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Rådmannens innledning 
 
Stor innflytting til kommunen 
I 2011 økte folketallet med 88 personer. 
Storparten av økningen var netto 
innflytting, 69 personer. Det ble født litt 
færre barn i Bjerkreim i 2011 
sammenlignet med 2010, 37 barn i 2011 
mot 43 barn i 2010. Likevel økte 
fødselsoverskuddet med 3 personer 
sammenlignet med 2010 til 19 i 2011. Ved 
utgangen av 2011 hadde Bjerkreim 2739 
innbyggere. 
 
Bjerkreim er blant de kommunene i landet 
som har størst prosentvis økning i 
folketallet sammenlignet med i 
innbyggertallet. Dette fører til at Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) oppjusterer sine 
befolkningsprognoser ut fra de siste års 
utvikling. I 2010 spådde SSB at Bjerkreim 
vil ha 2795 innbyggere i 2020 (MMMM-
alternativet). I 2011 oppjusterte SSB den 
tilsvarende prognosen til at Bjerkreim vil 
ha 3067 innbyggere i 2020.  
 
Stor økning i antallet innbyggere fører til 
økte behov for kapasitet i kommunale 
tjenester som barnehager, skoler, helse-, 
pleie- og omsorgstjenester. En ny 
klasseromspaviljong ved Vikeså skule med 
3 klasserom og grupperom stod klar til 
bruk påsken 2011. Høsten 2011 vedtok 
kommunestyret å bygge ut Røysekatten 
barnehage med 2 avdelinger. Videre 
opparbeidelse av kommunale boligtomter i 
Røyslandsdalen på Bjerkreim ble 
igangsatt høsten 2011.  
 
Det er krevende både økonomisk og 
personellmessig for kommunens 
organisasjon å ta på seg store 
utbyggingsoppgaver i tillegg til ordinær 
drift. Det er en stor utfordring for 
kommunen å klare å frigjøre midler til både 
investeringer og utvidelse av drifta for å 
møte befolkningsveksten.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bedre regnskapstall enn budsjettert 
Regnskapet for 2011 blir lagt fram med et 
netto driftsresultat på 6,6 millioner kroner. 
For første gang siden 2007 er kommunen i 
den situasjon at det kan settes av midler 
på fond. Det var budsjettert med et netto 
driftsresultat på minus 2,7 millioner kroner 
(bruk av oppsparte fondsmidler). 
Differansen mellom regnskapsresultatet 
og budsjettert resultat er betydelig. 
Årsakene til et bedre resultat enn 
budsjettert blir omtalt lengre ut i 
årsmeldingen. En av flere grunner til 
resultatet er at virksomhetene også i 2011 
har utvist god budsjettdisiplin.  
 
Det er svært positivt at kommunen får et 
såpass godt regnskapsresultat. Samtidig 
vil rådmannen trekke fram at resultatet 
kommer godt med i 2012 når kommunen 
må øke overføringene til en privat 
barnehage betydelig sammenlignet med 
budsjettert overføring.  
 
 

 
 
Lang klagesaksbehandling for 
vindkraftkonsesjoner 
Før jul 2009 tildelte NVE konsesjoner til 4 
vindkraftverk i Bjerkreim og avslo samtidig 
et par andre søknader. Alle vedtakene ble 
påklagd i 2010 av enten motstandere av 
de aktuelle vindkraftverkene eller de 
konsesjonssøkerne som fikk avslag. NVE 
behandlet klagene sommeren 2010. Olje- 
og energidepartementet (OED) lovet våren 
2011 at klagene skulle være 
ferdigbehandlet før jul 2011. Dette løftet 
klarer OED sannsynligvis først å innfri før 
sommeren 2012. Innføringen av ”grønne 
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el-sertifikater” til fremskaffing av ny 
fornybar energi i Norge og Sverige 
underletter investeringene i 
vindkraftutbyggerne. Norge er på 
etterskudd med sine vindkraftplaner og 
kan risikere at Norge betaler for utbygging 
av fornybar energi i Sverige fordi 
prosessene tar for lang tid i Norge. 
Rådmannen er fortsatt overbevist om at 
flere av vindkraftverkene overlever 
klagebehandlingen i OED. Rådmannen 
spår at de første vindmøllene begynner å 
produsere strøm i Bjerkreim i august 2014. 
Utbygging av vindkraftverk i Bjerkreim vil 
få store konsekvenser for Bjerkreim-
samfunnet og Dalane-regionen i form av 
økt aktivitet og styrket kommuneøkonomi.  
 
Ny lov om folkehelse og nytt turkart for 
hele kommunen 
I juni 2011 ble det vedtatt en egen lov om 
folkehelse (trådte i kraft 1/1-12). 
Formålsparagrafen i loven er blant annet å 
forebygge helseutfordringer i befolkningen 
ved å fremme helse og trivsel. Kommunen 
skal sammen med andre arbeide for å 
innfri formålet med loven og sette inn tiltak 
som kan bidra til at befolkningen samlet 
får en god folkehelse. Et prosjekt mellom 
landbrukskontoret, kulturkontoret og rundt 
100 grunneiere i Bjerkreim kommune førte 
i 2011 til det ble utarbeidet et turkart med 
stier og løyper i kommunen med nærmere 
500 km merkede stier/løyper. Prosjektet 
ble støttet av Fylkesmannen i Rogaland. 
Turkartet ble gitt i julegave til alle 
husstandene i kommunen. Arbeidet var 
meget omfattende, men samtidig svært 
givende for de involverte. Et slikt tiltak er et 
godt eksempel på tiltak som legger til rette 
for økt fysisk aktivitet og trivsel blant 
kommunens innbyggere. 
 
Uavklart om gjenoppbyggingen av 
småskulen på Vikeså 
Småskulen på Vikeså ble totalskadet av 
brann i romjula 2010. Elevene hadde 
våren midlertidige lokaler rundt omkring på 
Vikeså. Fra skoleåret 2011/2012 ble det 
satt opp en midlertidig paviljong på 
grusbanen ved skolen, som skal stå til et 
nytt bygg blir klart ved skolen. Det har i 
2011 vært flere saker til politisk behandling 
om hvordan skolekapasiteten på Vikeså 
skal løses i årene framover. På slutten av 

2011 vedtok kommunestyret en løsning 
som først og fremst skaffer flere klasserom 
skal lyses ut på en totalentreprise. 
 
Kommunens forsikringsselskap, Chartis, 
varslet kommunen om en avkortning i 
forsikringsutbetalingen etter brannen 
ettersom selskapet mente at kommunen 
var å laste. En avkortning på 30 % av 
erstatning utgjør anslagsvis 6-7 millioner 
kroner. Kommunen er uenig med 
forsikringsselskapet og har klaget 
forsikringsselskapets vedtak inn for 
Finansklagenemnda.  
 
Uansett er det lite sannsynlig at nye 
lokaler ved Vikeså skule er klare til bruk 
før årsskiftet 2013/2014.  
 
Sammenligning med andre kommuner 
Årsmeldingen inneholder et kapittel med 
noen av de mange sammenligningstallene 
fra den såkalt Kommune-Stat-Rappor-
teringen (KOSTRA), som gjør det mulig å 
sammenligne Bjerkreim med seg selv over 
tid, andre kommuner i samme situasjon og 
mot landet for øvrig. Foreløpige tall for 
2011 er per 15. mars 2012 og kan bli 
endret. For noen av sammenlignings-
tallene mangler tall fra kommunegruppa 
Bjerkreim tilhører og landet for øvrig. 
KOSTRA-tallene sier noe om utviklings-
trekk i Bjerkreim de siste årene og 
kommunen målt mot andre kommuner. 
Dette er nyttige supplement til regnskaps-
tallene og omtalen fra de ulike virksom-
hetene i kommunen.  
 
Avslutningsvis håper rådmannen at 
bidragene fra de ulike enhetene forklarer 
aktiviteten i 2011 og på den måten 
supplerer de økonomiske tallene i 
regnskapet.  
 
 
Vikeså, 30. mars 2012  
 
 
Inge H. Stangeland 
Rådmann 
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Økonomiske forhold 
Økonomien i Bjerkreim kommune bærer 
også for 2011 preg av at kommunen er en 
vekstkommune med store utfordringer. I 
tillegg kommer bygging av ny skole etter 
brann seint 2010. Utfordringene kommer 
frem ved at ønskene er mange og 
behovene store. De er flere og større enn 
de man klarer å oppfylle, selv med harde 
prioriteringer. Det gjelder innenfor de fleste 
fagområdene i kommunen. Bjerkreim 
kommune kan i år vise til et nettoresultat 
på 6,674 millioner kroner. Det er lenge 
siden Bjerkreim kommune kunne vise til et 
så godt resultat. Det var budsjettert med et 
negativt nettoresultat på 2,786 millioner. 
Differansen her er 9,46 millioner. Dette er 
et resultat av at store deler av 
organisasjonen holder sine økonomiske 
rammer. Med et slikt resultat kan man fylle 
på disposisjonsfondet i stedet for å tappe 
det. 
Medvirkende til et slikt resultat er mer 
rammetilskudd enn budsjettert, 
skatteinngangen ble som budsjettert, store 
investeringer som medfører store 
regnskapsførte beløp på driftsregnskapet.  
Kommunen hadde budsjettert med høyere 
pensjonskostnader enn det som ble 
resultatet slik at det ble ført tilbake om lag 
3,0 millioner, men dette var det budsjettert 
med. I dette gode nettoresultatet har det 
blitt ført tap på krav på om lag 0,4 millioner 
samt et premieavvik på 0,673 millioner.  
 

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2011 2011 2011 2010

Sum driftsinntekter 179 056 046,25  162 086 000,00  160 486 000,00  164 684 098,52 
Sum driftsutgifter 177 103 225,50  163 077 000,00  161 041 000,00  169 573 444,83 
Brutto driftsresultat 1 952 820,75      ‐991 000,00        ‐555 000,00        ‐4 889 346,31    
Sum eksterne finansinntekter 5 710 105,81       6 205 000,00       6 205 000,00       5 393 999,00      
Sum eksterne finansutgifter 9 766 402,91       10 000 000,00     10 000 000,00     8 844 309,59      
Resultat eksterne finanstransaksjoner ‐4 056 297,10     ‐3 795 000,00     ‐3 795 000,00     ‐3 450 310,59    
Motpost avskrivninger 8 778 351,00       2 000 000,00       2 000 000,00       8 259 234,00      
Netto driftsresultat 6 674 874,65      ‐2 786 000,00     ‐2 350 000,00     ‐80 422,90         
Sum bruk av avsetninger 694 355,84          2 786 000,00       2 350 000,00       2 550 338,82      
Sum avsetninger 5 299 010,03       ‐                         ‐                         2 469 915,92      
Regnskapsmessig mindreforbruk 2 070 220,46       ‐                         ‐                         ‐                          
 
 
Budsjettet er gitt på rammenivå og 
tabellen under viser regnskap, regulert 
budsjett og deretter vedtatt budsjett. Den 
siste kolonnen viser regnskap fra forrige 
år. 
 
 
 
 

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2011 2011 2011 2010

100 Rådmann 1 873 882,26         1 804 000,00         1 787 000,00         1 787 495,42        
110 Ordfører 2 046 530,83         2 114 000,00         2 094 000,00         1 935 617,62        
120 Økonomi 5 316 258,93         5 493 000,00         5 422 000,00         5 824 011,96        
121 Økonomi ‐ moms ‐                           ‐                           ‐                           ‐1 829 178,74      
122 Økonomi ‐ avskriving ‐                           ‐2 000 000,00       ‐2 000 000,00       ‐1 800 317,00      
123 Skatt/rammetilskudd/avdrag/renter ‐120 366 775,33  ‐125 317 000,00  ‐121 970 000,00  ‐106 618 701,57 
130 Personal‐ og utvikling 3 066 904,20         2 895 000,00         2 861 000,00         2 241 338,04        
140 Lønn‐ og personal 13 132,52              ‐                           ‐                           4 750,00                
150 Serviceavdeling 3 255 542,24         4 055 000,00         4 022 000,00         2 958 138,58        
200 Oppvekst 3 843 662,08         4 341 000,00         4 420 000,00         3 786 574,44        
221 Vikeså skule 27 371 218,94      27 802 000,00      26 621 000,00      23 783 623,01     
222 Bjerkreim skule 11 079 289,79      11 337 000,00      11 144 000,00      10 552 198,70     
231 Skjeraberget barnehage 4 894 309,11         5 172 000,00         5 092 000,00         1 903 561,62        
232 Røysekatten barnehage 6 800 999,22         6 976 000,00         6 878 000,00         2 426 312,90        
241 Musikk‐ og kulturskule 1 978 321,44         1 887 000,00         1 855 000,00         1 913 576,36        
251 Bibliotek 926 810,32            984 000,00            969 000,00            943 582,41           
300 Levekår 1 040 014,12         872 000,00            860 000,00            830 017,59           
310 Helse 4 347 808,15         4 535 000,00         4 389 000,00         3 697 481,23        
330 Sosial ‐ kommunen 2 047 411,16         2 005 000,00         1 993 000,00         1 825 200,27        
331 NAV ‐ sosial 1 978 848,08         1 778 000,00         1 760 000,00         1 955 147,94        
340 Pleie‐ og omsorg 31 790 006,87      32 085 000,00      30 710 000,00      28 620 640,14     
341 Plei‐ og omsorg II 100 375,00            ‐                           ‐                           5 699 847,00        
400 LMT 3 857 433,51         4 560 000,00         4 532 000,00         3 812 176,36        
401 LMT ‐ Vedlikehold 2 509 037,71         2 678 000,00         2 659 000,00         2 307 820,37        
402 LMT ‐ selvkost vann ‐1 203 155,94       36 000,00              28 000,00              ‐298 666,55         
403 LMT ‐ selvkost kloakk ‐2 105 819,32       31 000,00              25 000,00              ‐1 212 369,75      
440 Landbruk 1 668 853,94         1 775 000,00         1 757 000,00         1 473 195,30        
441 Skogbruk 13 826,03              98 000,00              98 000,00              25 061,01             
500 Kultur 1 855 274,14         2 004 000,00         1 994 000,00         1 451 865,34        

T O T A L T 0 0 0 0 
 
Endringer i disposisjonsfondet vil være 
økende istedenfor synkende i forhold til 
året resultat og budsjett. 
Forsikringsoppgjøret etter brannen er 
avsatt til bundne fond for at det skal 
brukes til riktig formål. I tillegg er det avsatt 
5,0 millioner til utvidet kalking av 
vassdragene i Bjerkreim. 
 
Investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

2012 2012 2012 2011
Sum inntekter 23 482 522,00  2 828 000,00     2 828 000,00     10 181 108,00   
Sum utgifter 24 052 524,35  11 590 000,00  11 590 000,00  23 362 040,25   
Sum finansieringstransaksjoner 26 321 973,58  2 250 000,00     2 250 000,00     15 812 454,00   
Finansieringsbehov 26 891 975,93  11 012 000,00  11 012 000,00  28 993 386,25   
Dekket slik:
Bruk av lån 7 851 516,13     10 300 000,00  10 300 000,00  14 208 000,00   
Mottatte avdrag på utlån 1 003 217,00     512 000,00        512 000,00        958 006,00         
Salg av aksjer og andeler ‐                       ‐                       ‐                       ‐                        
Overføringer fra driftsregnskapet 3 856 116,57     ‐                       ‐                       452 738,09         
Bruk av disposisjonsfond 916 517,35        200 000,00        200 000,00        775 278,51         
Bruk av ubundne investeringsfond 12 777 636,88  ‐                       ‐                       12 599 363,65   
Bruk av bundne fond 486 972,00        ‐                       ‐                       ‐                        
Sum finansiering 26 891 975,93  11 012 000,00  11 012 000,00  28 993 386,25   
Udekket/udisponert ‐                      ‐                      ‐                      ‐                         
 
I 2011 har det har blitt investert mye 
innenfor område skole, boligområder, 
utbygging på kommunehuset, vann og 
avløp. 
Regnskapet avlegges med de hovedover-
sikter som det stilles krav til og man håper 
at notene forteller litt av hvordan 
situasjonen er.  
Kommunens lånegjeld er på om lag 124 
millioner, mens den netto lånegjeld er på 
82,3 millioner kroner. Differansen skyldes 
ansvarlig lån og ubrukte lånemidler som 
det blir tatt hensyn til. Netto lånegjeld er 
per i dag 45,9 % av driftsinntektene, noe 
som er en nedgang fra i fjor selv om 
lånegjelden øker. D.v.s. at man har klart å 
øke inntektene.  
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Kommuner man sammenligner seg med 
ligger på godt over 65 %. Gjeld fordelt på 
antall innbyggere, store som små, er det 
på kroner 30 047. Samtidig har kommunen 
forholdsvis høy andel på disposisjonsfond 
i forhold til driftsinntektene. Høyere en de 
samme kommunene man sammenlikner 
seg med.  
Selvkostområdene er områder der hvor 
brukeren ikke skal betale mer enn 
kostnaden på området. Det omfatter vann, 
avløp, SFO, feiing, byggesak og 
oppmåling. På de områdene hvor det er 
tatt inn for mye avgifter enn selvkost, 
settes ”overskuddet” av til fond etter de 
regler som er satt for disse områdene. 
Hvis man ikke har inndekning på område 
går differansen på kommunens bunnlinje. 
Viser her til noter hvor man på område 
vann setter av midler. Område avløp sliter 
med et akkumulert underskudd, som 
resultatmessig har forverret resultatet til 
kommunen tidligere. For 2011 står det 
igjen et akkumulert underskudd på om lag 
450 tusen. Dette bør betales ned i årene 
fremover. Dette kommer frem ved notene. 
Også for året 2011 har kommunen en 
netto driftsutgift på 918 tusen. Dette er 
også et område hvor tilbud kan og bør 
leveres etter selvkostprinsipp. 
For 2011 har kommunekassen avskrevet 
tap på om lag 0,4 millioner – fordringer 
som var eldre enn tre år og krav som vi 
anser tapt. Krav som vi anser tapt, men 
ikke eldre enn tre år er satt på 
overvåkning. 
 
Tabellen under viser spesifisering av 
hovedinntektskilden til kommunen slik som 
skatt og rammetilskudd. 
 
 
 
 
 

Regnskap Regnskap
2011 2010

123 Skatt/rammetilskudd/avdrag/renter
1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikri 416 859,47         68 497,00          
1099 Arbeidsgiveravgift 153 781,20         9 657,00            
1195 Avgifter, gebyrer. lisenser og lignende 97 186,89          38 192,80          
1370 Kjøp fra andre (private) 8 457 060,07      29 678,00          
1470 Overføring til andre -                    8 136 588,35     
1471 Tap på krav 307 712,02         305 459,21        
1490 Reserverte bevilgninger/avsetninger -                    -                   
1500 Renteugifter, provisjoner og andre finansu 3 909 775,87      3 413 316,86     
1510 Avdragsutgifter 5 811 584,00      5 363 948,00     
1540 Avsetninger til disposisjonsfond 10 000,00          10 000,00          
1550 Avsetninger til bundne fond 57 214,00          -                   
1580 Regnskapsmessig mindreforbruk/udispon 2 070 220,46      -                   
1630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lok -24 000,00         -144 000,00       
1700 Refusjon staten -2 313 333,00     -1 129 678,00    
1770 Refusjon fra andre (private) -10 000,00         -10 000,00         
1800 Rammetilskudd -76 551 576,00   -47 776 277,00  
1810 Andre statlige overføringer -                    -9 434 324,50    
1870 Skatt på inntekt og formue -52 331 230,02   -54 159 710,00  
1874 Eiendomsskatt annen eiendom -2 658 224,58     -2 687 394,19    
1875 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendomm -2 017 699,90     -1 985 175,60    
1890 Overføringer fra andre -50 000,00         -                   
1900 Renteinntekter -1 919 314,00     -2 675 537,00    
1901 Renteinntekter - STARTLÅN -196 852,81       -                   
1902 Renter fra ansvalig lån -1 269 644,00     -                   
1905 Utbytte og eieruttak -2 316 295,00     -2 686 174,00    
1940 Bruk av disposisjonsfond -                    -1 036 401,50    
1990 Motpost avskrivninger -                    -269 367,00       

T O T A L T -120 366 775,33 -106 618 701,57  
 
Årets pensjon og premieavvik viser at vi 
måtte regnskapsføre 673 tusen som utgift i 
forhold til det vi skal betale inn etter 
medlemsmassen og de som mottar 
ytelser. Innen Statens pensjonskasse 
(lærere) har Bjerkreim kommune hatt 
mange som har gått av med pensjon og 
yngre medlemmer har kommet til. Yngre 
medlemmer betaler vi mindre for enn 
”utgifter” til de som mottar ytelser. Dette 
avviket må vi regnskapsføre som utgift.  
 

Regnskap Regnskap
2011 2010

Tjeneste: 1701 Årets premieavvik KLP
1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord ‐396 984,00  ‐302 878,00 
1099 Arbeidsgiveravgift ‐55 975,00     ‐42 706,00    

‐452 959,00  ‐345 584,00 
Tjeneste: 1702 Årets premieavvik SPK

1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord 647 843,00    48 832,00     
1099 Arbeidsgiveravgift 91 346,00      6 885,00        

739 189,00    55 717,00     
Tjeneste: 1711 Amortisering av tidligere pensjon KLP

1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord 336 997,00    316 696,00   
1099 Arbeidsgiveravgift 47 517,00      44 654,00     

384 514,00    361 350,00   
Tjeneste: 1712 Amortisering av tidligere pensjon SPK

1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord 2 592,00         5 847,00        
1099 Arbeidsgiveravgift 365,00            824,00           

2 957,00         6 671,00        
T O T A L T 673 701,00    78 154,00       
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Personalavdelingen 
 
Mål og resultat for 2011 

 
Kompetansekartlegging: 
• Personal har lagt til rette for 

kompetansekartlegging i tråd med 
forhandlingene og HTA. Informasjon 
og opplæring er gitt til ledere og 
ansatte. På intranettet er det lagt ut 
informasjon og ansatte har fått tilbud 
om hjelp til å registrere sin 
kompetanse.  

 
Rekruttering: 
• Vi har tatt i bruk rekrutteringsmodulen i 

HRM og dette har virkelig gitt et løft i 
rekrutteringsarbeidet. Rutiner, 
kontrakter og nye maler er utarbeidet 
og tatt i bruk. Informasjon og 
opplæring er gitt. Dette arbeidet har 
vært tidkrevende, men resultatet ble 
svært bra. Bedre grunnlag for 
rekruttering sikrer og bedre avtaler og 
krav til internkontroll. 

 
Tettere kontakt med avdelingen: 
• Det er krevende å følge opp alle 

avdelingene på en god måte. Behovet 
vil også variere på den enkelte 
avdeling. Tidlig på høsten hadde 
personalsjef et møte med hver enhet.  

 
Medarbeiderundersøkelsen: 
• Medarbeiderundersøkelsen er ikke 

fulgt opp i tråd med intensjoner. 
 
IA avtale og oppfølging av sykefravær: 
• Bjerkreim kommune inngikk ny IA 

avtale som gjelder fra 01.07.11 – 
31.12.13 og handlingsplan for perioden 
er utarbeidet.  

• Regler og rutiner endret i tråd med nye 
nasjonale føringer og mål om bedre 
oppfølging av fravær både for kortids- 
og langtidsfravær og gruppen gravide. 

• Tettere samarbeid med NAV og flere 
søknader om støtte har ført til økt 
økonomisk støtte til tilrettelegging og 
tiltak 

 
 
 

 
 
• Sykefraværet endte på 5,2 % som er 

høyere enn målet for IA perioden (4,6 
%)  

• Til tross for godt oppfølgingsarbeid, så 
er vi ikke fornøyde med at fraværet 
øker. Vi ligger likevel lavest i Dalane.  
 

Andre rutiner: 
• Bedre rutiner og oppfølging av 

nyansatte ble utarbeidet i perioden. 
Alle nye ansatte ble invitert til en 
samling på høsten.  

• Flere rutiner er utarbeidet eller justert i 
perioden. All informasjon, endringer, 
regler, rutiner og skjema blir nå lagt på 
intranettet for at de skal være lett 
tilgjengelige for alle.  

 
Personalpolitiske tiltak i 2011 
• Samling for alle ledere og 

mellomledere i kommunen 
• Gjennomføring av fellessamling for 

ledere og mellomledere i Dalane 
• Støtte og bistand til ledere i forhold til 

ansettelse og oppfølging av personale. 
• Utvikle gode tiltak som kan bidra til et 

helsefremmende arbeidsmiljø 
• Utarbeidet ny brosjyre og samling for 

nytilsette i 2011  
• Informasjon og bruk av intranett – Økt 

satsing på informasjon og systematisk 
vektlegging på god informasjonsflyt og 
tilgjengelighet. Målet er tilstrekkelig 
informasjon for både ansatte og ledere 
ut fra et ”selvbetjeningsprinsipp”  

 
Viktige vedtak 2011 
• Vedtaket om innkjøp av 

personalsystem ble formelt gjort i 
2010, men utvikling av gode grunndata 
for rekruttering, ansettelse, avlønning 
og registrering av kompetanse, ble 
utført i 2011. Et av målene var bedre 
kvalitet på søknader og vedtak, noe 
som ble innfridd. 

 
Andre resultat i 2011 
• Lønnsforhandlingene ble gjennomført 

via HRM. 
• Arbeidet med rutiner, maler og system 

har ført til bedre internkontroll. 
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Utfordringer og mål for 2012  
• Ferdigstille rutiner for uønskede 

hendelser som ble startet i 2011. 
• Ferdigstille rutiner for varsling  
• Arbeidsreglement 
• Seniorpolitikk 
• Permisjonsreglement 
• Mål – redusere sykefraværet 

o Holde et fortsatt sterkt fokus på 
sykefraværet og oppfølging 

o Økt fokus på rutiner i tråd med 
nye retningslinjer 

• Videreutvikling av intranettet i den grad 
nåværende system gir mulighet å 
bruke det som et verktøy for ledelse og 
øvrige ansatte 

 
En gladnyhet i 2011 
Prosjektet ”Frisk og aktiv i Bjerkreim” ble 
svært positivt mottatt og mange deltok. 
Trekningen foregikk på en samling på 
kommunehuset og den heldige vinneren 
av en sykkel ble Liv Henny Haugstad. 
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Økonomi- og IKT-avdelingen 
 
Hovedmål 2011  
• Ny backupløsning 
• Økt fokus på internkontroll 
• Øke antall leverandører med 

elektronisk fakturaer 
• Reduksjon i antall leverandører 
• Utnytte forsystemene fullt ut 
 
Aktiviteter 2011 
• Utfordringer i forhold til data/tele etter 

brannen på Vikeså skule. 
• Skolene fikk en felles server, lokalisert 

på datarommet 
• Nytt datagolv på datarommet, tar 

høyde for «50-års flommen» 
• En del nytt teknisk utstyr og kabling for 

redundans og hastighet 
• Nye UPS-er (batteristrømdrift) for 

redundans og bedre oppetid 
• Forprosjekt for nye Internettsider 
• Etablert redundant linje til/fra 

kommunen 
• Bedre arbeidsflyten med utnyttelse av 

økonomisystemene 
o Utnytter første ledd i 

prosessen, og reduserer antall 
ledd som er med i samme 
prosessen 

 
Viktige vedtak 2011 
• Økning av promillesatsen på 

eiendomsskatt fra 3 promille til 5 
promille. Beholder promillesatsen på 
verk og bruk. 

 
Resultat i 2011 
 

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2011 2011 2011 2010

Utgifter 6 103 428,08  5 790 000,00  5 719 000,00  8 014 943,88   
Inntekter ‐787 169,15    ‐297 000,00    ‐297 000,00    ‐2 190 931,92 

5 316 258,93  5 493 000,00  5 422 000,00  5 824 011,96   

Ansvar 120

Sum ansvar: 120 Økonomi  
 
Ansvar 120 omfatter bl.a. utgifter til 
revisjon, kontrollutvalg, kontrollutvalgs- 
sekretariat, drift innen eiendomsskatt, 
skatt, regnskap, IT og overføringer til 
Soknet. Med alt dette innenfor området er 
det bra å ha en så klar margin i forhold til 
budsjettet. 
 
 

 
 
 
Utfordringer og målsettinger for 2012  
• Ordningen med suksessive skatte-

oppgjør utvides for inntektsåret 2011 til 
også å gjelde personlige nærings-
drivende og deres ektefeller. Det blir 
innført flere skatteoppgjørspuljer. I 
perioden 25. juni til 17. oktober skal 
det kjøres 14 skatteoppgjør. 

• Samarbeid om felles arbeidsgiver-
kontroll er etablert med kommunene 
Sokndal og Eigersund. Målet er å få en 
regnskapskontrollør på plass i løpet av 
1. halvår 2012. 

• Opprettholde innkrevingsnivået som i 
2011. 

• Reduksjon av antall leverandører 
• Øke tallet på elektroniske fakturaer 
• Nye internettsider for kommunen 
• Bedre og sikrere trådløst nett i 

kommunen, med mulighet for å kunne 
tilby nett til besøkende i området FN-
parken – Veiservice – parken. 

• Ny virtuell server og lagringsløsning for 
å kunne bytte ut de eldste før de bryter 
sammen 

• Nye backup løsninger 
• Gjennomgang av IKT-baserte 

systemer som behandler persondata, 
og om disse er i tråd med lovverket. 

• Internkontroll satt i system 
o Innkjøp 
o IT 
o Regnskap 
o Budsjett 

• Økonomihåndbok 
• Rutinebeskrivelser 
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Nytt inngangsparti og serviceavdeling ble offisielt åpnet 28. april 2011 
ved vår kontorlærling Marta Maria Byrkjedal 

Forhåndsstemming  
i serviceavdelingen 

Serviceavdelingen 
 

Hovedmål 2011 
• Fortsatt å yte god service overfor 

kommunens innbyggere og internt i 
kommuneadministrasjonen 

 
Resultat i 2011 
• Regnskapet viser et mindreforbruk 

innenfor de fleste tjenesteområdene 
under ansvar 150 

• Utgifter til valget i 2011 ble kr 148.000, 
som var kr 27.000 mer enn budsjettert. 

• For boligkontoret ble det avsatt kr 
387.000 av ”overskuddet” til et 
disposisjonsfond tiltenkt fremtidig ny 
kommunal utleiebolig 

 
Viktige hendelser i 2011 
• Serviceavdelingen flyttet inn i nye, 

ombygde lokaler i januar 2011 
• I forbindelse med ombyggingen, ble 

det tatt i bruk nytt elektronisk 
nøkkelsystem for alle inngangsdører 
på kommunehuset samt Vikeså skule. 
Systemet blir administrert fra 
serviceavdelingen. 

 

• Kommune- og fylkestingvalget 2011 – 
forhåndsstemmegivningen foregikk i 
serviceavdelingen. Vi mottok totalt 187 
forhåndsstemmer. 

• Vært pilotkommune for førstelinje-
rettshjelpen (gratis juridisk bistand for 
publikum) 

• Fra desember har vi overtatt 
saksbehandlingen av startlånsøknder, 
fra NAV 

• Avdelingen har arrangert en 
fellessamling for nettverket av 
servicekontor i sørfylket, samt deltatt 
på en samling 

• 4 stk. deltok på landsomfattende 
servicekonferanse i Trondheim 

 
Utfordringer og målsettinger for 2012 
• Ta i bruk ny innsynsmodul i WebSak 
• Ny nettsideportal for Bjerkreim 

kommune 
• Overføre eldre arkivmateriale til depot 
• Planlegge nytt bortsettingsarkiv 
 
Årets gladnyhet i 2011 
I januar tok vi i bruk de nye, ombygde 
lokalene for serviceavdelingen og det nye 
inngangspartiet på kommunehuset. Vi er 
kjempefornøyde, og har fått mye positiv 
respons fra publikum!  
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Kulturavdelingen 
 
Hovedmål 2011 

• Hadde mange og varierte 
kulturarrangement på ulike arenaer 

 

 
Tindra-konsert 5. april i inngangspartiet på kommunehuset 
 

 
 
 
 
 
Gladnyheter i 2011 
• Pusset opp 

hovedhuset på Kløgetvedttunet 
• Fornyet brygga i Ørsdalen 
• Godt samarbeid med landbruk og teknikk 

ang. nytt turkart 
• Kanobrygge ved Svelavatnet 
• 100 barn på svømmekurs høsten 2011 
 

   
Brygga i Ørsdalen og kanobrygga ved Esso  
 
Utfordringer og mål for 2012  

• Dalane kulturfestival 
• Male Kløgetvedttunet 
• Godt samarbeid med lag og 

organisasjoner 
 

   
Julebarneteater på 
Pittergarden 2. desember 
 
Gaute Ormåsen-konsert i Ivesdal kapell 4. september 
 
Resultat i 2011 

• Håper noen fikk noen gode opplevelser  
 

 

 
 
 

Konsert Musical Treatment i Bjerkreim kyrkje 9. desember 
og Skrimmel Skrammel-konsert på Vikeså skule 22. mai 
 
 

 
På kulturdagen 27. november fikk Kirsten og Per Bernt 
Vikeså byggeskikkprisen 

 
 
 
 
 
Gisle Børge Styve-
konsert 17. mars i 
kulturbanken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kammerkonsert i Bjerkreim kyrkje 27. september 
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Biblioteket 
 
Viktige hendelser i 2011 
I januar flyttet lærerne for småskolen sine 
kontorplasser inn i bibliotekets lokale, pga. 
brannen i romjula. Den måneden holdt 
biblioteket stengt for publikum. Etter hvert åpnet 
det igjen, med innskrenkede åpningstider. Først 
etter sommerferien, da lærerne hadde fått egne 
lokaler, var biblioteket tilbake i normal drift. 
 
I slutten av februar 2011 gikk biblioteksjef 
Ingebjørg Nyhus ut i permisjon. Resten av året 
var bibliotekar Marit Eikeland vikar for henne, og 
tidligere biblioteksjef Finn Bjarne Sagen 
vikarierte for Marit Eikeland. 
 
Alt i alt ble det utlånt 20 408 bøker og andre 
medier, noe som betyr at utlånet i 2011 har 
sunket i forhold til året før. På grunn av at 
småskolens boksamling ble ødelagt i brannen, 
lånte de esker med bøker fra biblioteket. Det har 
ført til at utlånstallet ikke er så lavt som det 
kunne ha vært med det lave besøkstallet. Av alt 
bokutlån var utlånet til barn og ungdom nesten 
75 %, en sterk økning fra året før. Om lag en 
fjerdedel av utlånet er andre medier enn bøker. 
Nesten 15 % av det totale utlånet er film. 
 
Besøkstallet sank med ca 5 000 fra 2010 til 
2011, til 8 600. Etter at biblioteket hadde vært 
stengt og delvis stengt, tok det tid før lånerne 
igjen var kommet inn i ”vanen” med å gå på 
biblioteket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamsepapsen på biblioteket 12. november 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Utfordringer og målsettinger for 2012 
Det er fullt her, så for å få bedre plass til nyere 
bøker, skal vi jobbe med å kassere og 
magasinere bøker som er lite utlånt. Vi vil etter 
hvert utvide lydboksamlingen, og kan komme til 
å måtte gjøre noen omrokeringer for å få plass. 
Ellers vil biblioteket satse på å øke utlånet, og 
da spesielt voksnes utlån. 
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Kulturskulen 
 
Hovedmål 2011 
• Kulturskulen har hatt et godt arbeidsår med 

stabilt personale, lite fravær og stor innsats 
frå både lærere og elever. 

• Pr. 1. september hadde kulturskulen 205 
elevplasser. Av dette var 190 elever på 
musikkundervisning, og 15 på andre kunst-
og kulturuttrykk. 

• Hovedmål for 2011 har vært undervisning og 
fokus på elever. Tilrettelegging for best 
mulig utvikling for elevene og at de får 
opptre i ulike sammenhenger. 

• Det er mange utenom kulturskulen som 
bruker/leier kulturbanken. Vi har hatt utleie til 
forskjellige selskap, fødselsdager, 
konfirmasjoner og barnedåp. Ungdomslaget, 
ungdomskoret, Bjerkreim brass band, 
brukskunstforeninga og diverse band og 
foreninger leier kulturbanken regelmessig. 

 
 

 
 
Viktige vedtak 2011 
• Vi fikk godkjent oppstart av 3 dansegrupper 

med oppstart 1. februar 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Resultat i 2011 
• Kulturskulen sliter med å holde budsjettet. 

Det er dyrere å drifte kulturbanken enn 
budsjettert. Vi har likevel klart å redusere litt 
på underskuddet i forhold til 2010. 

 
 
Utfordringer og målsettinger for 2012  
• Et av målene for kulturskulen er at vi alltid 

skal være i utvikling. Det er viktig å være 
nyskapende og kritiske til det vi holder på 
med. Vi har i mange år arbeidet med å få til 
et opplegg med danseundervisning. Det var 
stor glede blant lærere og ikke minst elever 
da vi fikk dette godkjent av kommunestyret i 
desember. Det var vanskelig å få til disse 
gruppene, fordi det var så mange som 
meldte seg på.  

• Ellers vil vi arbeidet med å opprettholde 
driften på dagens nivå, med fokus på å 
utvikle elevene på en god måte. 

 
 
En gladnyhet i 2011 
Også dette året har vi spilt inn en Jule-CD. 
Denne gangen med alle som ville. Vi har også 
laget kalender som elevene på malegruppa har 
malt.  
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Skjeraberget barnehage 
 
 
Hovedmål 2011 
• På våren var satsningsområdet: ”Det 

skapende barnet.” Vårens prosjekt handlet 
om Theodor Kittelsen og ble avsluttet med 
en vellykket vernissage. 

• På høsten var målet å gi barna mulighet til å 
bli bedre kjent med seg selv og med norske 
tradisjoner. Høstens prosjekt handlet om 
sanseopplevelser og et sanserom ble blant 
annet innredet. 

 
Viktige vedtak 2011 
• I løpet av våren jobbet Skjeraberget seg 

fram til en beslutning om å prøve ut en 
omorgansiering fra høsten. 
Omorganiseringen handlet om å gå bort fra 
tre basegrupper med barn fra 1-6 år, og 
teste ut aldersdelte grupper. Fra august har 
vi hatt en gruppe for barn født i 2006, en for 
barn født i 2007 og 2008, og en for de 
minste født i 2009 og 2010.   

 
Resultat i 2011 
• Å jobbe prosjektrettet høst og vår, er vi 

veldig godt fornøyd med, og vil dra med oss 
videre. Da gir vi oss selv muligheten til å 
legge det meste av hverdagens krav til side, 
og fordype oss i et felt. Det gir mye god 
læring og mange gode opplevelser. 

• Økonomisk hadde Skjeraberget et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 278 000 
kr i 2011. 

 
Utfordringer og målsettinger for 2012  
• Vår årsplan følger ikke kalenderåret, så vi 

har fortsatt fokus på å gi barna mulighet til å 
bli bedre kjent med seg selv og med norske 
tradisjoner. Årsplan for 2012-2013 vil bli 
laget i løpet av våren 2012.  

• Vi vurderer dette året å utarbeide en 
progresjonsplan som skal dekke et barns 5-
årige barnehageliv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En gladnyhet i 2011 

• Omorganiseringen har vært vellykket, og 
foreldrene gir oss gode tilbakemeldinger. 
Den har gitt oss mulighet til å lage 
opplegg tilpasset hvert enkelt alderstrinn, 
noe barna ser ut til å ha stort utbytte av. 
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Røysekatten barnehage 
 
Hovedmål 2011 
• Barnehagen jobber med profilen ”den unike 

barnehagen”, og betydningen av 
bokstavene; Undrende, Naturbruk, Iderik, 
Kjærlig og Engasjert.  

• Røysekatten skal være en trygg plass for 
barn, foreldre, og personalet.  

• Vi skal ha fokus på et godt og variert 
kosthold, der barna er delaktige i 
matlagingsprosessen.  

• Vi skal bruke naturen og mulighetene den 
gir oss.   

 
Viktige vedtak 2011 
• Arbeid med planen for overgang barnehage 

og skole har blitt klargjort.  
• Omorganisering innad i barnehagen i forhold 

til avdelingene. Barnehagen ble mer 
alderstyrt, dvs. 5-åringene på Bjørnehiet, 4- 
og de eldste 3-åringene på Revehiet, 3-
åringer og de eldste 2-åringene på 
Ekornhiet, og 1-åringene og de yngste 2-
åringene på Harehiet.  

• Helt på tampen på året ble det vedtatt kutt i 
barnehagesektoren som vil få innvirkning for 
videre drift i barnehagene.  

 
Resultat i 2011 
• Røysekatten gikk med et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr. 175.000.  
 
 

 
 
 
 
Utfordringer og målsettinger for 2012 
• Barnehagesektoren er i vinden, og vi skal 

bygge ut barnehagen til seks avdelinger. 
Målet er at alle som har rett til 
barnehageplass skal få det.  

• Fokus på tidlig innsats i forhold til barn som 
har enkelte utfordringer, i ei tid der 
barnehagerammene blir kuttet.  

• Bemanning – rekruttering av pedagoger og 
annet personal til å dekke opp behovet  

 
En gladnyhet i 2011 
• Vi ser at tradisjoner som vi har, utvikler seg 

og blir bare større for hvert år vi har dem. 
Dette er veldig koselig.  

o Barnehagedagen, der vi åpner 
barnehagen for publikum. Dette er 
en nasjonal feiring som skal sette 
fokus på barna, og kvalitet i 
barnehagen.   

o Besteforeldrekaffi, der barna får vise 
besteforeldrene rundt i barnehagen, 
og delta i en liten 17, mai start, med 
et lite tog rundt barnehagen. 

o Årstur, der vi har Dalane Friluftsråd 
med på laget, og arrangerer en flotte 
tur for barna med god mat og 
varierte aktiviteter.  
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Vikeså skule  
 
Visjon: ”Me vil vera med å gje elevane røter og 
vengjer slik at dei blir i stand til å meistra livet.” 
 
 
Hovedmål 2011 
• Holde fram med tydelig klasseledelse og 

fokus på lesing. 
• Hjelpe elever og ansatte til best mulig 

arbeidsforhold i et svært turbulent år. 
 
Viktige vedtak 2011 
• Satsing på og innføring av ART. Tre trenere 

ble utdannet høsten 2011 og en kom i gang 
med ART-kurs for elever på 7. trinn. ART er 
et program for å trene på sosial 
kompetanse, sinnekontroll og moralsk 
resonnering. Programmet er forebyggende 
mot mobbing og annen krenkende atferd.  

 
Resultat i 2011 
• Våren ble en stor utfordring for skolen. Vi 

stod uten klasserom til alle klassene på 
barnetrinnet. Lokalene til SFO og personal-
avdeling for ca. 20 voksne ble og borte med 
brannen. Løsningen ble klasserom på 
Misjonshuset, Samfunnshuset og E-verket 
sine lokaler i idrettshallen. 

• Lærerne fikk tilhold i deler av biblioteket, og 
det ble mye pendling. I mars stod 
paviljongen klar, og 7. trinn kunne flytte opp 
fra Misjonshuset. Fra skolestart om høsten 
vendte resten av klassene tilbake til 
skoleområdet og inntok brakkene. 

• Undersøkelse viser at frafallet i 
videregående skole er minst blant elever 
som kommer fra Bjerkreim kommune. 

• Se tilstandsrapport for resultat på tester og 
undersøkelser. 

• Karakterene i standpunkt ligger helt på 
snittet for Rogaland. Litt opp og ned i ulike 
fag, men sett under ett, veldig likt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
• Økonomisk kom vi til tross for brannen vel i 

havn. Skolen hadde et regnskapsmessig 
mindreforbruk på ca. 450.000,- ved 
regnskapets slutt.  

 
Utfordringer og målsettinger for 2012  
• Utdanne flere ART-trenere. Innføre ART-

kurs på faste trinn fra høsten 2012. 
• Holde fokuset på null-toleranse for mobbing 

oppe. Vi kan ikke bli kvitt mobbing, men når 
det skjer skal alle være trygge på at vi griper 
fatt i det og gjennomfører skolens rutiner i 
slike saker. 

• Felles holdning og tydelig klasseledelse. 
• Ivareta personalet som legger bak seg et 

svært utfordrende år, og som snart går inn i 
en krevende periode mens bygging pågår. 
Det er ved å ivareta personalet at en også 
best kan ivareta den enkelte elev. 

 
Gladnyheter i 2011 
• I løpet av høsten 2011 har vi omtrent ikke 

hatt skadeverk/ hærverk av noe slag! 
• Vikeså skole ble stemt fram i en avstemning 

i regi av GE Money bank og vant kr. 
50.000,- til innkjøp av sparkesykler og lego 
til bruk på småskolen. 

 
 

 
Bli-kjent-turen til ungdomstrinnet 
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Bjerkreim skule 
 
Hovedmål 2011 
• Heve elevenes kompetanse med særlig vekt 

på de fem grunnleggende ferdighetene 
• Gjennom arbeidet med å utvikle skolens 

vurderingspraksis heve elevenes 
grunnleggende ferdigheter og gi best mulig 
tilpasset undervising 

• Ta i bruk GM Unik og Skoleveven+ i 5. - 7. 
klasse i løpet av skoleåret 2011/12 i den 
form og omfang som er formålstjenlig 

• Jobbe videre med bruken av interaktive 
tavler 

 
Kommentarer til utviklingsmålene: 

Langsiktig målrettet arbeid med rett fokus på 
undervisningspraksis, planarbeid og 
læringstrykk vil over tid gi resultat. Innføring 
av GM unik og Skoleveven+ er foreløpig lagt 
på is og vurderes opp mot andre verktøy. De 
interaktive tavlene er stadig en suksess. 
 

Viktige vedtak 2011 
• Vedtak er gjort om renovering av 

skolekjøkkenet. 
• Gjennomføre personalseminar som ledd i 

skoleutviklingen 
 
Resultat i 2011 
• Nasjonale prøver viser gode resultat godt 

over nasjonalt snitt både for 5. klasse og for 
8. klassingene med bakgrunn fra Bjerkreim 
skule. På de områdene som blir målt gjør 
skolen et godt pedagogisk arbeid. 

• Elevundersøkelsen (7. klasse) og den 
halvårlige trivselsundersøkelsen ved skolen 
viser positive resultater. De merknader som 
kommer blir behandlet fortløpende. 

• Personalsiden er stabil. En lærer har sluttet 
og en ny har begynt i arbeid siste året. 

• Økonomisiden viser at skolen har holdt seg 
innenfor tildelt ramme.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utfordringer og målsettinger for 2012  
• Gjennomføre renovering av skolekjøkkenet 
• Heve elevenes kompetanse med særlig vekt 

på de fem grunnleggende ferdighetene 
• Gjennom økt læringstrykk gi den enkelte 

elev en best mulig tilpasset undervisning 
 
Gladnyheter i 2011 
• Skolen hadde i høst et godt personal-

seminar med både faglig og sosialt utbytte. 
Erfaringer fra personalseminaret har i 
etterkant blitt en del av utviklingsarbeidet 
ved skolen. 

• I høst har skolen feiret 50-årsjubileum. Fullt 
hus med elever og foresatte. 
 
 

 
Jubileumskaken 
 
 

 
Fra Jubileet. Gunvor forteller om hvordan det var for 
50 år siden på den nye skolen på Bjerkreim.  
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Levekårsavdelingen 
 
Hovedmål 2011 
 
• Tilrettelegge tjenestene innenfor levekår, slik 

at mottakerne av tjenestene blir i stand til å 
leve et så godt liv som mulig. 

• Medvirke til at barn og unge får trygge 
oppvekstvilkår. 

• Fremme økonomisk og sosial trygghet, 
bedre levekårene for vanskeligstilte, 
medvirke til økt likeverd og likestilling og 
forebygge sosiale problem 

• Arbeide for at barn og unge og deres 
familier får et fullverdig og helhetlig 
tjenestetilbud. 

• Flere i arbeid og aktivitet, samt færre på 
stønad 

• Styrke folkehelsearbeidet, samt tilby helse 
og omsorgstjenester opp til 
spesialisthelsetjenestenivå i nærmiljøet, i 
samsvar med LEON-prinsippet (laveste 
Effektive Omsorgsnivå) 

• Fremme folkehelse gjennom trivsel og gode 
sosiale og miljømessige forhold, og søke å 
forebygge og behandle sykdom, skade eller 
lyte. Den skal spre opplysning om og øke 
interesse for hva den enkelte selv og 
allmenheten kan gjøre for å fremme sin 
egen trivsel, sunnhet og folkehelse. Ta i 
bruk naturen som helsefremmende tiltak 

• Organisere og bygge ut de samlede helse 
og omsorgstjenestene, slik at innbyggerne 
kan bo hjemme så lenge som mulig, og har 
trygghet for at de får hjelp når de trenger 
det. 

• Medvirke til at den enkelte får mulighet til å 
leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 
meningsfull tilværelse i fellesskap med 
andre. 

 
 
Viktige vedtak 2011 
 
• Kommunedelplan for helse og omsorg 2011-

2023 ble vedtatt 
• Interkommunalt barnevern i Dalane. 

Bjerkreim ikke med i det interkommunale 
barnevernet 

 
 
 
 
 

 
 
 
Resultat i 2011 
 
Barnevernet 
• Barneverntjenesten i Bjerkreim ble ikke med 

i det interkommunale barnevernet i Dalane. 
• US-teamet opphørte, Barneverntjenesten i 

Bjerkreim må ta undersøkelsessakene. 
• Barneverntjenesten mottok 47 meldinger, 

alle ble undersøkt. 
• 37 barn med tiltak i løpet av året. 
• Gjennomført foreldreveiledningskurs for å 

styrke foreldrekompetansen. 
 
Helsetjenesten 
• Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 

187.000, litt usikkert pga at regningen fra 
Egersund legevakt ikke er kommet. 
 

Legekontoret 
• Aktiviteten har vært høyere enn i 2010. 

Nøkkeltall viser følgende (2010 i parentes): 
• Antall konsultasjoner økte til 7291 (6651) og 

tallet på sykebesøk økte til 143 (113). 
• Tallet på listepasienter ved utgangen av året 

var 2141 (2066). 
 

Antall årsverk ved legekontoret: 
2 fastleger 
1 turnuslege 
0,9 ledene sykepleier 
0,4 sykepleier 
0,62 helsesekretær 

 
Det har ikke værte vesentlige endringer i driften. 
 
Helsestasjonen 
• Det ble født 41 barn, mot 45 i 2010.  
• Innarbeidet nye rutiner i forhold til amming.  
• Nye rutiner for veiing og måling, i henhold til 

retningslinjer fra helsedirektoratet. 
• Startet oppgradering av dataprogrammet 

som brukes på helsestasjonen  
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Fysioterapien 
Vikeså fysikalske institutt har 2 private 
fysioterapeuter, som driver med tilskudd fra 
kommunen. I 2011 har dette vært henholdsvis 
80 og 60 %. 20 % av tilskuddet har vært 
midlertidig for å gjennomføre prosjektet sunne 
levevaner, et samarbeid mellom 
psykiatritjenesten og Vikeså fysikalske institutt. 
Målet var å fremme fysisk aktivitet gjennom 
lavterskeltilbud. Prosjektet inneholdt 
Pilatesgrupper en kveld i uken, fast fredagstrim 
på Uninor, enkelte undervisninger på 
dagsenteret i psykiatrien, og undervisning om 
hvordan ta vare på fysisk og psykisk helse. Det 
siste ble gjennomført for 9. trinnet på 
ungdomskolen sammen med helsesøster. Det 
har vært et givende prosjekt, en fin måte å jobbe 
med helsefremmende og forebyggende arbeid 
på. Mange gode tilbakemeldinger på dette. 
 
Innen kommunalt arbeid har det blitt jobbet tett 
opp mot helsestasjonen, og to ganger i uken har 
fysioterapeut vært på sykehjemmet og hatt 
trimgruppe og individuelle behandlinger der. 
 
Etter sommeren økte ventelisten betraktelig. En 
av fysioterapeutene reduserte med å jobbe sine 
80 % fordelt på tre dager ved 
Vikeså fysikalske institutt.  
Tilbudet til pasienter i  
behandling måtte reduseres  
og det ble strenge prioriteringer. 
Til jul var det ca 50 personer  
som ventet på behandling, over  
6 måneder ventetid.  
Ønsket er å gi et tilbud til flest  
mulig, innen rimelig ventetid.  
Men med en fysioterapidekning på under 
halvparten av gjennomsnittet i landet, og lokaler 
som ikke har plass til flere fysioterapeuter så er 
dette vanskelig.  
 
 
Omsorgstjenesten 
• Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 

294.000,-. Det var tidligere ventet et 
overforbruk i avdelingen. Endringene 
skyldes i hovedsak mindre pensjonsutgifter 
enn budsjettert. 

• Det har ikke vært gjennomført noen 
stillingsreduksjoner i 2011, men aktivitør er 
det ikke funnet rom for å gjeninnsette. 

• Hjemmehjelpen har hatt samme nivå som i 
2010, dvs. en reduksjon på ca. 0,5 stilling. 

• Psykisk helsetjeneste opplever et stadig 
større behov for oppfølging av unge med 
diagnoser knyttet til Asberger og ADHD. 

Flere av disse vil trenge oppfølging i bolig og 
arbeid i årene fremover. 

• Psykisk helsetjenesten omfatter krisehjelp, 
oppfølging av personer med langvarige og 
sammensatte behov. 

• Det er inngått samarbeidsavtaler med 
spesialist helsetjenesten, og de samarbeider 
med skoler og barnehager. 

• Kurs og opplæring av brukere legges det 
stadig større vekt på. 

• Vektlegger å ha et lavterskel tilbud, får 
derved et høyt antall brukere.  

• Funksjonshemmede er som for 2010 et 
svært presset område. Det er kun avsatt 15 
% stilling til å følgje opp brukere, deres 
familier og støttekontakter. Tjenesten har 
heller ikke noe døgn/ miljøarbeidertjeneste 
for denne gruppen, noe som er 
problematisk. Avdelingen driver i nært 
samarbeid med psykisk helsetjeneste. 

• Hjemmesykepleien opplever også press. 
Antall brukere i hjemmesykepleien i 2011 
var 62. Stadig større del av bemanningen 
inne på omsorgssenteret må betjene 
brukere i hjemmesykepleien. Dette medfører 
at det på helg til tider er en av personalt 
igjen i avdelingen for å betjene 8-16 
pasienter.  

• Behovet for korttids-, avlastnings- og 
langtidsplasser er økende. I 2011 har det 
vært prioritert å få i stand rotering av 
avlastning. Dette har bedret seg fra 2010, 
men på grunn av manglende sengekapasitet 
er det vanskelig å kunne gi forutsigbare 
avlastningsordninger. Mer pleietrengende 
pasienter på omsorgssenteret har ført til at 
man på slutten av året har flyttet flere 
pasienter fra sokkeletasjen til 
sykehjemsavdelingen. 

• Det vil være nødvendig med en videre 
utbygging av plasser ved omsorgssenteret i 
årene fremover, da særlig knyttet til tilbud for 
demente. 

• For å møte stadig strengere krav til faglig 
nivå på tjenestene har vi hatt sykepleiere og 
fagarbeidere på videreutdanning, innen 
palliasjon og sårbehandling. 

• En stadig større del av personalressursen 
går med til dokumentasjon av den pleien 
som til en hver tid gis til den enkelte pasient. 
Samhandlingsreformen vil kreve stadig 
strengere krav til prosedyrer og rutiner. 
Dette er tidkrevende arbeid som krever mye 
intern- og ekstern kursing/skolering. Men 
sikrer at pasientene får en god behandling i 
tjenestene. 

• Rehabiliteringsarbeidet må styrkes for å 
hindre at manglende opptrening resulterer i 
økt behov for sykehjemsplasser. 



Årsmelding Bjerkreim kommune 2011 

  
 Side 20 

 
NAV 
• NAV har iverksatt kvalifiseringsprogrammet 

for personer med vesentlig nedsatt arbeids- 
og inntektsevne. 

• Tallet på sosialhjelpsmottakere var 39 
personer.  

• Få langtidsmottakere, de fleste på 
supplerende ytelser. 

• Det er kjøpt gjeldsrådgivning til 10 personer. 
• En person er tatt inn i 

introduksjonsprogrammet. 
 
 
Utfordringer og målsettinger for 2012  
 
• Implementere delplanen for helse og 

omsorgstjenestene i organisasjonen. 
• Videreføre arbeidet med samhandlings-

reformen. Eksempelvis øyeblikkelig hjelp, 
rehabilitering og fysioterapi. 

• Inngå avtale med fylkeskommunen om 
partnerskap for folkehelse. 

• Starte opp tverrsektorielt arbeid om 
helsefremmende og forebyggende arbeid. 

• Videreutvikle tjenestetilbudet til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne - styrke 
koordinatorfunksjonen. 

• Forberede ombygging av omsorgssenteret. 
 
NAV 
• Få flere i arbeid og aktivitet, samt færre på 

stønad. 
 
Omsorg 
• Avklare organisering av øyeblikkelig 

hjelptilbud for Bjerkreim kommune. 
• Etablere samarbeidsformer med AMK i 

tilknytning til ”First Responder”. 
• Håndtere utskrivnings-klare pasienter fra 

sykehus innenfor fristene fra melding til 
utskrivning. Dette krever en fleksibel 
bemanning. 

 
 Hjemmesykepleien 

opplever en svært 
omfattende økning i 
behov. Har behov for 
styrking av vakter spesielt 
på helg og kveld, men 
også på dag for å kunne 
gi pasienter et forsvarlig 
helsetilbud og hindre 
utbrenthet for personalet.  

 
 

 
• For å møte samhandlingsreformens 

utfordringer er det òg stort behov for flere 
videreutdanninger. Dette er det avsatt midler 
til. 

• Rehabiliteringsarbeidet må styrkes for å 
hindre at manglende opptrening resulterer i 
økt behov for sykehjemsplasser. Det blir 
viktig å få i stand et nært samarbeid med 
fysioterapeut. 

 
Helsestasjonen 
• Videreutvikle arbeidet med forebygging og 

behandling av overvekt og fedme hos barn 
og unge. 

• Søkt om midler til prosjekt ”Aktivitet og 
kosthold for barn og unge”. 

• Delta sammen med andre kommuner i 
Rogaland i en kursrekke, med opplæring i 
tidlig intervensjon mot barn og familier i 
risiko. 

• Jordmor skal være med i prosjektet ”Gravid i 
arbeid”.  

 
Fysioterapien 
• Den nye Samhandlingsreformen. 
• Målet er å imøtekomme kravene så godt 

som mulig ut fra de resursene vi har 
tilgjengelig.  

• Fysioterapien er den største utfordringen 
både når det gjelder ressurser og lokaler. 

 
 
Gladnyheter i 2011 
 
• NAV Bjerkreim vant elektrisk sykkel. 

Vinneren ble trukket ut etter gode skåringer 
på oppfølging av arbeidsledige i kommunen. 

• 9 sykepleiere fra omsorgstjenesten begynte 
på First Responder kurs, fullfører i mars 
2012. 

• En ny halv stilling helsesøster til 
helsestasjonen, som nå har 2 helsesøstre i 
100 % stilling, og jordmor i 50 % stilling 
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LMT – teknisk avdeling 
 
Det har vært et aktivt år for LMT-avdelingen.  
I tillegg til at avdelingen har behandlet et relativt 
stort antall bygge- og plansaker, har det vært 
arbeidet med flere større investeringssaker.  
Av større prosjekter kan nevnes ferdigstillelse 
av sammenkopling av vann- og avløpsledninger 
mellom Bjerkreim og Vikeså, og påbegynt 
opparbeidelse av nytt utbyggingstrinn i 
Røyslandsdalen.  
 
Hovedmål 2011 
• Opprettholde kapasitet og kompetanse for å 

holde god kvalitet på de tjenester avdelingen 
gir. 

• Sikre vannkvalitet ved å kople sammen 
Vikeså og Bjerkreim Vassverk. 

• Bedre vannkvaliteten i hovedvassdraget ved 
å rense avløpet fra Bjerkreim. 

• Opparbeide nytt byggetrinn i Røyslands-
dalen 

• Få vedtatt kommunedelplan for Vikeså. 
• Få vedtatt reguleringsplan for Røyslands-

knutane byggefelt, Røysland industri-
område, gang- og sykkelveg langs fv 51. 

• Holde fremdrift på kommuneplanrulleringa 
• Gjennomføre rullering av plan for trafikk-

sikkerhet. 
 
Viktige vedtak 2011 
• Adressering for hele kommunen ble vedtatt 

og gjennomført i 2011. 
• Ny forskrift for vann- og avløpsgebyr ble 

vedtatt. 
 
Resultat i 2011 
• Målene som ble satt for 2011 er i all 

hovedsak nådd. Første delmål (Kvalitet og 
kompetanse) er et kontinuerlig mål, som 
man i 2011 i all hovedsak innfridde. 

• Sammenkoplingen mellom vannverkene ble 
gjennomført i samsvar med mål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Avløpsrensing fra Bjerkreim gjennomført i 

samsvar med mål. 
• Opparbeiding av nytt byggetrinn Røyslands-

dalen er delvis gjennomført i 2011. Blir 
ferdigstilt våren 2012. 

• Mål om vedtak for kommunedelplan Vikeså 
ble ikke gjennomført. 

• Mål om fremdrift i kommuneplanarbeidet ble 
ikke tilfredsstillende gjennomført. 

• Reguleringsplanene som inngikk i mål for 
2011 ble vedtatt med unntak av plan for 
gang- og sykkelveg langs fv 51.  

• Trafikksikkerhetsplanen ble rullert og 
vedtatt. 

 
Utfordringer og målsettinger for 2012  
• Gjennomføre tilfredsstillende vedlikehold av 

veier og bygninger. 
• Opprettholde god økonomikontroll både i 

drift- og i investeringsprosjekter. 
• Legge frem kommunedelplan for Vikeså til 2. 

gangsbehandling. 
• Legge frem kommuneplanens arealdel for 

Bjerkreim kommune til 1. gangsbehandling. 
• Legge fram kommunens planstrategi for 

inneværende periode for vedtak. 
 
En gladnyhet i 2011 
LMT-avdelingen fikk ny grønn traktor for bruk 
bl.a. til slått av stadion og vedlikehold av kunst-
gressbanen m.v. 
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LMT – landbruk 
 
Det har nok vært det mest hektiske året i 
Landbrukskontoret`s historie. Vi gjorde avtale 
med Mesterkart om å ha manus til et turkart for 
hele Bjerkreim klart til midten av oktober, så 
skulle de sørge for at 2.000 kart ble levert oss 
den 9. desember.  
 
Hovedmål 2011 
• Turkart – julepresang til alle husstandene i 

kommunen.  
• At bøndene får de tilskuddene de etter 

regelverket har rett på. 
• Få unna alle sakene innenfor en rimelig 

behandlingstid. 
• Gode saker til Innovasjon Norge 
• Øke tilplantingen av skogsareal  
 
Viktige vedtak 2011 
• Driftsutvalget gjorde vedtak om en streng 

praktisering av nytt regelverk om driveplikt 
med bl.a. krav om  
10-årige avtalar ved bortleie av 
jordbruksarealet.  

• Driftsutvalget bevilget et tilskudd på 30.000 
kr/år for 2011 og -12 til det 3-årige prosjektet 
”Framtidsretta mjølkeproduksjon i Dalane.” 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen 
innvilget 300.000 kr i RUP-midler til 
prosjektet for 2011 som året før.  

 
Resultat i 2011 
• Jord og skog holdt seg innenfor budsjetterte 

rammer.  
• Godt samarbeid mellom kultur, teknisk, 

landbruk, grunneiere, Uninor, frivillige lag og 
organisasjoner gjorde at tur-kartet ble ferdig, 
og har 520 km med merka stier, hvorav 420 
i Bjerkreim.   

• Nydyrkingsaktivitet: 8 bønder dyrket totalt 95 
da, mot 94 da i fjor og 203 da i 2009.  

• Det ble plantet 113 da (75 i fjor), hvorav 27 
da nytt skogareal. Ungskogpleie ble utført 
på 89 da (127)   

• Det ble hogd ca. 6.300 m³ barskog på ca. 
130 da (72).  

• Etter flere år med økte fellingstall, ble det en 
reduksjon fra 78 til 70 felte hjorter. 

• Antall fjøs det blir hentet melk fra, blir stadig 
redusert. Nedgangen var på 10 stk dette 
året, til 108 melkebruk. 

 
Utfordringer og målsettinger for 2012 
• Økt fokus og kontroll på kravet til nok 

spredeareal for buskapen. 
• Papirkartene som viser innmarksbeite som 

er godkjent som spredeareal, skal nå 
digitaliseres.  

• Holde aktiviteten oppe i melke-prosjektet 
med bl.a. beitekurs, faggrupper/-møte og 
bussturer.  

• Fullføre turkartprosjektet med oppsetting av 
veivisere i sti-kryssene, trykking og 
montering av turvett-regler og kart på 
informasjonstavlene på P-plassene.  

• Med økt bemanning er målet å få redusert 
saksbehandlingstiden, spesielt på søknader 
om nydyrking og vegbygging.  

 
Gladnyheter i 2011 
• Økt bemanning på kontoret fra 2012 med en 

halv stilling som fagkonsulent 
• Godt oppmøte på arrangementene til    

melkeprosjektet.   
 

• Turkartet ble realisert takket være velvilje og 
godt samarbeid med grunneierne. 
Reportasjen til Aftenbladet i desember 
hadde tittelen: ”Bønder i Bjerkreim åpner 
landskapet”. 
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Prosjekt / Investeringer 
 
 

Disp 01.01 Regnskap Buds(end) Disp 31.12
2011 2011

6000 Vikeså renseanlegg ‐594 018      196 598        ‐                 ‐397 420     
6002 Kulturbanken 888 327       658 000        ‐                 230 327      
6009 Felles IT (1201 slettse) 110 882        260 000        ‐149 118     
6012 Gatelys Bjerkreim ‐ Odland 77 875          ‐                

6014/6054 Ledning Bjerkreim ‐ Vikeså ‐5 512 067  3 115 383     ‐                 ‐2 396 684 
6015 Vikesdalslia 4 1 966 389    48 378          ‐                
6016 Vikeså stadion 316 250        800 000       
6017 Husbanken avdrag 491 856        ‐                
6021 Næringsområde Røysland 53 832          ‐                
6026 Kalking innsjøkalking 5 000 000     ‐                
6030 Startlån 2 850 678     2 000 000    
6036 Heradshuset ‐ renovering ‐1 244 016  2 176 067     ‐                 932 051      
6037 Asfaltering 533 708        500 000       
6038 Rassikring Røyslandsdalen 230 328        300 000       
6045 Salg av tomter ‐ budsjett 857 500        ‐                
6046 Egenkapitalinnskudd ‐ KLP 218 876        250 000       
6047 Låneopptak/finansiering 4 308 770     600 000       
6048 Ny skole på Vikeså ‐4 976 975  8 585 608     3 000 000     608 633      
6051 Infrastruktur 2 196 717     4 700 000    
6053 Grusing 3 720             ‐                
6058 Kirkegårdsutvidelse Bjerkreim 59 200          650 000       
6061 G/S ‐ veg Fv 112 55 860          ‐                
6066 Ringeanlegg Bjerkreim kirke ‐                 100 000       
6070 Fagsystem IT ‐ Barnehageprog 126 348        ‐                
6071 Skilting ‐200 000      90 021          ‐                 ‐109 979     
6073 Bil teknisk 85 000          ‐                
6088 Utbygging paviljonger Vikeså Skule 2010 8 979             ‐                
6098 Gangst mot brygge 13 275          80 000         
6099 Bjerkreim kulturparken ‐                 200 000       
6100 Ballbinge Vikeså skule ‐                 400 000       
6101 Vikeså skule ‐ gjenoppbygging av småskulen 13 730 000  ‐                
6107 Røyslandsdalen 2011 ‐                3 879 840     ‐                 3 879 840   
6110 Salg lagerbygg 126 156        ‐                
6111 Gangadkomst sjukehjem 158 669        ‐                
6121 Omsorgsboliger 2013 ‐ 2014 10 125          ‐                  

 
   
6000 Vikeså renesanlegg 
Økonomi 196 598,- 
Fremdrift Det har vært aktivitet og forventes avsluttet i 2012. Økonomisk har 

rammene holdt men avventer avviklingen av Tine Meieri sitt anlegg på 
Vikeså 2012. 

Andre forhold Avviklingen av Tine sitt anlegg på Vikeså før angitt dato i kontrakt mellom 
kommunen og Tine fører til at Tine skal kompensasjon for innskutt kapital i 
anlegget 
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6002 Kulturbanken 
Økonomi 658 000,- 
Fremdrift Avsluttet, men siste rest av ekstern finansiering kom i år. Likevel står det 

igjen 230 327,- ufinansiert 
Andre forhold Har finansiert manglende finansiering (se over) med bruk av budsjettmidler 

til prosjekt 6051 Infrastruktur  
 
 
6009 Felles IT 
Økonomi Bevilget 260 000,-, men bare 110 882,- benyttet. Bl.a. øke driftssikkerheten 

på felles datasystemer i kommunen og oppdatering/oppgradering av 
programmer på teknisk (plan). 

Fremdrift Økt sikring av datasystemer fortsetter og avsluttes i 2012. Ubrukte midler 
må bevilges på nytt i 2012 for at dette skal kunne avsluttes. 

Andre forhold - 
 
 
6012 Gatelys Bjerkreim- Odland 
Økonomi 77 875,- 
Fremdrift Avsluttet 
Andre forhold Ekstern finansiering av avsluttet prosjekt. Finansieringen er ført mot 

tidligere utgiftsført konto. 
 
 
6014/6054 Leding Bjerkreim – Vikeså 
Økonomi 3 115 383,- 
Fremdrift Prosjektet avsluttet i 2011 og økonomisk hold rammen for prosjektet 
Andre forhold - 
 
 
6015 Vikedalslia 4 
Økonomi 48 378,- 
Fremdrift Ukjent 
Andre forhold Det sto 1 966 389,- ufinansiert i balansen. Benyttet budsjettmidler fra 

Prosjekt 6051 Infrastruktur til å finansiere dette 
 
 
6016 Vikeså stadion 
Økonomi 316 250,- 
Fremdrift Prosjektet er avsluttet. Kjøp av anleggsmidler til bruk på kunstgressbanen. 
Andre forhold - 
 
 
6026 Kalking innsjøkalking 
Økonomi 5 000 000,- 
Fremdrift Prosjektet er ikke påbegynt selv om midlene fra ekstern finansieringskilde 

er på plass. Midlene er avsatt på bundne fond slik at disse skal benyttes til 
riktig formål. 

Andre forhold - 
 
6036 Heradshuset – renovering 
Økonomi 2 176 067,- 
Fremdrift Prosjektet er avslutt og totalkostnadene kom på 5 789 420,- og det 

mangler da finansiering på 932 051,- 
Andre forhold Prosjektet hadde en budsjettramme på 4,44 millioner og om lag 418 000,- 

er finansiert av andre avsatt midler til dette formålet. 0,932 millioner må 
innarbeides/finne finansiering på i 2012. 
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6037 Asfaltering 
Økonomi 533 708,- 
Fremdrift Årlig sommerlig aktivitet avsluttet. 
Andre forhold - 
 
 
6038 Rassikring Røyslandsdalen 
Økonomi 230 328,- 
Fremdrift Prsojekt avsluttet 
Andre forhold Restfinansiering i 2011 
 
 
6045 Salg av tomter 
Økonomi -2 349 000,- 
Fremdrift Løpende prosjekt, men her har vi solgt tomter for 3,2 millioner og kjøpt 

tilbake tomter for 0,857 millioner. Tilbakekjøp er i tråd med kommunale 
retningslinjer, der kommunen ønsker å unngå spekulasjon med 
kommunale tomter.  

Andre forhold Det vil hele tiden være salg og tilbakekjøp av tomter. Forhåpentligvis mer 
salg enn tilbakekjøp. 

 
 
6046 Egenkapitalinnskudd – KLP 
Økonomi 218 876,- 
Fremdrift Årlig innbetaling til KLP for økning i egenkapitalinnskudd. 
Andre forhold Bjerkreim kommune har skutt inn 1,684 millioner i egenkapital i selskapet 
 
 
6048 Ny skole på Vikeså 
Økonomi 8 585 608,- 
Fremdrift Årets kostnad ble 8 585 608,-, mens forjårets kostnad kom på 3 023 025,-. 

Prosjektets kostnad totalt kom på 11 608 633,- noe som er 608 633,- over 
budsjettet. 

Andre forhold Totalkostnaden som overskrider budsjettet må finansieres i 2012. 
 
 
6051 Infrastruktur 
Økonomi 2 196 717,- 
Fremdrift Prosjektet er satt opp som et uspesifisert prosjekt, men har benyttet midler 

herfra til å finansiere ikke finansierte prosjekter som er avsluttet. 
Andre forhold - 
 
 
6058 Kirkegårsdutvidelse 
Økonomi 59 200,- 
Fremdrift Forberedelser til utvidelse av kirkekård. Budsjett i 2011 var på 650 000,-. 

Resten må inn i budsjett 2012 på nytt. 
Andre forhold Midler til prosjektet er avsatt fra tidligere år. Avsatt 5,5 millioner  
 
 
6070 Fagsystemer IT - Barnehager 
Økonomi 126 348,- 
Fremdrift Prosjektet er avsluttet. 
Andre forhold Finansiert ved bruk av fond avsatt til formål innen barnehage 
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6071 Skilting 
Økonomi 90 021,- 
Fremdrift Prosjektet er i bevegelse da det kan komme utgifter i 2012 også. Avsatt i 

sin tid 200 000,- 
Andre forhold - 
 
6098 Gangsti mot brygge 
Økonomi 13 275,- 
Fremdrift Bevegelse også 2012. Budsjett på 80 000,-. Skal resten benyttes må dette 

inn i budsjettet 2012. 
Andre forhold Valg rimelig løsning og prosjektet hadde stor egeninnsats 
 
6099 Bjerkreim kulturparken 
Økonomi 0,- 
Fremdrift Ingen økonomisk fremdrift.  
Andre forhold 200 000,- er avsatt til prosjektet i 2011, og hvis det fortsatt er aktuelt må 

prosjektet vedtas på nytt for 2012. 
 
6100 Ballbinge Vikeså skule 
Økonomi 0,- 
Fremdrift Ingen økonomisk fremdrift. Prosjektet er utsatt i påvente av ny skole etter 

brannen. 
Andre forhold Budsjettert med netto utgift på 300 000,- 
 
6101 Vikeså skule – gjenoppbygging av småskulen 
Økonomi 13 373 000,- 
Fremdrift Prosjektet har så vidt begynt, men ligger kanskje litt etter skjema 
Andre forhold Forsikringssummen på 13 730 000,- er inntektsført etter 

forsiktighetsprinsippet da det er varslet om mulig avkorting. 10 162 718,- av 
disse er avsatt til bundne fond for seinere bruk. 

 
6107 Røyslandsdalen 2011 
Økonomi 3 879 840,-  
Fremdrift Avsluttes i 2012 da dette er opparbeidelse av tomteområde som i saken 

ble bevilget og stipulert til 10,0 millioner, men i økonomiplanen ble redusert 
til 9,5 millioner (etter at avtaler var inngått) 

Andre forhold Budsjettert salg av tomter i 2012 med 7,0 millioner. 
 
6110 Salg av lagerhall 
Økonomi 126 156,- 
Fremdrift Salg avsluttet og lagerhall avhendet. 
Andre forhold Kostnaden her er innfrielse av restlån på lagerhallen. 
 
 
6111 Gangadkomst sjukeheimen 
Økonomi 158 669,- 
Fremdrift Avsluttet 
Andre forhold Finansiert ved bruk av fond ifølge vedtaket i saken. 
 
 
6121 Omsorgsboliger 2013 - 2014 
Økonomi 10 125,- 
Fremdrift Budsjettert med midler i 2013-2014 
Andre forhold Budsjettert med midler på 10,0 millioner over to år (7,0 + 3,0) 

Tilbud kommet inn til kommunen etter anbudsrunde i mars 2012.  
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Redegjørelse om likestilling  
 
Kommuneloven § 48 nr. 5 stiller krav om at årsmeldingen skal gjøre rede for den faktiske tilstanden for 
likestilling i kommunen, hvordan kommunen fremmer formålet i diskrimineringslova og i diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven.  
 
Likestilling 
Bjerkreim kommune har ikke en egen plan om likestilling. Likevel har flere styringsdokument og utøving 
av myndighet klare føringer for likestilling mellom kjønna. Eksempelvis får kvinner og menn lik lønn for 
samme stilling om arbeidsoppgaver og ansvar er det samme. Kommunen har standardiserte tiltak, 
skjema m.m. slik at de passer alle, og personer med tilrettelagt arbeid. Det blir spesielt tatt hensyn til 
gravide ansatte i den grad det er mulig i den daglige drifta. Ved tilsetting tar kommunen hensyn til god 
balanse mellom kjønnene om den søkeren er egna og krav til kvalifikasjoner er ivaretatt. Kommunen tar 
trakassering og mobbing på arbeidsplassen alvorlig og griper aktivt inn om nødvendig. Kommunen har 
etiske retningsliner som ivaretar og synliggjør verdier som kommunen mener er viktige og påpeker 
atferd som er uønska hos ansatte. 
 
Av aktuelle framtidige tiltak er oppfordring til arbeidssøkere av underrepresentert kjønn eller andre 
nasjonaliteter enn norsk om å søke stilling i kommunen ved stillingsutlysinger. Et annet tiltak er å 
utarbeide en samla plan for hvordan kommunen samla skal fremme formålet i diskrimineringsloven og 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Per i dag har ikke administrasjonen i kommunen kapasitet til å 
prioritere dette arbeidet framfor andre presserende oppgaver for kommuneorganisasjonen. 
  
 
Lønnsutvikling: 
Tabellen under viser gjennomsnittlig lønnsutvikling blant mellomledere i kap 3.4.2, perioden 2006-2011  
og gjennomsnittlig årsinntekt kvinner og menn i 2009 og 2010: 
 

Kjønn 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Kvinner  369 700 411 000 445000 461875 480667 491111 
Menn 399 000 417 000 440000 467000 527667 541333 
Differanse   29 300     6 000    5000     5125 47000 50222 
       
Gjennomsnittlig 
årslønn kvinner 
(100 % stilling) 

   353 836 387450  

Gjennomsnittlig 
årslønn menn 
(100% stilling) 

   426 138 448721  

Differanse    72 303 61272  

 
Kommentar i forhold til lønnsutvikling blant mellomledere kap. 3.4.2: 

• 3.4.2 ledere har bare lokal lønnsdanning. For 2011 omfatter gruppa 9 kvinner og 3 menn. 
• Det presiseres at tallet ledere er få slik at skifte i stillinger kan gi store endringer i statistikken. 

 
Kommentar til differansen mellom gjennomsnittlig lønn kvinner og menn:  

• 14 % av de ansatte er menn (33 menn). Av disse er blant annet 6 tilsatt som toppledere og 3 
som mellomledere. Gruppa ufaglærte menn er svært liten. Dette påvirker lønnsgjennomsnittet.  

• 86 % av de tilsette er kvinner og mange er ufaglærte eller fagarbeidere 212 (inkludert lærlinger 
kvinner). Dette påvirker lønnsgjennomsnittet.  
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 2009 2010 2011 
Oversikt ansatte Antall Med 

lærlinger 
Kommentar Antall Med 

lærlinger 
Kommentar Antall Med 

lærlinger 
Kommentar 

Sum tall ansette 
totalt 

240 248   238 245  239 245  

Sum tall kvinner 204 212  85 % av 
tilsette er 
kvinner 

197 204 84 % 206 212 86 % 

Sum tall kvinner 
deltid 

145  68 % 
kvinner i 
deltidsstil
ling 

134 134 55 % 143  69 % 

Sum tall kvinner 
fulltid 

 59 67  32 % 
kvinner i 
fulltidsstil
ling 

63 70 29 % 63 70 31 % 

 
Sum tal menn  36  15 % av 

tilsette er 
menn 

34 34 14 % 33  14 % 

Sum tal menn 
deltid 

 14  39 % 
menn i 
deltidsstilli
ng 

12 12 5 % 11  34 % 

Sum tal menn 
fulltid 

 22  61 % 
menn i 
fulltidsstilli
ng 

22 22 9 % 22  66 % 

 
Gjennomsnitt 
stillingsstørrelse 
kvinner 

68 %  Inklusiv 
lærlinge
r 

   71 %
inklusiv 

lærlinger 

  75 % 

Gjennomsnitt 
stillingsstørrelse 
menn 

75 %     76 %   75,5 % 

 
 
 
 
Det er noen mindre tall- og avrundingsfeil i tabellen i prosentregningen. Prosenttallene for hel-/deltid i 
2009 og 2010 er ikke sammenlignbare. Det er små forskjeller på tallene for 2009, 2010 og 2011, men 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner har økt i 2011. Kvinner og menn har nå tilnærmet like 
store gjennomsnittlige stillinger. Likevel er det slik at 2/3 deler av de kvinnelige ansatte er 
deltidsansatte, mens tilsvarende tall for mannlige ansatte er 1/3 deltidsansatte. 
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Redegjørelse for arbeidet med 
diskrimineringsloven 
 
Formålet i diskrimineringslova av 3. juni 2005 § 
1 lyder:  

 
”Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like 
muligheter og rettigheter og å hindre 
diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, 
religion og livssyn.” 
 
Kommunen har i 2011 ikke planlagt eller satt i 
verk spesielle tiltak for å fremme formålet i 
diskrimineringsloven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redegjørelse for arbeidet med 
diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven 
 
Formålet i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 lyder:  
 
”Lovens formål er å fremme likestilling og 
likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av 
funksjonsevne, og hindre diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal 
bidra til nedbygging av samfunnsskapte 
funksjonshemmande barrierer og hindre at nye 
skapes”. 
 
 
Universell utforming 
I løpet av 2011 er ny paviljong ved Vikeså skule 
og midlertidig paviljong etter brannen ved skolen 
blitt tatt i bruk. Disse byggene er i tråd med krav 
om universell utforming. Det er satt inn nye 
dører med døråpner med betjeningspanel på 
legekontoret.  
 
En ny adkomst med rett stigningsforhold fra 
fylkesvei 503 til parkeringsplassen til 
Omsorgssenteret er etablert. 
 
I arbeidet med kommuneplaner og 
reguleringsplaner er universell utforming et av 
flere forhold som skal omtales og vurderes i 
planarbeidet.  
 
 
Personalforvaltning 
Bjerkreim kommune har ikke en egen plan for å 
ivareta formålet i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven. Samtidig prøver 
kommunen etter beste evne å bruke de 
støtteordningene og mulighetene som finest i 
organisasjonen og hos NAV for å legge til rette 
for at ansatte og personer med nedsett 
funksjonsevne kan fortsette sitt arbeid i 
kommunen eller begynne med arbeidspraksis i 
kommunen. 
 
Kommunen tar årlig inn lærlinger med ulik 
bakgrunn. 
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Melding om etikk 
 
I tråd med kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i 
årsmeldingen: 
 
”redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak 
som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard i virksomheten”. 
 
Kommunestyret vedtok høsten 2009 nye etiske 
retningsliner for Bjerkreim kommune. 
Retningslinene gjeld både folkevalgte og 
ansatte. 
 
Gjennomgang av kommunens etiske 
retningslinjer er en del av programmet på 
samlinger for nyansatte. Første samling ble 
gjennomført høsten 2011. Det legges opp til 
halvårlige samlinger for nyansatte. 
 
I 2011 har det blitt arbeidet med rutiner og 
retningslinjer for avvik grunnet uønskede 
hendelser og varsling fra ansatte. Disse rutinene 
og retningslinjene ble lagt fram til politisk 
behandling i begynnelsen av 2012 med 
iverksetting fra 1. mars 2012. Informasjon og 
opplæring av rutinene samt oppfølging av dem 
vil være en sentral oppgave i 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rådmannen sin egenkontroll 
 
Etter kommuneloven § 23 skal 
administrasjonssjefen (rådmannen) blant annet: 
 
”sørge for at administrasjonen drives i samsvar 
med lover, forskrifter og overordnede instrukser, 
og den er gjenstand for betryggende kontroll.” 
 
Det er et økt fokus både fra sentralt hold, men 
også i kommunene på at kommunene har 
system for kontroll over sin virksomhet.  
 
Bjerkreim kommune er en liten organisasjon 
som i stor grad har vært styrt gjennom uformell 
kontroll. Det har de siste par årene blitt arbeid 
med å formalisere en del arbeidsprosesser og 
kontrollrutiner i knytta til innføring av nye IKT-
verktøy innenfor økonomi- og personalområda, 
men også fagsystem innenfor pleie- og omsorg 
og barnehager gir nå en heilt annen kontroll og 
dokumentasjon i motsetning til før. I 2011 ser 
rådmannen klare framskritt i bruken av systemer 
som ble innført i 2010.  
 
Bjerkreim kommune har et godt stykke igjen 
med arbeidet med innføring av nye og 
fullstendige rutiner med tilhørende kontroll før 
kommunen nærmer seg mål. Det er vanskelig i 
en liten organisasjon å kunna prioritere slikt 
utviklingsarbeid med avgrensa 
personalressurser. Likevel er det gjort godt 
arbeid i 2011 på å ta bruk nye system for 
elektronisk fakturahandtering med tilhørende 
kontroll. Oppfølging av økonomisk status for 
virksomhetene og sykefravær blir gjort hver 
måned i toppledergruppa med rapportering til 
formannskapet i etterkant.  
 
På slutten av 2011 anskaffet kommunen en 
ROS-modul (risiko- og sårbarhetsanalyse) fra 
Kvalitetslosen, som kan brukes til ulike former 
for risikovurdering av kommunens virksomhet. I 
2012 er målet om at kommunen har gjennomført 
flere analyser som kan dokumentere risiko ved 
ulike sider av kommunens virksomhet. 
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HMS – Helse, miljø og sikkerhet og beredskap 
 
Oversikt over sykefravær: 
 

Samla korttidssykefravær i 2011             
Ansv. Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Juli Aug Sept Okt Nov Des 2011

100 Rådmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0,8 
110 Ordfører 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0
120 Økonomi 3,4 0 0 0 0 0 0 0 3,8 1,3 0 0  0,9
130 Personal- og utvikling 1,4 0 0,9 3,5 7,9 0 0 0 6,3 0 0,8 0,5  1,4
150 Serviceavdeling 1,9 1 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0,4 0  0,3
200 Oppvekst 0 4,8 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0  0,5
221 Vikeså skule 10,8 3,3 1,3 1 2,2 0,6 1,4 0,2 1,5 2,2 2,3 0,9  1,3
222 Bjerkreim skule 2,4 1,4 1,4 0,3 1,2 0,4 0 0 1,4 0,3 3 1,8  1,0
231 Skjeraberget barnehage 3 3,5 0,6 1,3 2,8 1,2 1,1 0,5 1,8 1,3 2,8 1,4  1,4
232 Røysekatten barnehage 7,8 7 0,7 0,4 0,3 0,7 0 4,1 1,7 4,1 1,3 4,5  1,7
241 Musikk- og kulturskule 1,9 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0,4 0  0,5
251 Bibliotek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0
300 Levekår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0
310 Helse 5,9 2,2 2,7 0 0 0,4 0 0 2,1 0 0 0  0,9
330 Sosial - kommunen 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0  0,4
331 NAV - sosial 14 0 0 0 2,5 15 0 0 0 0 4,5 0  4,9
340 Pleie- og omsorg 16,9 1,8 1,2 1 3,2 1,4 0,5 3,4 2,3 3,2 2,2 0,4  1,6
400 LMT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,1
401 LMT - Vedlikehold 5 4,6 0 0 0 0 0 0 1,1 1 7,9 0  1,7
402 LMT - selvkost vann 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,9 6,7 0  0,8
403 LMT - selvkost kloakk 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0  0,3
440 Landbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 5,3 0  0,9
441 Skogbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0
500 Kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0

  Sum alle ansvar 2,1 2,5 1,0 0,7 2,0 0,8 0,5 1,2 1,6 1,9 2,0 1,1 1,3
 
 
Kommentar: 
Korttidssykefraværet i de kommunale virksomhetene er gjennomgående lavt. Samlet korttidsfravær i 
2011 på 1,3 % er identisk med resultatet for 2010. 
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Sykefravær over tid: 

Sykefravær  2007 2008 2009 2010 2011 
 
% hele året 

 
5,6 

 
5,2 

 
5,2 

 
4,6 * 

 
5,2 

 * Bedre registrering og kvalitetssikring av tallene fra og med hele 2010.  
 
 
Kommentar: 
Sykefraværet har samlet steget litt fra 2010 til 2011 og var i 2011 på 5,2 %. Dette er høyere enn 
kommunens målsetting på 4,6 % fravær (Nasjonal IA-avtale har mål om 5,6 %). Det er spesielt 
langtidsfraværet som er stigende i noen av kommunens enheter. Sammenliknet med andre kommuner 
og landet samla er fraværet lavere i Bjerkreim enn for kommuneforvaltningen og landet samla. I små 
enheter kan et eller to langtidsfravær slå kraftig ut i statistikken. Storparten av de tilsette i Bjerkreim er 
kvinner. Fraværet til kvinnene er generelt vesentlig høyere enn for mannlig tilsette på landsbasis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sykefravær totalt 2011               
Ansv. Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Juli Aug Sept Okt Nov Des 2011 

100 Rådmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0,8
110 Ordfører 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0
120 Økonomi 4,3 0 0 0 0 0 0 0 3,8 1,3 0 0  0,9
130 Personal- og utvikling 1,6 0 0,9 3,5 7,9 5,9 0 0 4,7 0 0,8 0,5  2,6
150 Serviceavdeling 1,8 1 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0,4 0  0,3
200 Oppvekst 0 4,8 0 0 18,6 0 0 0 1,1 0 0 0  2,2
221 Vikeså skule 4,6 7,2 6,6 5,8 4,8 3,8 1,7 1,6 3,6 4,7 4,8 2,3  4,4
222 Bjerkreim skule 2,3 3 1,9 0,3 1,2 4,7 23,7 5,2 6,5 6,8 11,6 9,5  5,2
231 Skjeraberget barnehage 17,4 16 13,6 11,6 20,9 22,8 31,3 14,5 6,8 18 19 15,8  17,2
232 Røysekatten barnehage 6,4 7,6 9 2,9 2,7 5,6 0 4,1 1,7 8,2 4,9 7  5,2
241 Musikk- og kulturskule 2,2 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0,4 0  0,5
251 Bibliotek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0
300 Levekår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0
310 Helse 5 2,2 2,7 0 0 6,2 6,9 0 2,1 14,9 0 0  3,2
330 Sosial - kommunen 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0  0,4
331 NAV - sosial 33,3 0 0 0 2,5 16,7 0 0 0 0 4,5 0  4,9
340 Pleie- og omsorg 8,4 5,3 4,6 6,2 7,8 4,8 2,8 6 6,3 11,2 10,1 7,5  7,0
400 LMT 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,1
401 LMT - Vedlikehold 7,3 4,6 0 0 0 0 0 0 1,1 1 7,9 19,5  3,7
402 LMT - selvkost vann 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,9 6,7 15,5  2,4
403 LMT - selvkost kloakk 2 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0  0,3
440 Landbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 5,3 0  0,9
441 Skogbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0
500 Kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,0

  Sum alle ansvar 6,1 5,4 4,8 4,2 5,3 5,1 4,2 3,6 4.0 6,9 6,6 5,5 5,2
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Kommunen har lagt vekt på utvikling av et mer 
systematisk HMS-arbeid i 2011. 
Hovedverneombudet har vært sentral i dette 
arbeidet. Bedre systematisk arbeid med 
vernerunder, handlingsplaner, oppfølging med 
prioriteringer av tiltak, har ført til at flere 
forbedringer.  
 
Det er fortsatt et stort trykk på oppfølging av 
sykefravær. Dette er et krevende og utfordrende 
arbeid for alle lederne. Nye krav til oppfølging 
fra sentrale myndigheter og innskjerpa regler i 
forhold til frister og oppfølging, fører til økte krav 
og forventninger til lederne på de ulike 
enhetene.  
 
Store forventinger og krav til ledere om å innfri i 
forhold til faglige mål, nye utfordringer i 
tjenestetilbudet og økte rettigheter for brukere, 
nasjonale krav og føringer, samt økte krav til 
kontroll og tilsyn fører til et økt press på ledelse 
og HMS-arbeidet generelt.  
 
I 2011 ble arbeidet med å få til felles 
rapportering og rutiner for uønska hendelser for 
hele kommunen vektlagt. Det ble også 
utarbeidet rutiner for varsling. Retningslinjene 
ble behandlet av administrasjonsutvalget tidlig i 
2012.  
 
Målet for 2012 er at kommunen skal komme i 
gang med en mer overordnet og samlet plan for 
HMS arbeidet. Videre skal HMS-systemet bli 
samla og synliggjort på intranettet, slik at det 
kan blir et bedre verktøy for ledelse 
 
 
I 2011 har det vært 5 møter i 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og 2 møter med 
verneombudene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beredskap 
 
Høsten og vinteren 2010/2011 var preget av lite 
nedbør og kulde. Fyllingsgraden i 
vannmagasinene sank til nivåer som førte til en 
situasjon som nærmet seg strømrasjonering. 
Kommunen ble involvert i arbeidet med 
prioritering av viktige samfunnsfunksjoner, 
informasjon til innbyggere og næringsliv m.v. i 
samarbeid med lokale e-verk og Fylkesmannen. 
Våren kom tidsnok til at tilsiget til magasinene 
tok seg opp. Selv om det gikk bra denne gangen 
i forhold til forsyningssituasjonen bør dette være 
en tankevekker for et samfunn som blir stadig 
med avhengig av sikker og tilstrekkelig tilførsel 
av elektrisk kraft. 
 
Terroren 22. juli 2011 satte i gang store 
ressurser i beredskapsarbeidet til stat og 
kommune. Bjerkreim hadde ingen direkte 
drepte, skadde eller pårørende, men kunne 
observere en bred og stor aktivitet i 
nabokommuner som var rammet hardt. 
 
Ny lov om kommunal beredskapsplikt m.m. 
trådte i kraft i 2011. Loven fører til mer 
formaliserte krav til kommunens 
beredskapsarbeid. Blant annet skal det 
utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) 
som dekker hele lokalsamfunnet. På slutten av 
2011 anskaffet kommunen en egen ROS-modul 
fra Kvalitetslosen til bruk ved den slags 
analyser.  
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Femten utvalgte KOSTRA-tall 
 
De utvalgte nøkkeltallene fra KOmmune-STat-RApportering kan brukes til å sammenligne 
Bjerkreim med seg selv over tid, med andre tilsvarende kommuner (gruppe 02, eksempelvis  
Finnøy, Rennesøy, Lindesnes og Etne) og landet for øvrig uten Oslo. Kilde: www.ssb.no .  
Tallene for 2011 er foreløpige tall per 15. mars 2011. Enkelte tall kan avvike noe fra de 
endelige tallene som kommer i juni.  
 
Finansielle nøkkeltall 
 
 År Bjerkreim Referansegruppe Gj.snitt landet uten 

Oslo 
2008 0,6 % -0,6 % -0,6 %
2009 -0,7 % 3,5 % 2,7 %
2010 -0,1 % 2,2 % 2,3 %

Netto 
driftsresultat i % 
av brutto 
driftsinntekter 2011 3,7 % 1,8 % 1,7 %
 

2008 32,4 % 64,1 % 62,6 %
2009 45,5 % 63,6 % 62,7 %
2010 47,6 % 67,0 % 64,8 %

Netto lånegjeld i 
% av brutto 
driftsinntekter 

2011 46,0 % 68,3 % 65,0 %
 

2008 6,0 % 5,5 % 5,0 %
2009 4,3 % 5,0 % 4,6 %
2010 8,4 % 5,0 % 4,7 %

Disposisjonsfond 
i % av brutto 
driftsinntekter 

2011 7,4 % 4,8 % 4,7 %
 
Kommentar: 
Tabellen over viser at Bjerkreim kommune har hatt noen ”dårlige” år resultatmessig med negativt netto 
driftsresultat. Hvis man tar med 2007, som er det året kommunen sist hadde et like godt resultat som i 
år, kan man se at ”dippen” som har vart i tre år er de årene som kommunen har hatt store utfordringer 
på noen tjenesteområder. Organisasjonen har brukt disse tre årene til å korrigere seg inn på riktig spor. 
Samtidig har nytt økonomisystem med tilhørende rutiner gitt administrasjonen bedre oversikt. Nå ligger 
man på det akseptable nivå når det gjelder netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene og det er 
ingen grunn til å slakke på kravene til resultatene fremover. 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter viser at Bjerkreim kommune har sammenliknet 
med referansegruppen har lav netto lånegjeld i forhold til driftsinntektene. Netto lånegjeld er langsiktige 
lån minus utlånte midler og ubrukte lånemidler. Nå er Bjerkreim kommune i den heldige situasjonen at vi 
har gitt energiselskapene, som kommunen er medeiere i, ansvarlige lån som er rentebærende. Dette er 
en annen form for pengeplassering enn om pengene stod i bank eller er nedbetalt på gjeld. Samtidig 
sier dette oss av vi har ikke problemer i å betjene den gjeldsporteføljen kommunen har i forhold til 
driftsinntektene. 
I tillegg ser man at Bjerkreim kommune har store reserver i disposisjonsfond i forhold til 
driftsinntektene og mer enn sammenlignbare kommuner. Dette er også en buffer i forhold til eventuelle 
dårligere tider. I disse prosentene er ikke årets udisponerte mindreforbruk på om lag 2,07 millioner 
kroner med. Hvis så var tilfelle ville kommunen hatt en prosentandel på 8,35 %. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssb.no/
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Dekningsgrad 
 
 År Bjerkreim Referansegruppe Gj.snitt landet uten 

Oslo 
2008 7,6 % 9,1 % 7,0 %
2009 7,3 % 10,0 % 7,6 %
2010 9,1 % 10,5 % 7,6 %

Andel elever i 
grunnskolen som 
får 
spesialunderv.  2011 8,8 % 10,6 % 8,6 %
 

2008 1,8 % 3,4 % 3,6 %
2009 2,1 % 3,6 % 3,8 %
2010 2,6 % 3,8 % 3,9 %

Andel 
sosialhjelp- 
mottakere 20-66 
år i % av innb. 
20-66 år 

2011 2,5 % 3,6 % 3,7 %

2008 3,9 % 4,4 % 4,0 %
2009 3,7 % 4,7 % 4,2 %
2010 5,4 % - -

Andel barn med 
barnevernstiltak 
i.f.t. innbyggere  
0-17 år 2011 5,0 % 5,5 % 4,7 %
 

2008 12,1 11,3 9,4
2009 12,1 11,3 9,5
2010 11,8 12,0 9,5

Legeårsverk per 
10000 innb., 
kommunehelsetj. 

2011 11,4 11,8 9,6
(-) Tall ikke tilgjengelig på nettside. 
  
Kommentar: 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i Bjerkreim er på landsgjennomsnittet og litt 
under kommunegruppa som Bjerkreim tilhører. 
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år i % av innbyggere 20-66 år er markert lavere enn både 
landsgjennomsnittet og kommunegruppa. 
Andel barn med barnevernstiltak i.f.t. innbyggere 0-17 år har steget i Bjerkreim de siste to årene og 
kommunen har nå en større andel enn landsgjennomsnittet. Samtidig har antallet innbyggere i 
kommunen økt mye de siste to årene. 
Legeårsverk per 10000 innbyggere i kommunehelsetjenesten har falt i perioden. Sannsynligvis kan 
dette forklares med økt innbyggertall. Det er fortsatt meget god tilgjengelighet på kommunens 
legekontor. 
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Produktivitet/enhetskostnader 
 
 År Bjerkreim Referansegruppe Gj.snitt landet uten Oslo 

2008 10,9 12,5 14,6
2009 12,0 12,5 14,6
2010 13,8 12,5 14,8

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse  
8.-10. trinn (pers.) 

2011 14,5 12,7 14,5

2008 150073 115312 125313
2009 129477 123886 133094
2010 140077 - -

Korrigerte brutto 
driftsutg. per barn i 
kommunal 
barnehage (kr) 2011 158310 141675 147860

2008 875621 739060 787798
2009 837000 776140 829185
2010 895621 809244 841343

Korrigerte brutto 
driftsutg. institusj. 
pr. kommunal 
plass (kr) 2011 1023103 809602 877120
 

2008 3585 2928 2560
2009 3585 3142 2711
2010 3700 3212 2796

Årsgebyr for 
vannforsyning (kr) 

2011 3700 - -
 

2008 18 dager 26 dager 34 dager
2009 18 dager 27 dager 38 dager
2010 5 dager 28 dager 40 dager

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 
byggesaker  

2011* 5 dager - -
(-) Tall ikke tilgjengelig på nettside.  
(*) Gjelder saker med 3 eller 12 ukers frist. 
 
Kommentar: 
Utviklingen i gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10. trinn (personer) viser at gruppene øker i 
størrelse og at Bjerkreim nå er på landsgjennomsnittet i størrelse. Gruppestørrelsen vil variere fra 
årskull til årskull, men økte fødselstall og stor netto innflytting vil sannsynligvis tilsi at gruppestørrelsen 
vil fortsette å øke på ungdomstrinnet i årene som kommer.  
Korrigerte driftsutgifter per barn i kommunal barnehage viser at Bjerkreim har markert høyere 
driftsutgifter enn landet for øvrig og kommunegruppa til Bjerkreim. Dette kan ha sammenheng med 
størrelsen på de kommunale barnehagene og driften av disse. Høye driftsutgifter i kommunale 
barnehager i Bjerkreim generer høyt tilskudd til den private barnehagen i Bjerkreim i forhold til krav om 
likebehandling. 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal institusjonsplass. 
Økningen er på kr. 213.500,-. Dette skyldes i hovedsak igangsetting av omfattende tilbud hvor 
bemanningen store deler av året har vært 1:1. Samtidig har omsorgstjenesten store deler av høsten hatt 
behov for å styrke bemanning på ettermiddag og kveld for at brukere og ansatte skulle ha en forsvarlig 
bemanning. Samdriften mellom hjemmesykepleie og institusjon (integrert tjeneste) gjør også at 
regnskapstallene pr. tjeneste ikke kan sammenlignes direkte. Legges tallene for brutto hjemmetjenester 
og brutto institusjonskostnader sammen vil omsorgstjenesten ha en samlet bruttokostnad på 
kr.1.064.500, mens gjennomsnittet i kommunegruppe 2 er 992.702. Snittet for Rogaland er for samme 
forhold kr.1.190.000. Omsorgstjenesten ligger da kr. 75.000 over kommunegruppe 2, men 55.000,- 
under snittet for Rogaland. 
Årsgebyr for vannforsyning viser at Bjerkreim ligger over landsgjennomsnittet og 
kommunegruppesnittet. Dette skyldes lav påkoblingsprosent av kommunens husstander, ca. 50 %, 
sammenlignet med andre kommuner. Samtidig har årsgebyret i Bjerkreim ikke økt de siste par årene, 
mens andre kommuner gradvis har økt sitt gebyr. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker i Bjerkreim er betydelig kortere enn andre 
kommuner. 
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Egenbetalinger/gebyrer 
 
 År Bjerkreim Referansegruppe Gj.snitt landet uten 

Oslo 
2008 
* 

1760 1779 1802

2009 1300 1768 1774
2010 1580 1868 1837

Foreldrebetaling 
SFO oppholdstid 
20 timer/uke (kr) 

2011 1700 - -
 

2008 2578 4900 6600
2009 2046 7375 5541
2010 5361 6232 8154

Saksgebyr for 
oppføring av 
enebolig (kr) 

2011 5511 - -
 

2008 175 327 320
2009 250 359 337
2010 260 373 358

Årsgebyr feiing 
og tilsyn (kr) 

2011 260 - -
* Oppholdskategorien dette året var 25 timer per uke. 
(-) Tall ikke tilgjengelig på nettside. 
 
Kommentar:  
Foreldrebetalingen i SFO er lavere i Bjerkreim enn landsgjennomsnittet og sammenlignbar 
kommunegruppe. 
Saksgebyret for oppføring av enebolig er lavere enn landsgjennomsnittet og kommunegruppa. 
Samtidig har gebyret økt de siste par årene. 
Årsgebyret for feiing og tilsyn er lavere enn landsgjennomsnittet og kommunegruppa. Bjerkreim 
kjøper denne tjenesten fra Eigersund kommune. 
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Oversikt over kommunestyresaker 2011 
 

Saksnr. Sakstittel 

001/11 Høyring av forslaget til: Regionalplan for landbruk i Rogaland 

002/11 Suppleringsval av lagrettemedlemmer/meddommarar for Gulating lagmannsrett - 
perioden 2008-2012 

003/11 Endring i talet på valkrinsar i Bjerkreim kommune ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalet 2011 

004/11 Fastsetjing av adressenamn - ny vurdering 

005/11 Opptaksregler for barnehagene i Bjerkreim kommune 

006/11 Regionale idrettsanlegg i Dalane - støtte til motorsportanlegg i Sokndal 

007/11 Referatsaker 

008/11 Alternative løsninger som følge av brannen på Vikeså skole 

009/11 Godkjenning av endring i selskapsavtale - Dalane Miljøverk IKS 

010/11 Dekking av tapt arbeidsfortjeneste politiske møter 

011/11 Referatsaker 

012/11 Økonomiske konsekvenser i forbindelse med elevsak (Unntatt off. jf. offl. § 13, jf. 
forvl. §13) 

013/11 Regnskapsavslutning og årsmelding 2010 

014/11 Godkjenning av planprogram for kommuneplan med samfunns- og arealdel (minus 
areal som inngår i kommunedelplan Vikeså) 

015/11 Godkjenning av reguleringsplan for Heimstadnes hyttefelt, gnr 45, bnr 3, Espeland 

016/11 Reguleringsplan for uttak av løstein på Birkeland gnr. 52, bnr. 3 til 2. 
gangsbehandling og godkjenning 

017/11 Konsekvenser som følge av brannskadeskjønn - Vikeså skule 

018/11 Samarbeid rus/psykiatri - Samarbeidsavtale ang. Oppsøkende behandlingsteam i 
Dalane (OBD) 

019/11 Samhandlingsprosjektet i Dalane - Søknad om prosjektmidler 

020/11 Referatsaker 

021/11 Referatsaker 

022/11 Ny forskrift om kommunale vann- og avløpsavgifter 2. gangs behandling 

023/11 Godkjenning av reguleringsplan for hytteområdet Kodlhom, Rinnan og Flæet, del 
av gnr. 21 bnr. 1, Stavtjørn 

024/11 Tertialrapport nr 1 2011 

025/11 Opparbeiding av Røyslandsdalen II bustadområde 

026/11 Salg av tilleggsareal til privat helsesenter på Nesjane 

027/11 Kjøp av omsorgsboliger på Vikeså 

028/11 Energi- og klimaplan for Dalane 

029/11 Endring av vedtektene for Dalanerådet 

030/11 Endring av eierandel - Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) 

031/11 Tilleggsbevilgning – Omsorgstjenesten (Unntatt off. jf. offl. § 13 jf. forvl. § 13) 

032/11 Trafikksikkerhetsplan for Bjerkreim kommune 2011-2015 

033/11 Høringsuttale konseptvalgutredning E39 Søgne - Ålgård 
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034/11 Drift av Interkommunalt bofellesskap i Dalane (IBO) - Revidering av avtale 

035/11 Interkommunalt barnevernsamarbeid i Dalane 

036/11 Forslag til reguleringsplan for bustadfelt på Røyslandsknutane, gnr 73, bnr 31 - 2. 
gongs handsaming 

037/11 Forslag til reguleringsplan for Røysland industriområde, gnr 30, bnr 7 og bnr 73, 
bnr 31, 129 og 158 - 2. gongs handsaming 

038/11 Forvaltningsrevisjonsrapport: Kvalitet i barneverntjenesten 

039/11 Politisk organisering i Bjerkreim perioden 2011-2015 

040/11 Referatsaker 

041/11 Kontroll og godkjenning av kommunestyrevalet 2011 

042/11 Val av 7 medlemmer m/varamedlemmer til formannskapet for perioden 2011-15 

043/11 Val av ordførar for perioden 2011-15 

044/11 Val av varaordførar for perioden 2011-15 

045/11 Val av valstyre m/varamedlemmer, samt leiar og nestleiar, for perioden 2011-15 

046/11 Val av 5 medlemmer m/varamedlemmer til kontrollutvalet, samt leiar og nestleiar, 
for perioden 2011-15 

047/11 Val av 5 medlemmer m/varamedlemmer til levekårsutval, samt leiar og nestleiar, 
for perioden 2011-15 

048/11 Val av 5 medlemmer m/varamedlemmer til LMT-utval, samt leiar og nestleiar, for 
perioden 2011-15 

049/11 Val av 3 medlemmer m/varamedlemmer til skattetakstutval, samt leiar og nestleiar, 
for perioden 2011-15 

050/11 Val av 6 medlemmer m/varamedlemmer til overskattetakstutval, samt leiar og 
nestleiar, for perioden 2011-15 

051/11 Val av 1 representant i tillegg til ordførar til Dalanerådet, samt 2 
vararepresentantar, for perioden 2011-15 

052/11 Val av 1 representant m/vararepresentant til Kommunenes Sentralforbund for 
perioden 2011-15 

053/11 Val av 1 representant m/vararepresentant til bedriftsforsamlingen for Lyse for 
perioden 2011-15 

054/11 Val av 4 representantar m/vararepresentantar til representantskapet for Dalane 
Energi IKS for perioden 2011-15 

055/11 Val av 1 medlem m/varamedlem til styret for Dalane Energi IKS for perioden 2011-
15 

056/11 Val av 2 representantar m/vararepresentantar til representantskapet for Dalane 
Miljøverk IKS for perioden 2011-15 

057/11 Val av 2 medlemmer m/varamedlemmer til styret for Dalane Miljøverk IKS for 
perioden 2011-15 

058/11 Val av kommunestyret sin representant m/vararepresentant til Bjerkreimsmarken 
for perioden 2011-15 

059/11 Val av 3 representantar til å skriva under kommunestyreprotokollane for perioden 
2011-15 

060/11 Ny 2. gongs handsaming av forslag til endring av reguleringsplan for hyttefelt kring 
Stavtjørnknuten 

061/11 Forslag om midlertidig forbud mot tiltak i Vikeså sentrum 

062/11 Tertialrapport nr 2 - 2011 

063/11 Reglement for kommunestyret m.fl. og arbeidsfordeling for perioden 2011-15 

064/11 Val av skatteutval for perioden 2011-15 
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065/11 Val av klagenemnd for perioden 2011-15 

066/11 Val av administrasjonsutvalet for perioden 2011-15 

067/11 Val av forhandlingsutval for perioden 2011-15 

068/11 Val av viltnemnd for perioden 2011-15 

069/11 Val av barnas representant til planutvalet for perioden 2011-15 

070/11 Val av kommunen sin representant i Fellesrådet (soknerådet) 2011-15 

071/11 Val av medlem og varamedlem til Dalane Friluftsråd 2011-15 

072/11 Val av repr. og vararepr. til styret for Dalane Folkemuseum 2011-15 

073/11 Val av medl. og varamedl. til styret for Vinterlandbruksskulen på Jæren 2012-15 

074/11 Val av medlem og varamedlem til styret for Uninor 2011-15 

075/11 Val av repr. og vararepr. til Stiftelsen Åsen 2011-15 

076/11 Val av repr. og vararepr. til repr.skapet for Interkommunalt Arkiv i Rog. 2011-15 

077/11 Val av repr. og vararepr. til repr.skapet for Rogaland Revisjon IKS 2011-15 

078/11 Val av kontaktperson for konfliktrådet 2011-15 

079/11 Val av takstmann for Landbruksbanken/SND 2011-15 

080/11 Referatsaker 

081/11 Val av medlemmer og varamedlemmer til heimevernsnemnda 2012-16 

082/11 Representantar til samarbeidsutvala / skulemiljøutvala ved skulane 

083/11 Val av medlemmer og varamedlemmer til felles råd for eldre og menneske med 
nedsett funksjonsevne - 2011-2015 

084/11 Val av ein ny medlem og to varamedlemmer til overformynderiet 2011-15 

085/11 2. gongs handsaming av forslag til detaljreguleringsplan for bustadområde på 
Fjermedal, del av gnr 74, bnr 1, 9 og 23 

086/11 Fastsetjing av adressenamn for vegparsell i regulert bustadfelt på Fjermedal, del 
av gnr 74, bnr 1, 9 og 23 

087/11 Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester 2011-2023 

088/11 Utredning av barnehagekapasitet og tiltak for å skaffe nok barnehageplasser 

089/11 Kommunal kontantstøtte 

090/11 Utviding av skjenkeløyve til å omfatta tilverking og innførsel - Røysland Gaard 

091/11 Gruppelivsforsikring for ordfører - ytelse etter dødsfall 

092/11 Møteplan politiske organ 2012 

093/11 Referatsaker 

094/11 Offisielt namn på administrasjonsbygget til Bjerkreim kommune 

095/11 Skisseprosjekt - Vikeså skule 

096/11 Stønad frå Bjerkreim kommune til regionalt motorsportanlegg i Sokndal 

097/11 Rullering av handlingsprogram for kultur, idrett og friluftsanlegg 2012 

098/11 Styrking av barnevernet 

099/11 Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjettrammer for 2012 

100/11 Selskapskontroll - Dalane Energi IKS 

101/11 Selskapskontroll - Rogaland Revisjon IKS 

102/11 Grunnkjøp - utvidelse av Bjerkreim kyrkjegard 
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Foto: Alf Ognedal 

 
25 års jubilanter; Ingunn Skjæveland, Olav Vølstad, ordfører Marthon Skårland,  

Marit Johanne Bjorland og 40 års jubilant Anthon Juul.  
 

Synneva Vølstad var også 25 års jubilant, men var ikke til stede da bildet ble tatt. 
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