpolitisk Plattforn for Nye Drammen.
o Deltatt på Arbeidsverksteder
o Deltatt på Møtefora med prosjektrådmann og prosjektledelse.
o Deltatt på to 2 dagers samlinger for alle Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud i
regi av prosjektrådmannen. Dette er viktige foraer hvor vi drøfter og blir kjent på
tvers av kommunene og ulike kulturer.
o Deltatt og vært vara til Partsammensatt Utvalg (PSU) i forkant av Fellesnemndsmøter
Nye Drammen

Samarbeidet med ledelsen lokalt og i Nye Drammen er preget av åpenhet og ønske om bred
involvering. Prosessene i NyeDrammen erfares å være forutsigbare og med bred involvering.
Prosjektledelsen ser klart behov for trepartssamarbeid for å trygge prosessene frem til 2020 for
ansatte.
Samarbeidet med Hovedtillitsvalgte og vernetjenesten både i Svelvik og NyeDrammen fungerer godt
og veien er kort når aktuelle saker må drøftes.
Nå vender Vernetjenesten blikket mot 2019 med spenning, glede og forventning.
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ØKONOMI
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God Kommunal Regnskapsskikk) nr. 6
skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme denne for formannskapet eller annet organ etter
kommunestyrets bestemmelse.
Årsberetningen skal foreligge til behandling samtidig med at årsregnskapet legges frem.
Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året. Det skal
redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling.
Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i henhold til
den informasjon som gis i årsregnskapet.
Svelvik kommune har i 2018 hatt som plan å sluttføre nedbetaling av akkumulert underskudd i
forhold til ROBEK, hvilket også er overholdt. Dette betyr at Svelvik kommune er ute av ROBEK når
årsregnskapet er behandlet og godkjent av Kommunestyret i juni 2019.

Driftsregnskap
Driftsresultat

Regnskapsresultat 2018
24 027 23 307

25 000
20 000

17 773

17 489 18 024

16 446

15 000
10 000

8 679
5 418

5 000
-5 000
-6 767
-9 295

-10 000
-15 000
2014

2015
Brutto driftsresultat

2016
Netto driftsresultat

16

2017
Mer-/mindreforbruk

2018

Netto driftsresultat i %
6,0 %
5,0 %

5,2 %

4,0 %

3,9 %

3,0 %

3,8 %

2,0 %

1,75%

1,0 %
0,0 %

1,3 %

-1,0 %

-1,4 %

-2,0 %
2014

2015
2016
Netto driftsresultat %
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Driftsregnskapet for 2018 er gjort opp med et netto driftsresultat på minus 6,7 millioner kroner og
regnskapet er avsluttet i balanse. Netto driftsresultat i 2018 var på -1,4 % av brutto driftsinntekter.
For alle kommuner i landet var gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2,1 %.
Ved utgangen av 2018 er gjenstående akkumulert underskudd på 5,6 millioner kroner dekket inn.

Driftsinntekter

Samlede driftsinntekter i 2018 var på 471,9 millioner kroner, noe som var en økning med 1,7
millioner kroner eller 0,35 % i forhold til 2017. Driftsinntektene var 20,0 millioner kroner høyere enn
regulert budsjett.
Frie inntekter, dvs rammetilskudd og skatteinntekter, er økt med ca. 6,1 millioner eller 1,77 % i
forhold til 2017.
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Driftsutgifter

Samlede driftsutgifter i 2018 var 481,2 millioner kroner, noe som var en økning i forhold til 2017 med
om lag 28,5 millioner eller 6,3 %. I forhold til regulert budsjett er økningen 28,7 millioner kroner eller
6,3 %. Av denne økningen utgjør lønn og sosiale utgifter 19,0 millioner kroner.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon viser en økning fra 2017 til 2018
på 4,3 millioner kroner (korrigert for Intern husleie på 16,6 millioner kroner). Motposten på dette er
fordelte utgifter. Økningen består i bl.a. vintervedlikehold, kjøp av konsulenttjenester,
bedriftshelsetjeneste samt administrative vikartjenester.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon økte med 4,9 millioner kroner eller 6,8
% fra 2017 til 2018. I forhold til regulert budsjett er økningen 14,4 millioner kroner eller 23,3 %.
Vertskommunesamarbeid hva gjelder flyktninger og plan og byggesak, kjøpte plasser innen helse,
andel prosjektorganisasjon Nye Drammen, samt økte kostnader til Legevakten IKS utgjør
merparten av denne økningen.
Overføringsutgiftene ble økt med 2,2 millioner kroner fra 2017 til 2018. Mesteparten av dette består
av økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.
Finanstransaksjoner
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Netto finanskostnader endte i 2018 på 20,1 millioner kroner, noe som er en nedgang med om lag 0,5
millioner kroner sammenlignet med 2017. Dette på tross av en oppgang i det generelle rentenivået.
Som motvekt til dette, er det refinansiert to eldre lån med høy fastrente.
Over 61,5 % av den totale låneporteføljen er bundet med fast rente og det vurderes derfor at det er
en moderat til lav risiko knyttet til finansforvaltningen.
Avsetninger
Bruk av avsetninger endte på 19,6 millioner kroner. Av dette var 4,5 millioner knyttet til avsetning av
overskudd fra 2017. VA-fond er brukt med 2,5 millioner. Øvrig bruk av fond var ubrukte øremerkede
midler fra 2016 og 2017 som ble inntektsført i 2018.
Avsetning til fond er avsetning til tap utlån, mindre forbruk fra 2017 og diverse øremerkede midler
(statlige midler, og midler tildelt av kommunestyret).
Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Tall i 1.000 kroner

Opprinnelig
budsjett
2018

Regnskap
2017

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

Sum bruk av avsetninger
AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

-4 555
-6 428
-8 634
0

-4 555
-6 428
-1 109
0

-10 899
0
-269
0

-10 899
-5 741
-1 459
0

-19 617

-12 092

-11 168

-18 100

0
5 631
5 267
1 951
0

0
5 601
6 505
42
0

0
10 014
8 196
42
0

0
10 014
14 069
7 486
0

12 849

12 147

18 251

31 569

0

0

0

-4 555

Tidligere års akkumulerte underskudd betalt i henhold til budsjett med 5,631 millioner kroner.
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Vedlegg 1
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
Regnskap
2018
Tall i 1.000 kroner

Regulert
budsjett
2018

Note

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Eiendomsskatt annen eiendom
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter

11

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

17
15
15
15
15
15

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift

-172 141
-175 197
-400
-3 848
0
-17 788
-369 374

-170 004
-172 595
-400
-3 800
0
-19 015
-365 814

-164 537
-172 514
-806
-7 607
0
-20 773
-366 236

-2 230
0
5 845
0
16 536
20 151

-2 400
0
7 451
0
15 980
21 031

-1 916
0
7 084
0
15 109
20 277

5 631
5 267
1 951
-4 555
-6 428
-8 634
-6 768

5 601
6 505
42
-4 555
-6 428
-1 109
55

10 014
14 069
7 486
-10 899
-5 741
-1 459
13 469

0

0
-344 728
344 728

-332 489

-355 991

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Ansvar 9*
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Regnskap
2017

380 078
-24 086
0

0

0
356 758
-28 824
-4 555

Frie inntekter i 2018 ble 369,4 millioner kroner, noe som er en økning på 0,9% i forhold til 2017 og
1,0 % i forhold til regulert budsjett. Sum fordelt til drift 380,0 millioner kroner som er 23,3 millioner
eller 6,4 % mer enn i 2017 og 35,3 millioner eller 10,2 % høyere enn regulert budsjett.
Netto bruk av bundne avsetninger er regnskapsført med 6,7 millioner kroner mot budsjettert 1,1
millioner kroner. Større poster er:
Bruk av selvkostfond 2,5 millioner, driftsfond Oppvekst og utdanning 1,9 millioner, driftsfond Helse
og omsorg 2,4 millioner, samt diverse mindre fondsbruk 1,8 millioner.
Avsetning til fond 1,9 millioner som består av bl.a Barnevern 0,6 millioner, Mestring og aktivitet 0,5
millioner, samt Husbanken 0,4 millioner.
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Investeringsregnskap

I 2018 ble det investert 79,6 millioner i anleggsmidler, mot et regulert budsjett på 111,2 millioner
kroner. Årsaken til dette er svakere gjennomføringsevne enn forutsatt. Kommunestyret vedtok i
løpet av 2018 at budsjettbevilgningene for 2018 og 2019 skulle ses i sammenheng. Dette er grunnen
til det ikke ble fremmet en sak om budsjettjustering etter 2 tertial.
Startlån for 2018 endte på 9,5 millioner kroner mot et budsjett på 10,0 millioner kroner. Avdrag på
startlån var på 8,4 millioner kroner mot budsjett på 0. I tillegg ble det avsatt 3,2 millioner kroner til
fond for ekstraordinære innbetalinger i 2019.
Bruk av lånemidler endte på 84,5 millioner kroner. 85,0 millioner kroner var lån tatt opp i 2018. 15,0
millioner kroner refererer seg til låneopptak fra 2017, men med utbetaling i 2018. I tillegg ble det
dekket inn 5,8 millioner fra 2017. Resterende var ubrukte lånemidler fra tidligere år. Den svakere
gjennomføringsevnen er grunnen til at det er et lavere låneopptak en budsjettert.
Tilskudd til investeringer er 8,0 millioner kroner lavere i regnskap enn i budsjett. Årsaken her er
forsinkelse på ferdigstillelse av prosjekt med tilskudd fra Husbanken.
Det er i 2018 et udekket merforbruk i investeringsregnskap på 0,3 millioner kroner.
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Balanse
Balanseregnskapet
Note

Tall i 1.000 kroner

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler

5
5
6

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Regnskap 2018

483
56
67
15
554

110
065
192
240
576

Regnskap 2017

453
36
66
14
510

091
790
453
017
245

1 176 184

1 080 597

28 105
33 649
0
0
0
39 719

29 545
31 457
0
0
0
44 309

101 473

105 311

1 277 658

1 185 908

-15 617
-6 236
0
-4 072
0
0
0
345
0
-105 319
0
3 042

-16 777
-12 918
0
-3 617
-4 555
5 631
0
5 831
0
-84 731
0
3 042

-127 858

-108 094

-641 314
0
0
-441 411

-625 911
0
0
-381 317

-1 082 725

-1 007 228

0
-63 247
-3 828

0
-66 501
-4 088

-67 076

-70 588

-1 277 658

-1 185 911

13 439
0
-13 439

12 942
0
-12 942

0

0

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond

15
15

Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Likviditetsreserve
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Sum egenkapital

15

17
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GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Sum langsiktig gjeld

9

KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån

Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
Sum memoriakonti
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Faste eiendommer og anlegg
Balanseført verdi av faste eiendommer og anlegg ble fra 2017 til 2018 økt med 30,0 millioner kroner
til 483,1 millioner kroner. Økningen består bl.a. av bygninger Lille Åsgaten 3, 5,7 millioner,
modernisering Svelvik Sykehjem 4,7 millioner, VA-prosjekter 15,2 millioner.
Utstyr, maskiner og transportmidler
Balanseført verdi av utstyr, maskiner og transportmidler ble fra 2017 til 2018 økt med 19,3 millioner
kroner. Økningen består bl.a. av Uteområde barneskoler 1,3 millioner, Kirken 5,5 millioner,
Oppgradering Tangen skole 2,5 millioner og IKT oppvekst og utdanning 3,5 millioner.
Avskrivninger
Avskrivningene totalt (kapitalslitet) var 22,7 millioner kroner i 2018, mot 21,1 millioner kroner i 2017.
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidlene utgjorde 554,6 millioner kroner ved utgangen av 2018, mens pensjonsforpliktelsene
utgjorde 641,3 millioner kroner. Differansen i beholdningen av pensjonsmidler versus
pensjonsforpliktelser har minket med 28,9 millioner kroner fra 2017 til 2018.
Aksjer og andeler
Aksjer og andeler økte i 2018 med 1,2 millioner kroner. Endringen var knyttet til egenkapitalinnskudd
KLP (årlig).
Kortsiktige fordringer
Kortsiktige fordringer var ved utgangen av 2018 på 28,1 millioner kroner. De største enkeltpostene er
krav mot staten for ressurskrevende brukere med om lag 8,0 millioner kroner,
merverdiavgiftskompensasjon 4,0 millioner kroner, ordinær merverdiavgift 0,9 millioner kroner,
sykepengerefusjon 1,7 millioner kroner og årsoppgjørsposteringer 8,5 millioner kroner.
Kundefordringer utgjør 5,6 millioner kroner. Fordringene regnes å være reelle.
Kasse, postgiro og bankinnskudd
Saldo pr. 31.12.2018 var 39,7 millioner kroner.
Premieavvik
Netto premieavvik pr. 31.12.2017 var 27,1 millioner kroner mot 29,7 millioner kroner i 2018.
Akkumulert premieavvik er opparbeidet siden ordningen med amortisering ble innført i 2003.
Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2018 på 15,6 millioner kroner, mens det ved utgangen av
2017 var på 16,7 millioner kroner.
Bundne driftsfond
Saldo pr. 31.12.17 var på 12,9 millioner kroner mens saldo pr. 31.12.2018 var 6,2 millioner kroner.
Endringen her består i hovedsak av VA-fond 2,5 millioner, avsatte prosjektmidler Helse og omsorg 2,4
millioner. I tillegg finnes flere bundne driftsfond.

23

Bundne investeringsfond
Saldo pr. 31.12.18 var på 4,1 millioner kroner. Ekstraordinære innbetalinger på startlån som ble
avsatt til fond og som skal innbetales Husbanken i 2019. Det er betalt inn ekstra avdrag til Husbanken
og igjen satt av beløp som skal betales i 2019.
Regnskapsmessig resultat
Regnskapsmessig resultat i 2018 var 0.
Regnskapsmessig merforbruk
Akkumulert underskudd er redusert fra 5,6 millioner kroner i 2017 til 0 ved utgangen av 2018.
Kapitalkonto
Saldo på kapitalkonto er økt fra 84,7 millioner kroner i 2017 til 105,3 millioner kroner i 2018, i første
rekke knyttet til økte investeringer.
Andre lån
Den langsiktig gjelden eks. pensjonsforpliktelser vokste fra 381,3 millioner kroner i 2017, til 441,4
millioner kroner i 2018. Endringen er et resultat av gjennomførte prosjekter.
Ubrukte lånemidler
Pr. 31.12.18 utgjorde de ubrukte lånemidlene 13,4 millioner kroner, dette er i hovedsak Startlån fra
Husbanken.
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Gjeld

Netto lånegjeld pr. innbygger var ved utgangen av 2018 på kr. 55.316,- dvs. en økning med 8.654,eller 18,5 % fra 2017. Sammenlignet med andre kommuner har Svelvik kommune en relativt lav
lånegjeld pr. innbygger.
Den økte takten i gjeldsveksten opprettholdes ut over regnskapsåret som følge av planlagte
investeringsprosjekter.

Arbeidskapital
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Drammen 2018

Nedre Eiker 2018

Arbeidskapitalen er et uttrykk for forholdet mellom omløpsmidler (bankinnskudd, kontanter,
pengemarkedsfond etc.) og kortsiktig gjeld. Ved utgangen av 2018 er arbeidskapitalen positiv selv om
den er noe svekket fra 2017.

Likviditet

Likviditetsutvikling 2015-18
2018

2017

2016

2015

45 000
35 000

1000 kr

25 000
15 000
5 000
-5 000
-15 000
-25 000

Svelvik kommune har i mindre og mindre grad vært avhengig av å benytte kassekreditten. I 2018 er
det skjedd ved kun ved ett tilfelle. Kassekreditten er på 30 millioner kroner.

Utvikling i frie inntekter
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KOSTRA Gruppe 13

De frie inntektene pr. innbygger økte i 2018 til kr 51.958,- fra kr. 50.517,- i 2017. Dette var en økning
med kr. 1.441,- pr. innbygger eller 2,8 %.
Administrasjon
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1 000
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Drammen
2018

Nedre Eiker
2018

KOSTRA Gruppe 07

KOSTRA Gruppe 13

I 2018 hadde Svelvik kommune netto driftsutgifter til administrasjon og styring pr. innbygger på
kr 5.677,-. Sammenlignet med 2017 er dette en økning på kr 1.178,- eller 26,2 %. Kommunene er
svært forskjellig organisert og fordeler dermed kostnader forbundet med administrasjon ulikt. Det
innebærer at en direkte sammenlikning på dette nivået er vanskelig.
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Barnehager

Barnehager
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Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i
kommunal barnehage
Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år og brutto driftsutgifter pr. barn i kommunal barnehage er kr
159.145,- i 2018. Dette er en økning på kr 17.572,- eller 12,4 %.
Årsaken til at netto driftsutgifter øker betraktelig er at:





Bemanningsnormen innebar en økning på 1,2 millioner
Antallet barn med plass i andre kommuner var 23 i vårhalvåret som regnes å være svært
høyt, og høyere enn budsjettert (men normalt) i høsthalvåret
Antall barn med enkeltvedtak og spesial pedagogiske tilbud i andre kommuner hadde en
økning både i antall og spesielt i omfang
Utvidelse av moderasjonsordninger for brukerbetaling gav en betydelig inntektssvikt
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Skole

Grunnskole
140 000

14
12,8

120 000

12

11,8
10,6

100 000

9,8

10

9,7

8,1

80 000

7,1

7,5

8

60 000

6

40 000

4

20 000

2
99 340

104 973

107 527

119 271

92 754

96 502

107 787

103 453

Drammen
2018

KOSTRA Gruppe 07

KOSTRA Gruppe 13

-

0
Svelvik 2015 Svelvik 2016 Svelvik 2017 Svelvik 2018 Nedre Eiker
2018

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor er kr 119.271,- i 2018. Dette er en økning med kr 11.744,eller 10,9 %.
En medvirkende årsak til dette er:




Antall barn og unge i skolepliktig alder redusert, uten at dette automatisk fører til lavere
utgifter totalt sett
Lærernormen ble iverksatt høsten 2018
De ulike spesialavdelingene på Tømmerås og Tangen er krevende ressursmessig
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Pleie og omsorg

Pleie & omsorg
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Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

Årsverk helse og omsorg pr 10.000 innebygger

Svelvik har også i 2018 hatt en økning av brutto driftsutgifter pr innbygger, i institusjon på 4,0 %.
Fremdeles er institusjonsplassene i Svelvik ca 20,0 % mer kostnadseffektive enn i sammenlignbare
kommuner.
Barnevern

Barnevern
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Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
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Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år i barnevern, har økt med kr 1.224,- eller 13,0 %. Svelvik er
likevel fremdeles mer kostnadseffektiv enn Drammen og Nedre Eiker.

NAV/økonomisk sosialhjelp
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Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år

Netto driftsutgifter pr. innbygger 20-66 år i sosialtjenesten, har økt med kr 1.139,- eller 19,8 %. Dette
medfører at Svelvik er nå mindre kostnadseffektiv enn både Drammen og Nedre Eiker.

Økonomisk stilling
En betydelig og krevende omstilling har gitt Svelvik kommune positive over noen år. Til tross for en
kontinuerlig forbedring er kommunens økonomi å betrakte som utsatt. På den ene siden har
omstillingen gitt grunnlag for å forsterke og utvikle tjenestetilbudet, på den annen vil en slik situasjon
lett avstedkomme forventninger og krav om å rette opp skjevheter som oppleves oppstått under
omstillingsprosessen.
Svelvik kommunes økonomi fremstår med små marginer i drift, lite reserver og er med det
forholdsvis sårbar for svingninger i fireårsperioden. Kommunen er gjennomgående kostnadseffektiv
om en ser på sammenliknbare kommuner, men over tid vil nettopp det lave kostnadsnivået utfordre
evnen til å levere så vel i kvalitet som kvantitet.
Nøkternhet mht. forbruk og sterk styring av kommuneøkonomien er en absolutt nødvendighet for å
opprettholde kontroll. Det er også grunn til å peke på utfordringene ved et høynet rentenivå og som
resultat av nye bestemmelser om nedbetalingstakten på lån som følge av kommuneloven som trer i
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kraft 1. januar 2020. Det forutsetter bedre driftsresultat og fortrinnsvis en økende egenandel i
investeringsprosjekter, finansiert ved avsetninger.
For å oppnå en kommuneøkonomi som tåler forutsetningene om økt behov mht. rettighetsbaserte
tjenester, generelle forventninger om kvalitet og leveransedyktighet og i tillegg ønsker og behov for
forholdsvis omfattende investeringer på sikt må prioriteringene angis tydelig og konsekvensene
komme til uttrykk i ressursdisponeringen. Omstillingen er m.a.o. ikke avsluttet med dette
regnskapsåret.

ROBEK
Ved utgangen av 2018 har Svelvik kommune nedbetalt resterende delen av det akkumulerte
underskuddet.

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

Tjenestene – Økonomisk resultat
Budsjett 2016 Resultat 2016 Budsjett 2017 Resultat 2017 Budsjett 2018 Resultat 2018
Folkevalgte organer
Rådmannsfunksjon
Fellesutgifter
Oppvekst og utdanning
NAV
Svelvikhuset
Helse og omsorg
Kultur og byutvikling
INP
Vann og avløp
SUM:

4 148 000
19 142 000
13 964 000
108 324 000
19 803 000
20 804 000
89 432 000
8 432 000
37 110 000
-7 071 000
314 088 000

511 000
977 000
123 000
4 640 000
1 275 000
356 000
-1 916 000
-190 000
477 000
-1 608 000
4 645 000

5 118 000
19 489 000
15 612 000
123 898 000
17 363 000
19 212 000
104 744 000
29 328 000
235 000
-7 396 000
327 603 000

322 000
1 313 000
-312 000
41 000
324 000
1 125 000
-2 947 000
135 000
-775 000
-132 000
-906 000

3 741 000
20 111 000
18 186 000
129 206 000
15 583 000
19 821 000
109 780 000
34 262 000
-1 529 000
-7 363 000
341 798 000

-297 000
-750 000
2 137 000
462 000
-1 301 000
1 470 000
-6 187 000
-89 000
-80 000
14 000
-4 621 000

Tjenestene hadde samlet et negativt resultat på 4,6 millioner kroner 2018 når selvkostområdene
vann og avløp holdes utenfor. Betegnelsene «underskudd» og «overskudd» nedenfor refererer til
forholdet mellom avlagt regnskap og vedtatt budsjett (med mulige justeringer gjennom året).
Området folkevalgte organer hadde et underskudd på 0,3 millioner kroner, som i hovedsak var
forårsaket av økte kostnader til godtgjøring av folkevalgte i forbindelse med kommunereformen.
Rådmannsfunksjonens underskudd på 0,7 millioner kroner skyldes uforutsett bruk av ekstern
rådgivning, dekning av innleide konsulenter og utgifter til kommunesammenslutningen er blant
årsakene.
Budsjettområdet fellesutgifter hadde et overskudd på 2,1 millioner kroner. Det skyldes i første rekke
kommunereformprosessen der det var avsatt ekstraordinære midler som ikke er fordelt til områder
som er tilsvarende belastet (i hovedsak rådmannsfunksjonen og folkevalgte organer). I tillegg ble
lønnsoppgjøret noe lavere enn den tidlig beregnede rammen skulle tilsi.
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Oppvekst og utdanning fikk i 2018 et underskudd på 0,5 millioner kroner, relatert til underskuddet
ved driftsenhetene i barnehagene og skole.
NAV hadde i 2018 et underskudd på 1,3 millioner kroner som i sin helhet svarer til økte kostnader
knyttet til sosialhjelp overfor flyktninger.
Svelvikhuset hadde et overskudd på 1,5 millioner kroner. Mye av årsaken til dette dreier seg om
stillinger som ble besatt senere enn forventet.
Helse og omsorg fikk et underskudd i 2018 på 6,2 millioner kroner som er forbundet med spesielt to
forhold; ressurskrevende tjenester og forsterkede tjenester ved Svelvik sykehjem. Det er viktig å
merke seg at inngangspunktet for det statlige bidraget knyttet til ressurskrevende tjenester hvert år
er høynet og den statlige kompensasjonen derfor redusert.
Kultur og byutvikling viser et underskudd på 0,1 millioner kroner; et resultat av flere forhold.
INP/Tekniske tjenester bokfører et underskudd på 0,1 millioner kroner. I hovedsak dreier dette seg
om økt eierbidrag til Drammensregionens brannvesen.

Oppsummering
Rådmannen konstaterer en utgiftsvekst innenfor de dominerende områdene for tjenesteproduksjon
som går langt ut over veksten i de frie inntektene. I den utstrekning dette ikke dreier seg om
tjenester, oppgaver eller prosjekter som er helt eller delvis tilskuddsfinansiert vil dekningen måtte
finnes ved å redusere tilsvarende i andre tjenester.
Fra tidligere er det kjent at ressurskrevende tjenester innen helse- og omsorgsfeltet representerer en
betydelig utfordring fordi det på generelt grunnlag er vanskelig å anslå behov og planlegge
alternative løsninger, blant annet begrunnet i at dette dreier seg om innbyggere som har en lovfestet
rett til tjenester og/eller som på kort varsel skrives ut fra annet behandlingstilbud. Det er fortsatt
ikke samsvar mellom behov som har oppstått i året og de budsjettrammene som er stilt til
disposisjon.
Et redusert antall barn i skole gir ikke tilsvarende kostnadsreduksjon på grunn av aldersspredning og
klassedeling. I tillegg er det innført bemanningsnorm i barnehage og pedagognorm i skole som slår
ut i økte kostnader i regnskapsåret.
Rådmannen peker også på at bosettingen av flyktninger har skjedd uten at en i tilstrekkelig grad har
vært i stand til å kvalifisere for inntektsgivende arbeid. Det fører til at bistanden til personer og
familier uten egen inntekt preger regnskapet.
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Demografiske forhold

Forholdet 0-15 år og 67 år+
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I diagrammet ovenfor er det gjennomgående fenomenet den siste tiårsperioden forsøkt vist: Svelvik
får markant flere eldre innbyggere og har en ikke ubetydelig nedgang i antallet yngre innbyggere.
Kommunens ressursinnsats i 2018 speiler i noen utstrekning aldersutviklingen, men utfordres av en
handlingsplan til kommuneplanen som ikke fullt ut tar konsekvensen av situasjonen.
Befolkningen i Svelvik vokste med 0,29 % i 2018, fra 6.672 innbyggere til 6.685 innbyggere.

Kommunale eierskap og interkommunalt samarbeid
Aksjeselskaper:
 Ferjeselskapet Drøbak – Hurum – Svelvik
AS
 Svelvik Produkter AS
 Svelviksposten AS
 Drammen Meieri AS
Interkommunale selskap:
 Blindevannverket Interkommunale selskap
 Buskerud Kommunerevisjon IKS
 Drammensregionens brannvesen IKS
 IKA Kongsberg IKS
 Legevakta i Drammensregionen IKS
 Renovasjonsselskapet i
Drammensregionen IKS
 Vestfoldmuseene IKS
 Vestviken 110 IKS

Interkommunale samarbeid (§27):
 Drammen Havn
 Drammensregionen IKT
 Drammensregionens interkommunale
krisesenter
 Kemneren i Drammensregionen
 Kommuneadvokaten i Drammensregionen
 Drammen og Svelvik interkommunale
lønnstjenester
 Vestregionen
 Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og
omegn
Vertskommunesamarbeid (§28):
 Buskerudregionens incestsenter
 Felles Miljørettet Helsevern, Vestfold
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Evaluering av risiko og sårbarhet
I forbindelse med Kommuneplanens handlingsdel 2018-2022 ble det foretatt en risiko- og
sårbarhetsanalyse knyttet til utviklingstrekk som både kan påvirke kvaliteten på tjenesten og gjøre at
Svelvik kommune ikke igjen får økonomiske utfordringer.
Fargene indikerer:

Område
Kommunereform
Turnover, med fare for
redusert kapasitet og
kompetanse

Kommunereform
Drifte og utvikle Svelvik
kommune samtidig som ny
kommune bygges

Økonomi
Skatteinntekter
Økonomi
Mottak, bosetting og
integrering av flyktninger

Økonomi
Økonomisk sosialhjelp

Status
En økt turnover i organisasjonen utgjør en reell fare,
kan skape utfordringer for organisasjonen på enkelte
felt. Årsakene er å finne i usikkerhet og
uforutsigbarhet mht. egen stilling i ny kommune.
Dette vil føre til redusert kapasitet og kompetanse i
Svelvik.
Det vises til rapport 1. tertial. Oppmerksomheten
knyttet til etableringen av nye Drammen øker blant så
vel folkevalgte som medarbeidere.
Prosjektet er ressurskrevende og de tre kommunene
må avgi medarbeidere og midler til gjennomføring av
sammenslutningen i stadig større utstrekning.
Prosessen utfordrer i seg selv kapasiteten på flere
nivåer og kan usikkerhet og frafall i enkelte
yrkesgrupper. ROS-analysen oppdateres.
Tradisjonelt har Svelvik operert med konservativt
beregnede skatteinntekter. Anslaget vurderes
fortløpende.
Bosettingen i 2018 har vært begrenset. Kapasiteten er
redusert, men integreringsteam etablert med mandat
til å sikre en god, helhetlig og effektiv samordning av
kommunens tjenester for å lykkes med bosetting og
integrering av flyktninger.
I 2018 har utgiftene til økonomisk sosialhjelp økt
sterkt. Derfor har NAV som et særlig mål å få
flyktninger over i inntektsgivende arbeid etter at
introduksjonsprogrammet er gjennomført. NAV har
også mål om å få flere sosialhjelpsmottakere inn i
aktive løp som kan føre til arbeid. Imidlertid er det
personer som av ulike årsaker vil måtte være
sosialhjelpsmottakere over svært lang tid.
NAV har rekruttert to nye veiledere som har
spesialkompetanse på oppfølging av flyktninger og
rekruttering. Disse vil starte mot slutten av 2018 og
vektlegge arbeidslinjen. NAV har inngått samarbeid
med Jobbservice Drammensregionen for å styrke vår
markedskompetanse og fokus på å få brukere inn i
ordinært lønnet arbeid. NAV har også innført
JobbMatch hver 14. dag hvor man sammen med
Jobbservice jobber med enkeltsaker og følger tett opp
status på sosialhjelpsmottakere mot arbeid og
aktivitet. NAV inviterer også sosialhjelpsmottakere
som er arbeidssøkere til ByLab første onsdag hver
måned hvor man får tilgang til ledige stillinger som
ikke ligger offentlig utlyst. Dette er for at brukere som
kan ha problemer med å komme inn på
arbeidsmarkedet kan få mulighet til å komme rett på
liste til arbeidsgiverne og dermed øke sin mulighet til å
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KHD
Status Status Status
2018- 1.tertial 2.tertial 3. tertial
2022

Økonomi
Barnevern

Økonomi
Ressurskrevende brukere

Økonomi
Nærværsarbeid

Økonomi
Befolkningsutvikling

Økonomi
Høy andel enkeltvedtak

Tjenesteproduksjon
Rekruttering av pedagogisk
personale i skole og
barnehage

Utvikling
Prosjektgjennomføring

Tjenesteproduksjon
Plan- og byggesak

Tjenesteproduksjon
Oppfølgingstjenesten

få jobb uten så mange å måtte konkurrere med. Dette
er en fin arena for de med hull i cv for å komme i
posisjon til å vise seg for potensielle arbeidsgivere.
Barnevern er alltid vanskelig å forutse utviklingen for
og 1-2 dyre plasseringer kan få økonomiske
konsekvenser i størrelsesorden 2-3 millioner kroner.
Det vurderes allikevel at det forebyggende
barnevernet nå er av en slik kvalitet at
sannsynligheten for at det kommer helt nye brukere er
redusert.
Ressurskrevende tjenester er gjenstand for refusjon
fra staten. Terskelen (kommunens egenandel) har
vært hevet ved flere statsbudsjett de senere årene;
det gir forholdsvis tunge ressursløft for kommuner der
slike tjenester har et visst omfang.
Det kan være en viss risiko for økt sykefravær i
forbindelse med kommunereformarbeidet. Dette
knyttet til den enkeltes usikkerhet i forhold til egen
stilling, endringer som skjer og uforutsigbarhet i
omstillingsperioden. Det er lagt inn et økt fokus på
sykefravær i rådmannens drøftingsmøter med
hovedtillitsvalgte og i AMU. Kontinuerlig informasjon
om kommunereformarbeidet for å trygge og vurdering
og iverksettelse av andre tiltak blir viktig for å
redusere risikoen.
En lav vekst og en rask aldring i befolkningen
representerer utfordringer. Det dreier seg om så vel
rammetilskuddets innretning som organisasjonens
evne til kortsiktig omstilling i forhold til registrert
behov.
Andel enkeltvedtak om spesialundervisning viser en
nedgang gjennom 2018, men er fortsatt høyere enn
ønskelig. Årsaken til nedgangen er satsing på tiltak
rundt tidlig innsats, samt økt veiledning og
systemrettet arbeid fra PP-tjenesten.
I barnehagene ble det rekruttert barnehagelærere,
men de trakk sin stilling slik at det ved utgangen av
2018 har 2 av 3 barnehager dispensasjon fra
utdanningskrav.
Antall ufaglærte i skolen er ved årets slutt 3,5
pedagoger.
Prosjektstyring er et sårbart område; det er foretatt
disposisjoner for å sikre gjennomføringsevne. Likevel
vil mange års etterslep utfordre realiseringen av
vedtatte prosjekter.
Det er foretatt en gjennomgang av områder/saker
hvor det har vært behov for avklaring mellom Svelvik
og Nedre Eiker, på bakgrunn av at kommunene har
hatt ulike arbeidsmåter/forståelse for oppgavene.
Det anses nå å være avklart, og risikoen knyttet til
behov for lokalkunnskap lokale prioriteringer er
redusert.
Det viser seg ikke å være realistisk å tilbakeføre
ressurskrevende brukere som planlagt, og utgifter til
eksternt kjøp av tjenester må påregnes.
Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet er fortsatt
utfordrende.
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Tjenesteproduksjon
Kvalitet i forvaltningen
Tjenesteproduksjon
Høyt ambisjonsnivå hos
Kultur og byutvikling

Tjenesteproduksjon
Rett kompetanse på
Borgertorget

Økonomi
Økende antall barn med
barnehageplass i andre
kommuner

Kompetansehevende tiltak for å sikre kvalitet i
forvaltningen er igangsatt og det foreligger planer for
ytterligere tiltak. Krever likevel betydelig oppfølging.
Den høye ambisjonen er til dels knyttet til
oppgaveutvalgets tiltak hvor tjenesten skal stimulere
og motivere til gjennomføring, og som forutsetter
innbyggeres ønske om å bidra. Erfaringen viser at
dette tar tid og krever god oppfølging. Sykefraværet i
tjenesten utfordrer oppfølgingen.
Behovet for kompetanse innen lokaldemokratisk
arbeid på Borgertorget er redusert da ByLab i stor grad
ivaretar arbeidet som var tiltenkt Borgertorget.
ByLabens beliggenhet, åpningstider, utforming og
tilbud er en godt tilpasset arena for å nå innbyggere,
næringsliv, lag/foreninger og andre.
Svelvik kommune har hatt en høy andel barn med
barnehageplass i andre kommuner. Dette har
utfordret økonomien på barnehageområdet da Svelvik
kommune må betale for disse plassene til omliggende
kommuner.
Grunnet nedgang i barnetall har det oppstått ledig
kapasitet ved barnehagene. Nye brukere kan derfor
tildeles plasser i Svelvik fremfor å søke plasser i andre
kommuner
Våren 2018 er det sendt henvendelser til alle brukere
med plass i annen kommune om å ta imot tilbud i
Svelvik. 7 barn har tatt imot tilbud og startet i
kommunal barnehage i Svelvik høsten 2018. Antall
plasser er nå redusert fra 23 barn i vårhalvåret
til 11 barn ved utgangen av 2018.
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STATUS PÅ KOMMUNESTYREVEDTAK
Her gis status på kommunestyrevedtak som er fattet i forbindelse med årshjulsdokumentene.
Status på andre politiske vedtak er lagt under rapporteringsområdet hvor saken tilhører.
Trafikklysmetoden benyttes for rapportering av i hvilken grad vedtakene er gjennomført;
= vedtaket er påbegynt, ferdigstilt eller avsluttes med sikkerhet senest 2019
= vedtaket er delvis gjennomført eller under arbeid og antas ferdigstilt i 2019
= vedtaket er ikke gjennomført og kan ikke påregnes gjennomført i 2019

Status på vedtak Rammesak 2018 og 2019
Vedtak
(k.st.sak 30/17)
1. Ved utarbeidelse av
Kommuneplanens handlingsdel 2018
– 2022 skal rådmannen videreføre
de mål og strategier som ligger i
Kommuneplanens handlingsdel 2017
– 2020, herunder prioritere innsatser
som beskrevet under” Profil og
prioriteringer” i vedlegg 1:
Rammesak 2018.
2. Følgende rammer settes for
arbeidet i budsjettperioden 2018 –
2022:
a. Realveksten i de frie inntektene
skatt og statlig rammetilskudd
budsjetteres som vist i saken.
b. Eiendomsskatten skrives ut med
uendret skattesats på 2 promille i
2018.
c. Eiendomsskatten avvikles med
virkning fra 1. juli 2018.
d. Akkumulert driftsunderskudd
inndekkes i tråd med vedtak fattet i
sak 16/2014 07.04.14:” Inndekning
av underskudd årsregnskapet –
søknad om forlenget
nedbetalingstid.”
e. Det budsjetteres med et netto
driftsresultat i 2018 på minimum
1,75 %.
3. Rådmannen bes om å inngå avtale
om felles personvernombud med
Drammen og Nedre Eiker kommuner
fra 2018.
4. Kommunestyret ber rådmannen
vurdere utredning av følgende tiltak
til Kommuneplanens handlingsdel
2018 – 2022:

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

Frie inntekter innarbeidet i henhold til KS-modell og vurderinger av
befolkningsvekst og vekst i skatteanslag.
Eiendomsskatt innarbeidet med 2 promille for første halvår 2018.
Akkumulert underskudd dekkes inn i 2018.
Kravet om netto driftsresultat på1,75% oppfylles ikke helt. Budsjetteres
med et netto driftsresultat på om lag 1,5 %.

Avtale inngått og avsatt kr. 150.000,- til formålet i budsjett 2018 og
2019. Felles personvernombud er ansatt, tiltrådte 01.03.18.
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Fra 2018:
a. Sosioøkonomisk analyse av
tettstedene i Svelvik
b. Endring av prosjektmandat 7B ved
at det legges til et nytt kulepunkt
under 2018-2020: «Miljøterapi
innføres som arbeidsform for
hjemmeboende tjenestemottakere
og på sykehjemmet.»
c. Endring av prosjektmandat 14A
ved at det legges til et nytt kulepunkt
under 2018-2020: «Utarbeide og
implementere en modell for
brukermedvirkning og involvering på
individ- og systemnivå, for alle
tjenestemottakere av helse- og
omsorgstjenester.»
d. Rutiner og systemer for
kreftomsorg i kommunen.

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

Prosjektmandat 14A utgår fordi temaet er satt på dagsorden i tjenestene
og er under implementering.
Brukermedvirkning og involvering ivaretas ved å implementere
hverdagsmestring i hjemmetjenesten og livsglede i institusjonstjenesten.

Gjennomført

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

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

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

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

b. Fortsette opptrappingen av det
psykiske helsevernet for
innbyggerne.
c. Samarbeid med grunneiere og
næringsdrivende om tiltak for å
forebygge og raskt fjerne tagging.

Ivaretatt i prosjekt 12A Oppfølgingstjeneste

5. Rådmannen bes innarbeide
prosjekt: «Kartlegging og opprydding
av ulovlige byggetiltak i
strandsonen»
6. Rådmannen bes utarbeide forslag
til mandat for følgende
oppgaveutvalg, til 2. Tertial:
a. Ungdom i Svelvik
b. Områdeplan for Strømmhallen,
Strømmbanen og samfunnshuset
c. Hvordan skape et «ta vare på
hverandre»-samfunn?

Er lagt inn som samfunnsmål 2.5.18

Er spilt inn i investeringsbudsjettet

Tiltaket er lagt inn i Kommuneplanens handlingsdel og budsjett 20182022. Status se pkt 5.1.2

Er lagt inn som samfunnsmål 3.5

a. Navn er endret til «Ungdom i Svelvik mot 2020». Er lagt inn som
samfunnsmål 10.1.9
b. Tema er endret til «Byhuset Svelvik». Er lagt inn under prosjekt 2A
Prosjekt Byhuset
c. Oppgaveutvalg «Helseknutepunkt i Svelvik» er avlyst (fsk sak 24/18)
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7. Kommunestyret ber rådmannen
om å utrede behov og mulighet for å
realisere boligsosiale prosjekter i
Vannverksveien og i Strandgata.
a. Kommunestyret ønsker en snarest
mulig realisering av boligsosialt
prosjekt for rus/psykiatri i
Vannverksveien.
b. Kommunestyret ber om at
Strandgaten 16 forblir i kommunalt
eie, og at det settes ned en
tverrfaglig gruppe som kan kartlegge
behov og muligheter for å etablere
et variert kommunalt botilbud.
8. Kommunestyret ber rådmannen
om å innarbeide økonomiske
konsekvenser for drift av Fossekleiva
gitt Sande kommunes uttreden av
samarbeidsavtalen.
9. Kommunestyret ber rådmannen
innarbeide arbeidsgruppa Grunnane
sin anbefaling i KHD 2018–2022.
10. Kommunestyret ber rådmannen
utarbeide et program for forsert
asfaltering/reasfaltering av
kommunale veier i 2018 og 2019.
11. Kommunestyret ber rådmannen
om å legge frem forslag til budsjett
for både 2018 og 2019 i desember
2017.

a. Er etablert som eget prosjekt 12B Prosjekt Vannverksveien

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

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

Innarbeidet i KHD 2018-2022 (investeringsprosjekt 33)

Gjennomført

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

Status

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

Innarbeidet i KHD 2018-2022 med kommunestyrets forslag til endringer

Markedsføring eiendomsdagen i
Drammen
2. Kommunestyret vedtar
Kommuneplanens handlingsdel 20182022 med følgende rammer for
Investeringsbudsjettet: (se KHD)
3. Låneopptak inntil kr.70.600.000,a. Startlån kr.10.000.000,4. Det avsettes kr.792.000,- til tilsyn
og kontroll i Svelvik kommune for
2018 (Buskerud Kommunerevisjon
IKS).
5. Det avsettes kr.5.600.000,- til
nedbetaling av akkumulert
underskudd.
6. For driftsåret 2018 gis det et
driftstilskudd tilsvarende egenandel
for kommunale SFO’er til IFO driftet
av Svelvik Tennisklubb.

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

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

Innarbeidet i KHD 2018-2022 med kommunestyrets forslag til endringer

Innarbeidet i KHD 2018-2022 med kommunestyrets forslag til endringer
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Driftstilskuddet avregnes etter
avslutning av regnskapsåret 2018.
7. Brukerbetalinger, gebyrer og
avgifter vedtas som angitt i vedlegg.
8. Brukerbetalinger, gebyrer og
avgifter som ikke er nevnt spesifikt i
vedlegg økes med 3 %.
9. Rådmannen bes om å gjennomgå
gebyrregulativet for plan- og
byggesaker til kommunestyrets første
møte i 2018 og foreslå endringer i
tråd med avtale om
vertskommunesamarbeid med Nedre
Eiker kommune
10. Rådmannen delegeres myndighet
til å fordele lønnsreserve når
lønnsoppgjør for 2018/2019 er klart.
11. Det skrives ut eiendomsskatt i
hele kommunen for 1. halvår 2018
med en sats på 2 promille. 1. termin
skrives ut som vanlig. 2. termin
skrives ut med halv sats. 3. termin
fritas for eiendomsskatt
12. For inntektsåret 2018 og 2019
fastsettes den kommunale skattøren
for inntekts- og formuesskatt i Svelvik
kommune lik de maksimalsatser
Stortinget vedtar.
13. Kommunestyret godkjenner
planstrategi
14. Kommunestyret godkjenner mål,
strategier og tiltak som beskrevet i
Kommuneplanens handlingsdel med
følgende endringer:
• 2A Byhuset, det legges til: Byhuset,
samfunnshuset og rådhuset må sees i
sammenheng for å lage en helhetlig
plan for funksjoner i den nye bydelen.
• Pkt. 2.5.6 det legges til: Plan for
området rundt Ebbestadhallen
utarbeides av landskapsarkitekt i
samarbeid med lokalutvalg på
Ebbestad i 2018.
• Pkt. 2.5.14 det etableres en
overgang mellom enden av Lysløypa
syd for demningen ved
Ebbestadvannet for å binde
skiløypene sammen vinterstid og for å
gi økt tilkomst for flere sommerstid til
Vassåssetra. (Planlegges i 2018 og
gjennomføres i 2019.)
15. Kommunestyret godkjenner
handlingsprogram for temaplaner og
kommunedelplaner i
Kommuneplanens handlingsdel med
følgende endringer:
Følgende punkt i Temaplan for
friluftsliv og rekreasjon endres til

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

Gjennomføres i september i hhv 2018 og 2019

Gjennomføres som beskrevet

Gjennomført

Innarbeidet i KHD 2018-2022

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

Høsten 2018 ble det gjennomført flere arbeidsmøter med lag,
foreninger og nærmiljøutvalget på Ebbestad. I samarbeid med
landskapsarkitekt er det utarbeidet planer for et nærmiljøanlegg i
området rundt Ebbestadhallen og tidligere Ebbestad skole. Det er bl.a.
planlagt å etablere en ballbinge og andre typer leke- og
sportsinstallasjoner. Nærmiljøanlegget er planlagt etablert i 2019.

Arbeidet videføres til 2019. Vei, park og friluft er i gang med å sondere
mulighetene for en trase hvor det kan legges en slik skiløype. En
traktorvei med avtale om å preppe skiløype når det er forhold for det
og når det ikke kjøres tømmer, er det rimeligst og enkleste. Dersom det
planlegges og etableres som en turvei/løypetrase, hvor det er
hovedformålet i stedet for skognæring må det behandles etter Pbl, noe
som krever mer ressurser, arbeid og prosess for å få til gjennomføring.
Innarbeidet i KHD 2018-2022
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oppgaveutvalgets opprinnelige
forslag:
Lage rundløype:
Definere utgangspunkt for tursti fra
Markveien med rundløype inn til
Ebbestadvannet- Vassås-SkallandMarkveien. Overgang ved
Ebbestadvannet og Skalland
(bro/overgang fra demningen
sørover, og bro/overgang ved
Skalland til lysløypa) Koble lysløypa
med tursti til Vassås. Sammenkobles
syd for demningen.
16. Midler avsatt til arbeidet med
oppgaveutvalg fordeles av
formannskapet. Midlene skal
benyttes til studieturer,
kunnskapsinnhenting, gjennomføring
av tiltak som foreslås av
oppgaveutvalgene og drift av
oppgaveutvalgene.
17. Tilskudd til Svelvik kirkelige
fellesråd:
a. Ordinært tilskudd kr. 3.730.000,-.
b. Tilskudd til samarbeidsprosjekt
diakon kr. 120.000,-.
18. Tilskudd til Interkommunale
samarbeid (IKS), Kommunale Foretak
(KF) og vertskommunesamarbeid hvor
Svelvik kommune deltar justeres med
kommunal deflator i 2018 og 2019.
19. Rapport vedrørende åpen
barnehage tas til orientering
20. Svelvik kommune bosetter 10
flyktninger i 2018 i henhold til
anmodning fra IMDI, men da under
forutsetning av at det er mulig å få til
et samarbeid med Drammen
kommune om grunnskoleopplæring
og introduksjonsprogram.
21. Rådmannen bes om å innlede
samtaler med Drammen kommune
om et vertskommunesamarbeid om
grunnskoleopplæring og
introduksjonsprogram for nyankomne
flyktninger.
22. Gamle Berger barnehage
avhendes i tråd med tidligere vedtak.
Salgssum benyttes som finansiering
av investeringsbudsjettet for 2018.
23. Tilskudd til Svelvik Næringsråd
økes med kr. 30.000,- årlig. Følgende
kriterier legges til grunn:
Svelvik Næringsråd leder, koordinerer
og utarbeider årlig et
aktivitetsprogram for Svelvik sentrum
i samarbeid med Svelvik kommune og
lag/foreningsliv.

Høsten 2018 ble deler av traseen Skalland-Vassås rustet opp. I
forbindelse med oppgradering av «fjellbekkerenna (eget prosjekt) så
ble også deler av denne traseen oppgradert. Arbeidet er i utført med
interne ressurser, og avdelingen har mottatt mye ros for kvaliteten.
Den delen av rundløypa som består av overganger og nyetableringer er
mer krevende, men sonderes med grunneier i sammenheng med pkt.
2.5.14 i 2019

Oppgaveutvalg innen området Helse og omsorg er vedtatt ikke
gjennomført (fsk sak 24/18)

Månedlig overføring

Gjennomført

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

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

Bud på 3,5 mill er akseptert med overtakelse jan-19

Innarbeidet i KHD 2018-2022
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Jf. omdømmeprosjektet
«Svelvik2020» settes det særlig fokus
på disse dagene:
• Juni - markedsdagen/Jordbærfesten
• August - Svelvikdagene og
Svelvikspillet
• Desember - Julemarkedet
Årlig arrangeres næringslivets dag i
samarbeid med kommunen.
24. Følgende områder prioriteres i
forbindelse med kartlegging og
opprydning av ulovlige tiltak i
strandsonen:
a. Berger, Sentrum/Øvre Svelvik, Krok
25. Det gis 25.000 kr i grunnstøtte til
hvert lokalutvalg. Resterende midler
tildeles av formannskapet til
prosjekter etter søknad fra
lokalutvalgene.
26. Øremerkede tilskudd og økning av
rammetilskudd som følge av
budsjettavtale mellom H, FrP, V og
KrF fordeles til de formål som angitt.
Rådmannen bes om å legge frem
melding for kommunestyret med
endelig fordeling når beløp er klare.

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

Inngår i samfunnsmål 2.5.18

Innarbeidet i KHD 2018-2022

Endelig fordeling ble vedtak i formannskapet, sak 3/18:
1. Rammetilskudd uten inntektsutjevning økes med kr. 2.188.000,-.
2. Økning i rammetilskudd disponeres på følgende måte:
a. Økt inntektsgrense barnehage kr. 25.000,b. Opptrappingsplan rus kr. 86.000,c. Endringer i skatteopplegget kr. -54.000,d. Opptrapping skolehelse og helsestasjoner kr. 116.000,e. Tilskudd til frivilligsentraler kr. 11.000,f. Midler til frikjøp kommunereform kr. 1.250.000,g. Avsetning til felles utgifter økes med kr. 754.000,3. Festeavgift gravplass økes fra kr. 250,- til kr. 300,Melding ble lagt fram for kommunestyret i juni (sak 43/18, vedlegg 6)
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Status på vedtak 1. tertial 2018
Kommunestyrevedtak
(sak 41/18)

Status

1. 1.tertialrapport, inkludert finansiell
og likviditetsmessig status tas til
etterretning
2. Kommunestyret ber rådmannen
legge fram justeringer av drifts- og
investeringsbudsjettet i 2.tertial.
Kommunestyret ber rådmannen
iverksette tiltak for at
budsjettrammene holdes.
3. Kommunereform:
a) Rådmannen gis fullmakt til å
disponere kr. 3.805.000 til
kommunereform, ved dekning fra
disposisjonsfondet.
Kommunereformutvalget orienteres
om disponeringer.
b) Kommunestyret vedtar forslaget til
konsekvensreduserende tiltak knyttet
til kommunereform og kapasitetsutfordringer
c) Økonomiske konsekvenser av punkt
b) ivaretas i budsjett 2019
4. Rådmannen gis fullmakt til å se
disponeringen av investeringsmidler
for 2018 og 2019 i sammenheng, i hht
vedtatte investeringsplan
5. Driftsmidler til asfaltering økes med
900.000 kr i 2018, finansieres fra
disposisjonsfond med 500.000 kr og
utbytte RFD med 400.000 kr

Det er igangsatt tiltak for å holde budsjettrammene.
Rådmannen legger fram forslag til justeringer av drifts- og
investeringsbudsjettet i dette dokumentet

6. Kommunestyret omdisponerer
midler avsatt til tiltak på Vassås,
kr.30.000, som tilskudd til Vassåsens
Venner for gjenreising av
husmannsplassen i hht deres planer
7. Kommunestyret vedtar
Frivillighetsmelding
8. Kommunestyret ber rådmannen
om å iverksette arbeid med
historiebok for Svelvik 1995-2020.
9. Branngate B utsettes

Gjennomført
Vassåsens venner er godt i gang med gjenreising av den gamle
husmannsplassen, god dugnadsånd, helsebringende godt formål. Avtale
som regulerer og fordeler ansvar, plikter og rettigheter er etablert

10. Områdeplan for Nesbygda
«Svelvik Nord» utsettes for å
prioritere områdeplan for Berger og
arkitektonisk veileder for indre
sentrum. Områdeplanen for Berger
skal ivareta båtplasser på Berger.

Arbeidet med områdeplan Berger er gjenopptatt etter å ha vært
stoppet i 2. tertial. Vurderes med tanke på fremdrift og overgang til ny
kommune.

11. Kommunestyret øker rammen for
skolesektoren med kr. 750.000 for 2.
halvår 2018, ved dekning fra
disposisjonsfondet.

Gjennomført. Midlene er fordelt ut til skolene til økt bemanning.

Arbeid er igangsatt

Driftsbudsjettet er økt i hht vedtak
Fossekleiva, Kirkeveien, Noraveien, Grønliaveien, Kolleveien samt deler
av Strandgaten/Skånegaten ble asfaltert 2018, i tillegg ble det etablert
fartshumper i Mølleveien. Fortausdelen i Storgaten fra Kirken til Studio
90 har blitt asfaltert.

Tatt til orientering
Arbeidet er igangsatt

Viser til punkt 2.1.7
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12. Midler på 300.000 kr avsatt til
lyssetting av Solbakken omdisponeres
til behandlingsanlegg for
minigranulat.

Gjennomført

Status på vedtak 2. tertial 2018
Vedtak (k.st.sak 52/18)
1.

2.

3.

4.

Merforbruk registrert ved utløpet av
2. tertial vurderes særskilt med sikte
på mulige justeringer av årsbudsjett
2019.
Prosjekter vedtatt i 2017 og tidligere
år som forutsettes gjennomført helt
eller delvis i 2018 finansieres innenfor
vedtatt låneramme inneværende år.
Investeringsformål over flere år
innarbeides med bevilgninger i
årsbudsjett 2019 og framskrivning i
handlingsdelen 2020 – 2022.
Rådmannen foretar en vurdering av
prioriterte mål og tiltak i
handlingsdelen 2018 – 2022 med sikte
på oppdatering og revisjon ved
behandling av årsbudsjett 2019.

Status
Grunnlaget for justeringer har vært begrenset mht. så vel kjent
ressurstilgang som tilstrekkelig oversikt over årsakssammenheng.
Noe sviktende forutsetninger knyttet til rapportering 1. tertial og
minirammesak har bidratt til usikkerheten.
Gr. feil ved overføringen av flerårige prosjekter fra 2017 til 2018 er
det oppstått en styringsutfordring for prosjekter mht. status,
bevilgning på 2018-budsjettet og finansiering (primært ved
ubrukte lånemidler og nye låneopptak). Avdekket og tiltak
iverksatt.
Tilsvarende pkt. 3 ovenfor. Videre oppfølging av feil ved
overføringen av prosjekter (investeringsformål) som gjennomføres
over flere år.
Begrenset grunnlag og handlefrihet. Jfr. også pkt. 1 ovenfor.
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Status investeringsprosjekter
Det gjøres oppmerksom på at summene som er oppgitt gjelder for 2018, derfor står
investeringsprosjekter som skal utføres i 2019-2022 med sum kr.0
Nr.

Prosjektnavn

Sum i
2018

1
2
3
4
5

IKT - Kjerneinvesteringer
IKT - Utviklingsinvesteringer
Anton Ship of Stories
Kjøp av seksjon i Fossekleiva
Samlokalisering sentrum

1 000 000
2 000 000
600 000

6

IKT i skole og barnehage

2 000 000

7
8

Læremidler i grunnskolen
Inventar i skole og barnehage

0
600 000

9

Utelager Svelvik Ungdomsskole

250 000

10

Oppgradering inventar Svelvik
Sykehjem og Bofelleskap
Egenkapitalinnskudd KLP
Startlån
Modernisering av
Fysioterapilokaler
Ressurskrevende brukere

950 000

11
12
13
14

15

1 250 000
10 000 000
200 000

Status

Utgår i hht kommunestyrets vedtak
Utgår i hht kommunestyrets vedtak
Gjennomføres i hht plan
Midlene disponeres til innkjøp av læringsbrett for 5.7.klasse. Oppstart av digital satsing og innkjøp av
utstyr til barnehagene, oppgradering av nettverk og
opplæring av personale for 1.4.klasse.
Midlene er fordelt til skoler og barnehager. Innkjøp
gjennomføres sommer/høst 2018
Planlegges i sammenheng med prosjekt 7A
Uteområder skoler og barnehager, skateanlegg og
kunstisanlegg Strømmbanen. Tiltaket er derfor ikke
gjennomført i 2018.
Gjennomført

Gjennomført

800 000

Èn ansattressurs har bygget opp internkontrollsystem
knyttet til ressurskrevende tjenester med mål om å
bedre tjenestene til de det gjelder.

150 000

Gjennomført

16

Utstyr til kompetansehevende
tiltak, Sykehjemmet
Velferdsteknologi

1 400 000

17

Kirken - vedlikehold bygninger

4 500 000

18

Gang-/sykkelvei
Hellinga/Bergeråsen – Strømm
sykehjem Fv319

300 000

19

Oppgradering uteområder –
Svelvik sykehjem

500 000

20

Etablering av gjestebrygger i
sentrum

400 000

21

Barnehagene- og skolenes
uteområder

1 000 000

Èn ansattressurs realiserer tiltak i oppgaveutvalgets
plan for velferdsteknologi.
Under arbeid
Regulering av nødvendig areal til formålet er
igangsatt, forventer noen utfordringer ifb. med
erverving av nødvendig gunn. Planlagt byggestart
mai/juni 2019.
Forprosjektet ble utarbeidet på bakgrunn av innspill
fra flere interessenter, bl.a. Eikveiens venner. Det er
etablert gangstier, platting og diverse beplantninger.
Det gjenstår noe arbeider og disse ferdigstilles våren
2019.
Forprosjektet ble gjennomført i 2018. Det ble politisk
vedtatt å etablere en flytende bryggeløsning med en
skjermingskonstruksjon i nordenden av anlegget.
Detaljprosjektering i hht til politisk vedtak
gjennomføres våren 2019. Viser til samfunnsmål
2.1.11.
Høsten 2018 ble gjenstående arbeider på
barnehagenes- og skolenes uteområder ferdigstilt, i
tillegg ble det foretatt beplantninger etter avtale.
Planlegging av kunstisbane og skateanlegg i
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500 000

uteområdene rundt Svelvik ungdomsskole og
Tømmerås skole ble prioritert. Det er vedtatt å
etablere et skateanlegg i området og Svelvik
kommune har fått innvilget kr. 1.000.000 i
spillemidler
Arbeid med flomsikring er et kontinuerlig arbeid.
Høsten 2018 ble det gjennomført kartlegging av
Knemsbekken og deler av Bergervassdraget i forhold
til behov for flomsikringstiltak. Nødvendige tiltak blir
gjennomført våren 2019. Se punkt 4 under «Risiko- og
sårbarhetsanalyse»
Gjennomført, - prosjekt avsluttet

22

Flomsikringsarbeider – Bekker og
bekkeinntak

23

Kulvertsikring, Brenna

24

250 000

Gjennomført, - prosjekt avsluttet

25

Kulvertsikring, Brenna –
Snekkerbekken
Ladepunkter El-biler

300 000

Det er etablert 7 ladpunkter utenfor Strømmhallen.
Prosjektet viderføres med etablering av nye
ladepunkter i 2019.

26

Trafikksikkerhetsprogram

500 000

27

Tiltak kommunale veier

28

Parkering Brennatoppen

Det prioriteres ulike tiltak innenfor
trafikksikkerhetsplanen, som gjennomføres i løpet av
året. For status se Trafikksikkerhetsplan 2017-2021
Dette prosjektet ses i sammenheng med
investeringsprosjektene 26
(Trafikksikkerhetsprogram) og 30 (Gatelys). Flere
tiltak vil bli gjennomført i løpet av 2018 og 2019;

Sikringstiltak i skråningen i Juveveien mellom nr.
12 og 14. Gjennomført.

Etablere gatelys langs Blåbærstien. Gjennomført.

Bedre adkomst til bussholdeplass ved Shell.
Igangsatt, nødvendig grunnerver er gjennomført,
tiltaket gjennomføres våren 2019.

Prosjektering og gjennomføring av fortau langs
nedre del av Juveveien. Igangsatt, tiltaket
gjennomføres våren 2019.

Etableres bedret sikringsrekkverk i krysset
Nøsterudveien/Labråtanveien. Gjennomført.

Utbedre Strandveien på Berger, legge luftkabler i
bakken, sette opp ny veibelysning, asfaltere.
Dette arbeidet pågår, ferdigstilles våren 2019.
Prosjektet er utsatt til 2020

29

Etablering av gang- og sykkelvei
(fortau) langs Markveien

30

Gatelys, oppgradering av
armaturer

31

Oppgradering friluftsområder,
badeplasser

2 300 000

32

Bergerbanen - Forstøtningsmur

1 200 000

1 500 000

1 300 000

0

5 000 000

500 000

Det er gjort avtale med utførendeentreprenør om
byggestart mars 2019. Prosjektet er planlagt med
ferdigstillelse i oktober 2019.
Prosjektet ses i sammenheng med
investeringsprosjektene 26
(Trafikksikkerhetsprogram) og 27 (Tiltak kommunale
veier).
Oppgradering av gatelys i Blåbærstien er gjennomført
Det er fortettet, og byttet til LED veibelysning i
Havnehagen på Berger.
Det ble gjennomført en rekke tiltak på de prioriterte
badeplassene i hht «Temaplan for friluftsliv og
rekreasjon». Arbeidet videreføres i 2019.
Viser til samfunnsmål 2.4.
Ny forstøtningsmur i granitt er satt opp.
Ballnett monteres våren 2019
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33

Asfaltering – forsert asfaltering

10 000 000

34

1 500 000

35

Utvikling av Grunnane
Næringsområde
Oppgradering – Bokerøyveien

Reasfaltering av allerede asfalterte veier faller utenfor
rammene for investeringsprosjekter. Av
kapasitetsårsaker anbefales avsatt beløp redusert til
kr 5 millioner. Resterende omdisponeres til
investeringsprosjekt 27 («Tiltak kommunale veier»)
for disponering ved oppgradering av kommunale
veier.
Arbeid pågår. Se for øvrig punkt 3.4

3 000 000

Arbeid pågår. Se for øvrig punkt 3.4

36

Rundkjøring FV319

400 000

Arbeid pågår. Se for øvrig punkt 3.4

37

Oppgradering Eikdammen

250 000

38

Oppgradering Solbergdammen

200 000

39

Fjellbekkrenna oppstrøms
Ebbestadvannet
Intern Byggeledelse

200 000

Flomberegning og revurdering av Eikdammen ble
ferdigstilt i 2018 og må godkjennes av NVE før en
eventuell oppgradering kan gjennomføres.
Nødvendige tiltak utredes i samarbeid med
vassdragsteknisk ansvarlig når godkjenning foreligger.
Tidspunkt for ferdigstillelse er avhengig av
oppgraderingens omfang.
Flomberegning og revurdering av Solbergdammen ble
gjennomført i 2018 og må godkjennes av NVE før en
eventuell oppgradering kan gjennomføres.
Nødvendige tiltak utredes i samarbeid med
vassdragsteknisk ansvarlig når godkjenning foreligger.
Tidspunkt for ferdigstillelse er avhengig av
oppgraderingens omfang.
Prosjektet er gjennomført og avsluttet.
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1 600 000

Fordeling av interne byggeherrekostander er foretatt

1 400 000

Gjennomført
Det er kjøpt inn en hjulgående gravemaskin og en
feiemaskin
Prosjektering av tiltak starter i oktober, - avsluttes
feb. 2019. Budsjettmiddlene til selve oppgraderingen
er flyttet til 2020.
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Innkjøp av maskiner og utstyrTeknisk drift

42

Oppgradering Eikveien

43

Sentrumsprosjekter

44

Modernisering og utvikling av
bygningsmassen Svelvik Sykehjem

700 000

45

Varslingsanlegg på skolene

200 000

46

Leskur – Svelvik ungdomsskole

47

Boligsosial handlingsplan – nye
boliger
Utvidet vognskur – Ebbestad
barnehage
Fasader – Svelvik ungdomsskole

48
49
50
51

Nød og ledesystem – Svelvik
ungdomsskole
Nye eltavler – Svelvik sykehjem

300 000

1 000 000

0

25 000 000
500 000

Gjennomført
Dette prosjektet har blitt sett i sammenheng med
2019 økonomisk, og det er da gjort innkjøp av
inventar til alle rom, samt at 12 pasientrom er pusset
opp. Samtidig er kjøkkenet oppgradert i forhold til ny
driftsmodell og underetasjen ferdigstilt.
Anskaffelsen gjøres i samarbeid med Drammen og
Nedre Eiker kommuner. Se punkt 3 under «Risiko- og
sårbarhetsanalyse»
Planlegges i sammenheng med prosjekt 7A
Uteområder skoler og barnehager, skateanlegg og
prosjekt nr. 84 - Kunstisanlegg Strømmbanen. Tiltaket
er derfor ikke gjennomført i 2018.
Prosjekt Lille Åsgaten er start opp og forventes
ferdigstilt i februar 2020.
Gjennomført

1 500 000

Gjennomført

300 000

Gjennomført

600 000

Gjennomført

48

52

Universell Utforming

53

Oppgradering av Tangen skole

2 000 000

54

Påkostninger Bygninger

1 200 000

55

Bil Eiendom

250 000

56

Utskiftning oljefyring

500 000

57

Oppgradering SD

300 000

58

Tilfluktsrom

300 000

Nødvendig ombygging av dagens anlegg viser seg
rimeligere enn først antatt. Og kan utføres som
vedlikeholdskostnad. Prosjektet utgår.
Oppgradering av styring ved deler av sykehjemmet er
gjennomført. I tillegg er montering i Ebbestadhallen
påbegynt og vil bli ferdigstilt i 2019.
Gjennomført

59

270 000

Gjennomført

61

Flytting av høyspentkabel gjenbruksstasjon (Renovasjon)
Kommunal investering i
Blindevannverket IKS fargefjerning
Hellumvannet Dammer

62

Kløfta Dammer

63

60

300 000

Arbeidet med universell utforming av kommunens
formålsbygg og uteområder er et kontinuerlig arbeid.
Det er gjennomført flere tiltak i kommunens
formålsbygg. Arbeidet videreføres i 2019.
Planlagte arbeider for 2018 er gjennomført.
Heis på ungdomsskolen er byttet. I tillegg er
oppgradering av basseng u-skolen og yttertak
Ebbestad barnehage gjennomført
Gjennomført

0

50 000

Gjennomført

50 000

Gjennomført

Sankedammen Dammer

400 000

Gjennomført

64

Oppgradering Nett Vann

7 720 000

65

Sonevannmålere

66

Sanere Slettaveien

67

Sanere Skjønheimsområdet

100 000

68

360 000

71

Oppgradering av ledninger til
krisevannforsyning
Hovedvannledning Bokerøyveien
– fugletårnet (FV 319)
Hovedvannledning Kirkegaten Industrigaten
Sanering Grensegaten

72

Sanering Søndre Brennagate

*

Forprosjekt planlegges høst 2019

73

Sanering Bekkeveien/Kirkegata

*

Forprosjekt er igangsatt.
Planlagt utført 2019

74

0

75

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

76

Bil VA

69
70

400 000
1 000 000

Løpende – Dette er en hovedkonto for flere
investeringsprosjekter.
Gjennomført.
Prosjektet viderføres i 2019
Kun noe etterarbeid gjenstår
Det er gjennoført et mulighetsstudie, og det er gjort
et kostnadsestimat for gjennomføring av prosjektet.
Det planlegges med oppstart av prosjektering vår
2019. Byggestart planlegges sommer/høst 2019.
Gjennomført

0
400 000
*

14 700 000

Utgår jf. kommunestyrevedtak i sak 41/18 (1.tertial:
ROS kommunereform)
Gjennomført
(Asfaltering gjenstår i 2019)

Løpende – Dette er hovedkonto for flere
investeringsprosjekter.

0
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77

Hovedplan vann og avløp

78

Pumpestasjon VA Havnevik

79

Planarbeider nye
reguleringsområder
Kommunale reguleringsplaner

600 000

Utgår jf. kommunestyrevedtak i sak 41/18 (1.tertial:
ROS kommunereform)
Prosjektet er gjennomført, det gjennstår noe
«pynting» på utsiden av pumpestasjonen. Dette
ferdigstilles våren 2019.
Utgår, jf kommunestyrevedtak i sak 41/18, punkt 10

500 000

Områdeplan Berger prioriteres i 2019

Ulovlighetsoppfølging
strandsonen
Bil Drift
Brannsikringsplan for verneverdig
trehusbebyggelse
Kunstisanlegg/varmepumpe
Strømmbanen/ungdomsskolen

150 000

Er beregnet til å pågå i 2018 og 2019 (inngår også i
pkt. 2.5.18)

80
81
82
83
84

85

Påkostning Ebbestad skole

300 000
*

0
250 000
500 000

Igangsettes i løpet av året, men usikkert om arbeidet
ferdigstilles i 2018 (inngår også i pkt. 2.1.20)
Planlegges i sammenheng med prosjekt 7A.
Uteområder skoler og barnehager. Det er vedtatt å
etablere et skateanlegg i området og etablering av
kunstisbanen må sees i sammenheng med dette
prosjektet. Detaljprosjektering gjennomføres i løpet
av 2019.

0

* Budsjettmidler ligger i investeringsprosjekt 64 (Oppgradering av Nett Vann) og 75 (Oppgradering
Nett Avløp)
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RAPPORTERING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Tabellen viser målene vedtatt i Kommuneplanens handlingsdel og budsjett for 2018.
Trafikklysmetoden benyttes for rapportering av i hvilken grad målene er nådd;
= målet er nådd
= er delvis gjennomført eller under arbeid
= målet er ikke nådd

Planprosesser er en av strategiene som kan benyttes i arbeidet med å nå valgte mål. Planstrategien
viser en oversikt over hvilke planer som er sentrale i perioden og hvordan disse forholder seg til
kommunens plansystem. Merk at kommunestyrets vedtak i 2017 om å se årene 2018 og 2019 i
sammenheng vil ha betydning for tolkningen av trafikklysenes farge.

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

Kommuneplanens samfunnsdel

Temaplan /
kommunedelplan

Kommuneplanens
arealdel

Kommuneplanens
handlingsdel

(områdeplan/detaljplan)

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

PLANSTRATEGI
Planprosesser er en av strategiene som kan benyttes i arbeidet med å nå valgte mål. Planstrategien
viser en oversikt over hvilke planer Svelvik kommune har, og hvordan disse forholder seg til
kommunens plansystem. Det legges ikke inn status for annet enn reguleringsplanene fordi ingen av
de andre planene er under arbeid eller vil revideres før kommunesammenslåingen i 2020. Det er kun
en mindre revidering av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som må foretas.
Nr.

Planoppgave

Ansvar

Kommuneplan
1
2
3
4

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

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

14
18
19

Rådmann
Rådmann
Plan og byggesak
Rådmann

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

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

Reguleringsplaner- Kommunes
planer

Ansvar

Status

Reguleringsplan for Berger,
Fossekleiva
Områdeplan for Nesbygda «Svelvik
Nord»

Plan og
byggesak

Under arbeid

Plan og
byggesak

Tiltaket utgår, jf. kommunestyrevedtak i sak 41/18
(1.tertial: ROS kommunereform)

Gang- og sykkelveg Markveien

Plan og
byggesak

Det ble ikke behov for reguleringsplan. Går som egen
byggesak.
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MÅL, STRATEGIER OG TILTAK
VEKST OG UTVIKLING
1
1.1

1.1.1

2
2.1

Samfunnsmål: Økt og balansert befolkningsvekst
Tilrettelegge for økt boligbygging i
tettstedene Nesbygda, Berger,
Ebbestad/Mariås og i sentrum
Behovet for rekkefølge på
boligområder er vurdert (ut i fra
kapasitet og investeringsbehov)

Ansvar

Status

Plan og
byggesak

Det er kapasitet til de private planene, Prioritering vil
eventuelt skje fortløpende.

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

Ansvar

Status

2.1.1

Legge til rette for at båtfolk stopper
og bruker sentrum

Kultur- og
byutvikling

2.1.2

Lede besøkende fra Fv 319 til
sentrum (skilt e.l) og informere om
parkering
Utarbeide årlig aktivitetsplan for
sentrum i samarbeid med
næringslivet, foreninger/lag og andre
Prioritering fra «Svelvik2020»:

Juni – markedsdagen
/Jordbærfesten

August - Svelvikspillet og
Svelvikdagene

Desember - Julemarkedet
Det innebærer formidling og å samle
aktiviteter og tiltak til disse dagene
Markedsføre Svelvikspillet på
Bragernes torg og torget i Mjøndalen;

Utarbeide informasjons- og
standmateriell

Tilby noe som frister til å ta
turen
Bidra til realisering av Brigg «Den
Gode Hensigt» i Lallaparken

Kultur og
byutvikling

Følgende tiltak er gjennomført: Kunster Rita Rohdin
Nyhuus (Frø production) har laget to street-art verk
på vegger mot strømmen, som skaper nysgjerrighet
og oppmerksomhet. En er på Svelvik Produkterbygget og en på Storgata 55, ved gjestebryggene.
Under arbeid
Skiltprosjektet. Det må avklares hvor skiltene skal
settes ned og ses i sammenheng med annen skilting.
Viser til kommunestyrevedtak 68/17 pkt. 23 der
Svelvik Næringsråd har fått ansvar for å lede,
koordinere og utarbeide årlig aktivitetskalender for
sentrum. Svelvik Næringsråd inviterte næringsliv,
lag/foreninger og kommunen til ideworkshop 23.
april. Kalenderen var klar i midten av mai og ble
trykket bak på «flåklypa-kart» over sentrum.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Kultur og
byutvikling

Kultur og
byutvikling

Foreningen Den Gode Hensigt var tilstede på
Bragernes torg lørdag 18. august for å markedsføre
Svelvikspillet. Sang og ulike utdrag fra stykket ble
presentert.

Kultur og
byutvikling

Svelvik kommune skal bistå foreningen Den Gode
Hensigt og maritim gruppe med salg av rederiandeler
for realisering av Brigg «Den Gode Hensigt» i
Lallaparken. Foreningen har bedt kommunen
avvente salg av rederiandeler til endelige tegninger
og det totale kostnadsbilde foreligger.
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2.1.7

2.1.10

2.1.11

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

Kultur og
byutvikling

Utsatt, jf. jf. kommunestyrevedtak i sak 41/18, punkt
9. Prosjektet med Branngatene er ikke gjennomført
som planlagt.

Kultur og
byutvikling

Legge til rette for flere gjestebrygger

INP

Det er gjennomført skisseprosjekt av Doktorparken,
dette ligger på kommunens hjemmeside. I prosjektet
ble det avdekket flere utfordringer i forhold til
realisering i 2018. Det gjelder bl.a. varelevering til
næringsbygg, avklaring med fylkeskommunen
vedørende Fylkesvei 990 (Storgaten) og behov for
anleggstrafikk i forbindelse med
gjestebryggeprosjektet.
Det er derfor nødvendig at prosjektene ses i
sammenheng, og at dette samordnes og realiseres i
2019.
Prosjektet med Branngatene er ikke gjennomført
som planlagt, men branngate E vil gjennomføres i
2019. Videre arbeid med Branngatene utsettes til
2020-2022, det er ønskelig at et samarbeid mellom
kulturrådgiver og INP medarbeider fortsetter.
Forprosjektet ble gjennomført i 2018. Det ble

politisk vedtatt å etablere en flytende
bryggeløsning med en skjermingskonstruksjon i
nordenden av anlegget. Grunnundersøkelser og
detaljprosjektering i hht til politisk vedtak
gjennomføres våren 2019.
Det iverksettes et forprosjekt for rehabilitering av
SBV/ kinoen som ses i sammenheng med utvikling av
det nye Byhuset. Arbeidet med hvordan
Snekkerbekken kan utvikles i sammenheng med
Byhuset ivaretas i dette prosjektet. Det er flere
utfordringer vedrørende eiendomsforholdene som
må avklares. Flere tilgrensende eiendommer eier
langt ned i skråningen, dette må ivaretas gjennom
regulering og grunnerverv og eller tinglyste avtaler.

2.1.12

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

INP

2.1.13

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

Kultur og
byutvikling

2.1.14

Gjennomføre temporære
installasjoner/aktiviteter to ganger pr.
år som skal skape bevissthet om
sentrums gater og rom – nye
fortellinger.

Kultur og
byutvikling

2.1.16

Avklare områder og utarbeide
ordning for parkering og lekeplasser i
sentrum

Plan og
byggesak
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Svelvik kommune har gått til innkjøp av den
skulpturelle sitteplassen «Kilder» laget av kunstner
Kristin Wexelsen Goksøyr.
Skulpturen vil plasseres i tilknytning til Branngate E
(Doktorparken). Produksjon vil ta ca. ett år og det
antas at den skulpturelle sitteplassen vil være på
plass i oktober/november 2019.
Geriljalyssetting: 11. april ble det gjennomført
«geriljalyssetting» i Svelvik sentrum. I samarbeid
med LINK landskapsarkitekter og ÅF lightning ble
innbyggere invitert til å utforske lyssetting av
branngater og byrom. Arrangementet inngikk som
en del av arbeidet med forprosjekt branngater og
Kirkeparken.
Containerutstilling: årets KunstCamp utstilling, som
ble produsert i en container i Fossekleiva, stod
utenfor Storgata 55 fra 24.8 til 20.9.
Lekeplasser blir sett i sammenheng med punkt
2.1.17. landskapsplan for grønnstruktur

2.1.17

2.1.18

2.1.20

Landskapsplan for grønnstruktur i
sentrum
En overordnet plan for grønnstruktur
samt landskapsplaner for utvalgte
områder
Gatebruksplan Storgata
Detaljert plan for gatebruk i det mest
sentrale byrom i indre sentrum

Plan og
byggesak

Arbeidet ferdigstilles i 2019

Plan og
byggesak

Brannsikringsplan for verneverdig
trehusbebyggelse i kommunen

Plan og
byggesak

Gatebruksplanen vil ha innvirkning på
landskapsplanen for grønnstruktur, branngatene
(særlig Doktorparken) og planleggingen av byhuset.
For å lage en gatebruksplan som har ønsket effekt,
bør denne koordineres med andre prosesser.
Planen er under arbeid, Det benyttes delvis ekstern
bistand til arbeidet, som vil ferdigstilles i 2019

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

Resultatmål 2018

Status

Mulighetsstudie;

Beskrivelse av innhold, samlokalisering og
driftsform (+ Oversikt over handlingsrom i
andre bygg)

Sikre forankring i Svelviksamfunnet

Byhuset, samfunnshuset og rådhuset må
sees i sammenheng for å lage en helhetlig
plan for funksjoner i den nye bydelen

Oppgaveutvalget leverte rapport og mulighetsstudie til
formannskapet i juni. Forankringen har vært bred og omfattende.

Forprosjekt;

Konkrete forslag til utforming av byggene
og omgivelsene, gjennom
arkitektkonkurranse

Oversikt over drift- og investeringsbehov

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Lokalisering av fremtidige enheter, publikumsfunksjoner mv. vil
være avhengig beslutninger i nye Drammen. Dette legger føringer
også for andre kommunalt eide eiendommer/lokaler.
Nytt kommunestyrevedtak i 2018 som videreføres til 2019
Saksfremlegg og protokoll ligger under KST 18.12.18 (sak 68/18).

Arkitektkonkurranse og konkrete forslag til utforming av byggene
og omgivelsene gjennomføres våren 2019.

Synliggjøre, bevare og
videreutvikle Fossekleiva og
Berger kulturmiljø

Ansvar

Status

Januar-februar:
Atelierperiode: Kunstnere innenfor et
bredt spekter (dansere, musikere,
billedkunstnere) arbeider kortere
eller lengre perioder med prosjekter.
Aktiviteter og miniutstillinger i
tilknytning til dette.
Mars-april:
«KunstRom for barn»: Samarbeid
med barnehagene i Svelvik

Kultur- og
byutvikling

Mai: Avsatt til utleie til bryllup,
konfirmasjoner etc.

Kultur- og
byutvikling

Gjennomført; 14 kunstnere deltok. Tre
miniutstillinger, to konserter og to performancer ble
gjennomført. Kunstnerne var fornøyd med de faglige
aspektene av å møtes, som igjen resulterte i nye
samarbeid og nye prosjekter.
Resultater fra Atelier perioden er blant annet vist i
Kyoto (Japan) og Roma (Italia).
Gjennomført; Utstillingen var åpen t.o.m. 15.april.
Over 800 besøkende.
Prosjektet KunstRom skal presenteres under årets
Kunst rett vest i Drammen, der også deler av
utstillingen skal vises.
To konfirmasjoner er avholdt.
Mistet bryllupsutleie da Sameiet ikke ville tillate
musikk utover 23.30. Vi jobber videre med dette, og
har foreløpig skaffet en avtale for 2019.

Kultur- og
byutvikling
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2.2.4

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

Kultur- og
byutvikling

2.2.5

September:
Utstillinger og forestillinger, inne og
ute

Kultur- og
byutvikling

2.2.6

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

Kultur- og
byutvikling

2.2.7

November:
«Novemberprosjektet» med
tidsaktuelt tema (2018: Utenforskap)
«Mørketidsfest» siste søndag før
advent; stort marked i hele
Fossekleiva, med kunst og
kunsthåndverk, lokal mat og
aktiviteter for barn
Åpent lørdag-søndag, i tillegg til
Novemberprosjektet
Øke markedsføringen av tilbudene i
Fossekleiva kultursenter og Berger
museum overfor innbyggere i
Drammen og Nedre Eiker

Kultur- og
byutvikling

2.2.9

Øke oppmerksomheten om
Fossekleiva i Svelvik sentrum

Kultur- og
byutvikling

2.2.10

Kombinere utstillingsåpningen med
historisk vandring og aktivitet knyttet
til Berger kirke
Montere skuebenker mellom
båthavna og Berger brygge (fjerne
buskas og rigge noe å sitte på)
Utarbeide grunnlagsdokument for
bevaring, synliggjøring og
videreutvikling av kulturmiljøet på
Berger. Denne vil legge grunnlag for
Områdeplan for Berger og
Kommunedelplan for kulturminner.

Kultur- og
byutvikling

2.2.8

2.2.11

2.2.13

Kultur- og
byutvikling

Gjennomført som planlagt
Mer enn 3500 besøkende på sommerens utstilling.
Over 8.000 besøkende per 19.8. – en økning på over
3000 fra samme tidspunkt i fjor.
Nesten 2700 følgere på Facebook. Status
«Recommended» på TripAdvisor.
Fossekleiva kultursenter ligger an til en ”turnover”
(total produksjon) på drøyt 3 millioner hvorav Svelvik
kommunes tilskudd er 1.655 – øvrige er ekstern
finansiering og egeninntekter.
Gjennomført som planlagt.
Nytt årlig prosjekt;”Storyboard” (Berger før/nå)
gjennomføres for første gang i år.
Utstillinger, forestillinger, konserter, DKS opplegg
rundt Bergermønstre i samarbeid med sommerens
gjestekunstner, Kulturminnearrangementer i
samarbeid med Berger historielag m.m.
Tre dramatikere skrev tekster til prosjektet som ble
iscenesatt.
Gjennomført spøkelsesnatt.
Gjennomført som planlagt.
I år programmerer FiF en forestilling for de minste
barna på Brageteatret i Drammen lørdag 13.oktober
for å synliggjøre både festivalen og Fossekleiva i
Drammen.
FiF hadde publikumsrekord og et samlet belegg på
91 %.
Gjennomført som planlagt.
Publikumsrekord på mørketidsfesten med 750
besøkende.

Under arbeid.
Figur i Fossekleiva viste en forestilling på
Brageteatret i Drammen i oktober.
Det ble satt opp egen festivalbuss fra Drammen
stasjon til Fossekleiva en av festivaldagene.
KunstCamp utstillingen i en container ble vist som en
del av Kunst rett vest i Drammen i oktober.
Fossekleiva synliggjøres gjennom ByLab, med en
ansatt tilstede hver onsdag.
Årets KunstCamp utstilling (i en container) stod i
sentrum fra 24.8 til 20.9.
Gjennomført

Kultur- og
byutvikling
INP

Gjennomført

Kultur- og
byutvikling

Plan og bygg Nedre Eiker skal lede dette arbeidet fra
mars 2019, arbeidet utføres i samarbeid mellom plan
og bygg og kultur og byutvikling.
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2.3

Synliggjøre, bevare og
videreutvikle Svelviks
særegenheter

Ansvar

2.3.1

Øke synligheten av frukt og bær i
Svelvik (merkevarebygging)

Kultur og
byutvikling

2.3.2

Massiv markedsføring på sosiale
medier i forbindelse med
fruktblomstringa og når
frukten/bærene er modne. Fokus på
kunnskap og informasjon om
frukt/bær
Skape interaktivitet med både
fastboende og ferierende gjennom å
lage # (hashtag)-kampanjer, hvor
publikum kan legge inn egne bilder
som er knyttet til Svelvik og dele:
# SVELVIKSOMMEREN. Premiering

Kultur og
byutvikling

2.3.4

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

Kultur og
byutvikling

2.3.5

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

Kultur og
byutvikling

2.3.3

Kultur og
byutvikling

Status

Under arbeid.
Lokale produkter og informasjon om fruktbøndene
er tilgjengelig på ByLab.
Det ble trykket store bannere med «Svelvikfrukt» og
«Svelvikbær» som ble satt opp langs sykkelruta i
forbindelse med Tour of Norway. Disse vil benyttes
videre. Manuset som ble overlevert TV2 til samme
arrangement, inneholdt mye om Svelvik som bær og
fruktkommune.
Da kronprinsparet var på besøk, presenterte de
lokale bøndene sine fruktgårder.
I tillegg hadde Bama reklamevideo fra Svelvik som
kommunen også har benyttet for å markedsføre
byen.
Se punkt 2.3.1.

Foreninger er oppfordret til å hashtage
#SVELVIKSOMMEREN.
Bylab vil ha en rullerende utstilling med bilder fra
Svelvik. Bildene er tatt med #Svelviksommer,
andre hashtagbilder fra Svelvik samt bilder fra
Svelvik fotoklubb.
Bilder fra Svelvik fotoklubb er utstilt på ByLab.
Det er samlet mye materiell
Nytt opplag med spå’er er trykket, de deles ut i
passende sammenhenger og er tilgjengelig på ByLab
og Borgertorget.
Gjort avtale med Svelvikportalen.
Oppfordret foreninger og andre til å benytte
aktivitetskalenderen. Egen ByLab-kalender er
opprettet på Svelvikportalen.
Det er planlagt et nytt prosjekt som samstiller
kulturkalendere i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker, i
regi av Nye Drammen.

2.3.6
2.3.7

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

Kultur og
byutvikling
Kultur og
byutvikling
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Sentrumsaktiviteter for 2018 er trykket bak på
«Flåklypakartet» over sentrum.
Ikke igangsatt, bør ses i sammenheng med
kulturkalenderen til Nye Drammen.
Under oppstart; tiltaket vil markedsføres og basen vil
bygges på tirsdager når Frivilligsentralen er på ByLab,
i forbindelse med «Kaffeslaberas» som skal holdes
på ByLab 22.9 og 17.11, og gjennom nettsiden
www.frivillig.no Gjennomført to kaffeslabberas på
ByLab høst 2018 med fokus «bli kjent med en
Svelviking». Oppdrag for rekruttere frivillige ligger på
Frivillig.no.
Vandreteateret til Den gode hensikt tre scener er
planlagt med gjennomføring 2019.

2.3.8

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

Kultur og
byutvikling

2.4

Synliggjøre, bevare og
videreutvikle Svelviks
kvaliteter knyttet til sjøen og
tilgjengeligheten fra sjø til
land

Ansvar

2.4.1

Tiltak for å synliggjøre badeplasser:
Skilting av badeplasser langs Fv 319

INP

Tiltak for å øke attraktiviteten på
badeplasser i Bergerbukta, Tangen
fjordpark, på Knemstranda og Skjæra:

Badeflåte (alle fire strender), og
se på muligheten for samarbeid
med frivillige

Sandvolleyball (Knemstranda og
oppgradere i Fjordparken)

Tønnegriller og to sittebenker
med bord (alle fire strender)

Redningsring/-utstyr og
nødplakat (alle fire strender)

INP

2.4.3

Oppgradering av Knemstranda
gjennom delprosjekter; oppfylling,
vegetasjon, etablere sandstrand og
lekeapparater for barna, normal
skjøtsel og drift. K.st.sak 42/17:
Ideskisse og kostnadsvurdering legges
frem for formannskapet før etappevis
gjennomføring av delprosjekter
påbegynnes

INP

Status

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

Publikumsvennlig kart over utvalgte
badeplasser og deres fasiliteter

2.4.2

Gjennomført

I forhold til kart har det så langt vært utfordrende å
finne riktig og god løsning. Arbeidet fortsetter, men
vi ser at kompetanse på området og kapasitet til
oppfølging kan være utfordrende.
Knemstranda:
Det er foretatt miljøkartlegging på Knemsstranda, se
pkt 2.4.3. Grunnarbeider ble påbegynt høsten 2018
og prosjektet er planlagt å pågå i 2019 og deler av
2020.
Berger/Stikker’n:
Det er satt ut badeflåte, sittebenker, livbøyer,
montert nytt huskestativ og sat+t opp grill i parken.
Friluftstoalett på Stikker’n er oppgradert.
Prosjektering av nytt toalett på Berger er igangsatt.
Tangen Fjordpark:
Det er satt ut badeflåte, livbøyer, nye møbler og grill
i Tangen Fjordpark. Det er skiftet sand og nettet er
byttet ut i sandvolleyballbanen. Skråning fra
parkeringsplass og ned mot parken er beplantet. HCbaderampe for personer med nedsatt funksjonsevne
er under planlegging og skal gjennomføres i 2019. I
den forbindelse er det også planlagt å etablere 2 stk
HC-parkeringplasser.
Skjæra:
Bro over til Storskjær er montert. Det er lagt ut
badeflåte med springbrett, sykkelparkering, ny grill
og møbler, samt livbøyer. Friluftstoalettet er
oppgradert. Det er ryddet og fjernet noe vegetasjon.
På alle strender ble det satt opp livbøyer.
Fylkesmannen stilte krav om miljøkartlegging før
gjennomføring av tiltakene kunne igangsettes.
Rapporten etter kartleggingen viser at området har
sjeldne miljøverdier som stiller strenge krav til
varsomhet ved inngrep.
Grunnarbeider på Knemstranda er påbegynt og det
er planlagt å etablere en sandvolleyballbane, samt
andre leke- og aktivitetsinnstallasjoner i hht politisk
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2.4.4
2.4.6

Toalett ved Knemstranda
oppgraderes
Strandfestival på utvalgte badeplasser
i juli. 2018: Fjordparken

INP
Kultur og
byutvikling

2.4.7

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

Kultur og
byutvikling
INP

2.4.8

Kyststien:

Lage kart slik at det er tydelig
hvor kyststien går

Legge inn kyststien på Ut.no

Merke kyststien tydeligere på
kart over Svelvik (parkering, start
og stopp)

Infotavle

Tydelig skilting hvor kyststien går

Se på muligheten for å inngå
samarbeid med frivillige for å
ivareta kyststien

Kultur og
byutvikling

2.5

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

Ansvar

2.5.2

Tilrettelegge for lek, bevegelse og
opplevelser gjennom prioriterte
stedsutviklingsprosjekter
Plassere en av de skulpturelle
sitteplassene fra «Vær så god sitt» i
Lallaparken

Kultur og
byutvikling

2.5.3

2.5.5

Oppgradere ballbinger på Berger og
Tangen

2.5.6

Ebbestadområdet prioriteres med
fokus på et attraktivt nærmiljøanlegg;
Det lages skisse for nærmiljøanlegget
i samarbeid med lokalutvalg, lag og
foreninger i området, som også
inviteres til å bidra med deler av
gjennomføringen.
Etablere ballbinge på Ebbestad som
del av nærmiljøanlegget.

Kultur og
byutvikling/

Kultur og
byutvikling
INP
INP
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vedtak. Alle tiltak vil ivareta miljøverdiene.
Prosjektet er planlagt å pågå også i 2019 og 2020
Planlegging av nytt friluftstoalett er påbegynt og er
planlagt ferdigstilt sommeren 2019.
Nærmiljøutvalget i Nesbygda og Nesbygda
Ungdomslag ønsket å flytte strandfestivalen til 2019.
I 2019 er det vedtatt å arrangere strandfestival på
Knemstranda. Det er knyttet usikkerhet til når
området er ferdig opprustet. Det foreslås derfor å
arrangere strandfestival i Fjordparken før
sommerferien og på/ved Knemstranda etter
sommerferien i 2019
Det vil bli muligheter for utsetting av kajakk i
båthavna på Batteriøya og på Knemsstranda.
Vestfold Fylkeskommune har ansvar for ensartet
skilting og merking på de plassene de har valgt som
start og stoppunkt på padleleden.
Det tilrettelegges for overnatting i gapahuk i Ulvika i
løpet av 2019. Gapahuken vil ha lik design langs hele
padleleden.
Befaring og kartlegging av Kyststien er gjennomført
og planer for oppgradering er utarbeidet. Det er
bestilt og mottatt skilt i hht anbefalt merking av
Kyststien. Deler av Kyststien er ryddet og arbeidet
videreføres i 2019.
Infotavler og kart over kyststien er under arbeid.

Status

Under arbeid, bl.a. gjennom at branngatene i
sentrum skal stimulere til å oppdage, å gjøre og å
nyte og ved oppgradering av lekeplasser
Under arbeid.
Siden det er mange elementer i Lallaparken, vil en
sitteskulptur som «Kilder» ikke komme til sin rett.
I samarbeid med kunstner er det valgt å plassere
sitteplassen ved Doktorparken.
Oppgradering av ballbingene i Nesbygda og på
Berger ble ferdigstilt høsten 2018.
Høsten 2018 ble det gjennomført flere arbeidsmøter
med lag, foreninger og nærmiljøutvalget på
Ebbestad. I samarbeid med landskapsarkitekt er det
utarbeidet planer for et nærmiljøanlegg i området
rundt Ebbestadhallen og tidligere Ebbestad skole.
Det er bl.a. planlagt å etablere en ballbinge og andre
typer leke- og sportsinstallasjoner. Nærmiljøanlegget
skal etableres i 2019.

2.5.7

Plan for området rundt
Ebbestadhallen utarbeides av
landskapsarkitekt i samarbeid med
lokalutvalg på Ebbestad i 2018.
Inngå samarbeid med frivillige om
vanning av skøytebaner på Salta i
Nesbygda, på Ebbestadbanen og
Strømmbanen

Kultur og
byutvikling

2.5.8

Sette ut benker for å skape
møteplasser og som kan gi hvile for
de som har behov, både i
nærmiljøene og nærmarka

Kultur og
byutvikling
INP

2.5.9

Stimulere nærmiljøene til å skape
møteplasser i sitt bomiljø (f.eks.
benker, bord, bålplass)

Kultur og
byutvikling

2.5.10

Skilting for å lette tilgjengeligheten til
utvalgte stier/løyper
Sikre og bevare «Tårnet»

Kultur og
byutvikling

Det etableres en overgang mellom
enden av Lysløypa syd for demningen
ved Ebbestadvannet for å binde
skiløypene sammen vinterstid og for å
gi økt tilkomst for flere sommerstid til
Vassåssetra. (Planlegges i 2018 og
gjennomføres i 2019)
Tursti i Røysjømarka, som knytter
Svelvik og Drammen sammen.
Oppgradering av skiløypa i Nesbygda
ses i sammenheng med dette

Kultur og
byutvikling
INP

2.5.16

Samlingsplass ved Ebbestadvann
(Vassås) i samarbeid med Vassåsens
Venner

Kultur og
byutvikling

2.5.17

Arbeide for en avtale om
oppgradering av lysløype på Berger

Kultur og
byutvikling

2.5.13

2.5.14

2.5.15

Kultur og
byutvikling
INP

Kultur og
byutvikling
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Svelvik kommune er i dialog med FAU på Svelvik
ungdomsskole og FAU på Tømmerås skole vedr.
vanning på Strømmbanen.
På Salta i Nesbygda er det allerede frivillige som
vanner skøytebanen.
Arbeidet med å inngå samarbeid med frivillige på
Ebbestad er ikke startet. Ses i sammenheng med
etablering av lokalutvalg.
Det er satt ut 4 nye benker i Lallaparken og 1 ved
sykehjemmet. 3 skuebenker vil plasseres på veien
mot Berger brygge (tiltak 2.2.11).
Flere benker er kjøpt inn og settes ut våren 2019.
Plassering avklares i samarbeid med lokalutvalgene.
Det ble tildelt Frivillighetsmidler i juni, med temaet
«Tiltak som skaper økt attraktivitet på
fellesområder/i nærmiljøet». Dette bidro blant annet
til oppgradering av lekeplasser (Ebbestad og
Nesbygda) og benker og bord ved Hellabanen.
Skilt er reparert og behov for nye skilt er kartlagt og
bestilt.
Vedlikeholdsbehovet er kartlagt.
Det er søkt samarbeid med frivillige i forhold til å
holde tilsyn med Tårnet og melde ifra til kommunen
ved behov for vedlikehold. Oppdraget er lagt ut på
www.frivillig.no
Opprusting av veien inn til Vassås er påbegynt, og vil
gå parallelt med rehabilitering av Fjellbekkrenna.
Arbeidet med å finne trase og gjøre avtale må
avventes til ny grunneier er på plass.
Forhold det evt må tas hensyn til ved valg av trase vil
avklares med byggesaksavdelingen når trase er
funnet.
Det er vurdert fra de tre involverte kommunene
(Svelvik, Sande og Drammen) at det ikke er kapasitet
til interkommunalt planarbeid etter reglene i planbygningsloven, for etablering av turvei fra Svelvik til
Drammen før kommunesammenslåingen.
Det er etablert en arbeidsgruppe med kommunene
og representanter for grunneierlagene, ledet av en
ansatt ved Glitrevannverket. Arbeidsgruppa ser på
handlingsrommet med utvikling av marka, uten at
det utløser krav og formell planprosess. Tiltak som
skilting, felles karttavler ved alle utfartsparkeringer
er eksempler på tiltak man er enige om og som er
under arbeid.
Midler ble vedtatt omdisponert av kommunestyret i
1. tertial, og er nå overført som tilskudd til Vassåsens
venner for gjenreising av husmannsplassen jf. deres
planer.
Grunneier ønsker ikke en forpliktende, langsiktig
avtale men lysløypa driftes og vedlikeholdes som før.
Oppgradering kan bestå i å legge luftstrekket i
bakken og etablere LED lys, som en mulighet det vil
jobbes videre med. Tiltakene gjøres i samråd med
grunneier.

2.5.18

2.5.19

3

Kartlegging og opprydding av ulovlige
tiltak i strandsonen
Som et utgangspunkt foretas
kartlegging og opprydding på Berger,
sentrum/Øvre Svelvik og Krok

Plan og
byggesak

Analysere tilgang på lekeområder/plasser/fellesområder i alle
boområder og tilgang fra boområder
til marka. I tillegg vurderes areal som
kan erstatte lekeområde etter
Ebbestad skole

Kultur og
byutvikling

Ansvar
Fortsette arbeidet for Fv 319

INP

3.2

Svelvik kommune bidrar/deltar i
Næringsrådets prosjekter jf Strategisk
Næringsplan (vedlegg)
Tidevannskraftprosjekt i
Svelvikstrømmen; drives av private
aktører, Svelvik kommune følger
prosjektet

INP

Fra arbeidsgruppe Grunnane:

Utvikling av Grunnane
Næringsområde – prosjektering

Oppgradering Bokerøyveien

Rundkjøring Fv319 (forhandling
om utbyggingsavtale med privat
eier)
Kommunstyresak desember 2018:
I desember -18 (sak 77/18) ble
kommunestyret forelagt en sak om
videreutvikling av Grunnane.
Kommunestyret besluttet at
arealplanarbeid for Grunnane
næringsområde settes i gang slik at
det blir en helhet i planverket
gjeldende for Grunnane
næringsområde.

INP

3.4

Arbeidet vil gjennomføres som innleid tjeneste
under prosjektledelse av Nedre Eiker.
Sentrum ivaretas i punkt 2.1.17.
Arbeid med andre områder ikke påbegynt på grunn
av kapasitetsutfordringer.
Vedrørende areal som kan erstatte lekeområde etter
Ebbestad skole, se punkt 2.5.6

Samfunnsmål: Svelvik skal være attraktivt for næringsvirksomhet

3.1

3.3

Kartleggingen er planlagt gjennomført vår/sommer
2019 i de områdene der det er innmeldt mulige
ulovligheter (Berger, sentrum/Øvre Svelvik og Krok)

Status
Administrasjonen vil fortsatt følge saken.
Videreføringen avhenger nå av politiske avklaringer
og beslutninger
Gjennomføres fortløpende

INP

Kommunens samarbeidspartner (Papirbredden
innovasjon) har meldt at prosjektet er lagt på is inntil
videre. Utgangspunktet er ønsket om å utvikle
Svelvik til å bli et fyrtårn når det gjelder grønn
boligbygging og et innovasjonssenter for vannkraft,
og vil følges videre når det evt blir satt på dagsorden
igjen.
Utvikling av Grunnane Næringsområde:
Grunnundersøkelse og vurdering av planstatus ble
redegjort i melding i kommunestyret i juni.
Arbeidet med å lage en helhet i planarbeidet for
Grunnane er i gang. Nedre Eiker har i kraft av
vertskommunesamarbeidet prosjektledelse for
arbeidet.
Drammen kommunes Eiendomsutvikling AS er
kontaktet og har fått oversendt alle papirer. Primo
februar (-19) har Drammen kommunes
Eiendomsutvikling AS meddelt at dette fortsatt er til
vurdering.

Oppgradering Bokerøyveien:
Veien oppgraderes og kompletteres med veilys.
Det er søkt om en mindre endring av reguleringsplan
(Svelvik næringspark) der gang- og sykkelveien
flyttes nord for Bokerøyveien og kobles mot
Knemstranda på en bedre måte enn opprinnelig
regulert. Endringen i reguleringsplanen er behandlet
og vedtatt. Prosjektering av tiltaket er godt i gang.
Planlagt byggestart er april/mai 2019 med
ferdigstillelse august/september 2019.

Rådmannen ble også bedt om å
undersøke mulighetene for at
området kan inngå Drammen
kommunes Eiendomsutvikling AS
utviklingsområder.

Rundkjøring FV319:
Oppstart av forhandlinger er kunngjort med sikte på
å fremforhandle en utbyggingsavtale.
I henhold til rekkefølgekrav skal rundkjøring
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3.5

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

INP

3.6

Årlig arrangeres næringslivets dag i
samarbeid med kommunen

INP

opparbeides før næringsområde kan utvikles. En slik
avtale er framforhandlet og lagt fram for
underskriving til tiltakshaver, men parterne er ikke
kommet til enighet slik at denne kan fremmes for
politisk behandling.
Svelvik Næringsråd presenteres for kommunens
rutiner for fjerning av tagging, og oppfordres til å
bistå i arbeidet.
Næringslivets dag er avholdt i regi av Svelvik
næringsforening

KLIMA OG MILJØ
4

Samfunnsmål: Redusere behovet for bilkjøring
Ansvar

Status

4.2

Bedre lyssetting av bussholdeplasser
og fotgjengerfelt som benyttes av
skolebarn, i samarbeid med veieier
Fylkeskommune

INP

4.3

Busstilbud:

Nattbuss i helgene

Bedre lokaltilbud i Svelvik (bl.a.
mellom Skjønnheim/Posten og
Mariås) Vurdere mulighetene for
elbuss
Svelvik har flere ladestasjoner for elbiler

INP

Vestfold Fylkeskommune har ikke budsjettmidler til å
gjennomføre tiltaket i 2019. Arbeidet med tiltaket
fortsetter. Svelvik er etter 2020 del av Viken og
tiltaket må gjennomføres i regi av den nye
fylkeskommunen, som da vil ha ansvaret for veien.
Etter gjennomført seks-måneders prøveperiode har
Kommunestyret vedtatt at nattbusstilbudet ikke skal
videreføres (kst.sak 21/18).

Gang- og sykkelvei langs Fv319, fra
sentrum til kommunegrensa i syd
(påvirke veieier til å igangsette
prosjekt for gang- og sykkelveien)

INP

4.4

4.5

5

Lokalt busstilbud tas med videre i kollektivordninger
i ny kommune.
Det er etablert syv ladpunkter utenfor
Strømmhallen.
Prosjektet viderføres med etablering av nye
ladepunkter i 2019.
Arbeidet med tiltaket fortsetter. Svelvik er etter
2020 del av Viken og tiltaket må gjennomføres i regi
av den nye fylkeskommunen, som da vil ha ansvaret
for veien.

INP

Samfunnsmål: Bygge mer klima og miljøvennlig

5.1

Redusere bruken av energi og
tilrettelegge for effektiv
utnyttelse av fornybare og
lokale energikilder

Ansvar

Status

5.1.1

Det er etablert SD-anlegg (Sentralt
Driftskontrollanlegg) og system for
EOS (verktøy for å følge energibruk) i
alle kommunale bygg
Arbeide for at Svelvikferga skal være
elektrisk i forbindelse med ny
kontrakt

INP

Oppstart i Ebbestadhallen desember 2018. Nettlinje
er på plass og montering av utstyr pågår. Når
Ebbestadshallen er satt i drift, så har kommunen SDstyring i samtlige formålsbygg
Administrasjonen har gitt innspill til
konsesjonsmyndighet (Buskerud Fylkeskommune,
samferdsel). Det ses på mulighetene for å gjøre
fergestrekningen utslippsfri. Hovedutvalget for
samferdsel behandler saken til høsten, og dette
vedtaket vil bli tatt med i saken.

5.1.2

INP

62

6

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

LEVEKÅR
7

Samfunnsmål: Flere Svelvikinger har god helse lenger
Ansvar

7.1

Tilby flere lærings- og mestringstilbud
(forebyggende tiltak)

Helse og
omsorg

Status
Det er etablert et nytt forebyggende lavterkskel
tilbud som skal øke mestringsevnen for barn/unge
og deres familier – FRISKUS. Gruppetilbud for
sunnere og mer aktiv hverdag. Tilbudet er realisert
med tilskuddsmidler styrkningsmidler helsestasjon
og skolehelsetjeneste.
Frisklivsstentralen har utvidet også andre kurstilbud:
kurs i Mestring av søvnproblematikk,
tobakksavvenning og Tankevirus.

7.2

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

NAV

7.3

Alle tjenester skal tilby plasser for
arbeidstrening

NAV

Flere medarbeidere i Helse og omsorg har
gjennomført kompetansehevende tiltak om
hverdagsmestring som tankesett og
hverdagsrehabilitering som metode. Satt ut i livet
med gode resultater.
Alle mottakere av sosialhjelp får tilbud om bistand til
å registrere seg som arbeidssøker og bistand til å
finne kurs, arbeidstrening eller utdanning. NAV
Svelvik har inngått en avtale med NAV Drammen slik
at mottakere av sosialhjelp kan benytte seg av ulike
moduler som tilbyr f.eks. cv-verksted,
karriereveiledning, intervjuteknikk, økonomisk
rådgivning ol ved NAV Drammen.
Alle tjenester i Svelvik kommune tilbyr plasser for
arbeidstrening, og de blir benyttet etter behov.
Det ble desember 2018 forsøkt å etablere to VTO
plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass i ordinær
virksomhet) i Svelvik kommune. NAV Svelvik søkte
om tilskudd til dette fra NAV Vestfold og skulle få
dette forutsatt at plassene ble satt i gang i 2018.
Dessverre ble det ikke match mellom deltaker og
arbeidssted og plassene måtte derfor gå tilbake til
NAV Vestfold.

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

Status

Det ble høsten 2018 vedtatt å etablere et plasstøpt skateanlegg
med 800 m2 kjøreflate mellom Tømmerås skole og Svelvik
ungdomsskole. Mulighetene for å etablere en kunstisbane med
varmegjenvinning på Strømmbanen skal utredes videre. Tidligere
planer for uteområdene ved Svelvik ungdomsskole og Tømmerås
skole legges til grunn for videre utvikling og detaljplanlegging av
nevnte prosjekter. Øvrige uteområder skal prioriteres i neste fase
av prosjektet.
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Det er utarbeidet en prioritert faseplaner for
trinnvis utvikling av aktuelle uteområder på
samtlige undervisningsbygg
Tiltak er gjennomført i henhold til avtalt
prioritering og vedtatt budsjett

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

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

8

Det er planlagt å utarbeide endelige planer for øvrige uteområder
i neste fase av prosjektet. Se kommentarer over.
Det er gjennomført beplantning og asfaltering etter oppgradering
av uteområdene som ble påbegynt i 2017. Flere av tiltakene på
Tømmerås skole og Svelvik ungdomsskole må sees i sammenheng
med etablering av skateanlegget og en eventuell kunstisbane.
Vestfold Fylkeskommune har innvilget kr. 1.000.000 i spillemidler
til et skateanlegg.
Det er vedtatt å etablere et skateanlegg i området mellom Svelvik
ungdomsskole og Tømmerås skole. Skateanlegget er planlagt bygd
i plasstøpt betong og skateanleggets kjøreflate skal dekke 800 m2.
I tillegg til skateboard skal også sparkesyklister kunne benytte
anlegget. Et skateanlegg er anlegg tilrettelagt for uorganisert
aktiviteter og vil fungere som en møteplass der barn- og unge kan
utfordre både seg selv og andre, trene og samtidig bygge sosiale
nettverk. Det er pr. i dag ikke skateanlegg i kommunen som
tilfredsstiller dette behovet. Det er gjennomført kartlegging av
støy.
Det er utarbeidet et skisseprosjekt for etablering av et
kunstisanlegg med muligheter for varmegjenvinning på
Strømmbanen. Det ble lagt frem en politisk sak 20.03.2018 og
Kommunestyret vedtok å utrede mulighetene for et mellomstort
kunstisanlegg med muligheter for varmegjenvinning. Som
toppdekke ble det vedtatt å velge et kunstgressdekke som kan
kombineres med flere aktiviteter.

Samfunnsmål: Innbyggerne trives i Svelvik

Samfunnsmål: Flere bidrar til et enda bedre lokalsamfunn (frivillighet)
9

(tiltak inngår under Kultur og byutviklingsstrategien, Omdømmeprosjekt Svelvik 2020 og Temaplan for friluftsliv
og rekreasjon)

Frivillighetsmidler 2018
Temaer som søknadskriterier:
«Opplevelser og prosjekter knyttet til fjordaktiviteter», «Tiltak som skaper økt attraktivitet på
fellesområder/ nærmiljøene»
Vedtak gjort den 05.06.2018 i Kultur- og byutviklingsutvalget, sak 43/18.
Det var i alt elleve søkere, derav ni som tilfredsstilte kriteriene. I alt ble det søkt om midler for kr.
297 558. Totalt ble kr. 300 000 gitt til frivilligmidler.
Mottaker
Batteriøyas vel
Svelvik svømmeklubb
Svelvik musikkorps
Renate Borg
Siv Krøs

Tiltak
Bytte ut eksisterende «krutthuset», til mer historisk riktig
tømmerlaftet «blokkhus»
Oppstart familiesvømming i svømmehallen, livredingskurs og div
utstyr
Gratis underholdning for befolkningen under markedsgata
Rehabilitering av lekeplass, Tangenveien Nesbygda
«Barnas dag med båtfolk»
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Sum
50 000
10 000
0
65 000
5 000

Morten Bredesen
Svelvik Seilforening
Vassåsens venner
Anniken Ims Mehren
Nesbygda idrettslag
Macerspace

10
10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

Utstyr og markedsføring til sentrumsløp
Et revitaliseringsprosjekt. Vedlikehold av anleggene for
tilbakesetting
Husmannsplassen på Vassås
Opprusting av lekeplass Floraveien/Fritjofsvei Ebbestad
Rastebenker 3 stk
Søppelskulptur, arrangement- innsamling av søppel – skulptur

0
50 000
40 000
65 000
9 000
6 000

Samfunnsmål: Barn og unge skal gis et godt utgangspunkt for å mestre voksenlivet
Legge til rette for at alle
barn og unge opplever faglig
og sosial mestring
Dvs fortsette å bygge Svelvikskolen,
som enhetlig og helhetlig (jf
innledningstekst Levekår)
Utarbeide kvalitetsplan for
barnehage. Planen skal bygge på ny
rammeplan for barnehager og
kvalitetsplan for grunnskolen
Igangsette vedtatte
satsingsområder i kvalitetsplanen
og gjennomføre i henhold til plan
Revidere og videreutvikle
helhetlige planer for barn og unges
læringsmiljø i skoler og barnehager

Ansvar

Status

Oppvekst utdanning

Gjennomført

Oppvekst utdanning

Gjennomført

Oppvekstutdanning

Arbeid med revidering av eksisterende planer er
gjennomført. Utarbeidelse av videre planer avventes
til etter 2020 da dette må harmoniseres i ny
kommune, jf. kommunestyrevedtak i sak 41/18
(1.tertial: ROS kommunereform)
Overgangsrutinen barnehage-grunnskole er ferdig
utarbeidet. Overgangen grunnskole-videregående er
også ferdigstilt.
Rutine for felles kartlegging er ferdigstilt.
Det er blitt gjennomført kompetanseheving for
ansatte i barnehage og PPT i kartlegging av barn i
barnehage. Det er også gjennomført
kompetanseheving for alle barnehager og skoler i
vurdering av språkkompetansen til språklige
minoriteter
Alle brukere av barnehageplasser i andre
kommuner ble tilskrevet med tilbud om plass i
forkant av hovedopptak 2018. Dette resulterte i at
antall plasser i andre kommuner ble redusert fra 23
plasser i vårhalvåret til 10 plasser ved oppstart i
august, og 12 plasser ved utgangen av desember.
Lave fødselstall gjør at antall søkere til
barnehagene har gått ned og kapasiteten er
redusert fra 2 ½ avdeling til 2 avd. ved Berger
barnehage fra august 2018.
Det er pr. 31.12.18 noe ledig barnehagekapasitet i
kommunen.

Utarbeide helhetlige rutiner som
sikrer gode overganger mellom
barnehage-skole-videregående
Etablere felles kartleggingsverktøy
for oppfølging av barn og unges
læringsutbytte 0-16-år

Oppvekstutdanning

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

Oppvekst –
utdanning

Oppvekstutdanning
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10.1.7

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

Oppvekstutdanning

10.1.8

Utprøve Barnetråkk som
demokratiopplæringstiltak

Oppvekst –
utdanning

10.1.9

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

Oppvekst –
utdanning

Tiltaket er gjennomført og iverksatt ifm rekruttering
av lærere for høsten 2018. Det er iverksatt både
organisatoriske og økonomiske tiltak.

10.2

Motivere unge til å delta i
Svelviksamfunnet og på
arenaer som de får mulighet
til å bruke ressursene sine
og oppleve mestring

Ansvar

Status

10.2.1

Oppgaveutvalg «Ungdom i Svelvik
mot 2020».
Målet er å få kunnskap om hvordan
det er å være ung i Svelvik, hva som
er viktig for ungdommen i lys av å
bli en del av nye Drammen og
hvordan ungdom selv aktivt kan
bidra til at Svelvik er et godt sted å
være og vokse opp

Oppvekst utdanning

Gjennomført. Oppgaveutvalget leverte sin rapport til
formannskapet i juni 2018.

11
11.1

11.2

11.3

Tiltakets omfang reduseres, jf. kommunestyrevedtak
i sak 41/18 (1.tertial: ROS kommunereform)
Rutine for brukermedvirkning i barnehage er
utarbeidet. Rutiner ved skolene er kvalitetssikret.
Utarbeidelse av nye planer for brukermedvirkning i
skolen utsettes til 2020 da dette må harmoniseres i
ny kommune.
Gjennomført. Tema i år var badeplasser.

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

Status

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

Oppvekst –
utdanning

Tiltak og kompetanseheving er igangsatt og
gjennomført i 2018. Det er gjennomført opplæring
og sertifisering av 5 nye COS-P-veiledere i
barnehagene. Det vises til ytterligere kommentarer i
tjenestens vurdering under rapporteringsområdet.

Svelvikhuset

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

Svelvikhuset

Kompetanseheving, gruppetilbud og lav terskel for å
komme inn i tjenesten, muliggjør at
tjenestemottaker opplever positiv utvikling.
Opplæring i, og bruk av, tilbakemeldingsverktøyet
FIT (Feedback informerte tjenester) er et pågående
arbeid som adresserer dette direkte.
Svelvikhuset gjennomførte i desember det årlige
seminaret om det sårbare barnet. Temaet i år var
skoleutfordringer og mobbing.
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11.4

Fortsette å bygge kvalitet i
barnevernet

Svelvikhuset

Kompetanse er en viktig kvalitetsfaktor. To av
medarbeiderne i tjenesten har tatt videreutdanning i
barnevernfaglig arbeid. Barneverntjenesten har økt
sin kompetanse innen kommunikasjonsferdigheter i
samtaler med barn og unge, DCM. En ansatt er også i
gang med å få veilederkompetanse innen DCM.
To ansatte i forebyggende familieteamet er
sertifisert COS P terapeuter. I tillegg har en ansatt
tatt videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og
gjennomført spesialisering ved R-BUP.

11A Modellkommune - forebyggende arbeid for barn, unge og familier
Ansvar: Svelvikhuset
Resultatmål 2018
Bygge et enda bedre forebyggende tilbud for
barn, unge og familier

Fortsette kompetansebygging for ansatte i hele
kommunen
Etablere samarbeidsarenaer med interne og
eksterne aktører, for sikre barn, unge og
familier nødvendig oppfølging
Implementere FIT (feedback informed
treatment) i kommuneorganisasjonen.
Være oppdatert og drive endringsarbeid på
bakgrunn av nasjonale føringer og
forskningsbasert kunnskap

Status
Arbeidet er pågående.
Modellkommuneprosjektet er avsluttet, og rapport med revidert
regnskap er godkjent av Bufdir (Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet)
Svelvikhuset har valgt å jobbe videre med bl.a.:

Foreldrestøttende veiledningsprogram (COS-kurs) for foreldre

Samarbeid med frivilligsentralen i forhold til bistand til
hjelpetrengende familier

Ferdigstille oppdatert side om Svelvikhuset på kommunens
hjemmeside, for bl.a. å lette tilgjengeligheten til
forebyggende familieteam
Arbeidet er pågående.
«Åpen dør» er utvidet til å gjelde både ungdomskolen og begge
barneskolene.
Svelvikhuset deltar i tidlig innsats team.
Det er innledet samarbeid med frivilligsentralen (se over)
Under arbeid
Det er innledet et samarbeid med Drammen og Nedre Eiker om en
felles lisens på verktøyet.
Under arbeid
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12
12.1

Samfunnsmål: Forutsigbare og tilfredsstillende tilbud til en voksende gruppe
omsorgstrengende
Gi riktig tjeneste på riktig
Ansvar
Status
omsorgsnivå, og til riktig tid
(omsorgstrappa)

12.1.1

Strategier og rutiner for vilkår
tilknyttet økonomisk sosialhjelp og
sosiallån benyttes aktivt

NAV

12.1.2

Fremtidig organisering av NAV i
forhold til ny kommune vurderes

NAV

12.1.3

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

Helse og
omsorg

Vilkårsbruk blir benyttet, men dette gir marginale
effekter da stønadsnivået er lavt i Svelvik og at man
ikke kan redusere ytterligere ut fra Lov om sosial
tjenester. Ved at stønadsnivået i utgangspunktet er
så lavt, gir det marginale muligheter for redusering
og dermed heller ingen effekt som insitament for
brukere til å følge opp vilkårene. Strategier og
rutiner for vilkår brukes likevel aktivt der det er
hensiktsmessig.
Sosial lån benyttes som et viktig boligsosialt
virkemiddel i forhold til å innvilge
depositumslån. For vanskeligstilte på boligmarkedet
vil huseiere ikke godta husleiegaranti og det
innvilges da i disse sakene depositumslån for å sikre
brukeres boligsituasjon. Lån innvilges også i andre
tilfeller der det vurderes at bruker vil bli i stand til å
betale tilbake lånet innen rimelig tid.
NAV Svelvik har vært med i arbeidsgruppe AP2.5
knyttet til Nye Drammen prosjektet, hvor det er
utarbeidet et kunnskapsgrunnlag og et
strategidokument for området helse og sosial.
NAV Svelvik deltar i arbeidsgrupper sammen med
NAV Drammen og NAV Nedre Eiker, knyttet til
harmonisering av sosialhjelp og utvikling av
tjenester.
NAV ledere i alle kommuner sitter i felles
ledergruppe ved NAV Buskerud. NAV Svelvik har
åpen dialog med NAV Vestfold i forhold til aktiviteter
som utfases og aktiviteter som fortsatt skal følges
opp i tilhørende fylke.
Å bygge nettverk kan være en viktig kilde til å spre
informasjon. Pensjonistforeningen er en av de viktige
aktørene som er frampå når det gjelder å søke
informasjon. Kommunens rådgiver for
velferdsteknologi skal sammen med
pensjonistforeningen delta på «ambassadørkurs» for
å sikre at ressurspersoner fra Pensjonistforeningen
kan være gode ambassadører for velferdsteknologi
til bruk i boliger.
Det ligger fortsatt i planene om å utarbeide en
«guide» (brosjyre og nettbasert informasjon) og
opprettelse av en facebookside hvor til smarte
tilpasninger av bolig formidles.
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12.1.4

Kommunen er aktivt søkende etter
å innføre velferdsteknologiske
hjelpemidler

Helse og
omsorg

Jamfør nasjonale anbefalinger byttes alle analoge
trygghetsalarmer ut til fordel for digitale alarmer.
Arbeidet ferdigstilles første halvdel av 2019.
Lokaliseringsteknologi (GPS) piloteres med oppstart
etter påske 2019.
Velferdsteknologisk utstyr som gir størst gevinst
(f.eks e-lås, medisindispensere) må avvente til
anbudsprosess er ferdig i prosjekt sammenslåing Nye
Drammen. Den er trolig ferdig rundt årsskiftet
2019/2020.

Man ser på muligheten for at
velværeteknologi benyttes for å
forebygge og opprettholde god
fysisk og mental helse
Kommunen tilknyttes et
responssenter som ivaretar alle
typer elektronisk varsling, i
samarbeid med Nedre Eiker og
Drammen
Opprette selvhjelpsgrupper, særlig
rettet mot kunnskap om
dataverktøy og bruk av sosiale
medier (for eldre)
Bruke digitale løsninger for å
opprettholde et sosialt liv, gjennom
å delta på aktiviteter og/eller
opprettholde sosial kontakt med
venner, naboer og familie

Helse og
omsorg

Avventer andre tiltak

Helse og
omsorg

Inngår i anskaffelsesprosess Nye Drammen. Tidligst
klart i oppstarten av 2020.

Helse og
omsorg

Avventer andre tiltak

Helse og
omsorg

Det er blitt kjent for kommunen i samarbeidet med
The Link at de som er ansvarlige for organisereringen
har en ambisjon om at LAN skal være tilgjengelig for
alle. Per nå er ikke LAN tilgjengelig for eksempelvis
mennesker som unngår folkesamlinger grunnet
angst eller andre sosiale utfordringer.
I dette samarbeidet har rådgiver for
velferdsteknologi fått en rolle i «The Link» som
veileder for deltakere som trenger særlige
tilpasninger for å delta.

12.1.10

Ansatte i helse- og
omsorgstjenesten som møter
publikum, pasienter eller brukere
skal kunne informere om
velferdsteknologiske muligheter og
løsninger

Helse og
omsorg

12.1.11

Helse og
omsorg

12.1.12

Det avsettes ressurser til å jobbe
helhetlig med Velferdsteknologi,
implementering og planarbeid
Samarbeide med andre kommuner
i forhold til velferdsteknologiske
løsninger, både innen helse og
omsorg, og skole og barnehager

Kontinuerlig arbeid. I uke 41 hadde
kompetansemiljøet i Helse og omsorg i Drammen,
Nedre Eiker og Svelvik kommunene et
samarbeidsprosjekt om et felles temauke for å sette
fokus på hverdagsmestring. Velferdsteknologi var et
av temaene.
I 2019 skal flere av kommunens ansatte gjennomgå
et kompetansehevingsløp «Velferdsteknologien
ABC». Dette er et samarbeid med Nedre Eiker og
Drammen.
Gjennomført.

12.1.13

Modernisere Svelvik sykehjem

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.9

Helse og
omsorg

INP

Kontinuerlig samarbeid med Drammen og Nedre
Eiker i forhold til velferdsteknologiske løsninger i
Helse, Sosial, Omsorgstjenesten. Skole og
barnehager er ikke inkludert foreløpig.
Prosjektet har i 2018 utført mer enn det som sto i
økonomiplanen. Oppussing av beboerrom er
startet og vil videreføres i 2019. Oppgradering
fellesarealer – her er prosjektering påstartet og vil
gjennomføres i løpet av vinteren.
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12.1.14

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

Helse og
omsorg

12.1.15

Gjennomføre oppgaveutvalg
innenfor helse og omsorg

Helse og
omsorg

12.1.16

Større bredde i lærings- og
mestringstilbud

Helse og
omsorg
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Arbeidet med å innføre system for å livsglede har
fått en god start. Det er avholdt første
nettverkssamling med stiftelsen Livsglede for eldre,
og de er fornøyd med framdriften i sertifiseringen.
Det er laget blant annet laget systematikk for å
kartlegge livshistorie for alle beboere. På bakgrunn
av kartlegging lages individuelle aktivitetskalendere.
Alle kalendere henger synlig på pasientrommene for
å sikre god informasjon til alle parter som har
interesse i brukers hverdag. Alle individuelle
kalendere krever evaluering månedlig. På denne
måten sikrer tjenesten at alle beboere får de
opplevelsene de selv ønsker til enhver tid. Ellers ser
tjenesten resultater som bedre samarbeid med
nærmiljøet for å organisere opplevelser og
aktiviteter. Dette skjer også på tvers av
generasjoner. Både Berger- og Ebbestad Barnehage
er blitt livsgledebarnehager som følge av
sertifiseringen. Det skapes mange gode øyeblikk i
møtene mellom eldre og de minste barna flere
ganger ukentlig. Et annet tiltak som har oppstått som
følge av økt fokus på livsglede er et samarbeid
mellom fysioterapeutene og elever fra
ungdomsskolen. Sammen har de startet
treningsgruppe for sykehjemsbeboere – dette
foregår 3 dager i uken. Dette har blitt et populært
innslag i hverdagen.
Oppgaveutvalget er vedtatt avlyst (fsk sak 24/18)

Beskrevet under punkt 7.1

12A Oppfølgingstjeneste
Ansvar: Helse og omsorg
Resultatmål 2018
Etablere oppfølgingstjeneste i tråd med
intensjonen i samhandlingsreformen

Status
Prosjektperioden varer til 01.08.19
Intensjonen med samhandlingsreformen er å forebygge mer,
samhandle bedre og behandle tidligere.
Tiltak for å forebygge mer:

Svelvik har trådt i et faglig utviklingsprosjekt med Nedre
Eiker, Drammen og Universitet i Sør-øst Norge som startet i
2017. Formålet er kompetanseheving innen «Recovery» hvor brukers iboende ressurser skal styrkes med meg
Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll over eget liv er
sentrale elementer. Ansatte deltar i et
kompetansehevingsforløp.


En ansatt starter opp studier innen kognitiv terapi for å kunne
tilby metoden Rask Psykisk helsehjelp til Svelviks innbyggere
på sikt. Behandlingsmetoden er effektiv i form av forebygge
at angst/depresjon blir alvorlig.

Tiltak for å samhandle bedre:

Brukere som har hjelp av både Oppfølgingstjenesten og
hjemmesykepleien er det opprettet et samarbeid rundt. Mål:
unngå dublering av innsats, koordinert og helhetlig innsats
rundt bruker. Tidlig inn.

Etablert samarbeid Ambulant team i Drammen DPS. Dette gir
brukere i Svelvik tilgang til tjenester/veiledning etter kl 15.30
og i helger?

Svelvik har inngått et prosjektsamarbeid med Drammen DPS,
Drammen kommune, Nedre eiker kommune for perioden
01.01.2018-01.01.2022: Tverrfaglig oppsøkende
behandlingsteam (FACT). Dette er en modell fo0r å gi
oppsøkende, integrerte og helhetlige tjenester til personer
med alvorlige psykiske lidelser og samtidige
ruslidelser/vansker som i liten grad oppsøker
hjelpeapparatet.

Ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger er
samorganisert med rus og psykisk helsetjeneste fom
01.8.2018. I samarbeid med NAV og Frivilligsentralen
planlegges ulike temakvelder for flyktninger.

Tiltak utført for å behandle tidligere:
Gjennom overnevnte tiltak vil behandling kunne igangsettes på et
tidligere tidspunkt.
Være oppdatert og drive endringsarbeid på
bakgrunn av kunnskapsbasert praksis

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

Status

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

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

Status

Ferdigstillelse av byggeplan og
konkurransegrunnlag
Anbudsinnhenting

Gjennomført

Byggestart

Kontrakt på totalentreprise ble skrevet i juni 2018.
Rammetillatelse gitt 27.08.18. Byggearbeidene er påstartet.
Ferdigstilling av prosjektet er satt til 27.02.20.

12.2

Gjennomført

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

12D Sykepleierressurser
Ansvar: Helse og omsorg
Resultatmål 2018
Rigge en mer fleksibel sykepleiertjeneste
Øke kompetansen hos andre
helsepersonellgrupper for å avlaste
sykepleierne
Gjennomføre en innovasjonsprosess med mål
om å finne/utvikle flere virkemidler

Status
Tiltakets utgår, jf. Kommunestyrevedtak i sak 41/18 (1.tertial: ROS
kommunereform)
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KOMMUNEORGANISASJONEN
13

14

Samfunnsmål: Klare mål og retninger

Samfunnsmål: En robust og dynamisk organisasjon

14.1

Ansvar

Status

14.1.1

Vurdering av eierskap i tilknytning
til etablering av ny kommune

Rådmann

Dette vil være en kontinuerlig vurdering fram til
kommunesammenslåing.

14.1.2

Kompetanseheving av alle ledere i
forhold til forvaltningsloven

Rådmann

Gjennomført

14.1.3

Etablere tiltak for å øke kvaliteten i
forvaltningen

Rådmann

Pågående arbeid. Personvern og saksbehandling
knyttet til svarfrister vil prioriteres i 2018 og 2019
Samarbeidsavtale med Drammen om
arkivkompetanse er inngått.

14A Økt nærvær
Ansvar: Rådmannsfunksjonen
Resultatmål 2018
Bedre rutiner og systematisk arbeid med
sykefraværsoppfølging særskilt, rettet mot
langtidsfraværet
Bygge opp verktøykasse for
sykefraværsoppfølging
Alle tjenester skal tilby plasser for
arbeidsutprøving for egne ansatte

15

15.1

Status
Rutiner er ajourført. Sykefraværsoppfølging av
avdelinger/tjenester er gjennomført.
Utvikler innholdet videre gjennom oppfølgingsmøtene og
erfaringsbehovene lederne skisserer.
Alle tjenester tilbyr plasser, som blir benyttet etter behov

Samfunnsmål: En offensiv kommune med fokus på fremtiden

Svelvik kommune er åpne for
deltakelse som pilot og i prosjekter
som kan bidra til
kompetanseheving, økt
innovasjonsevne og/eller gi økt
kvalitet i tjenestene (f.eks. POLECO,
TINKR)

Ansvar

Status

Rådmann

Svelvik kommune er en av 6 deltakende kommuner i
et innovasjonsprosjekt som ser på hvordan
kommuner kan jobbe mer strategisk med
innovasjon. Prosjektet har mottatt midler fra
Innovasjon Norge, og koordineres av TINKR.
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15A Lokaldemokrati
Ansvar: Rådmannsfunksjonen i samarbeid med Kultur og byutvikling
Resultatmål 2018
Status
Oppgaveutvalg utprøves

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

Forankre Gjestebud som metode

Tjenestedesign prøves ut, også for å øke
involvering og medvirkning

Resultatene av oppgaveutvalgenes arbeid fra 2017 er lagt frem for
kommunestyret; «Ungdom i Svelvik mot 2020» og «Byhuset
Svelvik». Begge leverte sine rapporter til formannskapet i juni.
Svelvik kommune har mottatt prosjektskjønnsmidler til
sluttevaluering av ordningen, som vil ledes av Jacob Torfing.
Utdanningsprogram ble påbegynt og en samling avholdt.
Målet om å øke kunnskap hos ansatte om lokaldemokratisk arbeid
jobbes med, med fordi det viste seg å være vanskelig å finne
tidspunkter som passer for mange samtidig, ble det behov for å
endre virkemiddel. Nå tilføres kunnskap knyttet til praktiske
oppgaver som allikevel skal gjennomføres. Som eksempel har flere
lagt til rette for Gjestebud og flere får erfaringer gjennom ByLab.
Det er stadig interesse for Gjestebud fra andre kommuner, og hvor
vi bidrar med erfaringer. Å forankre Gjestebud som metode viser
seg å være en større utfordring da vi trenger samarbeid med
aktører som har et nasjonalt perspektiv. Vi har hatt dialog med
forskere og KS, men så langt ikke kommet til en løsning.
Så langt har tjenestedesign vært benyttet blant annet i fasilitering
av oppgaveutvalg, arbeid med integreringsteam og
enkeltprosjekter. Kompetansen begynnes å bli kjent i tjenestene,
men fortsatt har vi et stort potensial i utprøving.

15B Borgertorget
Ansvar: Borgertorget
Resultatmål 2018
Gjøre tiltak for at informasjon fra Svelvik
kommune skal være lett tilgjengelig (språk og
plattformer)

Informasjon fra Svelvik kommune skal være
lett forståelig: Kompetanseheving av ansatte

Status


Deltar i KS-prosjekt «Klart språk». Hensikten er å ta tak i egen
skrivepraksis for å gjøre informasjon fra kommunen godt
forståelig.

Deltatt på skrivekurs i forbindelse med etablering av nye
nettsider. Har mottatt kr.30.000 fra KS for å kunne tilby
skrivekurs for ledere og saksbehandlere.

Arrangement/aktiviteter publiseres på Svelvikportalens
Facebookside. Målet er å nå flere innbyggere med aktuelle
saker.

Tatt i bruk informasjonsskjermer for å gjøre informasjon lett
tilgjengelig.

Informasjon fra Svelvik kommune er lettere tilgjengelig på
ByLab, ved lokalets beliggenhet midt i sentrum og fordi
innbyggere kan prate med ansatte
31. oktober gikk startskuddet for Svelvik kommunes satsing på
klarspråk. Alle ledere ble invitert til samling med ekstern
foredragsholder.
Kommunale planer og årshjulsdokumenter er lagt på ByLab og
Borgertorg slik at de er lett tilgjengelige.
Kommunale vedtak eller pågående saker/prosjekter blir profilert
på ByLab og via sosiale medier.
Svelviksposten skriver om politiske saker som engasjerer folk. De
er tett på den politiske dagsorden.
Nettsidene til Nye Drammen er en god informasjonskanal på veien
til ny kommune
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Skape interesse for politiske møter og saker

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

Intensjonen med ByLab var at dette skulle være en arena hvor
man inviterte publikum til informasjonsmøter og diskusjonsforum,
en medvirkningsarena. Det har tatt tid å få dette på plass og det vil
realiseres i 2019
ByLab er en god arena for å skape engasjement
Eksempler fra ByLab i 2.tertial:
 Nytt kommunevåpen; tilrettelagt for at innbyggere kunne
være med å tegne forslag, og deretter stemme på beste
forslag



Nye gatenavn i forbindelse med kommunesammenslåing;
tilrettelagt for at innbyggere kunne komme med forslag



Stimulere til at innbyggere selv aktivt
engasjerer seg i politiske saker og
satsningsområder
Legge til rette for at det skal være interessant å
medvirke
Gjennomføre tiltak fra Prosjekt 15A
Lokaldemokrati
Utarbeide halvårsprogram og gjennomføre
tiltak som bidrar til at innbyggere blir kjent
med kommunen og stedet Svelvik
Utarbeide halvårsprogram og gjennomføre
positive, overraskende tiltak som gjør
Borgertorget til en positiv «snakkis»
Gjennomføre fysiske tiltak, midlertidige og
faste, som bidrar til nye måter å møtes på

16

Ved å etablere ByLab ble det lagt til rette for at innbyggere
skal kunne engasjere seg. Pågående prosjekter er synliggjort
på «Prosjektvegg», det er avsatt egen «Post-it vegg» for
innspill ifm Byhuset og generelle innspill.
Det er kommunalt ansatte på ByLab i åpningstiden og de
svarer opp eller tar med seg innbyggerspørsmål videre
Det vises til tekst i 2A –Byhuset (prosjekt)

Det vises til tekst i 2A –Byhuset (prosjekt)
Gjennomført i noe mindre grad enn handlingsplanen.
Halvårsprogrammet ble gjennomført i samarbeid med hele Kultur
og byutvikling.
Halvårsprogrammet ble utarbeidet med tiltak som ble
gjennomført på ByLab. Det ble gjort fysiske endringer på
Borgertorget for å legge til rette for større areal tilpasset
innbyggere, dette og andre tiltak vil bli fulgt opp i 2019.
ByLab «flyttet» ut i gata både Svelvikdagene og Markedsdagene.
Det er fler og fler som har «oppdaget» ByLab og det knyttes
kontakter både mellom innbyggere og kommunen, men også
mellom innbyggere i ulike generasjoner og lag/foreninger og
kommunen.

Samfunnsmål: Økonomisk handlingsfrihet

16.1

Arbeide aktivt for å øke
bruken av tilgjengelige
økonomiske
tilskuddsordninger

Ansvar

16.1.1

Øke bruken av eksterne
tilskuddsmidler innenfor vedtatte
mål og tiltak

Rådmann
og L6
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Status

Tjenestene har større fokus på å søke eksterne
midler, samtidig også en bevissthet om at midlene
ikke skal pumpe opp driften/øke aktivitetsnivået.

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

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

1. Boligvekst
1
2
3

Avklare nødvendig infrastruktur for fremtidig vekst
(inngår under samfunnsmål 1.1.3)
Utarbeide områdeplan for Hovet på Berger i samarbeid med Sande kommune
(inngår under samfunnsmål 1.1.2)
Revidere reguleringsplan for ”Del av Berger” fra 1983
(inngår under Planstrategi nr.15)

2. Flere unge
3. Godt å bo
4

Analysere tilgang på lekeområder/-plasser i alle boområder, og tilgangen fra boområdene til marka. Ebbestad
prioriteres for å sikre fullverdig erstatningsareal for Ebbestad skole.
(inngår under samfunnsmål 2.5.6)

4. Levende og attraktivt sentrum
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Utarbeide områdeplan for indre sentrum for å sikre områdets kvaliteter
(inngår under Planstrategi nr.17)
Utarbeide byggeskikkveileder for Øvre Svelvik og indre sentrum
(for sentrum - inngår under samfunnsmål 2.1.19)
Kartlegge grønnstruktur i sentrum med forbindelser til større naturområder
(inngår under samfunnsmål 2.1.17)
Utarbeide gatebruksplan for Storgata
(inngår under samfunnsmål 2.1.18)
Oppgradere Kirkeparken i forhold til ønskede funksjoner
(inngår under samfunnsmål 2.1.15)
Oppgradere Lallaparken
(inngår under samfunnsmål 2.1.5 og 2.5.3)
Opparbeide Snekkerbekken som opplevelsessti fra Brennatoppen til sentrum
(inngår under samfunnsmål 2.1.12)
Lage plan for hvordan branngatene skal opparbeides og realiseres
(inngår under samfunnsmål 2.1.6 t.o.m 2.1.10)
Kartlegge muligheter for gjestebrygger i sentrum
(inngår under samfunnsmål 2.1.11)
Etablere skateanlegg i sentrum
(inngår i prosjekt 7A Uteområder i skoler og barnehager)
Avklare områder og utarbeide ordning for frikjøp av parkering og lekeplasser i sentrum
(inngår under samfunnsmål 2.1.16)

5. Kystsonen for alle
16

17

Gjennomføre tiltak for å øke tilgjengeligheten til og bruken av kystsonen; skilting, sikre viktige forbindelseslinjer,
parkering
(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
Lage plan for opprusting av badeplasser og gjennomføre tiltak for å ruste opp og øke attraktiviteten til prioriterte
badeplasser
(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)

6. Natur for alle
18

19
20

Gjennomføre tiltak for å øke tilgjengeligheten til og bruken av tur- og friområder; skilting, rydde stier, sikre viktige
forbindelseslinjer, parkering
(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
Planlegge turløyper i tilknytning til Svelvik sentrum
(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
Utarbeide skilt- og skjøtselsplan for tur- og rekreasjonsområder
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(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)

7. Kultur for alle
21
22

Utarbeide områdeplan for Berger, for å avklare hvordan kulturmiljøet skal bevares og videreutvikles (inngår under
Planstrategi nr.14 og under samfunnsmål 2.2.13)
Videreutvikle og styrke kulturminnegrunnlaget
(inngår under Planstrategi nr.13)

8. Næringsvekst
23
24

Klargjøre kommunens næringsarealer på Grunnane for utvikling
(inngår under samfunnsmål 3.4)
Være aktiv pådriver for realisering av Fv 319 mot Drammen
(inngår under samfunnsmål 3.1)

9. Bygge riktig
25
26

Kartlegge kvikkleireforekomster
(inngår under Beredskapsplan Risiko- og sårbarhetsanalyse, nr.2)
Etablere SD-anlegg og system for EOS i alle kommunale bygg
(inngår under samfunnsmål 5.1.1)

10. Reise riktig
27
28
29

Utarbeide strategier som intensiverer arbeidet med gang- og sykkelveier
(tiltak inngår i Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2021 og under samfunnsmål 4.5)
Pådriver for å øke kollektivdekningen
(inngår under samfunnsmål 4.3)
Etablere pendlerparkering på Brennatoppen
(inngår under samfunnsmål 4.6)

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedtatt i Kommunestyret 19.09.16. Sak 53/16
Nr

Tiltak

Ansvar

1

Mobilt strømaggregat er etablert (Jf.
ROS; Svikt i strømforsyning)
Jobbe for å bli prioritert av NVE i
forhold til kartlegging av områder med
risiko for jord- og leirras
Varslingsanlegg på skoler og
barnehager (Jf. ROS; Skoleskyting):
Utredning
Implementering
Forebygge utsatte strekninger på
bekker (Jf. ROS; Ekstremnedbør)

INP

2

3

4

Status
Gjennomført

Rådmann

Se pkt 4

INP

Anskaffelsen vil gjøres i samarbeid med Drammen og
Nedre Eiker kommuner.

INP

NVE innvilget i 2018 kr. 160.000 til kartlegging av
kritiske punkt og bratte vassdrag. Knemsbekken fra
Svelvik sykehjem og ned til sjøen, samt Bergerelva
ble kartlagt høsten 2018. Skadereduserende tiltak i
disse vassdragene er planlagt og vil bli gjennomført i
2019. Tiltak på andre utsatte strekninger vurderes
fortløpende.
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Boligsosial handlingsplan
Vedtatt i Kommunestyret 19.12.16. Sak 82/16
Nr

Tiltak

Ansvar

1

Kommunen planlegger, bygger ut og
eier boliger som er tilrettelagt for
grupper med omfattende og
tidsubestemt hjelpebehov;

Utrede Strandgaten som
boligsosialt prosjekt

Igangsette byggeprosjekt
Vannverksveien
(inngår som eget prosjekt 12B
Vannverksveien)

Ferdigstille Lille Åsgaten
(inngår som eget prosjekt under
12C Lille Åsgata)
Aktiv oppfølging av beboere for å skape
sirkulasjon i den kommunale
boligmassen
Stimulere til privat utbygging ved å
benytte utbyggingsavtaler;
Status på bruk av utbyggingsavtaler gis
i årsevaluering
Bidra til at flere som har potensiale til
det, får muligheten til å eie sin egen
bolig ved å benytte Husbankens låneog støtteordninger
Prioritere oppfølgingstjenester for at
personer med dårlig bo-evne skal klare
å oppfylle sine økonomiske
forpliktelser og mestre bosituasjonen
Organisere det boligsosiale arbeidet
slik at innsatsen blir samordnet og
effektiv

INP

3

4

5

6

7

Status
På grunn av mange prosjekter i flere tjenester som
bør delta, har det så langt ikke vært kapasitet til å
prioritere dette

Helse og
omsorg

Ivaretas kontinuerlig.

Helse og
omsorg

Foreløpig ikke benyttet

Helse og
omsorg

Kontinuerlig arbeid særlig hos ansatte som veileder
brukere knyttet til tjenester hos NAV, Rus og psykisk
helse, og Flyktningetjenesten.

Helse og
omsorg

Inngår i Prosjekt 12A Oppfølgingstjeneste

Helse og
omsorg

Ivaretatt gjennom faste møtestrukturer med
tverrfaglig representasjon.

Kultur- og byutviklingsstrategi
Vedtatt i Kommunestyret 12.12.17. Sak 61/17
Nr.

Tiltak

Ansvar

Definere aktuelle tema for Svelvik og
utarbeide halvårsprogram.
Temaene skal inneholde

et litterært aspekt

en kulturopplevelse

læring og debatt
Gjennomføre forfattertreff fire ganger i
året

Kultur og
byutvikling

Det ble ikke utarbeidet halvårsprogram, men noen
aktiviteter er gjennomført som f. eks. juleverksted i
forbindelse med julemarkedet.

Kultur og
byutvikling

3

Gjennomføre aktiviteter for å stimulere
til økt leselyst

Kultur og
byutvikling

8

I samarbeid med Fossekleiva
kultursenter (Novemberprosjektet)
utarbeide ”iFokus” (debattprogram der
aktuelle tema settes på dagsorden).

Kultur og
byutvikling

Det ble gjennomført forfatterbesøk på ByLab i
desember 2018 med lokal forfatter, Christin Grillstad
Prøys.
Sommerles for barn og ungdom gjennomført 2018.
Gratis bøker utgått fra biblioteket er satt frem på
ByLab og har vært populært.
Gjennomført som planlagt

Biblioteket
1

2
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2018 - Utenforskap
10

Biblioteklokalene:
I samarbeid med innbyggere, og barn
og unge spesielt, gjøre
biblioteklokalene på rådhuset mer
attraktive.

Kultur og
byutvikling

Flytte biblioteket til sentrum og
samlokalisere disse med øvrige
publikumsrettede tjenester og frivillig
aktivitet (jf. Prosjekt 2A Byhuset)

11

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

Kultur og
byutvikling

Under arbeid
Etter innspill fra innbyggere om at biblioteket på
rådhuset ikke oppleves attraktivt og tilgjengelig
vurderes det nå, i samarbeid med
Drammenbiblioteket, å flytte deler av
biblioteksamlignen til ByLab i sentrum. Den største
boksamling blir værende på rådhuset der innbyggere
kan låne fra automat.
Vurdering fra Drammensbiblioteket: Det er viktig å
samle driften av biblioteket enten oppe eller nede i
underetasjen. Biblioteket fungerer ikke slik som det
nå er organisert. Det er umulig å skape en
kulturfaglig arena i kombinasjon med at arealet oppe
benyttes til kantine og til gjennomtrafikksåre til
kommunestyresalen og til de som har kontor i den
bakre delen av rådhuset. Drammensbiblioteket
anbefaler å tilrettelegge for bibliotek-drift i
underetasjen. Det foreslås at man finner en rimelig
løsning for å utbedre lokalene med mål om å skape
et hyggelig faglig bibliotekmiljø.
ByLab: Biblioteket har deltatt med aktiviteter.
Biblioteket gis en sentral rolle i videre utvikling av
popup-aktiviteter.

Kulturskolen
13

Etablere/videreutvikle kulturskolens
kjerneprogram:
Musikk – piano, avvikle venteliste
Musikk – tilbud på treblås
Visuell kunst – utvide tilbudet

Oppvekst
og
utdanning

Utvidet tilbud på piano og visuell kunst er iverksatt
fra februar og tilbud på treblås starter opp i oktober
Økt ramme 2018 gjorde det mulig å

utvide stilling på piano og redusere
ventelista. 3 elever sto på vent pr.31.12

opprette tilbud på treblåseinstrumenter
med 5 elevplasser fra oktober. 4 elever har
benyttet tilbudet høsten 2018, og det
jobbes med å fylle opp plassene

Opprette en gruppe til med 8 elevplasser
på visuell kunst. Tilbudet er fulltegnet, og
ventelista er avviklet.

14

Kompetanseheving
Prioritere kompetanseheving
innen gruppeundervisning
Utvikle og innføre tiltak i tråd med
veiledningsprogrammet til norsk
kulturråd
Organisasjonsutvikling:
Vedta og innføre rammeplan for
kulturskoler
Utvikle lokale læreplaner i tråd
med ny rammeplan
Tydeliggjøre rollen som lokalt
ressurssenter gjennom å søke
samarbeid med barnehagene,
grunnskolen og øvrig kulturliv

Oppvekst
og
utdanning

Kompetanseheving i gruppeundervisning er ikke
gjennomført. Det har ikke vært tilbud om relevante
kurs. Tiltak fra veilederprogrammet med avtale om
læringsmål mellom lærer og elev/foresatt er innført
som fast praksis fra skoleåret 18/19

Oppvekst
og
utdanning

Innføring av rammeplan utgår, jf.
kommunestyrevedtak i sak 41/18 (1.tertial: ROS
kommunereform).

15

Det er utarbeidet lokal læreplan og
«serviceerklæring» for kulturskolen og
undervisningen er lagt opp i tråd med dette fra
skolestart 2018.
Svelvik kulturskole har etablert et godt samarbeid
med skolekorpset er ikke gjennomført. Det har ikke
vært tilbud om relevante kurs.
Rekruttering og planlegging av prosjektet
«Fargefest» i samarbeid med skoler ble igangsatt i
august. og gjennomføres i uke 42 – 47. Liten
påmelding gjorda at prosjektet ikke ble gjennomført.

Fritidstilbud for barn og unge (UngFritid)
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16

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

Kultur og
byutvikling

17

Utarbeide halvårsprogram med kurs,
workshops og liknende, i samarbeid
med barn og unge
Gjennomføre minst et arrangement for
barn/ungdom på Berger, på Ebbestad
og i Nesbygda, i samarbeid med barn
og unge i det enkelte tettsted
Gjennomføre tiltak for å bli kjent med
Nye Drammen - med steder, tilbud og
ungdom, i samarbeid med ungdom

Kultur og
byutvikling

20

Videreutvikle Ungdommens
kommunestyre (UKS)

Kultur og
byutvikling

21



Kultur og
byutvikling

Strategiplan utarbeidet, avventer godkjenning av
UKS. Spørsmål sendt til skolen om innspill fra
barnetrinnet.

Kultur og
byutvikling

Avtale om samarbeid ferdig, felles UKM med
Drammen i 2019.

18

19

Videreutvikle Sommersnacks
(ferie- og fritidstilbud for barn og
unge)

Utarbeide en strategi for videre
drift og utvikling av
Sommersnacks, knyttet til
kommunens satsningsområder.
Strategien forankres i
Ungdommens kommunestyre
(UKS)

Et fast klassetrinn på barneskolen
og på ungdomsskolen, samt UKS
inviteres årlig til å komme med
forslag til aktiviteter på bakgrunn
av strategien
22
Søke samarbeid med Drammen
kommune om UKM
Frivillighet og engasjement

Kultur og
byutvikling

Kultur og
byutvikling

80

Det jobbes med å utarbeide en helhetlig plan for
videreutvikling av ungdomstilbudet. Ungdommens
kommunestyre har kommet med noen innspill som
vil bli tatt med i det videre arbeidet med planen.
Tiltakene som er beskrevet i Kultur og
byutviklingsstrategien vil inngå.
Under arbeid, ses i sammenheng med punktet
under.
Ebbestad gjennomførte heavy metalkonsert. Berger
gjennomfører arrangement 10. mai 2019. Nesbygda
ungdomslag vil arrangere i samarbeid med
nærmiljøutvalget i 2019.
Samarbeid med G60, UKS og ungdomsråd Drammen
er i gang. Samarbeid med Drammensbiblioteket
blant annet om spillkveld. Samarbeid UKM
Drammen-Svelvik.

Referatene er nå gjort på den måten at de
åpner for kommunikasjon med
administrasjonen og formannskapet, UKS
opplever det som positivt og synes de fungerer.

UKS har deltatt på møter med Drammen og
Nedre Eiker, både ungdom og politikere, for å
komme med innspill og ønsker til
kommunesammenslåingen.

UKS kom med innspill til økonomiplanen og fikk
gjennomslag for faktiske saker som de brant for.

De var synlige i media og uttalte seg om
aktuelle saker.

To representanter fra UKS deltok på
vennskapsbybesøk i Nantalii.

UKS har tatt kontakt med og gjennomført en
stor undersøkelse på Svelvik ungdomsskole for
å bedre få innspill fra andre ungdom.

Kontaktmøtene mellom UKS og Formannskapet
er flyttet til tidspunkt som passer skoleungdom
bedre. Drammen ungdomsråd ble invitert på
sommeravslutningen til UKS.

UKS ønsker å fortsette arbeidet med å forbedre
kommunikasjonen med administrasjonen,
politikere og andre barn og unge.

23

Kompetanseheving for ansatte, innen
frivillighet og engasjement

Kultur og
byutvikling

Etablere felles rutine for hvordan man
som frivillig skal bli tatt imot i Svelvik
kommune
Videreutvikle Frivillig team, som skal
koordinere frivillighet

Kultur og
byutvikling

26

Gjennomføre Frivillighetskonferanse
årlig, i samarbeid med frivillige

Kultur og
byutvikling

27

Etablere faste møteplasser med
Idrettsrådet og Sang- og Musikkrådet

Kultur og
byutvikling

24

25

Kultur og
byutvikling

Frivillighetsmelding er utarbeidet og ble vedtatt av
kommunestyret i forbindelse med 1. tertial, den
legges til grunn for ulike samarbeid og prosjekter.
Svelvik kommune har gått til innkjøp av siste versjon
av «Tilskuddsportalen». Det er gjennomført to kurs,
ett for ansatte og ett for frivilligheten. Daglig leder
Frivilligsentralen og innovativ samskaper er
superbrukere og kan bistå i forhold til verktøyet og
søknadsprosessen. Gledelig å se at verktøyet brukes
av både frivillige og ansatte i kommunen.
Skulle vært utarbeidet av Frivilligteam i løpet av
2019, viser til punktet under.
Frivilligteam har gjennomført noen tiltak sammen,
men pga kapasitetsutfordringer i noen tjenester og
fordi kommunesammenslåing nærmer seg har det
vært vanskelig å prioritere arbeidet nok til at det
oppfyller målene. Det kan være mer hensiktsmessig
nå å heller rette fokus mot hvordan det skal legges til
rette for frivillighet i ny kommune.
Det er etablert kontakt med Frivilligsentralene i
Drammen og Nedre Eiker, og deres
frivilligsentralnettverk «Vannposten». De besøkte
Svelvik før sommeren og Svelvik er invitert inn i
nettverket.
Frivillighetskonferanse med tema
«Tilskuddsportalen»; støtteordninger og
søknadsprosesser, ble gjennomført 31. mai
Svelvik kommune er i dialog med Svelvik Idrettsråd
om revidering av samarbeidsavtalen fra 2012, og vil
gjennom denne etablere faste møteplasser.
Avtalen er vedtatt og ingen forandringer er gjort.
Avtalen står som den gjør ut 2019, fram til
sammenslåingen finner sted i 2020. Driftsavtale
mellom Svelvik kommune og idretten gjennomgås ila
2019.

28

29
30

31

Stimulere til utprøving av Lokalutvalg i
kommunens fire tettsteder

Kultur og
byutvikling

Gjennomføre utprøving av
Lokalutvalgsmodellen
Etablere Fellesskapere

Kultur og
byutvikling

Gjennomgå og fornye/etablere avtaler
med frivillige (lag/foreninger, grupper)

Kultur og
byutvikling

Kultur og
byutvikling

81

Svelvik kommune vil etablere avtale med Sang- og
musikkrådet hvis de ønsker.
Under arbeid.
Kommunen har hatt møter med nærmiljøutvalgene
på Berger og Nesbygda. Nærmiljøutvalgene er
positive til samarbeid vedr. informasjonsmøter i
lokalmiljøene. Kommunen har også tilknyttet seg
aktuelle ressurspersoner for å stimulere til utprøving
på Ebbestad og sentrum.
Informasjonsmøter gjennomført på alle steder
høsten 2018.
Under arbeid – se pkt. 28.
Arbeidet er ikke påbegynt, og vurderes som lite
realistisk å gjennomføre både pga kapasitet, tilgang
på kompetanse og fordi erfaringer før
kommunesammenslåingen vil være få (pga kort
tidsperspektiv)
Gjennomført

32

33

Utlyse Frivillighetsmidler årlig, med
tema knyttet til realisering av mål i
kommuneplanen:
Tema for perioden:

Opplevelser og prosjekter knyttet
til fjordaktiviteter

Tiltak som skaper økt attraktivitet
på fellesområder/i nærmiljøene

Videreutvikle og gjennomføre
FrivilligBørs årlig (møteplass mellom
offentlig, privat og frivillig sektor)

Kultur og
byutvikling

Avtale med Svelvik musikkorps om Svelvikdagene,
Den Gode Hensigt, Svelvik museumsforening samt
Svelvik musikkråd om driftstilskudd er fornyet.
Avtalene ble lagt frem som melding til
formannskapet og kommunestyret i september.
Men det gjenstår avtale mellom Svelvik kommune og
the Link (SKAFT).
Tildeling av Frivillighetsmidler ble behandlet i Kultur
og byutviklingsutvalget i juni.
Eksempler på tiltak som skaper opplevelser og
prosjekter knyttet til fjordaktiviteter:

Oppstart av familiesvømming (Svelvik
svømmeklubb)

Arrangementet «Barnas dag med båtfolk»

Revitalisering av Svelvik seilforenings aktiviteter

Kultur og
byutvikling

Eksempler på tiltak som skaper økt attraktivitet på
fellesområder/i nærmiljøene:

Oppgradering av lekeplasser (Ebbestad og
Nesbygda)

Krutthus på Batteriøya

Benker og bord ved Hellabanen
Ble gjennomført i januar med 43 inngåtte avtaler.
Børsen ble utvidet med plakatverksted i forkant og
jury og premiering av raskeste, siste, morsomste,
mest kreative avtale.

Temaplan for friluftsliv og rekreasjon
Vedtatt i Kommunestyret 17.10.17. Sak 42/17
Nr
Tiltak
Alle tiltak er ivaretatt andre steder i dokumentet, og rapporteres derfor ikke her
Kystsonen
1
2

3
4

5

6
7
8

Etablere fagkoordinator for å sikre framdrift og gjennomføring av temaplan for friluftsliv og rekreasjon (er ivaretatt
i investeringsbudsjettet)
Lage kart slik at det er tydelig hvor kyststien går

Legge inn kyststien på Ut.no

Merke kyststien tydeligere på kart over Svelvik (Parkering, start og stopp)

Infotavle
(inngår under Samfunnsmål 2.4.8)
Tydelig skilting hvor kyststien går (Parkering, start og stopp) (inngår under Samfunnsmål 2.4.1)
Strender merket med ring på kartet merkes ved Fv 319. Oppgradering og fornyelse av skilt.
Det er skiltet/merket slik at det er lett å finne (og parkere ved) følgende strender: Bergerbukta, Knemstranda,
Skjæra og Tangen (inngår under Samfunnsmål 2.4.1)
Strender som er prioritert for tiltak er Bergerbukta, Knemstranda), Skjæra og Tangen fjordpark:

Badeflåte (Alle fire strender)

Badestige (Skjæra og Stikker`n) (2017)

Sandvolleyball (Knemstranda, + oppgradere på Fjordparken (2017))

Vurdere mulighet for stupebrett på Skjæra (2017)

Tønnegriller og to sittebenker med bord (alle fire strender)

Redningsring/utstyr og nødplakat (alle fire strender)
(inngår under Samfunnsmål 2.4.2)
En liten bru som forbinder de ytterste svabergene på Skjæra (2017)
Det etableres toalett ved parken på Berger. Toalett ved Knemstranda oppgraderes
(inngår under Samfunnsmål 2.4.4 og 2.4.5)
Oppgradere Knemstranda med oppfylling, vegetasjon, etablere sandstrand og lekeapparater for barna, og normal
skjødsel og drift (inngår under Samfunnsmål 2.4.3)
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9
10
11

Padleleden i Svelvik er merket og skiltet. Forslag er Knemstranda og Ulvika som aktuelle steder for enkle
overnattingsplasser (inngår under Samfunnsmål 2.4.7)
Det legges til rette for, både i privat og offentlig regi, enkle overnattingsplasser, og muligheter for parkering (inngår
under Samfunnsmål 2.4.7)
Stimulere til å etablere frivillig lag/forening som har interesse for å ivareta kyststien, gjennom dugnad og offentlig
støtte (inngår under Samfunnsmål 2.4.8)

Nærmiljøene
12
13
14

15
16

17

18
19
20
21

Etablere fagkoordinator for å sikre framdrift og gjennomføring av temaplan for friluftsliv og rekreasjon (er ivaretatt
i investeringsbudsjettet)
Tursti i Ormedalen: Rydde ormedalen, gruses og opparbeides (kan fungere som turvei i tillegg til Markveien)
(inngår under Samfunnsmål 2.5.1)
Aktivitetspark/lekepark – nytt vedtak (k.st sak 42/17): Tilrettelegge for lek, bevegelse og opplevelser gjennom
prioriterte stedsutviklingsprosjekter (branngatene; sett ord på, sett strøm på, sett lys på Svelvik, skulpturelle
sitteplasser) (inngår under Samfunnsmål 2.5.2)
Oppgradere Lallaparken med nye lekeapparater - nytt vedtak (k.st sak 42/17): Plassere en av de skulpturelle
sitteplassene fra «Vær så god sitt» i Lallaparken (inngår under Samfunnsmål 2.5.3)
Skøytebane på Strømmbanen (kunstisbane på sikt sammen med etablering av nytt varmeanlegg)
Aktivitet for lek og moro. Treningsalternativ for elever i skolen, og uteaktivitet for barnehage- og SFO barn (inngår i
Prosjekt 7A Uteområder i skoler og barnehager)
Utvikle Briskesletta som møteplass/turmål/rundløype i Tømmerås

Amfi/Scene, lekeapparater

«Bok» på Flaggstanga

Benker og bord, møteplasser

Motorikk, hinderløype

Rundløype – lage bedre vei fra Briskesletta og sydover
(inngår under Samfunnsmål 2.5.4)
Oppgradere ballbinger på Berger og Tangen, og etablere ballbinge på Ebbestad. Benytte spillemidler til dette, som
dekker 50% av finansieringen (inngår under Samfunnsmål 2.5.5 og 2.5.6)
Etablere frivillige rutiner for å vanne skøytebaner på Salta i Nesbygda og på Ebbestadbanen, i tillegg til Strømbanen
(inngår under Samfunnsmål 2.5.7)
Benker på ulike steder der det er naturlig å gå tur. Benker kan gi muligheter for møteplasser og kan gi hvile for de
som har behov for dette når de går tur (inngår under Samfunnsmål 2.5.8)
Stimulere nærmiljøene til å skape møteplasser i sitt bomiljø, gjennom disponible midler som det kan søkes om i
Svelvik kommune (f.eks benker, bord, bålplass etc.)
(inngår under Samfunnsmål 2.5.9)

Nærmarka
22

23
24

25
Nytt
vedta
k k.st
68/17
26
27

Utarbeide helhetlig plan for skilting, merking, plakater og kart for ulike tur/aktivitetsforslag.
Åpne for bedre tilgjengelighet/parkering nærmere sti nettet: f.eks. Sommerfjøset, Berger skole, Skalland, lysløypa,
Mariås, Flaggstanga, Kringlemyr, Juvet, Nøsterud,
Informasjon: kart, App, Skilt, QR, plakater, turforslag, brosjyrer, kart, plakater i sentrum; Flaggstanga, Ebbestad,
Briskesletta, kollen, Juvet, Storås, Vassås, Høgås.
Turer legges inn på Ut.no
(inngår under Samfunnsmål 2.5.10 - 2.5.12)
Sikre og bevare Tårnet gjennom drift og vedlikehold (inngår under Samfunnsmål 2.5.13)
Skilt til parkering:

Sette opp skilt til parkeringsplassen ved lysløypa i Markveien langs f.319

Skilt Fv319 Avklare muligheter for skilting til turområde i marka fra Berger

Skilt Fv319, og se på muligheter for å etablere fast parkeringsplass i Nesbygda
(inngår under Samfunnsmål 2.5.10)
Lage rundløype Ebbestadområdet: Definere utgangspunkt for tursti fra Markveien med rundløype inn til
Ebbestadvannet- Vassås-Skalland-Markveien. Overgang ved Ebbestadvannet og Skalland (bro/overgang fra
demningen sørover, og bro/overgang ved Skalland til lysløypa) Koble lysløypa med tursti til Vassås. Sammenkobles
syd for demningen.
(inngår under Samfunnsmål 2.5.14)
Oppgradere skiløypa i Nesbygda - nytt vedtak (k.st. 42/17): Normal skjødsel gjennomføres fortløpende. Ses i
sammenheng med Røysjøprosjektet (inngår under Samfunnsmål 2.5.15)
Samlingsplass ved Ebbestadvann (Vassås):

Etablere bålplass, fiskebrygge

Gapahuk, grillkoie, etablere plen til leirplass, fiskebrygge – Vassås
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28

29

30

Tillegg (k.st. sak 42/17): Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Vassåsens Venner, i hht deres planer for
gjenreising av den gamle husmannsplassen
(inngår under Samfunnsmål 2.5.16)
Etablere kunstsnøanlegg med snøkanon og i tilknytning til etablerte skiløyper på Berger og i området SkallandEbbestad
Forsterke eksisterende prosjekt på Berger i samarbeid med andre lag og foreninger (Akebakker i barnehager etc.)
Nytt vedtak (k.st. 44/17): Svelvik kommune yter kr.500.000 i tilskudd til Berger IL for innkjøp av snøkanon og
løypemaskin. Det inngås en avtale som sikrer bruk flere steder i tråd med Temaplan for friluftsliv og rekreasjon. (Dvs
gjennomført i 2017)
Kunstsnø i rundløype Skalland-Ebbestad forutsetter kobling fra lysløype til Vassås og Skalland til lysløype. Samme
runde kan også oppgraderes til lysløype (Akebakker i barnehager etc.)
(Ses i sammenheng med punktet over, 28)
Nærmiljøene og nærmarka: Benker på ulike steder der det er naturlig å gå tur. Benker kan gi muligheter for
møteplasser og kan gi hvile for de som har behov for dette når de går tur
(inngår under Samfunnsmål 2.5.8)

SPILLEMIDLER – handlingsplan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg 2018
Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping,
og som fordeles til forskjellige allmennyttige formål. Spillemidler kan gå til bygging eller rehabilitering
av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg eller lokale kulturbygg.
Søkere om spillemidler kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag, borettslag,
velforeninger og andre sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap og lignende).
Under fremkommer status for tiltak som kommunestyret vedtok at det skulle søkes spillemidler om i
2018:
Idrettsanlegg
Ordinære anlegg
Prio. Anlegg

Km: Kommunale midler
Sm: Spillemidler
Pm: Private midler
Total
Km
Sm
Pm
Oppkost.
start
397
132 000 265 125 07.17
125

Søker om

Eier

Rehabilitering
banedekke,
tre utebaner
Lyssetting av
bane

Svelvik
Tennisklubb
Svelvik IF

800
000

300
000

300 000

200 000

2018

2018

Søker om

Eier

Total
kost.

Km

Sp

Pm

Tangen
skole
Ballbinge

Rehabilitering
av dekke

Svelvik
kommune

88 000

44
000

44 000

Oppstart
Vår
2018

2.

Berger
skole
Ballbinge

Rehabilitering
av dekke

Svelvik
kommune

88 000

44
000

44 000

-

Vår
2018

3.

Skateanlegg

Skateanlegg

Svelvik
kommune

800
000

-

500 000

300 000

Vår
2019

Ferdigstillelse
Vår
Ikke
2018
godkjent
(se pkt
2.5.5)
Vår
Ikke
2018
godkjent
(se pkt
2.5.5)
Høst
Godkjent
2019

Søker om:

Eier

Total
kost.

Km

Sp

Pm

Oppstart

Ferdigstillelse

1.

Svelvik
tennisklubb

2.

Solbakken
fotballbane,
gress
Nærmiljøanlegg
Prio. Anlegg
1.

Kulturbygg
Prio. Anlegg

-
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Ferdig- VEDTAK
stillelse
08.17 Godkjent

Trukket

1.

2.

Kulturhuset
Svelvik
Røde kors
Svelvik
kirkestue

Rehabilitering
av huset

Svelvik
Røde kors

1 000
625

-

333 000

667 625

Akustiske
tiltak i nytt
bygg

Den norske
kirke

26 000

-

8 670

17 330

03.18

Høst
2018

Ikke
godkjent

Vår
2018

Godkjent,
men
nådde ikke
opp til
tildeling
av midler

Søknadsfrist for nye spillemidler er i oktober hvert år. Søknadene saksbehandles av administrasjonen
og fremmes for kommunestyret til budsjettbehandling før de oversendes Vestfold fylkeskommune.

85

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

Tiltak

Ansvar

1

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

INP

2

Prosjektering og gjennomføring av
fortau på utsiden av Fv. 319 fra
Stomperudveien og frem til Nesbygda
kirke
Det vurderes og gjennomføres
nødvendige trafikksikkerhetstiltak i
kryssområdet Olleveien/Tyriveien og
området rundt begge busslommene på
Fv. 319

INP

4

Bussholdeplassene ved Shell
gjennomgås med tanke på fortau,
ferdsel, mv.

INP

5

Forbedre belysningen på
fotgjengerovergangen syd for
Tangensletta
Jobbe for å etablere flere busstopp for
skolebussen i området Knem-Sand

INP

7

Etablere moderne brurekkverk ved
Knems bru

INP

8

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

INP

9

Etablering av gang- og sykkelvei langs
Markveien (fortau)

INP

10

Etablere gang- og sykkelvei langs
Hellinga – Gamle Strømm sykehjem

INP

11

Sikringstiltak i skråningen i Juveveien
mellom nr. 12 og 14
Etablere gatelys lang Blåbærstien

INP

Utført

INP

Utført

Generelt vedlikehold og løpende
oppgradering av eksisterende
infrastruktur som skilt, rekkverk og
sideterreng, veidekke etc.
Etablere enkle fartsdempende tiltak
som fartsdumper etc. på kommunale
veier

INP

Vurderes og utføres ved behov.

INP

Utført

3

6

12
13

14

Vestfold Fylkeskommune har ikke avsatt
budsjettmidler til å gjennomføre tiltaket. Svelvik er
etter 2020 del av Viken og tiltaket må gjennomføres i
regi av den nye fylkeskommunen, som da vil ha
ansvaret for veien.
Statens vegvesen er usikker på hensikten med å
etablere et fortau her. Ettersom det eksisterer et
tilbud på motstående side som kan benyttes.
Arbeidet fortsettes i 2019.
Vestfold Fylkeskommune har ikke avsatt
budsjettmidler til å gjennomføre tiltaket i 2019.
Arbeidet med tiltaket fortsetter. Svelvik er etter
2020 del av Viken og tiltaket må gjennomføres i regi
av den nye fylkeskommunen, som da vil ha ansvaret
for veien.
Det er gjort avtale om kjøp av nødvendig grunn. Det
må søkes om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan for en mindre del av dette arealet.
Tiltaket er planlagt gjennomført våren 2019.
Statens vegvesen stiller seg bak behov for dette, og
jobber med saken. Tiltaket blir antakelig gjennomført
2019.
Vestfold Fylkeskommune har ikke avsatt
budsjettmidler til å gjennomføre tiltaket. Svelvik er
etter 2020 del av Viken og tiltaket må gjennomføres i
regi av den nye fylkeskommunen, som da vil ha
ansvaret for veien.
Rekkverket blir vurdert av Statens vegvesen å ha
behov for å byttes ut. Dersom det er mulig å
prioritere dette i 2019 vil dette bli utført av Vestfold
Fylkeskommune/ Statens vegvesen. Hvis ikke blir
dette del av ansvaret for Viken.
Det er avtalt med entreprenør om å bygge fortau
langs nedre del av Juveveien, dette tiltaket er
planlagt gjennomført våren 2019. Det er innledet en
dialog med grunneier om kjøp av nødvendig grunn
for den øvrige delen av Juveveien hvor det er
regulert fortausløsning.
Det er gjort avtale med utførende entreprenør om
byggestart mars 2019. Prosjektet avsluttes i oktober
2019.
Arbeidet med ny reguleringsplan pågår, denne er
planlagt ferdig til 1. gangs behandling februar 2019.

INP

INP
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15

Det etableres bedret sikringsrekkverk i
krysset Nøsterudveien/Labråtanveien

INP

Utført.

Handlingsplan mot korrupsjon
Vedtatt i Kommunestyret 12.12.17. Sak 63/17
Nr

Tiltak

Ansvar

1

Verdier og etiske retningslinjer:
Legge til rette for jevnlig etisk
refleksjon med utgangspunkt i
verdigrunnlag, etiske retningslinjer og
dilemmaer fra tjenestene.
Felles retningslinjer for
sektorovergripende prosesser:

Vurdere kommunens strategier og
utviklingsplaner, og sikre at de
støtter opp under målene om å
forebygge misligheter og
korrupsjon.

Vurdere kommunens reglementer
og sikre at de støtter opp under
målene om å forebygge
misligheter og korrupsjon.

Vurdere kommunens
støtteprosesser og sikre at de
støtter opp under målene om å
forebygge misligheter og
korrupsjon.

Gi opplæring i forebygging av
korrupsjon for kommunenes
tjenester.
Risiko- og sårbarhetsanalyser:
Risiko for korrupsjon og misligheter
skal vurderes i de årlige ROS-analysene
for kommunens tjenesteområder
Kontinuerlig forbedring (et godt
kontrollsystem – egenkontroll og
internkontroll):
Beskrive hvordan kontrollsystemet skal
fange opp korrupsjonsrisiko innenfor
alle sentrale prosesser og rutiner.
Styrevervregisteret:
Implementere og følge opp
kommunens rutine for
styrevervregisteret
Bierverv for ansatte:
Implementering av obligatorisk
registrering av bierverv

Rådmann

Fortløpende tema på ledersamlinger

Rådmann

Arbeidet er påbegynt og vil fortsette i 2019

Rådmann

Mal for Tjenestens Gjennomgang er oppdatert med
et punkt om vurdering av korrupsjon. Det innebærer
at alle tjenester må rapportere på temaet

Rådmann

Arbeidet er påbegynt og vil fortsette i 2019

Rådmann

Gjennomført

Rådmann

Igangsatt. Gjennomføres to ganger pr år

Varsling av situasjoner:

Vurdere kommunes nåværende
varslingsrutine.

Vurdere kommunens system for
dokumentasjon og arkivering av

Rådmann

Vurdering er gjennomført og revidert varslingsrutine
iverksettes i 2019

2

3

4

5

6

7
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bekymringsmeldinger,
saksbehandling og konklusjoner.
Vurdere å legge til rette for
elektronisk varsling via
kommunens nettside.

Kommunedelplan for kulturhus, anlegg og områder for idrett, nærmiljø og friluftsliv 20052012:
Vedtatt i Kommunestyret 13.12.04. Sak 80/04
Nr.
1
2
3
4
Vedtatt
i k.st
76/16

NY

Oversikt over tiltak det vil søkes om spillemidler til
Uteområde skolene
(inngår som prosjekt «Uteområder i skoler og barnehager» under samfunnsmål 7)
Uteområde barnehagene
(inngår som prosjekt «Uteområder i skoler og barnehager» under samfunnsmål 7)
Lysløypa på Berger
(inngår under samfunnsmål 7)
Skatepark
(inngår i prosjekt «Sentrum» under samfunnsmål 2)
Tursti Røysjømarka (k.st.sak 76/16)
Svelvikmarkas Venner har tatt initiativ til etablering av tursti i Røysjømarka. En tursti som skal binde Svelvik og
Drammen sammen.
Forprosjektet ble startet opp, men motstand fra grunneiere og bekymring fra Glitrevannverket i fht at
stiprosjektet vil påvirke drikkevannet i Røysjø har bremset prosessen.
Det gjennomføres nå to parallelle prosesser;
1. Svelvikmarkas Venner er i dialog med grunneiere for å inngå avtaler om etablering av tursti på et område
som ikke berører drikkevannet i Røysjø
2. Svelvik kommune deltar i en arbeidsgruppe med brukere av marka (representert ved Svelvik
Idrettsforening), grunneiere og kommunene Sande og Drammen for å utarbeide et grunnlag for hvilke
kortsiktige tiltak som kan gjennomføres i samarbeid med grunneierne, samt kartlegge og peke på langsiktige
tiltak som krever planlegging etter PBL. Dette vil ferdigstilles våren 2018.
Utendørsdekke Svelvik Tennisklubb
Det ble søkt spillemidler til rehabilitering av dekket på tre utebaner. Søknad ble innsendt for spillemiddelåret
2018. Søknaden ble innvilget og spillemidler utbetalt Svelvik Tennisklubb medio 2018 av Vestfold
fylkeskommune. Rehabiliteringen av banene ble fullført sommeren 2017.
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RAPPORTERINGSOMRÅDER
Kommunen har et kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid. I den forbindelse er det særlig viktig å ha
fokus på:


Tilsyn: både eksterne og interne tilsyn er relevante for å se hvordan kommunen/tjenestene
følger opp det lovverk den er satt til å forvalte. Kommunen arbeider tett med tilsynsmyndigheter
og ser dette som et viktig ledd i forbedringsarbeidet.



Klager: alle klager tjenesten mottar vil være med på å sette fokus på ulike områder innen den
enkelte tjeneste. Dette både innen tjenesteytelse og saksbehandling.



Risikoanalyse: risikoanalyser viser områder der man må sette inn ekstra fokus og derav arbeide
målrettet for å hindre uakseptable risiko, høyne sikkerhet og kvalitet.

RÅDMANNSFUNKSJONEN
Politiske vedtak
Sak 03/17 – Formannskapet:
Aksjesalg Svelviksposten
Vedtak:
1. Svelvik kommunes aksjer i Svelviksposten
legges ut for salg til innbyggere og næringsliv i
Svelvik for kr. 1000,- pr. aksje.
2. Rådmannen gis fullmakt til å redusere prisen
ned til kr. 500,- pr. aksje hvis det ikke er mulig å
selge alle aksjene til kr. 1000,-.
3. Midler som kommer inn benyttes til tiltak for
barn og unge i Svelvik i regi av lag og foreninger.
4. Fordeling av midler delegeres til oppvekst- og
utdanningsutvalget

Oppfølging – status/evaluering
Intensjonene om salg av kommunens minoritets aksjepost i
Svelviksposten er ikke oppfylt på grunn av sviktende interesse i
markedet.
Rådmannen anser det som nødvendig å vurdere alternativ
avhending, også av formelle årsaker. Det etableres kontakt med
majoritetseier for avklaring.

Sak 03/17 - Oppvekst og utdanningsutvalget:
Aksjesalg i Svelvikposten – Fordeling av midler
Vedtak:
1. Ungdommens kommunestyre behandler saken
og kommer med forslag til fordeling av midlene.
2. I etterkant av salget foretar Oppvekst og
utdanningsutvalget den endelige fordelingen.
Sak 06/18 - Kommunestyret (03.04.18):
Landbrukskontor for Svelvik
Vedtak:
1. Svelvik kommune etablerer eget
landbrukskontor fra 01.01.2019
2. Kommunestyret gir rådmannen mandat til å
etablere en midlertidig landbruksfaglig ordning
inntil landbrukskontor er etablert, som ivaretar
lovkravene
3. Kostnadene innarbeides i budsjett for 2019

Landbrukskontoret for Drammen (fra 1. juni 2019), Nedre Eiker og
Svelvik ble etablert i forberedende fase 1. desember 2018.
Vertskommuneavtale ble inngått med Nedre Eiker kommune før
årsskiftet med ikrafttreden 1.januar 2019.
Etableringskostnadene er forutsatt dekket av de tre kommunene i
fellesskap.
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Sak i 34/18 - Fellesnemnda (03.05.18):
AP5 Interkommunale samarbeid og eierskap Landbrukskontor Nye Drammen
Vedtak:
1. Svelvik kommune får ansvaret for etablering av
landbrukskontor for Nye Drammen, med de
oppgaver og den dimensjonering som er
beskrevet i saken.
2. Det utarbeides vertskommuneavtaler mellom
Svelvik og Nedre Eiker og Drammen.
3. Landbruksmiljøet i Sande, Lier og Øvre Eiker
benyttes som rådgivende kompetansemiljøer for
å sikre god oppgaveoverføring og kontinuitet i
tjenesteleveransene til innbyggerne.
4. Landbrukskontoret som en del av et blågrønt
fagmiljø for forvaltning av landbruk, skog og
vannmiljøer vurderes i prosjektet A1
Administrativ organisering, ledelse og
tjenesteutvikling.

Støttefunksjoner
Rådmannsfunksjonen er forskjellig definert og organisert fra kommune til kommune. I Svelvik er
flere stabs- og støttefunksjoner knyttet til rådmannsfunksjonen. Skillet mellom strategisk orientert
arbeid, systemtilrettelegging og utførelsen av interne tjenester i kommuneorganisasjonen er
flytende. Kapasiteten er samlet sett redusert i 2018.

Forbedringsarbeid
Klager
Ingen formelle klagesaker knyttet til saksbehandling eller tjenesteutøvelse.
Tilsyn
Ingen tilsyn i 2018.
Risikoanalyse
Det er foretatt en overordnet risikovurdering i forhold forvaltning. Dette med tanke på å forbedre
kommunens generelle forvaltningsansvar. Områder som har blitt prioritert er personvern og
saksbehandling knyttet til svarfrister.

Tjenestens vurdering
Det er tidligere foretatt valg mht. ansvars- og oppgavedefinisjoner i rådmannsfunksjonen som langt
på vei er styrende for faglig oppmerksomhet, hvor mye funksjonen betjener kommunens
tjenesteproduserende enheter og i hvilken utstrekning førende rammer og vedtak håndheves i
styringssammenheng.
Kommunestyrets vedtak i kommuneplanens handlingsdel, i tilknytning til tertialrapporter og
rammesak mv. angir grunnlaget for rådmannsfunksjonens strategiske og praktiske innretning til
enhver tid.
Rådmannsfunksjonen har hatt flere utskiftninger av ledere, antallet og med det
kapasitet/kompetanse er redusert i regnskapsåret. Kommunalsjef samfunn har deler av året vært
konstituert som rådmann og er på tampen av året utlånt til prosjektsekretariatet Nye Drammen.
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Kommunesammenslutningen krever gradvis mer innsats gjennom 2018 og det er naturlig at dette
også har stor betydning for oppgaveutførelsen.
Representasjon og deltakelse i regionale fora er stadig mer rettet mot Buskerud/Viken og tilsvarende
redusert i retning av Vestfold og Telemark.
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SVELVIKHUSET
Forbedringsarbeid
Klager
Barneverntjenesten hadde to klagesaker i 2017, disse ble lukket første kvartal 2018.
Tilsyn
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Svelvik 19.01.2018 vedrørende
oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertagelse. Tilsynet ble lukket november 2018.
Arbeidstilsynet hadde tilsyn høsten 2017, tilsynet ble lukket uten vesentlige merknader 24.04.2018.
Risikoanalyse
Svelvikhuset har i 2018 hatt spesielt fokus på kartlegging og risikovurdering for å avdekke og
redusere de risikoforhold som eksisterer eller kan oppstå lokalt. Dette for holde risikonivået så lavt
som mulig.
Risikovurderingen er implementert i Rutinehåndboken for Barneverntjenesten og vurderes minimum
årlig eller ved behov. I tillegg til dette har vi også sett på hvordan forebygge trusler og vold. Vi har i
implementert hvordan møte netthets, hvordan møte en aggressiv person og det er laget en plan for
å håndtere vold og trusler mot ansatte.

Tjenestens vurdering
Svelvikhuset skal gi et samordnet, helhetlig og styrket tilbud til utsatte barn, unge og deres familier
gjennom flerfaglig koordinerings innsats og brukermedvirkning. Svelvikhuset har gjennom
forebyggende familieteam redusert antall barnevernssaker. Forebyggende familieteam er et
lavterskeltilbud for familier som man ikke trenger henvisning til for eksempel sorg, livskriser,
skolevegring, depresjonssystemer etc. Svelvikhuset er et sammensatt team med ulik kompetanse
som kan hjelpe barn, unge og foreldre med utfordringer de møter i hverdagen. Man kan få samtaler
over en avtalt tidsperiode, hjelp til å kontakte andre instanser, samt ulike gruppetilbud.
Svelvikhuset har i år som tidligere år vært aktive til å søke tilskudd, og har i løpet av året mottatt
blant annet tilskudd fra Bufdir, Fylkesmannen i Vestfold, KS og Kiwanis.
Forebyggende familieteam har i 2018 hatt oppstart og implementering av foreldreveiledningskurs
(COS-P) både individuelt og i gruppe. Det har vært sertifisert 2 COS-P veiledere i forebyggende
familieteam. I samarbeid med Skolehelsetjenesten har det vært grupper for barn på ungdomsskolen
og barneskolen i regi av Svelvikhuset. Det har vært jentegrupper og skilsmissegrupper. Man har også
hatt repetisjon av COS-P i Støa barnehage og Berger barnehage.
Forebyggende familieteam har i 2018 økt sin kompetanse i form av spesialistutdanning ved R-BUP og
fordypning i adferdsterapi. Vi har hatt 5 konsultasjonsdager med BUP barn/unge 8 – 18 år. Det har
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vært en gå-gruppe i samarbeid med Oppfølgingstjenesten og det er opprettet et samarbeid med
frivillighetssentralen.
Barneverntjenesten har hatt fokus på kompetanseheving i tråd med Regjeringens føringer. Det er
viktig med rett hjelp og tidligere inn. Barneverntjenesten har i 2018 startet med kompetanseheving i
form av barnesamtalemetodikk (DCM). Det er 3 stykker som har startet på denne utdanningen som
avsluttes våren 2019. En saksbehandler har også startet på veilederopplæring. 2 saksbehandlere har
også gjort ferdig videreutdanning i barnevern. Kompetansehevingen skal gi barnevernets ansatte
kompetanse til å se barnas behov og sette inn tiltak i krevende barnevernssaker.
I Forebyggende familieteam jobbes det fortsatt med i utprøving av FIT (feedback informerte
tjenester). Svelvikhuset er med i et nettverk bestående av Drammen og Nedre Eiker hvor det er
etablert et nytt samarbeid for å «harmonisere» dette med blant annet felles lisens.
Alle barn har en aktiv tiltaksplan. De med behov for hjelpetiltak får dette umiddelbart uten ventetid.
Barneverntjenesten har fulgt alle lovkrav om fosterhjembesøk og oppfølging i 2018.
Det har vært TI-team på alle kommunens skoler og barnehager. Barneverntjenesten har også hatt en
presentasjon om meldeplikt i Støa barnehage og Berger barnehage. Det har vært Åpen dør på
Ungdomsskolen, Tangen og Tømmerås skole.
Svelvikhuset har hatt et samarbeidsmøte med NAV og PPT. Vi har også månedlige samarbeidsmøter
med helsestasjon, Skolehelsetjenesten og barn og ungdomspsykiatrien. Vi har hatt et stort
fokusområde på tidlig innsats og forebyggende arbeid, samt samarbeid med andre instanser.
I desember arrangerte Svelvikhuset sitt årlige seminar, dette året på Fossekleiva. Temaet i år var
«Det sårbare barnet» med vekt på skolevegring, gaming og det å være annerledes. Vi inviterte alle
som jobber med barn og unge i Svelvik kommune, samarbeidende instanser, kommunens politikere
og ledelse. Dette ble svært vellykket med rekordoppslutning (ca. 110 stk).
Svelvikhuset har også hele året hatt fokus på «Nye Drammen» og vært ute med presentasjon av
Svelvikhuset. Barneverntjenesten har også revidert sin rutinehåndbok.
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Glimt fra 2018

Bilde: fra seminaret «Det sårbare barnet» der Tore Petterson var en av foredragsholderne

NAV
Forbedringsarbeid
NAV Svelvik skal i 2019 jobbe mer arbeidsrettet og skal tilrettelegge slik at enda flere brukere med
sosiale ytelser går over i lønnet arbeid. Vi skal gjennomføre enda bedre brukermøter og utvikle nye
måter å nå frem til våre brukere.
Klager
17 klager i løpet av 2018. 7 av klagene ble stadfestet, 5 av sakene ble omgjort, 4 ble innvilget og 1 ble
avslått.
Risikoanalyse
NAV Svelvik har ikke utført en Risikoanalyse men har hatt et eget kartleggingsarbeid av tidsbruk for å
se hvilken type oppgaver som er mest tidskrevende. Dette gjorde vi også for å se om vi jobber riktig
opp mot arbeidsrettingen i NAV og for å se etter rom for effektiviseringer. Dette har gitt konkrete
tiltak som for eksempel at man gjennomfører gruppeinnkallinger som tar sikte på å informere større
gruppe og gi de opplæring i hvordan de skal kunne bruker www.nav.no i jobbsøkerprosessen.
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Tjenestens vurdering
2018 har vært preget av at vi har hatt utskiftninger og at vi over en periode har manglet ressurser. På
tross av dette har man jobbet dedikert med brukeren i sentrum og levert resultater samtidig som
man har drevet utviklingsarbeid.
Fra sosiale ytelser til arbeid
NAV Svelvik jobber aktivt med å legge til rette for at brukere kan gå fra sosiale ytelser til lønnet
arbeid.








Dette gjør vi gjennom aktiv bruk av KVP.
NAV Svelvik praktiserer også aktivitetsplikt og samarbeider tett med Svelvik Produkter som er
tiltaksleverandør.
Kontoret har arrangert eget seminar i forbindelse med NAV sin ungdomssatsing hvor motivator
Kjetil Kristoffersen, Publicom, holdt et innlegg til ungdom under 30 år i forhold til å tro på seg
selv og hvordan komme seg ut i arbeidslivet.
Hver første onsdag i måneden er NAV Svelvik på ByLab med ledige stillinger som ikke ligger
offentlig utlyst. Det går ut invitasjon i forkant av disse møtene til ca. 200 brukere. Av disse er
mange sosialhjelpsmottakere. Her har brukere mulighet til å sette seg direkte på liste til
arbeidsgivere uten å måtte konkurrere på det åpne markedet. Dette er en god arena for brukere
med hull i cv’en å kunne komme direkte i kontakt med arbeidsgivere hvis vi i NAV ser det kan
være en match. Dette er dager som er godt besøkt.
NAV Svelvik har også vært på Sande videregående skole i forhold til å forberede sisteåreselever
på arbeidsmarkedet og informerte om hvilke verktøy man kan bruke for å holde kontroll over
egen økonomi.

Bedre brukermøter


Medarbeiderne ved NAV Svelvik har vært med Medvandrerne på tur og fått lære om
brukermedvirkning i praksis. Medvandrerne og andre organisasjoner har vært på kontormøter og
informert om hvordan de jobber og hva vi som offentlig instans kan gjøre når vi jobber med
brukere. NAV Svelvik jobber kontinuerlig med å få til bedre brukermøter med våre brukere.

Integrering


Som et tiltak for å fremme integrering så har NAV Svelvik utviklet egne Snakk med meg – Jeg
lærer norsk buttons som gis ut til fremmedspråklige brukere. Ideen kom etter å ha hatt et
informasjonsmøte på Introduksjonssenteret og hvor en av deltakerne beskrev hvor vanskelig det
var å komme i kontakt med nordmenn. Vi segnet og bestilte buttons og over 100 har tatt med
seg disse. Svelvikposten skrev om tiltaket og MEMU kommer med en reportasje.
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KULTUR OG BYUTVIKLING

Forbedringsarbeid
Klager
Det er ikke registrert avvik for tjenesten i 2018, heller ikke klager til Fylkesmannen. Ingen formelle
klagesaker knyttet til saksbehandling eller tjenesteutøvelse.

Tilsyn
Tjenesten har ikke hatt tilsyn i 2018.
Borgertorg og Fellestjenester har fått et avvik knyttet til Arkivverkets tilsyn med påfølgende rapport
og pålegg fra 2016. Byarkivet i Drammen bistår med dette arbeidet. Det jobbes med å finne et
passende lagringssted for en del dokumenter. Det forventes å kunne lukke avvikene i løpet av 2019.

Risikoanalyse
Tjenesten gjennomførte en overordnet risikoanalyse i forbindelse med kommuneplanens
handlingsdel 2018-2022. Det ligger noen forventinger til hva tjenesten skal levere i perioden med få
medarbeidere stor turnover, nyansettelser og behov for opplæring vurderte tjenesten risikoen til
middels høy. Tjenesten i 2018 har hatt stort sykefravær.

Tjenestens vurdering
Borgertorg og fellestjenester ble en del av Kultur og byutvikling våren 2018. Vei, park og friluftsliv
gikk ut høsten 2018.
Tjenesten Kultur og byutvikling håndterer et vidt spekter av oppgaver, og det er knyttet store
forventninger til hva tjenesten skal levere, både politisk, fra næringsliv, lag/foreninger og
innbyggere. Vi er stolte over det vi får til i avdelingene. Samtidig opplever tjenesten utfordringer
med å holde driftsnivået oppe og samtidig skulle realisere ulike utviklingsprosjekt og bidra inn i
arbeidet med etablering av ny kommune.
Tjenesten består av få medarbeidere som dekker et stort kompetanseområde. I 2018 var
sykefraværet høyt, og det medførte utfordringer i forhold til å gjennomføre oppgavene til tjenesten.
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Bylab, teststasjon for Byhuset, ble etablert i 2018, men aktivitetsnivået har vært lavt.
Frivillighetssentralen har et høyt aktivitetsnivå, og Fossekleiva kultursenter og Berger museum kan
melde om publikumsrekord og en økning på 18% besøkende.

RENHOLD
I 2018 har renholdsavdelingen hatt spesielt fokus på arbeidsmiljø og sykefravær. Vi har hatt 2
samlinger med arbeidslivssenteret i Vestfold for å øke nærværet i avdelingen.
En av utfordringene våre har vært at vi er alle på forskjellige bygg hver dag og mange av renholderne
treffes kun på felles møter. For å treffes oftere er det nå etabler felles frokost med leder for de som
ønsker det hver dag. Dette har resultert i at samarbeidet blant renholderne er bedret på tvers av
byggene.
Leder har faste møter med plasstillitsvalgt og verneombud hver andre uke for å planlegge fremover
og drøfte eventuelle saker avdelingen måtte ha.
Vi har ingen ufrivillig deltid i utgangen av 2018.
Arbeidet med å digitalisere databladene i SafeUse ble ferdig innen fristen på 31.12.18
Renholdsavdelingen har i 2018 ingen avvik på renholdet.

Kommunale vielser 2018
I 2018 har Svelvik kommune foretatt 4 vielser, det har vært 1 utendørs vielse og 3 vielser i
Kommunestyresalen.

FOSSEKLEIVA
Fossekleiva kultursenter og Berger museum satte for andre år på rad ny publikumsrekord med
13.115 besøkende i 2018 – en økning på ca.15% i forhold til 2017.
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Bilde: fra utstillingen “ikoner” (fotografiske museet Stockholm og Glada Huddik teatern) under årets
novemberprosjekt, der tema var utenforskap.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum hadde 109 ordinære åpningsdager. Det ble avviklet 33
konserter og forestillinger, 27 kunstverksteder for barn og unge, 14 dager med DKS og 34
enkeltarrangementer utenom programmet (møter, omvisninger o.l.).

Bilde: fra “Garage” med Cirka teater og “Yana og Yetien” med Pickled image under årets figur i Fossekleiva.

Fossekleiva kultursenter søkte og fikk kr.1.112.000,- kroner i ekstern finansiering til investeringer og
prosjekter.
Fossekleiva kultursenter og Berger museum fortsatte med produksjon av Bergerpledd hos Klippan
Saule, basert på et av de ikoniske mønstrene fra samlingen. Årets mønster var “Nyperose” fra 1935.
Pleddene selges fra Butikken og i Fossekleiva kultursenters nettbutikk. Fra 2019 vil våre pledd også
selges hos Norsk Folkemuseum på Bygdøy.
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Det var i 2018 ca.2 årsverk knyttet til Fossekleiva kultursenter: Daglig leder (100%), helårsvert 50%
pluss enkelttimer og sommerverter på timebasis. I tillegg leies det inn teknikere ved
enkeltarrangementer.
I 2018 er det medgått mer enn 400 timer frivillig (faglig) innsats på sceneteknisk område.
Investeringer
Ny trosserigg ble ferdigstilt, og med er en flerårig investeringsplan for lyd, lys og scene avsluttet.
Hovedaktiviteter 2018:
Atelierperiode
14 kunstnere arbeidet med egne prosjekter i Fossekleiva gjennom januar og februar. Dansere,
billedkunstnere, filmkunstnere m.m.
I etterkant er resultatene fra de ulike prosjektene blitt vist i bl.a. i Japan, på Maihaugen og i Roma.
KunstRom
Alle barnehagebarna i Svelvik deltok i prosjektet. I 14 dager lekte de og utforsket materialer i store
formater sammen med kunstnerne Inger Garborg Amundsen og Steinar Kaarstein. Resultatet ble en
fantastisk utstilling til glede for både små og store.
Sommerutstilling
Beat og bevegelse
Billedkunst og installasjonskunst preget av musikalitet og rytme.
 Runi Langum – tegninger og film
 Jørgen Haarstad – installasjon og performance
 Inger Garborg Amundsen og Steinar Kaarstein – tre installasjoner
 En serie konserter og performance gjennom hele sommeren.
Fossekleiva for kids
Kunstverksted for barn hver søndag
Det ble gjennomført tilsammen 14 Fossekleiva for kids i 2017, hvorav 10 i sommerperioden.
KunstCamp
Syv unge, nordiske kunstnere samarbeidet over fem dager om å lage en utstilling i en
shippingcontainer. Felles tema var Containment, International, Identity.
Resultatet ble vist i Svelvik sentrum i september, og under fellesutstillingen Kunst rett vest i
Drammen i oktober.
Storyboard (Berger før/nå)
For første gang arrangerte vi en serie stedsspesifikke events i september under fellestittelen
Storyboard.
Blant arrangementene kan nevnes: Spøkelsesnatt, Berger rapsodi – vandreteater med nyskrevne
tekster til Fossekleiva av tre framtredende dramatikere og Nye Bergermønstre? – mønsterverksted
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og utstilling med 5.klassingene i Svelvik.

Bilde: Runi Langum i aksjon

Figur i Fossekleiva (FiF) 2018
Internasjonal figurteaterfestival. Festivalen ble gjennomført for tredje gang. Det ble vist 10 ulike
forestillinger og holdt en workshops i løpet av festivalens seks dager. Forestillingene kom fra
Storbritannia, Finland, Italia, Spania og Norge.
Det ble satt publikumsrekord med 91% belegg.
Svelvik fotoklubb – utstilling
Fotoklubben viste bilder fra hele Svelvik i Prøvesalen 27.oktober – 4.november.

Novemberprosjektet - årets tema var Utenforskap. Programmet inneholdt bl.a.:
Utstillingen IKONER fra Fotografiska museet, foredrag med Pär Johansson fra Glada Huddikteatern,
og fotoinstallasjonen HERFRA av Elise M Skaug med tekster av Grete R. Jenseg
Det var Norgespremiere på filmen UTAFOR – basert på forestillingen av samme navn av Just Unity og
Det Norske Teatret, filmproduksjon ved Applaus as. For 10.trinn ved Svelvik ungdomsskole.
Mørketidsfesten ble holdt den siste søndagen i november.
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BYLAB

Bilde: Bylab sitt lokale

Bylab er en teststasjon for et fremtidig Byhus i Svelvik. Byhuset er tenkt som et sentralt lokalt
møtepunkt i Svelvik, der innbyggerne kan komme for å få informasjon og for å medvirke.
Publikumsrettede tjenester og aktiviteter får en arena her. Byhus/Bylab skal være en
medvirkningsarena og en samskapningsarena.

Bilde: Aktivitet på Bylab
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Vi har ansatt en «Innovativ samskaper» i avdeling for Kultur og Byutvikling. Hun har som oppgave å
koordinere og videreutvikle ideene for Byhus/Bylab. Biblioteket vil være det sentrale midtpunkt i
Byhuset, og vi vil inkludere noen aktiviteter og noe av boksamlingen fra biblioteket i Bylab.

Bilde: Bylab
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FRIVILLIGSENTRALEN

Bilde: Treff på Fabikkjordet

Kort oppsummering av året:
2018 har vært nok et år preget av mye aktivitet, frivillighet og engasjement og noen nye aktiviteter
og prosjekter. Alle de faste aktivitetene er opprettholdt og videreført. Antallet frivillige som er
knyttet til sentralen er fortsatt stabilt og vi opplever en økning i antall nye frivillige som ønsker å
bidra gjennom små og store oppdrag siden vi startet tellingen i fjor. Etter sommeren lanserte
sentralen sin nye nettside (https://svelvik.frivilligsentral.no/) med god oversikt over alt som rører seg
av aktiviteter og frivillighet tilknyttet oss. Vi har også gjort oss noen gode erfaringer knyttet til bruk
av rekrutteringsverktøyet Frivillig.no. Et gryende samarbeid med Svelvikhuset om familiehjelp er satt
i gang og noen frivillige har fått oppdrag gjennom dette. Vi har også delt ut Frivillighetsprisen for
andre gang, denne gangen var det Svelvik og Berger O-lag som ble hedret for sin innsats. DKSS er
gjennomført med fokus på kultur der de eldre er, men også medvirkning og muligheten til å komme
ut og få opplevelser der de normalt ikke ville kommet på egenhånd.

Nøkkeltall:
2016
Antall frivillige
Nye frivillige
Antall frivilligtimer
Antall aktiviteter/arrangementer
Antall følgeoppdrag
Antall besøk på treff

2017
114

118

122

7870

15
8791

25
9042

229
26
1980

289
34
2040

40
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2018

Antall frivillige som står på lista vår ved utgangen av 2018 er 122, av disse er det 25 som har kommet
til i løpet av året. Av de som har falt fra er det alder og rydding i lista som er den største årsaken.
Antall frivilligtimer som er gitt til frivillig arbeid gjennom sentralen har økt noe siden i fjor, dette er
nok primært på grunn av de nye aktivitetene våre, men også noen flere timer gitt til de aktivitetene
som allerede var i gang av nye frivillige. I tillegg kommer timene som er gitt av samarbeidende
foreninger i ulike prosjekter og de mange uregistrerte frivilligtimene enkeltpersoner bidrar med.
9042 timer, som er årets registrerte resultat, tilsvarer 5,33 årsverk. Det er mye og vitner om det store
engasjementet Svelviks innbyggere besitter.
De andre nøkkeltallene som er tatt med er for å vise omfanget av aktivitetene våre. I løpet av året
har vi gjennomført 289 ulike aktiviteter og arrangementer. Det vil si at Svelviks innbyggere og da
særlig seniorene har kunnet velge å delta på en aktivitet 289 ganger i løpet av årets 365 dager. Her er
både de faste ukentlige aktivitetene, samt andre arrangementer i regi av Frivilligsentralen tatt med.
Frivilligsentralen har faste ukentlige treff på mandager, onsdager og torsdager med fokus på sosialt
samvær, kulturinnslag og å forebygge ensomhet. På disse treffene har et antall personer besøkt oss
2040 ganger. Dette viser at vi dekker et behov der ute for eldre med ønske om å fylle dagene sine
med positive opplevelser. Dette er både helsefremmende og forebyggende tiltak.
Det samme gjelder naturligvis alle de frivillige som opplever glede og mestring ved det å være noe for
andre. Forskning viser at de som driver med frivillig arbeid lever lenger, er friskere og lykkeligere enn
de som ikke gjør det.

Bilde: Frivillige piloter sykler celebert besøk gjennom Svelviks gater og gir passasjerene helsefremmende vind i
håret og gode opplevelser
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OPPVEKST OG UTDANNING
Forbedringsarbeid
Klager
Tjenesten har mottatt til sammen 16 klager innenfor områdene tildeling av barnehageplass,
sakkyndighetsarbeid, enkeltvedtak om opplæringstilbud og klager på karakterer. 10 av klagene er
videresendt til riktig klageinstans, mens 6 klager er omgjort i avdelingen som har fattet vedtaket. For
klagene som ble videresendt ble 6 er tatt til følge, 7 ble ikke tatt til følge og 3 avventes det fortsatt
svar på.
Tilsyn
Tjenesten har i 2018 hatt følgende tilsyn:
Støa barnehage
Barnehagen hadde branntilsyn 10.12.18. Det fremkom ingen avvik ved tilsynet, men det ble en
merknad ved manglende ROS analyse i forbindelse med utendørs gasstank. Barnehagen og tjenesten
eiendom vil utarbeide en ROS analyse for dette.
Berger barnehage
Barnehagen hadde 14.06.18 tilsyn av Miljørettet helsevern med fokus på risikovurdering og
beredskap, der det kom frem ett avvik for ikke tilfredsstillende årsplaner for håndtering av ulykkesog faresituasjoner i barnehagen. Dette avviket er lukket av Miljørettet Helsevern 25.01.19.
Barnehagemyndighet i Svelvik gjennomførte 17.10.18 anmeldt stedlig tilsyn ved barnehagen i forhold
til Barnehageloven §§1, 4, 19, 22 og 23. Det fremkom ingen avvik, men merknader som følges opp av
barnehagen.
Ebbestad barnehage:
Barnehagen hadde branntilsyn 27.11.18. Barnehagemyndighet i Svelvik gjennomførte 10.10.18
anmeldt stedlig tilsyn ved barnehagen i forhold til Barnehageloven §§1, 4, 19, 22 og 23. Det fremkom
ingen avvik, men merknader som følges opp av barnehagen.
Tangen skole:
Skolen har hatt branntilsyn på slutten av året. Det avventes rapport fra denne. Miljørettet helsevern
har i tillegg vært på sluttbefaring og lukket de resterende avvikene fra tilsyn 2016.
Tømmerås skole:
Skolen har hatt branntilsyn våren-18, fikk ingen avvik, men en merknad om å bedre rømningsveier på
arbeidsrom for lærere.
Svelvik ungdomsskole:
Skolen har hatt branntilsyn høsten-18. Skolen har ikke mottatt rapport fra dette tilsynet.
Risikoanalyse
Følgende avdelinger har gjennomført risikoanalyser i 2018:
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Berger barnehage har utført risikoanalyse i forhold til der det er mistanke om at
foreldre/foresatte som henter i barnehagen er påvirket eller ruset. Barnehagen har også
utført risikoanalyse i forhold til at driften av barnehagen er i et stort bygg som de kun bruker
en del av.
Ebbestad barnehage har utført risikoanalyse i forhold til vold og trusler om vold.
Tangen skole har utført risikoanalyse i forhold til vold og trusler om vold, brann
Tømmerås har utført risikoanalyse i forhold til levering og henting av barn.
Tømmerås skole har gjennomført risikoanalyse og øvelse i forhold til vold og trusler om vold.
Svelvik ungdomsskole har utført risikoanalyse i forhold til brann.

Tjenestens vurdering
Oppvekst- og utdanningstjenester har i 2018 hatt fokus på å gjennomføre målene som er vedtatt i
kommuneplanen. Det har vært særlig fokus på digital læring. Kvalitetsplanen for Svelvikskolen og
Kvalitetsplanen for Svelvikbarnehagen har gitt føringer for dette arbeidet. Det overordnede målet
både for barnehagene og skolene er at barn og unge skal gis det beste utgangspunkt og mulighet til å
lykkes i voksenlivet og fremtiden.
Digital læring:
I Svelvikbarnehagen og Svelvikskolen har det vært en meget stor digital utvikling i 2018. I
Svelvikbarnehagen er det blitt investert i læringsbrett, bærbar projektor og dokumentkamera i alle
barnehager, samtidig som ansatte har deltatt på barnehagebasert kompetanseutvikling.
Sammen med barna skal de ansatte i barnehagene utforske og bruke ulike digitale verktøy inn i det
pedagogiske arbeidet. Samtidig som vi vet at digitale verktøy brukes mer og mer i barnas hverdag,
skal barnehagene finne en sunn og god balanse mellom lek og IKT.
I Svelvikskolen er det investert i 1:1-dekning slik at alle elevene har sitt personlige daglige verktøy.
Elevene på 1.-7.trinn har tatt i bruk læringsbrettene, og elevene på 8.-10.trinn skal ta dette i bruk fra
januar 2019. Alle ansatte har deltatt i systematisk opplæring for å kunne benytte læringsbrettene
som et pedagogisk verktøy.
Skolene erfarer betydelig praksisendring i klasserommene etter innføring av læringsbrett, der det er
blitt mer elevaktivitet, samhandling, deling, produksjon og kreativitet. Ansatte og elever har også
tatt i bruk Office365 som ny læringsplattform, med særlig fokus på samskriving og samhandling. Det
er en blitt en stor praksisendring i samhandlingen, og verktøyet er tatt flittig i bruk.
Den digitale samhandlingen i Office 365 gjennomsyrer også det daglige arbeidet i FU og på ledernivå i
både barnehager og skoler. Det gir oversiktlighet over plan- og arbeidsdokumenter, er
tidsbesparende og gir god arbeidsflyt. Lederne utnytter også muligheter innen digitale
møter/videokonferanser i prosesser.
Språkkommune:
Svelvik kommune deltok i perioden august 2017 til desember 2018 i prosjektet til
Utdanningsdirektoratet for språkkommuner. Alle barnehagene og skolene i Svelvik har deltatt i dette
prosjektet. Målet med arbeidet har vært å sikre at alle barn og unge i kommunen skal lykkes i
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arbeidet med språk i alle faser i opplæringsløpet frem til videregående skole. Fokus for arbeidet i
kommunen har i prosjektperioden vært å sikre gode overganger, sikre kvaliteten på kartlegginger og
oppfølging etter kartlegginger i barnehage og skole. Prosjektet er nå formelt avsluttet, men fokuset
på arbeidet med språk fortsetter i alle barnehager og skoler.
Kompetanse for mangfold:
Høsten 2017 ble utvalgte barnehager og skoler i Svelvik med i denne satsingen. Målet for satsningen
har vært å heve kompetansen på det flerkulturelle området i form av barnehage- og skolebasert
kompetanseheving. Barnehager og skoler som ikke har deltatt i den nasjonale satsingen, har fått
kompetanseheving i eget kommunalt nettverk. Prosjektet ble avsluttet juni 2018, men Svelvik valgte
å søke om å få utvide prosjektperioden sammen med lokalt Universitet også høsten 2018 med fokus
på kartlegging av språklige minoriteter. PPT deltok også i prosjektet høsten 2018.
Utfordringer fremover
Slik vi ser det har den digitale satsingen vært både viktig og positiv for barnehagene og skolene i
Svelvik. Det er stort engasjement for dette arbeidet, og det er viktig at implementeringen blir fullført
slik prosjektplanen skisserer. For å få utnyttet læringsbrettene optimalt pedagogisk gjenstår en
kvalitetssikring og oppgradering av tekniske installasjoner slik som eksempelvis skjermer og
tilkoblingspunkter. Utfordringen fremover vil være å ha tilstrekkelig midler for å gjennomføre dette.
Utfordringsbildet som har blitt løftet frem de siste årene ved at en stor andel barn fra Svelvik går i
barnehage i andre kommuner er uendret. Barnehagene i kommunen har i dag ledig kapasitet, og det
er ønskelig at barn som i dag går i barnehager i andre kommuner hadde benyttet plasser i Svelvik.
Videre utfordring kan være at foreldre søker plass i barnehager som i dag tilhører Drammen
kommune, i nye Drammen fra 2020. Da vil de barnehagene i Svelvik få ytterligere ledig kapasitet fra
2020, noe som igjen kan bety noe for det pedagogiske barnehagetilbudet i nærmiljøet.
Som landet for øvrig ser vi at barn og unges psykiske helse kan være en utfordring. En økende andel
barn og unge har et strev i seg selv, eller utfordringer i relasjoner med andre barn og voksne. Skolen
møter barn som har behov for ekstra og alternativ oppfølging, og dette stiller nye krav til skolen og
dens samarbeidspartnere. For å møte denne utfordringen ser skolene behov og nytte av å kunne
tilsette andre fagpersoner enn pedagogisk personale, men dette er det lite handlingsrom for. Vi
vurderer det derfor som særdeles viktig at fagmiljøer innenfor helse bidrar aktivt inn i det direkte
arbeidet med barn og unge i barnehagene og skolene.
Barnehager og skoler i Svelvik har hatt utfordringer med å få tak i relevant og godkjent
fagkompetanse ved tilsettinger. Kommunen har gjort mye for å rekruttere pedagoger med godkjent
kompetanse, men fortsatt er det særlig vanskelig å få tak i spesialpedagoger i barnehagen og
pedagoger i skolen. Vår vurdering er at denne utfordringen trolig vil være gjeldene også i 2019. Fra
2020 vil prosess for utlysninger av pedagoger legge føringer for dette utfordringsbildet i lokale skoler
i Svelvik. For å sikre riktig kompetanse hos assistenter i barnehage og skole, startet tjenesten et
samarbeid med Fønix våren 2018. Hensikten var å lage et videreutdanningstilbud for at assistenter
kunne ta fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider våren 2019. Det er 25 ansatte i barnehager og
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skoler i Svelvik som tar denne utdanningen. Ved siden av å studere på kveldstid er alle i jobb i
kommunens barnehager og skoler på dagtid.
Det knyttes også stor usikkerhet ved områdeinndelingen for Nye Drammen, særlig gjelder dette
elever tilknyttet Tangen skole med tanke på hvilken ungdomsskole disse elevene sogner til.
Elever ved Svelvik ungdomsskole opplever stor usikkerhet i forhold om de kan velge Sande
videregående som et opplæringstilbud. I tillegg råder det en usikkerhet i valg av skole knyttet opp
mot skyss-tilbudet som pr. 31.12.2018 er skissert.
Svelvik læringssenter ble i august 2018 lagt ned, og tjenester knyttet til opplæring av voksne
flyktninger blir i dag varetatt av Drammen kommune. Voksenopplæring knyttet til
spesialundervisning blir fortsatt ivaretatt i Svelvik, da det er vurdert at dette tilbudet bør tilbys i
nærhet til elevene.

Glimt fra 2018
DIGITAL LÆRING I BARNEHAGENE
IKT i barnehagen er i dag et satsningsområde i
Svelvikbarnehagene. Ved å benytte digitale verktøy fordypet
barna i alderen 1-3 år seg i boka «Den lille musa leter etter en
venn». I denne historien møter de mange ulike dyr, og et av
dyrene er apekatten. Men hva sier og gjør en apekatt? Med
noen tastetrykk på læringsbrettet fikk vi opp flere apekatter
med bevegelse og lyd på hele barnehageveggen, og «vipps» var
vi alle blitt en erfaring rikere.

TRYGGHETSSIRKELEN
Trygghetssirkelen (COS) er blitt et kjent begrep i Svelvikbarnehagene de siste årene. Det handler om
voksenrollen og hvordan vi møter og forstår barnas ulike behov. Det finnes to grunnleggende behov
hos ethvert barn: Behovet for beskyttelse og omsorg, og behovet for å undersøke og mestre verden.
Behovene er avhengig av hverandre. For å kunne utforske må barn kjenne seg trygge og under
beskyttelse. Begge behovene er grunnlaget for trygghet og livsglede.
Høsten`18 ble 5 pedagoger COS-p sertifisert. Med denne sertifiseringen kan pedagogene
gjennomføre kurs for både ansatte og foreldre i egen barnehage. Tanken er å skape et felles språk,
slik at samarbeidet mellom barnehage og hjem kan blir enda bedre og vi sammen kan skape en
tryggest mulig hverdag for alle barn. Trygge barn lærer best!
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SAMARBEID MED POLITIKONTAKTEN
I forbindelse med besøk av politikontakten i barnehagen, ble de eldste barna invitert til
politistasjonen i Drammen. Det takket vi selvfølgelig ja til. På politistasjonen ble vi møtt av gode,
positive voksne som snakket med barna på en svært pedagogisk måte. Det ble omvisning på hele
politistasjonen fra kontorer til glattcelle. Barna undret seg og fikk svar og gode råd, både når det
gjaldt trafikksikkerhet og at politiet er til for å hjelpe oss når vi trenger det. Både politikontakten og
barna likte Pelle politibil, så det ble også et fint samtaleemne.

KULTURSKOLEN
Kulturskolen har i flere år hatt lange ventelister på flere tilbud, spesielt på piano og visuell kunst.
Mange barn har stått på venteliste i mer enn et år, og når de endelig fikk tilbud om plass hadde de
mistet lysten til å begynne. I 2018 ble kulturskolens rammer utvidet, noe som gjorde det mulig å
utvide tilbudet. I løpet av året har vi fått 8 nye plasser på piano, og det er opprettet en ny gruppe
med 8 plasser på visuell kunst. Ved årets utløp var nesten hele ventelista avviklet. Bare 3 barn ventet
da på plass mens 16 nye fikk plass.
Kulturskolen gjennomførte brukerundersøkelse i april -18. Formålet var å undersøke hvor fornøyd
elever og foresatte var med tilbudene som gis, informasjon, kontakt med hjemmet m.m. De fleste
spørsmålene ble besvart med tall fra 1 til 5 der 1 er dårligst og 5 er best. Undersøkelsen gav verdifull
info og tips til momenter som kan jobbes med. Likevel synes det som om at kulturskolen er på rett
vei, og at våre brukere er fornøyd.
Et annet resultat er også aktuelt å trekke fram: Det er viktig for nesten alle at det finnes
kulturskoletilbud lokalt i Svelvik også etter kommunesammenslåingen, og at dette er et moment som
bør tillegges vekt når kulturskoletilbudet i Nye Drammen skal rigges.
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HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Forbedringsarbeid
Klager
Tjenesten har ikke mottatt nye formelle klager siden forrige rapportering, men hjemmesykepleien
har mottatt noen flere e-posthenvendelser enn normalt fra pårørende som ikke er fornøyd med
leveransene. Hver i seg er det ikke alvorlige hendelser, men tjenesten vurderer at det er et uttrykk
for økende etterspørsel etter tjenesten uten at kapasiteten er tilstrekkelig. Tilbakemeldingene har
gått på blant annet manglende besøk og glemte oppgaver. Avdelingens leder følger daglig
utviklingen, og en risiko og sårbarhetsanalyse er igangsatt som følge av dette.

Tilsyn
Som tidligere rapportert i 2.tertial, opprettet Fylkesmannen tilsynssak på bakgrunn av en klage fra
pårørende. Det ble stilt spørsmål til kvaliteten på kommunens oppfølging av en bruker forut en
sykehusinnleggelse. Fylkesmannens konklusjon i saken er at kommunen har brutt
forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven ved at pasienten fikk mangelfull helsehjelp i sin
bolig, samt at det ble påvist mangelfull dokumentasjon i pasientjournal. Forbedringsarbeid er
iverksatt med særlig fokus på kompetanseheving og utarbeidelse av døgnrytme-rutiner for å avdekke
og forebygge utvikling av livstruende tilstander. 2 ansatte i avdelingen dette avviket retter seg mot,
har utdannet seg til instruktører i ProAkt (verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling). I løpet
av våren 2019 skal alle ansatte inklusive vikarer ha gjennomgått kurs for å tidlig iverksette tiltak
overfor brukere som blir akutt syke.
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn på Svelvik kommunens oppfølging av kjøp av helse og
omsorgstjenester hos én bestemt leverandør. Fylkesmannen har konkludert med følgende:
«Kommunen sikrer ikke gjennom systematisk oppfølging at brukerne får forsvarlige helse- og
omsorgstjenester som er brudd på helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og
brukerrettighetsloven, og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten».
Tjenesten har igangsatt et større endringsarbeid for å ha bedre dialog og kontroll med tjenestene
som kjøpes og private aktører det kjøpes tjenester fra. Omdisponering av personell har gjort det
mulig å jobbe målrettet for å utarbeide internkontrollsystem og ambisjonen er at avviket er lukket
medio juni 2019.
Kontrollutvalget i Svelvik kommune vedtok i møte 5. september 2018 i sak 29/18, at Buskerud
Kommunerevisjon IKS (BKR) skulle gjennomføre forvaltningsrevisjon ved Svelvik sykehjem. Ønske om
tilsyn har sin bakgrunn i erfaringer og tilbakemeldinger fra pårørende til tidligere og nåværende
beboere på Svelvik sykehjem. Arbeidet med å fremskaffe grunnlagsdokumentasjon og plan for
gjennomføring er påbegynt.

Risikoanalyse
Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne har risikovurdert kompetansenivået knyttet til
bruk av tvang og makt denne høsten. I samarbeid med Nedre Eiker og Drammen har Svelvik inngått i
et kompetansehevingsprosjekt. Resultatet er at 14 ansatte har deltatt i kurs i tvang/makt. 4 ansatte
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har deltatt i workshop målrettet miljøarbeid. 1-2 ansatte er faste deltagere/ressurspersoner i
kompetansegruppe. Effekten er merkbar ved at ansatte har større bevissthet for hva hverdagstvang
er. Nye verktøy for målrettet miljøarbeid er iverksatt på flere brukere og det har blitt større fokus på
hva bruker ønsker og mener.
Etter evaluering av kompetanseplan for 2018 har tjenesten god måloppnåelse unntatt på HMSområdene vold og trussel om vold, og systematisk etisk refleksjon. Dette planlegges videreført i 2019.
Institusjonstjenesten har hatt behov for å gjøre ukentlige ROS-analyser grunnet pasienter med fysisk
utagering og trusler om vold mot mennesker i nær omkrets. Særlig krevende brukere med demens
har på den måten fått egne handlingsplaner for å sikre god samhandling mellom bruker og de som
står i en relasjon til han/hun. Opprettelse av en kompetansegruppe med spisskompetanse på
utagering er et annet risikoreduserende tiltak som er iverksatt. Deltagerne i kompetansegruppa
anses som særlig egnet og motivert og er tverrfaglig sammensatt. Formålet med gruppa er å heve
kompetansen i personalgruppen, lage gode rutiner, samt være en rådgivende ressurs når nye
krevende pasienter skal ivaretas.

Tjenestens vurdering
Avdelingene i Helse og omsorg kan melde om høy aktivitet og vi er stolte over hva vi har fått til i
perioden og gjennom året som helhet.
Livsgledesertifiseringen har fått en veldig god start på et langvarig kvalitetsløft av
sykehjemstjenesten. Nå har de fleste beboerne fått egen Livsgledekalender som henger synlig på
veggen på alle rom. Kalenderen inneholder den enkeltes ønsker for aktivitet og skal sikre at hver
enkelt får den aktivitet som passer for seg. Livsgledearbeidet har også resultert i at sykehjemmet
tilbyr beboere «Restaurant» i kantinen i underetasjen. Tjenesten organiserte 3 restaurantkvelder jul
og flere er planlagt for 2019. Restauranten har hatt 40-50 gjester per kveld og har blitt populært fordi
pårørende inviteres til å spise med sine kjære og rammene bærer ikke preg av å være i en institusjon.
Samværet med familie normaliseres og opplevelsen blir litt annerledes.
I september inngikk Svelvik et samarbeid med Drammen kommune ettersom et av deres
omsorgsbygg trengte rehabilitering i grunnforholdene. 8 sykehjemsplasser ble leid ut til Drammen.
Personalet har Drammen tatt hånd om selv. Dette har vært en fin avtale på mange måter. 2
arbeidskulturer har jobbet tett på hverandre og læringsutbytte har vært viktig for begge parter.
Ubrukte rom i Svelvik har kommet andre innbyggere i nabokommunen til gode - et god test på et
samarbeid som skal bli varig når vi skriver 01.01.2020 og vi kaller oss Nye Drammen.
Tjenesten er også veldig stolt av hva prosjektet «Friskere liv med forebygging» har gitt av nye
tjenestetilbud i 2018. Mange ulike faggrupper samlokalisert finner hverandres ideer og lager nye
tilbud til befolkningen. Ansatte har stort mot til å prøve ut nye arbeidsformer til det beste for
innbygger. Formålet er å gi innbygger bedre grunnlag for å ta sunne livsvalg.
Samtidig som at nye tjenester lages og stoltheten over dette øker, opplever tjenesten utfordringer
med å levere tjenestekvalitet innen enkelte områder. Tjenesten ser blant annet en stor økning i
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etterspørsel av hjemmetjenester hos innbyggergruppen på 50-79 år. Sykehusene igangsetter
behandling, mens kommunen får ansvaret for å ferdigstille behandlingen. Hjelpebehovet i noen av
disse tilfellene er store og sammensatte. Både bruker og pårørende trenger mye støttende tiltak for å
kjenne at det trygt å være utenfor sykehusets vegger. Slike situasjoner utfordrer kommunen på både
kapasitet og kompetanse. Demografiske forhold og den statlige oppgaveoverføringen som følge av
samhandlingsreformen utfordrer helse og omsorgstjenesten på kapasitet og kompetanse.
Administrasjonen følger nøye med på utviklingen og har igangsatt et utredningsarbeid.

Glimt fra 2018

Bilde: Frisklivskoordinator Marie Thorne Narverud holder Bra Mat – kurs etter modell fra Helsedirektoratet

Bilde: Sommeren 2018 hadde mange varme fine soldager. Her et glimt fra en dag på stranden hvor
sykehjemsbeboere fikk kjenne på det deilige badevannet i Tangen fjordpark
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Bilde: Kronprinsparet på besøk i Svelvik
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Bilder: Livsgledebarna fra Ebbestad og Berger Barnehage bidrar til mange rørende øyeblikk mellom liten og stor
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Bilde: Ut i all slags vær – hunder har blitt et hyppig innslag i hverdagen til sykehjemsbeboerne
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Bilde: Ansatte og beboere koser seg på sykkeltur!
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INVESTERINGS- OG NÆRINGSPROSJEKTER
Forbedringsarbeid
Klager
Det er registret en formell klage i 2018 vedrørende utleie i samfunnshuset. Saken er avgjort i
forliksrådet.
Tjenesten mottar løpende klager både på (manglende) arbeidsutførelse og enkeltvedtak, og disse
svares ut løpende i tråd med lov og forskrift.
Tilsyn
Eiendom har hatt branntilsyn i det kommunale boligene før sommeren. Dette er en del av
brannløftet 2018 - Brannsikkerhet - Trygge Hjem. Totalinntrykket var bra, ingen store ting å påpeke,
annet enn noen morkne brannslanger i enkelte boliger, pulverapparat som må byttes og røykvarslere
som må oppdateres. De anbefalte komfyrvakt i alle boliger samt seriekoblede røykvarslere.
Risikoanalyse
Tjenesten har gjennomført en SWOT-analyse som viser tjenestens styrker, svakheter, muligheter og
trusler. Oppsummert så viser den en betraktelig styrking av gjennomføringsevnen på
investeringssiden, men at det er stor risiko for at drifts- og forvaltningsoppgaver blir skadelidende.
Det er også en risiko at en forsert gjennomføring av mange prosjekter innebærer at kvalitet og
involvering kan bli skadelidende.

Tjenestens vurdering
2018 var er spennende og utfordrende år for tjenesten. I tillegg til daglig drift så ble det igangsatt
mange prosjekter og prosesser med forskjellige utfordringsgrad. Majoriteten av prosjektene er i
prosess og i henhold til plan, men det er også noen av tiltakene/prosjektene som tar lenger tid å
realisere. Tjenesten har et presset driftsbudsjett, der blant annet vintervedlikehold- og
energikostnader tar en økende del av rammen. Det er utført løpende prioriteringer gjennom året slik
at resultatet er i balanse.
Omorganisering
Fra 1. oktober 2018 ble avdeling Vei, park og friluft tilbakeført til tjenesten slik at tjenesten
Investerings- og næringsprosjekter, med unntak av renholdsavdeling, er lik tidligere organisering i
Tekniske tjenester (2017).
Forhold til «Nye» Drammen:
Arbeidsprosesser og involvering i forhold til etablering av Nye Drammen kommune har i 2018 vært
krevende for en liten teknisk ledelse. Dette er en utfordring som nødvendigvis vil eskalere gjennom
2019
Arbeidsmiljø:
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Tilbakemelding fra ansatte tyder på at tjenesten har et godt/tilfredsstillende arbeidsmiljø. Det er
registrert et lavt sykefravær i tjenesten.

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

19

Stomperud (B08)
inkl Grønli (B10)
Helgerud (B07)

17

Nøsterud (B11,
B12, B13)

17
18

«Svelvigen
brygge» (B02)
Brentåsen (B04)

15
18

Tangenveien –
Isdamveien

18

Bråtanveien

18

18

16

Bjørnebråtan
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Byggetillatelse gitt

Kunngjøring

Vedtak av plan (§ 12-12) - Kommunestyret

2.gangs behandling (§ 12-12) - SU

Godkjent planmateriale til saksfremstilling

18

Nordby (B06)
(Nordbyterrasse)

Nordby terrasse

Møte vedr. bearbeiding av planforslag

Offentlig ettersyn (§ 12-10)

1.gangs behandling (§ 12-11)

Godkjent planmateriale til saksfremstilling

Gjennomgang av innlevert planforslag med
tiltakshaver
Innlevering av planforslag

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

Innlevering av planskisse

Oppstartsmøte (§ 12-8)

Formøte/prosjektmøte

Under oppstart

Avklart i kommuneplanens arealdel

Faser i plan – og
byggesak:

Mariås (B16)

15

Storgt.88-90

18
18

Ebbestad/
Sandkleiva

18

Tjenestens vurdering
Som det framgår av tabellen, er det tatt en lang rekke initiativ, men ikke alle er aktivt i prosess. Noen
prosjekter har stanset, uten at kommunen som plan- og byggesaksmyndighet kjenner årsaken. De
boligprosjekt som er i gang, har alle en framdrift i henhold til den myndighetsutøvelsen som
kommunen skal ivareta.
Prosjekt som ble ferdigstilt tidligere enn 2018 er ikke tatt med i oversikten.
Arealplan jobber også med andre planer som; Nordby massedeponi, Hellinga, Grunnane og
Områdeplan for Berger. Det er blitt gjort en endring av reguleringsplan for Svelvik næringspark
(flytting av gang og sykkelvei).
Noen av planene er initiert av kommunen, andre er en del av planinnspill som eksterne aktører har
kommet med.
Det er også blitt jobbet med endring av kommuneplanen. Endringen ble vedtatt i april, og bidrar til
at planverket har en helhetlig sammenheng uten indre motstrid.

BYGGESAKSBEHANDLING
NEK har fattet 173 vedtak for Svelvik kommune. Det kom inn 127 nye saker. 16 vedtak har fått
reduserte gebyrer, det omfatter totalt 204 779 kr i tapte gebyrer. Av disse er 8 eldre saker fra før
vertskommunesamarbeidet. 8 klagesaker ble behandlet, ingen ble omgjort av fylkesmannen. Det er
ca. 10 saker i kø fra tiden før vertskommunesamarbeidet ble etablert.
Det er opprettet noen få nye ulovlighets - og tilsynssaker. Blant registrerte saker er et mindre utvalg
blitt prioritert og vil bli fulgt opp videre i 2019. Av større byggetiltak kan nevnes omsorgsboligene i
Lilleåsgata.
De aller fleste sakene på restanselisten er nå behandlet og avsluttet. Saksbehandlingsfristene for nye
saker overholdes i hovedsak, men på grunn av kommunesammenslåing og knapphet på ressurser har
enkelte saker gått over frist.
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