SEKTORDEL – TEKNIKK, PLAN OG RESSURS

TEKNIKK, PLAN OG RESSURS
1.

ORGANISERING/OPPGAVER
Etatssjef

Driftsavdeling

Landbruk/skog

Plan og miljø

2.

RESSURSBRUK

2.2

Økonomisk styring
Budsjett

Drifts-

Opprinnelig Justert:

Regnskap:

Oppmåling/byggesak

Teknikk, plan og ressurs er organisert med
etatssjef som leder, og med en driftsavdeling som
paraply for utearbeidere og renholdere. I tillegg
kommer landbruk, skogbruk, plan- og miljø,
brann- og feiing, samt oppmåling/byggesak.

Avvik i
kr.

%

Utgifter

25.925

26.122 27.093 - 971

- 3,7

Inntekter

14.056

14.056 15.509 1.453

10,3

Netto

11.868

12.065 11.584

482

4,0

Nedbemanning med en hel stilling er i 06 løst med
permisjoner. Det samme vil skje i 2007
Nedbemanning med en 50 % merkantil stilling
skjer fra 01.04.07. Stor aktivitet, kombinert med
omlegging av byggesak og oppmålingsgebyrene
har ført til positivt økonomisk resultat tross store
utgifter til drift av kommunale bygg.
2.3

Investeringene

Størstedelen av investeringene gikk i år 2006 til
• Geovekst – kartkonstruksjon m.v. – ferdigstilt.
• Rehabilitering skolebygg/utredning – under utarbeidelse.
• Kommunedelplan for Ble – ferdigstilt.
• Utskifting av gjerde barnehagene – ferdigstilt.
• Utskifting av PCB armatur – i rute
• Skogbruksplan for Flesberg kommune – i rute.
P.g.a. kommunens økonomiske situasjon har det vært liten investeringsaktivitet i 2006.
2.4

Personalressurser

Hovedgrupper ansatte

Årsverk
2005

2006

2

2

1,75

1,75

Saksbehandler/avding./driftsass.

3,8

3,8

Fullmektiger

1,1

1,1

Skogbrukssjef

1

1

Driftsteknikere, feier, driftsoperatører

7

7

8,2

8,2

24,85

24,85

Ledere
Konsulenter

Renholdere
Totalt
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2.5

Antall behandlede saker(delegasjonssaker)

2004
2005
2006
Adm. beh. (etter sakstype):
Byggetillatelser, hus, hytter, veier etc.
268
217
263
Fradeling
15
85
113
Utslipptillatelse spredt boligbygging
54
59
37
Målebrev og registreringsbrev
59
39
84
Renovasjonssaker
19
20
11
Midlertidig kartforretning
19
50
45
Motorferdsel i utmark
47
49
55
Konsesjonssaker
2
6
3
Skogsveger/landbruksveger
9
8
3
Skogavgiftssaker
1
5
2
Delingssaker etter jordloven
12
11
4
Andre saker
85
73
64
Totalt
590
622
684
Økt saksmengde antall/prosent
+ 32/5,4
+ 62/10
I tillegg har etaten fremmet 83 saker for fast utvalg for plansaker og 35 saker for næring og ressurs.
Antallet delegasjonsaker har økt med nesten 100, eller 17 %, i løpet av to år, samtidig som etaten har
gjennomgått nedbemanninger.

3.

RESULTATVURDERING/MÅLOPPNÅELSE

3.1

Arbeidsprogram 2006 / økonomiplan

Arbeidsprogram 2006 (fra økonomiplan/årsbudsjett)

Status pr. 31.12.06

Fortsette dialogen med nabokommuner om samarbeid innen
teknisk sektor, miljø og landbruksforvaltning.

Felles tilsynsingeniør med Rollag er
opprettet. Samarbeide innen brann,
vann- og avløp er under utredning.

Kontroll av ulovlige utslipp.

Ferdigstilt. En god del etterarbeide
gjenstår.

Ny kommunedelplan for Vatnebrynvannet.

Prosessen er igangsatt med Asplan
Viak som konsulent

Gjennomføre nytt vannbehandlingsanlegg ved Flesberg
vannverk. Oppgradering vannverk.

Ikke utført p.g.a.
kommuneøkonomien.

Økende saksmengde.

Kontinuerlig prosess.
Tilsynsingeniør er ansatt

Skolebygg

Bidrar i utredningen.

Områdetakst for skogbruket i Flesberg.

I rute.

Innkjøp av ny brannbil.

Bestilt. Leveres okt./nov. 2007.

Ny ordning hytterenovasjon.

Planleggingen har startet opp.

Planlegge infrastrukturen for nytt boligfelt på
Lampeland/Skartumlia.

Ikke startet opp i påvente av private
utbyggingsinitiativ.

Utvalgte nøkkeltall KOSTRA:

Lengde km kommunale veier pr.
1000 innb.
Nto. dr.utgifter til brann og ulykker
pr. innbygger
Kg husholdningsavfall pr. innb.
Årsgebyr avfallstjenesten
Årsgebyr avløpstjenesten
Årsgebyr vannforsyning
Nto. dr.utgifter til eiendomsdrift
Gj.snitt beh.tid vedtatte reg.planer
(dager)
Gj.snitt beh.tid byggesaker
(dager)

Flesberg
2005

Flesberg
2006

Gruppe
2

Rollag

Nore og
Uvdal

Tinn

11,9

11,9

16,0

27,8

33,3

19,3

501

507

530

917

837

1.115

327
2.064
3.045
2.118
2.785

442
2.162
2.192
3.240
2.480

408
1.891
2.862
2.514
3.226

375
2.045
3.168
2.400
8.855

339
1.980
3.312
2.700
5.730

417
2.040
3.586
2.957
3.102

40

45

172

Mangler

361

Mangler

24

26

38

17

58

12
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3.2

Kort om seksjoner/avdelinger

Driftsavdelingen: Innføring av Archibus og omlegging av driftsavdelingen til ny driftsmodell pågår.
Driften av kommunens bygningsmasse lider av små budsjetter og store og nødvendige
vedlikeholdsoppgaver.
Brann/feiing: Brannvesenet fikk i 2006 tilsyn av DSB. De fleste av avvikene som ble påpekt er nå
fjernet, men alle anmerkningene kan ikke fjernes før ny brannbil er på plass høsten 2007. Brannsyn er
utført ved nesten 90 % av alle særskilte brannobjekter i kommunen.
Plan og miljø: Miljøvernkonsulent/kommuneplanlegger hadde fortsatt 40 % permisjon i sin 75 %
stilling for å arbeide med sekretariatet for Grønn Dal. Ferdigstillelsen av kommunedelplanen for Ble
har ført til at det ble holdt forhåndskonferanse for mange private reguleringsplaner senhøstes 2006. Å
få alle planene gjennom systemet vil bli veldig tidkrevende.
Landbruk/viltforvaltning: Største prosjekt er områdetakst for skogbruket. Administrasjon av ettersøk
av skadet vilt, og sekretariat for utmarksutvalget tar mye tid.
Byggesak/oppmåling: Byggeaktiviteten på fjellet er sterkt økende. Antall behandlede
delegasjonssaker øker fortsatt, men etaten klarer fortsatt å holde tidsfristene etter Pbl.

4.

HOVEDUTFORDRINGER FRAMOVER

Kommunesamarbeide

Utredninger om brannsamarbeide i Kongsbergregionen eller i Numedal
pågår. Samtaler med Rollag om samarbeide innen vann- og avløp.
Tilsyn etter Pbl.
Samtaler med Rollag har ført til av vi ansetter felles tilsynsingeniør fra
mai 2007.
Avløpskontroll
Ferdigstilt, men en del etterarbeide gjenstår
Finne effektive arbeidsmetoder for å møte økende saksmengde og
Økende saksmengde/
stadig økende ansvarsoverføringer fra statlig hold innen
overføring av ansvar fra
landbruksforvaltning og byggesak.
staten
Vann- og avløp
Gjennomføre tiltaksplan for oppgradering av kommunens
vannbehandlingsanlegg. Tiltakene er avhengig av finansiering gjennom
investeringsbudsjettet.
Forebyggende brannvern
Sikre at alle særskilte objekter får nødvendig tilsyn, enten gjennom
egeninnsats eller innleid hjelp.
Utredning skolestruktur
Være en aktiv bidragsyter i prosessen.
Tjenestestruktur
Være en aktiv bidragsyter i ulike utredninger om tjenestestruktur og
øvrige utredninger som innbefatter kommunale bygg/anlegg.
Områdetakst for skogbruket i Planene skal være grunnlag for skogbrukets bærekraftige forvaltning
Flesberg kommune
av ressursene. I rute
Brannvesenet
Fortsette utdanning av brannmannskapene. Ferdigstille utredning om
brannsamarbeide innen Kongsbergregionen eller i Numedal.
Reguleringsplaner/byggesak Etatens største utfordring vil bli å møte den ”flommen” av
reguleringsplaner og byggesaker, som kommer i kjølvannet av
Blefjellplanen.
Trafikksikkerhetsplan
Utarbeide plan.
Tverretatlig arbeid/pålagt
TPR blir hele tiden involvert i andre etaters arbeid, når det gjelder
nedbemanning
forskjellige planer. Dette er den rette veien å gå når etaten skal overta
driftsansvaret senere, men en slik involvering krever ressurser og kan
gå ut over andre arbeidsoppgaver. TPR er av kommunestyret pålagt å
nedbemanne med ytterligere en stilling. Dette kan gå ut over etatens
evne til å løse pålagte arbeidsoppgaver, og kan resultere i at etaten
ikke klarer å overholde pålagte frister etter PBL. Hvordan dette skal
løses bemanningsmessig må fremover vies stor oppmerksomhet.
Dette må også ses i sammenheng med innføring av
byggesøksmodulen i saksbehandlingssystemet ePhorte, som
tilrettelegger for mer elektronisk behandling av saker.
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