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Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Rådmann/kommunalsjef Irene Lunde har oppfølgingsansvaret for avdelingene Økonomi, Personal og lønn og
Tjenestetorvet. Åpningstiden på rådhuset er fra 01.01.18 fra kl 09:00 – 15:00.
Økonomiavdelingen har ansvar og oppgaver relatert til finansforvaltning, budsjett, rapportering og regnskap for
Mandal Kommune. I tillegg til kommuneregnskapet har økonomi ansvar for løpende regnskapsførsel og
årsregnskap for Mandal kirkelig fellesråd, Mandal Havn KF, Brannvesenet Sør IKS, Risøbank IKS, LRMS
(Lindesnes Regionens Medisinske Senter). Avdelingen har pr. dato 7,8 årsverk fordelt på 9 medarbeidere, hvorav
de fleste har faste driftsoppgaver knyttet til regnskapsfunksjonen. Herunder bilagsføring, innfordring, fakturering,
behandling av innkomne fakturaer, kontroll og oppfølging av bankbeholdninger osv. Avdelingen har fagansvaret på
budsjett og regnskapsområdet. Dette omfatter veiledning, oppfølging og kontroll.
Tjenestetorvet er det sentrale stedet for kontakt mellom publikum/politikere og kommunale tjenester og
informasjon. Vi har et ansvar for at innbyggerne får nødvendig informasjon om saker og problemstillinger som er av
betydning for innbyggerne i kommunen. Kommunens nettside og Facebook er viktige verktøy for å nå denne
målsettingen.
Arkivet håndterer all post til og fra kommunen. All post som ikke er unntatt offentlighet, skal ligge på åpen postliste.
Arkivet er kommunens spesialister i sak-/arkivsystemet vårt, og veileder andre ansatte i bruken av systemet.
Arkivet flyttet fra rådhuset 1.2.18. De holder nå til i første etasje på Kvalifiseringsenheten.
Tjenestetorvet administrerer tjenestene knyttet til Husbanken. Dette gjelder startlån, ulike tilskuddsordninger og
bostøtte.
Tjenestetorvet har ansvar for BU (barne-og ungdomsrådet) og koordinerer arbeidet med barn og unges deltakelse
og innflytelse.
Skatteoppkrever i Mandal og Marnardal er samordnet til ett skatteoppkreverkontor; Skatteoppkrever i
Mandal/Marnardal. Fra 1.2.2020 har også skatteoppkrever i Lindesnes sitt kontor på Tjenestetorvet. Oppgaven er å
kreve inn og utbetale skatt etter utskrevet grunnlag fra Skatt Sør. Innkreving og kontroll av arbeidsgiveravgift er
også tillagt skatteoppkrever.
Sentralbordet for Mandal Kommune er plassert på Tjenestetorvet og er betjent fra 08:00 – 15:00.
Mandal kommune har vedtatt følgende verdier som skal ligge til grunn i møte med publikum; respekt, tillit, service
og åpenhet. Når du tar kontakt med Tjenestetorvet, er dette verdier du skal møte.
Personalavdelingen består av åtte medarbeidere innen områdene personal og lønn.
Vi har det overordnede ansvaret for å ivareta kommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og helse,
miljø- og sikkerhetsarbeid. Dialogen med stab og enhetene er sentralt i dette arbeidet. Videre har vi ansvar for rett
lønn til rett tid til rett person, refusjoner og for gjennomføring av alle typer lokale lønnsforhandlinger.
Til stab og enhetene kan vi tilby spisskompetanse på tolking av lov- og avtaleverk, lokale reglementer og
retningslinjer, tilsettingsarbeid, personalsaker, pensjonsordning og personforsikring. Vi kan veilede i
arbeidsmiljøutvikling og konflikthåndtering. Vi gir generell rådgivning innen lønn, fravær, personal- og
organisasjonsutvikling. Videre bidrar vi med koordinering av kommunens lærlinger, kompetanseutvikling for ledere
og merkantile, prosjektarbeid og prosessarbeid. Vi arbeider ut fra en målsetting hvor lederne i Mandal kommune
skal være dyktige på å ivareta sine personalressurser til beste for innbyggere og brukere av tjenestene.
Personalavdelingen skal bidra til at stab og enheter:


Gir de ansatte utfordringer







Lar respekt og åpenhet prege alle arbeidsplasser
Gir bevisst utvikling av medarbeidere
Skaper gode dialoger
Ha eierforhold til kommunens mål og visjon
Arbeide med å minske avstanden mellom «de og vi»

Personalavdelingen har et spesielt fokus på inkluderende arbeidsliv, nærværsarbeid og på heltid. Vi har en
dedikert prosjektleder tilsatt i prosjekt HELTid som jobber for mer heltid som igjen vil kunne gi økt nærvær og bedre
tjenester til brukerne.

Rammebetingelser
Antall ansatte
Antall årsverk
Driftsbudsjett

45
40,6
84.291.000 kr (herav 34,7 mill. kr kjøp/tilskudd
driftsavtaler – på kommunenivå)

Gjennomgående målekort
Siste resultat
Målsetting

Indikator

Mål 2018

Ikke godkjent
resultat

God integrering

Antall språkpraksisplasser
enheten tilbyr

Tilbyr ikke

0

Lite avvik i forhold til
budsjett

Avvik i forhold til budsjett

>0,0%

>-0,5%

1,5%

Nærvær1

96 %

94 %

95,3

Samfunn

Økonomi

Medarbeidere

Brukere

Godt arbeidsmiljø
med tilfredse
medarbeidere
Gode tjenester med
fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og
brukermedvirkning

KS 10-faktor

Brukerundersøkelse

Jobbes avdelingsvis med tiltak
Gjennomføres
ikke

Antall avvik rapportert
gjennom Kvalitetslosen

Kvalitet

Ivareta betryggende
kontroll over
virksomheten

Antall avvik med høy eller
middels alvorlighetsgrad

Andel rapporterte avvik
som er lukket innen tre
uker

Ikke utført

Ingen måltall

22

Måltall ikke fastsatt enda

85%

75%

3

41 %

Kommentarer
Grunnet arbeidsbelastning med kommunereform vil staben ikke tilby språkpraksisplass eller gjennomføre
brukerundersøkelser i 2018.

1

Ulike enheter har ulike målsettinger. Juster mål og «ikke godkjent» iht. hva som gjelder for egen enhet.

Tiltak

Målekort for enheten
Mål for virksomhetsområde
Siste resultat
Målsetting

En forvaltning preget av
mangfold inkludering og
åpenhet

Samfunn

Indikator
Byttet plattform for
nettside

Utført/ikke utført

Universelt utformet rådhus
og bystyresal

Utført/ikke utført

Mandal kommune
sertifisert som «likestilt
arbeidslivsvirksomhet»
innen juni 2018

Utført/ikke utført

Andel søppel som blir
sortert
De globale utslippene av
klimagasser reduseres

Effektiv drift og ressursbruk
Økonomi

Mål 2018

Tiltak

Ikke godkjent
resultat

åse

1

44 % 2016

Energiforbruk i rådhuset

541718 kWh
53000

54200

Antall km jobbreiser kjørt
med bil av ansatte i stab

25 000

28 000

28 146 km *

Andel inngående faktura
som er elektroniske

70%

< 50%

51%

Tiltak økonomikontoret

Følge opp egen liste

Innføring av RPW –
ressursstyring på web for
alle enheter

Utført/ikke utført

Nytt system for
virksomhetsstyring

Innført / ikke innført

Vurdere tiltak for mer
effektiv drift

Følge opp egen liste

2

3

4

13

7-13

5

6
Medarbeidere

Brukere

Godt arbeidsmiljø med
tilfredse medarbeidere

Gjennomført tiltak for mer
samarbeid på tvers
mellom avdelingene

Følge opp egen liste (gjelder
kun Tjenestetorvet)

Gode tjenester med fokus på
kvalitet, tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Delta i utviklingsarbeid for
digitalisering gjennom nye
Lindesnes

Utført/ikke utført

Møte med tema felles
avvikskultur i staben

Kvalitet

Ivareta "betryggende
kontroll" over virksomheten

ROS-modulen og årshjul
implementeres i alle
enheter.
Gjennomføre opplæring
og implementering.

Utført/ikke utført

Utført/ikke utført

Innført rutiner som sikrer
samsvar med GDPR

Utført/ikke utført

Felles ROS-analyser for
Stab

Utført/ikke utført

Utarbeidet interne og
eksterne varslingsrutiner

Delvis utført/ikke utført

Utarbeidet retningslinjer
for ytringsfrihet

Delvis utført/ikke utført

Beskrivelse av tiltak
Referanse Beskrivelse av tiltak
1
a) Rampe på plass utenfor bystyresalen
b) Ny heis i rådhuset
c) HC toalett i kjeller på rådhuset
d) Generell oppussing av foajèen utenfor bystyresalen
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tiltak for bedre sortering i bystyresalen
Øke miljømerkede produkter når det gjelder innkjøp
Utrede kost/nytte ved å etterisolere taket i rådhuset
Rutiner på lading av telefoner etc. Hvordan forlater vi rådhuset etter arbeidstid
Anskaffe el-sykkel som kan bookes gjennom Outlook
Rutiner på bruk av buss i stedet for egen bil
All bestilling av kontormateriell til rådmannens stab utføres fra sentralbordet
Alle enheter har nye telefoner
Mobilt sentralbord erstatter TRIO
Øke antall elektroniske møter
Mobilt bedriftsnett brukes av alle med mobil
Anskaffe Vipps eller annen betalingsautomat for salg bl. torgplass
Tiltak som gjelder Tjenestetorvet:
a) Øke bruk av intranettet (MIA) som informasjonskanal
b) Felles aktiviteter som går inn under folkehelse
c) Alle ansatte har tilgang til mobilt bedriftsnett
d) Fellesmøte hver måned enten på Skinsnes eller på rådhuset
e) Sosialt utenfor arbeidstid: turer i nærområdet, kulturelle aktiviteter
Opplæringsplan øverste ledernivå (strateger) og mellomnivå (avdelingsledere/merkantile)
Utarbeide opplegg og gjennomføre opplæring øverste ledernivå
Utarbeide opplegg og gjennomføre opplæring mellom nivå
Gjennomføre kontroll og oppfølgingstiltak enheter (prioritert av rådmann/kommunalsjef)
Nye Lindesnes, definere og gjennomføre samordningstiltak økonomi/regnskap 2018
10-faktor Økonomiavdelingens tiltaksplan
Tiltak for å øke andel inngående og utgående EHF-fakturaer

Frist
April
August
August
Januar

Ansvar

Januar
Mars
Mars
Kontinuerlig
Mars
April

Alle

Des.2017

Wenke/Anita
Wenke/Anita
Wenke/Anita
Wenke
Wenke/Elin/Anita
Iht. plan
Elin/Linda

Des. 2018
Løpende 2018
Juni 2018

Åse Wetrhus
Åse Wetrhus
Frank Omdal
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