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Innledning
Årsrapporten 2018 gir en generell oversikt over tjenesteproduksjonen i kommunen i de ulike
områdene. Den inneholder også rapporter fra de enkelte driftsenhetene i kommunen, samt
kommunens to foretak. For overordnet redegjørelse for kommunens virksomhet i 2018 vises det til
årsberetningen.

1 Politisk aktivitet og organisering
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Komité for oppvekst (11 medlemmer)
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SV
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Jelena Høegh-Omdal, Ap

Maiken Messel, H

Arne Jenssen, Ap

Anniken Solfjeld Pedersen, Ap

Nina Jentoft, Ap
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Asbjørn Karl Olsen, Ap

Vanja Grut, Ap

Jarl Steinar Odinsen, Ap

Josef Hæier, Ap

Marte Næss Thomassen, Ap

Kristin Lorentsen, Ap*

Terje Eikin, KrF

Cathrine Krogstad Hansen, Ap

Ole Glenn Tvermyr, KrF

Geir Fredrik Sissener, H

Ingebjørg Berstad Torp, KrF

Einar Krafft Myhren, SV

Roar Gundersen, H

Benedikte Nilsen, H

Milly Olimstad Grundesen, Sp

Torbjørn Nilsen, Frp

Ingrid D. Skårmo, Frp

Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus,
H

Åshild Bruun-Gundersen, FrP

Edward Terjesen, Frp

Robert Myhren, H

Cathrine Høyesen Hall, V

Knut Arne Tveiten, HP*

Gunn Haga Brekka, H
Liv Heidi Arnesen, PP
Anders Kylland, Frp**
*Erstattet Ottar Vigerstøl, Ap som ble fritatt
fra alle verv 01.10.18 **Anders Kylland, FrP
meldte overgang fra komité for helse, omsorg
og levekår til komite for kultur, miljø og næring 01.03.18

*Knut Arne Tveiten, HP meldte
overgang fra PP til HP 01.12.18

Per Jakob Haakstad, H, er leder av kontrollutvalget og er derfor ikke med i noen komite.

Formannskap
Fra Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk Venstreparti: Robert Cornels Nordli (Ap),
Terje Eikin (KrF), Nina Jentoft (Ap), Anniken Solfjeld Pedersen (Ap), Rune Sævre (SV)
Fra Høyre: Geir Fredrik Sissener, Maiken Messel
Fra Fremskrittspartiet: Anders Kylland, Ingrid D. Skårmo

Kommuneplanutvalg
Fra Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti og Venstre: Nina Jentoft
(Ap) – leder, Vanja Grut (Ap), Ole Glenn Tvermyr (KrF) – nestleder, Cathrine Høyesen Hall (V),
Einar Krafft Myhren (SV)
Fra Høyre: Roar Gundersen, Benedikte Nilsen
Fra Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet: Torbjørn Nilsen (FrP), Knut Arne Tveiten, (PP)
Behandlede saker i 2018
Utvalg

2015

2016

2017

2018

Bystyret

244

204

176

194

Komité for helse og omsorg

40

42

38

41

Komité for kultur, miljø og næring

41

59

37

40

Komité for oppvekst

45

49

42

45

Formannskapet

167

154

102

152

Kommuneplanutvalget

216

173

147

191
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2 Befolkning
Folketall
Utvikling i folketallet
Ved årsskiftet var det 44 785 innbyggere i kommunen. Veksten fra forrige årsskifte var på 139
personer, dobbelt så mange som året før, men lavt i forhold til tidligere år.
I 2018 vokste folketallet i Arendal om lag halvparten av landsgjennomsnittet. Vi er langt fra
målsettingen i kommuneplanen om at veksten i Arendal skal ligge på nasjonalt nivå.
I Arendal, som i resten av landet, er fødselstallet på vei ned, men vi har fortsatt et lite
fødselsoverskudd. Arendal har også fortsatt et positivt flytteoverskudd, det vil si at det er flere som
flytter til kommunen enn som flytter ut.
Utviklingen i sysselsettingen er positiv. Antallet registrerte arbeidsledige i Arendal er nå på vei ned.
Spesielt gledelig er det at ledigheten blant de unge under 30 år er redusert
Folketall

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Folketall

44 219

44 313

44 576

44 645

44 785

Endring siste år

378

94

261

69

139

Endring i %

0,86

0,21

0,59

0,15

0,31

Nasjonal endring i %

1,11

0,93

0,85

0,71

0,62

Fødsler og dødsfall

2014

2015

2016

2017

2018

Fødsler

453

436

456

422

405

Dødsfall

371

348

383

373

367

Fødselsoverskudd

82

88

73

49

38

Fødsler i % av folketall

1,03

0,99

1,03

0,95

0,91

Fødsler i % av folketall (Norge)

1,16

1,14

1,13

1,08

1,04

Flytting

2014

2015

2016

2017

2018

Innflytting

1 996

1 829

2 174

1864

1864

Utflytting

1 699

1 824

1 984

1843

1770

297

5

190

21

94

Fødsler og dødsfall

Flytting

Flytteoverskudd

Arbeidsledighet
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15-29 år

5,3 %

5,2 %

6,3 %

6,2 %

6,1 %

5,2 %

5,0 %

3,5

30-74 år

3,0 %

2,7 %

3,3 %

3,0 %

3,8 %

3,8 %

3,3 %

2,1

15-74 år

3,5 %

3,3 %

4,0 %

3,8 %

4,3 %

4,1 %

3,6 %

2,4
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3 Økonomi
KOSTRA - ureviderte tall,
konsern

AustAgder
2018

Landet
uten
Oslo
2018

Sarpsborg
2018

Arendal
2016

Arendal
2017

Arendal
2018

Gruppe
13 2018

Frie inntekter per innbygger (kr)

48 923

50 935

52 263

53 157

53 747

55 132

53 207

Netto lånegjeld i kroner per
innbygger

80 570

83 795

86 587

61 406

79 666

67 649

58 365

2,6

4,2

3,6

9,7

7,2

9,5

8,1

Disposisjonsfond i % av brutto
driftsinntekter

KOSTRA viser at Arendal har lavere frie inntekter i kroner per innbygger enn
sammenligningsgruppene. Arendal ligger på 94,8 prosent av landssnittet og på 98,3 prosent av
gruppe 13. Netto lånegjeld går opp fra 2017 til 2018 og er betydelig over
sammenligningsgruppene. Gjelden øker med 3,3 prosent fra 2017, mens i gruppe 13, landet uten
Oslo og Sarpsborg reduseres lånegjelden fra 2017 til 2018. Disposisjonsfondet er på 3,6 prosent
av brutto driftsinntekter og er redusert fra 2017 og betydelig lavere enn sammenligningsgruppene.
Indikatorene synliggjør at økonomien er svært stram.

4 Arbeidsgiverstrategi
Kommuneplanens overordnede mål er tjenester med høy kvalitet. Arbeidsgiverstrategien skal bidra
til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. De ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater
og utvikling ikke kommer av seg selv.
Arbeidsgiverstrategien gir forventninger om faglig utvikling, godt lederskap og et arbeidsmiljø
preget av mangfold og arbeidsglede. Arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida!» er et
dokument som gir muligheter for gode samtaler på den enkelte arbeidsplass. I tillegg til å
understreke kommunens samfunnsoppdrag setter strategien fokus på den enkeltes etiske
bevissthet.

Rekruttere og beholde
Kommunen hadde en turnover på 12,4 % i 2018. Dette er en nedgang på 1,6 %-poeng fra 2017.
Turnover er her definert som andel ansatte som var ansatt i kommunen 1.12.2017 og som ikke
jobber i kommunen samme dato året etter (KS' PAI-register). I helse-sektoren er turnoveren
beregnet til 13,4 % mens tallet for skole er 11,7 %.
Det er viktig for Arendal kommune å være synlig i de kanalene som arbeidssøkerne oppsøker.
Færre annonser lyses ut via papir-aviser og fagblader. I stedet brukes kanaler som LinkedIn,
Facebook og nettportaler som Jucan, NAV og Finn. I 2018 har vi i større grad tatt i bruk «smarte»
Facebook-annonser som har større sjanse for å treffe Facebook-profilene til relevante kandidater.
Dette er et verktøy som har gitt god uttelling for utvalgte stillinger. Facebook og LinkedIn brukes
også som en måte å markedsføre kommunen som en attraktiv arbeidsgiver. Det gjør vi ved å
markedsføre ledige stillinger, samt ved å publisere nyhetssaker som er relevante. I tillegg kan vi
komme i kontakt med personer som i utgangspunktet ikke er aktive arbeidssøkere for å gjøre dem
oppmerksomme på stillinger vi har lyst ut.
I rådmannens stab har vi to DNV-sertifiserte rekrutterere som bistår med rekruttering til leder- og
nøkkelstillinger. Disse har kompetanse tilsvarende eksterne rekrutteringsrådgivere. Det er kun
unntaksvis at kommunen bruker eksterne konsulenter ved ansettelser, og da på grunn av behov
for utvidet kapasitet.
Vi har i 2018 hatt særlige utfordringer med å rekruttere sykepleiere og saksbehandlere til
barnevernet. Vi har som politikk å være konkurransedyktige på lønn, men har i 2018 blitt utfordret
av at lønnsoppgjøret medførte at sykepleiere i kommunene ble liggende til dels vesentlig lavere
enn sykepleiere i helseforetakene. For øvrige grupper er vi i kommunen stort sett
konkurransedyktige og opplever at vi får tilstrekkelig med kvalifiserte søkere til ledige stillinger.
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Kommunen har deltatt i KS prosjekt Drømmejobben. Drømmejobben som har som mål å gjøre
kommunen til den foretrukne arbeidsgiveren for arbeidssøkere med relevant utdanning.
Antall årsverk og lønnsnivå
Grunnlønn 2018

Endring i
månedsfortjeneste
2017-2018

Endring i
grunnlønn
2017-2018

Ansatte
2018

Årsverk
2018

Endring i
årsverk
2017-2018

42 994

40 314

2,1 %

1,9 %

3 171

2 505

2,7 %

Kvinner

42 560

39 765

2,2 %

2,1 %

2 390

1 896

1,7 %

Menn

44 347

42 022

1,9 %

1,1 %

781

609

5,9 %

Månedsfortjeneste
2018

Kvinner og menn

Kjønn

Tabellen viser lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Arendal kommune. Tall
1.12 basert på KS' PAI-register.
Rekruttering - noen nøkkeltall 2018
2017

2018

Antall utlysninger

387

394

Antall stillinger

538

788

Totalt antall søknader

7 655

15 067

Snitt søkere per stilling

14

20

Søkere fordeling kjønn

64 % kvinner

64 % kvinner

Andel søkere med utenlandsk opprinnelse

2,2 %

7%

Andel søkere som har oppgitt funksjonshemming

0,2 %

0,4 %

Andel søkere som har oppgitt fortrinnsrett

0,7 %

1,4 %

Aldersfordeling blant alle søkere til stillinger i Arendal kommune 2018
Aldersfordeling søkere 2018

< 21 år

21-30

31-40

41-50

51-60

Over 60

205

2323

1942

1222

698

66

Alle utlysninger i Arendal kommune 2018 fordelt på fagfelt
Utlysninger fordelt på fagfelt

Helse

Oppvekst

Teknisk og adm.

51 %

18 %

31 %

Lærlinger
Bystyrets vedtatte lærlingestrategi for 2018-2021 ligger fast og vi har full måloppnåelse innenfor
området. Strategien har fått mye positiv oppmerksomhet lokalt og regionalt og blir av
fylkeskommunen og KS beskrevet som forbilledlig på nasjonalt nivå. Kommunen ble i 2019 tildelt
KS pris som «Årets lærlingekommune» for 2018. Satsingen er offensiv og viktig både i et
utdanningsperspektiv og som en strategisk satsing for å sikre kompetent arbeidskraft i regionen i
årene fremover. Kommunen ligger godt an til å nå målet om et årlig antall på 140 lærlinger i løpet
av 2021, men satsingen stiller store krav til ledere, veiledere og god organisering.
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Ved utgangen av 2018 var det totalt 99 lærlinger i Arendal kommune. Disse var fordelt slik:
Fag

Aktiv

Helsefag

51

Barne- og ungdomsfag

37

Kokkefag

7

Yrkessjåførfag

1

Kontor og administrasjon

1

Bilfag lette kjøretøy

1

Bilfag tunge kjøretøy

1

Totalsum

99

Alderssammensetning alle stillinger
Aldersgruppe 10 år
Under 20

Personer

Kvinner

Menn

Ansattandel

2

1

1

1,2

20 - 29

297

246

51

205,1

30 - 39

687

512

175

555,1

40 - 49

909

678

231

744,4

50 - 59

786

618

168

630,8

Over 59

440

354

86

357,4

3 121

2 409

712

2 493,8

Totalt

Tabellen over viser alderssammensetning alle faste ansatte 31.12.2018.

Seniortiltak
Å beholde seniorer i jobb er viktig for kommunen. Seniorer representerer ofte trygghet, erfaring og
kompetanse som det er viktig for kommunen å beholde og videreføre til yngre arbeidstakere.
Kommunen er av den oppfatning at de viktigste seniortiltakene handler om god tilrettelegging,
utviklende arbeidsoppgaver og et helsefremmende miljø. Alle arbeidstakere over 60 år har rett på
6 virkedager ekstraferie etter ferieloven, det vil si at arbeidstakere over 60 år har en lov- og
avtalefestet rett på til sammen 6 uker ferie.
Kommunen har hatt en ordning med at arbeidstakere over 62 år som arbeider i full stilling gis 10
ekstra fridager per år. Disse kommer i tillegg til de lov- og avtalefestede 6 ukene. Antall fridager
reduseres i forhold til stillingsprosent, men kan kun innvilges for arbeidstakere med minst 80 %
stilling. Det var omtrent 150 personer i 2018 som potensielt kunne benyttet seg av ordningen. Fra
og med 2019 er ordningen endret til 5 dager per år.
I september ble det gjennomført festmiddag i det gamle rådhuset ansatte som hadde jobbet 20, 30
eller 40 år i kommunen. Den årlige motivasjons- og inspirasjonssamlingen for seniorer ble
gjennomført i Vrådal i samarbeid med Arendal kommunale pensjonskasse.

Utvikling uføre
Arendal kommune har jobbet aktivt over mange år for å hindre frafall. I 2009 var det totalt 76
ansatte av medlemmene i Arendal kommunale pensjonskasse som gikk av med hel eller delvis
uførepensjon. Etter dette har antallet ligget relativt stabilt på et snitt rundt 60. Det jobbes
kontinuerlig videre sammen med pensjonskassen for at dette tallet skal holde seg lavt og aller helst
gå ned ytterligere. Det er særlig antallet helt uføre som har gått ned fra 49 i 2009 til 30 i 2018. Se
figur under.
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Heltidskultur
I Arendal har vi gjort mange ting på en gang. Heltid handler om holdninger, normer og kultur. Hvis
vi skal endre kultur er vi nødt til å gjøre mange ting samtidig. Vi må gjøre både strukturelle grep, og
vi må ha tiltak som handler om informasjon, kunnskap og modning. Dette kan illustreres slik:

Gjennomførte aktiviteter i 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltatt på sentrale seminar og erfaringskonferanser
Prøvd ut og modifisert «Heltidsmodellen» - verktøy for å avdekke og dokumentere
gevinster
Deltatt i regionalt heltidsnettverk og samarbeidet med andre kommuner i Østre Agder
Gjennomført et eget statistisk analyse-prosjekt hvor vi har sett på deskriptive data,
korrelasjoner og gjennomført enkle regresjons-analyser
Brukt mye lokale data og statistikk i informasjon og presentasjoner – alle beslutninger skal
være faktabaserte
Intervjuet sykepleiere og fagarbeidere om «de gode historiene» og de dårlige
Initiert og bidratt til medieoppslag – aktiv deltatt og stimulert den offentlige debatten
Gjennomført et samarbeidsprosjekt med Grimstad kommune om kultur og holdninger på
tvers av kommunegrensa.
Informert ut i organisasjonen om ny sentral heltidserklæring og nytt nettsted www.heltid.no
Etablert et nytt lokalt avtaleverk gjeldende fra 1.1.18 for å stimulere økt antall helgetimer
Stimulert utprøving av nye turnus-typer – langvakter, 26 helger, 17 helger
Involvert rådgivere fra økonomi, kommunikasjon og HR for å støtte opp om arbeidet i helse
og levekår
Intensivert innsats mot oppvekst høsten 2018, deltatt og bidratt i KS læringsnettverk
Forberedt oppstart av intern bemanningsenhet fra januar 2019
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•
•
•
•
•

Gjennomført pensjonssamling for ansatte mellom 20 og 45 år
Utvidet bruken av ikke-rullerende arbeidsplan
Fulgt opp politisk vedtatte retningslinjer for heltid i helse og levekår og politisk vedtak i
budsjett og handlingsprogram om heltidskultur med kvantifiserte målsettinger
Jobbet tverrfaglig og partssammensatt med månedlige møter for å forankre og utvikle
heltidsarbeidet.
Deltatt med innlegg på KS-arrangement under Arendalsuka om heltid.

Resultater (helse og levekår):
Per stilling

2016

2107

2018

Antall stillinger

1 768

1 747

1 744

62,9 %

66,3 %

68,5 %

Antall helgestillinger (< 20 %)

271

199

181

Antall hele stillinger (100 %)

401

436

499

Andel helgestillinger (<20 %)

15,3 %

11,4 %

10,4 %

Andel heltid

22,7 %

25,0 %

28,6 %

1 583

1 594

1 613

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Per ansatt (ansatte kan ha flere stillinger)
Antall ansatte
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70,3 %

Antall ansatte med totalt 100 % ansettelse

422

474

528

Andel ansatte med totalt 100 % ansettelse

27 %

30 %

33 %

I kommunen som helhet var det 49 % som hadde hel stilling 1.12.2018 (KS PAI-register). Dette er
lavere enn ved 2. tertial (50 %) men skyldes i realiteten at deltidsmannskaper innenfor
brannvesenet i 2018 fikk fastsatt en stillingsstørrelse og ble registrert i HR-systemet. Disse
mannskapene er som regel i full stilling utenfor kommunen og har et ansettelsesforhold som
varierer fra 1-7 % i kommunen. Den underliggende utviklingen på kommunenivå er positiv.

Medarbeiderundersøkelse
Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse annethvert år. Siden siste undersøkelse ble
gjennomført i 2017 blir den neste gjennomført høsten 2019. 2018 er brukt til oppfølging av siste
undersøkelse.

Lederutvikling
Kommunens ledelsesutviklingsprogram for enhetsledere tar sikte på å styrke helhetlig ledelse på
alle tjenesteområder. Dette kompetanseprogrammet handler særlig om samfunnsoppdraget,
medarbeiderskap og omstilling. Programmet skal stimulere en utviklingsorientert kultur med
innovasjon og mestring som drivkraft. I ledersamlinger settes det av tid til erfaringsdeling og
refleksjon, og det gjøres bruk av ulike typer metoder og verktøy. Vi ønsker å utvikle ledere som
mestrer rollen sin og har fokus på de daglige lederoppgavene.
I 2018 har det vært gjennomført fire enhetsledersamlinger og en stor samling med både enhets- og
avdelingsledere. Hovedtillitsvalgte for de største organisasjonene og hovedverneombud inviteres til
alle samlinger. Samlingene er blitt fulgt opp med utarbeidelse av «Erklæring om ledelse» som er
ment å utfylle arbeidsgiverstrategien og gi retning for god ledelse i Arendal kommune.

Kompetanseutvikling
Kommunens «Kompetansestrategi Arendal kommune 2016-2023» beskriver føringer for hvordan vi
bruker kompetanse som virkemiddel for å nå kommunens mål. Kompetanseutvikling omfatter all
læring på arbeidsplassen. Det er nødvendig med forståelse for at kompetanseutvikling skjer på
flere måter, og strategien gir føringer om at det skal legges til rette for dette på den enkelte
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arbeidsplass. Systematisk bruk og utvikling av eksisterende kompetanse er et lederansvar.
Kompetansestrategien følges opp i den enkelte enhets virksomhetsplan.

Gjennom Eureka kompetanses kurslokaler har Arendal kommune fått et kompetansesenter i godt
tilrettelagte kurslokaler som benyttes av både offentlige og private aktører. Eureka kompetanse
etterstreber å lage praksisnær opplæring og etterutdanning i form av kurs, utviklingsprogram,
fagkonferanser og foredrag. Dette gjøres i tråd med kommunen satsningsområder. Det er et mål at
Eureka kompetanse skal være en møteplass for eksterne og interne aktører som har behov for
kompetanseheving.
Rekruttering og utvikling av veiledere for kommunale lærlinger har vært et viktig satsningsområde
også i 2018. Dyktige veiledere er viktige bidrag for utvikling av en trygg og dyktig fagarbeider.

Stillingsbank
I 2018 ble stillingsbanken avviklet og erstattet av omplasseringsutvalget. Omplasseringsutvalget
ble etablert for å sikre forsvarlig omplassering av fast ansatte som enten er overtallige av
økonomiske årsaker, eller som har redusert arbeidsevne og av den grunn ikke kan fungere i sin
stilling og har fungert svært godt. Utvalget består av tre medlemmer, hvorav to representerer
arbeidsgiver, og pekes ut av rådmannen. Det siste medlemmet pekes ut av
arbeidstakerorganisasjonene. Alle ledige stillinger må godkjennes av omplasseringsutvalget før
utlysing. Omplasseringsutvalget skal vurdere den ansattes ønsker og fatte vedtak om
omplassering av den ansatte når det er mulig. Utvalget omplasserte 17 ansatte i 2018.

Nærvær og HMS
Arbeidet med å få ned sykefraværet er en del av kommunens ordinære drift og det jobbes
kontinuerlig med å redusere ansattes sykefravær. Arbeidet sees i sammenheng, og er synliggjort i
HMS-handlingsplanen som fastsettes årlig av AMU. Ledelsesutviklingsprogrammet og den enkelte
enhets arbeid med arbeidsgiverstrategien og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er viktige
deler av arbeidet. Sykefraværs- og HMS-arbeidet følges også opp gjennom et samarbeid mellom
kommunen, bedriftshelsetjenesten Agder Arbeidsmiljø IKS, NAV Arbeidslivssenter og
hovedverneombud. Det vises forøvrig til sak 19/903-1 «Økt innsats for mindre fravær».
Fravær/nærvær/år

2016

2017

2018

Langtidsfravær

6,3 %

5,7 %

6,2 %

Korttidsfravær

2,0 %

2,0 %

2,0 %

Nærvær

91,7 %

92,3

8,2 %
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Likestilling og mangfold
Tabellen under viser SSB sin likestillingsindeks med 16 indikatorer for kjønnslikestilling.
Likestillingsindeksen bekrefter levekårsutfordringene i Arendal.
Arendal

Endring

Snitt
Norge

Indikatorer for likestilling - Arendal kommune

2016

2017

2016-2017

2017

Andel barn 1 – 5 år barnehage (%)

92,4

93,2

0,8

91,3

Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (%)

41,0

41,0

0,0

39,0

Andel menn med høyere utdanning (%)

26,9

27,4

0,5

29,5

Andel kvinner med høyere utdanning (%)

32,6

33,5

0,9

37,2

Andel menn ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%)

77,0

72,6

-4,4

79,0

Andel kvinner ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%)

72,0

69,2

-2,8

74,6

Gjennomsnittlig bruttoinntekt menn (kr)

487 200

492 100

4 900

533 900

Gjennomsnittlig bruttoinntekt kvinner (kr)

335 800

343 300

7 500

369 600

Andel sysselsette menn (20 – 66 år) som jobber deltid (%)

13,5

13,1

-0,4

11,2

Andel sysselsette kvinner (20 – 66 år) som jobber deltid (%)

44,9

43,3

-1,6

35,4

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av
foreldrepengeperioden (%)

65,3

64,4

-0,9

69,8

Grad av kjønnsbasert næringsstruktur (skår)

0,59

0,59

0,0

0,60

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor
(%)

69,9

70,1

0,2

70,1

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (%)

36,4

36,3

-0,1

36,6

Kvinneandel blant ledere

31,7

34,2

2,5

35,9

Kjønnsbalanse i utdanningsprogram videregående skole
(skår)

0,68

0,67

0,0

0,67

Helse og
levekår

Administr
ative
enheter

Kultur
infrastrukt
ur og
utvikling

Pedagogis
ke
tjenester

Alle

Andel kvinner

89 %

58 %

32 %

82 %

77 %

Andel menn

11 %

42 %

68 %

18 %

23 %

Andel kvinner og menn Arendal kommunes ansatte 2018

Digitalisering og IKT
Stab IKT jobber med rådgiving innen digitalisering, forvaltningsstøtte og ivaretar kommunens
bestillerfunksjon ovenfor IKT Agder og andre leverandører. I løpet av 2018 har det blitt planlagt og
gjennomført en større omorganisering av IKT-tjenestene i henhold til vedtak i bystyret. Dette
innebærer overflytting av flere ansatte, ansvar og arbeidsoppgaver fra stab IKT til IKT Agder fra
2019.
Innenfor oppvekst er det blant annet arbeidet med gjennomføring av økt PC-tetthet i grunnskolen
og innføring av nytt barnehageadministrativt system. For barnevern er det innført løsning for mobilt
barnevern. Ved hjelp av nettbrett kan barnevernskonsulentene på en sikker og enkel måte få
tilgang til nødvendige saksdokumenter og dokumentere hjemmebesøk direkte i fagsystemet.
Arendal kommune deltar aktivt i en rekke aktiviteter knyttet til digitalisering innen helse og velferd.
Noen av tiltakene som er gjennomført i 2018 er blant annet:
•

Vært koordinator for det nasjonale prosjektet KomUT som årlig har mottatt 1,3 mill. kroner i
tilskuddsmidler siden 2012.
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•
•
•
•
•

Hatt ledelsen av Østre Agder fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi
Deltatt i delprosjekt implementering av velferdsteknologi Agder
Initiert Arendals deltakelse i DigiHelse – digital innbyggerdialog via Gerica/helsenorge.no
og arrangert en samling for alle Agder-kommunene om dette prosjektet i samarbeid med
KS
Initiert deltakelse i utprøving av Kjernejournal i PLO i samarbeid med direktoratet for ehelse
Deltatt i arbeidsmøter i regi av direktoratet for e-helse vedrørende det nasjonale prosjektet
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), der vi koordinerer utprøvingen for Arendal,
Grimstad, Kristiansand og Kommunalt responssenter på vegne av regional
koordineringsgruppe Agder (RKG)

Arendal kommune deltar i tillegg i en del nasjonale arbeidsgrupper og utvalg innen e-helse.
Det er gjennomført arbeid med videreutvikling av Arendals ERP-systemer (økonomi, regnskap og
HR). Dette er arbeid som gjøres sammen med samarbeidskommunene i IKT Agder samarbeidet.
Dette har gitt både bedre og mer effektiv bruk av systemene samt muligheter for videre
digitalisering i årene som kommer.
IKT stabens medarbeidere har vært aktive i den interkommunale porteføljen og
forvaltningsledelsen i IKT Agder-samarbeidet gjennom året. I tillegg til videreutvikling av
eksisterende fagsystemer er det gjort mye arbeid med å legge til rette for nye
samarbeidskommuner i IKT Agder-samarbeidet.
Nytt personverndirektiv (GDPR) og personvernlogning har hatt fokus hele året og har resultert i
flere tiltak for å sikre at vår behandling av personopplysninger tilfredsstiller lovverket. Dette
arbeidet ble gjort både interkommunalt sammen med samarbeidskommunene i IKT Agder og lokalt
i kommunen. Personvernarbeidet vil også ha stort fokus på mange områder fremover.

Kommunikasjon
Kommunikasjon er et lederansvar som følges opp av de enkelte enheter.
Kommunikasjonsnettverket som er en del av enhet Innovasjon og kompetanse har ansvar for
utvikling og drift av felles kommunikasjonskanaler som innbyggerportal og digitale tjenester knyttet
til denne, samt kommunens tilstedeværelse i sosiale medier. Kommunikasjonsnettverket bistår
enheter og staber med kommunikasjonsrådgivning og deltar som kommunikasjonsressurser i
prosjekter og planprosesser. Nettverket har ansvar for kommunikasjonsaktiviteter knyttet til
Arendalsuka, men deltar også i andre drifts- og utviklingsoppgaver for Arendalsuka. Det legges
stor vekt på at kommunens kommunikasjon er tilpasset innbyggeres og brukeres behov. Konkrete
resultater fra kommunikasjonsnettverkets aktiviteter i 2018 er beskrevet i årsrapport for enhet
Innovasjon og kompetanse.

Juridiske tjenester
Kommunens tjenesteområder er fastlagt gjennom en rekke lover og forskrifter. Faglig juridisk
kvalitetssikring ivaretas gjennom juridisk kompetanse sentralt plassert i organisasjonen. Juridisk
stab er en faglig ressurs og spisskompetanse på det juridiske fagfeltet, som har som formål å være
en støttefunksjon for kommunens ledelse og de ulik enheter. En annen viktig oppgave er bidra til at
kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter slik at innbyggernes rettigheter ivaretas. Juridisk stab
arbeider innenfor alle kommunens saksområder. Oppgavene består dels i bistand til
organisasjonen gjennom uttalelser til juridiske problemstillinger, utredninger av juridisk art,
oppfølging og korrespondanse med eksterne advokater, oppfølging av tvister for domstolen som
kommunen er part i og utstrakt intern veiledning, kurs og foredragsvirksomhet.
Gjennom 2018 ble det i Østre Agder-samarbeidet drøftet mulighetene for etablering av et felles
jussnettverk gjennom utvidelse av dagens ordning i Arendal kommune. Resultatet av disse
drøftingene ble en utvidelse av jussnettverket med 1,5 stilling. Jussnettverket har ved denne
utvidelsen også ansvar for juridisk bistand til Froland, Risør og Grimstad.
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5 Pedagogiske tjenester

Sektor Pedagogiske tjenester har vært organisert som ovenfor i 2018. Det har vært stort fokus på
budsjettkontroll gjennom hele året. Likevel har 7 skoler et samlet merforbruk på ca. 8,7 mill. kroner.
Rektorene forklarer gjennomgående merforbruket med nødvendige tiltak for enkeltelever som av
ulike årsaker trenger tett oppfølging. Samlet merforbruk ved skolene er noe høyere enn i 2017.
Rektorene melder om en økning i elever som trenger ekstra personalressurser.
Barnehageenhetene og enhet Spesialpedagogiske tjenester avsluttet budsjettåret i tilnærmet
balanse.
Rykene oppvekstsenter ble etablert 1.8.2018 da Rykene skole og Rykene barnehage slo seg
sammen til en enhet.
BTI-modellen ble besluttet innført i kommunen gjennom bystyrevedtak 27.9.2018, og det er
opprettet styringsgruppe, arbeidsgrupper, og det er engasjert prosjektleder BTI. Rådmannen har
startet arbeidet for å innfri bystyrets forventninger om bl.a. stor lederoppmerksomhet for å få til
nødvendige endringer med hensyn til bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og deres familier.
Fra 1.1.2019 blir enhetene Forbyggende tjenester, Barnevern og Avlastning og bosetting en del
den utvidede sektoren Barn, unge og familier.

Barnehage
Vi har i Arendal:
•
•

47 private barnehager, hvorav 3 familiebarnehager og tre åpne barnehager.
6 kommunale resultatenheter med 11 kommunale barnehagebygninger + to oppvekstsenter
(barnehage + skole med 1.-7. trinn)

Barnetall i private og kommunale barnehager i Arendal
Plasserte barn pr 15.12.
2016

Plasserte barn pr 15.12.
2017

Plasserte barn pr 15.12.
2018

Totalt

2 309

2325

2272

Private barnehager

1 706

1730

1703

603

595

569

Barnehage

Kommunale barnehager

Som tallene ovenfor viser, var det fra 15.12.2017 til 15.12.2018 en nedgang i antall barn i de
kommunale barnehagene med 26 barn. I de private var det en nedgang med 27 barn. Totalt vil de
si en nedgang fra 15.12.2017 til 15.12.2018 med 53 barn.
Antall barn i barnehagene henger sammen med at det i Arendal var en nedgang på 74 barn i
alderen 0-5 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, fra 2877 barn til 2803 barn.
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Barnehageøkonomi, barnehageplasser og brukertilfredshet
Tall i mill. kroner
Tilskudd til private barnehager

Regnskap
2018

Opprinnelig
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Merforbruk (-)/
Mindreforbruk (+)

269,7

255,0

255,0

-14,7

Komp. redusert foreldrebetaling

8,3

7,4

7,4

-0,9

Ovf. til andre kommuner (gjestebarn)

4,8

6,5

6,5

1,7

Ovf. fra andre kommuner (gjestebarn)

-4,9

-4,0

-4,0

0,9

2,1

7,1

3,6

1,5

-2,6

0

-0,4

2,2

0,5

0

-0,5

-1,0

277,9

272,0

267,6

-10,3

Andre utgifter
Andre inntekter
Netto avsetning til bundne fond (avsetning-bruk)
Sum

Barnehagedelen av rådmannens stab oppveksts budsjett for 2018 består i hovedsak av tilskudd til
private barnehager, kompensasjon for redusert foreldrebetaling
(inntektsgradering/søskenmoderasjon) og utbetalinger/innbetalinger i forbindelse med
«gjestebarn» til/fra andre kommuner.
Tilskuddet til private barnehager 2018 baserte seg på regnskapstall og barnetall for 2016 i de
kommunale barnehagene. Endelig regnskap for tilskudd til private barnehager viser et merforbruk
på 14,7 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at det var mange flere barn i private barnehager enn
budsjettert. Nedgangen i antall fødte barn gjenspeiles ikke i antall barn i barnehagene. Det betyr at
andel barn i barnehage har økt. I tillegg er dere flere gjestebarn enn budsjettert, og dette oppveier
noe av merforbruket (0,9 mill. kroner). Vi har også færre gjestebarn i andre kommuner enn
budsjettert. Dette oppveier også noe av merforbruket (1,7 mill. kroner).
Kompensasjon for redusert foreldrebetaling (inntektsgradering og gratis kjernetid) ble høyere enn
forventet. Resultatet ble et merforbruk på denne posten i forhold til regulert budsjett på 1,3 mill.
kroner.
Tilskudd til private barnehager
Kommunen betaler tilskudd til private barnehager etter reglene i barnehageloven og tilhørende
forskrift om likeverdig behandling. Faktorer som påvirket budsjettbehovet for tilskudd og rammer til
private barnehager i 2018 ift. budsjett for 2017:
•
•
•
•

Lønnsvekst i kommunale barnehager.
Økt foreldrebetaling fra 2 730 til 2 910 kroner per mnd.
Tilskudd til økt pedagogisk bemanning fra 1.8.2017 - helårsvirkning i 2018
Endring i barnetall

Kommunen betalte i 2018 tilskudd til ordinære private barnehager iht. forskrift om likeverdig
behandling basert på kommunens regnskap for 2016. Følgende driftstilskuddssatser gjaldt for
2018:
•
•

Tilskuddssats drift pr heltidsplass pr år for små barn: 219 996 kroner
Tilskuddssats drift pr heltidsplass pr år for store barn: 107 993 kroner

I tillegg ble det utbetalt kapitaltilskudd basert på barnehagens byggeår etter følgende satser:
Byggeår
Til og med 2009

Tilskuddssats per plass
9 200

2010-2012

15 700

2013-2015

18 500

2016-2018

22 500
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Økonomiske tiltak kommunale barnehager
I og med at barnetallet er synkende, vurderes nå rammene hele tiden, og spesielt i forbindelse
med oppstart av nytt barnehageår 1. august 2019. Evt. justeringer som følge av endringer i
barnetall/bemanningsbehov gjøres i 2. tertial. I 2018 medførte dette reduserte rammer til de
kommunale barnehagene på til sammen 0,3 mill. kroner fra 1. august.
Regnskap samlet for barnehageenhetene
De kommunale barnehageenhetene har et samlet mindreforbruk på 87 000 kroner før avsetning til
disposisjonsfond i 2018. Tre enheter har merforbruk. En enhet brukte fond for å unngå merforbruk.
Totalt er det avsatt 185 600 kroner til disposisjonsfond. 192 887 kroner er hentet inn fra tidligere
års avsetninger for å redusere merforbruket.

Rammeplan og felles årsplan for kommunale barnehager.
Barnehagenes arbeidsdokumenter er: Lov om barnehager med forskrifter, Rammeplan for
barnehager og barnehagens årsplan.
De kommunale barnehagene har gjort et stort arbeid med å utarbeide en felles årsplan. Områder
som har fått ekstra fokus barnehageåret 2017/2018 er:
•
•
•
•
•
•
•

Barnehagens verdigrunnlag.
Gode læringsmiljø i barnehage og skole.
Fellesskap, inkludering og tilhørighet.
Omsorg, lek og læring.
Livsmestring og helse.
Foreldresamarbeid.
Planlegging, vurdering og evaluering.

Planen ble evaluert våren 2018, og det ble da bestemt at barnehagenes felles årsplan skal gjelde
for fem år fra og med barnehageåret 2018/2019. For å kunne forsvare dette valget, vil dagens
årsplan bli oppjustert med flere områder, og hver barnehage skal utarbeide tydeligere
halvårsplaner som viser hvilket fokus barnehagen har i det enkelte barnehageår. I disse
halvårsplanene skal det også legges inn tidspunkt for evaluering og vurdering av barnehagens valg
og gjennomføring av det pedagogiske innhold. Barnehagens systematiske evaluering og
vurderingsarbeid skal være førende for videre planlegging relatert til felles årsplan.

Kompetanseplan
Kompetanseplanen 2018 -2020 er bygd på «Kompetanse for fremtidens barnehage, en strategi for
kompetanse og rekruttering 2014-2020» og Arendal kommunes kvalitetsdokument for barnehage.
Dette er førende for det pedagogiske arbeidet i barnehagene, for samarbeidet med foreldrene og
tverrfaglige samarbeidspartnere.
I 2018 har følgende kompetanseheving vært gjennomført for kommunale og private barnehager:
•
•
•
•
•

Tre fellessamlinger for styrere og pedagogiske ledere med tema: Implementering av ny
rammeplan.
To lærende nettverk for pedagogiske ledere: implementering av ny rammeplan, fra teori til
praksis.
Fagdag for alle ansatte med tema: Implementering av ny rammeplan (fylkesmannens regi).
Fagdag for alle ansatte med tema: Livsmestring
Lærende nettverk: realfag i barnehagen.

I 2018 har totalt 187 pedagogiske ledere og 50 styrere deltatt i kompetansehevingen
implementering av ny rammeplan. Pedagogenes evaluering av denne satsingen har vært veldig
positiv. De påpeker nytteverdien i valgte temaer, og at det var metodisk lagt opp til å utvikle praksis
i forhold til teori gjennomgått på samlingene.
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Tilsyn
Våren 2018 ble det gjennomført 13 utviklingssamtaler med samarbeidsutvalgene i barnehagene.
Høsten ble brukt til oppfølging av samtalene som ble gjennomført på våren.
Dette er samtaler som har elementene foredle, fornye og fjerne dagens pedagogiske praksis.
Der hvor det påpekes at det må fornyes eller fjernes praksis som strider mot barnehageloven og
rammeplanen, må barnehagen dokumentere i etterkant av samtalen hva som skal gjøres, hvilke
tiltak, hvem har ansvar og tidsperspektiv.
Dette blir igjen fulgt opp i ny samtale med barnehagemyndigheten. Følger ikke barnehagen opp, så
åpnes et tilsyn.
Web-basert tilsyn i desember 2018 ble ikke gjennomført for alle barnehagene som tidligere på
grunn av kapasitetsproblemer i rådmannens stab oppvekst. Dette tilsynet vil bli gjennomført i april
2019.
Når det gjelder områdeovervåking, så ble Basilrapporteringen desember 2018 brukt som tidligere
år.
Det har vært ett hendelsesbasert tilsyn. Dette var i en privat barnehage. Tilsynet vil bli avsluttet
våren 2019.
Barnehagemyndigheten har hatt tilsyn i forhold til godkjenning av barnehage. Rapporten ble sendt
kommunen i slutten av desember, og frist for tilbakemelding er 01.05.2019.

Realfag
Utvikling av Arendal som realfagskommune er et satsingsområde i perioden 2016-2019.
Det er etablert to lærende nettverk hvor 12 kommunale og 19 private barnehager er deltakere. Alle
disse 31 barnehagene har fått en «Mattekasse» med konkretiseringsmateriell for å styrke
realfagsarbeidet, samt boka «Realfag i barnehagen».
Vi har et samarbeid med Vitensenteret som gir barnehagene en alternativ læringsarena for
realfagene, som forhåpentlig vis stimulerer til økt interesse for realfagene hos barna.

Foreldreundersøkelse 2018
Alle de kommunale barnehagene gjennomførte undersøkelsen mellom 1. og 30. november 2018.
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og kommunen som en hjelp til å
vurdere og utvikle barnehagetilbudet.
Kommunale barnehager (2018)

Private og kommunale
barnehager (2018)

Ute- og innemiljø

4,0

4,3

Relasjon mellom barn og voksen

4,5

4,6

Barnets trivsel

4,8

4,8

Informasjon

4,1

4,2

Barnets utvikling

4,6

4,7

Medvirkning

4,2

4,3

Henting og levering

4,4

4,4

Tilvenning og skolestart

4,5

4,5

Tilfredshet

4,5

4,6

Foreldreundersøkelsen

Skala: 1-5 der 5 er best. Det var høye score også ved foreldreundersøkelsen 2018 som ble
gjennomført for andre gang i denne versjonen.
Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse der foreldre får si sin mening om
barnehagetilbudet, inkludert barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.
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Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, men gir også viktig
informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på kommunalt nivå og i forhold til
nasjonalt nivå.

Endring barnehager/barnehageplasser 2018
•
•
•
•
•
•
•

St. Franciskus utvidet arealet fra 111,6 kvm til 132 kvm. Det tilsvarer en økning med fire
små barn.
Springkleiv barnehage økte med tre plasser for små barn.
Kirkens Bymisjon Torvet reduserte driften fra tre dager til to dager.
Kirkens Bymisjon utvidet med en ny avdeling på Eydehavn. Godkjenningen ble: åpningstid
to dager for 15 barn.
Normisjon Nedenes åpen barnehage ble godkjent to dager i uken for 20 barn.
Bjønnes barnehage ble lagt ned med 42 plasser, (omregnet til store barn).
Læringsverkstedet barnehage Tyholmen reduserte driften fra 103 plasser til 80 plasser,
omregnet til store barn).

Etter- og videreutdanning i barnehager 2018
Styrerutdanning: 2 styrere i private barnehager startet opp styrerutdanningen høsten 2018.
Veilederutdanning for praksislærere: 3 pedagoger; 1 fra kommunal barnehage og 2 fra private
barnehager startet opp høsten 2018.

Bystyresaker
PS 18/7 Oppvekstsenter Rykene.
PS 18/13 Barnehagestrukturen på Tromøy.
PS 18/48 Arendal kontrollutvalg - rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og
ressursbruk på barnehageområdet.
PS 18/60 Revisjon av vedtekter for kommunale barnehager i Arendal.
PS 18/92 Søknad om utvidelse av Kirkens Bymisjon, Åpen barnehage med en avdeling på
Eydehavn.
PS 18/144 Søknad om utvidelse av St. Franciskus barnehage.

KOSTRA
Landet
uten
Oslo
2018

Sarpsborg
2018

Arendal
2016

Arendal
2017

Arendal
2018

Gruppe
13 2018

AustAgder
2018

144 849

152 534

167 268

150 636

165 478

153 249

139 793

Barn korrigert for alder per
årsverk til basisvirksomhet
(antall)

5,9

6

5,8

6

5,9

5,9

6,3

Barn korrigert for alder per
årsverk til basisvirksomhet i
kommunale barnehager (antall)

5,6

5,8

5,8

5,9

5,7

5,8

5,9

KOSTRA - ureviderte tall,
konsern
Netto driftsutgifter barnehager,
per innbygger 1-5 år (kr)

KOSTRA viser at Arendal kommune har høyere netto driftsutgifter til barnehage per innbygger 1-5
år enn sammenligningsgruppene. Kostnadene øker med 10 prosent fra 2017 til 2018 noe som er
mer enn i gruppe 13, landet uten Oslo og Sarpsborg.
En årsak til dette er at det er færre barn per ansatt i Arendal enn i sammenligningsgruppen gruppe
13 og Sarpsborg. Høy voksentetthet i barnehagene bør gi seg utslag i god kvalitet, men det koster.
Det arbeides kontinuerlig med å ha fulle barnegrupper og for å holde kostnadene nede.
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Skole
Vi har i Arendal:
•

•

17 kommunale skoler inkludert:
o To oppvekstsentre (skole og barnehage)
o Lunderød skole og ressurssenter
o Sandum alternative skole på Hove
3 private skoler (Arendal internasjonale skole, St. Franciskus skole, Steinerskolen)

Det har i mange år vært stort fokus på at flest mulig av kommunens elever skal gjennomføre
videregående opplæring.
Et godt utgangspunkt for dette er gode barnehager og en god grunnskoleopplæring. Vi ønsker at
våre elever bl.a. har så gode standpunkt - og eksamensresultater som mulig. I et
levekårsperspektiv er utdanningsnivået i mange sammenhenger utslagsgivende. Av tabellen under
ser vi at jo høyere utdanning foreldrene hadde, jo høyere grunnskolepoengsum fikk elevene i Aust
- Agder våren 2018.

Av tabellen under ser en at utdanningsnivået i Arendal for aldersgruppen 25 -44 år er betydelig
lavere enn landet og også våre nærliggende kommuner Grimstad og Kristiansand.
Det vil si at dersom elevene i Arendal oppnår skoleresultater på nivå med landet, er resultatene
over det en kan forvente ut fra foreldrenes utdanningsnivå. Da har elevene som gruppe, de ansatte
på skolene og foresatte bidratt til et positivt «skolebidrag» i gruppa, på trinnet eller i kommunen.
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Økonomi
Sum ramme
Kommunale skoler

Regnskap
2018
403,1 mil. kr.

Opprinnelig
budsjett 2018

Regulert budsjett
2018

379,4 mill. kr.

394,4 mill. kr.

Regnskap
2017
380,7 mill. kr.

Regnskapstall for 2018 viser at de kommunale skolene (ekskl. Sandum) har et merforbruk på 8,7
mill. kroner. Enheter som har merforbruk og som hadde disposisjonsfond har hentet inn dette. Åtte
enheter står for et merforbruk på totalt 8,9 mill. kroner.
Budsjettrammen til Lunderød skole og ressurssenter ble redusert med 1,5 mill. kroner 2. tertial i
2018. Årsaken til dette var høyere refusjoner enn tidligere år, og enheten hadde likevel et
mindreforbruk. 7 enheter har et mindreforbruk og har fått satt av midler til disposisjonsfond, se
tabell under.
Enhet

Avsetning til disposisjonsfond 2018

Lunderød skole og ressurssenter

205 500

Birkenlund skole

9 200

Stuenes skole

70 500

Stinta skole

56 400

Eydehavn skole

78 500

Myra skole

3 600

Rykene skole

50 000

Sum

473 700

Enhet spesialpedagogiske tjenester (inkl. Sandum skole) gikk i balanse ved bruk av
disposisjonsfond.

Elevtallsutvikling private og kommunale skoler 2010-2018
Skoleår

Elevtall totalt

Elevtall kommunale
skoler

Elevtall private skoler

2010/11

5 275

5 001

274

2011/12

5 305

5 023

282

2012/13

5342

4 920

422

2013/14

5 368

4 921

447

2014/15

5 395

4 927

468

2015/16

5 398

4 881

517

2016/17

5 523

4 976

547

2017/18

5469

4914

555

2018/19

5564

5017

547

Elevtallet ved skoler i Arendal kommune økte med 95 elever fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret
2018/2019. De kommunale skolene økte med 103 elever, mens friskolene hadde en reduksjon på
8 elever.
En har i flere år fulgt elevtallsutviklingen tett i Arendal vest med tanke på behov for skoleutvidelser.
Nedenes skole er nå nærmest full, og det kan bli nødvendig med utvidelse relativt raskt. Usikkerhet
rundt hvor mange elever som søker seg til friskolene i kommunen gjør eksakt framskriving
vanskelig. Også Rykene skole ligger rundt klassedelingstallet på noen trinn og ekstra rom
vurderes.

Årsrapport 2018

21(219)

Faglige resultater
Mål 2017

Resultat
2017

Mål 2018

Resultat
2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

50

48

50

49

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

50

48

50

48

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing

50

49

50

49

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing

50

48

50

49

Nasjonale prøver 8. trinn – regning

50

49

50

49

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing

50

49

50

50

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing

54

54

54

52

Nasjonale prøver 9. trinn – regning

54

54

54

52

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk

3,6

3,4

3,6

3,8

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,3

3,0

3,3

3,4

Eksamenskarakter skr. engelsk

3,8

3,9

3,8

3,5

Eksamenskarakter skr. matematikk

3,3

3,3

3,3

3,5

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

41,5

41,1

41,5

40,9

Navn på indikator, resultater

Når det gjelder faglige resultater i våre kommunale skoler, ser en at det er en framgang fra 2017 til
2018 i skriftlig eksamen norsk sidemål og norsk hovedmål og i skriftlig eksamen matematikk.
Samtidig er det en tilbakegang i skriftlig eksamen engelsk og i grunnskolepoeng.
Det er også en fremgang på nasjonale prøver både for 5. trinn og 8. trinn i lesing og for 8. trinn
engelsk lesing.

Elevundersøkelsen
Mål 2017

Resultat
2017

Mål 2018

Resultat
2018

Vurdering for læring 7. trinn

4,0

3,9

4,0

3,9

Vurdering for læring 10. trinn

3,3

3,2

3,3

3,2

Mobbing på skolen 7. trinn

0%

9,8 %

0%

7,7 %

Mobbing på skolen 10. trinn

0%

10,9 %

0%

6,9 %

Elevundersøkelsen, resultater

Mobbetallene inkluderer et samletall for 3 kategorier slik vist på skoleporten; Mobbet av medelever, mobbet digitalt og mobbet av
voksne.

Når det gjelder elevundersøkelsen, er resultatene i Vurdering for læring uforandret fra 2017 til
2018.
Når det gjelder mobbing på skolen, ser en nedgang på 7. trinn fra 9,8 % til 7,7 %. På 10. trinn er
det en nedgang fra 10,9 % til 6,9 % i de kommunale skolene. Fremdeles er mobbetallene for høye,
men det går tydelig i riktig retning. Tilsvarende mobbetall nasjonalt er 7. trinn: 6,9 % og for 10.
trinn: 7,0 %. Tallet for 10. trinn i Arendal er nå bedre enn i landet forøvrig, men vi skal videre ned.
Målet er ingen mobbing.
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Etter- og videreutdanning
Skoleår

Antall lærere

2009/2010

0

2010/2011

8

2011/2012

2

2012/2013

13

2013/2014

9

2014/2015

16

2015/2016

28

2016/2017

32

2017/2018

30

2018/2019

37

Når det gjelder videreutdanning, ser en at inneværende skoleår er det hele 37 lærere som tar
videreutdanning, det høyeste tallet i tabellen. Det høye tallet skyldes i stor grad at vi arrangerer
engelsk for barnetrinnet i Eurekabygget skoleåret 2018/19. Dette tilbudet er også for de andre
Østre - Agderkommunene. Det er 25 lærere fra Arendal som tar dette studiet og 22 fra de andre 7
kommunene.
Det er 1 avdelingsleder som gjennomfører lederutdanning på 30 studiepoeng, ofte omtalt som
«rektorskolen» skoleåret 2018/2019.

Bystyresaker i 2018
I 2018 har det vært fremmet følgende saker for bystyret:
PS 18/7 Oppvekstsenter på Rykene
PS 18/21 Utbygging av Lunderød skole og ressurssenter
PS 18/52 Retningslinjer for reklame og ranselpost i grunnskolene i Arendal
PS 18/62 Justering vedtekter i SFO
PS 18/65 Opprettelse av leirskole på Hove - kommunalt ansatt pedagog
PS 18/86 Felles arbeid til beste for barn/unge og deres familier i Arendal kommune
PS 18/91 Forslag til tilbud for elever på barnetrinnet med psykososiale vansker - oppfølging av sak
17/36 og 17/5916
PS 18/93 Høring- Rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge - Ekspertgruppen for barn
og unge med behov for særskilt tilrettelegging
PS 18/108 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017
PS 18/120 Oppfølging av bystyresak 18/86 «Felles arbeid til beste for barn/unge og deres familier i
Arendal kommune». Organisatoriske endringer
PS 18/125 Opprettelse av 11. år i grunnskolen i Arendal kommune
PS 18/132 Melding til bystyret
PS 18/133 Melding til bystyret
PS 18/135 Melding til Bystyret
PS 18/141 Mobbeombud i Arendal kommune
PS 18/142 Evaluering av «Beredskapsteam mot mobbing for barn og ungdom i Arendal»
PS 18/146 Endring av skolerute 2019/2020
PS 18/135 (Formannskap) Høring - Lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder fylkeskommune.
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KOSTRA
Landet
uten
Oslo
2018

Sarpsborg
2018

Arendal
2016

Arendal
2017

Arendal
2018

Gruppe
13 2018

AustAgder
2018

92 936

96 732

99 998

103 329

111 550

112 430

104 646

Elever i kommunale og private
grunnskoler som får
spesialundervisning (prosent)

9,6

9,6

9

7,5

9,1

7,9

5,5

Gruppestørrelse 2 (antall)

18

16,9

17,6

17,3

16,1

16

17,4

Andel lærere som er 60 år og
eldre (prosent)

13,3

12,7

11,8

9,8

10,3

10,3

9,9

Andel lærere i heltidsstilling
(prosent)

68,9

69,2

71,4

75,6

69,9

73,1

78

Andel lærere med universitets/høgskoleutdanning og
pedagogisk utdanning (prosent)

88,9

88

85,9

86,6

87,7

86,2

88,1

KOSTRA - ureviderte tall,
konsern
Netto driftsutgifter per innbygger
6- 15 år (kr)

Andelen elever som får spesialundervisning i grunnskolen i Arendal er høyere enn
sammenligningsgruppene, men har gått ned fra 2017. Gruppestørrelsen i Arendal er høyere enn
sammenligningsgruppene og har økt fra 2017. Det er flere lærere over 60 år enn i
sammenligningsgruppene. Andelen som er i heltidsstilling har økt fra 2017-2018 og er høyere enn i
Aust - Agder, men lavere enn i gruppe 13, Sarpsborg og landet uten Oslo. Det er en lavere andel
lærere med universitets- og høyskoleutdanning i Arendal enn i sammenligningsgruppene.
Når det gjelder netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, ligger Arendal svært lavt i forhold til de
kommunene vi sammenligner oss med. Men her spiller andelen elever i private skoler inn. Arendal
har en høy andel elever i private skoler, som ikke korrigeres for i KOSTRA tallene.

Skoleporten
Skoleporten - Undervisningspersonell
Arendal kommune, Grunnskole, Undervisningspersonell, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn
Indikator og nøkkeltall

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Antall elever per årsverk til undervisning - Arendal kommune

13,0

12,7

12,9

Antall elever per årsverk til undervisning - Aust-Agder fylke

12,4

12,1

12,2

Antall elever per årsverk til undervisning - Nasjonalt

12,3

12,1

12,0

Lærertetthet i ordinær undervisning - Arendal kommune

17,3

16,3

16,7

Lærertetthet i ordinær undervisning - Aust-Agder fylke

16,5

15,9

16,0

Lærertetthet i ordinær undervisning - Nasjonalt

17,0

16,8

16,4

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent
utdanning - Arendal kommune

96,8

97,7

97,4

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent
utdanning - Aust-Agder fylke

97,4

97,6

97,5

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent
utdanning - Nasjonalt

95,9

95,9

95,8

Indikator og nøkkeltall

Ovenfor ser vi noen tall for kommunale skoler hentet fra skoleporten.no. Vi ser at det er flere elever
pr lærer i de kommunale skolene i Arendal enn i Aust - Agder og i landet.
Vi ser også at andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er
høyere ved de kommunale skolene i Arendal enn i landet, men 0,1 % lavere enn i Aust - Agder.
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Når det gjelder spesialundervisning ved de kommunale skolene, ser vi av figuren nedenfor at det
har vært en nedgang i andel elever som mottar spesialundervisning fra oktober 2017 til oktober
2018:

Satsingsområder, kommunal planstrategi 2017 – 20, oppvekst
Tidlig innsats
Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår
i førskolealder eller senere i livet.
Tidlig innsats er svært viktig. Med tidlig innsats kan vi unngå at
•
•

vansken blir unødvendig stor
det oppstår tilleggsvansker

Med tidlig innsats kan vi også forebygge bl.a.
•
•
•
•
•

skjevutvikling
sosiale vansker
lærevansker
frafall i skolen
å havne utenfor arbeidslivet

Det er viktig å gripe tak i mistanker en måtte ha, og undersøke om barnet kan ha en vanske – vi
skal ikke vente og se. Det er viktig å fange opp de barna som trenger noe ekstra så tidlig som
mulig.
Om eleven liker seg på skolen, henger ofte sammen med om eleven mestrer. Svært få liker det en
ikke mestrer. Mestrer en ikke grunnleggende ferdigheter som å regne, som å lese, er veien kort til
ikke å like matematikk eller lesing.
Blir elever hengende etter faglig, synes de skolen er vanskelig. Mestring avgjør ofte om en liker
noe eller ei.
Og barn som mestrer det sosiale samspillet, lykkes ofte lettere også språklig. De blir med i leken
og får språklig mengdetrening. De som starter i skolen med gode språklige ferdigheter, står godt
rustet. Barn/elever spør seg: Ser de meg? Prater de med meg? Er de interessert i meg?
Dette har hatt stort fokus i barnehager og skoler i forbindelse med satsingen «Gode læringsmiljø i
barnehager og skoler» i 2018.

Tverrfaglig innsats og BTI-modellen.
I 2018 har det vært stort fokus på bedre tverrfaglig innsats i arbeidet for barn, unge og deres
familier. Både bystyret og rådmannen har ønsket en endring, og det overordnede målet for
endringen er:
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Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på
skolen, og i fritiden.
Endringer krever ofte holdningsendringer, god samhandling, god ledelse og tilstrekkelig kapasitet i
organisasjonen. Motivasjon er en viktig faktor for kapasitet. Medarbeiderne må se behovet for
endringen.
For å få til bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og familier i Arendal, valgte en at BTI-modellen
skal innføres. Arbeidet med modellen startet høsten 2018.
1.BTI skal bidra til tidlig innsats – ikke vente og se!
2.BTI skal bidra til helhetlig og koordinert oppfølging av barn, unge og familier som det er knyttet
undring/bekymring til, uten brudd i oppfølgingen.
3.BTI skal bidra til at barn og unge og familier blir hørt og medvirker i saker som handler om dem
Det er engasjert prosjektleder BTI, styringsgruppe BTI og arbeidsgrupper. Det er besluttet at
kommunalsjef for pedagogiske tjenester fra 1.1.2019 skal få nye tjenester i sin portefølje og får
tittelen kommunalsjef Barn, unge og familier. Kommunalsjefen vil i 2019 få et særlig ansvar for god
samhandling og for innføringen av BTI-modellen.

Satsingsområder i Pedagogiske tjenester 2018
Også i 2018 har satsingsområdene vært:
• Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
• Realfagskommunen Arendal
• Vi skal ha et godt samarbeid med foresatte i barnehager og skoler
Satsingsområdene har vært arbeidet hardt og godt med over tid.
Strategisk kart for grunnskolen i Arendal er det førende dokumentet for satsinger, mål og tiltak, og
dette revideres årlig.
Rådmannen finner det gledelig at satsingen på Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og
faglig i fellesskapet har resultert i en betydelig nedgang i mobbetallene på elevundersøkelsen
høsten 2018. Dette satsingsområdet har hatt stort fokus fra kommunalsjef, stab, i rektormøter og
ikke minst i arbeidet på den enkelte skole. Det er utarbeidet kjennetegn på at barn og unge har det
godt på skolen (i tillegg til i barnehagen, hjemme og på fritiden). Alle ansatte skal se etter det vi
ønsker å se, høre etter det vi ønsker å høre - og handle.
Skoleåret 2018/19 er det en partnerskapsavtale mellom UIA og Østre Agder der Arendal har
arbeidet med Bedre læringsmiljø gjennom implementeringen av ny overordnet del av
læreplanverket. Skolelederne inkl. SFO-lederne deltar på denne nasjonale satsingen på
desentralisert kompetanseheving gjennom etterutdanning.
Kilde: Skoleporten.no
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Kap. 9A i opplæringsloven hadde skoleåret 2017/18, det første skoleåret med nytt kap. 9A, stort
nasjonalt, regionalt og lokalt fokus, og det tok noe tid før alt var på plass. Gjennom 2018 har det
vært et omfattende arbeid for å få på plass nødvendige gode rutiner og maler samt informasjon ut
til elever og foresatte.
Beredskapsteam mot mobbing ble evaluert høsten 2018, og teamet er besluttet at skal fortsette sitt
arbeid, jf. PS 18/142.
Rådmannen er også tilfreds med at realfagssatsingen har gitt bedre matematikkresultater ved
eksamen på 10.trinn. Det har vært jobbet godt i ledede realfagsnettverk på barnetrinnet og på
ungdomstrinnet. Innen realfag har det også vært et samarbeid med de to videregående skolene i
Arendal og med Froland skole/kommune.
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Når det gjelder det siste satsingsområdet, skole - hjem, så har vi ikke i Elevundersøkelsen
indikatorer på dette. Men indikatoren Støtte hjemmefra viser at elevene opplever god støtte
hjemmefra.
Kilde: Skoleporten.no

Vi ser at på en skala fra 1-5, der 5 er best, ligger scoren stabilt på 4,4 for de kommunale skolene
samlet i Arendal på 7. trinn. Dette er på landsgjennomsnittet, og høsten 2018 litt over Aust - Agder.

På 10.trinn har Arendal hatt en økning fra høsten 2015 på 3,8 til 4,1 høsten 2018. Ved siste
undersøkelse er scoren som for landet, men litt over scoren for Aust - Agder.
Spørsmålene som elevene scorer, er:
Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen
Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme
Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet
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6 Helse og levekår
Visjon, strategi og satsningsområder

Organisasjonskart Helse og levekår
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI!
Etisk refleksjon er en forutsetning for god kvalitet i våre tjenester og i vårt arbeid. Vi arbeider for en
dreining fra refleks til refleksjon i alle små og store oppgaver. Per Fugellis tre faktorer for at
mestring skal være tilstede er:
•
•
•

Oppleve personlig verdighet - respekt og selvrespekt
Oppleve handlingsrom i eget liv
Oppleve tilhørighet til en flokk (fellesskapet)

Satsningsområder 2018 - 2021 i Helse og levekår:
•
•
•
•
•
•
•

Alle Innenfor! Ingen Utenfor!
Gode Forløp
Det Gode Menneskemøtet
Trygge Individer - Trygge Hjem
Kompetanse
Rekruttering
Innovasjon

Vårt arbeid skal kjennetegnes av verdiene respekt, samarbeid, engasjement og ansvarlighet.

Økonomi
Økonomisk resultat 2018
Enhetene Institusjon, Hjemmebaserte tjenester og Levekår (barnevern) står for merforbruket med
hhv. 13,1 mill. kroner, 8,4 mill. kroner og 2,6 mill. kroner. Dette gir et merforbruk på 23,6 mill.
kroner. Enhetene Funksjonshemmede, Koordinerende enhet og NAV har et positivt resultat på til
sammen 2 748 000 kroner med hhv 2,1 mill. kroner, 348 000 kroner og 300 000 kroner.
Det er flere årsaker til merforbruket, men i hovedsak skyldes dette:
•
•
•
•

Kjøp av tjenester (barnevern)
Ekstrahjelp og overtid
Kost
Reduserte inntekter

Arendal kommune er vertskommune for legevakt og krisesenter. Legevakten har et merforbruk
på 773 680 kroner hvorav Arendals andel utgjør 336 551 kroner. Hovedårsaken er økte
nødnettkostnader, noe som er meldt gjennom hele året. Det har også vært økte utgifter til overtid
grunnet ubesatte helgestilinger. Krisesenteret har et positivt resultat på 540 000 kroner.
Enslige mindreårige har i 2018 en merinntekt på 19 mill. kroner.
Merinntekt «Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i
kommunene» ble etter gjennomgang av ordningen i vår kommune på 27,5 mill. kroner etter
rapportering 2. tertial.
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Ressurskrevende tjenester - ny finansieringsmodell
Arendal kommune arbeidet høsten 2018 med å videreutvikle modell for beregning av refusjon for
ressurskrevende brukere. Denne modellen tar utgangspunkt i Sandnes kommunes økonomi- og
finansieringsmodell for tjenester til funksjonshemmede. Modellen er utarbeidet for å sørge for en
mer rettferdig fordeling av ressursene i henhold til brukernes behov, mellom avdelingene og den
fungerer også som grunnlag for rapportering og søknad om refusjon ressurskrevende brukere.
Modellen bygger på en kartlegging av brukernes behov som utgangspunkt for finansiering av
tjenestene. I vår modell er brukernes hjelpebehov inndelt i fire ulike nivå, der nivå A er de som har
behov for minst hjelp og nivå D er de som har behov for mest hjelp. Hvert nivå utløser en viss
mengde personalressurs. Alle brukere med ressurskrevende tjenester ble kartlagt høsten 2018.
Bemanningsplanlegging
Det ble i 2018 jobbet med å styrke økonomikompetansen hos våre ledere. Enhetsledere og
avdelingsledere for hjemmesykepleien, langtids- og korttidsinstitusjonene har deltatt på 5
samlinger med individuell veiledning og oppfølging av lederne mellom samlingene. I tillegg har
ressurspersoner i stab- og støttefunksjoner vært involvert for å heve kompetanse i sektoren på
flere nivå. Kostnadene til dette har vært finansiert gjennom OU-midler fra KS.
Siden personalkostnadene utgjør 80-90 % av de samlede kostnadene i sektoren er det viktig at
lederne har en grunnleggende forståelse for hvordan bemanningsplaner og turnuser påvirker
avdelingens økonomi. Bedre bemanningsplanlegging vil spare inn kostnader knyttet til overtid,
ekstrahjelp og vikariater. Det legger også grunnlag for en vellykket innføring av heltidskultur i helse
og levekår.
Retningslinjer for bruk av overtid og ekstrahjelp er innskjerpet. Det er innført krav om godkjenning
av enhetsleder for å benytte overtid eller ekstrahjelp såfremt det ikke omhandler en situasjon hvor
det er fare for liv og helse.
Hver avdeling/tjeneste har måttet definere en minimumsbemanning. Hensikten med dette er å vite
når man har en uforsvarlig bemanning i avdelingen, samt sørge for at dette er kjent og forstått av
hele personalgruppen.
Avdelingslederne skal prioritere oppgaver fra 1 til 4, for å sikre at avdelingene ikke drifter med
personell ut over de økonomiske rammer som er bevilget. Det skal prioriteres i henhold til
følgende:
1. Oppgaver som er kritisk for liv og helse
2. Oppgaver som har stor betydning for mottaker av tjenesten og utføres innen definert
tidsrom (2-4 timer)
3. Oppgaver med fleksibelt tidspunkt – i løpet av døgnet
4. Oppgaver som kan skyves på en til flere dager
Det er jobbet fram et eget rapporteringsskjema hvor det skal rapporteres på økonomi, heltid og
etterhvert kvalitetsmål. Eventuelle tiltak skal synliggjøres i samme skjema. Målet er at alle
enhetene skal ta dette i bruk.
Enhet Institusjon ble fulgt opp særskilt i 2018. Tidlig høst ble det gjennomført samtaler med
samtlige ledere i enheten og samling i etterkant. Alle lederne må rapportere på individuelle
aksjonslister. Disse er utformet med bakgrunn i funn fra gjennomgang og samlinger.

Satsningsområder og tjenesteproduksjon i helse og levekår
Det er ikke mulig i en årsberetning å synliggjøre det høye aktivitetsnivået og gode arbeidet som
gjøres totalt sett i helse og levekår. Rådmannen har valgt å fokusere på noen utvalgte aktiviteter
innenfor satsningsområdene. For øvrig vises det til enhetenes årsmeldinger.
Alle Innenfor! Ingen Utenfor!
I hjemmebaserte tjenester har 11 aktivitetssentre og miljøverter i omsorgsboligene videreført
innsatsen i forhold til inkludering og tilbud om ulike typer språk- og arbeidspraksis i samarbeid med
Røde kors, Nav og voksenopplæringen. Et godt eksempel på det er det vellykkede prosjektet
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«Sykling på gjengrodde stier» som etter hvert har blitt et veletablert samarbeid mellom
voksenopplæringen, Nav og avdeling for miljøverter og dagaktivitetstilbud. Samarbeidet resulterer i
jevnlig trening både for hjemmeboende og beboere på institusjon, og samtidig fører dette til økt
inkludering og god språkpraksis for sykkelverter. Det er stor interesse for dette prosjektet, og
praksisen kopieres nå i flere kommuner bl. a. i Bergen.
Fra 2016 til 2018 har Arendal kommune deltatt i KS utviklingsprogram for inkludering av flyktninger
og innvandrere. Mål med deltakelsen var å skape et målrettet utviklingsarbeid innen et komplekst
fagfelt, å jobbe helhetlig og koordinert for god inkludering av flyktninger som bosettes i Arendal.
Arendal Voksenopplæring, NAV/ Flyktningetjenesten og Enhet enslige mindreårige har jobbet
sammen på ledernivå sammen med politisk og administrativ ledelse og koordinator for inkludering i
Programgruppe inkludering.
Ved utviklingsprogrammets avslutning i november 2018 er det etablert faste møtearenaer mellom
aktørene og felles strategier for å inkludere flyktninger og innvandrere i Arendal har vært:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sosialfaglig oppfølging og spredt bosetting
Bosetting og sosialfaglig oppfølging av enslige mindreårige flyktninger
Frivillighet, fritidsaktiviteter og hverdagsinkludering
Lavterskel helsetilbud og tverrfaglig samhandling
Utvikling av introduksjonsprogrammet
Kort vei fra intro til fagbrev

Det er i løpet av perioden etablert et nært samarbeid med Fylkeskommunen for å styrke
muligheten for at flyktninger får formell kompetanse og blir kvalifisert for norsk arbeidsliv. Gruppen
har bidratt aktivt inn i nasjonale og regionale diskusjoner om integrering og inkludering.
Programgruppe inkludering videreføres som et strategisk tverrfaglig diskusjonsfora med de samme
deltakerne. Fokus er å utvikle tjenestene våre i tråd med anbefalinger fra forskning og nasjonale
strategier og sikre at Arendal fortsetter å utmerke seg innenfor dette fagfeltet.
Gode forløp
Gode pasientforløp er en kvalitetsreform med mål om å få til en mer systematisk og målrettet
oppfølging med en retningsendring fra «Hva kan jeg hjelpe deg med?» til «Hva er viktig for deg?»
Det jobbes innenfor ulike områder i helse og levekår med noe ulik tilnærming. Rådmannen vil i
denne årsrapporten særlig trekke fram måltavle for helse og levekår Fact, Arendalhjelpa og
Miljøarbeidertjenesten.
Måltavle
I gode pasientforløp er brukerens egen deltakelse i tjenesteutforming avgjørende, og spørsmålet
«Hva er viktig for deg» står svært sentralt i dette forbedringsarbeidet. Høsten 2018 startet to av
enhetene jobbingen med felles måltavle. Målet er at alle enhetene i helse og levekår skal kobles
på dette arbeidet. Hovedhensikten er å skape felles forståelse blant ledere og ansatte for hva som
må legges til grunn for at bruker og pårørende skal oppleve gode helhetlige tjenester. Vi skal sette
organisasjonen i stand til å gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig. Vi ønsker å etablere en
felles måltavle for dette arbeidet på tvers av enhetene hvor medvirkning og Det Gode
Menneskemøtet er sentralt.

Årsrapport 2018

31(219)

Fleksibel aktiv oppsøkende behandling (FACT)
Dette er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med
alvorlige psykiske lidelser, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.
Arendal kommune inngikk i januar 2018 avtale med Sørlandet Sykehus HF ved DPS Aust-Agder
om en samarbeidsmodell for FACT. Målsetting er å gi brukere med alvorlige psykiske lidelser en
bedre hverdag. Vi har en egen ansatt inn i teamet, tilsvarende 1 årsverk fra september 2018.
FACT har ca. 150 pasienter, hvorav 74 er fra Arendal. FACT er delt inn flere grupper. En gruppe
jobber spesielt opp mot unge nysyke (18-25 år) hvor en også samarbeider med BUP rundt
enkeltpasienter. Det er også startet en livsmestringsgruppe for 8 pasienter.
Det er avholdt 1 samarbeidsmøte på ledernivå i november, for å sikre god samhandling og at
FACT teamet jobber i tråd med mål og føringer og utvikles etter intensjonene i avtalen. Det er
avtalt faste samarbeidsmøter mellom Arendal kommune og DPS Aust-Agder/ FACT for 2019.
Arendalshjelpa er etablert etter modell av Stangehjelpa. Det er i 2018 prøvd ut
samarbeidsmetoder for å sikre godt tverrfaglig samarbeid samt forberede ett felles inntak til
tjenestene. Gjennom ukentlige møter i 2018 ble modell for samarbeidet tydeliggjort. For 2019 er
det laget en framdriftsplan for gjennomføring og det er planlagt inntak via en telefon/ett inntak med
oppstart i mai 2019. Målet er økt tilgjengelighet til hjelp for innbyggere 0-100 år, og ytterligere
forbedring av samarbeid på tvers av avdelinger og enheter.
Miljøarbeidertjenesten samarbeider godt med NAV, Arendal Eiendom, fastleger og
Spesialisthelsetjenesten. Det er svært gode erfaringer med erfaringskonsulent i teamet.
«Innsatsteam ettervern rus» jobber for å sikre god oppfølging før, under og etter behandling i
spesialisthelsetjenesten.
Unge personer med rusproblemer, og tidlig innsats prioriteres høyt. Et verdig liv for personer med
langvarig rusmisbruk som ikke har motivasjon for å slutte med rusmidler er også en viktig del av
tjenestetilbudet. Feltsykepleien er en viktig del av teamet, og dette er et tilbud for personer som
ikke kan nyttiggjøre seg vanlige helsetilbud på grunn av sitt rusmisbruk.
Bolig og økonomi er grunnleggende elementer der Miljøarbeidertjenesten er viktige støttespillere
for å skaffe bolig og unngå utkastelse for individer som har utfordrende atferd og opplever
stigmatisering.

Trygge Individer - Trygge Hjem
Boligplan for mennesker med utviklingshemming
Det har de senere år vært en økning i antall søknader om bolig for personer med
utviklingshemming. Behovene uttrykkes tidligere enn før, og det er forventninger til at unge
mennesker med utviklingshemming skal kunne flytte hjemmefra i 18-20 års alder. På bakgrunn av
et økende behov var det i 2018 nødvendig å revidere boligplan for brukergruppen. Det er
ventelister på bolig og det er flere unge brukere som får heldøgns tilbud i kommunens
avlastningsboliger i påvente av tilpasset bolig. Denne situasjonen er ikke hensiktsmessig verken
for brukere, pårørende eller tjenesteapparat.
I desember 2018 behandlet bystyret revidert boligplan for mennesker med utviklingshemming, og
bystyret vedtok plan for bygging av to kommunale og to private byggeprosjekt i perioden 20212024. Ett av de nye kommunale bofellesskap planlegges først, og skal være innflyttingsklart i
2021(PS 18/184).
Avlastning
Røedtunet avlastningshjem fikk stor medieoppmerksomhet vinteren 2017/18. De dårlige
bygningsmessige forholdene ved avlastningstilbudet var tidligere beskrevet i flere kommunale
planer, rapporter m.m., og det var allerede bred enighet om at lokalene ikke holdt dagens standard
verken utvendig eller innvendig. Innholdet i tjenestene som ble gitt til brukerne i avlastningstilbudet
fikk god omtale.
Juni 2019 behandlet bystyret sak om avlastning, og vedtok at Røedtunet skulle rives og at det
skulle bygges nytt avlastningstilbud på samme tomt. Det ble videre vedtatt å utvide og oppgradere
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eksisterende lokaler på Fagerheim slik at hele bygget kunne tas i bruk.
Prosessen i forhold til planlegging og oppfølging startet høsten 2018. Det er etablert
arbeidsgrupper og brukermedvirkning er ivaretatt (PS 18/85).
Boliger for sosialt vanskeligstilte
Tverrfaglig tildelingsutvalg tildeler bolig for vanskeligstilte etter «Forskrift om tildeling av kommunal
bolig i Arendal kommune». Utvalget har også i 2018 meldt at de ser behov for:
•
•

Flere boliger som er forsterket og/eller ligger litt for seg selv. Det er spesielt i forhold til
problematikk rundt rus og psykiatri det er mangel på boliger, og der søker ikke er aktuell for
Blå Kors eller annen bemannet bolig.
Boliger til unge aktive rusmisbrukere med utagerende adferd. Dette er en gruppe som ikke
bør bo i områder med mer etablerte rusmisbrukere, og som heller ikke kan bo i rusfrie
boliger pga. adferd.

Helsehus
Bystyret vedtok i Juni 2017 at det skulle settes ned et ad hoc-utvalg i Arendal kommune som skulle
utarbeide konsept for «Nye omsorgssenter, herunder sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns
bemanning inkludert dagaktivitetstilbud og hjemmetjeneste» (PS 17/7370).
Utvalget startet 2018 med besøk på omsorgsbygg i Nedre Eiker og Frogn kommune. Utvalget
reiste også rundt i Arendal og så på våre egne institusjoner. Plankemyra, Elim, Saltrød,
Margaretestiftelsen, Solhaug og Myratunet fikk besøk. Erfaringer fra disse turene ga utvalget
verdifull innsikt og bidro sterkt til utformingen av konseptet for nye helsehus. Utvalget fullførte
arbeidet våren 2018 og konseptet ble vedtatt i juni.

Kompetanse
Strategisk kompetanseplan for helse og levekår ble revidert i 2018 og er gjort gjeldende for
perioden 2019-2022. Planen danner grunnlaget for kompetanseutviklingen i sektoren. Den bygger
på satsingsområdene i handlingsplanen.
Lederutvikling hadde et sterkt fokus i 2018. Det deltar 15 ledere i helse og levekår på desentralisert
lederutdanning. I tillegg til ledersamlinger for sektoren.
Det ble gjennomført mange internkurs i helse og levekår basert på enhetenes egne aktivitetsplaner
med hovedvekt på fagkompetanse tilknyttet de ulike tjenestene.
Helse og levekår mottok i 2018 til sammen tilskudd på til sammen 4 079 411 mill. kroner til
kompetansetiltak og innovasjonsprosjekter fra fylkesmannen. Kompetansemidlene ble tildelt
enheter basert på søknader om tilskudd til ansatte som var i et utdanningsløp med varighet på
minimum 6. mnd. Disse fordelte seg slik:
•
•
•
•

17 assistenter under utdanning til helsefagarbeidere
26 fagarbeidere i videreutdanning
76 ansatte med høgskoleutdanning som tar videreutdanning eller mastergrad
244 medarbeidere i helse og levekår i ABC-opplæring innen demens, eldre og psykisk
helse, velferdsteknologi

Følgende innovasjonsprosjekter fikk tilskudd fra Fylkesmannen:
•
•
•
•

Brukerkunnskap i psykisk helse og rus 700 000 kroner
Gode forløp 500 000 kroner
Hjelp til å mestre en hverdag med demenssykdom 250 000 kroner
Gledesspredere – sommerjobb for ungdom 90 000 kroner

I tillegg fikk vi 690 000 kroner til «Oppfølging av familier med barn med nedsatt funksjonsevne» og
«Aktiv med Kols».
Arendal kommune fikk også en supplerende tildeling på 100 000 kroner i 2018 til opprettelse av
Råd for etisk refleksjon (etikkråd) for helse og levekår. Hoveddelen av tildelingen er overført til
2019. Etablering av Etisk råd helse og levekår skal behandles av bystyret i mars 2019, og forventet
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oppstart er høst 2019.

Innovasjon
E-helse og velferdsteknologi Agder
Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) ble etablert i januar 2016
med mål om at regionen skal være ledende innen e-helse og velferdsteknologi i Norge. I tillegg til
dette skal arbeidet stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen. RKG skal også
bidra til økt kommunal koordinering og forankring. Det har vært jevnlige møter via Skype i 2018, og
Arendal har både representant i RKG, styringsgruppe anskaffelse og ulike fagutvalg.
Innføring velferdsteknologi Agder
Arendal kommune har byttet ut alle analoge trygghetsalarmer til digitale trygghetsalarmer i mars
2018, og gikk over til Kommunalt responssenter i august. ved utgangen av årete var det ca. 700
digitale trygghetsalarmer og 10 døralarmer i drift samt 25 mobile trygghetsalarmer. Det er også
påbegynt et arbeid med å digitalisere pasientvarslingsanleggene på kommunens institusjoner, men
dette er et komplisert og omfattende arbeid. Her er det behov for tett samarbeid med leverandør,
IKT Agder m.fl. for å få dette over i drift.
Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
Velferdsteknologiens ABC er videreført i regi av Utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester Aust- og Vest Agder, og Arendal kommune har ca. 50 nye deltagere med i 2018.
I prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder» er hovedmålet at velferdsteknologi skal innføres på
en slik måte at man oppnår gevinster. Det er derfor stort fokus på gevinstrealisering og
tjenesteinnovasjon. Det har vi i Arendal kommune også hatt som fokus i 2018. Der vi blant annet
har deltatt på ulike samlinger/ kurs om gevinstrealisering og gevinstkartlegging. Det er påbegynt en
gevinstplan for velferdsteknologi og et verktøy for gevinstkartlegging er tatt i bruk hos
tjenestekontoret. Vi har også hatt ulike kurs med ansatte i Arendal kommune om å jobbe
annerledes med ny teknologi. Her har vi sett på tjenesteforløp med ny teknologi, samt laget
opplæringsverktøy på det å kartlegge pasientens behov for velferdsteknologi og
samtykkekompetanse. Vi har i 2018 fått innovasjonsstipend til dette opplæringsverktøyet.
Kommunalt responssenter
I forbindelse med overgang til Kommunalt responssenter i august 2018 startet vi opp med 2 nye
fagsystemer; CMP og ProAlert. CMP benyttes av Trygghetsalarmtjenesten til å registrere inn de
ulike teknologiene og ProAlert benyttes hovedsakelig av tjenestekontoret hvor nye pasienter
registreres med trygghetsalarm eller annen trygghets og varslingsteknologi. Det er gode erfaringer
med både med CMP og ProAlert.
Arendal kommune er også testkommune på Døralarm og Mobil trygghetsalarm opp mot
kommunalt responssenteret.
En innbygger en journal
Direktoratet for e-helse har også i 2018 jobbet tett sammen med Agderkommunene. Det har vært
to store samlinger i regionen, der til sammen 80 kommunale deltakere har gitt innspill til så vel
behovsanalyse som valg av foretrukket alternativ. To lokale arbeidsgrupper har jobbet med
fokusområdene Velferdsteknologi og Felles tildelingskriterier og tjenestekatalog. De har levert hver
sin rapport til prosjektet, og lederne for arbeidsgruppene har presentert arbeidet på samling i Oslo.
Det har også vært flere små og store delegasjoner fra Agder til felles møter i Oslo. Det har vært
ukentlige statusmøter mellom koordinator og direktoratet for e-helse. I forbindelse med ekstern
kvalitetssikring, ble tre personer fra Agder intervjuet om delaktigheten i prosessen. Agder får god
tilbakemelding på engasjement og kompetanse.
Ved årets slutt foreligger kvalitetssikringsrapporten som understøtter anbefalingen fra Direktoratet
for e-helse om å gå videre med én felles journalløsning for alle kommuner og private med avtaler.
Det forventes en beslutning i Stortinget i mars/april 2019.
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eRom for institusjoner
Arendal Kommune startet med eRom i 2018. Dette er elektronisk pasientjournal på nettbrett. De
ansatte har raskt og enkelt tilgang til journalopplysningene og den detaljerte tiltaksplanen til enhver
tid. Myratunet 3.etg korttid og rehabilitering hadde oppstart i mars 2018. Erfaringene er gode og
flere institusjoner har planlagt oppstart i 2019.
Mobil Pleie for hjemmetjenesten
Arendal Kommune har i flere år hatt Mobil Pleie, med tilgang til arbeidsliste og pasientjournalen på
smarttelefoner. Denne kom i helt ny og revidert utgave på nytt operativsystem i 2018. Erfaringene
er gode, og utskiftning av alle smarttelefonene vil foregå gradvis i 2019.
Post Ut
Vedtakene som fattes i pleie og omsorgssystemet sendes elektronisk til alle innbyggere via Altinn.
Dette startet i november 2018.
DigiHelse
Digital innbyggerdialog ble vedtatt i 2018, og blir innført i 2019. Her vil brukere og pårørende kunne
kommunisere trygt og sikkert med hjemmetjenesten via Helsenorge.no. Brukere og pårørende vil
også se alle utførte og planlagte besøk fra hjemmetjenesten og vil også kunne avlyse besøk hvis
det er ønskelig. Meldingene lagres sikkert i den elektroniske pasientjournalen. Gevinster vil bl.a.
være mindre bruk av telefon og bedre dokumentasjon.
Velferdsteknologisk knutepunkt
Dette ble vedtatt i 2018, og blir innført som et pilotprosjekt i 2019. Når trygghetsalarm og tilhørende
trygghetsteknologi hos hjemmeboende utløser en alarm vil responssenteret registrere disse
hendelsene under ulike kategorier med tilhørende fritekst i sitt system. Denne dokumentasjonen
overføres til kommunens elektroniske pasientjournal (Gerica) via velferdsteknologisk knutepunkt
som et journalnotat. Hjemmetjenesten får tilgang til responssenterets dokumentasjon i tilnærmet
sanntid på sin håndholdte enhet.
Kjernejournal
Vedtatt i 2018 med oppstart i 2019. Med denne løsningen vil definert helsepersonell ha tilgang til
kjernejournalen i kommunens elektroniske pasientjournal. Arendal er en av et begrenset utvalg av
kommuner som skal pilotere løsningen.
TELMA
Telemedisinsk sentral for avstandsoppfølging (TELMA) ble i 2018 overført fra Risør til KØH
avdelingen på Myratunet i Arendal. Myratunet har både legedekning og annet
kompetansepersonell som sikrer bedre oppfølging av de pasientene som deltar i ordningen.
TELMA hadde oppstart september 2018, og har allerede pasienter i aktiv oppfølging av kols og 10
pasienter på venteliste.
Tjenesteproduksjon i helse og levekår
Tjenesteproduksjon som vises i flere av tabellene er volumorientert, og forteller ikke noe om
kompleksitet og kvalitet. Tallene beskriver også utvikling siste tre år, og kan dermed indikere både
vekst/reduksjon. Tallene sier ikke noe om over- og underkapasitet i tjenestene.
Produksjonstall omsorg
Arendal kommune samlet

2016

2017

2018

Antall institusjonsplasser korttid

52

60

58

Antall plasser kommunal øyeblikkelig hjelp

10

8

8

Antall institusjonsplasser rehabilitering

9

9

9

Antall institusjonsplasser langtid

283

270

272

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass
sykehjem/bokollektiv/aldershjem

32

30,8

31,2
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Arendal kommune samlet

2016

2017

2018

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass rehabilitering
døgn (Myratunet)

26,9

25,9

26,8

Antall brukere av hjemmesykepleie i løpet av året

1 601

1600

1662

Antall brukere av hjemmesykepleie per 31.12

1 039

1030

1063

Antall brukere av kommunal hjemmehjelp i løpet av året

760

730

711

Antall brukere av hjemmehjelp i løpet av året – privat utfører

43

58

68

Antall brukere av hjemmehjelp per 31.12

680

662

671

Antall brukere dagrehabilitering

73

73

93

Antall brukere under 67 år (alle tjenester)

2 138

2378

2456

Tjenester unntatt tekniske hjelpemiddel

1 684

1898

2000

Antall brukere over 67 år (alle tjenester)

2 386

2417

2558

Tjenester unntatt tekniske hjelpemiddel

1 945

1933

2019

Antall brukere som har tjenesten hjelpemiddelformidling (bevegelse,
syn, hørsel, kognisjon)

2 604

2731

2875

Antall brukere som har fått tildelt boligtilrettelegging

14

36

30

Antall brukere med trygghetsalarm per 31.12.

676

650

644

Personer over 80 år bosatt i kommunen

1 898

1885

1891

Personer over 90 år bosatt i kommunen

391

372

378

Tabellen viser en økning i antall brukere både under og over 67 år. Hjelpemiddelformidling øker
fortsatt, og er viktig med tanke på at innbyggerne i Arendal skal ha mulighet til å bo lengst mulig i
eget hjem.
Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter
Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter (pasienter
som er klare for overføring til kommunen)

2016

2017

2018

1. kvartal

219

42

49

2. kvartal

215

24

56

3. kvartal

12

9

43

4. kvartal

102

60

31

Totalt antall døgn

548

135

179

Kommunen ble i 2018 belastet med 179 overliggerdøgn mot 135 overliggerdøgn i 2017 og 548
døgn i 2016. Det er store variasjoner i løpet av året. I tillegg har det i 2018 vært 15 døgn hvor
kommunen har hatt innsigelser mot betalingen og hvor SSHF har trukket kravet. Når det gjelder
reinnleggelser er vi usikre på omfanget av dette. Kommunene registrerer ikke reinnleggelser og er
avhengig av statistikk fra SSB. Den siste rapporten på reinnleggelser fra SSB er fra 2016.
Tjenestekontoret har gjennomført en manuell telling av reinnleggelser i desember. Av 130
innleggelser ble 22 personer reinnlagt, 9 fra korttid og 13 fra hjemmet.
Antall brukere med utviklingshemming
Brukere med utviklingshemming

2016

2017

2018

Boveiledertjeneste antall brukere

113

112

108

Brukere Ellengård dagsenter

68

71

74

Brukere avlastning (Fagerheim, Røedtunet, Neskilen)

33

35

38

Antall beboere i bolig/leilighet med bemanning og institusjon

77

77

77

Det er fortsatt en økning i antall brukere ved Ellengård dagsenter. Funksjonsnivå og behov i denne
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brukergruppen er svært ulikt, og dette krever god kompetanse både på fag og planlegging.
Psykisk helse og rus – antall brukere
Psykisk helse og rus

2016

2017

2018

Boveiledertjeneste antall brukere

148

154

166

Miljøarbeidertjenesten antall brukere

147

149

157

Antall bruker av psykiatrisk sykepleietjeneste

393

361

408

Antall brukere innsatsteam psykisk helse

145

269

304

Det er en økning i antall brukere i psykisk helse og rus, og en markert økning i antall brukere
innenfor psykisk helse. En har klart gjennom nye arbeidsmetoder (innsatsteam) å håndtere dette.
Barneverntjenesten - aktivitet
Aktivitetstall i barneverntjenesten

2016

2017

2018

Nye meldinger

531

504

581

Nye meldinger – andel under 6 år i %

33

27

33

Henlagte meldinger

106

77

87

Nye undersøkelser

425

427

494

Henlagte undersøkelser

249

301

350

Fristoverskridelser i løpet av året

16

2

4

Aktive saker per 31.12

514

476

527

Antall barn i frivillige tiltak per 31.12

333

287

277

Antall barn under omsorg av barnevernet 31.12

55

71

71

Antall barn i tillegg plassert utenfor hjemmet 31.12

40

43

49

Årsverk barnevern ekskl. Enhetsleder

42

45

48

I underkant av 50 % av meldingene til barnevernet er knyttes til rusmiddelmisbruk hos foresatte,
vold i nære relasjoner, fysisk vold og seksuelle overgrep. Dette er krevende saker å jobbe med for
ansatte og svært krevende for barna og deres familier. Barnevernet har hatt en stor økning i saker
for Fylkesnemnd og Tingrett, stor økning i omsorgsovertakelser og stor økning i anmeldelser til
Politiet. Det går med mye tid og ressurser knyttet til både avdekking, samarbeid med politi, avhør
på Barnehuset (i Kristiansand), Fylkesnemndsaker (i Kristiansand) knyttet til omsorgsovertakelse,
akuttsaker og klager på vedtak, godkjenning og flytting i fosterhjem, ulike beredskapshjem og
tilbakeføringssaker. Summen av alt dette gjør det utfordrende å holde fristene på alle områdene.
Østre Agder krisesenter – aktivitet
Østre Agder Krisesenter - aktivitet
Dagbrukere kontakt/besøk
Kvinner på opphold i krisesenteret
Menn på opphold i krisesenteret
Antall barn på opphold I krisesenteret
Overnattingsdøgn voksne
Overnattingsdøgn barn
Arendal kommunes andel beboere i %

2016

2017

2018

164

185

143

43

42

52

4

3

2

34

41

63

1 345

1129

1518

573

1240

1269

46

45

47

Det har vært en økning i antall kvinner på opphold i krisesenteret fra 2017 til 2018. Dette i
kombinasjon med høy beredskap førte til økt botid har gitt den sterke veksten i overnattingsdøgn
barn.
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Legevakt - aktivitet
Legevakt – aktivitet

2016

2017

2018

Første kontakt telefon/oppmøte sykepleier

44 805

48 454

48 524

Konsultasjon med lege

24 503

24 549

24 362

Telefon med lege/godkjent notat spl, brev

14 837

16 169

16 533

431

356

294

2 184

2 341

2 171

86 760

91 869

91 884

Sykepleiekonsultasjon
Sykebesøk
Sum

Aktivitetsnivået på Legevakta har flatet ut, men vi har fortsatt store utfordringer med ventetid og
responstid telefon. Dette må sees i sammenheng med lav grunnbemanning på Legevakten.

Prosesser i helse og levekår i 2018
Utredning av nytt bygg Legevakt, KØH og korttidsplasser
Arbeidet med nytt bygg har pågått gjennom hele året. Det har vært to parallelle prosjekter, det ene
på omregulering og det andre på plassering, utforming og innredning av selve bygget. Forslag til
nytt bygg ble behandlet av Arendal Bystyre i november 2018, og Arendal bystyre ba Arendal
eiendom KF arbeide videre med prosjektet med sikte på vesentlig reduserte kostnader enn det
som ble skissert i saken. Frist for dette arbeidet er 1. juni 2019.
Legevaktens lokaler er svært uhensiktsmessige, noe som medfører at sikkerhet og taushetsplikt
utfordres og brytes hver dag. Nye lokaler er på overtid.
Kommunal Øyeblikkelig Hjelp
Bystyret i Arendal vedtok i mars 2016 at «Organisering, innhold og finansiering av KØH-tilbudet»
skulle evalueres og foreligge bystyret innen 30.06.2018. I november 2017 ble det fra rådmennene i
Arendal og Grimstad bedt om en utredning vedrørende status og framtidig drift av KØH. Samdrift
med interkommunal legevakt og KØH skulle tas med i arbeidet.
Mandatet med ulike alternativer til organisering og forslag til reduserte kostnader ble presentert for
KØH AO som er det administrative organet, hvor alle deltakerkommunene er representert, jf.
samarbeidsavtale. Selv med full enighet om at organiseringen av KØH var for kostbar ble det i
møte besluttet at kommunene trengte mer tid til å drøfte de ulike modellene i egne kommuner, før
man ble enig om fremtidig modell.
I mars ble det klart at 7 kommuner ville fortsette samarbeidet om KØH mens Grimstad
administrativt besluttet å trekke seg ut.
Fremtidig organisering ble gjennomgått i KØH AO i mai. Representantene fra de 7 gjenværende
kommunene støttet dagens organisering av KØH på Myratunet som et fremtidig tilbud fra 2019,
inkludert innføring av telemedisinsk overvåking (TELMA) og ambulant KØH. Alle kommunene
ønsket at et fremtidig KØH skulle tilby mottak av utskrivningsklare pasienter (UKP), men med
strenge inklusjonskriterier og begrenset oppholdstid tilnærmet lik KØH kriteriene.
Evaluering av tjenester til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og sammensatte
behov.
I mars 2017 vedtok bystyret å opprette et adhocutvalg sammensatt av to folkevalgte fra komite for
Helse, omsorg og levekår, en folkevalgt fra komite for Oppvekst, en folkevalgt fra komite for Kultur,
miljø og næring og en person oppnevnt av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (sak
17/37).
Bakgrunnen for opprettelse av adhocutvalget var ønsket om å få en utredning om hva som ble
gjort og hva som kunne forbedres og justeres med hensyn til tjenester til familier med barn med
nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov. Erfaringer fra enkeltsaker som var formidlet til
politikere hadde også bidratt til ønske om en systematisk innhenting av brukererfaringer på
området.
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Adhocutvalgets synliggjorde klare områder for forbedring av dagens tjenestetilbud til foreldre og
barn med nedsatt funksjonsevne og utarbeidet en rapport som beskriver prosess, funn og ulike
forslag til tiltak (PS 18/84).
Evaluering «Samhandling om barn og unge i Arendal kommune».
Sommeren 2017 ble det startet et evalueringsarbeid på tjenestetilbudet til barn, unge og deres
familier hvor et tverrfaglig sammensatt programstyre med representanter fra Oppvekst, helse og
levekår, kultur, NAV og frivilligheten deltok. Det ble arrangert 4 tverrfaglige arbeidsverksteder med
cirka 60-90 deltagere per gang fra tjenestene som jobbet med barn, unge og familier samt
politikere og tillitsvalgte for å sikre en bred forankring i organisasjonen. Det overordnede målet ble
at «Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på
skolen, og i fritiden».
Resultatet av prosessen endte med en bystyresak i juni 2018 hvor det ble vedtatt ny organisering
av tjenestene til barn og unge fra 1. januar 2019, for å sikre felles innsats til beste for barn, unge
og deres familier. Hele prosessen er dokumentert her: http://www.arendal.kommune.no/bti/om-btiprosjektet/. Innføring av BTI-modellen som en felles struktur for oppfølging av barn og unge det er
knyttet bekymring til ble vedtatt i samme bystyremøte. BTI setter rammer og skal skape oversikt for
familier med store og sammensatte utfordringer.
I september fattet Bystyret vedtak om omorganisering slik at avlasting fra 2019 blir en del av sektor
for barn unge og familier. En stilling som tjenestekontor for barn og unge ble opprettet og er
organisatorisk lagt til enhet avlasting og bosetting.
I oktober 2018 startet prosjektarbeidet opp med en egen prosjektgruppe som ser på nivå 3 i BTImodellen, hvordan vi jobber når det er mange tjenester involvert. Prosjektgruppa definerte i løpet
av høsten to grupper barn og unge som vi ser som særlig aktuelle når vi snakker om BTI nivå 3:
1. Barn og unge med adferdsuttrykk som hindrer læring og utvikling og som er krevende for
omgivelsene
2. Barn med store og langvarige hjelpebehov/ nedsatt funksjonsevne
Prosjektarbeidet viste at det vil være behov for ulike framgangsmåter i tjenesteutviklingen for de to
målgruppene og styringsgruppe for BTI avgjorde i desember 2018 at prosjektarbeidet prioriterer å
jobbe først med målgruppe 1 og deretter med målgruppe 2. I arbeidet med målgruppe 1 vil vi
komme inn på tematikk som også er relevant for målgruppe 2:
•
•
•

Koordinatorrollens mandat og myndighet
Rollen som stafettholder
Medvirkning for barn og familier med sammensatte utfordringer. Vi ser til Asker Velferdslab
og erfaringene derfra

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Prosjektgruppen startet opp sitt arbeide i august 2017 og gjennomførte 13 møter fram til
september 2018. Det ble lagt stor vekt på bred og tverrfaglig involvering i arbeidet. Representanter
fra kommunens ulike tjenester, eksterne samarbeidspartnere og representanter fra kommunens
rådsorganer har bidratt med innspill i fire tematiske arbeidsmøter. Representanter fra de samme
har bidratt med faglige innspill ved utforming av kommunens handlingsveiledere. På denne måten
er det lagt til rette for at flest mulig som berøres av planen har hatt en mulighet for å bli hørt i
utarbeidelsen. Prosessen har vært like viktig som det endelige produktet!
Planens faglige innhold er utarbeidet på bakgrunn av relevant fagstoff, forskning og lovverk, og
arbeidet har i hovedsak fulgt Nasjonal veiviser for kommunale handlingsplaner mot vold i nære
relasjoner. Handlingsplanen fikk navn Våge å se, tørre å spørre – mot til å handle og består av en
kunnskapsoversikt, en tiltaksliste, to handlingsveiledere i A4 format som er trykket opp og informert
om på enhetsledermøte. Alt materiell, samt informasjon til kommunens innbyggere er publisert på
www.arendal.kommune.no/vold. Planen ble vedtatt i november med virkning fra 2019 til 2021. Da
skal den evalueres for å se i hvilken grad tiltakene er fullført og om det er behov for nye tiltak.
Arbeidet med å forebygge og hindre vold i nære relasjoner er et kontinuerlig arbeid, og
handlingsveilederen er en integrert del av kommunens BTI-modell.
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Bemanningsenhet
Arendal kommune har en stor andel deltidsansatte både i ønsket og uønsket deltid. Det leies inn et
stort antall vikarer ved sykdom, i forbindelse med ferieavvikling og i forbindelse med krevende
pasienter/tungt belegg på avdelingene. Det brukes mye ressurser til blant annet turnus,
ansettelser, vikarinnleie og lønn. Effektivisering av dette arbeidet er en forutsetning for å lykkes
med både heltidskultur og med bemanningsenhet (BE).
I 2017 vedtok Bystyret en økning i rammen på 500 000 kroner i 2018 og 1 mill. kroner fra 2019 til
bemanningsenhet. Det ble besluttet å ansette en bemanningskoordinator i 2018, for å finne
løsninger på utfordringer i forhold til heltid/deltid og økonomi. Vi har brukt midlene til å kartlegge,
utrede og utvikle, samt etablere BE fra 2019. Utredningen er beskrevet i egen rapport og har blitt
utarbeidet av prosjektleder i samarbeid med egen arbeidsgruppe og godkjent av kommunalsjef og
styringsgruppe. I tillegg har prosjektleder, i samarbeid med stab økonomi, utviklet budsjett og
investeringsplan som beskriver hvordan bemanningsenheten skal finansieres. Alle medarbeiderne
i BE er tilsatt i 100 % stillinger.
Støttetjenester Helse og levekår
Arendal kommune har de siste årene tatt i bruk nye datasystemer for å løse ulike administrative
oppgaver. Dette har resultert i at både enhetsledere, avdelingsledere, kontorfaglige og ansatte i
støttetjenesten i Helse og Levekår har fått betydelige endringer i arbeidsoppgavene. Nye systemer
har også bidratt til at flere teknisk administrative oppgaver er lagt til avdelingslederne og den
kontorfaglige tjenesten må derfor være organisert og dimensjonert slik at nødvendig hjelp og støtte
gis der den trengs mest.
Etter en samling for avdelingslederne i helse og levekår i februar 2018, hvor det ble jobbet med
LEAN for å belyse og justere arbeidsmengden til avdelingslederne kom følgende fram:
•
•
•
•

det er behov for å vurdere bruken av de kontorfaglige ressursene
det er behov for å utrede organisatoriske endringer mtp. organisering av kontorfaglig
ressurs
ønske om å redusere sårbarhet, håndtere økning i oppgaver, og å jobbe sammen om
oppgavene samt øke kompetanse i kontorfaglig gruppe ut fra oppgaver som skal løses.
identifisere oppgaver i alle ledd som kan avvikles eller effektiviseres

Dette ble det arbeidet med våren 2018 og det resulterte i at en besluttet å organisere kontorfaglige
ressurser i avdeling støttetjenester for helse og levekår i stedet for spredt på flere enheter med
iverksettelse 01.01.19.
Margaretestiftelsen
Rådmannen mottok anonymt varsel fra ansatte ved Margaretestiftelsen i august 2018, og tittelen
var «Varsel om ledelse og tjenestesvikt, med konsekvenser for beboeres rettigheter og livskvalitet
ved Margaretestiftelsen i Arendal». Dette ble behandlet som et anonymt varsel i samsvar med
Arendal kommunes varslingsrutiner.
Behandlingen av varselet resulterte i en rapport med oppfølgningspunkter som ble oversendt
Fylkesmannen. Rapporten har også vært til behandling i kommunens politiske organer.
Samtidig ble det laget en detaljert redegjørelse vedrørende konkrete enkelthendelser med
pasienter nevnt i varslingsbrevet, som ble oversendt Fylkesmannen i oktober 2018. I samme brev
ba rådmannen om at Fylkesmannen opprettet tilsynssak på Arendal kommune.
Parallelt med dette arbeidet ble det laget en handlingsplan for hvordan en skulle jobbe med
forbedringstiltak med bakgrunn i identifiserte avvik og varslet. Bemanningen ved
Margeratestiftelsen er økt etter budsjettvedtak om å øke bemanningen i alle våre omsorgsboliger
med base. Margaretestiftelsen fikk stedlig leder fra september 2018 og avdelingsleder har sammen
med HMS og kvalitetsutvalget hatt en sentral rolle i å utarbeide og følge opp handlingsplanen i
samarbeid med overordnet ledelse.
Det knytter seg en særlig forventning til arbeidet med å erstatte en arbeidsform med arbeidslister
styrt av tidsestimering for hver aktivitet. En tildeling av tjenester innenfor blokker/kategorier kan gi
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de ansatte et større rom for faglig skjønn i tjenesteytingen. Gjennom en helhetlig tilnærming til den
enkelte pasient forventes det bedre kvalitet på tjenestene. Det vil også være tidsbesparende både
for ansatte i omsorgsboligen og ved tjenestekontoret, fordi det vil brukes mindre tid til nøyaktig
tidsestimering av enkelttiltak. Det er igangsatt et arbeid for å se på mulighetene for en driftsmodell
hvor ansatte følger opp pasientene gjennom hele vakten og knyttes sterkere til etasjene, hvilket
kan bidra til økt kontinuitet og mer tilstedeværelse. Som en del av dette er det også gjennomført en
prosess med et utvalg ansatte for å vurdere innføring av e-rom.
På bakgrunn av varselet ble det gjennomført besøk i alle enheter og avdelinger i helse og levekår
med unntak av Koordinerende enhet, som får besøk i 2019. Ordfører, kommunalsjef og relevante
enhetsledere har deltatt.

Politisk behandling
Følgende saker har vært til politisk behandling i 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PS 18/6 Avlastningstilbud i institusjon til pårørende med omsorg for barn, unge og voksne
mennesker med utviklingshemming i Arendal kommune.
PS 18/83 Anbefalinger konsept nye helsehus.
PS 18/84 Evaluering av tjenester til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og
sammensatte behov.
PS 18/85 Avlastningstilbud til pårørende med omsorg for barn, unge og voksne mennesker
med nedsatt funksjonsevne i Arendal kommune, - organisering og plassering.
PS 18/86 Felles arbeid til beste for barn/unge og deres familier i Arendal kommune.
PS 18/87 Hovedstrategier for å forbedre flyktningarbeidet i 2018.
PS 18/123 Revidert plan for boliger til personer med utviklingshemming 2019-2024.
PS 18/138 Melding, behovs- og tiltaksliste for hjemmebaserte tjenester høsten 2018.
PS 18/137 Melding - Rapport om varsling fra ansatte ved Margaretestiftelsen
PS 18/143 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2019-2021.
PS 18/158 Evaluering, status og forslag til framtidig organisering av kommunal Øyeblikkelig
Hjelp (KØH).
PS 18/159 Nybygg Legevakt – Kommunal Øyeblikk Hjelp – Korttidsplasser.
PS 18/183 Tjenestekatalog, tildelingskriterier og tillitsmodell i Helse og levekår.
PS 18/184 Revidert plan for boliger til personer med utviklingshemming 2019-2024.

Vedtak gjort i alle sakene over følges opp, og kommer tilbake til bystyret der bystyret har bedt om
dette. Bystyret ba rådmannen i PS 17/33 om å lage en sak hvor han skisserer hvordan kommunen
kan bli en Livs glede kommune. Inspirasjon kan hentes fra Trondheim. Det er satt av 300 000
kroner til dette arbeidet i 2019. Vi vil ta initiativ overfor «Med Hjerte For Arendal» om å jobbe
sammen om denne saken. Bystyret ba i PS 16/188 rådmannens om å vurdere av nytten av ehelsesøster, og fremme sak knyttet til dette. Dette er dessverre ikke blitt fulgt opp, og bestillingen
overføres til kommunalsjef barn, unge og familier.
Høy aktivitet i 2018
2018 har i likhet med 2017 vært preget av et svært høyt aktivitetsnivå med mange omfattende og
komplekse oppgaver på alle nivå i sektoren. Vi leverer tjenester 24/7, og har høy aktivitet der
andre har lav aktivitet (sommer, jul, påske og pinse). Vår kjerneoppgave må være å sørge for at
tjenestene driftes på en god måte, og det er derfor helt nødvendig å prioritere hvilke oppgaver vi
skal løse utover drift.

Beredskap
Smittevern og miljørettet helsevern i 2018
Arbeidet I 2018 har i hovedsak vært rettet mot:
•
•

Rådgivning til kommunenes tjenester og personell gjennom samtaler, e-poster, møter,
kvalitetshåndbok og gruppa av hygienekontakter ved bo- og omsorgssentrene
Løpende behandling av publikumsklager, innspill til reguleringsplaner og tilsyn med
virksomheter.
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•
•

Fylkesmannen hadde tilsyn med vårt arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og
skoler. Etter kritiske innspill fra Fylkesmannen forbedret vi vår plan og våre rutiner og det
ble godkjent.
Influensavaksinering av kommunens helsepersonell og inneliggende pasienter samt
veiledning til fastlegene om vaksinering av hjemmeboende pasienter: Rundt 30 % flere
vaksinerte enn i 2017.

Psykososialt kriseteam - aktivitet
Psykososialt kriseteam - aktivitet

2016

2017

2018

Oppdrag

27

30

54

Personer

233

250

284

Psykososialt kriseteam bistår i tilfeller der det er akutt behov for hjelp som følge av plutselig og
uventede kriser/dødsfall til barn/unge og voksne. Det har vært i de 17 årene, som dette teamet har
virket, ikke vært større aktivitet enn det vi har hatt i 2018.

Bruker- og pårørendetilfredshet
Det er gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse i 2017 i regi av Linda Lai. Det vises til
enhetenes årsmeldinger for nærmere beskrivelse av dette arbeidet.

Nærvær
Det vises til enhetenes omtale av sitt nærværsarbeid i egne årsberetninger.

KOSTRA
Helsestasjon
KOSTRA - ureviderte tall,
konsern

AustAgder
2018

Landet
uten
Oslo
2018

Sarpsborg
2018

Arendal
2016

Arendal
2017

Arendal
2018

Gruppe
13 2018

Andel nyfødte med
hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst (prosent)

95,2

99,8

101,2

90,6

102,1

90,1

97,5

Avtalte årsverk i helsestasjonsog skolehelsetjenesten per 10
000 innbyggere 0-20 år (årsverk)

26,6

29,1

34

37,9

41,5

42,1

40,2

På avtalte årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjeneste ligger kommunen lavere enn
sammenligningsgruppene, på tross av satsing på dette. Andelen nyfødte som får hjemmebesøk
innen to uker etter hjemkomst ligger på over 100 %, det betyr at alle i Arendal nå få dette. Årsaken
til at tallet er over 100 % skyldes at noen får besøk flere ganger, og noen får besøk året etter de er
født.
Sosialtjeneste
Arendal
2016

Arendal
2017

Arendal
2018

1 681

1 633

1 674

Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)

396

374

375

Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som
hovedinntekt (antall)

222

242

263

KOSTRA - ureviderte tall, konsern
Sosialhjelpsmottakere (antall)

I den nye fremstillingen av KOSTRA er indikatorene på sosialtjenesten oppgitt som antall og ikke
andeler. Det er en økning i sosialhjelpsmottakere fra 2017-2018, men antallet er under 2016nivået. Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år er stabilt fra 2017 til 2018. Det er flere
sosialhjelpsmottakere som får støtte i 6 måneder eller mer og som har dette som hovedinntekt.
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Barnevern
KOSTRA - ureviderte tall,
konsern
Netto driftsutgifter til
barnevernstjenesten per
innbygger 0-22 år (kr)
Barn med melding ift. innbyggere
0-17 år (prosent)
Barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-22 år (prosent)
Barn med undersøkelse ift.
innbyggere 0-17 år

AustAgder
2018

Landet
uten
Oslo
2018

Sarpsborg
2018

Arendal
2016

Arendal
2017

Arendal
2018

Gruppe
13 2018

5 971

9 309

9 116

7 887

8 282

8 326

8 443

5

4,8

5,6

4,5

4,7

4,5

4,9

4,2

4,1

3,8

3,5

4,3

3,9

4,7

5

5,1

5,7

4,7

5,1

4,8

5,1

Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten økte mye fra 2016-2017, men årsaken til dette var i stor
grad en teknisk korrigering av regnskapsføringen knyttet til enslige mindreårige asylsøkere.
Føringene skal nå være korrekte og det synliggjør at det er et høyt nivå på kostnadene på
barnevern. En forklaring på dette kan være at kommunen har relativt mange enslige mindreårige
asylsøkere og indikatoren er noe vanskelig å sammenlikne med andre kommuner (pga.
organiseringen av dette arbeidet). Barn med melding og barn med undersøkelse ift. antall
innbyggere 0-17 år er høyere enn sammenligningsgruppene. Barn med barnevernstiltak har gått
noe ned fra 2017-2018 og er nå under Aust-Agder, landet uten Oslo og Sarpsborg. Indikatorene
synliggjør at det er levekårsutfordringer i kommunen og fylket.
Helse- og omsorgstjenester
KOSTRA - ureviderte tall,
konsern

AustAgder
2018

Landet
uten
Oslo
2018

Sarpsborg
2018

Arendal
2016

Arendal
2017

Arendal
2018

Gruppe
13 2018

29,3

32,6

33

31,6

30,1

31,9

36,5

21 842

24 356

25 792

24 896

27 802

27 206

27 291

Avtalte legeårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)

8,7

8,8

8,8

10,7

10,6

11,3

12,4

Avtalte fysioterapeutårsverk per
10 000 innbyggere (årsverk)

8,6

8,9

8,9

9,2

9,7

9,5

7,8

80,5

80,8

79,1

74,6

78,9

74,8

82,1

Netto driftsutgifter til
omsorgstjenester i prosent av
kommunens samlede netto
driftsutgifter (prosent)
Utgifter kommunale helse- og
omsorgstjenester per innbygger
(kr)

Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/
helsefagutdanning (prosent)

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter
synliggjør at Arendal økte andelen til denne tjenesten i 2018, og andelen er høyere enn for
sammenligningsgruppene bortsett fra Sarpsborg. Legeårsverk og fysioterapiårsverk er stabilt fra
2017-2018, men andelen er stort sett lavere enn for sammenligningsgruppene. Andelen
brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helsefagutdanning er fortsatt høy og høyere enn
sammenligningsgruppene bortsett fra Sarpsborg.
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7 Kultur, infrastruktur og utvikling
Kultur og identitet
Kultur og identitet er omtalt i enhetenes årsberetning under enhet Kultur.

Vekst og verdiskaping
Antallet sysselsatte innbyggere har økt fra 2017 til 2018 (4 kvartal). Det var samtidig også en
økning i tallet på arbeidsplasser i kommunen, men denne økningen var litt mindre enn økningen i
antall sysselsatte. Resultatet er at innpendlingen er redusert.
Økt sysselsetting skyldes sannsynligvis at ettervirkningen etter oljekrisen er forbi, og at Arendal
som resten av landet opplever vekst i sysselsettingen.
Sysselsetting og arbeidsmarked

2015

2016

2017

2018

Sysselsatte med bosted i Arendal

20 023

19 819

19 915

20 315

Sysselsatte med arbeid i Arendal

21 016

20 574

20 574

20 782

993

755

659

467

Netto innpendling

Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall lønnstakere og antall arbeidsforhold. Det var en
nedgang i antall lønnstakere fra 2016 til 2017. Denne nedgangen er snudd til en oppgang på 1 %
fra 2017 til 2018.
Lønnstakere og arbeidsforhold

2016

2017

2018

Antall lønnstakere

19 982

19 909

20 088

Antall arbeidsforhold

21 908

21 875

22 103

Antall registrert arbeidsledige har i den siste toårsperiode blitt redusert med hele 27 % Det har ikke
vært store endringer i forholdet mellom ikke-innvandrere og innvandrere når det gjelder ledighet,
men blant innvandrerne er det først og fremst blant vestlige innvandrere at den registrerte
ledigheten er redusert. I forhold til antall i arbeidsfør alder er ledigheten mer enn dobbelt så høy
blant innvandrere.
Arbeidsledighet

Antall registrert arbeidsledige er i løpet av det siste året redusert med hele 34 %, en reduksjon som
gjelder både ikke-innvandrere og innvandrere, særlig innvandrere fra Europa (arbeidsinnvandrere).
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HOVEDMÅL: Vilje til vekst, miljø og verdiskaping – Arendal blant Norges beste
næringslivskommuner
DELMÅL: Fremstå som en forutsigbar og effektiv samarbeidspartner for næringslivet
Bemanningen tilknyttet næringsutvikling ble økt med ett årsverk i 2018. Det er blitt avholdt
regelmessige møter mellom Arendal Næringsforening og kommunens politiske og administrative
ledelse gjennom hele 2018. Næringsavdelingen har i 2018 hatt flere møtepunkt med bedrifter i
kommunen. Ordfører har sammen med næringsavdelingen besøkt ulike bedrifter hver andre uke. I
2018 har det vært regelmessige møtepunkter mellom Arendal og Grimstad kommuner,
Etablerersenteret IKS, Arendal Næringsforening og Grimstad Næringsforening om videre
samarbeid innen næringsutviklings- og gründersatsing i Arendal-Grimstadregionen.
En oppdatert samfunnsanalysen for Østre Agder som ble fremlagt i 2016 viser at
arbeidsplassutviklingen i Østre Agder fremdeles er lavere enn landsgjennomsnittet båre i offentlig
og privat sektor. 2018 har vist tendenser til at nedgangen i oljesektoren har snudd og at flere
bedrifter ser positivt på fremtiden. Det må fortsatt arbeides aktivt, både politisk og administrativt, for
å oppnå bedre resultater i årene som kommer.
Sommeren 2017 ble det vedtatt en Næringspolitisk handlingsplan for Arendal. Næringssjefen la
frem for bystyret en melding om hvordan den konkrete oppfølgingen av planen skulle være i 2018.
Hovedsatsingene var bl.a. blå vekst, lokal mat, utvikling av næringsområder og reiselivssatsing
tilknyttet Nasjonalparken.
Som første kommune i Norge gjennomførte Arendal kommune en
næringsattraktivitetsundersøkelse blant alle bedriftene i kommunen. Undersøkelsen avdekket
forbedringspotensial tilknyttet holdninger til næringslivet hos deler av kommunens administrasjon
og politikere, samt hos lokal presse.
DELMÅL: Tilby konkurransedyktige næringsarealer for eksisterende næringsliv og for
tilflytting av nye bedrifter
I regi av Kystveien Utvikling ble reguleringsplan for Kunnskapshavna 3 vedtatt i juni 2015.
Reguleringsplanen for Kunnskapshavna 3 hjemler betydelige utbyggingsarealer for nye
kunnskapsbedrifter. Revisjon av denne planen ble påbegynt i 2018 og skal sluttbehandles politisk
våren 2019.
Ut over dette har rådmannens stab Samfunnsutvikling samarbeidet med eiendomsforetaket om
utarbeidelsen av Kommunedelplan for Agderparken Nord. Et planforslag ble sluttbehandlet høsten
2018. Detaljregulering forventes ferdig 2019.
Næringsarealene i Heftingsdalen og på Eydehavn, samt mulige næringsareal på Ulleråsen, blir nå
markedsført under betegnelsen Agderparken Øst. Eget markedsføringsmateriell ble utarbeidet i
2018.
Det ble i 2017 også igangsatt planarbeid for å avklare ny adkomst til Eydehavn havn fra Neskilen.
Dette arbeidet har tatt lenger tid enn forventet pga. siling av alternative vegtraseer i
planprogramfasen. Planprogrammet ble fastsatt høsten 2018. Endelig vedtatt plan forventes
vinteren 2020. En tilsvarende prosess pågår for å avklare nye veg til Arendal Lufthavn Gullknapp
med tilliggende næringsareal begge steder. Denne er pga. endret prioritering internt i Froland
kommune satt på vent et år i forståelse med Arendal Fossekompani.
Det ble i 2018 igangsatt en felles satsing sammen med Aust Agder Fylkeskommune med formål å
tiltrekke seg statlige arbeidsplasser til kommunen. Fokus har vært på gjennomføring av den
inngåtte avtalen mellom de to fylkeskommunen, samt kartlegging av potensial tilknyttet statlige
flytteprosesser.
DELMÅL: Utvikle konkurransefortrinn innenfor bærekraftig næringsutvikling
De maritime og marine næringene i Norge sysselsetter mer enn 100 000 mennesker og skaper
store verdier. Den norske maritime og marine strategien er å opprettholde Norges posisjon som en
verdensledende nasjon innen disse næringsområdene. Partnerskapet Blå Vekst på Agder ble
etablert i 2016 for at de deltagende kommunene på best mulig måte kan bidra til gjennomføring av
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den nasjonale strategien på Agder. Initiativet til nettverket ble tatt fra Arendal kommune og er fulgt
opp videre i 2018. Nettverket har nå 13 partnere fordelt på hele Agder (kystkommunene). I 2018
ble det jobbet aktivt for å tilrettelegge for et Blått kompetansesenter Sør på Flødevigen og i
Listerregionen.
Arendal kommune er fortsatt partner i Klimapartnere. Det er et nettverksprosjekt hvor offentlige og
næringslivspartnerne deler kunnskap, nyheter og informasjon om klima og miljøspørsmål. I tillegg
forplikter partnerne seg til å kartlegge/måle sine klimautslipp og til utarbeide plan for reduksjon av
disse. Formålet med Klimapartner er å støtte og stimulere til klima- og miljøsatsing hos sentrale og
utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder.
Arendal kommune er dessuten aktiv bidragsyter til Miljøfyrtårnsertifisering av offentlige og private
virksomheter. Kommunen er regional sertifisør og veileder for Miljøfyrtårn
DELMÅL: Videreutvikle handelsbyen Arendal
Kommunen samarbeider tett med Arendal By AS for å skape best mulige vekstvilkår i sentrum.
Byutviklingsprosjektet Levende Lokaler som ble igangsatt i 2016 som et nasjonalt pilotprosjekt
tilknyttet Norsk Design og arkitektursenter (DogA) er videreført i 2017 med gode resultater.
Prosjektet er et samarbeid mellom Arendal By AS, Arendal Kulturforum, Med Hjerte For Arendal og
Arendal kommune. Prosjektet ser på nye forretningskonsept, på alternativ og temporær bruk av
byrom, forenkling av lov- og regelverk, kunst i offentlige rom, bruk av arrangement og konferanser,
samskaping, m.m.
Konkrete resultater av satsingen er etablering av to «co-working»-miljø; Torvgata 7, Sløyden, H2
(Harebakken), Barbu Næringssenter og Bankgården. En hel rekke mindre bedrifter, nettverk og
organisasjoner har etablert seg i disse lokalene. Begge miljøene har arrangert konserter, kurs,
foredrag og tilført byen verdifull aktivitet. I Torvgata er det etablert et nytt galleri, en
gjenbruksforretning og et Urbant Grendehus. Sistnevnte er et prosjekt som er støttet med 400 000
kroner i tilskudd fra DogA. I tillegg har Kirkens Bymisjon startet kafe og sykkelverksted på Torvet.
Næringsavdelingen etablerte et nettverk for disse miljøene og legger til rette for felles satsinger.
DELMÅL: Styrke Arendal som opplevelsesby og reisemål
Den viktigste arenaen for produktutvikling for byens reiselivs- og opplevelsesnæringen er fortsatt
reiselivs-clusteret USUS, hvor flere lokale reiselivsbedrifter er med. Agderbedrifter samarbeider om
kompetanseutvikling og driver erfaringsdeling. Kommunal innsats i USUS har foregått gjennom de
selskapene vi har eierinteresser i (Canal Street/Hove Utviklingsselskap) og via Vitensenteret.
Vitensenteret Sørlandet har i 2018 styrket sin posisjon ytterligere som reisemål og
opplevelsesbedrift i regionen. Det vises til eget årsrapport for enheten Vitensenteret.
Arendalsuka har også vokst seg større og bidrar sammen med Arendalskonferansen (Fremtidens
Kommuner), TEDx Arendal og Canal Street til å forsterke Arendals attraksjonskraft. Arendalsuka
med årene oppnådd å bli en svært viktig nasjonal politisk møteplass.
TEDx Arendal, som oppnådde Level 2-status i 2016 og som av TEDx-ledelsen i New York ble
ranket som et av verdens beste TEDx arrangementsamme år, har i 2018 fått et forsterket
sekretariat gjennom en fast tilsatt TEDx-hovedkoordinator. Stillingen er tilknyttet
næringsavdelingen i Eurekabygget.
DELMÅL: Sikre og videreutvikle landbruksnæringen
Det er behandlet 35 saker angående deling etter jordloven, omdisponering nydyrking og
konsesjons saker med mer. Det er 46 færre saker enn i 2017. Det er mottatt og ekspedert ca. 225
egenerklæringer (noe usikkert). Det er behandlet 117 søknader om produksjonstillegg og godkjent
115. 49 søknader om regionale miljømidler mot 53 i 2017. Det er innvilget og behandlet 10
søknader om spesielle miljøtiltak i landbruket med et samlet tilskudd på 458 000 kroner.
Tilskudds ordningen til drenering har gitt 10 søknader og ca. 330 daa ble drenert med et samlet
tilskudd på 652 450 kroner som var en betydelig del av fylkespotten. Det ble utbetalt 500 000
kroner i kommunale midler til driftsbygninger/prosjekter i landbruket. Det er bevilget kommunale
midler til prosjektering for grønn omsorg og matprosjekt på til sammen 107 000 kroner. I tillegg er
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det behandlet 6 søknader om BU-midler (bygdeutviklingsmidler) til tradisjonelle og nye næringer
med samla tilskudd på ca. 3 105 000 kroner.
Kommunen bistår gårdbrukere med planlegging og rettledning innenfor tilskudds ordningene og
generelt landbruk. Året førte til dårlige avlinger på korn og gras/grovfor pga. tørken som var den
største etter krigen. Ca. 10 mill. kroner ble betalt ut i avlingserstatning. Gårdbrukere hadde en
kamp med været, som viser at behovet for vanningsanlegg ble sterkt aktualisert.
Husdyrproduksjonen er rimelig stabil, men enhetene blir større og færre. Antall ammekuer er sterkt
økende. Kornarealet minker og grasarealet øker. Totalt drevet jordbruksareal av gårdbrukere i
Arendal er (2018 tall) ca. 16.000 daa. Kornarealet er på 742 daa. Engfrø 462 daa. Potet, frukt, bær
og grønnsaksarealet er rimelig stabilt og er på ca. 225 daa. Det er sommeren 2017 registrert 18
gårdbrukere som har 407 kyr, 1338 ungdyr, 432 ammekuer og ca. 891 vfs. Antall høns er
ca. 30.000.
Landbruksplanen følges delvis opp. Det har vært avholdt 2 møter i kommunens landbruksforum.
I 2018 behandlet Arendal kommune 163 refusjonskrav fra skogfond. Det ble avvirket ca. 57 500
kubikk i 2018, til en bruttoverdi på ca. 21,5 mill. kroner. Det er registrert planting av 43 500 planter
og utført ungskogpleie på cirka 1000 dekar i 2018.Det ble gitt tilskudd til ombygging av en bilvei på
1240 meter og en traktorvei på 500 meter i 2018.Nye skogbruksplaner kommer i løpet av 2019.
Det ble felt 21 elg, 9 hjort og registrert 291 felte rådyr i kommunen. 148 fallviltuttrykninger som
følge av påkjørt eller skadet vilt.

Internasjonalisering
HOVEDMÅL: Arendal er en moderne og framtidsrettet kommune i en verden i endring
Kommunens internasjonale satsning skal gi grunnlag for deltagelse i internasjonale prosjekt og
internasjonalt samarbeid, for å bidra til å bedre kommunens tjenester, og utvikling av nye næringer.
Det har ikke vært kapasitet i administrasjonen til å engasjere seg i internasjonale prosjekter utover
å formidle informasjon fra Sørlandets Europakontor, Nordisk Informasjonskontor og de
internasjonale fora vi er medlem av. Administrasjonen holder likevel tett Sørlandets Europakontor
og Nordisk Informasjonskontor.
Kommunen er medlem av Union of Baltic Cities, Compact of Mayors, Cities for Life og ICLEI noe
som gir oss tilgang til deltagelse i relevante prosjekter og internasjonal erfaringsutveksling.
Ledende politikere og folk fra administrasjonen besøker årlig den norske delegasjonen i Brussel for
å få kjennskap til hva som rører seg og fange opp signaler som kan være nyttige for Arendal
Kommune.
DELMÅL: Styrke Arendals posisjon som Norges FN-by
Kommunens satsing på klimanøytral kommunevirksomhet og utvikling av Lavutslippsamfunnet
høster anerkjennelse internasjonalt. Tilsvarende høster også Arendals valg av FNs bærekratsmål
og prosessen rundt dette anerkjennelse også internasjonalt.
Denne bidrar til å forankre Arendals posisjon som Norges FNby.
DELMÅL: Regionen er attraktiv for internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse
I følge UiA blir en betydelig del av utenlandske studenter som tar masterutdanning værende i
regionen etter at de har fullført sin utdanning. I hvilken grad den økt etterspørselen etter
arbeidskraft nå når sysselsettingen er på veg opp har påvirket dette er for tidlig å si. Men
universitetet er utvilsomt viktig for hele regionen med tanke på å være attraktive for internasjonal
arbeidskraft.

Samferdsel og infrastruktur
E18 Tvedestrand-Arendal
Det statlige vegutbyggingsselskapet Nye Veier AS har fått et klart mandat om å effektivisere
vegbyggingen, spare penger der det er mulig å forsere utbyggingstakten på de vegstrekningene
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selskapet ble tildelt.
AF-gruppen, som ble tildelt entreprisen på E18 Tvedestrand-Arendal fikk en klar oppfordring til å
bearbeide prosjektet med tanke på å redusere kostnader. Dette resulterte i en rekke forslag til
reguleringsendringer tilknyttet veiparsellen. Kommunen brukte mye tid i 2018 på å behandle disse
forslagene.
Arbeidene på vegen har foregått i et uvanlig stort omfang i 2017 og 2018. Mer enn 700 mennesker
har vært i sving på de mange anleggspunktene på vegstrekningen. Arbeidene har gått raskere enn
forutsatt og Nye Veier annonserte nylig at vegstrekningen skal åpnes i juni 2019. Kontrakten tilsa
at vegen skulle stå ferdig i oktober 2019.
Interkommunal plan for E18- Dørdal- Grimstad
Våren 2018 ble det igangsatt et større interkommunalt plansamarbeid for å avklare fremtidig
korridor for ny 4-felts motorveg på de resterende strekningene mellom Dørdal og Grimstad.
Planarbeidet berører kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand,
Arendal og Grimstad. Det ble opprettet er styre for planarbeidet bestående av kommunenes
ordførere. Fra Arendal har varaordføreren inngått i styret. Sammen med Aust-Agder og Telemark
fylkeskommuner finansierte kommunene opp en felles plankoordinator med tanke på å ivareta
kommunens interesser i planarbeidet. Nye Veier engasjerte Asplan Viak/Rambøl som utførende
plankonsulenter. Gjennom hele 2018 er det avholdt en rekke administrative og politiske møter.
Planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2018. Endelig kommunedelplan forventes
vedtatt sommeren 2019.
Tilknytningsvei Tromøybrua – Krøgenes
Reguleringsplan for ny tilknytningsvei fra Tromøybrua til ny planlagt ny rundkjøring på Krøgenes (i
endepunktet av planlagt tilførselsveg fra E18-krysset på Longum) ble vedtatt i november 2015.
Vegen er finansiert av Aust-Agder Fylkeskommune som har bevilget 10 mill. kroner i 2018, 28 mill.
kroner i 2019, og 5 mill. kroner i 2020. Tilsammen 48 mill. kroner. Bygging starter våren 2019.
Vegforbindelse Eydehavn-E18
Stortingets behandling av forrige NTP bidro til en positiv formulering om behovet for en
veitilknytning mellom Eydehavn Havn og E18, noe som bidro til at Aust-Agder Fylkeskommune i
2013 besluttet å sette av midler til planlegging av ny vei mellom Eydehavn og E-18 i 2014 og 2015.
Et innledende utredningsarbeid konkluderte med at ny vegforbindelse fra Eydehavn bør tilknyttes
E18 i det nye Longumkrysset vest for Heftingsdalen. Denne veglinjen er innarbeidet i forslag til
kommuneplanens arealdel. Arbeid med en kommunedelplan for denne vegstrekningen bør
igangsettes i 2019/2020.
Aust-Agder Fylkeskommune fulgte opp dette i 2016 med et initiativ om få bygget en ny
vegforbindelse fra Neskilen til Eydehavn havn i en ny trace. Avtale om finansiering og planlegging
ble utarbeidet sent høsten 2016. Finansieringen er en 50/50 fordeling mellom kommune og
fylkeskommune, men fylkeskommunen har påtatt seg å forskuttere vegprosjektet. Arbeid med ny
reguleringsplan ble igangsatt i 2017 og har pågått i hele 2018. Planprogram med siling av
alternative traseer ble fastsatt av kommuneplanutvalget sent høsten 2018. Videre planarbeid med
konsekvensutredninger vil pågå i hele 2019. Planen forventes vedtatt tidlig 2020. Planlagt
byggestart er i 2020.
Kystnær jernbane
Gjennom Stortingets behandling av forrige Nasjonal transportplan ble det vedtatt å gjennomføre en
konseptvalgutredning (KVU) for sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
Jernbaneverket avsluttet utredningsarbeidet i 2016 med en klar anbefaling om å realisere
prosjektet. I ny Nasjonal transportplan er prosjektet angitt med oppstart planlegging i siste
planperiode (ca. 2030).
Ny veg til Arendal Lufthavn Gullknapp
Sommeren 2014 fikk flyplassen ny konsesjon. Denne gjelder for 20 år og åpner for vanlige
ruteflygninger. Konsesjonen tillater et trafikkvolum på omtrent 154 flybevegelser per uke og totalt
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8000 flybevegelser per år. Flyplassen forventes å åpne for kommersielle flyvninger i 2019/2020.
Høsten 2016 ble det tatt initiativ til å planlegge ny tilførselsveg til flyplassen fra RV42. Planarbeid
ble igangsatt i et samarbeid mellom Froland og Arendal kommuner og har pågått i 2017 og 2018.
Planarbeidet ble pga. interne ressursallokeringer internt i Vegvesenet forskjøvet til 2019 og
forventes nå ferdig 2020.
Det ble inngått i 2018 inngått avtale om finansiering av vegen. Aust-Agder fylkeskommune,
Arendal Fossekompani AS og Arendal/Froland kommuner skal bidra med en tredjedel hver. Også
her med fylkeskommunal forskuttering..
Kommunal infrastruktur/Trafikksikkerhet
Kommunalinfrastruktur og trafikksikkerhet er omtalt i årsrapporten til enheten Kommunalteknikk og
geodata.

Klima, energi og miljø
HOVEDMÅL: Klima- og miljøperspektivet ligger til grunn for kommunens politikk for å skape
lavutslippssamfunnet, sikre biologisk mangfold og ivareta jordvern
DELMÅL: Som samfunnsutvikler er kommunen partner, eier eller informasjonsformidler i
miljøarbeidet.
Kommunikasjon og kunnskapsformidling om mer bærekraftig utvikling og de
valgmuligheter næringsliv, organisasjoner og innbyggerne har, skal være sentralt for å nå
klima, energi og miljømål
Det årlige Energi- og klimaregnskapet 2018 for Arendal kommunes virksomhet er retningsgivende
for klima og miljøarbeidet. Dette er ikke ferdig per mars 2019, men utviklingen de siste årene har
gått i riktig retning og utslippene er redusert jevnt og trutt.
Målet for reduksjon fra 2007 til 2017 var å redusere klimagassutslippene med 90 %. Den faktiske
reduksjonen har vært ca. 80 % noe som må betraktes som et svært godt resultat. Dette skyldes
god systematisering og institusjonalisering av klimareduserende verktøy og tiltak.
De store utslippskildene var knyttet til forbruk av fyringsolje og drivstoff til egne kjøretøy og
maskinpark og stod for om lag 80 % av de totale utslippene. Kommunen har vært oljefri fra 2015
og nå er transport som hovedutfordringen.
Det avholdes månedlige møter med Miljøledelsesgruppa, hvor politisk og administrativ ledelse
diskuterer saker som angående klima- og miljøarbeidet i kommunen. Posisjonen har også invitert
leder for komite for kultur, miljø og næring og opposisjonslederen til møtene.
Arendal kommune var med å etablere Klimapartnere for 10 år siden, som er et nettverk for
virksomheter som forplikter seg til å redusere sine klimautslipp. Dette nettverket har nå over 50
medlemsvirksomheter. Fra 2016 – 2017 gikk utslippene til Klimapartnere Agder samlet ned med
ca. 12 %. Partnere som har vært med siden starten av i Agder i 2008 har samlet redusert sine
klimautslipp med 57 %. Hvis vi sammenligner med nasjonale tall i samme periode, gikk norske
utslipp ned med 1,6 % fra 2016-2017.
Deltagerne i Klimapartnere overoppfyller dermed målene om reduksjon i Parisavtalen.
Deltagelse i Klimapartnere gir kommunen verdifull kontakt og samarbeid med lokalt næringsliv.
Særlig er Klimapartneres debattmøter under Arendalsuka og frokostmøter er gode arenaer for å
diskutere klimatiltak som angår både kommunen og næringslivet. Arendal kommune sitter i styret i
Klimapartnere.
Miljøfyrtårnsertifisering av kommunens virksomheter pågår, og i 2018 er nesten alle kommunes
enheter sertifisert (36). Arendal har inngått en regionavtale om Miljøfyrtårnsertifisering med
Grimstad og Risør. Sammen arrangerer vi Miljøfyrtårndag og felles kurs i miljørapportering.
Andel økologisk mat i det kommunale kjøkkenet har i 2018 ligget stabilt på ca. 30 %, fordelt på 7
ulike kategorier. 8 av kommunens kjøkkenavdelinger er sertifisert etter DEBIOs bronsesertifikat.
6 skoler med 71 klasser deltok i kommunens sykle- og gå-til-skolen-aksjon i 2018; Skoletråkk.
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Kampanjen bidro til en reduksjon av klimagasser tilsvarende minst det 2 personbiler slipper ut på
et helt år.
Minst 300 elever deltok i Aksjon Rydd strand, hvor 7 friluftsområder ble ryddet for søppel.
Kommunen har vært aktivt med i Regionplan Agders arbeid med Klimavegkart Agder. Kommunens
klima- og miljørådgiver har i 2018 vært prosjektleder for dette arbeidet. Kommunen har også søkt
og fått innvilget tilskudd fra KLIMASATS-ordningen til ladestasjoner for kommunale kjøretøy. Agder
Renovasjon fikk støtte til å kjøpe el-søppelbil og en el-truck.
Det ble gjennom hele 2018 arbeidet med revisjon av Klima- og energiplan for Arendal. Planen
sluttbehandles politisk våren 2019.
DELMÅL: Som energi forvaltningsmyndighet skal kommunen bidra som beslutningstager
gjennom aktivt bruk av lovverk, forskrifter, planer og retningslinjer til en samfunnsutvikling
som ivaretar klima, og miljøhensyn
På lengre sikt arbeides det gjennom arealplanlegging med å legge til rette for et
lavutslippssamfunn,
hvor transportbehovet minimeres og hvor det legges godt til rette for kollektive transportløsninger.
Areal- og transportplanarbeidet mellom Aust-Agder Fylkeskommune, Arendal, Grimstad, Froland
og Tvedestrand kommuner er en viktig del av dette. Planen forventes vedtatt sommeren 2019.
Arendal Bystyre vedtok tilknyttet budsjett prosessen i sent i 2016 å opprette et AD-Hoc-utvalg for
Bilfri By. Dette utvalget samordnet sitt arbeid med den da pågående prosessen med
Gatebruksplan for Arendal sentrum som er en del av ATP-arbeidet. Utvalget presenterte sine
konklusjoner for bystyret i juni 2017. Hovedgrepet er å redusere gate- og plassparkeringen i
sentrum med særlig fokus på Tyholmen, samt et overordnet grep for økt bruk av sykkel. Det er i
2018 jobbet med å utforme en Bymiljøpakke for Arendal hvor dette hovedgrepet er innarbeidet.
Bymiljøpakken vil sammenstille alle anbefalinger i en tiltakspakke med beskrivelse av alle
enkelttiltak og angivelse av kostnader.
Arendal inngikk i 2015 avtale med Statens vegvesen om å være sykkelby. Arbeidet koordineres av
klima- og miljørådgiver og folkehelsekoordinator. Hovedaktiviteten er kampanjer, aktiviteter og
tilrettelegging for økt bruk av sykkel, og da særlig hverdagssykelisten.
Økte miljøkrav i offentlig innkjøp utgjør et stort potensiale når det gjelder å få til det grønne skiftet.
For å kompensere for kommunens klimautslipp kjøpes klimakvoter tilsvarende utslippene.
Arendals havneområder er ett av 17 prioriterte havner i Norge. Arbeidet med opprydding av
forurenset grunn på Eydehavn og i Bukkevika er ferdigstilt. Vi har fått innvilget støtte til opprydding
av forurenset sjøbunn i Kittelsbukt og Pollen, samt supplerende undersøkelser i Barbubukt.
Tiltakene gjennomføres i 2018/2019.
Kommunen bruker myndighet etter plan- og bygningsloven for å bidra til redusere energibruk og
utslipp av klimagasser ved å tilrettelegge for Lavutslippssamfunnet. Gjennom den løpende
saksbehandlingen følges kommunens klimahandlingsplan og strategier opp. Det er etablert en
egen tilskuddordning for Passivhus hvor private husbyggere kan få tilskudd tilsvarende halve
byggesaksgebyret.
Raet nasjonalpark ble i 2017 åpnet, og omfatter arealer i Grimstad, Arendal og Tvedestrand.
Politisk er nasjonalparken møtt med stor velvilje i de tre kommunene og i fylkeskommunen.
Sammen med Jomfruland nasjonalpark, Hvaler nasjonalpark og Færder nasjonalpark vil disse fire
naturområdene sikre og formidle noen av landets viktigste naturområder med meget stor bruk.
DELMÅL: Som tjenesteleverandør skal Arendal kommune lede an og legge grunnlag for et
samfunn der innbyggerne kan gjøre gode klima, energi og miljøvalg. I egen virksomhet skal
kommunen gå foran i valg av bærekraftige løsninger.
Det årlige klimaregnskapet viser at de to viktigste områder for klimatiltak er energiforbruk og
transport.
Arendal Eiendom KF har vedtatt eget Miljødokument med målsettinger for kommunens bygg om
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20 % reduksjon i energibruk innen 2020 med utgangspunkt i 2013. Energioppfølgingssystem
(EOS) er innført i kommunale bygg. Oppvarming styres fra et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg) og
forbruk overvåkes.
Tett oppfølging av byggene er en viktig faktor for å oppnå redusert energibruk. Det er fortsatt
store muligheter for å redusere energiforbruket knyttet til kommunens bygningsmasse. På sikt
bidrar
tiltak vedrørende energiøkonomisering og utfasing av oljekjeler til bedre driftsøkonomi og dermed
til å utvikle kommunen i retning av Lavutslippssamfunnet. Eiendomsforetaket følger opp dette i
samråd
med kommunens klima- og miljøkompetanse. Kommunen kjøper strøm med opprinnelsesgaranti.
Det er spesiell oppfølging av bygg som har økt strømforbruk.
Når det gjelder transport er det fokus på kommunens egne kjøretøy. Av ca. 125 leasede biler er nå
50 elbiler. I 2017 ble det tilknyttet rådhuset etablert en elbilpool bestående av 4 elbiler og en
hybridbil. Ordningen har vært en suksess og bilene er svært mye brukt.
Ladeinfrastrukturen bygges ut etter hvert som antallet ladbare kjøretøy øker. Gratis parkering for
elbiler ble tatt bort sent 2017. Det legges til rette for lading også på offentlig p-plasser. Torvet p-hus
har totalt 24 ladeplasser for publikum. Eiendom KF har vedtatt 50 % elbiler i egen drift innen 2020.
Kampanjen Oljefri er gjennomført, med informasjon om og hvordan fjerne oljekjeler i private
husholdninger.
Arendalssamfunnet har høy grad (97 %) av gjenvinning av avfall.

Samfunnssikkerhet
DELMÅL: Gjennom aktiv samfunnsplanlegging skal Arendal kommune forebygge at
uønskede hendelser inntreffer
Kommunen har rullert overordnet kommunal ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse). Analysen vil bli
fulgt opp i arbeidet med ny kommuneplan inkludert kommuneplanens arealdel. NVE har ferdigstilt
en grundig kartlegging av kvikkleireforekomstene langs Nidelva og ny flomanalyse for Nidelva
oppstrøms Rygene kraftverk. Arendal kommune har sammen med Arendal Eiendom KF og
Sivilforsvaret startet en kartlegging av kommunens ulike tilfluktsrom.
DELMÅL: Som samfunnsaktør skal Arendal kommune være i beredskap og kunne håndtere
konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet
Kommunen har gjennomført en grundig gjennomgang av beredskap i helse- og sosialsektoren, og
skal i gang med en risikovurdering av kritisk infrastruktur sammen med aktuelle eiere av denne
infrastrukturen.
Arbeidet med brannsikring av områder med tett verneverdig trehusbebyggelse er fortsatt prioritert,
og det arbeids med å få alle aktuelle områder inn i Riksantikvarens liste for å kunne utløse tilskudd
til brannsikring.

Arealpolitikk
Byggesaksbehandling
Det ble fattet totalt 1138 vedtak etter plan- og bygningsloven (alle typer) i 2018. Tilsvarende tall for
2017 var 1032. 31 vedtak var avslag.
Saksbehandlingstiden for 3 ukers saker har gått ned fra 3 uker og 1 dag til 1 uke og 4 dager.
Når det gjelder saker med 12 ukers saksbehandlingstid så er gjennomsnittet 4 uker og 3 dager slik
at avdelingen her har holdt seg godt innenfor fristen. Tallet for 2017 var 5 uker og 5 dager.,
Reguleringsplaner – saksbehandling
I 2018 ble det vedtatt 15 reguleringsplaner og 1 kommunedelplan. Av disse var 11 private planer.
Total portefølje er fortsatt på 84 planer som befinner seg på ulike stadier i planprosessen. Det har
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vært en del planer som har blitt stilt i bero pga. kommuneplanprosessen og endringen i forhold til å
ta ut byggeområder.
Planavdelingen har ellers vært involvert i utarbeiding av flere kommunale planer som
kommunedelplaner og turveier. Det ble også vedtatt 24 «mindre» endringer av planer i 2018.
Områderegulering His Allé
Stab Samfunnsutvikling har i 2018 igangsatt områderegulering av His allé. Planen er en oppfølging
av Kommunedelplan for His Bydelssenter som ble vedtatt sommeren 2017. Formålet med
områdereguleringsplanen er å få etablert 250 nye leiligheter, flere forretninger, park og
servicefunksjoner langs en urban gate i Kirkevegen mellom FV 420 og Hisøy kirke. Planen
utarbeides i et partnerskap mellom Kirkevegen 183 AS, NorgesGruppen AS, Havsjå Invest AS,
Arendal Eiendom KF og Arendal kommune v/Stab Samfunnsutvikling. Plan forventes
ferdigbehandlet sommeren 2019.
ATP Arendalsregionen
De fire kommunene Grimstad, Tvedestrand, Froland og Arendal har sammen med Aust-Agder
fylkeskommune har gjennomført arbeid med en regional areal- og transportplan (ATP-prosjekt).
Aust-Agder fylkeskommune har ansatt egen prosjektleder. I 2018 ble det lagt frem et høringsutkast
til regional arealplan for de fire kommunene som vil bli behandlet i kommunene våren 2019.
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanutvalget har gjennom hele 2018 arbeidet med revisjon av kommuneplanens
arealdel. Planens fokus er «Nærhet til alt» og den er i stor grad samordnet med, og forankret i,
forslag til ATP-plan. Et første planutkast lå ute til offentlig ettersyn sommeren 2018. Etter videre
bearbeiding ble et justert forslag lagt ut til offentlig ettersyn sent høsten 2018. Sluttbehandling i
bystyret forventes i 2. kvartal 2019.

KOSTRA
KOSTRA - ureviderte tall,
konsern

AustAgder
2018

Landet
uten
Oslo
2018

Sarpsborg
2018

Arendal
2016

Arendal
2017

Arendal
2018

Gruppe
13 2018

1 878

2 050

2 223

2 237

2 304

2 343

1 590

Barn 6-15 år i kommunens
kulturskole (prosent)

9,4

8,4

7,9

10,5

11,4

13,8

6,7

Elevplasser i kommunens
kulturskole (antall)

583

567

566

40 054

2 151

113 484

753

Elever i kommunens kulturskole
(antall)

505

479

465

31 828

1 859

91 809

501

Netto driftsutgifter til
kultursektoren per innbygger (kr)

KOSTRA viser at netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger har gått noe opp fra 2017 til
2018, men er lavere enn sammenligningsgruppene bortsett fra Sarpsborg. Barn 6-15 år i
kommunens kulturskole går ned fra 2017-2018 og ligger også lavere enn
sammenligningsgruppene bortsett fra Sarpsborg. Det er også verdt å merke seg at antall plasser i
kulturskolen er høyere enn faktisk antall elever.
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Årsrapporter fra enheter og foretak
8 Rådmannen m/stab (1101)
8.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1101

Regnskap 2018

932 644

986 405

959 575

-172 207

-140 574

-132 928

-152 007

783 699

792 070

853 477

807 568

Sum utgifter

15 399

13 088

11 063

13 942

Sum inntekter

-2 117

-644

-644

-1 164

Netto driftsramme enheten

13 282

12 443

10 419

12 778

98 938

100 260

107 479

94 273

-17 593

-13 724

-23 991

-18 915

81 346

86 536

83 488

75 358

Sum utgifter

374 114

375 372

371 979

413 841

Sum inntekter

-88 994

-88 044

-80 622

-83 618

Netto driftsramme enheten

285 120

287 328

291 357

330 223

67 481

65 345

58 567

66 826

-23 204

-24 512

-23 871

-25 705

44 277

40 833

34 696

41 121

68 654

66 952

65 039

66 006

-24 232

-4 453

350

-8 487

44 422

62 499

65 389

57 519

Sum utgifter

330 762

310 318

313 497

304 136

Sum inntekter

-16 047

-9 187

-4 140

-14 089

Netto driftsramme enheten

314 715

301 131

309 357

290 046

Sum utgifter

558

1 310

58 781

551

Sum inntekter

-21

-10

-10

-29

Netto driftsramme enheten

537

1 300

58 771

522

Netto driftsramme enheten
Rådmannen m/lederlag

Personal, IKT og kvalitet
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

1101C

1101D

Økonomi

Kultur, infrastruktur og utvikling
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

1101E

Helse og levekår
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

1101F

1101G

Regnskap 2017

955 906

Sum inntekter

1101B

Opprinnelig
budsjett 2018

Rådmannen m/stab
Sum utgifter

1101A

Regulert
budsjett 2018

Barn, unge og familier

Lønnsrelaterte avsetninger
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Rådmannen m/stab
Enhet 1101 - Rådmannen med stab inkluderer rådmannens aktiviteter samt stab HR, stab
økonomi, stab oppvekst, stab helse og levekår, stab samfunnsutvikling og stab juss. Enhetens
budsjett inneholder i tillegg store tilskudd og overføringer innen de ulike områdene og resultatet
påvirkes av disse.
Fagstabene følger opp bystyrets strategiske beslutninger. Aktiviteten i 2018 omtales nærmere i
årsrapporten på fagområdene.
Samlet har enheten et mindreforbruk i 2018 på ca. 8,4 mill. kroner. Resultatet er sammensatt av
flere elementer og disse belyses videre under de enkelte områdene.

Rådmannen m/lederlag
Tallene i tabellen omfatter i hovedsak lederlag, rådmann og stab juss, og viser et merforbruk for
2018 på ca. 800 000 kroner. Dette er bl.a. knyttet til merforbruk lønn innen stab juss som følge av
endring i bemanning (periode med overlapping). Dette er ikke blitt budsjettjustert gjennom året.

Personal, IKT og kvalitet
Stab HR, IKT og kvalitet avsluttet regnskapsåret med et positivt nettoavvik på 5,2 mill. kroner. De
største enkeltpostene i avviket er:
•
•
•
•
•

0,5 mill. kroner i positivt avvik knyttet til lønns- og driftsutgifter HR-staben, herunder
inntekter og refusjoner.
0,2 mill. kroner i underforbruk avsatte midler til lederutviklingsprogrammet.
1 mill. kroner i positivt avvik knyttet til avvikling av stillingsbanken.
0,7 mill. kroner i underforbruk fellesutgifter personalområdet. Dette dreier seg om større
poster som KS-kontingent, tilskudd til Agder Arbeidsmiljø IKS, KS OU-fond med videre.
2,3 mill. kroner i reduserte IKT-utgifter til IKT Agder.

Økonomi
Samlet viser tallene et mindreforbruk på ca. 2,2 mill. kroner for økonomiområdet. I dette ligger flere
elementer hvor den største er vakanser på stab økonomi og skatteoppkrever. I tillegg er det
mindreforbruk innen forsikring og porto, og merinntekter knyttet til fakturering og skatteoppkreving.
I resultatet ligger også et merforbruk på tilskudd til trossamfunn på ca. 600 000 kroner.
Sentrale pensjonsposter og overføringer til Arendal Eiendom KF i form av husleier er også en del
av økonomiområdet. Overføringer til foretaket er i tråd med budsjettet i 2018. Det positive
resultatet innen pensjon på 11,1 mill. kroner er avsatt til disposisjonsfond jf. tertialrapport 2, 2018
og medfører at pensjon er i budsjettbalanse ved årets slutt.

Kultur, infrastruktur og utvikling
Stab Samfunnsutvikling avsluttet regnskapsåret med et negativt nettoavvik på ca. 3,4 mill. kroner.
Årsaken til dette er lavere byggesaksgebyrinntekter enn forventet. De faktiske inntektene for 2018
ble ca. 3,5 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Helse og levekår
Tallene viser et bokført underforbruk på 18 077 000 kroner på 1101E, og årsaken til dette er at det
er inntektsført merinntekt på 15 530 000 kroner fra resurskrevende tjenester. Om en ser bort fra
dette er det reelle underforbruket på 2 547 000 kroner, som er mer i tråd med det som er rapportert
gjennom året som resultat.

Pedagogiske tjenester
Det er et merforbruk ved rådmannens stab oppvekst på 13,6 mill. kroner i 2018. Dette skyldes i
hovedsak betydelig merforbruk på tilskudd til private barnehager (ca. 10,3 mill. kroner) og
utbetaling til private skoler for spesialundervisning samt gjesteelever (ca. 3,2 mill. kroner).
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Lønnsrelaterte avsetninger
Rådmannen avsetter midler sentralt på enhet 1101 til å dekke merutgifter som følge av årets
lønnsoppgjør. Avsetningen er basert på kommunal deflator for lønn. Enhetenes rammer
kompenseres deretter fortløpende gjennom året over lønnsavsetningen etterhvert som oppgjørene
blir kjent og beregnet.
For 2018 har lønnsavsetningen en rest på ca. 800 000 kroner som inngår i enhetens resultat.

8.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Det ble ikke gjennomført felles stabssamling i 2018, men stabene har gjennomført egne
kompetanseutviklende aktiviteter som samlinger, deltagelse på seminar, deltagelse i nettverk og
kursing.

8.3 Arbeidsgiverstrategi
I forrige periode vedtok bystyret å videreføre arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida!».
Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn for stabenes arbeide innenfor HR-området, både direkte ved
rekruttering og personalutvikling og indirekte gjennom stabenes arbeide på overordnet kommunalt
nivå.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse annethvert år. Siden siste undersøkelse ble
gjennomført i 2017 blir den neste gjennomført høsten 2019. 2018 er brukt til oppfølging av siste
undersøkelse.
Resultatene fra 2017 ble vurdert som gode sammenlignet både med nasjonalt snitt og med
sammenliknbare virksomheter.
Faktor

Faktor 1

Faktor 2

Navn

Indre motivasjon

Mestringstro

Rådmannen
m/stab
4,2

4,4

Norge

Beskrivelse

4,3

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si
om oppgavene oppleves som en drivkraft og som
spennende og stimulerende. (Også kalt indre
jobbmotivasjon)

4,3

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.

Faktor 3

Autonomi

4,5

4,2

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.

Faktor 4

Bruk av kompetanse

4,3

4,3

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin
nåværende jobb.

Faktor 5

Mestringsorientert
ledelse

4,0

4,0

Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.

Faktor 6

Rolleklarhet

4,2

4,3

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til
den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig
definert og kommunisert.

Faktor 7

Relevant
kompetanseutvikling

3,7

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for
at medarbeiderne til enhver tid er best mulig
rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet,
og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste
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Faktor

Navn

Rådmannen
m/stab

Norge

Beskrivelse
som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi
snakker om.

Faktor 8

Fleksibilitetsvilje

4,6

4,5

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på
jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov
og krav.

Faktor 9

Mestringsklima

4,1

4,1

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av
å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode,
fremfor å rivalisere om å bli best.

4,7

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for
andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig
drivkraft for mange og har en rekke godt
dokumenterte, positive effekter.

Faktor 10

Prososial motivasjon

4,4

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enheten oppleves å ha et generelt godt arbeidsmiljø med lavt fravær. Se fraværstall lengre ned.
Det ble i 2018 vurdert om HMS-arbeidet på rådhuset er optimalt organisert eller om det skulle
vurderes å organisere HMS-arbeidet og HMS- og kvalitetsutvalgene annerledes. Det ble besluttet
å dele opp stabene i to HMS- og kvalitetsutvalg for å skape større nærhet til ansatte og
verneområdet. Alle HMS- og kvalitetsutvalg og verneområder på rådhuset er gjennomgått for å
sikre at alle ansatte tilhører et verneområde med et eget HMS- og kvalitetsutvalg.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Nei

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Kommunens
mål

Resultat
Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,6

1,7

Fravær langtid (%)

4,1

2,9

Nærvær (%)

94,3

95,4

93

Antall HMS avvik

5

28

2000

Antall Kvalitets avvik

27

12

2000

Årsverk (antall)

111

115

Andel ansatte heltid (%)

70,8

86

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

81,2

83,3

70
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Kommentarer

Utvikling siste år

Fravær

Fraværet vurderes som lavt.

HMS avvik

Det er levert få HMS-avvik i 2018. Det vil
bli jobbet mere i 2019 med å øke antall
HMS- og kvalitetsavvik som leveres fra
ansatte i stabene.

Kvalitets avvik

Se punktet over.

Årsverk

Lærlinger og folkevalgte er ikke regnet med
i denne tabellen. Tillitsvalgte og leger med
små stillingsandeler er derimot regnet med.

Andel ansatte
heltid

Økningen i andel heltidstilsatte skyldes
primært at stillingsbanken ble avviklet i
løpet av 2018.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Se merknad over om andel heltidstilsatte.
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vernerunde. Det vil også bli jobbet med temaet i
HMS- og kvalitetsutvalgene.
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9 Kommunalteknikk og geodata (1201)
9.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1201

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Kommunalteknikk og geodata
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

235 635

235 682

241 800

221 680

-280 678

-268 422

-276 456

-255 632

-45 043

-32 739

-34 656

-33 952

Enheten har en todelt økonomi, en rammefinansiert del med overføringer fra kommunes
driftsbudsjett og en selvkost del som er gebyrfinansiert.
Innenfor enhetens rammefinansierte del hadde vi i 2018 et mindreforbruk på 3,6 mill. kroner.
Faktiske inntekter endte 5,7 mill. kroner høyere enn budsjett, samtidig som faktiske utgifter kun
økte med 2,1 mill. kroner mot budsjett.
Innenfor enhetens selvkostområde har VA gebyrene blitt økt og vi ser en positiv effekt av denne
endringen på flere områder. Inntektene endte 6,6 mill. kroner høyere enn budsjettert, samtidig som
kostnadsnivået ble redusert med 2,1 mill. kroner. Dette gir positiv sum netto på 8,7 mill. kroner for
faktisk mot budsjett, før finansering. Vi er en storforbruker av strøm og strømprisene i 2018 var
høyere enn budsjettert.
Totalt investeringsbudsjett for VA ledningsnett i 2018 var 100 mill. kroner, og det er til sammen
investert for 86 mill. kroner. Vi har med oss en rest fra tidligere år på 18 mill. kroner, og dette gir
oss en samlet overføring til 2019 på 32 mill. kroner. Disse midlene er knyttet opp mot pågående
prosjekter. Det jobbes aktivt med å redusere overføring fra et år til neste ved å ha økt fokus på
budsjett per kalender år, samtidig som fokuset holdes på budsjettene i hvert enkelt prosjekt.

9.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Det har i 2018 blitt gjennomført en omorganiseringsprosess i enheten; der avdeling Vei og avdeling
Parkering har blitt slått sammen til avdeling Vei og parkering. Dette er gjort for å bedre utnytte
kompetansen og ressursene i enheten, slik at vi får en mer effektiv drift.
Vann
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal vannverk, samt ansvar for og oppgaver
innen eiendomsgebyrer, vannmåler og tilkoblinger vann/ avløp.
•
•
•

Hovedsatsningsområdet vårt er å redusere vannlekkasjen. Jevnt over ligger denne på rett
rundt 40 %. Utskifting av ledninger, framleting og reparasjoner av både kommunale og ikke
minst private lekkasjer er prioritert.
Det ble ikke sendt ut pålegg av vannmålere i 2018, dette på grunn av at vi i samarbeid med
leverandør har utviklet en vannmålermodul, nytt forvaltningsprogram.
Arbeidet med ny krisevannsforsyning med Longum som vannkilde er igangsatt.

Rapportering av vannverksdata til Bedre VA
2018
Hygienisk
betryggende vann

Bruksmessig
vannkvalitet

Leveringsstabilitet

Alternativ
vannforsyning

Ledningsnettets
funksjon

God

God

God

Dårlig

Mangelfull (alder på
nettet)
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Avløp
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal avløpsanlegg, samt ansvar for og
oppgaver innen renovasjon, forurensning, slam og utslipp.
•
•
•
•
•

Arbeidet med tilsyn av separate avløpsanlegg er igangsatt. I 2018 ble 153 slamanlegg
kontrollert. Totalt er det ca. 2000 eksisterende anlegg i kommunen.
Arbeidene med tildekking av forurenset sjøbunn i Kittelsbukt og Pollen er startet opp.
Det ble etablert to nye nedgravde avfallsanlegg, ett på Høyveien og ett på Strømsbuveien.
Omfattende oppgradering av skjermbilder på driftsovervåkingen og arbeidet med å erstatte
PLS-er og aktuelle servere på driftsovervåkingen har pågått for fullt gjennom 2018. Dette vil
sikre bedre drift og gi mulighet for egen oppfølging på anlegget.
Det er videreført arbeid med omfattende kart- og planlegging for å få kontroll med
fremmedvann på ledningsnettet. Saltvannsinntrengning er en del av dette. Overløp til Barbu
og innlekking i sentrum har vært spesielt utfordrende.

Rapportering av avløpsdata til Bedre VA
2018
Overtredelse av
gjeldende rensekrav

Tilknytning godkjente
utslipp

Kvalitet og bruk av
slam

Utslipp fra overløp på
nettet

Ledningsnettets
funksjon

God

God

God

Mangelfull

God

Prosjektering og utbygging
Avdelingen har ansvar for prosjektering av VA anlegg som utføres i kommunal regi.
Prosjektledelse som omfatter VA anlegg som utføres eksternt. Kontroll og evt. godkjenning av
planer for boligfelt og utbygginger utført av eksterne utbyggere. Teknisk oppfølging/ kontroll av
boligfelt og andre tiltak initiert utenfra. Prosjektledelse og byggeledelse for spesielle kommunale
infrastrukturprosjekter. Tiltakene som vises følger hovedsakelig hovedplan for vann og avløp
supplert med tiltak som er initiert av kommunen selv.
Prosjektering og prosjektledelse som omfatter kommunens utbygging og sanering av VA anlegg er
avdelingens kjerneoppgaver og her brukes ca. 56 % av personressursene. Ca. 20 % av
investeringsbudsjettet benyttes av kommunens eget anleggslag (tilhørende avdeling Maskiner og
anlegg) til bygging og sanering av anlegg som er uegnet i forhold til vanlig innkjøp, og avdelingen
prosjekterer og følger opp disse. Resten av investeringsmidlene benyttes til prosjekter som kjøpes
inn via ordinært anbudsprinsipp, og her har avdelingen prosjektoppfølging i hele prosjektperioden.
Følgende VA prosjekter har blitt arbeidet med i 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V Hovedvannledning Rykene – Lerestveit
V Skrubbedalen
V Stoa Vest
VA Barbugårdsjordet
VA Barbuvassdraget, Møllebakken
VA Bjønnes
VA Bjønnes – Myrene
VA Brattekleiv – Hollender Jonas Vei
VA Centralgaten og omegn
VA Damgaten Området
VA Frydentopp – Hauene
VA Gamle Songevei
VA Gunnarsboveien
VA Hasselåsen – Hasselhaugen
VA Havsøyveien
VA His allé
VA Håvet – Håveheia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VA Joåsveien
VA Kirkeveien Nord
VA Klodeborgkleiva – Skarvedalen
VA Krøgenes – Longum
VA Marisberg
VA Maxis Sletta
VA Melkedammen
VA Myreneområdet
VA Sandvigheia
VA Sanering Sandvigveien
VA Skilsø
VA Skolebakken
VA Steinsåsveien – Waglesgårdveien
VA Stærveien
VA Tybakken
VA Vollene – Vollenetoppen
VA Vollene – Nyli

Deltakelse og oppfølging av andre utbyggingsoppgaver, for eksempel Bjønnes og
Kunnskapshavna, Barbuprosjektene inkl. park etc. har lagt beslag på sentrale personressurser i
avdelingen.
Vei
Avdelingen har ansvar for drift av det kommunale veinettet inkl. veilys, trafikksikkerhetsprosjekter,
samt renhold av sentrum.
Utførte arbeider som kan nevnes er:
•
•
•
•
•
•

I samarbeid med leverandør har vi startet utvikling av et nytt forvaltningsprogram for vei.
Ekstra sluktømming og ekstra grøfterensk
Store Bjorholmen bro utbedret.
Samarbeidet med skognæringen om plan for oppskriving/oppgradering av enkelte veier.
Forsterking av deler av veiene Landbø og Graskjær.
BK klassifisering av Haugenes bro og Mjønenvollen bro.

Det er arbeidet med ny veinorm i samarbeid med planavdelingen. Arbeidet med gravenorm er ikke
startet opp.
Parkering
Avdelingen har ansvar for håndheving, drift og vedlikehold av offentlig regulerte parkeringsplasser i
kommunen samt Torvet p-hus, P-hus Vest og Pollen p-hus. Parkeringsområdene ved SSA leies og
driftes av avdelingen.
Utførte arbeider som kan nevnes er:
•
•

Det har vært arbeidet mye med konsekvensene av ny parkeringsforskrift som ble innført
januar 2017. Samt endringer som følge av politiske vedtak ang. avgiftsparkering i sentrum.
Det er innført avgiftsparkering på brannstasjonstomta.

Maskiner og anlegg
Avdelingen har ansvar og oppgaver fordelt på aktiviteter knyttet til driftsstasjonen på Solborg med
verksted drift, vedlikehold på vei-, vann- og avløpssektoren og anleggsvirksomhet på VA-sektoren.
Virksomheten er tilknyttet opplærings kontorene i bilfag, transportfag og byggfag. Vi har i 2018 hatt
5 lærlinger knyttet til virksomheten, samt 4 praksisplasser for Sam Eyde vgs.
Utførte arbeider som kan nevnes er:
•

Løpende vedlikehold av hele Arendal Kommunes eide bil og maskinpark, i alt ca. 200
enheter. Disse skal minimum tilfredsstille gjeldende krav til EU godkjenning for person og
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•
•

lastebiler, samt årlig godkjenning/ sertifisering av anleggsmaskiner.
Utskifting/anskaffet; 1 stk. stor lastebil m/multilift system, 1 stk. liten lastebil m/kran, 1 stk.
varebil.
Virksomheten er i 2018 fortsatt godkjent som Miljøfyrtårn bedrift.

Følgende VA prosjekter har blitt arbeidet med i 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V Stoa Vest
VA Bjønnes
VA Brattekleiv – Hollender Jonas Vei
VA Centralgaten og omegn
VA Damgaten Området
VA Gamle Songevei
VA His allé
VA Håvet – Håveheia
VA Sandvigheia
VA Skolebakken
VA Stærveien
Utbedring av 22 vannlekkasjer.

Geodata
Avdelingen har ansvaret for forvaltning og utvikling av geografisk informasjon systemer (GIS) i
Arendal kommune. Avdelingen har ansvar for å gjennomføre oppgaver etter matrikkel- og
eierseksjonsloven. Avdelingen har også ansvar for forvaltning av eiendomsskattarbeidet, jfr.
eiendomsskatteloven og Arendal kommunes eiendomsskattevedtekter.
Alle forvaltningsoppgaver knyttet til kommunens databaser og vedlikehold/ajourhold av kart- og
fagsystemer er gjennomført i.h.t. plan. GIS-tjenester for Froland og Grimstad kommune er utført
i.h.t. gjeldende geodatasamarbeidsavtaler.
Endringene i selskapet IKT-Agder har medført at de i 2018 ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet til å
innfri/ få dekket behovet som teknisk sektor i Arendal kommune har. Dette har ført til at mange
viktige tiltak og prosjekter ligger på vent. Dette er uheldig for Arendal kommune sin digitale
utvikling.
Gjennomførte GIS aktiviteter:
•

•

•
•

Videreutvikle interne/eksterne GIS-innsynsløsninger.
o Plattformen er blitt oppgradert.
o Det er etablert eget områdeanalyseverktøy som er tilgjengeliggjort for interne
brukere.
Digitale selvbetjeningsløsninger for innbyggere og næringsliv
o E-byggesak, forprosjekt gjennomført.
o Innføring av ny Søknad entreprenør og Saksbehandler portaltjeneste, hovedprosjekt
pågående.
Bruk av 3D-modeller i planarbeid
o Det er etablert basis 3D-modell for FKB-data.
o Uttesting i bruk av mulighetsrom og byggegrenser i 3D som pilotering.
Deltakelse i nasjonale prosjekt
o Arbeidet med ePlanSak skal resultere i en felles arbeidsflate for kommunal
håndtering av reguleringsplaner.
o Medlem i KS-KPR (Brukerrådet) – koordinerings og prioriteringsråd for
digitaliseringsstrategien til KS, spesielt fokus på området plan, bygg og geodata i
strategien
o GeoSynkronisering: Pilotprosjekt i samarbeid med Geodata AS for synkronisering
av plandata mot nasjonal base hos Kartverket.
o Pilotering av planer i 3D og digitale bestemmelser i samarbeid med KMD.

Årsrapport 2018

61(219)

Gjennomføring av forretninger etter matrikkelloven. Andre oppgaver iht. matrikkelloven:
Adresseforvaltning, o.a. Gjennomføring av seksjoneringer etter seksjoneringsloven.
•

Antall mottatte oppmålings/seksjoneringssaker (jnr.): 276 (gjennomsnittlig antall saker (jnr.)
de siste 10 årene: 355). Av disse er det 20 seksjoneringssaker

Det har kommet nye bestemmelser i Eiendomsskatteloven som Arendal kommune må forholde
seg til.
•
•

Omtaksering av verk og bruk er utført.
Som følge av ny rammeavtale med nytt takseringsfirma ifm. vedlikeholdstaksering, er det
innført feltløsninger for vedlikeholdstaksering som kommuniserer direkte med fagsystem.

9.3 Arbeidsgiverstrategi
Emner fra «sammen om fremtiden» blir jevnlig tatt opp i avdelingsmøter og har vært tema i
forbindelse med medarbeidersamtalene.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått på ledermøte og på avdelingsmøter.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
SHA-planlegging og sikker jobbanalyse inngår som et fast element i forkant av alle anlegg eller
operasjoner etter nærmere vurdering.
HMS er tema på ledermøter, avdelingsmøter og samtlige byggemøter. Vi har i tillegg utarbeidet en
egen personlig HMS bok/ dagbok som bygger på kommunens HMS- system, men som er mer
tilgjengelig for ansatte som jobber utenfor rådhuset. Alle ansatte må kvittere for at de har mottatt,
og satt seg inn i innholdet i HMS boken. Boken fornyes hvert år.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens
mål

2018

2018

95

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,3

1,9

Fravær langtid (%)

4,5

5,1

Nærvær (%)

94,2

93

93

17

37

2000

10

2000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik
Årsverk (antall)

99,7

102

Andel ansatte heltid (%)

95,1

96,2

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

97,7

98,1

70
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Vi har i deler av enheten en høy snittalder
kombinert med arbeidsoppgaver som er fysisk
krevende. Vi har flere aktive IA-tiltak i enheten.
Det prioriteres tett oppfølging av sykemeldte i
enheten.

HMS avvik

Flere av medarbeiderne i enheten har et fysisk
daglig arbeid der risikoen er høyere enn for andre
som har en mer kontorpreget hverdag. Denne
delen av vår virksomhet har så stort omfang at det
er naturlig å forvente et høyt antall
avviksmeldinger. Det jobbes derfor med å få opp
antall meldte avvik med lav alvorlighetsgrad og
meldte nesten-hendelser. Dette som et bidrag for
kontinuerlig å jobbe med forbedring. Slik at vi kan
ta de nødvendige grep og holde fokus på målet
om null skader.

Kvalitets avvik
Årsverk
Andel ansatte
heltid
Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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10 Kultur (1202)
10.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1202

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Kultur
Sum utgifter

106 350

96 847

88 077

100 767

Sum inntekter

-32 851

-23 348

-16 907

-29 636

73 499

73 499

71 170

71 131

Netto driftsramme enheten

Omsetningen er høyere enn budsjett, men driftsresultatet er innenfor budsjettrammen. Avvik på
inntektssiden skyldes i hovedsak at spillemidler til anlegg eid av kommunen og anlegg eid av lag
og foreninger overføres fra fylkeskommunen via kulturbudsjettet før de fordeles til mottakerne. Det
er også merinntekter knyttet til statlige og andre tilskudd/overføringer (bl.a. fattigdomsmidler,
storbymidler, skjærgårdspark) samt bruk av fond. I tillegg kommer avvik både på inntekts- og
utgiftssiden knyttet til sykepenger, merverdiavgift og omsetning knyttet til bl.a. ulike arrangement,
drift park og Bomuldsfabriken.
Forøvrig må det kommenteres at strømutgifter idrettsanleggene har økt utover budsjett pga. økte
strømpriser samt at omlegging til ny leverandør har ført til at enheten har fått avregninger for 2017
og 2018 i regnskap for 2018.Tjenestene tilrettelagt fritid og fattigdomstiltak har også økt i omfang
(og forbruk) i løpet av 2018. Det ble også et merforbruk knyttet til kulturhusmillionen, noe som fører
til innskjerping av retningslinjene for å unngå dette i 2019.
For å komme i balanse, måtte enheten for første gang i 2018 hente inn et beløp fra fond – 448 000
kroner.

10.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Kulturenheten rettet i 2018 innsatsen mot felles mål for enheten, samt å samarbeide tettere med
andre enheter i kommunen. Tverrfaglig samarbeid er viktig for å nå kommunens felles mål innenfor
utdanning, helse og levekår, byutvikling, næringsutvikling og i arbeidet med å bidra til at Arendal
kommune blir et godt sted å bo for alle.
I 2018 var våre satsinger fremdeles knyttet til kulturplanens satsingsområder. Satsninger og
aktiviteter i 2018 som vi ønsker å trekke frem:
Kulturnettverket:
•
•
•
•
•
•
•

Kunstarena Torbjørnsbu åpnet i mai. Det har vært en stor suksess og trukket ekstra
publikum, også publikum som ikke ville ha kommet bare for kunstens del
Foruten skiftende utstillinger i ARTendal, og på Bomuldsfabriken og ulike arrangement, har
det vært samarbeid med Kortfilmfestivalen, UKM og en presentasjon av en ARTendal
utstilling i Halden
Bind 1 i Arendal by- og regionshistorie ble utgitt i desember, der 500 eksemplarer ble solgt
innen utgangen av året. Bind 2 er godt i gang
Bystyret avsatte egne midler til skilting av plasser i sentrum. Dette arbeidet ble påbegynt og
ferdigstilles i 2019
Barbu park ble tatt i bruk og er blitt et vellykket anlegg for uorganisert aktivitet som brukes
av mange ulike brukergrupper
Ferdig med planlegging av turveiprosjektene i tilknytning til E18 (18 km, der 15 km er med
lys), anbud er ute. Bygging starter i 2019
Flere mindre turveiprosjekter er gjennomført (utbedringer og nye)
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•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Årets konserter/arrangement i Bakgården har vært godt besøkt, både de vanlige
konsertene og arrangementene i forbindelse med Arendalsuka
Etter en årrekke med flotte sommerkonserter på Ottersland i Austre Moland, ble årets
sommerkonsert den siste. Vertskapet takker nå av og enheten må finne ny
samarbeidspartner
Internasjonalt Marked (IM) feiret 25 års jubileum. Dette har vært et viktig arrangement for
byen. I forbindelse med ombygging av Kilden vil IM ikke bli gjennomført i 2019. Enheten vil
benytte dette året til å videreutvikle enhetens flerkulturelle satsing der en også vil se på en
videreutvikling/fornying av IM
Tilrettelagt fritid har utfordringer med å gi tjenester til alle som har vedtak på fritidskontakt,
det er fortsatt ventelister. I tillegg så ønsker enheten å kunne tilby (i egen regi eller i
samarbeid med andre) fritidstilbud til alle uavhengig av funksjonsnivå og vedtak fra
tjenestekontoret. Det vil derfor i 2019 fremmes en sak til politisk behandling med formål økt
satsing på fritid for alle
Budsjett avsatt til fattigdomsbekjempelse gjennom gratis deltakelse på turer samt en gratis
fritidsaktivitet for barn og unge, ble overskredet i 2018. Flere bruker nå ordningen (deltar på
turer), men fortsatt er det langt igjen til å nå alle som trenger det
2018 har vært et utfordrende år for både Kilden og Munkehaugen. Parallelt med vanlig drift,
aktivitets- og konserttilbud, har mye ressurser vært brukt på planlegging av nye lokaler i
Kanalgården og renovering av Kilden samtidig med nedpakking og flytting av alle aktiviteter
på Kilden til andre lokasjoner for midlertidig drift i 2019. Det har derfor ikke vært ressurser
nok til å etablere et nytt åpent lørdagstilbud på Kilden, men nye lokaler gir alle muligheter
fra 2020. Vi gleder oss!
Ballbingen ved Nedenes skole ble rehabilitert, flere skal tas etter tur. Det er søkt om
spillemidler til alle.
Gatekunstprosjektet Kunstkanalen ble gjennomført i samarbeid med Arendal by,
Kanalselskapet og Arendal byselskap, til både glede og forargelse for byens innbyggere.
Kunstprosjektet førte til stort engasjement om gatekunst og kanaler i byen. Dessverre måtte
det fjernes noe tidligere enn planlagt pga. glatt overflate.
Enhetens ledergruppe var på studietur til Island for å lære om Islandsmodellen, som
bystyret har bestilt en utredning om. Her fikk vi møte flere som arbeider med
fritidsaktiviteter, aktivitetskort og på fritidssenter, samt kultursjef i Reykjavik. Utredningen vil
utarbeides våren 2019.
Kulturenheten søkte om delta i ALLE MED og fikk tilslag om gratis workshop og verktøy
som skal bidra til å øke deltakelse i fritidsaktiviteter. Workshop ble gjennomført i januar
2019, med veldig godt oppmøte! Det arbeides nå med å følge opp tiltak som kom opp her,
samt planlegging av hvordan verktøyet kan brukes av flere lag og foreninger. Det viktigste
innspillet var en nettside som gir samlet informasjon om fritidstilbud og arrangement i
kommunen. Nettløsningen Friskus er kjøpt inn for utprøving og opplæring vil gå i gang i
2019.

Biblioteket:
•

•

Utlån er stabilt, mens besøkstallene viser en nedgang på rundt 5 %. Nedgangen har en
naturlig forklaring ved at dette tilsvarer merbesøket ved forhåndsvalg. Besøk ligger
vesentlig høyere enn utlån og gir en forsterket indikasjon på endring av publikums
bibliotekbruk der biblioteket som arena for brukernes egne aktiviteter forsterkes.
Meråpent/selvbetjent bibliotek er nå en godt etablert ordning med rundt 1700 registrerte
brukere av tilbudet. Vi ser en merkbar endring ved at skoleelever fra 16 år og oppover
bruker biblioteket mer til skolearbeid, og benytter seg i stor grad av tilbudet om
ubetjent/meråpent bibliotek. Bibliotekets arrangementer fortsetter den positive utviklingen
både når det gjelder antall og kvalitet, og med aktuelle tilbud for de fleste brukergruppene.

Kulturskolen:
•

Det pågår utviklingsprosesser før innflytting i nye lokaler og samlokalisering med Kilden
fritidssenter. Et konkret resultat er ideen til BandCamp, hvor 4 band oppsto for en helg på
Munkehaugen, gjennomført i januar 2019. Arrangører var Kilden, Rytmisk fabrikk og
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•

•
•

kulturskolen.
I 2018 ble det bestemt at forsøksprosjektet – gruppetilbud til barn og unge med spesielle
behov skulle igangsettes. Ansatt lærer i kulturskolen med musikkterapi kompetanse fikk
utvidet stilling, og er fra og med januar 2019 i gang med planlegging og strategi for
prosjektet.
De ferdige fagplanene implementeres og forankres, skolen fortsetter å ha fokus på hvordan
kommunisere/belyse/videreformidle kulturskolens ulike tilbud.
Forestillingen «Penny Lane» ble planlagt i 2018, og settes opp i Lille Torungen april 2019.
Et samarbeid på tvers av skolen avdelinger.

10.3 Arbeidsgiverstrategi
En del av prosessen med kommunedelplan for kultur, som ble vedtatt i mars 2017, har vært å se
samlet på kulturenhetens samfunnsoppdrag, på utvikling av kulturfeltet og de forskjellige
fagfeltenes rolle i dette arbeidet.
Å få en felles forståelse om ens egen rolle både i kommunen, i egen enhet og avdeling er viktig for
å se hvordan vi sammen kan løse de store oppgavene. Enheten startet i 2017 opp med fellesmøter
på tvers av alle avdelingene, og det ble gjennomført flere slike møter også i 2018. Ulike tema tas
opp, men har forankring i vedtatt kommunedelplan for kultur. Dette er et ledd i arbeidet med å få til
bedre tverrfaglig samarbeid, både med andre enheter og innad i enheten. Gjennom disse møtene
ønsker vi også å styrke delingskulturen.
Flere av de ansatte i kulturenheten har deltatt på kurs i LEAN-metodikk i løpet av 2018.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Kulturenheten har fokus på faglig oppdatering for alle som er tilpasset den enkeltes oppgaver og
ansvarsområder.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Kulturenheten har generelt lavt fravær, lite HMS-avvik og få kvalitets-avvik.
I 2015 fikk hver avdeling i enheten sitt eget HMS-utvalg. Systematisk HMS-arbeid ligger i årshjul
og er fulgt opp. De lokale HMS-utvalgene har ett felles møte i året, og flere i den enkelte avdeling.
Her arbeides det for å løse felles utfordringer.
Fellesopplevelse vil bli prioritert i avdelingene. Fellesopplevelser er viktig som grunnlag for et godt
arbeidsmiljø og fundament for felles forståelse.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat
Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,3

1,54

Fravær langtid (%)

3,4

3,06

Nærvær (%)

95,2

95,4

Kommunens mål
2018

93

Antall HMS avvik

12

2000

Antall Kvalitets avvik

10

2000

Årsverk (antall)

56,9

Andel ansatte heltid (%)

51,3

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

72,9

70
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11 Brann (1203)
11.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1203

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Brann
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

99 413

92 068

86 402

92 068

-65 961

-59 531

-55 125

-60 776

33 453

32 537

31 277

31 292

ØABV er i dag organisert til å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 7
kommuner. Avdelingene i Enhet 12 består av Agder 110 sentral, Beredskapsavdelingen (inkludert
det interkommunale redningsdykkersamarbeidet), Forebyggende avdeling, Feieravdelingen og
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA).
Agder 110 sentral
Organisasjonsstrukturen ble endret fom januar 2018, dels med bakgrunn i krav fra Politiet om
vaktleder 110, og dels som harmonisering og lik organisering som resten av 110-Norge. Vi økte
bemanningen med 5 ÅV og går nå med 3 mann (2 operatører og 1 vaktleder) 24/7/365 i sentralen.
Minimumsbemanningen er allikevel 2 mann og vi kan da avvikle ferie/avspasering innad i vaktlaget
mm uten å ta inn vikarer. Endringen i struktur og bemanning gjorde oss i stand til å fokusere på
forbedret og spesialisert arbeidsmetodikk og samtrening av nye vaktlag, samt kompetansebygging
hos de nyansatte. Ny organisering gjorde det også mulig å gjennomføre obligatoriske fagdager til
dette formålet. Enkelte ansatte har også gjennomført nødvendige kurs etter gjeldende kursbudsjett
og kompetanseplan i regi av Norges brannskole.
Vi videreførte også i 2018 den årlige sertifiseringsordning på 2 nivå for å sikre at sentralen til
enhver tid har nødvendig kompetanse tilstede blant sine ansatte, og at den enkelte mestrer alle de
arbeidsoppgaver de kan forvente å måtte løse.
Systemteknisk ble det ikke i 2018 fattet en endelig beslutning om eierskap av kontrollroms utstyret
som ble tildelt gjennom Nødnettprosjektet. Dette vil legge føringer for framtidige kostnader for drift
av kontrollrommet. En uventet kostnad som kom inn fom 2018 er en pålagt avtale om 3. linje
support for det nevnte kontrollroms utstyret på 650 000 årlig til DSB.
Utredningsarbeidet om fremtidig modell for eierskap og drift av 110 Agder fortsatte gjennom 2018
ifm fremtidig SAMLOK med politiets operasjonssentral. Det er så langt ikke satt noen sluttdato for
denne utredningen.
Beredskapsavdelingen
Beredskapsavdelingen bestod i 2018 av 122 deltidsmannskaper og 32 heltidsansatte som aldri har
vært mer slagkraftige og kompetente enn hva tilfelle er i dag. Det er en høy grad av ærekjærhet og
profesjonalitet blant mannskapene som setter sin stolthet i å levere trygghet og god beredskap for
innbyggerne i vår region.
Opplæring og kurs: Beredskapsavdelingen fortsatte fokuset på lovpålagte kurs i 2018 (grunnkurs,
utrykningslederkurs). ØABVs egne mannskaper har selv utført mange og store kurs som
internopplæring, og noen tyngre kurs har vært kjørt av Norges Brannskole i Tjeldsund/Harstad.
Redningsdykkertjenesten, som også innbefatter Grimstad kommune, er driftet på lik linje med IUA
som eget ansvar med styre/representantskap for best mulig oversikt over driftsutgifter og
inntektsgrunnlag (innbyggerfinansiert 5 kroner per innbygger). ØABV lanserte en operativ og
slagkraftig redningsdykkertjeneste fom juli 2017, og denne tjenesten er styrket ettersom erfaringer
og trening i kombinasjon med et økt antall ansatte med riktig kompetanse kom på plass i 2018.
Beredskapsavdelingen var alarmert på 1272 hendelser i 2018 (mot 1047 stk. i 2017), og forventer
en generell økning i 2018.
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Forebyggende avdeling
Avdelingen har ansatte i 7 stillinger inkludert leder som er under minimum lovpålagt antall iht.
dimensjoneringsforskriften (1 pr 10.000 innb. + leder). Forebyggende avdeling utfører tilsyn,
saksbehandling og veiledning i alle Østre Agder-kommunene med unntak av Grimstad.
Alle omkomne i brann siste årene tilhører risikogrupper som er utsatt for å omkomme i brann.
Utsatte grupper for å omkomme i brann er bl.a. eldre over 70 år, personer som sliter med rus
og/eller psykiatri og nyetablerte innvandrerfamilier. Det forebyggende fokuset på disse gruppene
fortsatte i 2018 (2 branndøde i ØABVs distrikt i 2018 i Arendal kommune).
En ny forskrift om brannforebygging ble satt i kraft 1. januar 2016. Forebyggende brannvernarbeid
har derfor dreid fokus fra rutinemessige tilsyn til risikobaserte tilsyn og annen risikobasert
forebyggende aktivitet. Videre fortsatte arbeidet med kartlegging av utsatte grupper og
brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.
ØABV opparbeidet seg økt kunnskap om risiko og sårbarhet gjennom utarbeidelse av egen ROS
for brannsamarbeidet. Denne prosessen begynte vinteren 2017 og dannet et bedre grunnlag for
oppfølging av ny forskrift og en ny planlegging for det forebyggende arbeidet. ROS ØABV ble
ferdigstilt 2018, med påfølgende forebyggende- og beredskapsanalyser som vil resultere i
oppdatert/revidert brannordning Q1 2019.
Feieravdelingen
Fakta fra feieravdelingens utførte arbeid i 2018 i tall:
12667 Feide boliger, 2642 boligtilsyn, 521 fritidseiendommer feid, 402 tilsyn med fritidsboliger, 4
skorsteiner har vært frest ut og det er gått 200 befaringer.
Planen for 2019 bygger på forrige plan fra 2018. Gjennom flere år har feiing og tilsyn foregått etter
roder basert på frekvensen av feiing annen hvert år og tilsyn hvert fjerde år. Som vi startet med i
2018, vil det også fom 2019 endres og nå baseres på risiko og behov innenfor de tidligere nevnte
hyppighetene. Det vil fremover variere med antall feiinger og tilsyn avhengig av hvilken frekvens de
forskjellige får, noen år blir det mer tilsyn og andre år mer feiinger. Utførelsen blir som tidligere år
med unntak av fritidsboliger hvor vi som lag med 2 personer, dette for å ta både tilsyn og feiing på
en gang, og for å spare tid og ressurser.
Det går også mye tid til befaringer og annet arbeid i forbindelse med oppussing/renovering av
gamle hus.
Ellers har avdelingen hatt et nært samarbeid til andre avdelinger i ØABV, og spesielt forebyggende
avdeling med kampanjer som Trygg hjemme og Brannvernuka. I hele 2018, og ved inngangen til
2019 består avdelingen av 10 ansatte fordelt på 8 feiersvenner, 1 lærling og 1 leder.
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
Lageret med oljevernutstyr finnes på brannstasjonen på Stoa. Dette medfører at utstyr enklere kan
etterses og at enkle øvelser kan gjennomføres uten kostnader for mannskaper på heltid. Lettere
oljevernutstyr og lenser er plassert på ulike brannstasjoner i hele samarbeidet for hurtig håndtering
av ulike hendelser. I 2018 var fokuset å lande prosjektet med lik struktur, beredskapsplaner og
innsatshåndtering mellom de tre ulike IUA på Agder. I tillegg er det kjøpt inn 4 nye
kjemikalieverndrakter som erstatter gamle som er utgått på dato. 2018 var forøvrig preget av flere
små aksjoner, men ingen av større karakter som har satt beredskapen nevneverdig på prøve.
IUA vil fortsette å bygge opp sin kompetanse og materiellmessige kapasitet ved å kurse
mannskapene i deltakende kommuner.
Investeringer:
ØABV hadde et investeringsetterslep fra 2017, da markedet ikke klarte å tilby brukte tankbiler til
vårt formål. Av denne grunn ble tankbilinvestering til Åmli forskjøvet til 2018, hvor det også skulle
investeres i tankbil til Risør stasjon. Vi kom 4. kvartal 2018 ajour med investeringsplanen, og gikk
inn i 2019 med plan og rammer på 2,9 mill. kroner for investeringer. Tankbilene i investeringsplan
2017/2018 leveres i 2019 (hhv før juli og okt.), men er belastet og betalt i 2018.
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11.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Østre Agder brannvesen (ØABV) jobber hele tiden med forbedring av interne systemer, metodikk
og utstyr for mest mulig effektiv og målrettet innsats innenfor spekteret av oppgaver innen brann
og redning. Siden opprettelsen i 2008 er materiellparken vår under stadig fornying, og de ansatte
kurses og utdannes fortløpende etter nasjonale krav og målsetninger for ansatte i brannvesenet.
I det forebyggende perspektivet jobbes det også innovativt med involvering av eksterne
samarbeidspartnere og andre kommunale etater for best mulig proaktiv tilnærming for å hindre
branner og ulykker før de oppstår. Dette arbeidet er først og fremst rettet mot samfunnets
risikoutsatte grupper som statistisk er i større fare for å omkomme i brann. Her vil ØABV i
2018/2019 ferdigstille flere større prosjekt som er finansielt understøttet av Gjensidigestiftelsen og
«Det store brannløftet» med over 2 mill. kroner.
Feieravdelingen rapporterer nå i samme system uavhengig av kommunal tilhørighet og har siste
årene utviklet saksgang, melding om feiing og dokumentasjonsrutiner i en langt større digitalisert
utgave enn hva har vært tilfelle tidligere.
For Agder 110 nødmeldesentral skal kvaliteten heves gjennom teknologisk utskiftning av hele
oppdragshåndteringsverktøyet (flåtestyring i Nødnett). Dette vil kreve et stort kompetanseløft for
avdelingens ansatte, men samtidig gjøre oss i stand til å møte morgendagens utfordringer på en
bedre måte enn i dag.
I 2018 gikk det med mye tid og ressurser til analysearbeid (ROS-, beredskaps- og forebyggende
analyser), ØABV skal i 2019 ferdigstille dokumentasjonen som legger grunnlaget for hele vår
fremtidige dimensjonering og organisasjon. Endringer i struktur, organisering og budsjett skal
informeres om og vedtas i de ulike kommunene våre ila første halvår 2019. Dette sørger for at vi
setter fokus på de kvalitetskrav som følger med tjenesten i alle avdelinger i brannvesenet.

11.3 Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien, “Sammen om framtida – Arendal 2023”, skal brukes til langsiktig utvikling
og holdningsskapende arbeid for å øke den enkeltes bevissthet rundt egen arbeidshverdag og
egne verdier. De overordnede målsetninger er gode og relevante, og tas med som del av den
enkeltes medarbeidersamtale for bevisstgjøring og refleksjon. ØABVs eget utarbeidede
verdidokument er i så måte en god rettesnor og i tråd med arbeidsgiverstrategien i kommunen.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Den forrige medarbeiderundersøkelsen resulterte blant annet i et verdidokument for Østre Agder
brannvesen med klare mål for våre virksomhet ift. verdigrunnlag og holdninger. Verdidokumentet
er revidert gjennom ledersamlinger i ØABV i Q4 2018, og er et produkt som de ansatte kan kjenne
seg igjen i og som brukes aktivt som en rettesnor for hva det er vi ønsker skal kjennetegne vår
arbeidsmiljø og virke i stort.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Østre Agder Brannvesen jobber systematisk og bra med internt HMS arbeid. Det gjennomføres
jevnlige møter i HMS utvalget hvor avviksmeldinger behandles og saker/elementer i daglig drift
håndteres på en mest mulig proaktiv måte.
Det har de siste årene vært en løpende dialog med Arbeidstilsynet for å kartlegge alle våre rutiner
for ivaretakelse av den ansattes helse, miljø og sikkerhet i utførelse av arbeid. I tillegg har det vært
jobbet mye å få på plass godkjent infrastruktur på alle våre 8 brannstasjoner i samarbeidet. Avvik
er nå lukket, og ØABV er i god dialog med de ulike kommunene for iverksettelse av utbedringer
bygningsteknisk der det trengs på brannstasjoner. Siste bygningsmessige utbedringer skal
gjennomføres i 2019 på hhv Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand brannstasjon.
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Nei

Må sees i sammenheng med utbedringer av de ulike stasjonene. Verneorganisasjonen er tungt
inne i denne prosessen og bistår/kvalitetssikrer at krav følges opp.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,04

0,81

Fravær langtid (%)

3,94

2,05

Nærvær (%)

95,02

97,14

93

Antall HMS avvik

12

2000

Antall Kvalitets avvik

7

2000

Årsverk (antall)
Andel ansatte heltid (%)

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

70

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste år

Tiltak

Mange av våre ansatte har døgnvakter og langvakter (12 timer). Ett stk. fravær her registreres som
1 normalt fravær. Det vil mao. si at i enkelte tilfeller er fraværsprosenten reelt sett x 2 eller 3 rent
kostnadsmessig.

HMS avvik
Kvalitets avvik

Vi sliter fremdeles med tilganger til alle ansatte, samt at flere avvik ligger og «hovrer» i systemet og
tilfaller riktig mottaker.

Årsverk
Andel ansatte
heltid
Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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12 Innovasjon og kompetanse (1204)
12.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1204

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Innovasjon og kompetanse
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

34 671

30 980

29 949

35 353

-16 782

-12 981

-12 232

-18 222

17 889

17 999

17 717

17 132

Enheten gikk med et lite overskudd i 2018. Mye av enhetens budsjett er basert på inntekter fra
billettsalg, prosjektstøtte, sponsorinntekter og leieinntekter. Det knytter seg alltid usikkerhet til
inntektene, men det er stort fokus på å balansere variable inntekter og utgifter. Overskudd fra
inntekter på Arendalsuka og Fremtidens kommuner settes på fond for bruk til fremtidige
arrangementer. Enhetens budsjett knyttet til lønn og driftskostnader for Servicesenter,
Kommunikasjon, Innovasjon og Eureka kompetanse gikk samlet sett i balanse.

12.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Innovasjon
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Fremtidens kommuner gjennomførte en hovedkonferanse med temaet tidlig innsats for
barn og unge i juni 2018. Det var ca. 400 deltakere og medvirkende. Tilbakemeldinger på
konferansen var gode. Arendal bystyre deltok på konferansen. Det var god deltakelse fra
ledere og ansatte fra fagområdet barn og unge i Arendal kommune.
Samarbeidsavtaler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Forskningsrådet
om Fremtidens kommuner ble fornyet i 2018.
Det ble gjennomført en fordypningskonferanse i regi av Fremtidens kommuner i Asker i
mars 2018. Tema for konferansen var samskaping i praksis. Konferansen bidro senere til et
læringssamarbeid med Asker kommune om Asker velferdslab og BTI (bedre tverrfaglig
innsats for barn og unge).
Det er satt fokus på tjenestedesign som en viktig metode for å utvikle kvalitet og
brukermedvirkning i tjenestene.
Innovasjonsstipendet hadde 18 søknader. 7 av søkerne fikk prosesshjelp til å komme
videre med sine prosjekter, mens 4 av søkerne fikk økonomisk støtte.
Innovasjon hadde ansvar for to enhetsledersamlinger i 2018. Tema for samlingene var
samskaping og Lean/innovasjon/samskaping/demokrati. Samlingene bidro til at innovasjon
og utvikling blir en rød tråd i enhetsledersamlingene i 2019.
Sivilsamfunnsstrategien: Samskaping i Arendal ble vedtatt av Arendal bystyre. Strategien
er et viktig utgangspunkt for å involvere innbyggere, næringsliv og organisasjoner i arbeidet
med å rullere kommuneplanens samfunnsdel. I arbeidet med strategien ble det arrangert
studietur til Aarhus der politikere, representanter fra administrasjonen og Med hjerte for
Arendal deltok.
Prinsippene i Samskaping i Arendal ble lagt til grunn for medvirkning i arbeidet med ny
kommuneplan og tatt inn i planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel.
Fellesskapsledelse er et av prinsippene som vektlegges i planen.
Innovasjon har bidratt med prosessledelse og støtte i BTI prosjektgruppe for nivå 3 og også
vært sparringpartner for prosjektleder for BTI rundt arbeid på nivå 1 og 2 i BTI-modellen.
Innovasjon har bidratt med prosessledelse og støtte til utarbeidelse av Elæring/arbeidshefte for bedre rolleforståelse og utbedret 40-timerskurs.
Arendal deltok i prosjektet «Digitalisation of Attractive places» i regi av Future Place
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•
•
•
•

Leadership. Arbeidet skal gi innspill og kompetanse til Smartby-satsinger i kommunen. Det
ble opprettet en tverrfaglig gruppe for å begynne å vurdere hvilke Smartby-satsinger
Arendal eventuelt skal arbeide med.
Det ble gjennomført et forprosjekt for samskapingsplattformen Friskus. Arbeidet ble
gjennomført under paraplyen Med hjerte for Arendal, men finansiert av Innovasjon og
kompetanse
Innovasjon har deltatt på studietur til København om Lean og bidratt med kobling mellom
Lean og innovasjonsarbeid i Arendal kommune.
Det ble vedtatt å avvikle bloggen www.innovasjonarendal.no som følge av ny satsing på
www.arendalsfolk.no
Enheten skulle utarbeide en innovasjonsplan for Arendal kommune. Dette ble ikke gjort.
Det skyldes først og fremst høy aktivitet og behov for å jobbe enda bedre med et godt
grunnlag for planen.

Eureka kompetanse
•

•

•

•
•
•
•

I 2018 ble innholdsutvikling og vertskapsfunksjonen i Eureka kompetanse omorganisert.
Innholdsutvikling ble lagt til Innovasjon og vertskapsfunksjonen ble lagt til Servicesenteret.
Dette bidro til mindre sårbarhet rundt bemanning av vertskapsfunksjonen og bedre
kompetansedeling. Endringen var resultat av en strategiprosess som ble gjennomført som
følge av læring i Interregprosjektet KOBRA og en samling på våren 2018 der deltakere fra
Eureka, Næringsavdelingen, Arendal voksenopplæring, Etablerersenteret og Vitensenteret
deltok.
KOBRA-prosjektet ble avsluttet 31. august 2018. Prosjektet har bidratt til
kompetanseheving og metodeutvikling rundt fremtidens kompetansebehov og kommunens
samarbeid med næringslivet om dette. Prosjektet har bidratt til et viktig nettverk som vil
være nyttig i arbeidet med videre innholdsutvikling i Eureka kompetanse.
Det har vært høy aktivitet rundt samlinger og kompetansetilbud i regi av Eureka
kompetanse. «Påfyll i sjøkanten» er utviklet som et lavterskel konsept for å skape en
møteplass rundt kompetanse for offentlige og private virksomheter og folk. Det ble
gjennomført 8 påfyll i sjøkanten. I tillegg er det gjennomført prosjektlederutdanning og
workshop om tjenestedesign i samarbeid med UiA.
Det ble satt i gang arbeid med å få etablert en formell samarbeidsavtale mellom UiA og
Arendal kommune.
Det er stor aktivitet i lokalene. Svært mange kommunale enheter og avdelinger holder
opplæringsaktiviteter og kurs i Eureka kompetanse.
Eureka kompetanse er en arena for utplassering av elever fra videregående skole i Arendal
og Grimstad. Vi har også tatt imot arbeids- og språkpraksisplasser i samarbeid med NAV,
samt læringplass.
Eureka kompetanse bidrar i arbeidet med Fremtidens kommuner og det ble gjennomført 45
arrangementer i lokalene under Arendalsuka 2018.

Kommunikasjon
•
•
•
•
•
•

Arendal kommunes nettsider er videreutviklet med utgangspunkt i tilbakemelding fra
brukere og ansatte. Webredaksjonen med medlemmer fra de ulike tjenesteområdene
møtes ukentlig.
Den digitale skjemaløsningen er i drift og i løpet av 2018 har vi fått inn ca. 1600 skjema.
Integrering mot arkivsystemet Public 360 for å effektivisere saksbehandlingen av søknader
har vært forsinket.
Alle ansatte har tatt i bruk Office 365 og kommuniserer internt via funksjonalitet i Office 365.
Kommunikasjonsnettverket har vært bindeledd mot IKT Agder i forbindelse med utprøving.
Vi har jobbet med å utvikle gode planer og rutiner for kommunens sosiale kanaler. Vi bruker
Facebook, Instagram og Twitter aktivt.
Vi har laget en blogg som skal fortelle de gode historiene fra Arendal. www.arendalsfolk.no.
Arendalsfolk er både en blogg og en avis. Her forteller vi historier om og fra Arendal
kommune.
Kommunikasjon bidrar med kommunikasjonsaktiviteter og markedsføring av Fremtidens
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•
•
•
•

•
•

•

kommuner og Arendalsuka. Spesielt Arendalsuka er svært tid- og ressurskrevende.
Arbeidet har omfattet påmeldingssystem, nettsider, sosiale medier, programavis,
annonsering, skilting, trykksaker, presentasjoner, bilder, film mm.
Informasjonsberedskapen ha deltatt på øvelser og jobbet med å forbedre våre planer. Vi
fikk svært gode tilbakemeldinger i forbindelse med «Øvelse Arendal» og Fylkesmannens
tilsyn i september 2018.
Kommunikasjon har bistått med rådgivning i en rekke prosjekter, enheter og avdelinger
gjennom hele året, herunder: heltid/deltid, kommuneplanens areal- og samfunnsdel,
tjenestekontoret, BTI-prosjektet, kulturnettverket, bystyrets hederlige omtale mm.
Vi har laget en verktøykasse for ansatte som skal hjelpe ansatte til å kommunisere enklere
og bedre: http://ansattarendal/Tema/Kommunikasjon/Kommunens-kommunikasjonskanaler/
Vi har etablert en egen krok for kommunikasjonsråd og veiledning i 5.etasje av rådhuset.
Her har vi fokus på å gi folk gode råd om godt språk og andre tips som er viktige for godt
kommunikasjonsarbeid. Det er satt opp plakater på rådhuset som legger vekt på å
kommunisere betydningen av godt språk.
Kommunikasjon deltar i ulike prosjekt- og forvaltningsgrupper i regi av IKT-samarbeidet.
I oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ble det avdekket et behov for større rolleklarhet
for de som jobber i kommunikasjon. Som følge av dette er det tatt grep rundt
oppgavefordeling og -prioritering. Kommunikasjonsnettverket ble styrket med en 60 %
stilling fra Servicesenteret.
Søk i politiske saker er ikke prioritert gjennomført av IKT-Agder.

Servicesenteret
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det digitale selvbetjeningstilbud til besøkende i Servicesenteret har hatt en god vekst i
antall brukere. Det har vært et mål at alle besøkende som kan hjelpe seg selv skal hjelpe
seg selv. Arbeidet med å få til dette fortsetter i 2019. Eksempelvis kan nevnes at Arendal
høsten 2018 fikk en pris for å være best av landets kommuner på innlevering av
bostøtte/startlån-søknader digitalt (96 %).
Gjennom 2018 har det vært jobbet med klargjøring av skjerm for besøksregistrering på
rådhuset. Tjenesten settes i drift våren 2019.
Servicesenteret har betjent alle henvendelser i ekspedisjon og sentralbord (ca. 90.000
samtaler) i 2018) og har gjennomført saksbehandlingsoppgaver knyttet til Servicesenteret.
Vertskapsfunksjonen i Eureka kompetanse ble en del av Servicesenteret fra oktober 2018.
Servicesenteret har ansvar for turistinformasjon. I vinterhalvåret ble turistinformasjon
betjent fra rådhusets ekspedisjon. Fra juni til august var turistkontoret etablert i Kloa.
Servicesenteret har vært representert i ulike prosjekt- og forvaltningsgrupper i IKTAgdersamarbeidet.
Nye innkjøpsavtaler for tolketjenester og skjenkekontroller kom på plass i 2018,
gjennomført i samarbeid med Innkjøpskontoret AS.
Arbeidet med å automatisere eiendomsmeglertjenester har vært videreutviklet i 2018.
Servicesenteret fikk i 2018 ansvaret for å drifte den kommunale (el-)bilutlånsordningen for
rådhusansatte, samt booking/tilrettelegging for vigsler i kommunen.
Servicesenteret deltar i kommunens informasjonsberedskap og samarbeider med
kommunikasjon om kommunens nett- og Facebookside.

Arendalsuka
•
•
•
•

Mange ansatte i enheten er involvert i arbeidet med gjennomføring av Arendalsuka. Noen
jobber med arrangementet hele året, mens noen bidrar når det nærmer seg gjennomføring.
Organisatorisk og praktisk ble Arendalsuka 2018 gjennomført på en svært god måte.
Arrangementet er stadig mer populært og arbeidsmengden er stor og krevende.
Det er utviklet en egen evalueringsrapport for Arendalsuka 2018
Arbeidet enheten utfører i forbindelse med gjennomføringen av Arendalsuka gir store
ringvirkninger lokalt og regionalt. Det legges igjen mange penger i handels- og
servicenæringen. Næringsliv og offentlige etater får hyppigere besøk (og mer synlighet) i
forbindelse med at toppledelse innen politikk, akademia og næringsliv deltar på uka, i tillegg
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til at den kompetanseheving som skjer gjennom alle arrangement og debatter for
lokalbefolkningen, næringslivet, offentlige ansatte med flere.

12.3 Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn for alt arbeid knyttet til arbeidsmiljø, kvalitet på tjenester og
etisk refleksjon. Det er gjennomført enhetstur, en enhetssamling i løpet av våren og tre
innovasjonsverksteder i løpet av året der de ulike tjenestene selv har definert utviklingsområder og
problemstillinger.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2017 har vært fulgt opp. Det ble identifisert et behov
for å jobbe med «rolleklarhet» for kommunikasjon og innovasjon, og «mestringsledelse» for
Servicesenteret. Hele enheten har valgt å jobbe med kompetanseutvikling.
Enhetsleder og avdelingsleder for Servicesenteret har brukt boka Mestringsledelse i praksis for å
skape bevissthet for hva som gir mestring og få bedre kompetanse på ulike verktøy som kan
brukes i dette arbeidet. I kommunikasjon har vi tatt i bruk verktøyet Planner for å sikre bedre
prioritering og tydelighet rundt oppgaver. Det er opprettet en felles møtearena for de som jobber
med arrangementer i enheten.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Det gjennomføres HMS-møter omtrent hver 6. uke. HMS-utvalget har ansvar for gjennomføring og
program for enhetens felles samlinger.
Alle ansatte er kjent med HMS-håndbok og muligheten for å få arbeidsplassvurdering fra Agder
arbeidsmiljø.
Sykmeldte følges opp i henhold til reglement for IA-avtaler.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,8

2,8

2,4

Fravær langtid (%)

4,9

5,5

2,6

Nærvær (%)

92,3

91,7

93

95

Antall HMS avvik

0

1

2000

5

Antall Kvalitets avvik

0

3

2000

5

Årsverk (antall)

21

21,35

Andel ansatte heltid (%)

70,8

75

40

73

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

87,3

0,89

70

0,88
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Det har vært noen tilfeller av langtidsfravær
som påvirker det totale nærværet.

Det forventes lavere langtidsfravær i 2019.

Liten økning

Det er lagt stor vekt på å oppfordre til å melde
avvik i 2018. Erfaringsbasert læring skjer hele
tiden, men de fleste melder at de ikke føler behov
for å melde avvik når en feil ikke har store
konsekvenser for ansatte eller brukere.

Kvalitets avvik

Liten økning

Det er lagt stor vekt på å oppfordre til å melde
avvik i 2018. Erfaringsbasert læring skjer hele
tiden, men de fleste melder at de ikke føler behov
for å melde avvik når en feil ikke har store
konsekvenser for ansatte eller brukere.

Årsverk

Det har ikke vært endringer i antall årsverk
siste år.

Andel ansatte
heltid

Ingen har gått ned i stillingsstørrelse siste
år.

Fravær

HMS avvik

Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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13 Vitensenteret (1205)
13.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1205

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Vitensenteret
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

22 620

22 356

24 658

20 902

-18 717

-18 453

-20 826

-17 101

3 903

3 903

3 832

3 801

Vitensenteret Sørlandet har ikke hatt merforbruk i 2018, men vi måtte gjør noen budsjettendringer.
I 2018 fikk vi en tøff økonomisk situasjon når vi fikk den svært varme våren og sommeren som slo
veldig negativt ut på vår besøksstatistikk. Dette så vi konturene av og iverksatte flere tiltak. Vi har
gode rutiner for å følge med på dagsbasis, slik at det ble iverksatt strakstiltak for at vi skulle
opprettholde en god utgifts- og inntektskontroll. På bakgrunn av tiltakene ble det også gjennomført
endringer i budsjettet, og vi nådde det budsjettet. Salg av tjenester til skoleeiere, har økt i 2018, og
vil øke ytterligere årene fremover. Dette har vært fokus da det skaper en større økonomisk
forutsigbarhet i forhold til det personellet som er en av de største kostnadsdriverne.
Vi har også erfart at det å ha to avdelinger på to lokasjoner gir flere muligheter for inntjening. Det
var et tøft oppstartsår med Vitensenteret Kristiansand som er et nytt markedet, men har i perioder
vært viktig økonomisk for at Vitensenteret Sørlandet totalt sett nå sine inntjeningsmål.
Rammetilskuddet fra Arendal kommune utgjør nå omtrent 17 %.

13.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Vitensenteret Sørlandet er i vekst og vil være det i flere år fremover. Den store milepælen i 2018,
var åpningen av avdelingen i Kristiansand. Vi har fått det første driftsåret med to avdelinger og som
forventet møtte vi noen nye utfordringer. De utfordringer vi har møtt har vi som organisasjon løst
godt. Det har vært behov for andre driftsrutiner, nye nettverk og mange nye type forespørsler. Det
ble i 2018 inngått avtaler med Agder Energi, som ønsket å kjøpe ytterligere flere tjenester av
Vitensenteret Sørlandet. På bakgrunn av at vi har fått flere salg av tjenester startet vi opp
forhandlinger med eier av bygget vi leier lokaler i, om mulig utvidelse av våre arealer i
Kristiansand.
Det å være et regionalt vitensenter krever at vi stiller opp på en rekke arrangementer,
møtepunkter, prosjekter og at vi er tilgjengelig for en rekke satsninger på Sørlandet. Vi har i løpet
av 2018 erfart at vi har kunnet koble ulike prosjekter, mennesker og ikke minst aktivt bidra til at
skoleeiere på Sørlandet har kunnet dra nytte av hverandres satsninger. Et konkret eksempel er et
samarbeid mellom oppvekstkontoret i Arendal og Vitensenteret, som har resultert at flere skoler i
Arendal kommune har fått utstyr til undervisning i programmering, vet at Vitensenteret utvikler og
gjennomfører et 40 timers lærerkurs som direktoratet krever før de vil tildele midler til utstyr. Nå
kan flere kommuner søke om tildeling av midler, og dokumentere at Vitensenteret Sørlandet har
utviklet et slikt lærerkurs som de kan delta på. Videre har Vitensenteret Sørlandet hatt ansvar for å
koordinere arbeidet med utvikling av Velkomstsentere til Raet nasjonalpark i Grimstad,
Tvedestrand og Arendal. Velkomstsenteret i Arendal til Raet nasjonalpark, ble høytidelig åpnet
under Arendalsuka. Denne satsningen gav Vitensenteret verdifull erfaring og grunnlag for å
arbeide videre med Forprosjektet Raet nasjonalparksenter (Hove). Forprosjektet Raet
nasjonalparksenter har fått tildeling av midler fra Aust-Agder fylkeskommune og kom inn på
revidert statsbudsjett i 2018. Dette i kombinasjon med vedtak i Arendal kommune om
prosjektfinansiering gav dette tilstrekkelig midler til at vi kunne startet opp arbeidet på slutten av
2018, for å tilrettelegge for et betydelig arbeid i 2019, men mål om å fremlegge en solid
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prosjektplan for bystyret før sommeren 2020.
Vitensentersatsningen nasjonalt har ytterligere befestet seg i 2018. Vitensenteret Sørlandet fikk på
lik linje med de øvrige regionale vitensentrene økning på 1 mill. kroner i statlig tilskudd til drift. I
2018 fikk vi et statlig tilskudd på 6 250 000 kroner. Så i 2018 utgjorde rammetilskuddet fra Arendal
kommune 17,7 % av driftsresultatet. Vi er fornøyd med at egeninntjeningen har økt hvert år siden
oppstarten, fylkeskommunen opprettholder sin støtte og det årlige statlige tilskuddet har økt.
Ansvar og oppgaver til de regionale vitensentrene har økt, og i 2018 har det vært fokus på blant
annet kvalitetssikring. Vitensenteret Sørlandet er nasjonalt ansvarlig for utvikling av
kvalitetssikringssystem for utvikling av formidlingsprogram og etterutdanningskurs. Dette er et
krevende nybrottsarbeid, men dette gjør at vitensentrenes fremtidige utviklingsarbeid vil være enda
mer systematisk og av høyere kvalitet.
I 2018 gjennomførte vi en endring i ansvarsforhold i vår organisasjon. Dette på bakgrunn av at vi
har flere store utviklings- og innovasjonsprosjekter, blitt flere ansatte og fått betydelig mer
administrativt arbeid. Det ble i 2018 ansatt en daglig leder (avdelingsleder) som har det operative
ansvaret for Vitensenteret Sørlandet. Oppbygning av ulike fagnettverk har tatt en del tid i 2018,
men det er et viktig arbeid for den videre satsningen på velkomstsentrene, fagnettverk nødvendig
for utvikling av nye formidlingsprogram, nasjonalparksenter, fagfornyelse, talentsenter, satsning på
ny teknologi i formidlingen, fagfornyelse, utvikling av nye installasjoner og utstillinger.
I 2018 startet den nasjonale satsningen på Den teknologisk skolesekken. Vitensenteret Sørlandet
har fått en sentral rolle i denne nasjonale satsningen fordi vi har relevante erfaringen gjennom alle
lærerkursene og undervisningen vi har hatt de to siste årene i koding og programmering for skoler i
Kristiansand og Arendal kommune. Disse to kommunene har ligge i fornt nasjonalt med å gi
mange elever et programmeringstilbud og lærerkurs.
Det ble utviklet flere formidlingsprogram på bestilling av fylkeskommunene, og det har vært ny
erfaring for Vitensenteret og det har vært ressurskrevende utviklingsarbeid og selve
gjennomføringen har krevd stor grad av fleksibilitet, men vi ser svært tilfreds med samarbeidet vi
har med fylkeskommunene.

13.3 Arbeidsgiverstrategi
Vitensenteret har siden oppstarten vektlagt at alle ansatte skal ha høy grad av involvering,
medbestemmelse på hovedsatsningsområder og i arbeidet med å definere tiltak. Vi har hatt
diskusjoner i forhold til etiske retningslinjer, og den ansvarlige ansatte. Kvalitet har vært et
satsningsområde i 2018. Vi har tatt i bruk en modell, Logic model, som brukes internasjonalt i
utvikling av utstillinger, installasjoner og formidlingsprogram. I dette kvalitetsarbeidet har vi hatt
samarbeid med forskningsmiljø og andre regionale vitensentre i Norge.
I 2018 har Vitensenteret fått en ny avdeling, og det har bidratt til at vi har måttet gjøre endringer i
måten vi arbeider på, fordeling av oppgaver og ansvar. Vi har ukentlige møter for hele
personalgruppen hvor erfaringer, deling av informasjon, og planlegging av de neste ukenes
leveranser er tema. Vi må hele tiden ha fokus på rollefordeling, definere ansvarsområder, struktur,
forutsigbarhet på ressursplanlegging, svært regelmessige møtepunkter med statusrapportering og
gjennomgang av de neste ukers gjøremål. Det har vært mange møter i egen organisasjon i forhold
til hvordan vi skal optimalt organisere oss videre.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Det har ikke blitt gjennomført noen større brukerundersøkelser i 2018, eller
medarbeiderundersøkelse. Tidligere medarbeiderundersøkelser har vist at det å ha fokus på
rollefordeling og forutsigbarhet er sentralt. Dette er noe vi vektlegger og må arbeide med aktivt.
Vitensenteret Sørlandet har ikke brukere i samme forstand som andre enheter i Arendal kommune
har, men vi har besøkende som bruker våre tilbud. I forhold til nysatsningen i 2018 på
videregående skoler har vi fått mange tilbakemeldinger som har vært svært sentrale i forhold til
utvikling av vårt tilbud. Gjennom dialog og evalueringer gjør vi endringer i våre tilbud kontinuerlig.
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vitensenteret har høyt fokus på HMS arbeidet, og vurderer det som en kontinuerlig arbeid. Vi har
ukentlige møter hvor alt vedrørende drift, tilbakemeldinger, opplæringstiltak, utbedringsarbeid,
rutinebeskrivelse og erfaringsutveksling. I 2018 hadde vi 37 000 besøkende/deltakere på våre
aktiviteter og det krever at vi har sterkt fokus på HMS.
Stort fokus på tilrettelegging, og fleksibilitet ved enhver sykemelding. På bakgrunn av at vi er svært
få, gjør en sykemelding store prosentvise utslag.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,2

2,2

2,2

Fravær langtid (%)

4,1

1,8

1,8

Nærvær (%)

93,7

96

93

1

1

2000

2

2000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

96

Årsverk (antall)

9,8

12

Andel ansatte heltid (%)

81,8

11

40

100

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

89,1

98

70

100
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14 Arendal voksenopplæring (1206)
14.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1206

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Arendal voksenopplæring
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

57 969

55 722

50 823

53 706

-39 748

-37 501

-33 857

-40 292

18 221

18 221

16 966

13 414

Driften og de økonomiske rammene er uforutsigbare da de styres av følgende forhold:
•
•
•
•

Antall deltagere i norskopplæring og omfanget av tilskuddet og refusjoner for disse
Antall betalende deltagere og inntekter fra denne virksomheten
Antall deltagere i grunnskoleopplæring
Antall deltagere som får norskopplæring utover 3 år som AVO ikke får refusjon for.

Enheten har merforbruk i 2018 og høyere kommunale utgifter enn resultatet i 2017. Merforbruket
for 2018 dekkes inn av disposisjonsfond. Årsakene til merforbruk i 2018:
•

•
•
•

Konsekvensene av flyktningestrømmen fra 2015 har ført til at flere deltagere i 2018 er
utenfor den statlige finansieringsordningen men har fremdeles behov for kvalifisering for å
komme ut i arbeid eller utdanning. Omtrent halvparten av deltagerne ved Arendal
voksenopplæring som har mottatt opplæring høsten 2018 er utenfor den statlige
finansieringsordningen samtidig som flere deltagere enn tidligere har behov for, - og rett til
grunnskoleopplæring for å kunne komme inn på videregående skole.
Skolen har mottatt lavere inntekter og refusjoner fra staten enn det var budsjettert med.
Årsaken til dette er lave bosettings, - og anmodningstall i 2018.
Flere deltagere har behov for ekstra tilrettelegging med assistent, pedagog eller
spesialpedagog. Utgiftene for ekstra tilrettelegging blir refundert i etterkant av tiltaket.
I 2018 har mange rekordmange deltagere gjennomført norskprøver,
samfunnskunnskapsprøver, realkompetansevurdering og grunnskoleeksamen. Det er
knyttet økte lønnsutgifter til organisering og sensurering av de lovpålagte prøvene.

14.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Arendal voksenopplæring er et framtidsrettet ressurssenter preget av mangfold i brukergruppene
og i arbeidsmetoder og voksenpedagogikk. Skolens deltakere integreres i samfunns- og arbeidsliv
gjennom dialog og samhandling på skolen og med omverdenen. Skolens visjon er «Mennesker
møter muligheter».
Arendal voksenopplæring skal:
•
•
•
•

Sikre innvandrere og flyktninger språkkunnskaper på et godt nivå slik at de lettere og
raskere kan komme i lønnet arbeid.
Tilrettelegge for tilpassede arbeidsrettede og utdanningsrettede løp.
Tilrettelegge for arbeidstilvenningstilbud som fanger opp de med særlig svak faglig
bakgrunn og stimulere voksne med mangelfull utdanning til å fullføre et utdanningsløp.
Bidra med prosjektarbeid innenfor satsingsområdet Livslang Læring Kommunedelplan
Tidlig innsats for bedre levekår 2023.
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Oversikt over enhetens tjenesteproduksjon
AVO tilbyr opplæring for voksne innen følgende områder:
1. Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring samt andre kvalifiserende tiltak for voksne
innvandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand; norskopplæring for voksne og
enslige mindreårige asylsøkere (Introduksjonsloven): ca. 250 deltakere,
opplæringstilbud på dag- og kveldstid, fra 3 til 25 timer per uke. Norskopplæring med
samfunnsfag finansieres gjennom statlige tilskudd. Andre kvalifiserende tiltak for flyktninger
i Introduksjonsprogrammet finansieres gjennom integreringstilskuddet/refusjon fra Nav.
Norskopplæringen for asylsøkere finansieres gjennom statlige tilskudd.
2. Spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2): ca. 30 elever (herunder,
hørsels- og synshemmede), opplæringstilbud individuelt og i grupper fra 1 til 4 timer per
uke, finansiering: kommunal ramme
3. Grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): ca. 230 elever,
opplæringstilbud ca. 25- 30 timer per uke, finansiering: kommunal ramme. (statstilskudd for
deltagere som har grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet)
4. Basiskompetanse i arbeidslivet (kompetanspluss): kortere kurs med varierende lengde
50-90 timer, statlige prosjektmidler.
Enheten har i 2018 videreført sin satsing på utviklingsarbeid, opprettholdelse av høy kvalitet i
eksisterende opplærings- og kvalifiseringstilbud, samt samarbeid med eksterne aktører innen
offentlig, privat og frivillig sektor. AVO tilbyr skolens deltakere tilpassede opplæringstilbud som tar
utgangspunkt i den enkeltes faglige forutsetninger og overordnede mål om overgang til arbeid eller
videre utdanning:
Kvalifisering og pedagogisk utviklingsarbeid
•
•
•

•
•

•
•
•

Individuelt tilrettelagte opplæringstilbud for elever med særskilte behov på Avdeling for
spesialpedagogikk i samarbeid med PPT.
Tett samarbeid med NAV om kvalifisering av flyktninger gjennom
Introduksjonsprogrammet.
Videreutvikling av tiltak som styrker innvandrernes/flyktningenes muligheter på
arbeidsmarkedet gjennom forpliktende samarbeid med eksterne aktører i næringslivet og i
det offentlige. Videre satsing på arbeidsretting av norskopplæringen og utprøving av nye
modeller og metoder, språkpraksisplasser i ulike bedrifter, samarbeid med NAV gjennom
bl.a. felles satsing på arbeidsretting og utvikling av Introduksjonsprogrammet og fokus på
tidlig karriereveiledning.
Forbedring av inntak til skolen. Tidlig og grundig kartlegging av alle nye deltagere til skolen
under utvikling og implementering høsten 2018. Mål om forbedring av rett plassering i løp
og klasse, samt tidligere valg av utdannings, -eller arbeidsmål for den enkelte deltager.
Videreutvikling og systematisering av samarbeidet med frivillig sektor for å styrke
innvandrernes nettverk, deres deltakelse i samfunnslivet og opplevelsen av tilhørighet i
lokalmiljøet. Språklæring og muligheter på arbeidsmarkedet (videreføring av «Folk møter
folk» kommunale utviklingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) fra 2017)
Deltakelse i aktiviteter gjennom ulike organisasjoner og andre nettverksbyggende
arrangement. (Samarbeid med Med Hjerte for Arendal og NAV), videreføring av
Frivilligsentral på skolen i samarbeid med flere ulike aktører. Innvilgelse av nytt Erasmus
+ prosjekt: «Open Learning Venues for Intercultural and Intergenerational Comunity» (2årig utvekslingsprosjekt med 5 andre Europeiske land)
Eget tilbud til høyt utdannede innvandrere og flyktninger (MOT - intensiv norskopplæring,
ressursmobilisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger med høyere
utdanning).
Bruk av egenutviklet metode for lese- og skriveopplæring for analfabeter ved hjelp av iPad
og morsmålsstøttere. (mål: raskere norskopplæring både skriftlig og muntlig, samt styrking
av digitale ferdigheter for deltakere med ingen skolegang.)
Videreføring av KUM 2015-prosjektet «Grunnskole for unge voksne på Sam Eyde vgs.» i
samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Sam Eyde vgs. (mål: fremme integrering
mellom ungdommer med norsk og utenlandsk bakgrunn, forebygge frafall fra videregående
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•

•
•
•

•

•

•

opplæring for minoritetsspråklige gjennom styrking av norskferdigheter og fagkunnskaper)
Satsing på Kompetansepluss: Arendal voksenopplæring er godkjent tilbyder av
kompetanseplusskurs. Opplæringen er rettet mot personer med lav formell kompetanse
som har et arbeidsforhold til en bedrift. Opplæringen gjelder grunnleggende ferdigheter i
lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk. Ordningen skal bidra til at flere voksne,
gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning
og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samarbeid med private og offentlige
virksomheter og frivillige organisasjoner. For 2018/2019 ble det innvilget 3 nye
kompetanseplusskurs for denne målgruppen.
Bruktbutikken «Bazar» i sentrum. Arena for intern språk- og arbeidstrening for kvalifisering
av flyktninger med lite eller ingen skolebakgrunn.
Videreutvikling av samarbeid med Kirkens Bymisjon og NAV gjennom prosjektet «BRA
skole» skoleåret 2018-2019. Kvalifisering av flyktninger gjennom arbeidstrening og
språktrening. Mål om delkompetansebevis innenfor salg/service og mat og foredling.
Forberedende voksenopplæring (modulbasert opplæring): 3-årig pilotprosjekt fra
Kompetanse Norge med utprøving av nye læreplaner i grunnskoleopplæring for voksne.
Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I
tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av NAV. Nye modulstrukturerte læreplaner er
utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet på tre år fra 1.8.2017. Mål om
raskere gjennomføring av grunnskolen og kvalifisering til VGS.
IKT som satsingsområde. Forbedring av deltageres digitale kompetanse gjennom å sikre at
alle deltagere oppnår grunnleggende digitale ferdigheter. Utarbeidelse av lokal IKT- plan
høsten 2018. Implementering våren 2019. Alle deltagere og ansatte skal benytte digital
læringsplattform i skolearbeidet.
Samarbeid mellom Arendal kommune, Aust- Agder fylkeskommune (AVO, Sam Eyde VGS
og NAV) om økt gjennomføring av VGS for minoritetsspråklige. (mål: forhindre frafall for
denne gruppen. Opprettelse og implementering av praksisklasse innenfor «helse og
oppvekstfag» på AVO fra høsten 2018.
Vurdering for læring: Innvilget søknad til Kompetanse Norge om å delta i systematisk
pedagogisk utviklingsarbeid for alle lærere fra 2018 til 2020. Mål: Skolen skal utvikle en
felles hensiktsmessig vurderingspraksis gjennom systematisk og målrettet tilnærming i alle
fag, samt tilpasning til den voksne minoritetsspråklige deltagers behov.

Sosialfaglig oppfølging og arbeid mot negativ sosial kontroll
•
•
•

Videreføring av «lavterskel helsetilbud» for deltagere ved AVO i samarbeid med NAV og
helsestasjonen, (mål: forbyggende fysisk og psykisk helsearbeid, fange opp alvorlige
utfordringer på et tidlig tidspunkt) Videreføring av flyktningehelseforum.
Arbeid mot «Negativ sosial kontroll». Utvikling og gjennomføring av dialogbasert
undervisningsopplegg for deltagere ved skolen startet opp høsten 2018. Mål om
forebygging av mobbing og negativ sosial kontroll. Arbeidet videreføres i 2019.
Samarbeid med Familievernkontoret. Lavterskel «drop in» for deltagere ved AVO.
Utarbeidelse av informasjonsfilmer om tjenesten på mange ulike språk.

14.3 Arbeidsgiverstrategi
•

•
•
•

Nytt pedagogisk satsingsområde høsten 2018: Skole VFL (vurdering for læring), toårig
satsingsområde for alle pedagoger og ledere i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Mål
om forbedring av den kollektive læringskulturen ved skolen, samt forbedring av
vurderingsarbeidet for den enkelte deltagers læring.
Forbedring av tjenestene og omlegging av skolestruktur: Involvering av alle ansatte i
prosessen for forbedring av tjenestene gjennomført våren 2018. Endringer ble implementert
i august 2018. Endringene skal evalueres våren 2019.
Kollegaveiledning, fadderordning, team-byggende aktiviteter og sosiale tiltak for alle
ansatte gjennom året.
Faglig oppdatering på personalmøter og teammøter, eksterne kurs og konferanser.
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•
•
•
•
•
•

Kompetansehevingskurs for alle pedagoger i regi av Fylkesmannen 18.-19. oktober 2018.
Kompetanseutvikling for lærere som jobber med deltagere som har liten eller ingen
skolebakgrunn: Felles 3 dagers fagsamling i Sandefjord gjennomført høsten 2018.
Kompetanseheving i realkompetansevurdering gjennomført høsten 2018.
LEAN prosess gjennomført med bistand fra HR høsten 2018.Tema roller og rolleavklaring
for avdelingsledere og teamledere. Mål om å finne gode løsninger for å oppnå tydelige
roller og ansvar, samt at ressursene skal brukes på best mulig måte.
Videreutdanning gjennom formell kompetanse: Tre lærere tar videreutdanning gjennom
UDIR og en ansatt tar videreutdanning gjennom NOKUT skoleåret 2018-2019.
Digitalisering av elevarkiv og forbedring av rutiner: Sikring av gode rutiner når AVOs
fagsystem Visma Flyktning ennå ikke er kompatibelt med kommunens arkiv Public 360.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
•
•

•

•

Følgende fokusområder er identifisert: Bevaring av autonomi og mestringsklima, forbedring
av mestringsledelse samt satsing på kompetanseutvikling.
I oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen er det gjennomført prosess med personalet
der ansatte har kommet med innspill til hvordan vi sammen kan forbedre de identifiserte
fokusområdene. Innspillene bearbeides videre skoleåret 2018/2019,- både i LEANprosessen som ble gjennomført høsten 2018, og vil bli tema for neste møte i HMS-utvalget
2019.
Ledelsen har fokus på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger ved blant
annet gjennomføring av medarbeidersamtalen og oppfølging av denne, gå i dialog med
medarbeidere om plassering i team og klasser i forhold til kompetanse, samt å sørge for at
alle ansatte opplever å ha meningsfulle oppgaver og oppleve mestring.
Deltagerundersøkelse ble gjennomført i juni 2018. Undersøkelsen skal gjennomføres årlig
og vil gi nyttig informasjon om våre deltageres opplevelse av kommunens tjenester, samt
trivsel og læringsmiljø på skolen.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Etter gjennomgang av vernerunden våren 2018 har HMS- utvalget kommet frem til følgende tiltak
for å sikre forebyggende- og helsefremmende arbeid i enheten:
•
•
•
•
•
•

•

•

Behov for å sikre gode rutiner for opplæring av nyansatte og vikarer. Særlig viktig å følge
opp vikarer som starter midt i skoleåret.
Fokus på opplæring i søppelsortering for deltagere. Innarbeide rutiner for rydding og orden i
klasserom.
Videre arbeid med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen tas med til drøfting i HMSutvalget våren 2019.
AKAN på dagsorden for de ansatte. Ledelsen inviterer AKAN-kontakt for å informere de
ansatte skoleåret 2018/2019. Dette ble ikke gjennomført i 2018 og må utsettes til høsten
2019.
Gjennomgang av varslingsrutiner v/ juss gjennomført september 2018.
Det må jobbes videre med avvik som en læringskultur for forbedring av tjenestene.
Opplæring i avviksmelding er gjennomgått med personalet. På grunn av ny rutine med
kvalitetsavvik i skolen gjennomføres nytt personalmøte med dette som tema.
Hovedtillitsvalgte i UDF inviteres inn i arbeidet som skal gjennomføres våren 2019.
AVO har rutiner for håndtering av vold og trusler. Rutinene tas jevnlig opp med personalet. I
tillegg bør AVO ha en skriftlig kartlegging av risikovurdering av vold og trusler. Saken ble
tatt opp i HMS- utvalget oktober 2018 men er ikke sluttført. Det er behov for debrifing for
ansatte i etterkant av alvorlige hendelser, og det skal lages retningslinjer for dette i
samarbeid med Agder Arbeidsmiljø. Dette arbeidet må sluttføres i 2019.
Samarbeid med politiet i et forebyggende perspektiv. Arendal voksenopplæring har fra
høsten 2018 hatt jevnlige samarbeidsmøter med politiet. AVO har behov for veiledning og
bistand fra politiet i utfordrende elevsaker der det har foregått vold, trusler eller mistanke
om rus.
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,7

1,74

Fravær langtid (%)

2,8

3,93

Nærvær (%)

95,4

94,33

93

94

Antall HMS avvik

0

2

2000

5

Antall Kvalitets avvik

1

Årsverk (antall)

2000

48,4

52

Andel ansatte heltid (%)

67

70

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

88

91

70

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste år
Noe økning i langtidsfravær for 2018.

Tiltak
Mulig avventende sykemelding vil ha positiv
virkning for å gå i dialog om mulig tilrettelegging
og dermed forhindre langtidsfravær.

HMS avvik

Behov for gjennomgang med personalet.

Kvalitets avvik

Kvalitetsavvik i skolen er nytt. Behov for opplæring
og drøfting av hva kvalitetsavvik er og kan være
på AVO.

Årsverk

Noe økning i fast ansatte.

Behov for høyere grunnbemanning på grunn av
flere grunnskoleelever

Andel ansatte
heltid

Positiv utvikling.

AVO har fremdeles fokus på heltid

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Positiv utvikling

Fokus på heltid
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15 Østre Agder (1207)
15.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1207

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Østre Agder
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

32 808

32 370

31 851

35 090

-18 941

-18 473

-17 906

-22 370

13 867

13 897

13 945

12 720

Økonomien er gjort opp som en avslutning av hvert ansvar i samsvar med budsjett. Mindreforbruk
avsettes til fond, men merforbruk er kompensert med at det er innhentet fond.

15.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Det utarbeides en detaljert årsmelding for Østre Agder regionråd som oversendes kommunene for
videreformidling til politisk ledelse.

15.3 Arbeidsgiverstrategi
Med bakgrunn i at vi er bare fire medarbeidere i Arendal så gjennomføres det ikke egne
medarbeiderundersøkelser i virksomheten.
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16 Levekår (1301)
16.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1301

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Levekår
Sum utgifter

226 326

204 417

200 573

217 150

Sum inntekter

-50 986

-31 710

-29 194

-46 278

Netto driftsramme enheten

175 339

172 707

171 379

170 872

Enheten har i 2018 et merforbruk på 2,6 mill. kroner. Det er barneverntjenesten som står for
merforbruket (7,1 mill. kroner). Se nærmere omtale av barneverntjenesten under satsingsområder.
Når merforbruket ikke er høyere skyldes det stram drift i øvrige avdelinger for å kompensere for
barnevernets merforbruk.
Fra 2019 blir barneverntjenesten egen enhet. Sammen med helsestasjonen og forebyggende
tjenester barn, unge og familier overføres disse tjenestene til kommunalsjef oppvekst.
Enhet 1301 vil da består av 4 avdelinger: Psykisk helse- og rusarbeid voksne, Aktivitet voksne, Boog oppfølgingstjenesten og Ørbek og Eydehavn bofellesskap.

16.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
SATSINGSOMRÅDER:
Visjonen for helse og levekår er: SAMMEN KAN VI!
Satsningsområder 2017 - 2020 i Helse og levekår:
•
•
•
•
•
•
•

Alle Innenfor! Ingen Utenfor!
Gode Forløp
Det Gode Menneskemøtet
Trygge Individer - Trygge Hjem
Kompetanse
Rekruttering
Innovasjon

Enhet Levekår har i 2018 hatt særlig fokus på:
Det gode menneskemøtet, Gode forløp og Kompetanse.
Siden avdelingene i enheten er svært ulike så har tilnærmingen vært ulik.
Det gode menneskemøtet
Alle spør: Hva er viktig for deg.
Etisk refleksjon gjennomføres noe ulikt og krever stadig øvelse.
Vi er opptatt av å møte både brukere og kollegaer på en god måte.
FIT (tilbakemeldingssystem) er implementert i flere tjenester. Det hjelper oss til å fortsette med det
som virker og å slutte med det som ikke virker.
Gode forløp
Vi er opptatt av å sikre overganger og bruke kompetansen på tvers av avdelinger.
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Forberedelse innføring av pakkeforløp psykisk helse og rus fra 2019.
Recovery og mestring skal ligge til grunn for alt vi holder på med.
Kompetanse
Den enkeltes kompetanse legges inn i Dossier. Flere avdelinger har utarbeidet en oversikt over
kompetanse, kompetansebehov og ressurspersoner på ulike områder. Vi kan bli flinkere til å
mobilisere kompetansen og bruke den på tvers i enheten.
Enheten har i 2018 også fulgt opp kommunens satsing på:
- tidlig innsats/mestring/samhandling rundt barn og unge
- hindre frafall i videregående skole
- ta imot lærlinger
Status for satsingsområdene i de ulike avdelingene:
Forebyggende tjenester barn, unge og familier
Implementere FIT
FiT (tilbakemelding fra brukeren) er implementert av alle ansatte og benyttes godt.
Flytte inn i nye lokaler og videreutvikle samarbeidet med barneverntjenesten
Innflyttingen er forsinket. Samarbeidet med barneverntjenesten er godt og forventes å utvikles
videre ved samlokalisering på Maxis.
Styrke foreldrekompetansen gjennom kurstilbud, familieveiledning osv.
Det er gjennomført/bidratt til gjennomføring av flere kurs enn forventet i 2018.
Prioritere saker som gjelder psykisk helse barn og unge individuelt og i gruppe:
Barn og unges psykiske helse har vært prioritert.
Sikre gode overganger, holde i saker til de er overtatt av andre
Å sikre gode overganger har høy prioritert og det er mer samarbeid med andre tjenester enn
tidligere.
Være synlige i oppvekstområdene/delta i oppvekstteam
Vi har ikke klart å være like synlige i alle oppvekstområder som ønsket, grunnet utlån av
medarbeidere til barneverntjenesten og vakant stilling grunnet enhetens totale økonomi, men vi har
deltatt i alle møter oppvekstteam.
Arendal helsestasjon
Implementere de nye nasjonale faglige retningslinjene
Retningslinjene er implementert så langt ressursene rekker. Fokuset på helsefremmende,
systemrettet arbeid etter de nye anbefalingene er økt og gjør at det blir mindre tid til å følge opp
enkeltbarn i skolen.
Bidra til å lukke avvik etter tilsyn barselomsorgen og psykisk helse for barn 7-12 år
Avvikene er lukket. Det tilbys nå hjemmebesøk til alle nyfødte av jordmødrene, men det er ikke
mulig å klare alle innenfor tidsfristen på 1-2 dager for førstegangsfødende og 3 dager for
flergangsfødende. Ferietiden er ekstra sårbar og krever et godt samarbeid mellom jordmødre og
helsesøstrene for å gi et så godt tilbud om hjemmebesøk som mulig.
HMS gruppa vil ha spesielt fokus på risikovurdering sammen med Agder arbeidsmiljø
Det er gjort en stor jobb med ROS analyser og kvalitetsarbeid. Arbeidet med implementering av
oppfølgende rutiner og prosedyrer fortsetter. Det kommer tydelig frem at avdelingens største risiko
er for lite ressurser i forhold til oppgaver. Risikoen er stor for forskjellige utslag av for stor
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arbeidsbelastning.
Tilby regelmessige COS (Circle of Security)- kurs sammen med Barnevern og Forebyggende
tjenester
Det er tilbudt 4 COS-kurs sammen med barnevern og forebyggende tjenester. Det er svært gode
tilbakemeldinger på kursene og det er lange ventelister for å komme med. Tilbudet er ikke åpnet
opp for alle slik vi ønsket. Tilbakemeldingene fra kursholderne er at det må ikke være for mange
familier med store utfordringer på hvert kurs, og et individuelt tilbud ville vært bedre for noen av
disse familiene.
Barneverntjenesten
Flytte i nye lokaler.
Denne prosessen har blitt utsatt. Forventet innflytting i Maxis er medio mars 2019.
Implementere Mitt liv barnevern og prøve ut brukerundersøkelser
Implementering av Mitt liv barnevern er en kontinuerlig prosess. Tjenesten har hatt mye fokus på
barnesyn og barns medvirkning, og har foretatt en randomisert journalgjennomgang med tanke på
å kartlegge status på å finne igjen barnets medvirkning i dokumentasjon. Dette skal gjøres på ny
om et år. Brukerundersøkelser har ikke blitt prøvd ennå. Barneverntjenesten i
Kristiansandsregionen prøver ut en form for brukerundersøkelse som Arendal avventer en
evaluering av. Det er også et ønske om evaluering av familiers erfaringer med
omsorgsovertakelsesprosesser. Dette er utsatt da det ikke er funnet tid til dette.
Komme ajour i alle saker, ikke ha avvik i noen grupper
Tjenesten har jobbet mye hele året med å etablere gode rutiner, god arbeidsmetodikk og saksflyt
samtidig som det er jobbet med å heve kvalitet og barns medvirkning. Hver faggruppe rapporterer
månedlig på nøkkeltall og hver ansatt har plan for lukking av avvik som justeres hver måned.
Samtidig har tjenesten hatt en jevn økning i antall bekymringsmeldinger (17 %), alvorlige og
komplekse problemstillinger, politianmeldelser og samarbeid med politi og Barnehus. Antall
hasteflyttinger av barn, Fylkesnemndsaker og Tingrettssaker har økt tilsvarende og henger
sammen med de alvorlige meldingene. Hasteflyttinger og oppfølging av plasserte barn er svært tidog ressurskrevende. Dette har medført at andre oppgaver har måttet nedprioriteres slik at det
fortsatt er avvik.
Arbeide kvalitativt med endringsarbeid og oppfølging av familievold
Tjenesten har prioritert hospitering for ansatte ved Stine Sofie senteret i Grimstad og har også hatt
besøk av dem. Videre har tjenesten arrangert et tverrfaglig kompetanseprogram høsten 2018 som
gav basiskunnskaper om oppdagelse, konsekvenser av og oppfølging av vold, seksuelle overgrep
og grov omsorgssvikt. Programmet gikk over to dager i oktober og november.
Etablere rutiner for, og kontroll på, kjøp av eksterne tjenester
Tjenesten har hatt fokus på å holde løpende oversikt over kjøp av eksterne tjenester. Det er innført
rutiner for drøfting og godkjenning av kjøp av en viss størrelse. Samtidig er dette tema i
saksgjennomganger og i fagmøter, hvor en evaluerer effekt av tiltak. Tiltak uten ønsket effekt
avsluttes. Noen kjøp har gått ned som resultat av dette. Andre kjøp, som fosterhjem og statlige
beredskapshjem har økt. Dette kan ses i sammenheng med økning i antall saker av alvorlig
karakter.
Utrede behov for endringstiltak og jobbe med å etablere de endringstiltakene som er mulig i egen
regi med dagens ressurser
En egen arbeidsgruppe fra barneverntjenesten har utarbeidet en rapport på Tiltak i egen regi.
Denne redegjør for en modell for hvordan utgiftene til kjøp av private hjelpetiltak kan tas ned i sin
helhet, og med ytterligere innsparing ut over dette knyttet til reduserte hasteflyttinger, økt
samarbeid med og støtte til familie og nettverk, samt flere tilbakeføringer og frivillige plasseringer i
nettverk. Rapporten slår fast at tjenesten per i dag ikke har de nødvendige ressurser eller
kompetanse til å selv stå for hjelpetiltak ut over ordinære vedtak om råd og veiledning samt
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ettervern.
Jobbe for økt nærvær, blant annet gjennom anerkjennende kulturutvikling og mestring av
arbeidsoppgaver
Faglederne i barneverntjenesten har overtatt personalansvar for sine faggrupper, bl.a. for å styrke
oppfølging av den enkelte medarbeider. Det er høy arbeidsbelastning og store krav ift
fristoverholdelse. Kontaktpersonene får derfor mye fagstøtte med fokus på saksgjennomgang,
veiledning og prioritering av oppgaver. Mange har trengt tilrettelegging i arbeidshverdagen, flere
har hatt tilbud i Raskere frisk og «ryddesamtaler» hos Agder Arbeidsmiljø. Sykefraværet har vært
jevnt høyt de siste årene, med et snitt på 15 % i 2016, 2017 og 2018. Medarbeiderne rapporterer
om høy grad av trivsel, men også om sykdom og slitenhet knyttet til arbeidsbelastning over tid. Det
ble gjennomført ny verdi- og kulturkartlegging hos alle ansatte i juni 2018. Denne viser at tjenesten
har de ønskede verdier sett fra ansattes side.
Aktivitet voksne
Jobbe for å realisere Drømmenes hus
Det er nå politisk vedtatt at Lassens hus skal restaureres til Aktivitet voksne.
Få på plass prosjektet «Gatehallen»
Gatehallen har enda ikke fått sin faste plass..
Samarbeide med Kirkens bymisjon om tilbud til ungdommer i «Kirkebasaren»
Aktivitet voksne bidrar med ansatte inn i ungdomskafeen til Kirkens bymisjon – et godt samarbeid.
Innovasjonsprosjekt med Praksis bruker - brukerinvolvering (BRUS) på systemnivå, opplæring og
veiledningsprogram for ansatte med brukerkompetanse
BRUS prosjektet er jobbet med i hele 2018 og fortsetter i 2019.
Utvikle arbeidsmiljøet - fokus på kollegastøtte i hverdagen
Dette har vært et gjennomgående tema som vil fortsette inn i 2019.
Evaluering av tjenestene opp mot brukers behov
Dette er gjennomført og fører til endringer i tjenestetilbudet.
Psykisk helse og rusarbeid voksne
Videreutviklet Stangemodellen / Arendalshjelpa
Dette arbeidet er godt i gang. To ansatte har vært på hospitering i Stange kommune. Verktøyet FIT
(tilbakemelding fra brukerne) er implementert.
Videreutvikle innsatsteam ettervern rus
Det er et kontinuerlig fokus på ettervern i Miljøarbeidertjenesten. I 2018 har det spesielt vært jobbet
med internt samarbeid og utvikling sammen med NAV.
Pårørende og nettverksarbeid
Dette arbeidet er startet i samarbeid med Aktivitet voksne og overdoseteamet. Dette er et
satsingsområde i 2019.
Videreutvikle og implementere FIT
FIT er godt implementert i Innsatsteam psykisk helse, delvis implementert i Psykisk helseteam og
har et forbedringspotensial i Miljøarbeidertjenesten utover Innsatsteam ettervern rus.
Satse på og utvikle erfaringskompetanse
Erfaringskonsulent i Miljøarbeidertjenesten fungerer svært godt. Samarbeid med andre ansatte
med erfaringskompetanse må utvikles.
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Flerkultur og psykisk helse
Dette samarbeidet er godt i gang med Voksenopplæringen og Helsestasjonen/ helsesøster.
Eldre med psykisk helse og rusproblematikk
Det er nå en egen ressursperson på fagområdet.
Tidlig innsats/ unge
Det er tett samarbeid med Forebyggende tjenester. Det er et økende antall unge som tar kontakt
og ønsker hjelp. Det er jevnlige samarbeidsmøter med helsesøster i videregående skoler
Livsstyrkekurs
Utsatt til 2019
Bo- og oppfølgingstjenesten
Få på plass ny organisering av tjenesten ved å skille botilbudet fra oppfølgingstjenesten
Omorganiseringsprosessen er gjennomført og igangsatt fra september. Det ble da opprettet en
egen oppfølgingstjeneste med egen lokasjon, som består av medarbeidere fra tidligere bo–og
oppfølgingstjenesten øst og vest.
Fokus på gode forløp gjennom målrettet arbeid, recovery og mestring
Ved etablering av en egen oppfølgingstjeneste øker forutsigbarheten, tryggheten og kontinuiteten
for brukerne ved at det blir færre medarbeidere for dem å forholde seg til. Det arbeides mer
målrettet i oppfølgingen av brukerne med tydelige og målbare tiltaksplaner. Det har også vært
opplæring i bruk av FIT til dette arbeidet. FIT vil tas i bruk i oppfølgingstjenesten første halvdel av
2019.
I boligene prøves det ut målrettede recoverybaserte samtaler. Det er mer tilgjengelig personell på
bobasene, som gir økt trygghet for beboerne. Det er økt vektlegging av riktig ernæring og aktivitet.
Samhandlingen mellom botilbudene er økt ved bruk av felles aktiviteter og felles opplæring.
Kompetanseheving for å understøtte intensjonen i ny organisering
I 2018 deltok 2 medarbeidere på Bofellesskapkonferansen i Oslo. En arbeidsgruppe har besøkt
sammenlignbart botilbud for inspirasjon til å utvikle eget tilbud. Hele oppfølgingstjenesten har hatt
introduksjon/opplæring i FIT.

16.3 Arbeidsgiverstrategi
Vi har i år vært opptatt av følgende temaer fra Arbeidsgiverstrategien:
Bry deg, kommunikasjon og forventninger til ledere og ansatte. Dette er konkretisert til:
- bry seg om kolleger
- holde tett kontakt med sykmeldte
- ville hverandre vel.
- hvordan vi kommuniserer med hverandre
- at vi snakker med og ikke om hverandre
- at vi skal gjøre hverandre gode.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Det har vært jobbet ulikt med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. To avdelinger og
lederteamet har hatt bistand fra HR til å presentere og forstå resultatene, samt velge ut hvilke
faktorer vi vil bevare og hva vi må forbedre. To avdelinger har vært i omstilling, og har derfor ikke
jobbet inngående med resultatene.
Brukerundersøkelsen er fulgt opp i de aktuelle avdelinger.
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Hvordan legge til rette så ansatte kan komme på jobb selv om de ikke kjenner seg helt friske?
Dette har vært tema på personalmøter i flere avdelinger. Det jobbes med å skape en kultur for at
det er greit å komme selv om en ikke kan utføre alle oppgaver.
Sykmeldte inviteres til alle personalmøter og samlinger og det er skapt en forventning om å delta
så sant det er mulig. Ansatte med relasjon til den sykmeldte holder kontakt med den sykmeldte i
tillegg til leder.
Det er foretatt ROS-analyser for vold og trusler på alle arbeidssteder. To arbeidssteder har
gjennomgått opplæring i regi av Verge AS.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

88,4

93

92

65

59

2000

120

108

111

2000

120

Årsverk (antall)

173,1

179,9

Andel ansatte heltid (%)

61,1

67

40

62

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

85,3

87,3

70

85

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,1

2,0

Fravær langtid (%)

5,1

9,6

Nærvær (%)

92,9

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Fraværet er økt. Det gjelder særlig i 2 avdelinger
samt lederteamet. Noe av fraværet relaterer seg
til alvorlig sykdom. I barnevernet handler det i
stor grad om krevende saker og stort
arbeidspress over tid, ikke om arbeidsmiljø.

Tett kontakt med den sykmeldte både fra
leder og kolleger, bruk av Raskere frisk,
Agder Arbeidsmiljø, tilrettelegging på
arbeidsstedet.

HMS avvik

Det har vært en liten reduksjon siden i fjor. Det
er stor variasjon mellom avdelingene. De
arbeidsstedene som utsettes for trusler og vold
er flinkest til å melde.

Avvik er kontinuerlig tema på HMS-møter og
i personalmøter. Det jobbes med kultur for å
melde og forklare at dette handler om
forbedringsarbeid.

Kvalitets avvik

Omtrent samme antall som i 2017. Målet er
nesten nådd. 34 av avvikene gjelder
skolehelsetjenesten, mens barnevernet knapt
har meldt avvik her.

Avvik er kontinuerlig tema på HMS-møter og
i personalmøter. Det jobbes med kultur for å
melde og forklare at dette handler om
forbedringsarbeid.

Årsverk

Det er en økning i årsverk. Dette knytter seg
primært til barnevern og helsestasjon. .

I barnevernet er det opprettet faste årsverk
for sykevikarmidler. I helsestasjonen er det
opprettet faste hjemler for tilskuddsmidler.

Andel ansatte
heltid

Andelen heltidsansatte er økt.

Ved enhver endring i ansattgruppa og ved
turnusendringer vurderes økning av
stillingsstørrelse.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Liten økning.

Dette er en konsekvens av flere
heltidsstillinger.
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17 Koordinering mestring og rehabilitering (1302)
17.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1302

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Koordinering mestring og rehabilitering
Sum utgifter

117 680

109 128

103 341

118 918

Sum inntekter

-33 366

-24 467

-22 352

-34 072

84 314

84 661

80 989

84 846

Netto driftsramme enheten

Til tross for en del krevende utfordringer gjennom 2018 har enheten klart blant annet gjennom
merinntekter og underforbruk på enkelte ansvar å levere i balanse med et positivt resultat
på 348 000 kroner.
Tiltak lederteamet har arbeidet med for at enheten skulle komme i balanse ved årets slutt:
•
•
•
•
•
•
•

Bruk av vikarer på korttidsavdelingene/KØH på Myratunet har vært forsøkt kontrollert ut ifra
aktivitetsbilde dvs. innleie etter aktivitet og ikke ut fra fast bemanning.
Bruk av overtid har vært betraktelig redusert og det har vært mer nøktern bruk av variabel
lønn.
Bemanningsplaner, konteringslister og refusjoner har vært gjennomgått jevnlig.
Alle avdelinger har hatt tett oppfølging med økonom tilknyttet enheten.
Korttidsavdelingene og KØH har deltatt i et prosjekt vedrørende bemanningsplanlegging.
Redusert 60 % RS ressurs fra korttidsavdelingene
Redusert helgebemanning på en av korttidsavdelingene da bemanningen lå over
grunnbemanningen.

Ressurskrevende pasienter (67+) med behov for tett oppfølging har resultert i en del kostnader på
ekstrahjelp.
Enheten har i løpet av året hatt noe merforbruk på variable lønnskostnader på alle tjenesteområder
unntatt tjenestekontoret. Deler av dette merforbruket inndekkes gjennom statlige/kommunale
prosjektmidler.
Merkostnad på andre driftsutgifter skyldes i all hovedsak merforbruk på de fleste driftsposter.
Herunder medisinsk forbruksmateriell, medisiner, mat, leasingbiler, renhold/vaskeritjenester og
renovasjon. Disse budsjettpostene har stadig blitt presset da det ikke har blitt gitt kompensasjon for
prisstigning over flere år.

17.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
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Gode forløp
Gode forløp i koordinerende enhet handler om systematisk oppfølging hvor tjenestene formes
sammen med den enkelte bruker med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?»
Innbyggere skal gis mulighet til å mestre eget liv, til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse.
Enheten har jobbet målrettet med å få til god arbeidspraksis og rutiner, samt gode og smidige
overganger, fra sykehus, korttidsavdelinger, innsatsteam hverdagsrehabilitering og
hjemmetjenesten. Dette er et område hvor vi har mye fokus og hvor vi driver med kontinuerlig
forbedringsarbeid.
Det gode menneskemøte
For å sette klare mål har Helse og Levekår i fellesskap valgt verdier som skal kjennetegne og
prege virksomheten. Vi skal kjennetegnes for faglig dyktighet, teamarbeid, samarbeid,
brukermedvirkning, ansvarlighet, engasjement og respekt. Dette er retningsgivende holdepunkter
for alle ansatte i koordinerende enhet. Hva vi sier vi vil gjøre, hva vi bør gjøre, hva vi faktisk gjør og
hva vi føler og tenker skal preges av våre verdier og videre våre holdninger og atferd i det gode
menneskemøtet.
Koordinerende enhet skal være kjent for å ha et positivt menneskesyn og medmenneskelig
innstilling. For å sikre dette har vi begynt arbeidet med å skape tid og rom for de gode samtalene.
Vi har i 2018 jobbet videre med hvordan vi skal få til gode kartleggingssamtaler, velkomst og
innkomstsamtaler. Vi har også etablert ukentlige samarbeidsmøter mellom korttidsavdelingene og
Tjenestekontor, samt ukentlige møter med Tjenestekontor og kommunelege. Vi har i 2018 hatt mer
fokus på og jevnlig gjennomført etisk refleksjon i lederteam og rådgiverteam. Vi har også
gjennomført tekniske gjennomganger av uønskede hendelser.
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Trygge individer - Trygge hjem
Våre viktigste oppgaver i Koordinerende enhet er forebyggende tilbud, utredning, behandling,
oppfølging, veiledning, rehabilitering, koordinering og hjelpemidler i hjemmet, samt
saksbehandling.
•
•
•
•
•
•

Vi har hatt fokus på å tilby tjenester som tar utgangspunkt i brukerens egne ressurser og
mestringsevne
Vi har innført gode rutiner på kartlegging av brukers funksjonsnivå og hjelpebehov
(IPLOS/ADL og Barthel)
Vi har satset mye på kompetanseutvikling av våre medarbeidere slik at ulike brukergrupper
blir bedre ivaretatt og får et riktig tjenestetilbud
Vi har hatt et økt fokus på veiledning av brukere, pasienter, pårørende og ansatte i
enhetene
Vi har hatt et økt fokus på pasientens behov for oppfølging i form av forutsigbare tjenester
av de ulike tjenesteyterne i kommunen.
Vi jobber kontinuerlig for at brukere, pasienter og pårørende skal oppleve trygghet og
mestring i eget liv

Kompetanse
Enheten følger egne fagplaner. Planene utarbeides hver 6. mnd. av fagkoordinatorer i samarbeid
med enhetsleder, avdelingsledere og kvalitetsforbedringsteam. Fagkoordinatorer og rådgiverteam
er ansvarlige for at fagplanene følges og skal tilrettelegge for internundervisning/kursvirksomhet. I
tillegg følger avdelingene enhetens aktivitetsplan. De fleste temaene har vært gjennomført, med
enkelte unntak. Temaene som ikke ble gjennomført i 2018 videreføres i 2019, i tillegg til nye
temaer. Rådgiverteamet og tjenestekontoret har en sentral rolle i ulike fagområder og de følger
opp opplærings og veiledningsbehov i de ulike avdelingene og enhetene.
Rådgiverteam
Rådgivere IKT fagsystem og e-helse
Rådgiverne har i 2018 arbeidet mye med trygghetsteknologi, sykesignalanlegg og alarmtjenester, i
samarbeid med transport- og trygghetsalarmtjenesten, saksbehandler fra tjenestekontoret og
hjemmetjenesten. De jobber i tett samarbeid med operativ gruppe innen velferdsteknologi.
Rådgiverne beveger innenfor et stort fagfelt, med bl.a. komplekse IT systemer. Det jobbes mye i
forhold til utredninger, implementeringer og opplæring av eksempelvis IT løsninger for ansatte,
brukere og pasienter. Videre er rådgiverne ansvarlig for integrasjon og drift av ulike fagsystemer,
de tilbyr opplæring, deltar i ulike prosjekter og er sentrale aktører i forhold til strategiske
satsningsområder. Rådgiverne må også holde seg oppdatert innen et fagområde som er i rask
utvikling.
Innovasjon
Koordinerende enhet med rådgivere for IKT fagsystem og ehelse har i 2018 hatt høy fokus med
aktiv deltakelse innen velferdsteknologi, herunder fellesprosjektet på Agder «Innføring
Velferdsteknologi Agder 2020». Dette med tilhørende delprosjekter:
•
•
•
•

Kommunalt responssenter
Kompetanseløftet
Implementering Velferdsteknologi
Tjenesteinnovasjon og forvaltning

Det jobbes med å finne gode modeller på hvordan E-helse, velferdsteknologi og digitalisering kan
spres og forankres på en systematisk måte til både ledere og fagpersonell i helse og levekår.
Rehabiliteringsrådgiver med systemansvar for individuell plan
Rehabiliteringsrådgiver har ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 et overordnet ansvar for
arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§
7-1 og 7-2. Kurs for koordinatorer har ifølge fagplan blitt holdt to ganger i 2018. I tillegg har det blitt
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gitt fortløpende opplæring og veiledning til koordinatorer som har behov. Videre har rådgiveren hatt
et høyt fokus på å styrke samarbeidet med tjenestekontor, tverrfaglig team og med andre
tjenesteytere for å få til helhetlige tilbud for den enkelte bruker.
Rehabiliteringsrådgiveren har vært en sentral aktør i:
•
•
•

prosjektgruppe nivå 3 for implementering av BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats).
nettverk for barn som pårørende i Arendal kommune. Det er to møter hvert halvår i tillegg til
deltakelse i arbeidsgruppen.
undervisningen på vernepleierutdanningen i Individuell Plan hver vår.

Vi har etter midler fra fylkesmannen ansatt en fysioterapeut i 50 % prosjektstilling for å prøve ut
familiekoordinator i komplekse Individuell Plan saker, hvor vi ser på det helhetlige behovet for
familier som trenger samordning av tjenester.
Del 2 av prosjektet har vært iverksetting av gruppetilbudet Starthjelp i Arendal kommune. Starthjelp
er i regi av nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring og rettes mot foreldre som har fått
barn med nedsatt funksjonsevne. Starthjelp ble gjennomført høsten 2018 og resultatet fra
evalueringen samt tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært gode.
Per 31.12.18 har vi 321 koordinatorsaker. Av disse er 118 til personer under 18 år. Sakene er
fordelt på 134 koordinatorer. I 2017 ble det ved årsskifte registrert 297 koordinatorsaker hvor 104
saker var til personer under 18 år. Det var registrert 128 koordinatorer i 2018.

Det er en stor utfordring å få fordelt koordinatorsaker for barn og unge. Disse sakene fordeles per i
dag på helsestasjonen, familietjenesten, barnefysio/ergoteamet og enhet funksjonshemmede. Det
er ønske fra foreldregruppen om å få koordinatorer i barnehage og skole. Det vil også være
naturlig plassering i en del saker.
Hukommelsesteam
Antall henvisninger til hukommelsesteamet har holdt seg stabilt. Det har vært noe færre
grunnleggende kartlegginger/utredninger siste året. Dette henger trolig sammen med økt aktivitet
og kapasitet ved poliklinikken for aldring og hukommelse ved Sørlandet Sykehus Arendal.
Antall oppfølginger fra hukommelsesteamet i kommunen har økt ytterligere 13 % siste år. Teamets
opplevelse av økt aktivitet samsvarer dermed med aktivitetstallene. Flere pasienter bor hjemme
lengre og tallene på antall personer i behov for oppfølging øker tilsvarende. Hukommelsesteamet
svarer ut Demensplan 2020 hvor behovet for tilpasset, tett oppfølging gjennom demensforløpet
presiseres.
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Kreftkoordinator
I 2018 har kreftkoordinator hatt kontakt med 85 pasienter med til sammen 600 dokumenterte
konsultasjoner. Det har også vært kontakt med ca. 40 pårørende. Konsultasjonene har både vært
med flere samtidig, ektefelle med opptil flere barn, eller en til en samtaler for oppfølging i
sykdomsperioden, med barn som pårørende, etterlattsamtaler og noe sorgsamtaler. Det har i
tillegg også vært mange engangskonsultasjoner med både pasienter og pårørende, samt
helsepersonell. Kontakten har vært fordelt på 56 kvinner og 29 menn. Hovedtyngden (79 %) er i
alderen 18 – 74 år.
I tillegg til disse tallene har det også vært kontakt med pasienter og pårørende på diverse kurs og
møteplasser, som sorgkurs, livslyst kurs, temacafè og temamøter -sistnevnte i regi av
kreftforeningen.
Det er svært ulikt hva kreftpasienter og deres nærmeste har behov for. Prioriteringen er lik som det
har vært tidligere år, med enslige først, barnefamilier og sammensatte saker.
Samhandling og tverrfaglig arbeid prioriteres høyt. I sammensatte saker er dette særlig viktig, og
det sees gjerne i de palliative forløpene. Det er en liten økning i ønske om hjemmedød i
kommunen, og her har det vært viktig å kople på riktig tjenester, med et godt samarbeid til
spesialisthelsetjenesten.
Det har vært møte med SSHF og deres forløpskoordinatorer for å bedre samhandlingen for
pasientene som skal hjem. Det har vært en utfordring å få dem med på møter da de har dette som
et tilleggsansvar i en annen rolle ved sykehuset. Kreftforeningen følger denne kontaktmuligheten
videre.
Det har i 2018 vært økende kontakt av pasienter som ønsker hjelp til rehabilitering og finne en ny
hverdag etter kreftdiagnosen og de endringene det har medført. Fokuset på dette har også vært
stort i media, noe som nok resulterer i en den økende kontakten.
Diagnosegruppene kreftkoordinator har hatt mest kontakt med i 2018 er hjernesvulst, lungekreft,
munnhule-/strupekreft, brystkreft, gynekologisk kreft, benmargskreft, bukspyttkjertelkreft.
Frisklivssentralen
FLS er en forebyggende helsetjeneste for personer som ønsker å endre livsstil. Deltakere henvises
fra fastlegen eller andre instanser, men tar også kontakt selv uten henvisning. Vi jobber etter
Helsedirektoratets veileder for Frisklivssentraler. I Arendal kommune er Frisklivssentralen stadig
under utvikling og vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvide vårt tilbud til å omfatte flere
utsatte grupper. Per d.d. er det tre faste fysioterapistillinger med til sammen 180 % stilling i
Frisklivssentralen. Ansvaret for Frisklivssentralen er lagt til en rehabiliteringsrådgiver.
Rehabiliteringsrådgiver med ansvar Frisklivssentralen har også ansvar for de selvstendig
næringsdrivende fysioterapeutene og har andre oppgaver mot det forebyggende og
helsefremmende arbeidet i Arendal kommune. Ca. 50 % av rådgiverstillingen er satt av til arbeid i
Frisklivssentralen. Videre bidrar fysio-/ergoterapitjenesten med 130 % stilling fysioterapeut i
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Frisklivssentralen. Psykisk helse bidrar med psykiatriske sykepleiere i ca. 20 %. I tillegg leier vi inn
yogainstruktør. Dette gir til sammen ca. 2 årsverk i Frisklivssentralen. Vi har mange
samarbeidspartnere og vi jobber hele tiden for å bedre samarbeidet med andre kommuner,
spesialisthelsetjenesten, frivilligheten og andre instanser i egen kommune.

Sterk og Stødig er et tilbud til hjemmeboende over 65 år som ønsker å styrke- og balansetrening.
Treningen holdes på Frivilligsentralene på Eydehavn, Hisøy og Tyholmen. Frivillige sertifiserte
«Sterk og Stødig»- instruktører leder treningen. Instruktørene følges opp av fysioterapeuter i
kommunen. Per 2018 har det vært 4 ukentlige treningsgrupper, og det er planlagt oppstart av
ytterligere 3 grupper våren 2019. Det er 7 sertifiserte instruktører som holder grupper eller
planlegger oppstart av nye grupper. Treningsgruppene er svært populære, og deltakere gir
tilbakemelding om god treningseffekt i tillegg til å være en sosial møteplass. Samarbeidet med
frivilligsentralene fungerer svært bra.
Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter
Kommunen mottar årlige rapporteringer fra alle de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene
med driftstilskudd. Plan for fysio- og ergoterapi ble i 2015 politisk vedtatt sammen med
prioriteringsliste for de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene. Per 31.12.18 er det 23,6
avtalehjemler i Arendal kommune. Hjemlene er fordelt på 28 fysioterapeuter. I 2018 har denne
tjenesten samlet jobbet 4688 timer ut over avtalte hjemler. Dette tilsvarer 3,25 årsverk. I tillegg
jobber flere fysioterapeuter i privat praksis uten driftstilskudd. Disse fysioterapeutene er ikke en del
av den kommunale helsetjenesten, men dekker noe av fysioterapibehovet i kommunen. 12,9 % av
pasientene i 2018 har vært tilreisende pasienter fra andre kommuner. Hovedtyngden av tilreisende
pasienter kommer fra Froland, Grimstad og Tvedestrand. Blant spesialistene er andelen
gjestepasienter betydelig høyere.
2683 pasienter har vært til undersøkelse/fått behandling:
•
•
•
•

0 - 12 år: 3,7 %
13 - 18 år: 4,9 %
19 - 67 år: 60,9 %
68+ år: 30,5 %

Per 31.12.18 var det registrert 133 pasienter på venteliste. Ventetiden varierer fra 0 til 11 måneder.
Avdelinger
KØH
Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) hadde i 2018 totalt 495 innleggelser med en beleggsprosent
på 65 %. I tillegg utførte ambulant KØH 399 oppdrag i samarbeidskommunene. 80 % av
innleggelsene foregår på kveldstid og i helger. Hovedtyngden av pasienter er fra 67 - 89 år, og
man ser økende innleggelser også blant yngre pasientgrupper sammenliknet med tidligere år.
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Diagnosegrupper:

Legetjenesten institusjon ble fra september 2018 lagt inn i koordinerende enhet, der avdelingsleder
på KØH har økonomi og personalansvar for disse. Dette vil gi oss et større grunnlag for total
oversikt når det gjelder regnskap og budsjett på KØH samlet sett. Å samle institusjonslegene
under ett ansvar vil også gi fordeler Den administrative legen på KØH har det medisinskfaglige
ansvaret.
Korttidsavdelinger / rehabilitering
2018 har vært preget av høy aktivitet med god sirkulasjon av pasienter i alle avdelinger.
Avdelingene har til enhver tid fullt belegg og i lange perioder ventelister på korttids- og
rehabiliteringsopphold. Dette er både pasienter fra hjemmet og utskrivningsklare pasienter fra
sykehuset.
Pasientgruppene varierer, men det er i hovedsak pasienter i behov av observasjon og kartlegging,
vurdering, behandling og rehabilitering. Avdelingen har også pasienter til avlastning og pasienter
som venter på langtidsopphold på sykehjem. Avdelingene har høyt fokus på målrettede
korttidsopphold. Avdelingene jobber systematisk med forbedring og justering av rutiner.
Alle korttidsavdelinger og KØH fikk tilsyn av Mattilsynet våren 2018. Det ble påpekt mangler ved
blant annet alle kjøkkenarealer. Det har blitt gjort noen utbedringer. Avvikene er lukket av Arendal
eiendom, men der er fortsatt en del forbedringer som gjenstår.
Avdelingene har også hatt tilsyn av kommuneoverlegen for miljørettet helsevern. Tilsynet gjaldt
inneklima og høye temperaturer i 2. og 3. etasje. Arendal eiendom har mottatt tilsynsrapporten
som viser til lovbrudd. Lovbruddene har ikke blitt lukket.
Det har i 2018 blitt gjennomført en utredning av Arendal Eiendom på ombygging av 3. etasje.
Ombyggingen vil hovedsakelig være utbedring av rent lager, skyllerom og lager for medisinske
forbruksvarer. En tilsvarende utredning skal gjennomføres i 2. etasje.
Det har blitt satt i gang flere prosjekter ved korttidsavdelingene og KØH, blant annet innføring av
elektronisk medisinbestilling, sykesignalanlegg og E-rom. Enkelte av prosjektene har hatt en del
oppstartsproblemer og dette har ført til noen forsinkelser i implementeringsfasen.
Korttidsavdelingen / rehabilitering i 3. etasje har vært pilot på E-rom, noe vi ser har gitt økt kvalitet
av dokumentasjon og tiltaksplaner for den enkelte pasient. Dette oppleves som positivt for de
ansatte, og har gitt pasientbehandlingen et kvalitetsløft.
Tjenestekontoret spiller en viktig rolle i forbindelse med utskrivningsklare pasienter i sykehus, der
alle henvendelser går via tjenestekontoret og koordineres derfra mot tjenesteenhetene.
Innsatsteam hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering i Arendal kommune omfatter tilbud til alle brukere med
rehabiliteringspotensial. Dette er uavhengig av alder og diagnose. Antall brukere som mottok
tjeneste fra innsatsteamet har økt i 2018 til 292 personer. Dette kan ha noe med at tjenesten blir
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benyttet i kombinasjon med hjemmetjenesten på pasienter med et relativt stort pleiebehov, og som
har hatt et funksjonsfall.

Tabellen over viser at av 292 pasienter hadde 116 personer ikke behov for hjemmesykepleie etter
oppfølging fra innsatsteamet. Dette utgjør 40 %. 89 personer (31 %) hadde et behov for mer enn 3
timer hjemmesykepleie per uke etter innsatsteamet. Dette er en økning sammenliknet med
tidligere år.

Denne tabellen viser at 180 pasienter (62 %) hadde redusert behov for hjemmesykepleie etter
innsatsteam. 43 % hadde et redusert behov for tjeneste på 1-5 timer per uke og 38 % hadde ingen
reduksjon i sitt behov for tjeneste.
I tillegg til lærling har tjenesten i 2018 hatt en ekstra fysioterapeut i veiledet praksis i tilsammen 8
måneder. Dette har bidratt til et redusert innleiebehov ved sykdom og ferieavvikling.
Avdelingsleder har i 2018 sittet i fagutvalg for rehabilitering i regi av OSS og er også i
arbeidsgruppa for fagutvalget.
Fysio- og ergoterapitjenesten
For å løse den økende aktivitetsmengden hjelpemiddelformidlingen har hatt mot hjemmene, valgte
vi å trekke ut 40 % ergoterapitjeneste fra korttidsavdelingene på Myratunet for å styrke
hjelpemiddelformidlingen. Dette har skapt utfordringer i forhold til oppfølging av pasienter som er
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på korttids- og avlastningsopphold. Det er også registrert flere brukere på dagrehabilitering.
Etterspørselen her er vært stor og ventetiden er fra 3 til 11 måneder. Nye brukere som henvises fra
innsatsteam hverdagsrehabilitering blir prioritert først. Brukere som har benyttet seg av tilbudet
tidligere får 3 måneders pause før de kan søke seg inn på nytt tilbud.
I barneteamet er det 33 flere nye henvisninger i 2018 enn 2017, noe som tilsvarer over 15 %
økning. Det er førskolebarna i alder 0-6 år som øker. I 2017 hadde vi ikke ergoterapeut i teamet.
Denne kompetansen har vært på plass i 2018 og en har kommet godt i gang med oppfølging av
barn med finmotoriske problemer og utfordringer i forhold til ADL.
Tjenestekontoret
Kommunen har det overordnede ansvaret for at tilbud som gis er organisert på en helhetlig måte,
at tjenestene tilfredsstiller nødvendige kvalitetskrav og at tjenestene til enhver tid blir tildelt på et
rettferdig grunnlag. I krysningen mellom lovpålagte krav for flere av helse- og omsorgstjenestene,
politiske prioriteringer og avgrensede økonomiske rammer, er det svært viktig å tydeliggjøre rutiner
og praksis for tildeling av hensiktsmessige tjenester som svarer til behovene til enhver tid.
Tjenestekontoret skal sørge for at innbyggere får et koordinert tjenestetilbud. Tjenestekontorets
medarbeidere jobber tett opp mot utøvende tjenester hvor de sammen holder en samlet oversikt
over brukeres tjenestebehov og tilbud.
Tjenestekontorets prioriterte områder er:
•
•
•

Brukerflyt mellom sykehus, kommunale institusjonsplasser og andre helse- og
omsorgstjenester
Behandling av innkomne søknader og henvendelser innen forvaltningslovens frister
Revurdering av saker

Tjenestekontoret har i 2018 behandlet søknader innenfor følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmesykepleie
Psykisk helsetjeneste (over tid)
Individuell plan koordinator
Praktisk bistand, her under hjemmehjelp
Støttekontakt
Miljøarbeidertjeneste
Boveiledertjeneste
Opphold i institusjon (korttid og langtid)
Avlastning i og utenfor institusjon
Omsorgsstønad
Brukerstyrt personlig assistanse (organisering av praktisk og personlig bistand)
Omsorgsboliger
Ulike dagtilbud
Trygghetsalarm
Velferdsteknologiske løsninger

Det er en økning i antall nye saker i 2018. Fra 3671 nye saker i 2017 til 3901 nye saker i 2018.
Tjenestekontoret mottok totalt 28 klager i 2018 mot 21 klager i 2017. Av de 28 klagene ble 12
klager omgjort administrativt, 8 vedtak ble stadfestet av fylkesmannen (medhold til kommunen), 1
vedtak ble opphevet av fylkesmannen (medhold til klager), 1 klage ble trukket, 1 klage ble besvart
med brev til klager (ikke vedtak med klageadgang) og 5 saker er under behandling hos
fylkesmannen.
Antall avslag på søknader i 2018 var 89. Dette gjelder avslag både på nye tjenester og økning av
eksisterende tjenester.
Transporttjenesten, hjelpemiddellager og trygghetsalarmtjeneste
Med økt fokus på venstreforskyving og stadig hyppigere intervall på utskrivningsklare pasienter fra
sykehus, har oppgaver til transporttjenesten og hjelpemiddellageret blitt flere og tyngre. Flere av
pasientene som blir utskrevet til hjemmet har et større behov for tilrettelegging og da med
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tilpasninger i hjemmet som til tider kan være utfordrende og fysisk tungt. Tjenesten har også
merket en økende utfordring i forhold lengre kjøreavstander og brukeres behov for plass ved
kommunale dagtilbud.
Trygghetsalarmtjenesten har i løpet av årets 3 første måneder byttet ut 700 trygghetsalarmer til
digitale alarmer med tilleggsteknologi. I løpet av høsten 2018 startet arbeidet med å bytte ut
nøkkelbokser til hjemmeboende med kommunale tjenester. Dette arbeidet fortsetter i 2019.

17.3 Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien er lagt til grunn for all forbedrings og utviklingsarbeid i enheten. Strategien
har blitt fulgt opp gjennom medarbeidersamtaler, personalmøter, i HMS utvalg,
fagutvikling/internundervisning og i lederteam. Enhetsleder har hatt ukentlige møter med
rådgiverteam og lederteam. Etisk refleksjon har vært gjennomført regelmessig i både leder- og
rådgiverteam.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Både medarbeider- og brukerundersøkelsen ble gjennomført november 2017. Arbeidet med
oppfølgingen fortsetter sammen med HMS utvalgene.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
HMS planen for enheten er fulgt. Det har vært gjennomført 4 møter med felles HMS utvalg. De 4
lokale HMS utvalgene har gjennomført møter som planlagt.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,8

1,5

Fravær langtid (%)

7,0

5,3

Nærvær (%)

91,2

93,2

93

94

6

107

2000

se kommentar
under

366

363

2000

Se kommentar
under

Årsverk (antall)

113,3

118,6

Andel ansatte heltid (%)

37,3

36,6

40

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

75,5

73

70

70

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

HMS avvik

Av de 107 HMS avvikene er 12 avvik registrert av
innmelder som meget alvorlige og inneholder
hovedsakelig stress, tidsnød og dårlig bemanning.
71 avvik er registrert som alvorlig og 20 avvik er
registrert som lite alvorlig. Enkelte avvik i kategorien
alvorlig burde vært registrert som meget alvorlig og
det samme gjelder for enkelte avvik i kategorien
mindre alvorlig som burde vært kategorisert som
alvorlig. Det er også registrert avvik i HMS
kategorien som burde vært registrert som
kvalitetsavvik

Kategorisering av alvorlighetsgrad er i vår
enhet noe usystematisk.
Avdelingslederne har fått tilsendt
presentasjon/veilederen fra HR om hva
som ligger i de ulike
alvorlighetskategoriene.
Personalgruppene skal i løpet av 2019 få
opplæring i dette via HMS utvalg,
kvalitetsforbedringsteam og i
personalmøter. Enheten har ikke satt mål
på antall HMS avvik, men det jobbes med
å få til en god kultur til å melde avvik.

Kvalitets avvik

Av de 363 kvalitetsavvikene er 54 avvik registrert av
innmelder som meget alvorlig. 4 av disse avvikene
er nedjustert til kategori alvorlig av
avviksbehandlere. Vi har 209 avvik registrert som
alvorlig og 83 avvik registrert som lite alvorlig. 6 av
disse avvikene er nedjustert fra alvorlig til lite
alvorlig. Enkelte avvik som er registrert som
kvalitetsavvik burde vært registrert som HMS avvik.

I tillegg til utfordringer med feil
kategorisering av alvorlighetsgrad, ser vi
også at avvik registreres noe
usystematisk ift. om avviket er HMS eller
kvalitet. Denne utfordringen er også tatt
tak i av avdelingsledere og det
planlegges opplæring rundt dette. Se
over.

Årsverk

Enheten har fått en økning i antall årsverk. Grunnen
til dette er overføring av 7,41 årsverk på
legetjeneste institusjon/KØH fra helse og levekår. I
tillegg har bemanningsenheten på 15 årsverk
resultert i at enheten nå har total antall årsverk på
138,44.

Enkelte ansatte er registrert i prosjekt
som fast ansatt eller er langtidsvikar og
registrert som fast ansatt. I tillegg er deler
av legetjenesten blitt registrert på
enheten i slutten av 2018. Dermed blir
både prosent andel heltid og
gjennomsnittlig stillingsstørrelse feil ved
årsskifte. Dette endres ila 2019.

Fravær

Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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18 Tjenester funksjonshemmede (1303)
18.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1303

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Tjenester funksjonshemmede
Sum utgifter

176 149

174 043

163 646

164 600

Sum inntekter

-32 981

-28 750

-38 936

-30 606

Netto driftsramme enheten

143 168

145 293

124 710

133 994

Etter at 1 mill. kroner er avsatt til disposisjonsfond, viser enhetens resultat et overskudd på 2.1 mill.
kroner.
Enheten ble ved 1. tertial tilført 8,2 mill. kroner. Bakgrunnen for dette var uforutsette økte utgifter til
ressurskrevende tjenester i form av både bosetting av nye brukere og økning i tjenestetilbudet til
enkelte andre. I tillegg fikk enheten ekstra utgifter til transportoppdrag og, som et resultat av
avlasterdommen, en ekstra utgift på 1.8 mill. kroner.
Høsten 2018 ble en ny modell for kartlegging av ressurskrevende tjenester tatt i bruk.
Kartleggingen resulterte i at ressurser knyttet til en del av brukerne viste at det var behov for å
styrke enhetens budsjett med ytterligere 3.4 mill. kroner.
Økonomistyring har vært i fokus i hele 2018. Som et ledd i oppfølgingen har det gjennom året vært
stort fokus på bruk av overtid. Flere tiltak er iverksatt og enheten har i 2018 redusert lønnsutgiftene
for overtid med ca. 400 000 kroner fra året før. Dette er likevel mindre enn forventet utfra gjeldende
regler og rutiner for overtidsbruk. Avlastningstilbudene står for ca. halvparten av overtidsbruken i
2018. Avlastningstilbudet skiller seg noe ut fra de andre tjenestene ved at aktivitetsbehovet øker i
perioder der enkelte andre avdelinger kan redusere aktiviteten. Presset på avlastning er ekstra
stort i helg, høytid og ferier, og bruk av overtid inntrer ofte i disse periodene. Fravær blant
personalet, ekstra behov for avlastning hos brukerne, liten tilgang på vikarer, vanskelig med
rekruttering av ansatte til helgestillinger m.m. har bidratt til uønsket bruk av overtid.
Økonomiske utfordringer og stramme rammer har vært styrende for enhetens handlingsrom i hele
2018. Helgeutfordringen har, som tidligere år, vært en utfordring. Ønsket om å kunne tilby ansatte i
deltidsstillinger høyere stillinger har også gitt ulike utfordringer. Det har derfor vært jobbet mye for
å møte begge disse utfordringene og ulike løsninger er iverksatt. Tildelt økonomisk ramme har
vært styrende for hva vi har klart å få til i 2018. I flere avdelinger har man valgt å ta i bruk
vikarmidler for å kunne øke opp stillinger. Dette krever en særdeles god oversikt over ressursbruk
og krever tett oppfølging.
God økonomistyring og «orden i eget hus» er målsettingen for avdelingslederne i enheten.

18.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Enheten gir primært tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller autisme. I 2018 har
tjenestetilbudet i enheten bestått av boveiledertjeneste i og utenfor bofellesskap, heldøgns
omsorgstilbud, dagtilbud, og avlastning i og utenfor institusjon. Vi har en avdeling for brukere med
ervervet hjerneskade og en avdeling som gir helse- og omsorgstjenester til mennesker med
psykiatri og/eller rus diagnose.
Alle innenfor! Ingen utenfor! Vi har også dette året lagt til rett for at brukerne skal inkluderes og
oppleve fellesskap med andre. De som ønsker det har hatt mulighet til å delta på ulike
fritidsaktiviteter som Klubb Kilden, Håndarbeidsklubb eller andre tilbud i regi av kulturnettverket,
Håndballgruppa Grane, Kafeklubben Nedenes, Torsdagskveld på Eydehavn, Enkeltjumpa m.m.
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For øvrig legges det til rette, så langt det er mulig, for at beboerne skal kunne delta i sosiale
aktiviteter og sammenkomster som de selv uttrykker ønske og behov for.
Gode forløp. Det jobbes hele tiden med å sikre gode overganger mellom de ulike tjenestestedene.
Det har i 2018 vært jobbet med et prosjekt for å forbedre overgangene mellom skole og dagtilbud.
Prosjektet fortsetter i 2019 og inkluderer Sam Eyde videregående skole, Ellengård, NAV m.fl. For
øvrig har vi hatt et mål om å få til gode overganger mellom hjem og avlastning, mellom sykehus og
bolig/avdeling m.fl. Vi vet at slike overganger er sårbare, og det er derfor viktig å fortsatt ha fokus
på å gjøre disse så gode og smidige som mulig.
Det gode menneskemøtet. For å lykkes i arbeidet er det viktig å få til en god dialog mellom
brukere, ansatte og pårørende. Samspillet mellom den ansatte og brukeren er særdeles viktig for
at brukeren skal kunne oppleve trygghet, mestring og selvbestemmelse i eget liv. Pårørende er en
viktig medspiller og ved behov blir det gjennomført møter med de enkelte pårørende. I noen
avdelinger har det i tillegg vært arrangert felles møter med pårørende og noen steder har det vært
arrangert jul- og/eller sommerfester, dugnader el. der pårørende, ansatte og brukere har vært
samlet til felles innsats og hyggelig samvær.
Trygge individer. – Trygge hjem. Ansatte som jobber i boveiledertjenesten skal være seg bevisst
at de er på jobb i andres hjem, og de skal vise respekt for brukerens ønsker og behov. I både
bofellesskapene og i institusjonsavdelingene våre jobbes det for at brukerne skal oppleve trygghet
og trivsel. Der brukerne selv ønsker det, har man lagt til rette for sosiale og hyggelige opplevelser i
bofellesskapet, og flere steder er det lagt til rette for at de beboerne som ønsker det kan delta i
fellesmåltider. Flere steder er det rutiner for at det gjennomføres faste husmøter der beboerne i
fellesskap er med på å utarbeide spilleregler og husregler, planlegger ulike felles aktiviteter og
turer, planlegger felles innkjøp m.m.
Kompetanse. Brukergruppa i enheten er svært variert og det er derfor behov for en bred
kompetanse utfra hvilke diagnoser eller oppfølgingsbehov brukerne representerer. I tilknytning til
opplæring i helt spesielle syndrom eller andre tilstander hos brukerne har det også i 2018 vært
gjennomført veiledning av ansatte både fra 2. og 3.linjetjenesten. Kompetanseplanen som ble
utarbeidet for 2018 gjenspeiler i stor grad mange av de faglige utfordringene som er representert i
enheten. Medarbeiderne har på bakgrunn av enhetens kompetanseplan blitt tilbudt ulike kurstilbud
eller fagdager både eksternt og internt. Det er lagt til rette for at ansatte har kunnet fullføre fagbrev,
og flere har tatt videreutdanning i målrettet miljøarbeid i arbeid med brukere med utfordrende
adferd. Flere har deltatt på samlinger med ulike tema både i regi av Agder Arbeidsmiljø, UIA,
Fylkesmann og habiliteringstjenesten. E-læring er tatt i bruk i forbindelse med
medikamentopplæring. Flere ABC-opplæringer er iverksatt, ansatte og ledere deltar i
interkommunalt fagnettverk i habilitering og det har vært gjennomført ulik opplæring i forhold til
velferdsteknologi. For at ansatte skal bli endra bedre i veilederrollen når de tar imot studenter fra
UIA eller andre universitet/høyskoler tilbys videreutdanning i veiledningspedagogikk. I flere av
avdelingene har det i 2018 vært gjennomført Vergekurs, som er et tilpasset opplæringsprogram for
ansatte som er utsatt for vold og trusselproblematikk i arbeidet sitt. To av avdelingslederne er i et
lederutdanningsløp og flere av lederne har også deltatt i lederopplæring både internt og eksternt.
Enheten fortsetter intensjonen om å ha ressurspersoner innen ulike områder. Dette gjelder aldring
og helse, kap. 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, psykisk helse hos
utviklingshemmede, seksualitet hos utviklingshemmede m.m. Vi kom ikke helt i mål med dette i
2018, men flere ansatte er utfordret til å ta videreutdanning innen noen av disse temaene.
Rekruttering. Det er i 2018 gjort flere forsøk på å markedsføre tjenestene i enheten og å nå ut til
både studenter, lærlinger og andre for å kunne rekruttere flere til å ville jobbe med mennesker med
utviklingshemming. Enheten har vært representert på jobbmesse i regi av både NAV og UIA. Det
har i tillegg vært et eget samarbeid mellom enheten og UIA i forhold til innhold og gjennomføring
av praksisperiodene.
Som et ledd i oppfølging av heltidsprosjekt har flere ansatte blitt tilbudt høyere stillinger. Deler av
vikarbudsjettet er tatt i bruk både for å kunne øke opp stillingene til ansatte, men også for å kunne
lyse ut flere 100 % stillinger. Dette krever tett oppfølging og full kontroll over tildelte rammer. En
økning i årsverk krever god ressursplanlegging, og flere har i 2018 valgt å ta i bruk «ikke rullerende
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arbeidsplan» og/eller langvakter.
Innovasjon. Velferdsteknologi er dette året satt på dagsorden mer enn før, og flere ansatte og
ledere har i 2018 deltatt på Velferdsteknologiens ABC. Flere av avdelingene har imidlertid hatt ulik
teknologi i bruk i flere år. I 2018 er det registrert bruk av digitalt nattilsyn, døralarmer,
epilepsialarmer, kollegavarsling m.m.
E-læring for medikamentopplæring er satt i system, og enheten har i tillegg valgt å sette sammen
en egen e-læringspakke bestående av ulike moduler, som skal være obligatorisk opplæring av alle
nyansatte, og som oppfriskning for øvrige ansatte. Grunnpakken er ferdig utarbeidet fra enhetens
side og venter på å bli godkjent og publisert via KS læring.
Faglige mål. Mestring har vært, og skal, være et godt forankret begrep blant alle ansatte i
enheten. Målene som settes for den enkelte bruker skal ta utgangspunkt i brukerens ønsker og
behov og i den enkeltes forutsetning til å mestre mest mulig i eget liv. Det er utarbeidet
tiltaksplaner for den enkelte bruker, som både viser mål, delmål og metoder for gjennomføring for å
nå målene. Planer og tiltak oppdateres jevnlig.
Avlastning. Oppstart av året 2018 var preget av stort fokus på de fysiske forholdene ved
avlastningsboligen på Røedtunet. Behovet for et godt utbygd avlastningstilbud ble i denne
sammenheng synliggjort, og i juni 2018 vedtok bystyret at Røedtunet avlastningsbolig skulle rives
og bygges opp igjen på samme tomt med ferdigstillelse i 2020. I tillegg ble det vedtatt at
Fagerheim bo- og avlastningstilbud skulle oppgraderes og utvides. Prosessene i forhold til
planleggingen er startet, og følges videre opp av annen enhet i 2019.
Evaluering av tjenestetilbudet til familier med barn med nedsatt funksjonsevne. I mars 2017
ble det nedsatt et politisk oppnevnt ad-hoc utvalg, som fikk i oppdrag å evaluere tjenestene som
gis til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov.
Enhet Funksjonshemmede var involvert i arbeidet, og ettersom evalueringen var rettet mot barn og
unge og deres familier, ble avlastningstilbudene i enheten en del av evalueringen.
Juni 2018 ble resultatet av ad-hoc utvalgets arbeid presentert for bystyret med anbefalinger for
videre tiltak. Samtidig som bystyret behandlet denne saken var også andre saker rettet mot barn
og unge til behandling i bystyret. Resultatet etter bystyrets behandling av disse var at
Avlastningstilbudet, sammen med flere andre tjenester til barn og unge, skulle samles i annen
sektor, gjeldende fra 01.01.2019.
Boligplaner. Det har de senere år vært en økning i antall søknader om bolig for personer med
utviklingshemming. Behovene uttrykkes tidligere enn før, og det er forventninger til at unge
mennesker med utviklingshemming skal kunne flytte hjemmefra i 18-20 års alder. Ny, revidert
boligplan ble utarbeidet høsten 2018, og planen ble bystyrebehandlet i desember 2018. Vedtaket
sier at det i perioden 2020 - 2024 skal bygges to kommunale og to private bofellesskap for
utviklingshemmede.
Et av de kommunale bofellesskapene planlegges bygget først, og dette skal være klart til innflytting
i 2021.

18.3 Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien er tydelig på forventet lojalitet fra ansatte i Arendal kommune. Det forventes
at strategiens innhold er godt kjent og godt forankret blant lederne i enheten og at disse har tatt et
ansvar for å formidle og tydeliggjøre innholdet i strategien ut i personalgruppene. Enkelte tema
hentet fra denne tas opp i både HMS møter, personalmøter og i medarbeidersamtaler.
Etisk refleksjon har også i 2018 hatt sin plass både i ledermøter og i personalmøter i flere av
avdelingene.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
HR avdelingen har i 2018 bistått ledergruppa i enheten med en gjennomgang av resultatet av
medarbeiderundersøkelsen på ledernivå samtidig som lederne fikk tips til bruk av ulike verktøy til
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bruk i egne avdelinger.
HR avdelingen har også bistått avdelingsledere med gjennomgang i enkelte avdelinger.
Oppfølging etter medarbeider og brukerundersøkelsen har for øvrig ikke hatt stort fokus i 2018 da
det begynner å bli en stund siden siste undersøkelse ble gjennomført. Resultatene fra
undersøkelsene har likevel bidratt til en større bevissthet i forhold til hvilke områder vi bør bli bedre
på.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Avdelingslederne er opptatt av å «se» sine medarbeidere og er seg bevisst det personalansvaret
de har. I en turnusverden legges det derfor stor vekt på å tilrettelegge for personalmøter, fagmøter,
HMS-møter m.m. der lederne kan møte og være sammen med flest mulig av sine medarbeidere. I
tillegg har de fleste et ønske om å kunne gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte.
Oppfølging av sykemeldte eller forebyggende tiltak der ansatte står i fare for å bli sykmeldt har
også vært en viktig del av HMS-arbeidet i enheten. I enkelte arbeidsmiljø har det vært nødvendig å
bruke noe ekstra tid på å jobbe med arbeidsmiljøet. Flere har fått bistand fra kommunens HRavdeling eller fra Agder Arbeidsmiljø. Rutiner for oppfølging av ansatte som er utsatt for Vold og
trusler har vært en etablert rutine i mange år. Ansatte som er utsatt for Vold og trusler i arbeidet
har i 2018 fått Verge opplæring. Opplæringen handler om forebygging og oppfølging av vold og
trusler. Målet er at ansatte skal bli tryggere i jobben sin og at de skal bli mer bevisst på
forebyggende tiltak.
Utbygging av egen personalbase i en av avdelingene i enheten ble iverksatt i 2017 på bakgrunn av
melding fra ansatte om utrygge arbeidsforhold. Utbyggingen ble ferdigstilt høst 2018.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Av 15 avdelinger har 14 gjennomført vernerunder i 2018.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,4

2,4

Fravær langtid (%)

5,7

6,1

Nærvær (%)

91,9

91,5

93

93

Antall HMS avvik

248

475

2000

450

Antall Kvalitets avvik

351

422

2000

400

Årsverk (antall)

170

189,9

Andel ansatte heltid (%)

23,1

28,6

40

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

0,71

0,73

70

75
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Kommentarer
Fravær

HMS avvik

Kvalitets avvik

Årsverk

Andel ansatte
heltid

Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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Utvikling siste år

Tiltak

Fraværet har økt med 0,4 %. Fravær og
nærvær betraktes som stabilt.

Sykemeldte følges opp av avdelingslederne på
samme måte som tidligere både med IA-samtaler,
diverse tilrettelegginger og med tilbud om Raskere
Frisk dersom dette vurderes som aktuelt.

Tallet for HMS avvik har økt med 227.
Dette har sannsynligvis sammenheng med
at ansatte er blitt enda mer bevisst på å
melde avvik. Det jobbes imidlertid hele
tiden med å forebygge avvik, og det
forventes at tallet vil reduseres igjen.

De fleste HMS-avvik er knyttet til vold og trusler.
Det jobbes hele tiden med ulike tiltak for å
forebygge avvik. Det er utarbeidet prosedyrer og
tiltak for å unngå situasjoner som kan resultere i
utageringer hos brukere. Ansatte har fått
opplæring i forebygging av vold og trusler samt i
metoder for å takle eventuelle utageringer.
Dersom ansatte har vært utsatt for alvorlige
episoder tilbys debrifing i egen avdeling og videre i
regi av Agder Arbeidsmiljø.

Kvalitetsavvik har økt med 71. Forklaringen
er tilsvarende som for HMS -avvik. Det
forventes også her at et bevisst forhold til å
forebygge avvik skal gi reduksjon i antall
avvik.

Hovedvekten av kvalitetsavvikene handler om
medikamenthåndtering. Eksempler er glemt å gi
medisin, gitt kveldsmedisin i stedet for
morgenmedisin el. Avdelingsleder følger opp
avvikene i sine avdelinger og avvikene blir tatt
direkte opp med den det gjelder og/eller i
personalmøtene. Følges også opp i HMSutvalgene.

Enheten har økt antall årsverk med 20.

Antall årsverk har hatt en betydelig økning siste
året. De fleste årsverk er knyttet til etablering av
nye tilbud, eller til styrking av tilbud tilknyttet
ressurskrevende brukere. I noen avdelinger har
man økt antall årsverk ved bruk av vikarmidler. I
tillegg har vi i 2018 utvidet med ett årsverk til
fagutviklerstilling.
Ettersom avlastningstilbudene overføres til annen
sektor i 2019, vil antall årsverk reduseres, og det
er vanskelig å sette mål for antall årsverk i 2019.

Andel ansatte heltid har økt med 5,5 %.

Det har vært stort fokus på kommunens felles
satsing for en heltidskultur, og avdelingslederne i
enheten har hatt et bevisst forhold til å iverksette
ulike tiltak for å bidra til dette, dog innenfor tildelte
rammer. Av tiltak kan nevnes at flere ansatte har
fått økt stillingene sine til 100 %, nyansettelser i
100 % stilling ved delvis bruk av vikarmidler, økte
stillinger i forbindelse med ikke rullerende
arbeidsplan og i forbindelse med langvakter.

Økning på 0,2 %

Ettersom andel ansatte i heltidsstillinger har økt
samtidig som en del andre ansatte også har fått
økt stillingsstørrelsene sine er det naturlig at
gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker. Vi er godt
fornøyd med utviklingen i enheten, og registrerer
at vi har nådd kommunens mål.
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19 Hjemmebaserte tjenester (1304)
19.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1304

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Hjemmebaserte tjenester
Sum utgifter

261 100

243 004

236 343

250 931

Sum inntekter

-40 733

-30 999

-33 261

-34 934

Netto driftsramme enheten

220 368

212 005

203 082

215 997

Enhetens resultat for 2018 viser et merforbruk på 8,36 mill. kroner. Resultatet forbedret seg noe i
siste måned hovedsak pga. inntekter og egenandeler for ressurskrevende brukere.
Budsjettoverskridelsene skyldes i hovedsak merforbruk på lønnsposter. På driftssiden var det til
dels stort merforbruk på medisinske forbruksvarer og leasingbiler.
Mens det de siste årene har vært en relativ stor økning i vedtakstimer i hjemmesykepleien, har
utviklingen i 2018 stabilisert seg. Tallene viser imidlertid en økning i antall brukere og brukere med
omfattende og middels behov, mens det har vært en nedgang i brukere med avgrenset behov.
Mange avdelinger i hjemmesykepleien og i omsorgsboliger har i kortere eller lengre perioder hatt
et høyere bemanningsbehov enn budsjett. På tross for økt bemanning har avdelingene likevel
meldt om et høyt arbeidspress. Hjemmesykepleien melder om at tidspress medfører at rutiner i
gode pasientforløp og tiltakspakke demens blir utsatt eller i noen tilfeller ikke blir fulgt opp. Oftere
enn før har det vært nødvendig med døgnkontinuerlig fastvakt i påvente av institusjonsplass eller i
forbindelse med at noen ønsker å avslutte livet hjemme. Mangelfull sykepleierdekning har vært
den viktigste årsaken til merforbruk på overtid.
Enheten har gjennomført flere tiltak for å tilpasse driften til budsjett og har vært i prosess på
bemanningsplanlegging. Særlig er overtid redusert i flere avdelinger. I denne sammenhengen har
enheten utarbeidet en økonomiplan og månedlige økonomirapporter er videreutviklet og skal tas i
bruk fra januar 2019.
Enheten hadde i 2018 til dels store driftsutfordringer på grunn av stort lederspenn for
avdelingsledere i hjemmesykepleien og i perioder også på grunn av sykefravær blant ledere og
fagkoordinatorer. Dette vanskeligjorde god økonomistyring. Antall avdelingsledere i
hjemmesykepleien ble økt fra 5 til 8 høsten 2018.

19.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Enhetens tjenester
Følgende tjenesteområder er organisert innenfor enhet hjemmebaserte tjenester;
hjemmesykepleie, døgnbemannede omsorgsboliger, hjemmehjelp, BPA, dagaktivitetstilbud og
frivillighetsarbeid.
Fra høsten 2018 er antall avdelinger i enheten økt fra 7 til 10; 1) Hjemmesykepleien
Hisøy/Nedenes og Solhaug 3, 2) Hjemmesykepleien Bjorbekk/Rykene, 3) Hjemmesykepleien
Sentrum og LAR, 4) Hjemmesykepleien Solhaug, 5) Hjemmesykepleien Flosta/Eydehavn, 6)
Hjemmesykepleien Tromøy/Saltrød og nattpatruljen, 7) Margaretestiftelsen omsorgsboliger, 8)
Plankemyra omsorgsboliger, 9) Hjemmehjelp og BPA, 10) Aktivitetssentre.
Inkludering – Alle innenfor! Ingen utenfor!
Enhetens 11 aktivitetssentre og miljøverter i omsorgsboligene har videreført innsatsen i forhold til
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inkludering og tilbud om ulike typer språk - og arbeidspraksis i samarbeid med Røde kors, Nav og
voksenopplæringen. Et godt eksempel på det er det vellykkede prosjektet «Sykling på gjengrodde
stier» som etter hvert har blitt et veletablert samarbeid mellom voksenopplæringen, Nav og
avdeling for miljøverter og dagaktivitetstilbud. Samarbeidet resulterer i jevnlig trening både for
hjemmeboende og beboere på institusjon, og samtidig fører dette til økt inkludering og god
språkpraksis for sykkelverter. Det er stor interesse for dette suksessfulle prosjektet, og praksisen
kopieres nå i Bergen og i andre kommuner.
Miljøvertene følger opp sine frivillige med en årlig frivillighetsfest, de har også frivilligmøter
gjennom året og ikke minst så gir de veiledning og oppfølging i det daglige. Vi får stadig
tilbakemeldinger på at frivillige trives. De føler tilhørighet og mestring, de opplever også oppgavene
som de utfører som meningsfulle og viktige.
Frivilligsentralene og miljøvertene har i dag åpne aktivitetstilbud som flere hjemmeboende kan
nyttiggjøre seg av, men mangel på transport og følgetjenester gjør det vanskelig for en del eldre å
komme seg til de åpne tilbudene. Nytenkning, samt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
er nødvendig fremover for å finne ordninger som fungerer i forhold til behovet for følgetjeneste og
transport.
Det var et mål at man i 2018 skulle få til et system hvor ansatte i hjemmetjenesten har lett tilgang
på hva som finnes av ulike aktiviteter og tilbud i nærmiljø. Magasinet Seniorkultur gis nå ut to
ganger i året og her presenteres kultur- og aktivitetsprogram som er på alle institusjoner og
frivilligsentraler. Seniorkulturprogram fordeles rundt på alle 12 institusjonene og kommer i tillegg til
aktiviteter som er i regi av miljøverter og livsgledeansvarlige.
I 2019 skal det jobbes videre for at Seniormagasin skal nå ut til alle hjemmeboende eldre i
kommunen og at hjemmetjenestens ansatte blir motivatorer til at brukerne skal innarbeide gode
hverdagsvaner mht. aktiviteter, og at de knytter kontakt med aktuelle felleskap.
Gode Forløp
Enhet hjemmebaserte tjenester har gjennom året hatt en rekke aktiviteter knyttet til «Gode
pasientforløp» og har deltatt sammen med øvrige kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF i
nasjonalt læringsnettverk i regi av pasientsikkerhetsprogrammet. Gjennom våren 2018 ble det
utviklet et nytt innkomst/evalueringsskjema (sjekkliste) for hjemmesykepleien. Tiltaket hadde som
formål å forenkle og gjøre sjekklistene mer tilpasset den hverdagen hjemmesykepleien har. Blant
annet ble innkomsten delt i to. Det er mindre ressursdrivende å gjøre oppgavene fordelt over to
kortere besøk. Malene som er lagt inn i Gerica skal gjøre det enklere å kartlegge observasjoner og
dokumentere enn tidligere, og fungerer slik at man skal slette de observasjoner som ikke er
relevante. I del 1 prioriteres viktige medisinske avklaringer, pårørendeopplysninger,
brannsikkerhet, medisinlister og vitale parametere. Del 2 er spesifikt rettet mot
funksjonskartlegging med mål om at hjemmesykepleien fokuserer mer på funksjonskartlegging av
pasientene, for å styrke pasientsikkerheten. Medarbeidere har gitt tilbakemelding på at de «nye»
sjekklistene bedre ivaretar behovet for observasjoner og at det er enklere å kartlegge helhetsbildet
til pasienten. Det har også kommet tilbakemeldinger fra enkelte pasienter og pårørende om at de
opplever seg trygt og godt ivaretatt når noen ser helheten i deres situasjon. Enheten har en klar
målsetning om at bruk av sjekklister skal forebygge funksjonsfall og redusere kompenserende
tjenester hos pasienter. Kvalitativt begynner vi å se resultater av arbeidet og målet er at vi ikke
bare skal sikre kvalitativt bedre tjenester men også riktigere tjenester. Enheten arbeider videre
med utgangspunkt i at ytterligere gevinstrealiseringer vil gjøre seg gjeldende, når systemtiltaket
fungerer på en slik måte at alle pasienter som har nytte av «Gode pasientforløp» får tilbud om
dette.
I siste læringsnettverk var det flere kommuner som viste interesse for våre rutiner og sjekklister,
samt malen i Gerica.
Det har i 2018 vært utfordrende å drive innovasjon og implementering da avdelingslederne i
hjemmesykepleien har hatt stort lederspenn i tillegg til at det har vært sykefravær og turnover i
andre viktige nøkkelroller. Etter en betydelig bedring gjennom høsten 2018 er opplevelsen nå at
det er enklere å holde fokus på oppgavene som skal gjennomføres.
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Fagkoordinatorene måler på avdelingens måloppnåelse hver måned, nå ved hjelp av elektronisk
programvare installert på Ipad. Fagutvikler har hentet ut tall fra tavlen elektronisk hver måned fra
desember 2018. En gjennomgang av journaler for 2018 viser at utviklingen går i riktig retning selv
om det er et stykke igjen til at alle pasienter inkluderes i Gode pasientforløp. Hjemmesykepleien
har mellom 1000-1200 utskrivninger fra sykehus per år og ideelt sett burde de fleste av disse
pasientene være inkludert i tillegg til nye pasienter i tjenesten.
MUST (ernæringsscreening) utmerker seg særlig positivt. Bakgrunnen for dette må ses i
sammenheng med et eget forbedringsnettverk etablert ved hjemmesykepleien Solhaug i 2018.
Resultatene herfra er så positive at enheten har valgt å etablere nettverksgrupper for områdene
ernæring, diabetes, sår og lagerstyring.
Fagkoordinator gruppen har brukt tid både i fellesmøter og i sine respektive avdelinger på
opplæring og informasjon til medarbeidere i metodikken i «Gode pasientforløp». Mye av
opplæringen ivaretas ved hjelp av «en til en» opplæring, noe som viser seg ressurskrevende, men
nyttig.
Arbeidet med «Gode pasientforløp» bidrar til at det stadig avdekkes forbedringsområder.
Legemidler er et eksempel på et slikt område og som skal ha et særlig fokus gjennom 2019. Det er
i samarbeid med kommuneoverlege allerede utarbeidet ny rutine for å sikre at fastlege er «tettere
på» mht. vurdere legemidler og samstemming etter utskrivning fra sykehus.
Dagaktivitetstilbudene har jobbet i tråd med de mål som er hentet fra demensplan 2020 og
strategi- og tiltaksplan for hjemmebaserte tjenester. Helsefremmende og forebyggende aktiviteter
med fokus på ernæring og fallforebygging en viktig del av tjenesten som gis på alle våre
dagaktivitetstilbud. Ansatte på dagaktivitetssentre har kunnskap om ernæring, og har
ernæringskontakter som har vært gjennom kommunens intern undervisning. På dagaktivitetstilbud
er det fokus på næringsrike fellesmåltider og hyggelige måltidsrammer. Aktiviteter som tilbys gir
brukerne opplevelse av mestring og tilhørighet og legges til rette for trening og fysisk aktivitet
tilpasset brukernes funksjonsnivå. I 2018 har dagaktivitetstilbudene påbegynt en mer systematisk
dokumentasjon med kartlegging av brukeres interesser, ønsker og bruk av min historie der det er
aktuelt. Og de har blitt bedre på å dokumentere i Gerica.
Med bakgrunn i enhetens økonomiske situasjon ble arbeidet med utvidelse av flere og mere
differensierte dagaktivitetstilbud utsatt, men skal tas opp igjen i 2019. Med bakgrunn i at stadig
flere brukerne av dagaktivitetstilbudene jevnlig er på avlastningsopphold, ble det i 2018 etablert en
praksis med noe overbelegg ved noen av dagaktivitetstilbudene for å sikre full ressursutnyttelse,
dette gjorde vi oss gode erfaringer med i 2018 og ordningen videreføres i 2019.
Enheten har vært involvert i et arbeid for å utarbeide felles «måltavle» for Helse og levekår.
Medarbeidere skal fremover gjøres kjent med innholdet som bl.a. definerer verdier og drivere for å
nå viktige samfunns- og brukermål. Prosessen skal også hjelpe til med å implementere viktige
verdier og kjerneprosesser i virksomheten, dvs. hvordan vi skal jobbe med de riktige tingene for å
gjøre tingene riktig.
Det Gode Menneskemøtet
Gjennom sjekklistene i gode pasientforløp sikres en bedre samhandling og kommunikasjon med
brukeren, og spørsmålet om hva som er viktig for den enkelte i et mestringsperspektiv er kommet
mer i fokus.
Hva er viktig for deg ble markert 6. juni og dagen ble avviklet på en måte som involverte alle
medarbeiderne i enheten den aktuelle dagen. Målsetningen var at medarbeidere aktivt skulle
spørre sine pasienter om «Hva er viktig for deg?» Svarene ble samlet inn og skrevet på en collage.
Disse er trykket opp og henger nå på alle hjemmesykepleiebasene.
Enhetens lederteam og avdelinger har jevnlig tatt i bruk etisk refleksjon som verktøy for å skape
større bevissthet i forhold til personlige og yrkesetiske verdier. Satsningen på etisk refleksjon som
metode skal videreføres i 2019. Alle avdelinger skulle i 2018 reflektere over hva «Det Gode
Menneskemøtet» kan bety for brukerne i et mestringsperspektiv og hvordan vi kan hente fram
brukerens motivasjon. Møter vi brukeren med respekt?

Årsrapport 2018

109(219)

Alle avdelingene har mestringskontaker som blir fulgt opp gjennom samlinger på Myratunet hver
6. uke. Mestringskontaktene har hatt fokus på å gi informasjon videre til medarbeiderne i
personalmøter og gruppemøter og det arbeides kontinuerlig med å motivere og legge til rette for at
pasienter og fokusbrukere mestrer mest mulig selv.
Trygge Individer Trygge Hjem
Enheten har gjort flere tiltak for å trygge brukere i eget hjem. I tillegg til implementeringen av
sjekklister i Gode pasientforløp er «tiltakspakke demens» tatt i bruk som metode for å sikre
forebyggende og riktig innsats for brukere med demenssykdom. De fleste avdelinger i
hjemmesykepleien har tatt metoden i bruk, men foreløpig ikke for alle aktuelle brukere.
Alle avdelingene har fått opplæring i ernæringskartlegging og TILT som observasjonsverktøy og
har tatt dette i bruk. Målet er bedre forebygging og fange opp endringer hos brukere tidligere.
Systematisk bruk av ernæringskartlegging har forhindret sykehusinnleggelser.
Godt tverrfaglig samarbeid har også vært en viktig faktor. Avdelingene i hjemmesykepleien har hatt
jevnlige møter med tjenestekontor og ergo/fysioterapeut gjennom året. Ved behov har det blitt
gjennomført samarbeidsmøter med korttidsavdelingene, demensrådgiverne, kreftkoordinator,
boveiledertjenesten og pårørende.
Det har vært arbeidet med nye rutiner for samarbeid med tjenestekontoret ved tildeling av helseog omsorgstjenester med mål om å sikre riktig tjenesteinnsats. Det er i denne sammenhengen
også vært arbeidet med rutiner for bedre styringstall.
I 2018 har det vært økt fokus på å fremme brukermedvirkning og pårørendesamarbeid. I
omsorgsboligene er det beboermøter og ved dagaktivitetstilbud for personer med demens
pårørendemøter to ganger i året. I tillegg er pårørende velkommen til å delta på kulturarrangement
og sommer- og førjulsfester.
Det er utarbeidet en serviceerklæring for hjemmesykepleien høsten 2018 som nå skal gjøres kjent
for brukere og ansatte. Forventninger om tjenester som ligger utenfor hjemmesykepleiens
ansvarsområde skal vurderes individuelt og svares ut på en respektfull og vennlig måte.
Som et ledd i forsterke kommunens rolle i å avdekke risikoutsatte pasienter har enheten gjennom
året hatt et tett samarbeid med brannvesenet. Arbeidet er forankret gjennom en intensjonsavtale
mellom brannsjefen og enhetsleder for enhet hjemmebaserte tjenester. Ved hjelp av kommunens
jurist har vi kvalitetssikret spørsmål i sjekklistene som inngår i «Gode pasientforløp» slik at vi om
mulig kan innhente samtykke til at brannvesenet kan komme på forebyggende besøk.
Målsetningen er å avdekke om brukere ikke er i stand til å ivareta brannsikkerhet grunnet redusert
funksjon eller helse, samt sikre at pårørende eller bruker kan ivareta dette selv eller om de har
behov for bistand. I samarbeid med forebyggende avdeling ved Østre Agder brannvesen har
enheten utviklet et opplæringsprogram som skal gjennomføres for medarbeidere i enhet
hjemmebaserte tjenester.
Hjemmebaserte tjenester har vært med i prosjektgruppen som har arbeidet med «vold i nære
relasjoner». Enhetens lederteam har blitt informert om prosjektet underveis og gjort kjent med
kommunens nettsider til handlingsveiledere, handlingsplan og ulik støttelitteratur, bl.a. link til ulike
rapporter og nasjonale nettsider. Fagutvikler, fagkoordinatorer og demenskontakter fra de ulike
avdelingene har deltatt på fagdagene hvor fagutvikler hadde innledning med fokus på hvordan
enheten tilnærmet seg arbeidet med å avdekke og tilnærme seg pasienter i hjemmebaserte
tjenester, kompetanseutvikling og generell kunnskap om tematikken. Ansatte har etter dette fått
informasjon om handlingsveiledere på personalmøter og gjennom informasjonsskriv som er hengt
opp på personalrom og sendt ut på mail.
Kompetanse
Enheten har utarbeidet og fulgt opp kompetansetiltakene i aktivitetsplan 2018. Hovedfokuset i
aktivitetsplanen har vært å prioritere kompetanse for å kunne arbeide mer forebyggende, sikre
gode forløp og behandle pasienter med større og mer komplisert behov for hjelp.
Enheten har begynt å kartlegge kompetanse og har lagt planer for kompetansemobilisering på
tvers av avdelingene gjennom nettverksgrupper innen viktige kompetanseområder.
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Rekruttering
Enheten har gjennom året arbeidet med å rekruttere flere sykepleiere og vernepleiere. Ettersom
det har vært økende utfordringer med å rekruttere til disse stillingene har enheten innledet et
samarbeid med NAV for å utrede rekrutteringsmuligheter fra utlandet. Utlysning av flere 100 %
sykepleierstillinger har vist seg å være et godt rekrutteringstiltak.
Oppfølgingen av sykepleierstudentene er blitt bedre og flere studenter som har vært i praksis har
søkt fast stilling i hjemmesykepleien.
Prosjekt Gledesspreder ungdom, som er et tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 16-18 år, er
et tiltak som forventes å bidra til at flere unge mennesker ønsker å utdanne seg og jobbe innen
helsesektoren.
Innovasjon
Mange ansatte i enhetens vikarpool har søkt og fått fast stilling i de ulike sonene i
hjemmesykepleien. Med bakgrunn i opprettelsen av bemanningsenhet innen Helse og levekår ble
vikarpool avviklet mot slutten av 2018.
Innenfor området trygghetsteknologi har det vært flere utprøvinger med døralarm og safemate
(gps-sporing). I hjemmesykepleien er det tatt i bruk ny modul for Mobil Pleie for Android, og
enheten har også tatt beslutningen om å bli med som pilot i nasjonale prosjekter som DigiHelse
(digitale innbyggertjenester) og kjernejournal.
Det er prøvd ut en løsning med «medisinskap» med kodelås hjemme hos brukere skal evalueres i
2019.
Innenfor området tjenesteinnovasjon er enheten i gang med å utvikle og pilotere en mer
hensiktsmessig og tillitsbasert driftsmodell i omsorgsboligene hvor Margaretestiftelsen er valgt ut
som pilot.
Det har vært arbeidet systematisk for å forbedre samarbeid mellom hjemmesykepleien og
tannhelsetjenesten slik at brukere som har krav på gratis tannlegebehandling skal bli kjent med
dette tilbudet.
Enheten har i 2018 utviklet et standardsortiment for medisinsk forbruksmateriell. Med mål om å
redusere kostnader er det tatt en beslutning om å prøve ut et elektronisk bestillingssystem via Aktiv
Forsyning ved fem av totalt åtte lager i hjemmesykepleien. I en periode på to år skal
gevinstrealiseringen evalueres opp mot driften av de tre manuelle lagrene.
Med bakgrunn i at hjemmesykepleiens lokaler er trange og at tjenestebehov er stadig økende i
sentrumsområdene ble det nødvendig å gjøre grenseendringer mellom Solhaug og Sentrum. Hvis
økningen fortsetter må det vurderes om antall soner og avdelingsledere må økes.
Dagens låssystem for hjemmeboende med trygghetsalarm erstattes med kodelås. Utskiftningen
startet opp høsten 2018 og skal være ferdig innen sommeren 2019.
Margaretestiftelsen
Parallelt med oppfølgingen av varselet ved Margaretestiftelsen har enheten gjennom en
handlingsplan arbeidet med flere forbedringstiltak med utgangspunkt i avvik som ble identifisert
gjennom varselet, men også på grunnlag av ordinære årshjulsprosesser. Forslaget fra rådmannen
om å øke bemanningen i de fire omsorgsboligene i forbindelse med Handlingsplan 2019-2023 ble
vedtatt av Bystyret 29.11.18. Margaretestiftelsen fikk stedlig leder fra september 2018 og
avdelingsleder har sammen med HMS og kvalitetsutvalget hatt en sentral rolle i å utarbeide og
følge opp handlingsplanen i samarbeid med enhetsleder.
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19.3 Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategi
Med mål om å skape en kultur for aktiv samhandling og at alle aktivt er med å forbedre og sette
organisasjonen i stand til å nå overordnede målsettinger og ambisjoner i strategiplanen er LEAN
prøvd ut som metode ved Sentrum hjemmesykepleie.
Avdelingslederne har fortsatt på videreutdanning i ledelse og også deltatt i ledersamlinger for å
styrke bevisstheten om hva det vil si å være leder i Arendal kommune. Lederplakaten brukes aktivt
og det har vært fokus på å mestringsorientert ledelse.
Enheten har deltatt i heltidsprosjektet med 2 pilotavdelinger fra 2017 og dette har vært et positivt
og viktig utviklingsarbeid. Satsningen har fortsatt i 2018 og begynner nå å gi resultater i alle
avdelinger.
Arbeidsgiverstrategien er gjort kjent for både ledere og ansatte.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Bruker- og pårørendeundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Resultatene var generelt gode,
men noen prioriterte forbedringsområder er fulgt opp i 2018. Blant annet er samarbeidet med
brukere og pårørende prioritert, først og fremst gjennom rutinene i gode pasientforløp og
tiltakspakke demens, men også gjennom regelmessige bruker- og pårørendemøter i
omsorgsboligene og ved dagsentrene.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
HMS mål og tiltak er fulgt opp i avdelingene og gjennom de lokale HMS- og kvalitetsutvalgene.
Det har vært et økt fokus på nærvær og fravær, samt muligheter for mer tilrettelegging på
arbeidsplassen, særlig i arbeidsgiverperioden.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,9

2,7

2

Fravær langtid (%)

7,3

10,5

7

Nærvær (%)

89,9

86,8

93

91

Antall HMS avvik

286

428

2000

75

Antall Kvalitets avvik

791

1220

2000

300

Årsverk (antall)

257,8

286,4

Andel ansatte heltid (%)

18,2

37

40

25

71

74

70

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Sammenlignet med 2017 er
korttidsfraværet noe redusert, mens
langtidsfraværet er betydelig økt. Tallene
varierer til dels mye mellom avdelingene.

Alle avdelinger har arbeidet med å øke nærværet
og avdelinger med spesielt lavt nærvær har gjort
særlige tiltak. Sykemeldte følges opp iht. IAavtalen og flere har fått tilbud om tilrettelegging og
bistand fra «Raskere frisk».

HMS avvik

Antall avvik har økt og tolkes som et utrykk
for bedre meldekultur, men også for et økt
arbeidspress i hjemmesykepleien.

Det har vært arbeidet med bedre rutiner for
oppfølging og lukking av avvik. Bemanningen har
vært økt ut over budsjett ved noen avdelinger.

Kvalitets avvik

Antall avvik har økt og tolkes som et utrykk
for bedre meldekultur, men også for et økt
arbeidspress i hjemmesykepleien.

Det har vært arbeidet med bedre rutiner for
oppfølging og lukking av avvik. Bemanningen har
blant annet vært økt ut over budsjett ved noen
avdelinger.

Årsverk

Antall årsverk har økt som følge av styrking
av budsjett og ansettelse i vakante
stillinger.

Rekruttering og ansettelse i vakante stillinger,
samt omgjøring av noe variabel lønn til
fastestillinger i vikarpool og i avdelingene jf.
retningslinjer for heltid.

Andel ansatte
heltid

Andel heltidsansatte har økt vesentlig.

Enheten har fulgt opp retningslinjer for heltid
vedtatt av Bystyret.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt
med 3 %.

Enheten har fulgt opp retningslinjer for heltid
vedtatt av Bystyret.
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20 Institusjoner (1305)
20.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1305

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Institusjoner
Sum utgifter

304 333

298 148

291 309

298 162

Sum inntekter

-98 730

-105 616

-114 321

-102 344

Netto driftsramme enheten

205 603

192 532

176 988

195 818

2018 ble i likhet med 2017 preget av økonomiske utfordringer. Solhaug BOS ble styrket med 3,6
mill. kroner, hvor 1,5 mill. kroner ble brukt til å styrke inntekt/oppholdsbetaling som kompensasjon
for inntektstap og 2,1 mill. kroner ble tilført lønnsbudsjettet. Enhetens merforbruk ble til tross for
dette 13,1 mill. kroner. Hovedutfordringen var for høyt forbruk på lønn første 4 måneder av året
som ikke ble hentet inn (ca. 6 mill. kroner) og for lave inntekter i forhold til budsjett (ca. 7 mill.
kroner).
Ved utgangen av 2017 og inn i 2018 hadde enheten store utfordringer på merforbruk ekstra
vikarinnleie og merforbruk på overtid. Det ble gjort et stort arbeide på økonomioppfølging fra
februar og ut året, rapportereringsrutiner ble iverksatt og etter mars måned snudde det negative
lønnsbildet. Overtidsbruken ble redusert og pasientsammensetning som skapte store utfordringer i
flere avdelinger ble endret.
Det er videre jobbet godt gjennom året for å forbedre økonomikontroll. Blant annet er det forberedt
å utligne ulikheter i budsjettrammen mellom avdelinger og budsjett på refusjoner på sykelønn er
tatt ut av budsjettet. I sum vil disse to tiltakene bedre avdelingenes og enhetens totale forståelse
av regnskap mot budsjett fra neste år.
Ledergruppen er endret i løpet av året. 2 avdelingsledere sluttet og belastningen på enkelte
avdelingsledere ble større i perioder av året. Det ble gjort ansettelsesprosess i løpet av året og
ledergruppen er ved utgangen av 2018 komplett.
I 2018 var det satt av 145 000 kronerfor investering i Enheten. Det betyr at erstatning av utstyr
(sammenbrudd) må tas over driftsbudsjettet i helt påkrevde tilfeller. Det er fra avdelingenes side
meldt om behov for utskifting av et stort antall senger, madrasser og innkjøp av løftehjelpemidler.
Budsjettet for medisinske forbruksvarer og medikamenter er samlet sett dekkende, imidlertid er det
urealistisk budsjett på matvarer. Årsaken til dette er innføring av flere måltider i avdelingene
(endret middagstidspunkt og mellommåltider) samt prisvekst som ikke er justert for siste årene.
Videre er det innført nytt system for lagerhold og bestilling og det er gjort et stort arbeid i alle
avdelinger for å forbedre rutiner på forbruk. Det er enhetens vurdering at dette har medført mindre
svinn og hindrer at produkter går ut på dato.
Enheten har deltatt i Ad-Hoc utvalg for nytt stort helsehus. Konseptvalg ble vedtatt av bystyret juni
2018 og inkluderer nytt kjøkken og vaskeri.
Svært positivt er det at enheten gjennom året fikk god kontroll på sykefraværet. I gjennomsnitt for
avdelingene i enheten lå korttidsfraværet på under 2 %. Spesielt siste 6 mnd. av snudde trenden i
de store avdelingene i positiv retning. Målsetting for enheten ble dermed nådd på sykefravær som i
løpet av året ble satt til 2 % på korttidsfravær. Langtidsfraværet i 2018 hadde et gjennomsnitt på
5,3 % også her ble trenden i de store avdelingene snudd i løpet av året i solid positiv retning.
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20.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
I enheten inngår følgende tjenestesteder:
Plankemyra BOS (67 plasser), Røed BOS (34), Saltrød BOS (34), Nyskogen BOS (35), Færvik
BOS (32), Solhaug BOS (45), Tromøy Bokollektiv (27), Elim Bokollektiv (16), 2 vaskerier, Røed
produksjonskjøkken og alle kafeer og mottakskjøkken tilknyttet bo- og omsorgssentrene, samt
Vitenbiten kafé.
Vi jobber etter filosofien om at «Beboeren skal være i sentrum og gis et verdig liv og en fredfull
avslutning når behandling ikke lenger er mulig. Stedet skal oppleves som et hjem for beboerne, der
den enkeltes ressurser og rest-funksjoner skal opprettholdes lengst mulig i et aktivt og tilrettelagt
miljø».
De fleste brukere som får plass i sykehjem er geriatriske pasienter og har fellestrekk som høy
alder, aldersforandringer, kroniske sykdommer, mange sykdommer samtidig, mange medisiner,
sviktende egenomsorg.
I enheten inngår det også flere differensierte tilbud og spesialavdelinger for å møte brukernes
individuelle behov og gi en målrettet og forsvarlig behandlings- og omsorgstjeneste. Spesialtilbud
er bokollektiv for personer med demens, skjermede avdelinger for personer med demens,
forsterket avdeling for personer utfordrende adferd, lindrende avdeling for personer i livets siste
fase/kroniske lidelser med omfattende behov, avdeling for yngre brukere med neurologiske lidelser
(i hovedsak).
Satsingsområder er faglig begrunnet. Pågående prosesser med Livsgledesertifisering, TILT, kost
og ernæring og demensomsorg har alle utgangspunkt i å forbedre det faglig tilbudet i tjenesten. I
tillegg er det foreslått å inkludere enhetens tjenester i prosjektet «Gode pasientforløp». Det
arbeides i tillegg med å planlegge nytt kjøkken og vaskerisom en del av det pågående arbeidet
med nytt Helsehus.
Enheten har en målsetting å iverksette kvalitetsmålinger og jobbe systematisk med
kvalitetsforbedrende tiltak i tråd med kommunens vedtatte policy. I tillegg er det behov for å jobbe
mer systematisk med fag på tvers av enhetens avdelinger. Det vurderes å utvide ordning med
fagnettverk og å etablere en stilling for fagutvikler i enheten.
Enheten skal videreføre arbeidet med å etablere studiesirkler og gjennomføre flere
kompetansehevende tiltak for å møte fremtidens utfordringer og for å møte retningslinjene som
ligger i Livsglede for Eldre (sertifiseringsarbeidet).
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Beskrivelse av enhetens satsingsområder for 2018:
TILT:
Ansatte har i 2018 brukt verktøyet TILT som står for «Tidlig identifisering av livstruende tilstander».
TILT er et hjelpemiddel til å bedømme den voksne pasients vitale funksjoner og brukes av ansatte
for å identifisere potensielle risikopasienter.
Livsglede for eldre – aktiv omsorg:
Mestring skal legges til grunn i all planlegging og aktivitet og i enhet Institusjon er
Livsgledearbeidet et virkemiddel. Kriteriene i livsgledekonseptet bidrar til tilhørighet gjennom
samspill med brukere, pårørende og nærmiljø/frivillige.
I 2017 har Saltrød BOS gjennomført et betydelig arbeid for å bli klar til sertifisering. Arbeidet har
vært positivt og utviklende for personalet og pasienter har nå fått et mer individuell tilrettelagt pleie
og omsorgstilbud. Avdelingen ble sertifisert ved inngangen til 2018. Arbeidet har vært positivt og
utviklende for personalet og pasienter har nå fått et mer individuell tilrettelagt pleie og
omsorgstilbud. Avdelingen ble sertifisert ved inngangen til 2018. Resterende (Plankemyra BOS,
Tromøy og Elim Bokollektiv) avdelinger blir sertifisert i 2019.
Demensomsorg:
I takt med økende eldrebefolkning øker også forekomsten av personer med demens. I sen fase av
sykdommen har de fleste behov for tilrettelagt boform og det er i enheten 3 boformer for personer
med demens, bokollektiv, skjermet avdeling og forsterket avdeling for personer med utfordrende
adferd. I sistnevnte avdeling er det også andre diagnosegrupper som får plass. Ansatte på disse
avdelingene skal være oppdatert på faglige spørsmål og aktuelt lovverk. Ansatte på forsterket
avdeling har et særskilt ansvar for veiledning til andre avdelinger og skal være ressurspersoner på
fagområdet. Det er i tillegg en realitet at omlag 80 % av øvrige plasser er belagt med personer som
har en eller annen form for demens/kognitiv svikt.
Kjøkken og vaskeri – lokaler:
Kjøkkenet i Arendal kommune leverer hver uke ca. 4500 to-retters middag til omsorgssentrene. I
dette ligger også alt av spesialkost og dietter. Kjøkkenet har også en stor del catering og levering
og servering til selskaper på det gamle rådhuset. Lokalene på Røed er for små i forhold til
etterspørselen og en må si nei til nye oppdrag. Lokalene og utstyret bærer sterkt preg av stor
aktivitet og det er behov for oppgradering og renovering. Vaskeritjenesten har etter
omorganiseringen fått alle rutiner på plass og yter god service overfor sine kunder. Det vaskes
årlig ca. 450 tonn tøy til beboere, uniformer, sengetøy og håndklær. Alle maskiner fra de gamle
vaskeriene ble hentet inn, og er plassert i de to nye vaskeriene. Lokalene er ikke beregnet for
denne mengden, og logistikken er av den grunn ikke optimal. Lokalene må sees på som en
foreløpig løsning. Et nytt, samlet lokale til kjøkken og vaskeri vil øke kapasiteten, gi bedre logistikk
og kreve mindre ressurser i form av ansatte og energiforbruk.
Andre prosjekter som enheten har vært involvert i
Bystyret har fattet vedtak om at det skal etableres heltidssykehjem i Arendal Kommune. Arbeidene
med dette kom godt i gang i 2018. Det er gjennomført et forberedende arbeid til 100 %-Sykehjem
ved Røed BOS og det er ved Tromøy Bokollektiv lagt om til turnusplan med kun langvakter i en
avdeling. Det er gjort forsøk med langvakter på helger, men det har så langt ikke gitt representative
resultater. En avdeling startet opp dette arbeidet, men avsluttet prosessen. Det har bidratt til god
prosesslæring for enheten med tanke på hvilken inngang man må ha når heltidskultur settes på
dagsorden.
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20.3 Arbeidsgiverstrategi
Enheten deltar i heltidsprosjektet med 3 pilotavdelinger. Arbeidet startet på sensommeren og er et
positivt og viktig arbeid fra høsten 2017. i 2018 fortsatte arbeidet og det er i ferd med å gi resultater
i flere avdelinger.
Enheten har et bevisst forhold til samfunnsoppdraget om å skape gode og inkluderende
arbeidsplasser med mangfold, både i forhold til kjønn, integrering og personer med ulik seksuell
legning og behov for integrering.
Ledergruppen har møter hver 14. dag, der en tar opp driftsmessige saker, gir gjensidig informasjon
og orienteringer, avklaringer m.m. I tillegg til dette har ledergruppen 4 årlige heldagssamlinger.
Tema der er basert på behov fra lederne i forhold til de utfordringene og de utviklingsområdene
man står overfor.
Det er videre et fokus på økt nærvær, at arbeidsplassene skal være reelt inkluderende og bidra til
at ansatte kan stå i jobb selv om det er perioder i livet med sviktende helse.
Kommunens vedtatte arbeidsgiverstrategi er gjeldende og kjent for ledere og ansatte.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Bruker- og pårørendeundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Resultatene er jevnt gode, men
noen forbedringsområder er identifisert og blir fulgt opp videre. Medarbeiderundersøkelsen ble
gjort kjent i slutten av desember og vil bli arbeidet med i 2018. Forventet ny medarbeider og
brukerundersøkelse i 2019.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Det er et tydelig og klart fokus på HMS både gjennom de lokale HMS-utvalgene, vernerunder og
fokus på riktig arbeidsmetodikk.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,4

2

2

Fravær langtid (%)

7,5

5,9

5

Nærvær (%)

90,5

92,1

93

Antall HMS avvik

379

650

2000

Antall Kvalitets avvik

1165

1171

2000

Årsverk (antall)

308

312

Andel ansatte heltid (%)

17,8

19,6

40

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

67,5

64

70

70
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Det er en positiv trend i forhold til fravær i
flere avdelinger, men det er også høyt
fravær i andre. Samlet er fraværet
synkende for enheten og ved utgangen av
2018 er det jevnt over lav.

Det ble i juni fastsatt måltall på korttidsfravær til 2
%.

HMS avvik

Det er forbedringer i meldekultur noe som
gir utslag i et større antall avvik. Avdelinger
som tidligere har meldt svært få avvik
melder nå avvik. Det er grunn til å tro at det
fortsatt er en betydelig underrapportering.

Utordringer i selve avvikssystemet har redusert
mulighet for ledere å følge opp og bruke
avvikssystemet i avdelingenes arbeid. Imidlertid er
det gjort noen manuelle rapporteringer i enkelte
avdelinger som har bidratt til å holde fokus på
arbeidet.

Kvalitets avvik

Enheten rapporterer et relativt likt antall
kvalitetsavvik. Avvikene har i 2018 blitt
systematisk gjennomgått og benyttet i
enhetens HMS utvalg og ledermøter. Avvik
som knyttes til pasientbehandling og har et
stort alvor får ekstra oppmerksomhet i
avdeling- og personalmøter.

Enheten skal fortsette å ta ut, bearbeide og
formidle tilbakemelding til ansatte.

Årsverk

Enhetens ramme er endret i 2018 etter 1.
tertial hvor årsverksrammen ble økt ved
Solhaug BOS med MNOK 2,1. Økningen
utgjør ca. 4 årsverk.

Andel ansatte
heltid

Arbeidet med heltidskultur viser resultater
andel ansatte som 100 % stilling.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Når andel ansatte som har 100 % stilling
stiger, men antall ansatte ikke går ned - så
synker gjennomsnittlig stillingsstørrelse
som forventet.
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21 NAV Arendal (1306)
21.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1306

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

NAV Arendal
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

219 474

194 347

162 412

187 889

-142 836

-117 403

-86 212

-110 065

76 638

76 943

76 200

77 824

NAV-Arendal
Arbeidsledigheten nådde sin topp i 2016 etter offshore krise. Fra høsten 2016 og gjennom hele
2017 og 2018 har ledigheten sunket. Arendal kommune har fortsatt høy ledighet i forhold til landet,
men den er ca. 1,0 % lavere i 2018 enn året før og var på slutten av året i underkant av 3 prosent.
Bedriftsundersøkelsen og Næringsbarometeret peker på økende optimisme i næringslivet og hos
arbeidsgivere for øvrig. I 2018 har volumet på flyktninger vært noe lavere enn toppen man hadde i
2016 og 2017 etter asylkrisen i 2015. Arendal tok imot 42 flyktninger i 2018. For NAV betyr det at
man har jobbet tett opp mot bedrifter og virksomheter for å rekruttere inn arbeidskraft. NAV får
positive tilbakemeldinger fra Næringslivet på den servicen som blir gitt. 2018 har vært et år hvor
NAV Arendal har utviklet tjenestene mot bruker og arbeidsgivere, ikke minst har det vært stort
fokus på den gruppen brukere som har størst utfordringer med å komme i arbeid gjennom den
nasjonale satsingen rundt Inkluderingsdugnaden. Årets utfordringer har vært strukturelle endringer
som følge av sammenslåing av NAV Aust og Vest Agder til NAV Agder, samt krisen rundt
endringer på Arbeidsavklaringspenger.
Mange kommuner har hatt stort merforbruk på sosialhjelp i 2018
Det jobbes godt med de gruppene som har størst utfordringer for å komme inn på
arbeidsmarkedet.
Sosialhjelpsutbetalingene gikk noe ned i 2018 med unntak av for utfordringen rundt
Arbeidsavklaringspenger. Hovedårsakene til dette er utvikling av tjenestene og overgang til mer
tett oppfølging (Supported Employment), samt at man får drahjelp fra et bedret arbeidsmarked.
Raskere overgang til statlige tiltak og i noen grad også til arbeid og utdanning og flere brukere gikk
på statlige tiltak.
Arbeidsavklaringspenger
I 2018 kom det nye regler for Arbeidsavklaringspenger som medførte en reduksjon i tiden man
kunne være på AAP fra 4 til 3 år, samt at muligheten for forlengelse ble strammet inn. I tillegg
hadde forvaltningsenhetene store utfordringer med å behandle sakene innen gitte frister. Dette
medførte store utfordringer for en del brukere og derav utfordringer for NAV kontoret. I NAV
Arendal var det ganske mange som fikk sosialhjelp i påvente av at saken deres skulle ferdig
behandles. I tillegg fikk en del av disse avslag og mistet retten til AAP og måtte søke sosialhjelp.
Siden en del av disse ikke var ferdig arbeidsavklart har man forsøkt å fortsette med alternativ
finansiering som sosialhjelp, eller Kvalifiseringsstønad, men det er ikke alle det gjelder som har rett
til disse ytelsene. Sosialhjelpsutbetalingene økte vesentlig til denne gruppen i 2018. Heldigvis var
det andre sosialhjelpsmottagere som kom over i arbeid eller andre NAV ytelser så enheten endte
bare i et moderat underskudd på denne posten og i balanse totalt.
Det har vært god økonomistyring gjennom hele året og enheten endte i balanse ved årets
slutt på tross av store utfordringer rundt Arbeidsavklaringspenger og rekordhøye
strømpriser.

Årsrapport 2018

119(219)

21.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Levekår
Det meste av NAV sin virksomhet dreier seg om levekår, og få mennesker inn i positive aktiviteter
som arbeid og utdanning. Mye av det forebyggende arbeidet ligger i andre enheter i kommunen
som helse og omsorg og oppvekst. NAV samarbeider tett med disse, og samarbeidet og
integrasjonen er økende som følge av kommunens store satsing på området.
For å løse levekårsutfordringene er aktiv næringsutvikling vesentlig. NAV er aktiv i forhold til å bistå
bedrifter med oppbemanning, nedbemanning og omstillingsprosesser. Når det gjelder
nyetableringer og vekst samarbeider NAV tett med etablerersenteret og kommunens
næringsavdeling. Det er stor aktivitet rundt nyetableringer noe som kan være positivt for regionen
på sikt. Når det gjelder bistand til etablering til brukere på dagpenger er NAV Arendal og regionen
best i landet. Det er bare Stavanger som er på samme nivå. Sosialt Entreprenørskap er et område
innenfor dette feltet som er svært interessant. NAV Arendal ønsker å understøtte bedrifter som tar
en spesielt stort sosialt ansvar og ansetter mennesker som ellers har vanskelig for å komme inn på
arbeidsmarkedet.
Sosialhjelp

Grunnen til økningen har med Arbeidsavklaringspenger å gjøre, samt høye strømpriser. På øvrige
saker er det en moderat nedgang.
Sosialhjelp er samfunnets siste sikkerhetsnett. Det medfører at alt annet skal være prøvd først.
Mange av de som mottar sosialhjelp er i aktivitet. Mange av disse utløser midler til livsopphold som
arbeidsavklaringspenger, dagpenger, sykelønn etc. Noen av disse er ikke tilstrekkelige til å dekke
dagens prisnivå f. eks i forhold til boutgifter. Det er primært de høye boutgiftene som medfører at
mange trenger supplerende sosialhjelp på toppen av en statlig ytelse.
NAV Arendal stiller aktivitetskrav til alle sine brukere. Utfordringen for en stor kommune er å drifte
selve aktiviteten. Aktivitet ute i arbeidslivet krever tett oppfølging for å resultere i arbeid. Enheten
øker graden av tett oppfølging parallelt med at vi frigjør ressurser jf. digitalisering. NAV Arendal har
et godt samarbeid med sosiale entreprenører som f. eks. Gateentreprenørene til Kirkens Bymisjon.
I tillegg har vi et nært samarbeid med Durapart og Proflex.
Flyktninger
NAV Arendal har bosatt 42 flyktninger i 2018. Kommunen mottar det volumet som IMDI anmoder
om. I 2018 har kommunen jobbet med å bedre det helhetlige arbeidet rundt flyktninger. Kommunen
er med i KS sitt program på inkludering. De mest aktuelle enhetene som NAV, Arendal
Voksenopplæring og oppvekst har ukentlige møter rundt temaet og tjenestene utvikler seg bra.
Introduksjonsprogrammet har hatt stor aktivitet som følge av økt bosetting og her er ikke volumet
noe lavere enn i 2017. Her jobbes det aktivt med norskopplæring og aktiviteter som skal føre til
arbeid. På dette området jobbes det tett opp mot Arendal Voksenopplæring. Overgangen til arbeid
og utdanning i etterkant av Introduksjonsprogrammet er god i forhold til sammenlignbare
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kommuner. Det er spesielt gledelig at antall på sosialhjelp er svært lavt og at bruken av NAV sitt
virkemiddelapparat er god.

Antall bosatte innenfor 5 år uten familiegjenforente (Ca. 530 med fam. gjen.)
Ungdom
NAV har flere satsinger rundt ungdom. I tillegg til å være en aktiv partner opp mot videregående
skole for de som faller fra sammen med kommunens satsing på lærlinger og tettere oppfølging av
de som trenger det mest. NAV Arendal har i samarbeid med Fylkeskommunen og Sam Eyde
Videregående skole hatt prosjektet «NAV i Videregående skole». Dette prosjektet er en del av en
nasjonal satsing for å forebygge frafall. Dette prosjektet ble avsluttet i 2018, men planlegges
videreført i en ny form i 2019 med stort fokus på tett oppfølging av de som trenger det mest.
«Jobbstrategien» retter seg mot unge med nedsatt arbeidsevne under 30 år som har vært hos
NAV i mer enn 12 måneder. Jobbstrategien er en nasjonal satsing. NAV Arendal har spesielt fokus
på ungdom og et eget team som jobber med dette.
Rus og psykisk helse
Arendal kommune og NAV Arendal har forbedret arbeidet med rusavhengige vesentlig siden 2015.
NAV har etablert to ruskonsulenter og man har fått fagansvarlige for rus i de fleste team. Statens
Helsetilsyn gjennomførte tilsyn med Kommunens rusarbeid høsten 2015 og konkluderte med at de
ikke ønsket å gi hverken avvik eller merknader, og rustjenestene har utviklet seg godt også
gjennom 2018. Helseforetaket har ansvaret for rusbehandling. Det er fortsatt lang og til dels
økende ventetid på behandling. Dette er bekymringsfullt. En konsekvens av dette er at enheten må
dekke institusjonsopphold i påvente av plass via SSHF. NAV har i snitt hatt 5 brukere i private
institusjoner i 2018. Dette utfordrer enhetens økonomiske rammer. NAV er med i Prosjekt
Ettervern og Overdoseprosjektet, i tillegg har man en avtale med Jegersberg gård sammen med
SSHF. NAV Arendal har flere prosjekter i forhold til denne gruppen som også ofte er
lavinntektsfamilier. Dette er blant annet Boliglos, Miljøvaktmester og erfaringskonsulent. Disse
prosjektene vil fra 2019 være samlet i NAV Arendal sitt Familieteam.
Organisasjonsendringer i NAV
NAV ligger midt i mellom stat og kommune og blir derfor påvirket av endringer i begge
styringslinjer. Det har vært mye endringer siden NAV Arendal startet opp i 2007, og er det fortsatt.
NAV er anno 2019 er en helt annen organisasjon enn i oppstarten. I 2018 er det 3 store
endringsløp som påvirker hvordan vi utvikler NAV Arendal. NAV Arendal er aktiv i kommunens
levekårssatsing rundt Tidlig innsats og satsingene rundt barn, unge og deres familier (BTI). NAV
Aust og Vest Agder blir ett Agder fra 2019. Dette medfører at en del tjenester som jobbspesialister,
HR oppgaver etc. blir overført til NAV kontorene fra fylkesleddet. Det er også en stor prosess rundt
å vurdere større og mer robuste NAV kontor i Østre Agder. Dette er en oppfølging av
stortingsmelding 33 hvor det pekes på at små NAV kontor er sårbare for sykdom og ikke alltid har
den faglige kvaliteten som trengs. NAV Arendal er både robust og har stor faglighet, men de andre
kommunene i Østre Agder er ikke store nok. Det blir ofte trukket fram at en NAV region bør være
over 20 000 innbyggere. Denne saken vil komme til politisk behandling i alle de 7 kommune i løpet
av våren 2019. I tillegg kommer det sentrale føringer hvert år som f.eks. Inkluderingsdugnaden og
Bolig for velferd. Dette er store nasjonale satsinger som NAV er en stor del av. Alt dette påvirker
NAV Arendal og det er etablert en årlig endringssyklus med justeringer på nyåret hvert år for å
tilpasse seg nye driftsutfordringer.
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21.3 Arbeidsgiverstrategi
Medarbeider- og brukerundersøkelser
NAV har en årlig medarbeiderundersøkelse «Human Kapital Index» Denne viser gode resultater,
men disse varierer noe internt mellom avdelingene. Det arbeides aktivt med tiltak i etterkant av
undersøkelsen slik at man kan forbedre disse ved systematisk arbeid. Enheten hadde som mål å
score over en indeks på 24 noe man har gjort siden 2015.
NAV har årlig brukerundersøkelser som viser en årlig forbedring nasjonalt, og for NAV Arendal sin
del en god forbedring de siste årene. Det er laget en strategi for brukerdrevet tjenesteutvikling.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enheten har et aktivt HMS-utvalg som jobber fram tiltak som legges inn i HMS-planen. Denne
følges opp gjennom året. Enheten jobber sammen med Agder Arbeidsmiljø og bruker aktivt tiltak
som «Raskere Frisk», et treningstiltak med veiledning som har hatt positiv effekt. Sikkerhet er
viktig ved et NAV kontor. Alle ansatte har fått kompetanseheving på området og det trenes jevnlig.
Lokalene til NAV Arendal er også bygd om med 2 dører i alle møterom, og hatt
sikkerhetsgjennomgang av konsulent fra Arbeids direktoratet og samt årlig kontroll av at alle
sikkerhetsprosedyrer er på plass. NAV Arendal har vært Miljøfyrtårn siden 2011 og re-sertifiseres
gjennom utviklingstiltak rundt energisparing, elektriske biler og grønne innkjøp.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2

1,9

1,5

Fravær langtid (%)

7,8

5,1

5

Nærvær (%)

92,2

93

93

93,5

Antall HMS avvik

22

21

2000

25

Antall Kvalitets avvik

3

0

2000

5

Årsverk (antall)

56,8

60,2

Andel ansatte heltid (%)

94 %

95 %

40

90 %

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

92 %

93 %

70

94 %

Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

0,8 % bedring

Fortsetter gode prosesser

HMS avvik

1 i bedring

Alle tiltak er fulgt opp og lukket

Kvalitets avvik

Har ingen i 2018

Årsverk

Økt med 3,4

Andel ansatte heltid

Økning med 1 %

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Økning med 1 %
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22 Østre Agder krisesenter (1307)
22.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1307

Regulert
budsjett 2018

Regnskap 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Østre Agder krisesenter
Sum utgifter

11 517

11 253

10 974

10 587

Sum inntekter

-6 465

-6 171

-6 009

-5 756

5 052

5 082

4 965

4 831

Netto driftsramme enheten

Regnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på 540 000 kroner. Arendal kommunes andel av
mindreforbruket er 260 000 kroner og søkes overført til disposisjonsfond.
Jf. samarbeidsavtale for Østre Agder krisesenter settes øvrige kommunes overskudd på fond. Det
er vedtatt i Rådmannsutvalget for Østre Agder at overskudd skal benyttes til skisse og
kostnadsestimat for samlokalisering av tilbud for menn og barn med dagens tilbud til kvinner og
barn. Arendal kommunes disposisjonsfond benyttes også inn i dette prosjektet.

22.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Krisesenteret er en lovpålagt tjeneste som tilbyr hjelp til barn, kvinner og menn som er utsatt for
eller vitne til vold og/eller trusler i nære relasjoner. Dette innebærer oppgaver som
døgnkontinuerlig telefonvakt, botilbud, dagsamtaler, råd og veiledning, informasjonsarbeid, faglig
og praktisk bistand.
Produksjonstall
2017:

2018:

Kvinner: 42

Kvinner: 52

Menn:

3

Menn:

2

Barn:

41

Barn:

63

Overnattingsdøgn voksne:

1123

1518

Overnattingsdøgn barn:

1240

1269

Andel beboere Arendal kommune:

45 %

47 %

Antall dagbrukere Arendal kommune:

64 %

(Noen kvinner og barn har hatt mer enn et opphold. I statistikken telles de på nytt for hvert
opphold.)
Krisesenteret har hatt en økning på antall kvinner og barn i 2018. Vi hadde en merkbar økning
høsten 2018, uten at det har vært mulig å finne en spesiell grunn til dette.
Bekymringsmeldinger:
Det ble sendt bekymringsmeldinger på 60 % av barna som var beboere på krisesenteret i 2018.
For 47,2 % av barna ble det etablert kontakt med barneverntjenesten under oppholdet. 52,8 % av
barna hadde allerede kontakt med barneverntjenesten før de ble beboere.
Utvikling av tjenesten
Kompetanseutvikling står sentralt i enheten. Overordnet kompetanseplan for Helse og Levekår,
samt enhetens aktivitetsplan på kompetanse er førende for ønsket utvikling og har hatt sentralt
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fokus også i 2018. Samtidig er rekruttering av kompetente medarbeidere et virkemiddel for å
utvikle og opprettholde en solid tjeneste som ivaretar alle som mottar tilbud fra Østre Agder
krisesenter.
Veiledningskompetanse etterspørres ved rekruttering og utvikles i tillegg som ansatt i enheten.
Med unntak av noen få ansatte har personalgruppen gjennomført 2 dagers kurs i «motiverende
intervju». Miljøterapeuter som har primærkontaktansvar har vært forpliktet til å benytte
kommunikasjonsmetoden/deler av metoden i sin veiledning og være bevisst på rollen som veileder
og hvordan men skaper refleksjon og framdrift på en god og positiv måte. I løpet av våren 2019
skal alle ansatte som deltok på kurset ha evaluering og videre fokus på øvelse.
2 barnefaglige ble sertifisert som ICDP (International Child Developement Program) veiledere. I
rekruttering av ny medarbeider i 2018 har enheten også en sertifisert COS (Circle of Security)
veileder. ICDP og COS er foreldreveiledningsprogram.
Gjennom året har traumebevissthet og god traumeomsorg hatt et spesielt fokus og betydningen av
lek og aktivitet i miljøarbeidet har vært særlig vektlagt. Alle primærkontaktene i enheten deltok bl.a.
i et tverrfaglig kompetanseprogram: «arbeid med barn utsatt for seksuelle overgrep, vold og grov
mishandling», som barnevernet i Arendal kommune arrangerte. Via kursing i regi av RVTS og
videreutvikling gjennom prosess i regi av enhetsleder og interne medarbeidere på krisesenteret,
har målet vært å styrke tjenestens oppdrag i møtet med barn og voksne med traumer, etter alvorlig
vold og trusler, eller som har vært vitne til dette. Fokuset videreføres i 2019.
Østre Agder krisesenter inngikk sponsoravtale med Sørco A/S med oppstart 1.sept. 2018, om
betaling av kennelopphold for beboeres husdyr (hund/katt). Avtalen er opprettet mellom Sørco AS
og Østre Agder krisesenter med det formål å lette situasjonen for personer utsatt for vold i nære
relasjoner, som opplever det vanskelig å ta imot tilbud ved senteret, fordi de etterlater seg et
kjæledyr hjemme. Samarbeidet mellom partene skal i tillegg bidra til økt kjennskap og større fokus
på sammenhengen mellom vold mot mennesker og vold mot dyr. Bakgrunnen for inngåelse av
avtalen og Sørco AS’ økonomiske bidrag til Østre Agder krisesenter, er et nasjonalt fokus på vold
mot dyr. Østre Agder krisesenter ble med denne avtalen et av få krisesenter i landet som kan tilby
denne tjenesten!
Krisesentertilbud til menn og barn
Gjennom året har det vært jobbet med planer om å samlokalisere enhetens tilbud for menn og
barn med tilbudet for kvinner og menn. Det har vært befaring på Telemark krisesenter sammen
med medarbeidere ved KF Eiendom, for å innhente erfaringer med deres organisering. Videre er
det planlagt befaring på Vestfold krisesenter i 2019 som også har et samlokalisert tilbud, men
samtidig noe annerledes enn Telemarks tilbud.
KF Eiendom ble bedt om å utarbeide skisse og kostnadsestimat og enheten avventer
tilbakemelding i løpet av vår 2019.
Forebygging av vold i nære relasjoner
Virksomhetsplanen for 2018 hadde følgende fokus:
•

Styrke samarbeidet med barnevernet i samarbeidskommunene

Enheten opplever at samarbeidet mellom barnevern er styrket etter at det ble oppnevnt
kontaktpersoner i tjenesten, for alle kommunene som inngår i samarbeidsavtalen for krisesenteret i
2017. Leder innkaller til årlig møte og eventuelt ved behov.
•

Styrke samarbeidet med konsultasjonsteamet i Agder

Det er ikke opprettet systematisk samarbeid. Det har vært kontakt mellom tilbudene, men ikke i
enkeltsaker. Krisesenteret har informasjonsmateriell om konsultasjonsteamet. Dette formidles
videre i aktuelt informasjonsarbeid i regi av krisesenteret. For øvrig er miljøterapeutene i enheten
nå godt kjent med Konsultasjonsteamets tjeneste.
•

Videreutvikle enhetens posisjon ift kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Krisesenteret har deltatt i prosjektet som skulle revidere handlingsplanen. I tillegg søkte
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krisesenteret om midler fra Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging til å dekke kostnader
til 2 fagdager med tema Vold i nære relasjoner. Fagdagene var planlagt gjennomført i 2018, men
på grunn av knapp tid til planlegging ble tildelte midler, 290 000 kroner, søkt overført til 2019, med
gjennomføring 14. og 15. februar 2019.
Målet med fagdagene:
Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.
Medarbeidere i førstelinjetjenestene som jobber både med barn og unge og med sårbare voksne
får kunnskap om hvordan vold avdekkes, risikofaktorer og hvordan de handler ved mistanke om
vold i nære relasjoner
Samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner er styrket. Tverrfaglige samlinger
og oppgaver med case bidrar til å avdekke hvor samordningen svikter. Handlingsveileder mot vold
i nære relasjoner er kjent i alle kommunens tjenester
•

Videreutvikle informasjonsarbeid om tematikk og tjenesten

Krisesenteret har hatt enkelte stands ved ulike markeringer innen voldsfeltet. Brosjyrer og annet
informasjonsmateriell er distribuert til samarbeidspartnere internt i kommunen og via
kontaktpersoner i Nav og barnevern og andre aktuelle hvor krisesenteret gir informasjon. Arbeidet
med å få på plass krisesenterets brosjyre på engelsk og arabisk ble igangsatt 2018 og forventes
ferdigstilt vår 2019.
Krisesenteret har hatt informasjon på Voksenopplæringen og har planlagt mer systematisk
samarbeid i 2019. Dette skal inn i enhetens årshjul for informasjon som ble påbegynt i 2018 og
som ferdigstilles vår 2019. Årshjulet omfatter verts- og samarbeidskommune.

22.3 Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien Sammen om framtida er godt kjent for ansatte i enheten! Den gjøres kjent
for alle nye medarbeidere og har vært utgangspunkt for utvikling og vedlikehold av faglig, trygt og
robust arbeidsmiljø.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Enheten gjennomfører ikke brukerundersøkelser.
Primærkontakt og bruker har tett dialog for å sikre god framdrift i oppfølging. Det gjennomføres
sluttsamtale/evaluering med alle brukere. Tilbakemeldinger refereres i ukentlig felles
brukergjennomgang og på i personalmøter. Forbedringspunkter følges videre opp.
MU 2017 hadde økt score på de fleste faktorene og viser at ansatte er godt fornøyd. Resultatet ble
gjennomgått på personalmøte 14.03.2018 og det ble konkludert med at kompetanseutvikling er et
viktig satsingsområde som påvirker trivsel, nærvær og engasjement. Videreføres i 2019.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enhetens HMS mål 2018:
•
•
•
•

Lavt sykefravær: 0 langtidsfravær
Høy sikkerhet for ansatte og beboere: Fortløpende risikovurdering. Inntaksrutiner ble
revidert.
Ansatte skal oppleve trivsel, utvikling og mestring: Satsing på kompetanseheving,
gode rutiner og god kommunikasjon.
Heltidskultur skal være tema i enhetens HMS utvalg. Øke stillingsprosenter når det er
mulig: Ikke rullerende arbeidsplan ble innført fom desember 2018, deltidsansatte fikk tilbud
om økning i perioden, alle som ønsket det fikk utvidet stillingsprosent. Ordningen blir
videreført i 2019.
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat
Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

0,7

3,4

Fravær langtid (%)

7,7

0

Nærvær (%)

91,6

96,6

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

93

Antall HMS avvik

8

Antall Kvalitets avvik

20

20

Årsverk (antall)

9,41

9,48

Andel ansatte heltid (%)

42, 9

42,9

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

68,6

70,6

70

Kommentarer

Utvikling siste år

2000
2000

Tiltak

Fravær

Ikke langtidsfravær utover
arbeidsgiverperioden.

HMS avvik

De fleste innmeldte avvik berører sikkerhet
for både ansatte og brukere. Det meldes i
tillegg avvik til KF Eiendom via Helpdesk.

Alle innmeldte sikkerhetsavvik og andre avvik er
lukket.

Kvalitets avvik

De fleste innmeldte avvik berører sikkerhet
for både ansatte og brukere. Det meldes i
tillegg avvik til KF Eiendom via Helpdesk.

Alle innmeldte sikkerhetsavvik og andre avvik er
lukket.

Årsverk

Overganger ved to ansettelser og utvidelse
av 0,96 % til 100 %.

Andel ansatte
heltid
Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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23 Legevakten (1308)
23.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1308

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Legevakten
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

37 570

34 283

33 313

33 927

-23 064

-20 113

-19 896

-21 689

14 507

14 170

13 417

12 239

Legevakten melder om et underskudd på totalt 773 680 kroner hvorav Arendals andel utgjør
336 551 kroner. Hovedårsaken er økte nødnettkostnader, noe som er meldt gjennom hele året.
Det har også vært økte utgifter til overtid grunnet ubesatte helgestillinger.

23.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Enhetens tjenester
Legevakten i Arendal er sikkerhetsnettet for alle innbyggere i Arendal og de ni andre
samarbeidskommunene i Aust-Agder og Telemark. I tillegg er vi telefonformidler for fem
Setesdalkommuner. Juni 2018 overtok vi også legevaktfunksjonen for Evje/Hornnes og Bygland på
natt.
Innbyggertall for 2018 (tall fra SSB) er 95 628 i ordinær legevakt, og 7 015 på telefonformidling,
totalt 102 643 innbyggere.
Totalt antall henvendelser i 2018 var 48 524 hvorav 24 362 endte som konsultasjon med lege.
Antall sykebesøk var 2 171. Tilsvarende tall for 2017 var 48 454, 24 549 og 2 341.
Antall klager mottatt i 2018 var 16, ingen via Fylkeslegen. Tilsvarende tall for 2017 var 11 og 2.
Økt antall innbyggere, økt antall henvendelser og mer utfordrende sykdomstilstander og
pasientgrupper har ført til at presset på legevaktens ansatte stadig øker. Legevakten fikk en
styrking i 2016 etter mange års rapportering om for lav bemanning, men fortsatt ligger Legevakten i
Arendal lavest i bemanning av sammenlignbare legevakter. Det er vedtatt ytterligere styrkning på
sykepleiersiden i 2019, uten at dette dekker behovet i forhold til arbeidspress.
Legevakten har størst aktivitet og derfor høyest bemanning på helg og høytid, noe som fører til
mange små helgestillinger. Heltidsprosjektet har medført at stillinger under 50 % ikke kan lyses ut,
samtidig som legevakta ikke har lønnsmidler til å øke småstillingene. Noen av løsningene som
ligger i heltidsprosjektet kan være utfordrende å gjennomføre på en høyaktivitetsavdeling som en
legevakt er. I desember gikk legevakta over til ikke-rullerende plan, og det jobbes videre med å
finne løsninger på helgeutfordringen.
Det oppleves stadig oftere at lav legebemanning fører til lang ventetid, som kan gå ut over
pasientsikkerheten, og pasientenes tilfredshet. Et vaktlag på tre leger som er bemanningen i dag,
er for lite mange helger. Bakvakt på natt er oftere i aktiv tjeneste enn tidligere.
Den store aktiviteten reduserer legevaktens beredskapsfunksjon.
I 2018 var gjennomsnittlig svartid for Legevakten i Arendal på 79 %, 1 % under kravet fra
Akuttmedisinforskriften (2015) på 80 % innen 2 min. Landsgjennomsnittet lå på 78 % (tall fra
Bliksund). Det var store variasjoner på månedene, mars (påsken) med 75 %, juli med 65 %,
oktober med 87 % og desember med 73 %. På enkeltdager og tidspunkt på døgn, blir variasjonen
enda større.
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Sommerferieavviklingen er utfordrende på legevakten. Det stilles høye krav til opplæring av vikarer
grunnet Legevaktens kompleksitet i oppgaver og drift. Lav grunnbemanning medfører at vikarene
må ha opplæring og kunne utføre alle funksjoner i legevakt og legevaktssentral. Vi kvalitetssikrer
så godt det lar seg gjøre, men løsningen er ikke optimal.
Akuttmedisinforskriften setter også krav til at alle ansatte på legevakt må gjennomføre et
akuttmedisinkurs over tre dager og et nettkurs i vold- og overgrep på syv timer. Dette ble
gjennomført for nesten alle ansatte i 2018.
Utredning av nytt KØH/LV bygg har pågått gjennom hele året. Det har vært to parallelle prosjekter,
det ene på omregulering og det andre på plassering, utforming og innredning av selve bygget.
Forslaget ble behandlet av Arendal Bystyre i november 2018 og ble sendt tilbake til Arendal
Eiendom med beskjed om å kutte kostnader til 200 mill. kroner, fristen ble utvidet til 1. juni 2019.
Legevaktens lokaler er svært uhensiktsmessige, noe som medfører at sikkerhet og taushetsplikt
utfordres og brytes hver dag. Nye lokaler er på overtid.

23.3 Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien er gjort kjent i personalgruppen.
Kommunikasjon og faglig utvikling er viktige elementer i gjennomført akuttmedisin- og vold- og
overgrepskurs og i innføringen av Manchester Triage som har vært et satsningsområde siden
2017.
Triageringsverktøyet Manchester Triage (MTS) ble innført for å standardisere og kvalitetssikre
pasientbehandling og trygge sykepleierne på telefon og mottak. Alle sykepleiere har vært igjennom
opplæring i MTS. Grunnet lav bemanning og uhensiktsmessige lokaler klarer vi kun å bruke
oppmøtetriage på dagtid hverdager og de fleste nettene. Telefontriage gjennomføres hele døgnet.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i november 2017, var et av temaene under
personalseminaret i september.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Legevaktens HMS-mål omhandler gode relasjoner og positiv kommunikasjon internt og mot
samarbeidspartnerne. Faste samarbeidsmøter med sykehusledelsen har bidratt positivt til dette.
Målene inneholder også arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar for faglig utvikling og godt
arbeidsmiljø. Personalmøter med undervisning har vært gjennomført hver måned.
Personalseminaret ble avholdt i september med tema: «Kjærlighet til faget - og hverdagens
trivialiteter».
Legevakten har fokus på å ha et arbeidsmiljø med høy trivsel, trygghet og høy faglig kompetanse.
Vi har i mange år hatt et lavt sykefravær, noe vi har tolket som et tegn på godt arbeidsmiljø.
Legevakten er en liten arbeidsplass, og fravær gir fort utslag på statistikken. Langtidsfraværet i
2018 var på 4,9 %, korttid 1,3 %. Samlet fravær var på 6,2 %, noe som gir et nærvær på 93,8 %.
Den årlige brannøvelsen ble gjennomført i november.
Legevakten er Miljøfyrtårnsertifisert og har fokus på søppelsortering, energi- og ressurssparing.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,0

1,3

1,5 %

Fravær langtid (%)

3,1

4,9

4,5 %

Nærvær (%)

94,8

93,8

93

Antall HMS avvik

4

27

2000

Antall Kvalitets avvik

45

49

2000

49

76

Årsverk (antall)

21,3

19,1

Andel ansatte heltid (%)

17,1

17,6

40

52

56,3

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Utvikling siste år

94 %

Tiltak

Fravær
Korttidsfraværet
har vært lavt i hele
2018.
HMS avvik
Kvalitets avvik

De fleste avvikene går på underbemanning og
lang ventetid på telefonen, samt
samarbeidsutfordringer med andre instanser

Årsverk

Antall ansatte i faste stillinger har gått ned
grunnet mange ledige helgestillinger

Andel ansatte
heltid

Lik andel heltidsansatte

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Økt med 4 % grunnet ubesatte
helgestillinger
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24 Tjenester enslige mindreårige flyktninger (1309)
24.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1309

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Tjenester enslige
mindreårige flyktninger
Sum utgifter

41 192

39 915

44 133

42 254

Sum inntekter

-60 136

-58 859

-49 489

-65 266

Netto driftsramme enheten

-18 944

-18 944

-5 356

-23 011

De økonomiske konsekvensene av den endrede finansieringsordning fra refusjon til
stykkprisfinansiering, for bosetting av enslige mindreårige flyktning, har også for 2018 gitt positive
resultater.
I 2018 ble det budsjettert med en forventet inntekt på 5,0 mill. kroner. Ved 1. tertial ble
inntektsanslaget økt til 14,0 mill. kroner. I 2. tertial ble inntektsanslaget ytterligere økt til totalt 19
mill. kroner. Disse inntektene ble trukket fra enhetens ramme.
Ved regnskapsavslutning ble det imidlertid meldt et merforbruk på 2,5 mill. kroner. Bakgrunnen for
dette er at i inntektsanslaget ikke var hensyntatt midler som skulle overføres til bundne fond.
Avsetning til bundne fond ble gjort ved årsavslutning. Enheten har et disposisjonsfond og leverer
derfor et regnskap i balanse.
Det er viktig å påpeke at overforbruket ikke skyldes enhetens økonomistyring, men at årsaken er
uttrekk av forventet merinntekt. Dersom dette ikke var gjort ville enheten hatt et reelt overskudd på
19,0 mill. kroner.

24.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester

IMDi anmodet om bosetting av 2 ungdommer. I løpet av året ble vi anmodet om å bosette 4
istedenfor 2 ungdommer. Per 31.12.2018 var 3 ungdommer bosatt.
Enhetens tjenester
•

•

Implementering av traumebasert omsorg i alle avdelinger har fremdeles hatt et stort fokus
og blitt en integrert del av medarbeidernes faglige plattform. En måte å tenke og handle på
som i 2018 har vært utfordrende for medarbeiderne på grunn av
nedbemanningssituasjonen.
I forbindelse med den endrede bosettingssituasjon med nedleggelse av avdelinger har det
vært et særskilt fokus på å sikre VI følelsen i enheten/styrke samarbeidet på tvers av
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•

•

•
•
•
•

avdelingene.
I Januar 2018 startet en ny prosessen med å nedbemanne og legge ned avdelinger. Alle
måtte være forberedt på å måtte skifte arbeidssted i løpet av året. Vi har i samarbeid med
hovedtillitsvalgte, medarbeidere fra HR avdelingen og de ansatte hatt løpende prosesser
med møtevirksomhet informasjon og individuell oppfølgning.
Nedleggelse av 2 avdelinger og sammenslåing av 2 avdelinger har vært ressurskrevende
fordi det har vært vanskelige prosesser for barn som måtte flytte ut av sine hjem.
Situasjonen har generert uro og uforutsigbarhet for sårbare barn og unge, som har følt seg
utrygge for fremtiden. Vi har forsøkt å ivareta ungdommene så godt som mulig i en
vanskelig tid, og en tid som også har vært vanskelig for medarbeiderne.
Vi har hatt stort fokus på inkludering/integrering i alle ledd. Vi har i 2018 fortsatt med bl.a. 2
medarbeidere i inkluderingsprosjekt SAMMEN i regi av SOS barnebyer.
Det er jobbet systematisk i alle avdelinger med å motivere ungdom til å delta på
fritidsaktiviteter, skole, praksis/jobb og bygge sosiale nettverk.
I januar begynte vi med «hjelp til jobbsøking» der ungdommene som ønsket det kunne
komme på workshop i uteteam der de fikk hjelp til å søke på ordinære sommerjobber i
tillegg til trening i intervjusituasjonen og oppfølging/ motivasjon for å tørre og søke jobb.
For ungdom som enten var for unge eller som ikke klarte å skaffe seg en sommerjobb
iverksatte vi «Prosjekt sommerjobb 2018». I et samarbeid med andre enheter innen Helse
og levekår og andre private arbeidsgivere fikk alle ungdommer, som ønsket det, mulighet
for sommerjobb i 10 timer per uke i 4 uker. Ungdommene måtte søke på stillingene og
ansettes. EMÅ organiserte og tilrettela. I tillegg ble lønn betalt av oss. Tiltaket ble godt
mottatt og videreføres i 2019. Målsettingen med tilbudet er å gi ungdommene en god
innføring i norsk arbeidsliv med avtaler, plikter, krav og rettigheter.

Enheten har igjennom året hatt to store endringer:
01.06.2018 ble avd. Nesheia lagt ned. 01.09.2018 ble Tangen avsluttet. Personalet og
ungdommene ble overflyttet til andre avdelinger i enheten.
01.12.2018 ble avdeling Natvig flyttet til avdeling Engekjær. Beboere og personale ble alle med til
Engekjær.
Ved inngangen til 2019 har fem medarbeidere fått annen jobb i og utenfor kommunen.

24.3 Arbeidsgiverstrategi
Vi har videreført medarbeidersamtaler i gruppe i avdelingene. Metodikken får personalet til
kontinuerlig å jobbe med egen rolle, arbeidsmiljø, forbedring, endring, og gi et godt grunnlag for å
skape god samhandling mellom ansatte og mellom leder og ansatte. Dette har vært viktig med
tanke på endringene enheten har vært i.
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Medarbeidertrivsel er viktig for å sikre et godt hjem for ungdommene. Ansatte som trives på jobb
skaper positivitet og trygghet, en forutsetning for å jobbe med mestring, tidlig innsats og
omsorgsbasert oppfølging i arbeidet med traumebasert omsorg.
Traumebevist omsorg har stort fokus på etisk bevissthet og gjøre «fra refleks til refleksjon» til en
innarbeidet metodikk.
Medarbeiderne har vært involvert i endringene, hele året. Dette har vært utfordrende fordi
mennesker responderer forskjellig på den usikkerhet de har hatt i arbeidssituasjonen. Mange har
søkt og fått andre jobber. Andre er meldt inn til omplasseringsutvalget. Det har vært viktig å sikre
gode prosesser i forbindelse med overgang til annen stilling i kommunen. Dette arbeid er utført i
tett samarbeid med de tillitsvalgte og HR avdelingen.
Alle medarbeidere som har ønsket det har hatt individuelle samtaler med leder.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Ved å jobbe med medarbeidersamtale i gruppe sikrer vi en kontinuerlig jobbing med temaer fra
medarbeiderundersøkelsen.
Vi har hatt stort fokus på å gjennomføre endringene i enheten i samarbeid med de ansatte for å
ivareta deres meninger, ønsker og behov. Det har ikke vært naturlig å jobbe med undersøkelsen
pga. situasjonen i enheten.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
HMS utvalget har jobbet godt i 2018. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner og prosedyrer i
forbindelse med brannvern, sikkerhet, rutiner etc. Vi har også økt fokus på avvik som en mulighet
for forbedring og forebygging.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

93

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

3,1

2,36

Fravær langtid (%)

8,1

4,82

Nærvær (%)

88,8

92,82

93

Antall HMS avvik

5

19

2000

Antall Kvalitets avvik

5

10

2000

Årsverk (antall)

37,1

33,41

Andel ansatte heltid (%)

46,3

53,85

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

90,4

85,67

70

Årsrapport 2018

132(219)

Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Vi har hatt en nedgang i fravær både kort
og langtid. Det er jobbet godt i
tilrettelegging for medarbeidere for å få
dem tilbake i jobb eller unngå sykemelding

Enheten har benyttet tiltaket Raskere frisk i flere
tilfelle, både under sykemelding og for å forhindre
sykemeldinger. Det har vært mulig i flere tilfeller å
tilrettelegge for sykemeldte medarbeidere for å
øke nærvær. I tillegg blir Agder Arbeidsmiljø
benyttet der det er hensiktsmessig. I
sykefraværsoppfølging er det fokus på om lange
vakter har negativ betydning for nærvær.

HMS avvik

Vi har en stor oppgang i antall avvik. Det
har vært fokus på å tenke mulighet for
forbedringer i personalgruppen

Fortsette med et stort fokus på å tenke
forbedringer. Fokuserer på å melde lite alvorlig for
å forebygge situasjoner som kan får et mer
alvorlig utfall.

Nedgang i antall ansatte.

Vi vil i 2019 ha fortsatt fokus på en nedbemanning
i tråd med det reduserte antall flyktninger vi skal
bosette, for på best mulig måte å hindre
overtallighet.

85,67

På grunn av nedbemanningen har vi fått en litt
lavere gj.snittlig stillingsstørrelse enn 2017. Denne
størrelse endres ut fra hvem som går over i annen
stilling i og utenfor kommunen.

Kvalitets avvik

Årsverk
Andel ansatte
heltid
Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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25 Spesialpedagogiske tjenester (1402)
25.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1402

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Spesialpedagogiske tjenester
Sum utgifter

45 476

40 999

42 179

41 954

Sum inntekter

-7 328

-2 851

-2 851

-4 983

Netto driftsramme enheten

38 147

38 147

39 328

36 971

Enheten har et lite regnskapsmessig overskudd i 2018, og årsaken til det positive resultat er
høyere inntekter enn budsjettert samt bruk av fond tilsvarende 1 110 000 kroner. Fjorårets utgifter
er høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig en økning i lovpålagte oppgaver knyttet til
spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.
Vi har også fått større inntekter i form av refusjoner fra andre kommuner og overføringer fra IMDI,
noe som må ses i sammenheng med økningen i de lovpålagte oppgavene.
Sykepengerefusjoner er høyere enn budsjettert.
Med tanke på resultatene i 2018 vil den økonomiske situasjonen i 2019 med en vedtatt reduksjon
på 1 000 000 kroner på budsjettrammen bli svært utfordrende. I realiteten betyr dette at enheten
har 2 000 000 kroner mindre å bruke i 2019 enn i 2018. Siden de ekstra kostnadene i sin helhet er
knyttet til lovpålagte oppgaver til de minste og mest sårbare barna, vil det være vanskelig å unngå
innsparinger som rammer denne gruppen.

25.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Det har blitt jobbet for å utvikle gode systemer og rutiner for brukermedvirkning.
- I PP tjenesten er det utarbeidet et enkelt skjema til bruk i samtaler med barn, og i sakkyndig
vurdering er det et punkt hvor det skal beskrives hva barna sier om egen situasjon.
-Ved søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne har Pedagogisk fagteam alltid
samtaler med foresatt og barnehagen for å vurdere nødvendige tiltak med tanke på effekt for
barnet, tilpassing av det allmenpedagogiske tilbudet og for å sikre at barnet ut fra sin forutsetning
får utnyttet sitt potensiale.
•

•
•

•
•
•

Det har blitt jobbet aktivt for å sikre at tallgrunnlaget vårt er valid, og vi har på plass gode
statistikker som kan danne grunnlag for videre utviklingsarbeid i enheten.
I PPT har vi gjennom et par år brukt kommunens avvikssystem for å kartlegge faktisk
saksbehandlingstid i tjenesten. Dette har medført at flere saker behandles raskere, og
innenfor fristen
Korttidstilbud for mellomtrinnet åpnes i nyoppussede lokaler i Hove leir i mars 2019. Det er
ansatt to pedagoger og en miljøterapeut som alle har erfaring fra denne type arbeid.
Det har ikke vært mulig å øke PPTs rammer i 2018. Imidlertid har vi hatt et sterkt fokus på å
utnytte de ressursene vi har på en god måte. Det er blant annet etablert team både med
tanke på å redusere sårbarhet og sikre kompetansedeling. Vi har også hatt en prosess
sammen med skolene for å få mer fokus på systemarbeid og for å få et enda tettere og
bedre samarbeid.
Traumebevisst omsorg videreføres gjennom nettverksagentene i de ulike enhetene
Enheten har hatt deltakere på alle nivåer i BTI- prosessen, og enhetsleder er medlem i
styringsgruppa.
Det har vært lange og tidkrevende prosesser for å få på plass bedre kontorlokaler til PPT
og Pedagogisk fagteam. Våren 2019 flytter begge avdelingene til 4. etasje i rådhuset.
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Pedagogisk psykologisk tjeneste:
•

•
•
•

Det er etablert 4 team i tjenesten, 3 på skole og ett på barnehage. Det holdes faste møter,
og de ansatte opplever det som positivt både med tanke på tverrfaglighet og kollegastøtte.
Det er igangsatt arbeid med etablering av faggrupper. Dette arbeidet vil videreutvikles i
2019.
Det er satt i gang en prosess i enheten knyttet til å sikre et mer systematisk arbeid på
systemnivå i skolen.
Det er meldt vesentlig færre avvik på saksbehandlingstid i 2018, noe som er et mål på at vi
jobber raskere med sakene. Det er også arbeidet for å få til en mer enhetlig praksis knyttet
til sakkyndighetsarbeidet for å sikre enda bedre kvalitet.
Det har blitt gjennomført interne fagdager og ulike typer kurs etter behov blant
medarbeiderne. Vi har brukt interne krefter for å styrke ansattes veilednings-/
endringskompetanse.

Pedagogisk fagteam
•

Det er et viktig prinsipp at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp skal inkluderes i det
ordinære barnehagetilbudet og delta i barnegruppen på lik linje med andre barn. Dette har
vi som utgangspunkt når vi tilrettelegger den spesialpedagogiske hjelpen i barnehagen.

Ved oppstart av spesialpedagogisk hjelp og/eller tilrettelegging for barn med nedsatt
funksjonsevne i barnehagen, har vi avklaringsmøter med den enkelte barnehagene for å sikre god
dialog og godt samarbeid i forhold til hvert enkelt barn. Det er laget skriftlige rutiner for disse
avklaringsmøtene.
Avdelingsleder har gjennomført besøk og møter sine spesialpedagoger i barnehagene de jobber i.
I stor grad har vi prøvd å få til en god geografisk tilnærming ved fordeling av enkeltvedtak blant
spesialpedagogene. Dette har ført til at enkelte spesialpedagoger kun er i en barnehage, eller i
barnehager som ligger i nærheten av hverandre. Gevinsten er større stabilitet og mindre kjøring
mellom barnehagene
Vi har tilbudt «Tegn til tale-kvelder» høsten 2018 for de barnehagene som har ønsket det.
Sandum skole m/ mobilt team.
•

•
•
•
•
•

I tillegg til å styrke elevenes ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk, gjennomføres
periodeundervisning med fokus på dybdelæring. Dette gir elevene mulighet til å fordype
seg i det enkelte fag og dykke ned i kompetansemålene ved å ta i bruk ulike
læringsarenaer og læringsstrategier. Elevene skal se, høre og gjøre.
Det gjennomføres månedlig elevsamtaler, og vi har et tett skole- hjem samarbeid med
ukentlig kontakt for å følge opp faglig- og sosial utvikling.
Skolen arbeider med sosiale ferdigheter gjennom Art som metode. Dette gjennomføres
systematisk, og som en viktig del av skolens grunntanke.
Vi har fokus på å fremme elevenes bevissthet om kosthold og mosjon. Dette inngår som en
del av den daglige undervisningen.
Vi tilpasser undervisningen til den enkelte elev, og tilstreber så langt det er mulig å gi
elevene mulighet for full kompetanse.
Mobilt team har jobbet med observasjon og kartlegging av elever og klasser, samt
veiledning av lærere og annet personale. Mange av sakene teamet er inne i, handler om
uro og konflikt i læringsmiljøet, og det settes inn tiltak i forhold til enkelt elever, skole-hjem
samarbeid, og samarbeid med andre aktuelle instanser.
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25.3 Arbeidsgiverstrategi
Enheten har rutine på at Arbeidsgiverstrategien gjennomgås med alle nyansatte i enheten, i 2018
har vi hatt en gjennomgang av strategien.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp på to enhetssamlinger, på avdelingsmøter og i
medarbeidersamtaler. Våre fokusområder på enhetsnivå er rolleklarhet og fleksibilitetsvilje.
Oppvekstkomiteen har bestilt en evaluering av pedagogisk fagteam. Denne vil bli gjennomført i
første halvår 2019.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enhetens HMS- utvalg har hatt 5 møter i 2018, og hovedområder i HMS planen har vært nærvær,
avvik, trusler og vold og vernerunde.
Det forebyggende og helsefremmende arbeidet foregår hele året, og skjer først og fremst gjennom
fokus på faglig utvikling og å fremme et godt arbeidsmiljø i avdelingene.
Enheten har en økning i sykefraværet, og i deler av organisasjonen er det bekymringsfullt høyt.
Dette gjelder både i pedagogisk fagteam og PP- tjenesten.
Vi strekker oss også langt med å tilrettelegge for at sykemeldte skal ha mulighet til å stå i jobb.
Dette er viktig slik at inkluderingstanken også er noe vi etterlever i praksis og gjør til en del av
enhetens kultur.
Når det gjelder avvik, så har vi hatt fokus på å få opp andelen HMS- avvik. Resultatet er en økning
fra 2017, men fortsatt har vi en underrapportering på dette feltet. Når det gjelder kvalitetsavvik så
har det vært en nedgang i antall avvik på saksbehandlingstid, noe som isolert sett er positivt.
Ved Sandum skole er det på grunnlag av en vurdering av risikoer gjennomført vergekurs for å gi
ansatte opplæring slik at de er i stand til å forebygge og håndtere vold- og trusselsituasjoner.
Vernerunden ble gjennomført i henhold til fristen, men det kommer tilbakemelding på at skjemaet
som brukes ikke oppleves som helt relevant for våre tjenester.
Det er avklart at PP -tjenesten og Pedagogisk fagteam skal flytte i bedre lokaler våren 2019.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,7

2,3

1,5

Fravær langtid (%)

8,9

9,5

4,0

Nærvær (%)

89,4

88,2

93

Antall HMS avvik

1

6

2000

Antall Kvalitets avvik

54

38

2000

94,5

45,4
Årsverk (antall)

45,4

52,9

Andel ansatte heltid (%)

70,6

77

40

89

90,5

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Vi har en nedgang i nærværet på 1,2 %
poeng. Sykefraværet er i stor grad knyttet
til langvarig fravær, men det er også
bekymringsfullt at korttidsfraværet øker
med 0,5 % poeng.

Det er rutine at avdelingsleder skal prioritere
oppfølging av den enkelte arbeidstaker med en
gang et fravær oppstår. Det er også viktig at
vanskelige dilemmaer i forhold til sykefravær tas
opp i «fredstid», slik at det er enighet om hvordan
utfordringen skal møtes.

HMS avvik

Vi har hatt en liten økning i antall HMS
avvik i 2018

Vi må fortsatt ha fokus på å melde HMS avvik, og
må jobbe med å få en forståelse av avvik som et
middel til forbedring. Temaet vil derfor bli satt på
dagsorden både i enhetssamlinger og i HMS
utvalget i 2019

Kvalitets avvik

Det har vært en nedgang i kvalitetsavvik i
2018.

Vi setter avvik på dagsorden i enhetssamling og
HMS utvalg

Årsverk

Det har vært en økning i antall årsverk på
7,5 stilling.

Endringen skyldes i all hovedsak at vi har valgt å
ansette flere av ekstraressursene i barnehagene i
faste stillinger. Dette skaper større forutsigbarhet
og stabilitet i kompetanse.

Andel ansatte
heltid

Vi har en økning i andel ansatte i
heltidsstillinger

Vi lyser som hovedregel ut i 100 % stilling.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Det er en svak økning i gjennomsnittlig
stillingsstørrelse på 1,5 %.

Se pkt. over

Fravær
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26 Birkenlund skole (1410)
26.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1410

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Birkenlund skole
Sum utgifter

43 334

41 139

38 918

40 758

Sum inntekter

-9 149

-6 953

-6 041

-7 805

Netto driftsramme enheten

34 186

34 186

32 877

32 953

Enheten gikk i balanse i 2018.
For å komme i balanse, har vi vært nødt til å foreta strenge prioriteringer og tilpassinger av
aktiviteten til det budsjettet tillater.
Enhetens inntekter er mer enn 2 mill. kroner høyere enn hva regulert budsjett la opp til. Dette
skyldes primært refusjoner for fremmedspråklige elever og høyere refusjon av sykepenger som en
følge av høyere langtidsfravær enn forutsatt.
Det er en utfordring at refusjon for fremmedspråklige elever ofte kommer i et annet budsjettår enn
da enheten hadde utgiften.

26.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Tjenester
Birkenlund skole har fulgt opp de satsingsområdene som vi beskrev i virksomhetsplanen:
Innenfor området faglig tilhørighet:
Vi har videreutviklet arbeidet vårt med å bedre den tilpassede opplæringen, og å gi elevene
oppgaver som de både mestrer og lærer av. I hele 2018 har alle lærerne ved skolen deltatt på en
kursrekke utviklet av Høgskolen i Innlandet knyttet til vurdering for læring. Vi har fått faglig påfyll,
prøvd ut nye måter og reflektert sammen over erfaringer dette har gitt oss.
Elevene gav oss positive tilbakemeldinger i elevundersøkelsen om at vi har blitt flinkere til å gi
læringsfremmende tilbakemeldinger enn hva vi har vært tidligere.
Vi har fulgt opp realfagssatsingen i kommunen, ved at vi har deltatt i de kommunale nettverkene,
og ved at vi har etablert arenaer på skolen til både utprøving og deling av erfaring. Vi har
gjennomført flere matematikkdager, klimaseminar og «Bekkis».
Vi har startet arbeidet med å implementere overordnet del i fagplanen. Det er særlig det
tverrfaglige tema «Demokrati og medborgerskap» vi har brukt tid på i 2018.
Innenfor området sosial tilhørighet:
Vi har fortsette vårt arbeid med det sosiale holdningsskapende programmet «Mitt valg» for å bedre
det psykososiale miljøet på skolen. Vi har arbeidet med de felles fokusområder vi har utarbeidet for
hele skolen.
Vi har oppdatert våre rutiner i forhold til elevens psykososiale miljø på skolen. Vi har hatt et stort
fokus på hvordan vi kan øke trivselen på skolen (elevmedvirkning, aktivister i friminutt,
aktivitetsdager osv.) og hvordan vi kan redusere andelen elever som opplevelser krenkelse.
Vi har arbeidet med våre holdninger og tenkemåte knyttet til krenkelser og mobbing.
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Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

443

445

451

Antall barn i SFO (GSI - J1)

93

108

91

Årsverk ledelse (GSI - C3)

2,7

2,7

2,7

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

34

38

38

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

6,8

6

6,5

Veksten i antall årsverk til undervisning i 2017 og opprettholdelsen av dem i 2018 skyldes primært
elever vi får refusjon for fra IMDI og andre kommuner.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

50

48

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

50

47

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

50

49

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing

50

50

Nasjonale prøver 8. trinn - regning

50

50

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk

50

50

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing

52

50

Nasjonale prøver 9. trinn - regning

52

51

Resultatene på nasjonale prøver har vært litt lavere enn målene våre. Vi har analysert våre
resultater i etterkant.
Eksamensresultater og grunnskolepoeng
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat 2018

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk

3,5

3,5

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,5

3,6

4

3,9

Eksamenskarakter skr. matematikk

3,5

-

Gjennomsnitt grunnskolepoeng

41

41,7

Eksamenskarakter skr. engelsk

Resultatene er som forventet.
Elever var ikke trukket ut til eksamen matematikk skriftlig.
Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat
Arendal
kommune

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn

4

3,8

3,9

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

0

7,2

7,7

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn

3,5

3,4

3,2

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 10. trinn (prosent)

0

12,2

6,9

Vi har klart å snu trenden med at elevene var stadig mindre fornøyde med de tilbakemeldingene vi
har gitt dem. Dette tror vi skyldes det systematiske arbeidet vi har gjort sammen med Høgskolen i
Innlandet i forhold til vurdering for læring. Det er gledelig.
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Vi opplever at for mange elever opplever seg mobbet ved Birkenlund skole. Dette arbeider vi mye
med for å forbedre. Vi har revidert våre prosedyrer i forhold til kapittel 9A i Opplæringsloven og vi
har gjennomført Spekterundersøkelser for alle elevene på mellom- og ungdomstrinnet.

26.3 Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategi
Vi har i denne perioden ikke arbeidet mye med selve arbeidsgiverstrategien, men vi har hatt brukt
mye tid på arbeidsmiljøet og skolens samfunnsoppdrag.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Brukerundersøkelsene har vi analysert og drøftet i personalet. De gir oss avgjørende viktig
informasjon i vårt prioriteringsarbeid.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har arbeidet videre med å utvikle vår kultur i forhold til å dele og utvikle vår kompetanse. De
ansatte møtes jevnlig for å reflektere over egen praksis.
Skolens HMS-utvalg har møte første mandag hver måned. Utvalget består av verneombud,
tillitsvalgt og ledelsen. I utvalget har vi bestemt at vi skal prioritert å arbeide med:
•
•
•

Jobbe videre for et godt psykososialt arbeidsmiljø på skolen
Fullføre arbeidet med ROS-analysene knyttet til beredskapsplanene
Følge opp arbeidet med innemiljøet knyttet til romtemperaturer

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Nei

Vernerunden ble kun delvis gjennomført, og vi har heller ikke fått oppsummert den i HMS-utvalget.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,2

3,26

1,5

Fravær langtid (%)

5,5

8,62

5

Nærvær (%)

93,5

88,12

93

92,5

Antall HMS avvik

14

30

2000

30

Antall Kvalitets avvik

1

22

2000

20

Årsverk (antall)

49,5

50,2

Andel ansatte heltid (%)

55,9

60

40

65

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

83,9

85

70

85

Kommentarer

Årsrapport 2018

Utvikling siste år

50

Tiltak
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Fravær

Det har vært en negativ utvikling i 2018,
både når det gjelder kort- og
langtidsfravær.

Vi vil ha en ny runde i skolens HMS-utvalg for å
finne ut hvordan vi bør håndtere dette.

HMS avvik

Det har vært en stor økning i antall avvik.
Fortsatt er hovedvekten av avvikene
knyttet til utagerende barn.

Avvikene er fulgt opp. Vi arbeider mye med å lære
barn å håndtere aggresjon

Kvalitets avvik

Det har vært en stor økning i antall avvik.
Fortsatt er hovedvekten av avvikene
knyttet til utagerende barn.

Avvikene er fulgt opp. Vi arbeider mye med å
bedre aggresjon

Årsverk

Vi har hatt et jevnt antall årsverk over flere
år..

Andel ansatte
heltid

Det har vært en forsiktig bedring i andelen
som har hele stillinger

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Det har vært en forsiktig økning i
stillingsstørrelsen
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Vi har drøftet tema og målet om å øke andelen
som er i heltidsstillinger. Hos oss er det en
utfordring knyttet til at flere ansatte har valgt å
jobbe i reduserte stillinger på grunn av
«helhetssituasjonen»
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27 Asdal skole (1411)
27.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1411

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Asdal skole
Sum utgifter

43 677

42 605

38 005

64 433

Sum inntekter

-7 799

-8 339

-5 385

-12 014

Netto driftsramme enheten

35 878

34 266

32 620

52 418

Året 2018 var første året Asdal skole var egen enhet uten ressurssenteret. Det var altså første
gang skolen hadde et eget budsjett.
Skolen gikk med 1,6 mill. kroner i underskudd, etter at 902 000 kroner ble lagt inn fra et fond med
oppsparte midler. Ungdomstrinnet hadde fra august en klasse mer som ikke ble kompensert. Det
ble også ansatt flere lærere på ungdomstrinnet for å nå den pålagte lærernormen. Dette var det
ikke dekning for i budsjettet. Dette blir en stor utfordring for året 2019 med det budsjettet som er
gitt, da vi øker med to klasser, en på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet. Vi kommer ikke til å
dekke opp lærernormen med det budsjettet som er tildelt for 2019.
Barneskolen har et stort antall en-til en elever som trenger fagarbeider for å klare seg gjennom
skoledagen. Vi har 10 enkeltelever på barnetrinnet med dette behovet, flere av disse har også
behov for en-til en oppfølging på SFO. Dette er en stor ekstrakostnad. For å ha et forsvarlig
skoletilbud både for disse elevene og resten av skolens elever er dette en nødvendighet. Vi ser at
dette er en kostnad som skolen ikke har budsjett til, og det ble i november satt i gang en prosess
med tanke på overtallighet. Dette kommer til å gå kraftig ut over det som er forsvarlig med tanke på
disse enkeltelevene, samtidig som det kommer til å gå ut over den lovpålagte lærertettheten.
Det ble tidlig i høst innført innkjøpsstopp på enheten. Vi går kun til innkjøp av det mest nødvendige
for å kunne drifte skolen.

27.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Skolen har i 2018 fulgt opp satsingsområdene beskrevet i virksomhetsplanen, både i forhold til
læringsmiljø og realfagssatsing.
Det er utarbeidet årshjul for arbeidet med læringsmiljøet og psykisk helse, samt utarbeidet nye
rutiner i forhold til å behandle krenkende atferd (jf. nytt kapittel 9A i opplæringsloven). Arbeidet
med læringsmiljøet er likevel et kontinuerlig arbeid som fortsatt vil være en del av skolens arbeid.
Vi har tatt i bruk Specterundersøkelsen for å jobbe med skolemiljøet.
Skolen har utarbeidet opplegg for to realfagsdager pr skoleår både på barne- og ungdomstrinnet.
Arbeidet med alternative og supplerende tiltak for å hjelpe svakt presterende elever i matematikk
er påbegynt, men dette arbeidet vil fortsette i 2019. Det samme gjelder arbeidet med å lage en
plan for forsøk, ekskursjoner og prosjekter i naturfag. Vi har også lærere med på kursing i
programmering og har også startet med dette som valgfag på ungdomsskolen. Vi har også gått til
innkjøp av programmeringsverktøy som microbit, for å jobbe med programmering i praksis, både
på barne- og ungdomstrinnet.
Hele skolen 1-10 er med på en satsing innen psykisk helse i skolen, dette i regi av RVTS sør. De
skal følge oss i 1,5 år med kursing, lederstøtte og tilrettelegging.
Asdal skole har tatt tak i forhold til profesjonsetisk plattform, hvor hovedtillitsvalgt har kurset
personalet. Det er nå satt i system at etiske utfordringer blir diskutert på trinn- og teammøter hver
uke.
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Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

437

474

452

Antall barn i SFO (GSI - J1)

94

87

83

Årsverk ledelse (GSI - C3)

3,6

3,6

3,6

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

40,5

42,7

34,4

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

30,3

30,9

9,5

Under årsverk til ledelse er tatt med leder i SFO. Uten SFO er det 3 x 100 % stillinger
Tallene er ikke sammenlignbare i forhold til i fjor da Ressurssenteret var med i beregningen, både
på antall elever, undervisning og assistenter/fagarbeidere. Dette er første året da tallene kun
gjelder for Asdal 1-10skole.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

49

50

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

48

50

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

48

52

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing

50

49

Nasjonale prøver 8. trinn - regning

50

49

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk

51

49

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing

52

51

Nasjonale prøver 9. trinn - regning

53

51

Mål 2018

Resultat 2018

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk

3,5

3,8

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,0

3,4

Eksamenskarakter skr. engelsk

4,0

3,5

Eksamenskarakter skr. matematikk

3,5

3,6

Gjennomsnitt grunnskolepoeng

41

37,8

Eksamensresultater og grunnskolepoeng
Navn på indikator, resultater

Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater
Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)
Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 10. trinn (prosent)

Mål 2018

Resultat 2018

Resultat Arendal
kommune

3,9

3,9

3,9

0

0

6,1

3,3

3,3

3,2

0

7,8

5

27.3 Arbeidsgiverstrategi
Det er brukt mye tid på arbeidsmiljøet.
Det er jobbet mye for å få til et godt samarbeid mellom ledelsen og klubbene på skolen, både
utdanningsforbundet og fagforbundet.
Årsrapport 2018
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Medarbeider- og brukerundersøkelser
Som nevnt over, har arbeidsmiljøet stått i fokus, men med en annen innfallsvinkel enn
medarbeiderundersøkelsen.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Arbeidsmiljøet har vært et prioritert område for HMS-arbeidet i 2018. Det er derfor brukt mye tid på
dette. Arbeidet fortsetter inn i 2019.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,7

1,0

2,0

Fravær langtid (%)

4,5

3,9

5,0

Nærvær (%)

93,7

96

93

93

Antall HMS avvik

6

36

2000

40

Antall Kvalitets avvik

0

34

2000

40

Årsverk (antall)

79

63,23

Andel ansatte heltid (%)

42,4

45,8

40

45

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

74,4

65

70

70

Kommentarer
Fravær

HMS avvik

Kvalitets avvik

Årsverk

Utvikling siste år
Positiv utvikling fra 2017 til 2018

Vi har hatt fokus på avviksrapportering.
Det fleste avvikene går på vold mot ansatte og
medelever fra utagerende barn. Dette er et
økende problem.
Vi har hatt fokus på avviksrapportering.
De ansatte har derfor blitt flinkere til å rapportere
inn hvis det ikke blir satt inn vikar, eller
spesialundervisning bortfaller ved fravær.
Antall årsverk har gått ned siden
Ressurssenteret ikke lenger er en del av Asdal
skole

Andel ansatte
heltid

Vi har mange ansatte i mindre stillinger grunnet
arbeidskapasitet. Flere er uføre i deler av
stillingen.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Vi har mange ansatte i mindre stillinger grunnet
arbeidskapasitet.
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Tiltak
Enheten har god oppfølging av sykemeldte.
Vi har stor grad av tilfredshet og fokuserer på
et positivt arbeidsmiljø
Det er satt inn styrking og ekstra bemanning
på enkeltelever. De ansatte får også
veiledning og samtaler med ledelsen og
ambulerende team.
Vi går igjennom alle avvik og ser på rutinene
våre ved fravær og ekstra personell som må
settes inn.

Vi har satt fokus på heltidskultur i samarbeid
med Utdanningsforbundet. Et relativt stort
antall ansatte på barnetrinnet har mindre
stillinger på grunn av arbeidskapasitet av
helsemessige årsaker. Noen har også et
sterkt ønske om å stå i mindre stillinger
grunnet hjemmesituasjon. Dette er en
utfordring for oss, og vi ønsker å ha flest
mulig 100 % stillinger..
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28 Stuenes skole (1412)
28.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1412

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Stuenes skole
Sum utgifter

44 277

42 882

38 643

42 395

Sum inntekter

-6 078

-4 682

-4 142

-7 940

Netto driftsramme enheten

38 199

38 199

34 501

34 455

Stuenes skole har hatt et stramt budsjett, men vi driver skolen i økonomisk balanse. Det krever
stor innsats fra alle ansatte, høy grad av profesjonalitet, fleksibilitet og noen grad av kreativitet.

28.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Stuenes skole har en viktig samfunnsoppgave i å forberede elevene våre på videre skolegang og
deltagelse i samfunnet. Det får vi til gjennom godt læringsmiljø, fokus på gode resultater, flotte
elever, tett samarbeid med foresatte og andre instanser.
Det er spesielle utfordringer i vårt oppvekstområde som gjør oppgaven utfordrende og
motiverende. Det skal ofte lite til for å gjøre en stor forskjell, og samfunnet vårt er i rask endring og
utvikling, noe som gir helt andre muligheter enn tidligere for eksempel i forhold til den digitale delen
av vår virkelighet.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

518

518

491

Antall barn i SFO (GSI - J1)

62

56

69

Årsverk ledelse (GSI - C3)

3,4

3

3

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

45,8

40

42

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

8,24

8

6,52

Antall pedagogiske årsverk ved enheten er noe høyere enn i fjor som et resultat av lærernormen.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

49

48

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

46

47

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

47

51

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing

49

48

Nasjonale prøver 8. trinn - regning

49

48

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk

50

48

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing

51

51

Nasjonale prøver 9. trinn - regning

52

51

Stuenes skole bruker resultatene av nasjonale prøver som kartleggingsverktøy av elevene
Årsrapport 2018
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kompetanse i fagene og som et mål på kvaliteten av vår egen undervisning. Prøvene gir gode
indikatorer på hva elevene må arbeide videre med og hvordan, og de viser også oss hvor vi bør
sette inn støtet for å øke kvaliteten på undervisningen og det målrettede arbeidet vårt.
Eksamensresultater og grunnskolepoeng
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat 2018

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk

3,5

4,0

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,0

3,8

Eksamenskarakter skr. engelsk

4,0

3,8

Eksamenskarakter skr. matematikk

3,5

3,3

Gjennomsnitt grunnskolepoeng

41

40,2

Elevene våre presterer på eksamen etter aller beste evne, de ønsker å komme seg videre i
utdanningssystemet og nå sine mål.
Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat
Arendal
kommune

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn

4

3,9

3,9

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

0

*

7,7

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn

3,3

3,3

3,2

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 10. trinn (prosent)

0

*

6,9

Elevundersøkelsen er et viktig målepunkt for det videre arbeidet med elevens læringsmiljø.
Resultatene drøftes i skolens råd og utvalg, sammen med lærere og elever og vi i ledergruppa
vurderer resultatene opp mot skolens videre satsingsområder.
*Unntatt offentlighet.

28.3 Arbeidsgiverstrategi
Vi bruker Arendal kommunes arbeidsgiverstrategi som en felles forståelse av gjensidige rettigheter
og plikter, samt som en god forventningsavklaringsmodell. Vi har fått på plass et flott HMS- utvalg
som er engasjerte og årvåkne. Vi har deltatt på kurs og samlinger og har månedlige møter hvor vi
tar opp aktuelle emner. Vi har fortsatt stort fokus på trivselsfremmende tiltak som sosiale samlinger
og sportslige utskeielser i fellesskap.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Våre medarbeidersamtaler har fokus på at den enkelte skal bli anerkjent og få rom til å utvikle seg
faglig og sosialt videre. Vi tror på å støtte den enkelte når de trenger det og opplever at de ansatte
sier at de får den hjelpa de trenger når de trenger den.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Våre faste møter i HMS- utvalget og samtaler med ansatte rundt fravær og trivsel oppleves som
forebyggende tiltak som virker. Arendal kommune, Nav og Agder arbeidsmiljø gir god støtte og
veiledning i ulike saker, det er noe som virkelig hjelper oss og de ansatte.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,0

1,75

1,5

Fravær langtid (%)

3,9

3,76

3,7

Nærvær (%)

94,1

94,5

93

Antall HMS avvik

3

72

2000

Antall Kvalitets avvik

0

20

2000

54,2

53,5

Andel ansatte heltid (%)

92

93

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

85

85

70

Årsverk (antall)

Kommentarer

Utvikling siste år

94,8

Tiltak

Fravær

Fraværet er ikke høyt.

Opprettholde trivsel og den høye arbeidsmoralen
som er her.

HMS avvik

Mange flere.

Fortsette med å melde inn forbedringsmuligheter.

Kvalitets avvik

Noen er det.

Vi kan også bli bedre på å bruke ressursene våre
godt.

Årsverk

Utviklingen er tilfredsstillende.

Elevenes behov definerer hvor mange ansatte
enheten bør ha.

Andel ansatte
heltid

Samme som sist.

Utfordrende med fagarbeidere som ikke ønske rå
jobbe i sfo.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Vi er fornøyde.

Oppfordre til å øke stillingsstørrelsen.
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29 Nedenes skole (1413)
29.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1413

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Nedenes skole
Sum utgifter

41 746

40 435

37 245

37 622

Sum inntekter

-8 304

-7 187

-5 412

-7 015

Netto driftsramme enheten

33 443

33 248

31 833

30 608

Underskuddet skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter da antall elever som krever særskilt
miljøterapeutisk oppfølging har økt. Verd å nevne er også at vi tilbyr en gruppe elever som
hovedsakelig jobber etter kompetansemål for barnehage et fullverdig opplæringstilbud (Satellitten)
innenfor vår ordinære budsjettramme. Som nyetablert ressursskole for minoritetsspråklige har vi
etablert et godt tilbud til disse elevene, men på grunn av det lave antallet elever, er
kostnadsoverskridelsene her store.

29.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Hovedmålene for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftets generelle del, læreplanverkets
prinsipper for opplæring samt de spesifikke fagplanene; å legge til rette for trivsel og læring for alle
våre elever.
Kommunens satsingsområder har vært styrende for enhetens utviklingsarbeid:
A: Innenfor satsingen på læringsmiljø har vårt hovedfokus vært faglig inkludering der vi har definert
elevenes medvirkning og motivasjon som spesielt viktige. Parallelt med dette har vi hatt fokus på
inkluderende klasseledelse; et analyseverktøy for inkluderende klasseledelse utarbeidet av Mette
Molbæk, Ph.d. VIA University College of Århus, og vi har gjennom nyervervet kompetanse også
fått del i prosjektet «Inkluderende barnehager og skoler» der et hovedfokus har vært den
autoritative klasseleder.
B: Gjennom at to av våre realfagslærere er nettverkslederne i kommunen, er vi tett på kommunens
satsing på realfag. Vi nyter også godt av at en av våre realister er spesialistlærer i matematikk.
Disse ressurspersonene har vært involvert og tatt medansvar for skolens satsing på realfag som i
2018 har vært:
1. Implementering av undersøkende matematikk
2. Spredning av god praksis med særlig vekt på dybdelæring.
3. Lektor2
Indikatorene under har vi definert som sentrale i vårt arbeid for et godt læringsmiljø. Tallene viser
hovedsakelig en ønsket utvikling. Vi har grunn til å tro at den lave scoren på medvirkning 7. trinn
skyldes en konfliktfylt situasjon der skolen av hensyn til læringsmiljøet på trinnet gjorde drastiske
endringer i organiseringen av opplæringen.
Resultat enhet
2016

Resultat enhet
2017

Resultat enhet
2018

Resultat Arendal
kommune 2018

Medvirkning (elevund. 7)

4.2

4,2

3,6

3,8

Motivasjon (elevund. 7)

3.9

4,1

4,1

3,9

Medvirkning (elevund. 10)

3.4

3,5

3,8

3,4

Motivasjon (elevund. 10)

3.2

3,3

3,2

3,4

Navn på indikator, resultater etc.
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C: Skolen opplever samarbeidet med foresatte som positivt og konstruktivt. Et aktivt arbeidende
FAU tar initiativ og ansvar for flere store arrangementer i løpet av skoleåret. Nytt i 2018 var en
trafikkaksjon som ble gjennomført i november i samarbeid med politi og Vegvesen.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

419

420

479

Antall barn i SFO (GSI - J1)

103

115

108

Årsverk ledelse (GSI - C3)

2,55

2,55

2,55

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

32,50

34,16

32,70

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

7,10

6,21

5,99

Vi hadde en markant økning av elever i 2018.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

50

45

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

50

48

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

50

49

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing

50

47

Nasjonale prøver 8. trinn - regning

50

48

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk

50

49

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing

55

52

Nasjonale prøver 9. trinn - regning

55

53

Vi har jevnt over litt svake resultater i 2018.
Resultatene er analysert både på individ- og klassenivå. Tiltak er satt inn.
Eksamensresultater og grunnskolepoeng
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat 2018

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk

3,8

3,4

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,6

3,9

Eksamenskarakter skr. engelsk

3,9

-

Eksamenskarakter skr. matematikk

3,3

4,1

Gjennomsnitt grunnskolepoeng

41,4

41,0

Eksamensresultatene er hovedsakelig gledelige - markant over nasjonalt snitt for matematikk og
norsk sidemål.
Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater
Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)
Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 10. trinn (prosent)
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Mål 2018

Resultat
2018

Resultat Arendal
kommune

4,2

4,0

3,9

0

*

7,7

3,7

3,3

3,2

0

*

6,9
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Spesielt gledelig er utviklingen på mobbetallene.
Tallene for «vurdering for læring» er svake. Spesielt på 10. trinn er nedgangen markant. Tiltak er
satt inn både i forhold til læringsmiljø og læringsutvikling.

29.3 Arbeidsgiverstrategi
Gjennom vårt pedagogiske utviklingsarbeid har vi et sterkt fokus på samfunnsoppdraget og på
skolen som en inkluderende arena; både for elever og ansatte.
Gjennom systematisk oppfølging av elevenes læringsutvikling har vi fokus på elevenes
læringsutbytte - noe som også er en viktig indikator på vår tjenestekvalitet.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Inkluderingsbegrepet er både en grunnverdi og et overordnet mål i vårt arbeid i forhold til
medarbeidere og brukere ved skolen.
Vi søker å skape et godt mestringsklima preget av gode relasjoner, tillit, støtte og respekt. Dette
anser vi som viktige indikatorer for om skolen lykkes som en utdanningsinstitusjon. I personalet har
vi jevnlig refleksjonsøkter som omhandler både arbeidsgiveri, profesjonsetikk samt fokusområder
fra medarbeiderundersøkelsen.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Mål for 2018:
1. Gjennomføre skrivebordsøvelse i henhold til skolens beredskapsplan: Mistanke om
grenseoverskridende adferd og seksuelle overgrep mot elever.
2. Gjennom informasjon, tverrfaglige undervisningsopplegg samt egen kjøkkenhage utvikle
skolen som Miljøfyrtårn
3. I samarbeid med Utdanningsforbundets lokallag gjennomføre dialogmøter/ refleksjonsøkter
med fokus på arbeidsgiverstrategi og medarbeiderundersøkelsens fokusområder.
Målene satt av HMS-utvalget har vi jobbet målbevisst med. Skrivebordsøvelse er
gjennomført for pedagoger og andre ansatte i skole. Å utvikle skolen som Miljøfyrtårn er et
langsiktig arbeid der SFO leder an med sitt miljøfokus. Erfaringen med dialogmøter i
samarbeid med Utdanningsforbundet er god og vil bli videreført.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

0,9

1,4

1,1

Fravær langtid (%)

3,8

2,8

3,2

Nærvær (%)

95,3

95,8

93

95,7

Antall HMS avvik

14

24

2000

10

Antall Kvalitets avvik

0

25

2000

10

49,3

55,7

Årsverk (antall)
Andel ansatte heltid (%)

68

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

90

70
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Fraværet er gledelig lavt. Vi har nådd målet
for nærvær.

Opprettholde fokus på HMS,
arbeidsgiverstrategien og utviklingsarbeidet.

HMS avvik

Omhandler hovedsakelig vold og trusler fra
elever mot voksne eller andre elever.

Bevisst satsing på utvikling av gode inkluderende
læringsmiljø samt kompetanse innen
traumebevisst omsorg.

Kvalitets avvik

Omhandler hovedsakelig feil og mangler i
forhold til ventilasjon/ inneklima.

Aktiv dokumentering i Facilit

Årsverk

Etablering av språkrom for
minoritetsspråklige samt oppfølging av
elever med store sammensatte vansker
forklarer økningen.

Andel ansatte
heltid

Selv om delvis uførhet er forklaringen til
noe av den lave prosenten er andelen
heltidsansatte for lav ved enheten - først og
fremst med tanke på tjenestekvalitet.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Selv om andelen her er forholdsvis høy vil
den øke ytterligere om vi lykkes med
heltidsansettelser.
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30 Stinta skole (1414)
30.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1414

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Stinta skole
Sum utgifter

47 109

45 125

43 217

47 433

Sum inntekter

-8 092

-6 107

-5 107

-7 692

Netto driftsramme enheten

39 017

39 017

38 110

39 740

Enheten er i balanse ved årets slutt. Stinta skole oppfylte ikke lærernormen på 1.-4., 5.-7. og 8.-10.
trinn i 2018. Enheten ser det som en utfordring å balansere tildelt ramme opp mot ny lærernorm. I
det videre arbeidet med å oppfylle lærernormen, må vi se på egen organisering av virksomheten.
Enheten har i 2018 gjennomført ulike tiltak for svært krevende elever. Dette har medført en
nødvendig prioritering av hvordan vi bruker tildelt ramme. Omdisponeringer internt fører til
forskyvinger av ressurser til noen relativt få elever.
Det er et synkende antall elever med behov for grunnleggende norskopplæring ved Stinta skole.
Som følge av dette, ble rammen til denne elevgruppen redusert.

30.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Læringsmiljø:
Stinta skole videreførte i 2018 sitt arbeid fra 2017. Enheten jobber systematisk med læringsmiljøet
på alle trinn. På alle trinn er det utarbeidet en sosial plan som skal ivareta det systematiske
arbeidet i alle klasser gjennom hele skoleåret. Den sosiale planen inneholder faste aktiviteter,
systematisk bruk av sosiogram og forslag til tiltak for å motvirke mobbing og krenkelser. PALS er
en implementert del av arbeidet med et godt læringsmiljø.
Stinta skole har i 2018 brukt læringspartnere på alle trinn. Metoden har som mål å vektlegge læring
gjennom bruk av språk, dialog og deltagelse.
Fritidsmedarbeider og oppvekstmedarbeider har gjennomført «Etter skoletid» for mellomtrinnet og
ungdomstrinnet, og «Frokosten» hver morgen for elever fra 11 til 16 år,
Trivselsledere på barnetrinnet har gjennomført sine aktiviteter etter oppsatt program. Mange elever
deltar på aktiviteter hver uke.
FAU på Stinta skole gjennomførte i 2018 temakveld med fokus på digital mobbing i regi av
Barnevakten. Det ble i tillegg gjennomført juleverksted i samarbeid med Røde kors for alle elever i
desember.
Realfagskommune:
Stinta skole har i 2018 deltatt i Lærende nettverk med fokus på ideutveksling, læreplanforståelse
og utvikle undervisningsopplegg for realfag.
Mellomtrinnet bruker aktivt Nysgjerrigpermetoden i undervisningen som en del av realfagsatsingen.
Nysgjerrigpermetoden er en vitenskapelig, prosjektbasert arbeidsmetode som kan brukes i alle fag
i grunnskolen. Metoden passer for elever på barnetrinnet, helt fra første klasse.
I Nysgjerrigpermetoden skal elevene selv finne en problemstilling som de formulerer hypoteser til. I
fellesskap skal de utvikle, velge ut og gjennomføre undersøkelser for å samle inn data og teste
hypotesene. Resultatene vurderes, elevene oppsummerer og trekker sine konklusjoner, og
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avslutningsvis presenterer de forskningsprosjektet for andre.
Det er gjennomført matematikkens dag på barne- og ungdomstrinnet.
Skolen har videreført i 2018 Campus Increment for deler av mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

513

495

503

Antall barn i SFO (GSI - J1)

91

98

93

Årsverk ledelse (GSI - C3)

3

3

3

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

38,33

35,19

32,07

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

10,99

9,98

8,84

Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

50

47

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

50

41

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

50

46

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing

53

49

Nasjonale prøver 8. trinn - regning

52

47

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk

53

49

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing

53

50

Nasjonale prøver 9. trinn - regning

52

51

Stinta skole har ikke nådd sine mål for Nasjonale prøver. Spesielt bekymringsfullt er resultatene på
5. trinn. Sammenligner vi med landsgjennomsnittet, er nivået på 5. trinn svært lavt. Enheten
forsetter sitt arbeide med å styrke de grunnleggende ferdighetene i regning, lesing og engelsk på
alle trinn.
På grunn av et lavt prestasjonsnivå på Nasjonale prøver har enheten foretatt en omorganisering av
de skriftlige fagene. Fagene er nå parallellagt på 5.til 7. trinn. Dette medfører økt fokus på
elevenes faglige utvikling og gir større rom for tilpasset opplæring.
Eksamensresultater og grunnskolepoeng
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat 2018

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk

4,0

3,6

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,5

3.4

Eksamenskarakter skr. engelsk

4,0

3,4

Eksamenskarakter skr. matematikk

3,5

3,3

Gjennomsnitt grunnskolepoeng

43

41,8

Eksamensresultatene er noe svakere enn de målene som ble satt for 2018. Resultatene for norsk
hovedmål og sidemål i 2018 er forbedret fra 2017.
Gjennomsnitt grunnskolepoeng er økt fra 2017 (40,5) til 2018 (41,8).
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Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat
Arendal
kommune

4,0

3,9

*

7,7

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn

4,0

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

5

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn

3,5

3,3

3,2

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 10. trinn (prosent)

5,0

*

6,9

Stinta skole har forbedret sine resultater på elevundersøkelsen betydelig de siste tre årene.
Mobbetallene på 7. og 10. trinn er lave og markeres med stjerne og er unntatt offentligheten.
Tallene for «Vurdering for læring» viser en positiv utvikling ved skolen. Elevene melder tilbake at
vurderingspraksisen er bedre. Skolen har i 2018 jobbet systematisk med å prøve ut metoden
«Baklengs planlegging». Metoden tar utgangspunkt i tema, mål og kriterier før man planlegger
selve undervisningen.
I 2018 forbedret og tilpasset vi vår Handlingsplan mot mobbing til nye § 9a i Opplæringsloven.
Arbeidet med planen har vært en viktig bevisstgjøring i vår arbeid med et godt læringsmiljø.

30.3 Arbeidsgiverstrategi
Enheten jobber aktivt i personalet med vårt samfunnsoppdrag som skole. Det er i 2018 vektlagt et
systematisk arbeid med faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.
Faglig utvikling ved å øke kompetansen i personalet for å skape gode læringsmiljø blant elever og
voksne. Skolen har lagt til rette for utviklingsarbeid; ukentlig og på planleggingsdager. Det ble
gjennomført personalseminar i oktober 2018 for hele personalet inkludert merkantile med fokus på
relasjonskompetanse i møte med kolleger og elever.
Det er over tid utviklet gode rutiner og kultur for drøftingsmøte med tillitsvalgt og i HMS -utvalg.
Skolen har systematisk fulgt opp våre nyutdannede lærere ved skolen. Målet har vært å gi øvelse i
refleksjon over egen praksis. Det har også vært fokus på å oppleve mestring og å tro på egne
evner. I dette arbeidet har vi brukt veilederen «Veiledning av nyutdannede i Arendal kommune».

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Stinta arbeider for å skape et godt mestringsklima preget av gode relasjoner, omsorg, ansvar og
respekt. PALS er modellen vi bruker i arbeidet for å nå målene. Dette er grunnelementer i vårt
pedagogiske utviklingsarbeid der inkluderingsbegrepet både er en grunnverdi og et overordnet
mål.
Enheten har jobbet systematisk i samarbeid med de tillitsvalgt og HMS- utvalg om å utvikle gode
medarbeidersamtaler. Medarbeidersamtalene skal knyttes opp mot mestring og mot oppgaver
tilpasset kompetanse og utviklingsmål.
I personalet har vi jevnlig refleksjonsøkter som omhandler profesjonsetikk og fokusområder fra
medarbeiderundersøkelsen. Vårt helt konkrete tema i 2018 har vært samarbeid.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Stinta skole viderefører sitt arbeid med å legge til rette for å dele og utvikle vår kompetanse.
Skolen har lagt til rette for faste tider for teamarbeid / trinnarbeid. Med denne tilretteleggingen
utvikler og styrker vi samarbeidet og samhandlingen på skolen
Vi har i 2018 gjennomført medarbeidersamtaler med fokus på den enkeltes mestring, utvikling og
læring i forhold til egen praksis, og skolens utviklingsområder.
Enheten har i 2018 gjennomført jevnlige HMS-møter.
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Videre har enheten arbeidet med:
1) Avvikshåndtering
2) Nærvær med fokus på økt tilstedeværelse
3) Arbeidsmiljørettede tiltak
4) Vernerunde
5) Miljørapport Miljøfyrtårn
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,0

2,3

1,5

Fravær langtid (%)

5,7

7,4

4

Nærvær (%)

92,3

91,3

93

1

18

2000

18

2000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik
Årsverk (antall)

56,7

58,4

Andel ansatte heltid (%)

53,7

54,16

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

84,6

81,11

70

Kommentarer

Utvikling siste år

Fravær

Langtidsfraværet har vært høy i 2018. Vi
har flere medarbeider med lengre fravær.
Enheten følger dette opp med dialogmøter
og oppfølgingsplaner.

HMS avvik

Det har i 2018 vært et fokus på å melde
avvik. Personalet har fått opplæring. Dette
gjelder både HMS- avvik og kvalitetsavvik.
Økt antall avvik er meldt inn.

94

Tiltak

Tiltakene er til enhver tid å drøfte forbedringer i
samarbeid med tillitsvalgte og HMS utvalg.

Kvalitets avvik
Årsverk
Andel ansatte
heltid
Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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31 Roligheden skole (1415)
31.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1415

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Roligheden skole
Sum utgifter

44 397

40 335

39 275

41 623

Sum inntekter

-7 132

-5 886

-5 236

-6 181

Netto driftsramme enheten

37 265

34 449

34 039

35 441

Enheten har hatt et merforbruk på 2,8 mil. kroner. Dette skyldes behov for økt bemanning grunnet
flere elever med svært store behov. Merforbruket var varslet i 2. tertial.

31.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Læringsmiljø.
•
•
•

Roligheden skole ønsker å skape et trygt, inkluderende og raust skolemiljø der barn og
voksne kjenner verdien av å tilhøre et fellesskap preget av gjensidig respekt. Vi vil
hverandre vel.
Elevenes mangfold skal reflekteres i varierte og praktiske arbeidsformer der alle opplever
mestring
På Roligheden skole utgjør vi et engasjert og modig fellesskap. Voksne og unge motiverer
hverandre til nysgjerrighet, kreativitet og kritisk tenkning. Skolen stimulerer til lærelyst med
et tydelig relevant faglig fokus

Skolen har et tett og konstruktivt samarbeid med FAU i forhold til arbeidet med et positivt
skolemiljø. Blant annet har elevenes skolemiljø en vesentlig plass på foreldremøtene ved skolen.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

452

466

445

Antall barn i SFO (GSI - J1)

88

89

77

Årsverk ledelse (GSI - C3)

2,87

2,87

2,87

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

36,29

36,3

35,24

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

9,42

11,1

10,80

Antall årsverk er redusert med ca. 1,3 årsverk. Elevtallet er samtidig redusert med ca. 20.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

51

51

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

50

47

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

51

47

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing

51

52

Nasjonale prøver 8. trinn - regning

51

51

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk

51

52

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing

53

52

Nasjonale prøver 9. trinn - regning

53

54
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Resultatene viser en positiv framgang på mellomtrinnet. Resultatene på 8. trinn er over
landsgjennomsnittet. Resultatet i matematikk på 9. trinn er over det vi forventet.
Eksamensresultater og grunnskolepoeng
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat 2018

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk

4,4

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,4

Eksamenskarakter skr. engelsk

4,2

Eksamenskarakter skr. matematikk

4,0

Gjennomsnitt grunnskolepoeng

44,7

Eksamensresultatene for 2018 er svært positive. Skolen er spesielt fornøyd med resultatene i
matematikk og gjennomsnittlig grunnskolepoeng.
Mål ble ikke satt i Virksomhetsplan 2018.
Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

Resultat
Arendal
kommune

4,0
0

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 10. trinn (prosent)

Resultat
2018

*
2,9

0

14,3

Roligheden skole har høye mobbetall. Det arbeides med å redusere dette gjennom samarbeid
mellom elever, ansatte og foreldre.
*Tall unntatt offentlighet.

31.3 Arbeidsgiverstrategi
Roligheden skole driver kvalitetsarbeid basert på organisasjonslæring, og vi arbeider bevisst med
å være en lærende organisasjon. Skolen har ressurslærere i ulike fag/tema, og vi arbeider ut fra
strategien «distribuert ledelse».
Skolen har i 2018 hatt fokus på lese- og skriveopplæring og brukt lesesenterets «Språkløyper»
som støtteprogram.
Skolen arbeider med utvikling av et positivt skolemiljø i nært samarbeid med elever og FAU.
Skolen bruker programmet «Mitt valg» som har som mål å videreutvikle et positivt skolemiljø og
forebygge mobbing.
FAU, Tromøy frivilligsentral har i samarbeid med skolen utarbeidet prosjektet
«Tromøy#fritidsforum» der bl.a. leksehjelp inngår som et av tiltakene. Det er søkt midler fra Bufdir
for å finansiere prosjektet.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Elevundersøkelsen for 5. - 10. trinn er gjennomført høsten 2017. Resultatene er drøftet trinnvis og
lærerne har laget egen tiltaksplan for hvert trinn. Resultatene er videreformidlet til klassekontakter
og FAU.
Det er ikke gjennomført foreldreundersøkelse eller medarbeiderundersøkelse i 2018.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Roligheden skole har inkludert Helse, Miljø og sikkerhet i all aktivitet for å forebygge helseskader
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og tilstrebe et optimalt arbeidsmiljø for ansatte og elever. I 2018 har HMS- utvalget vært engasjert i
utforming av ny skole inkludert valg av inventar.
Viktige satsingsområder ellers er:
•
•

Trivsel og trygghet på arbeidsplassen
Sykefravær, yrkesskader og ulykkesrisiko

Enheten har mottatt mange avviksmeldinger knyttet til vold og trusler. Skolen har flere utagerende
elever på både barne- og ungdomstrinnet. Dette oppleves som et økende problem og utgjør en
belastning på personalet. Personalet har fått opplæring i forebygging og håndtering av utagerende
adferd.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål
2018

Enhetens mål
2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,7

2,26

1,5

Fravær langtid (%)

3,3

7,60

3,5

Nærvær (%)

94,2

90,14

93

Antall HMS avvik

22

18

2000

Antall Kvalitets avvik

5

22

2000

50,27

48,91

65

67

40

90,9

87

70

Årsverk (antall)
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Utvikling siste år

Fravær

Sykefraværet har økt betydelig i
2018. Noe av fraværet er
arbeidsrelatert og forårsaket av
høy arbeidsbelastning

HMS avvik

Antall HMS avvik er noe redusert

Kvalitets avvik

Positiv utvikling.

Årsverk

Andel årsverk er redusert med 1,4

Andel ansatte heltid

Stabilt

95

Tiltak
Vi samarbeider med Agder arbeidsmiljø og
Raskere frisk i forhold til enkeltsaker. Det er
iverksatt veiledning av skolens miljøteam i
samarbeid med NAV

Medarbeidere oppfordres til å melde avvik

Gj.snittlig stillingsstørrelse
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32 Hisøy skole (1416)
32.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1416

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Hisøy skole
Sum utgifter

41 296

39 099

37 027

39 974

Sum inntekter

-7 376

-6 436

-5 484

-7 935

Netto driftsramme enheten

33 920

32 662

31 543

32 040

Enheten har i 2018 hatt et merforbruk på 1.258.000,-. Hovedårsaken til dette er flere sakkyndige
vurderinger og vedtak om spesialundervisning. Tilsammen utgjør det over en lærerstilling.

32.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Enheten har i 2018 lagt vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Hisøy skole har jobbet systematisk med å videreutvikle det arbeidet som skolen har holdt på med
gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Lærerne på hele skolen har prøvd ut ulike metoder som
har bidratt til å skape gode læringsarenaer og god underveisvurdering som igjen har hatt som mål
å forbedre læringsresultatene til elevene. Vi har jobbet med å bevisstgjøre personalet på hva slags
elev- og læringssyn vi har på skolen, og vi har jobbet med hele personalet på hva vi legger i
profesjonalitet. Hisøy skole har nulltoleranse i forhold til mobbing og har jobbet hele tiden med
elevenes psykososiale miljø blant annet gjennom Trivselslederprogrammet(TL),
elevundersøkelsen, Spekterundersøkelsen, LINK (livsmestring i norske klasserom) og skolens
skolemiljøplan. Rektor har hatt stort fokus på at skolens Oppvekstteam skal fungere optimalt.
Rektor har ledet alle møtene og han har lagt stor vekt på at alle fagområdene har blitt utfordret på
å ta med seg oppgaver som de skal løse ift. saken. Vi har gode erfaringer med Oppvekstteam.
Vi har jobbet med læringsmiljøet for å redusere antall sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak om
spesialundervisning. Gjennom et bevisst elev-, lærings- og samarbeidssyn har vi etablert felles
holdninger som har ivaretatt inkludering og opplæring innenfor den ordinære undervisningen på en
bedre måte.
Hele skolens pedagogiske personale er med i et 2-årig prosjekt som skal bidra til en felles
vurderingskultur på skolen. Vi har hektet oss på Høgskolen i Innlandet sitt internettbaserte kurs
som de kaller SkoleVFL. Kurset er et skolebasert kompetanseutviklingsprogram i vurdering for
læring
Realfagskommune
Enhetene har hatt særlig fokus på følgende
Hisøy skole har deltatt i dette arbeidet gjennom interne og eksterne læringsnettverk og bidratt til
utprøving av aktuelle undervisningsopplegg som satsingen innebærer.
Skole-hjemsamarbeid
Hisøy skole har etablert nettverk på alle trinn og har systematisk plan på å vedlikeholde disse.
Vi har sammen med foreldre, klassekontaktene og FAU utviklet en helhetlig plan for
foreldremøtene.
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Vi har samarbeidet tett med foreldrene for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

504

478

482

Antall barn i SFO (GSI - J1)

122

123

106

Årsverk ledelse (GSI - C3)

2,5

2,5

2,75

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

38,1

40

37,5

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

6,0

6,3

5,0

Årsverk ledelse har vi økt med 25 % stilling. Bakgrunnen er at vår avdelingsleder på u-trinnet gikk
av med pensjon i april. Rektor har sett over tid at kombinasjonen med å undervise i 50 % stilling og
være avdelingsleder på u-trinnet i 50 % ikke fungerte tilfredsstillende.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

52

51

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

53

53

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

52

50

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing

52

53

Nasjonale prøver 8. trinn - regning

52

53

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk

52

54

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing

60

56

Nasjonale prøver 9. trinn - regning

60

56

Mål 2018

Resultat 2018

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk

3,9

4,5

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,5

3,5

Eksamenskarakter skr. engelsk

3,8

Eksamenskarakter skr. matematikk

3,5

3,9

Gjennomsnitt grunnskolepoeng

43,0

43,1

Eksamensresultater og grunnskolepoeng
Navn på indikator, resultater

Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat
Arendal
kommune

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn

3,8

3,7

3,9

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

0

9,8

7,7

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn

3,1

3,7

3,2

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 10. trinn (prosent)

0

*

6,9

* Tallene på mobbing 10.trinn er unntatt offentligheten står det i skoleporten.
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32.3 Arbeidsgiverstrategi
Hisøy skole har jobbet systematisk med å utvikle en felles holdning og forståelse i forhold til
elevene og kollegaene. Dette har vi gjort ved å definere gjennom solide prosesser hvilket elevsyn
vi skal arbeide etter. Det samme har vi utviklet når det gjelder læringssyn og samarbeidssyn. Vi har
lagt stor vekt på god forankring i dette arbeidet både gjennom fellesmøter og drøftinger med
organisasjonene. Vi har skapt felles forståelse for hva inkludering betyr for våre elever, og gjennom
dette har vi redusert spesialundervisningen med over 55 %. I dag er det 17 elever på Hisøy skole
som har vedtak om spesial- undervisning. Videre er vårt fokus på vurdering for læring med på å
skape et godt arbeidsmiljø der vi respekterer hverandre og er nysgjerrige på hverandres praksis.
Dette arbeidet er samlende for hele enheten og samsvarer godt med «sammen om framtida».

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Enhetsleder har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen gjennom medarbeidersamtaler.
Elevundersøkelsen har blitt fulgt tett opp av avdelingslederne og rektor. Ledelsen har hatt møter
med alle trinnteamene hvor vi har planlagt hvordan resultatene skulle bli fulgt opp.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi jobber kontinuerlig med dette. HMS- utvalget har jevnlige møter hvor dette er tema.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,2

1,8

1,4

Fravær langtid (%)

4

3,8

3,6

95,9

94,4

93

95

Antall HMS avvik

5

1

2000

5

Antall Kvalitets avvik

0

1

2000

10

Årsverk (antall)

49

51

Nærvær (%)

48

Andel ansatte heltid (%)

63

40

60

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

86

70

80

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste år

Tiltak

Nokså nær mål.

HMS avvik
Kvalitets avvik
Årsverk
Andel ansatte heltid

Andel ansatte heltid er litt over målet.

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Gj.snitt stillingsstørrelse er noe over målet for 2018.
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33 Eydehavn skole (1417)
33.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1417

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Eydehavn skole
Sum utgifter

12 762

12 488

11 906

13 132

Sum inntekter

-2 000

-1 726

-1 581

-2 974

Netto driftsramme enheten

10 761

10 761

10 325

10 158

Eydehavn skole har i 2018 holdt netto driftsramme etter regulert budsjett. Vi fikk høsten 2018
tilbake fra permisjon en pedagog, og ansatte en ny som kombinert sosiallærer og spes.ped. lærer.
Dette gjør at vi innværende skoleår, (2018-2019), i høyere grad klarer å møte de behov elevene
har for tilpasset opplæring i et trygt og inkluderende læringsmiljø.

33.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Eydehavn skole har i 2018 fortsatt fokuset på gode læringsmiljø og målrettet bruk av IKT i
opplæringen. Med økt investering i Arendal kommune til flere PCer har elevene fått lettere tilgang
som har gitt oss mulighet for bedre tilpasset opplæring for hver enkelt elev, mens de er i samlet
klasse. Personalet har blitt kurset i nye pedagogiske ressurser som ivaretar læringsmål. Vi har som
hovedmålsetting at denne satsingen skal gi økt forståelse i alle fag, men med et spesielt fokus på
regne- og leseferdigheter.
Høsten 2018 ble det ansatt en pedagog med god sosial- og spesialpedagogisk utdannelse. Stilling
brukes spesielt i forhold til å skape en god læringssituasjon for de elevene som strever, enten det
er sosialt eller i forhold til fag. Vi ser ofte dette henger sammen, og mot slutten av året startet vi
med systematisk bruk av «Dropinmetoden» (www.dropinmetoden.no). Denne ble gjort kjent i
prosjektet «Desentralisert kompetanseheving» som skoleledere i Arendal er med på. Disse
samlingene har resultert i flere utviklingstiltak på Eydehavn skole som fremmer godt læringsmiljø,
og hjelper med innføring av ny overordnet del av læreplanverket.
Vi har et tett samarbeid med FAU med månedlige møter hvor rektor er invitert for å fange tidlig opp
behov fra foresatte samtidig som det sikrer god informasjon fra skolen. Sammen har vi kommet
fram til at Eydehavn skal ha en felles temakveld angående bruk av nett og sosiale medier.
Skolen ble i 2018 med på 3 spennende prosjekter ift IKT og realfag hvor det meste vil skje i 2019:
•
•
•

«Trylle på ekte» Prosjekt med kunstnere om vekster og begrepslæring i naturfag ved bruk
av IKT som kommunikasjonsplattform og verktøy.
Koding i skolen. Utstyr og kursing av to i personalet for koding.
Innovasjonsprosjektet «gutter og skole» for å fremme og holde interesse og motivasjon
spesielt hos gutter for læring og skolegang.

Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

156

144

148

Antall barn i SFO (GSI - J1)

32

29

25

Årsverk ledelse (GSI - C3)

1

1

1

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

10,37

9,4

10,19

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

3,75

4,1

2,59
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Vi fikk høsten 2018 ansatt en dyktig spes.ped lærer med solid kompetanse innen spes.ped. og
sos.ped. Denne læreren fungerer også som sosiallærer i en del av sin stilling.
Vi har ikke ansatt ny assistent/fagarbeider etter en sluttet. Dette for å forsøke ivareta
opplæringsbehovet med pedagoger. Vi ser likevel behov for innleid ekstra personell til tider. (Ikke
registrert i denne oversikten.)
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

50

45

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

53

46

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

50

48

Eydehavn skole har med årets 5.trinn fått til en stor inkludering ved at alle elever har det meste av
sin opplæring sammen med klassen. Dette til tross for mange med spesielle behov/diagnoser.
Dette krever tid og fokus, og det vil derfor ta noe tid før positive læringsresultater kan vises. Årets
resultater er derfor dårligere enn det som er «normalen» på Eydehavn. Spesielt i lesing er
resultatet lavt, og vi er spent på hvilken utvikling vi får til mot prøvene etter 7.trinn. (8.NP)
Det er spesielt gledelig å se resultatet til elevene fra Eydehavn som etter 7.trinns måling scoret:
52 i engelsk, 53 i lesing og 52 i regning.
(Resultatuttrekk fra Eydehavnselever som tok prøven etter sommeren på 8.trinn på Stuenes)
Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater
Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat Arendal
kommune

4,2

3,9

3,9

0

*

7,7

Eydehavn skole har samme resultat som kommunen i vurdering for læring, men ikke nådd sitt mål
med 4,2. Vi har likevel det beste resultat sammenliknet med de siste 4 år! (2017: 3,7 2016: 3,8
2015: 3,4)
*Unntatt offentlighet på grunn av få elever.

33.3 Arbeidsgiverstrategi
På Eydehavn skole har vi fortsatt med å utvikle vår bruk av IKT i opplæringen. Personalet har blitt
kurset og fått tilgang til nye ressurser for god tilpasset opplæring i samlet klasse. Elevene har fått
bedre tilgang med flere nye PCer.
Alle elevene har fått mye glede av vårt unike uteområdet i opplæringen. Lett tilgang på fin skøyteis,
akebakker og skiløyper gir kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen gode forhold selv på vinteren. I
samarbeid med Eydehavn historielag har vi fått oppjustert «kulturløypa» med nye skilt/plakater.
Hele personalet kjenner stien som tar oss med tilbake i tid til et meget aktivt arbeiderområde.
Plakatene rundt i løypa forteller hvilke historiske aktiviteter vi ser bevis på den dag i dag. På denne
måten «lever» Eydehavns viktige lokalhistorie videre for neste generasjon.
Den årlige juleforestillingen er samarbeidsprosjektet som samler alle elevene på skolen, familie og
lokalmiljø. Elevene er helt sentrale i alt fra ide til ferdig resultat/visning. Vi tror dette prosjektet er en
av årsakene til at elevene opplever så stor elevmedvirkning som elevundersøkelsen vår viser.
Vi er veldig fornøyd med den sosial- og spesialpedagogiske kompetanse vi fikk ansatt fra høsten
2018. Dette har ført til at vi klarer å følge opp både tilpasset opplæring og trygt læringsmiljø i enda
høyere grad. Nyansatt har endel av sin stilling som sosiallærer og følger opp der det trengs og er
tidlig på ved behov.
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Ledelsen ved skolen har i samarbeid med de andre lederne i kommunen vært med å utarbeide en
forventningsavklaring til ledere i kommunen. Denne er gjort kjent i personalet og er lett tilgjengelig.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
I medarbeiderundersøkelsen fra 2017 scoret Eydehavn meget godt og vi har forsøkt holde på
opplevelsen de ansatte har av å jobbe i et mestringsklima med relevant kompetanseheving. Derfor
har mye av skoleutviklingstiden vært brukt på det de ansatte har ytret av behov for veiledning og
samarbeid.
Vi har fulgt opp resultater i elev- og foreldreundersøkelsen i personalet, FAU og med elever. Fint å
se de fleste indikatorer har gått litt opp i 2018-undersøkelsen, men vi registrerer også at indikator
som støtte hjemmefra ikke er gått i positiv retning. Denne indikatoren kan være med å påvirker den
litt lavere motivasjonen elevene på Eydehavn har, selv om denne har gått litt opp. Vi vil fortsetter
med å fokusere på hvilken betydning støtte hjemmefra og samarbeidet med skolen har for
elevenes motivasjon og vil rådgi foreldre så godt vi kan. Forøvrig merker vi en veldig positiv
foreldregruppe som er preget av mye tillit til skolen.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Eydehavn skole har utarbeidet en intern beredskapshåndbok for akutte og/eller alvorlige
hendelser. Med Arendal sin felles beredskapshåndbok som mal har vi gjort de nødvendige lokale
tilpasninger med riktig personer, nummer m.m.
Vi vil motivere med skoletråkk for både elever og ansatte og har nå fått til en gunstig avtale for
trening for skolens personale.
Hele personalet har fått opplæring i kommunens avvikssystem og fokus på forbedringsarbeid. Alle
har installert app.
Vi har i 2018 hatt lite fravær.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,0

0,6

1,0

Fravær langtid (%)

2,1

3,8

5,0

Nærvær (%)

95,6

95,6

93

Antall HMS avvik

1

5

2000

Antall Kvalitets avvik

0

6

2000

Årsverk (antall)

16,4

16,8

Andel ansatte heltid (%)

68,4

79

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

86,4

88,5

70
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

0

Langtidsfravær økt noe, mens korttidsfravær redusert/veldig lite. Går
gjennom registreringsrutiner for korttid grunnet mistanke om
mangelfull registrering.

HMS avvik

+4

Vi har fortsatt fokuset på å bruke avviksrapportering som
forbedringsverktøy og fått inn flere i 2018, men de ansatte er meget
løsningsorienterte og tåler mye. Mange saker løses da uten at de
oppfatter situasjonen slik at den bør rapporteres som avvik.

Kvalitets avvik

+6

Alle avvik lukket med møter og tiltak

Fravær

Årsverk

+0,4

litt økt etter nytilsettinger og økt pedagogtetthet

Andel ansatte heltid

+10,6

- Økt stillingsprosent til 100 % på ansatt.
- Nyansettelse i 100 % etter kommunens mål om heltidskultur etter at
ansatt i deltidsstilling sluttet.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

+1,9
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34 Flosta skole (1418)
34.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1418

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Flosta skole
Sum utgifter

11 960

11 414

10 811

11 193

Sum inntekter

-1 763

-1 568

-1 328

-1 391

Netto driftsramme enheten

10 197

9 846

9 483

9 802

Regnskapet viser at enheten endte opp med et merforbruk på ca. 351 000 kroner (4 %). Det ble
både i 1.- og 2. tertialrapport redegjort for enhetens anstrengte økonomi grunnet ressurskrevende
enkeltelever (skole og SFO). Elevene det er snakk gjør det svært vanskelig å redusere
lønnskostnadene som er den store utgiftsposten. I tillegg er kostnader knyttet til barn i fosterhjem i
vår skolekrets, men som får skoletilbud i en annen skolekrets (404 000 kroner), utgifter det er
vanskelig å ta høyde for i opprinnelig budsjett. Dette har det blitt rapportert om i månedsrapporter
høsten 2018.

34.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Enhetens tjenesteproduksjon er iht. Opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og
Kunnskapsløftet (L'06). I tillegg har arbeidet med satsingsområdene Godt læringsmiljø og Realfag
har vært i tråd med våre målsetninger.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

112

114

113

Antall barn i SFO (GSI - J1)

29

27

29

Årsverk ledelse (GSI - C3)

1

1

1

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

8,80

8,81

8,66

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

2,40

2,40

1,93

Stabilt lavt elevtall og små endringer i antall årsverk.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

50

46

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

50

43

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

50

48

Resultatene fra årets nasjonale prøver viser at vi nok var for ambisiøse i våre målsetninger for
gruppen. Vi har analysert og jobbet med resultatene i etterkant for å se om det er noe vi kan lære
av dette og sette inn nødvendige tiltak. Årets 5. klasse er dessuten en klasse med krevende
enkeltelever, og skolen har brukt mye tid på å etablere et godt læringsmiljø. Nå viser årets
elevundersøkelse at vi langt på vei har lykkes med dette arbeidet, og at vi dermed i større grad kan
kombinere faglig og sosial læring i undervisningen enn tidligere.
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Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat
Arendal
kommune

4,3

3,5

3,9

0

0

7,7

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

Resultatene for indikatoren Vurdering for læring viser at 7. trinn skårer litt dårligere enn tidligere år
(sammenlignet med seg selv). Det er en tendens vi har sett tidligere, og noe vi jobber aktivt med
for å motvirke. Når det gjelder indikatoren for Mobbing på skolen viser den at vi lykkes godt med
læringsmiljøarbeidet ved skolen.

34.3 Arbeidsgiverstrategi
Sammen om framtida har vært drøftet i skolens HMS-utvalg, og arbeidsstrategien har blitt gjort
kjent for nye ansatte og påmint faste ansatte gjennom personalmøter, teammøter og
onsdagsmøter. Skolens ansatte har blitt utfordret på fokusområdene i arbeidsgiverstrategien etter
et vedtak i skolens HMS-utvalg. Ansatte har også vært oppmuntret til aktivt å bruke etisk refleksjon
i deres daglige arbeid. Oppfølging av Sammen om framtida har vært tatt opp i skolens HMS-utvalg
gjennom året. Arbeidet med Heltidskultur er påbegynt og drøftet med tillitsvalgt og ansatte.
Enheten har dessuten i mange år lagt til grunn 100 % stillinger for best å kunne lykkes i
etableringen av et profesjonelt læringsfellesskap - god samhandling krever at flest mulig ansatte er
på jobb samtidig.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen er et godt verktøy for Flosta skole og vi vil fortsette arbeidet med å
følge opp fokusområdene mestringsledelse og mestringsklima i skolens hms-utvalg,
personalmøter, onsdagsmøter og i de enkelte team. Evaluering av årets resultater fra
elevundersøkelse er påbegynt og følges opp sammen med de satsingsområdene slik det fremgår
av virksomhetsplan for 2019.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder er grunnlaget for det forebyggende- og
helsefremmende HMS-arbeidet i enheten:
•

•

Mestringsklima
o Vi opplever at vi langt på vei lykkes med:
 å være fleksible, villige og raske til å se løsninger
 å dele kompetanse (lett å etterspørre og få uten å spørre)
 å ha workshops, kurs og tid til å samarbeide for å skape et eierforhold/ felles
forståelse for de utfordringene vi møter i hverdagen.
 å ha god IKT-kompetanse og kunne bruke disse verktøyene smart i jobben.
o Vi ønsker å gjøre mer av dette for å styrke mestringsklimaet:
 Opprettholde og forsterke delekulturen, tørre å stille de vanskelige
spørsmålene.
 Tørre å organisere elevgruppene på nye måter (på tvers av trinn og
forutsetninger) for bedre å kunne ivareta alle elever.
 Tid til faglige diskusjoner på tvers av yrkesgrupper ved skolen.
Mestringsledelse
o Ansatte opplever at vi langt på vei lykkes med:
 at leder ivaretar ansattes faglige ønsker i den grad det lar seg gjøre innenfor
enhetens økonomiske ramme, leders tillit til metodevalg og konstruktive
tilbakemeldinger.
 at ansatte opplever støtte, tillit og gode relasjoner, mer enn kontrollerende
faktorer.
o Ansatte ønsker at leder gjør mer av dette for å styrke mestringsledelse:
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Konstruktive tilbakemeldinger for å øke motivasjon og arbeidsinnsats hos de
ansatte.
At leder er deltagende og tydelig på hva som forventes av hver enkelt
ansatt.

Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,4

1,66

1,5

Fravær langtid (%)

3,1

3,97

4,5

Nærvær (%)

94,5

94,37

93

Antall HMS avvik

6

21

2000

Antall Kvalitets avvik

0

0

2000

14,6

15,07

75

87

40

91,25

84

70

Årsverk (antall)
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Utvikling siste år

Fravær

Nærværstallene for 2018 er totalt sett
bedre enn målsetningen vi satt oss for året.
Vi er spesielt godt fornøyd med å ha
redusert korttidsfraværet sammenlignet
med 2017, og nå nærmer oss enhetens
målsetning. Langtidsfraværet har
hovedsakelig vært av medisinske
nødvendigheter og ikke relatert til
arbeidsplassen.

HMS avvik

Vi har nesten hatt firedobling av antallet
avviksmeldinger. En årsak kan være at
enheten har sett avvikssystemet som en
mulighet til forbedringsarbeid og at ansatte
således har blitt flinkere til å melde avvik.
Det som fortsatt er bekymringsverdig, er at
de fleste av avvikene i 2018 omhandler
vold og trusler mot ansatte fra elever.

94

Tiltak

HMS-utvalget ved skolen vil følge opp denne
negative trenden også i 2019 og sammen med
ansatte se om det er områder vi kan endre praksis
for å forebygge at ansatte utsettes for vold og
trusler av elever. Ressurskrevende elever er en
utfordring for alle skolens ansatte.

Kvalitets avvik

Årsverk

En liten økning sammenlignet med 2017
grunnet ressurskrevende elever.

Andel ansatte
heltid

Enheten er godt i rute ift
helhetskulturtenkningen.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

En liten nedgang grunnet ressurskrevende
elever.
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35 Moltemyr skole (1419)
35.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1419

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Moltemyr skole
Sum utgifter

43 525

42 054

36 965

41 472

Sum inntekter

-8 828

-7 358

-4 058

-8 167

Netto driftsramme enheten

34 696

34 696

32 907

33 306

Moltemyr skole har levert et regnskap i balanse.
Moltemyr skole har over flere år hatt en økning i elever med behov som krever ressurser utover
ordinære rammer for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Dette er lønnsdrivende, men
enheten viser stor vilje og kreativitet til å løse utfordringene innenfor budsjett. Det oppleves likevel
krevende å opprettholde god kvalitet på tjenestene.
Som ressursskole for grunnleggende norskopplæring, forskutterer også enheten lønnsmidler på
statlige refusjoner fra IMDI (Integrering- og mangfoldsdirektoratet). Økte krav til utredning og
dokumentasjon skaper usikkerhet rundt disse midlene, samtidig som budsjett, regnskap og
refusjon for den enkelte elev er styrt av bosettingsdato og går på tvers av budsjett- og skoleår.
Dette betyr at inntektene ikke nødvendigvis kommer det året enheten har utgiftene, noe som alltid
skaper bekymring ved avslutning av regnskapsåret.

35.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Arendal kommune har felles satsingsområder: Læringsmiljø, skole- hjemsamarbeid og realfag.
Moltemyr skole har fulgt opp satsingsområdene på følgende måte:
Moltemyr skoles arbeid med læringsmiljø
Skolens plan for systematisk arbeid med læringsmiljø er bredt presentert i «Plan for å fremme et
godt psykososialt læringsmiljø»:
http://moltemyr.skole.no/index.php?pageID=335
Kort oppsummert er dette de viktigste tiltakene i dette arbeidet:
«Miljøtimer» på alle trinn
Det skal gjennomføres ukentlige miljømøter på alle trinn der elevmiljøet er tema. Dette skal sikre et
kontinuerlig fokus på hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre og hvilke sosiale spilleregler som
gjelder. Kontaktlærerne på trinnet følger opp.
Sosiale mål
Et eget årshjul for sosial kompetanse skal sørge for systematisk arbeid med sosiale mål. Målene er
tilpasset de ulike aldersnivåene på skolen, og bygger på hverandre.
Klasseledelse
Gjennom god klasseledelse skaper lærerne gode betingelser for både faglig og sosial læring i
skolen. Personalet kurses årlig og veiledes ved behov i forhold til klasseledelse.
LINK (RVTS)
LINK står for livsmestring i norske klasserom. Det er et undervisningsopplegg som på Moltemyr
skal brukes på alle trinn. Både i Opplæringsloven og i Kunnskapsløftet overordnede del står det at
skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere livet, og skal skolen lykkes kreves
det at både faginnhold og metode er mangfoldig og sammensatt. Psykisk helse og livsmestring
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skal inn som nytt fagområde i skolen.
Grunnleggende traumeforståelse – psykisk helse (RVTS)
Arbeid i personalet med grunnleggende traumeforståelse og psykoedukasjon. Kursing og jevnlige
oppdateringer om emnet i personalets felles møtetider. Bevisst og aktiv bruk av begrepene i møte
med elever, foreldre og andre samarbeidsinstanser.
Pedagogisk analysearbeid
Gjennom systematisk analyse, observasjon av opprettholdende faktorer når det gjelder
problemstillinger knyttet til læringsmiljøet, settes treffsikre og forskningsbaserte tiltak inn for å
redusere og forbedre situasjonen. Vi arbeider etter Thomas Nordahls pedagogiske analysemodell.
(Dette vet vi om pedagogisk analyse, Thomas Nordahl, Gyldendal akademisk 2012)
Inkluderende barnehage og skolemiljø
Inkluderende barnehage- og skolemiljø var et samlingsbasert tilbud for barnehager og skoler som
ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. Moltemyr skole har vært med her.
Det har gitt oss faglig påfyll og kompetanseutvikling i arbeidet med skolemiljøet.
Ordensregler og klasseregler
Reglene stiller tydelige krav til atferd, og forteller at alle former for krenkelser og mobbing er
uakseptabelt. Ordensreglene skal presenteres for elever og foresatte hver høst og følges opp av
alle ansatte. De danner også grunnlaget for utarbeiding av klasseregler i hver enkelt klasse. Disse
jobbes det med å ha et aktivt og bevisst forhold til gjennom hele skoleåret.
Opplæring i nettvett
Alle elever skal få opplæring i nettvett og oppfordres til å ta kontakt med noen voksne hvis de
opplever eller vet om mobbing på nettet. Elevene signerer på avtale for bruk av Arendalsskolens
digitale nett når de er på skolen. Her presiseres det at det ikke er tillatt å opptre anonymt på nettet,
og at digital mobbing eller hetsing ikke skal forekomme. Reglene skal følges opp av alle ansatte.
Trivselslederprogrammet
Dette programmet innebærer at valgte trivselsledere skal legge til rette for ulike leker i friminuttene,
slik at aktivitetstilbudet blir større og alle får anledning til å delta i felles lek. Trivselslederne velges
for et halvt år om gangen. De får opplæring i ulike aktivitetstilbud som kan gjennomføres i grupper
på alle alderstrinn. Noen av trivselslederne har som oppgave å «speide» etter elever som går
alene, og oppsøke dem for å hjelpe dem inn i lek med andre.
Aktivt tilsyn
Skolens tilsynsplan skal sikre tilstrekkelig voksentetthet ute i alle friminutt. Det er også tilsyn før
skolestart, samt i gymsalen når det er trivselslederaktiviteter der i storefri. Alle lærere og
assistenter er ansvarlige for å følge opp tilsynsplanen. Alle som har tilsyn benytter gul refleksvest
og skal korrigere/gripe inn ved behov.
Fadderordning
Fadderordning innført på Moltemyr skole fra høsten 2018. Fadderordningen skal sikre at de yngste
elevene på skolen kjenner noen av de som er eldre. Fadderskapet opprettes under førskoledagene
i juni mellom de nye 1. trinnselevene og elevene på 4. trinn. Siden fortsetter det som en del av
skolens aktivitetsplan til fadderne slutter på Moltemyr skole, og fadderbarna selv blir faddere.
Fellesprosjekter og samlinger
En målsetting med felles prosjekter er å bidra til fellesskapsfølelse og opplevelse av samarbeid
mellom elevene. Tradisjoner som videreføres over tid skaper felles referanser for alle som går på
skolen. Det arrangeres ulike typer fellesopplevelser i løpet av skoleåret:
Fellessamlinger i gymsalen for barneskolen arrangeres syv ganger i året, der hvert trinn har ansvar
for sin samling. Her samles alle lærere og elever til en felles opplevelse.
Elevsamtaler
Alle kontaktlærere har avsatt ekstra tid hver uke til å gjennomføre systematiske elevsamtaler og
følge opp sine kontaktelever. Det er også avsatt ekstra tid til alle kontaktlærere, noe som skal gi
bedre anledning til tett samarbeid mellom skole og hjem.
Elevundersøkelsen og Klassetrivsel.no
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Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet gjennomføres på 5 -10. trinn hvert år. I tillegg
gjennomføres undersøkelser gjennom Klassetrivsel.no knyttet til enkelt-klasser og trinn hvert
semester, og kan være en del av arbeidet med innhenting av informasjon i pedagogisk
analysemodell. Resultatene følges opp av lærerne på trinnet, og av skoleledelsen.
Lærernes trinnsamarbeid
Lærerne har avsatt tid hver uke til tett samarbeid på trinnet. Elevmiljøet skal jevnlig være tema på
lærernes møter. Lærerne på trinnet har et felles ansvar for arbeidet med miljøet og oppfølging av
elevgruppen.
Skole- hjem samarbeid
Skolen har hatt stort fokus på samarbeid med foreldrene. Det er svært viktig å opprettholde gode
relasjoner mellom hjem og skole, dette for å bidra til best mulig læringsvilkår for alle våre elever
Foresatte skal involveres i skolens arbeid for å fremme et godt læringsmiljø. Skolen skal
samarbeide tett med Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget Det skal bli sendt ut informasjon om
elevenes arbeidsmiljø, § 9a hver høst. Skolen, i samarbeid med FAU, arrangerer temakvelder på
ulike trinn. Mobbing tas opp i alle faste kontaktmøter med elever og foresatte (elev – og
foreldresamtaler). Temaet tas også opp på foreldremøter, både for å forebygge og når episoder
eller situasjoner tilsier behov for å ha en felles drøfting med foreldregruppen.
Foreldremøter og utviklingssamtaler
Det psykososiale miljøet skal være et tema på alle trinn. Foresatte skal informeres om
Opplæringslovens kap. 9A, og oppfordres til å ta kontakt med skolen ved mistanke om at barn ikke
har et godt skolemiljø. Dette gjøres alltid på høstens foreldremøter.
To felles foreldremøter i året, ett på høsten og ett på våren. På foreldremøtene skal tema som
brukerundersøkelsene, §9a, trivsel, trafikksikkerhet etc. bli tatt opp
Realfag
Arendal er en realfagskommune, og våren 2018 hadde vi tre lærere på etterutdanning i
matematikk.
Vi har fortsatt prøveprosjektet med «russisk matematikk» på 1. og 2. trinn. Utviklende opplæring i
matematikk er en metode som får økt oppslutning. Opplegget kan imidlertid innebære utfordringer i
forhold til lærerens praksis, men gir en systematisk og målrettet opplæring av hvert barn.
Moltemyr skole deltar i den Naturlige skolesekken, med temaet «Plast i havet».
Skolen deltar i kommunens lærende nettverk innenfor matematikk og naturfag.
Moltemyr skole har gjennom 2018 fortsatt hatt fokus på bruken av smarte tavler - digitalt verktøy i
undervisningen. Dette gir variasjon i undervisningen og god praksis med særlig vekt på
dybdelæring.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

419

422

417

Antall barn i SFO (GSI - J1)

59

62

74

Årsverk ledelse (GSI - C3)

2.90

2.76

2,8

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

35,21

35,37

33,36

7

7

5,02

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

50

45

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

50

44

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

50

49
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Nasjonale prøver 8. trinn - lesing

50

48

Nasjonale prøver 8. trinn - regning

50

48

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk

50

Unntatt offentlighet

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing

51

52

Nasjonale prøver 9. trinn - regning

50

54

Moltemyr skole har analysert resultatene i etterkant av Nasjonale prøver, og har gode dialoger på
trinn, i team og i felles plenum for videre fokusområder.
Resultatene på nasjonale prøver for 5. og 8. trinn samsvarer med forventningene til årets trinn.
Men Moltemyr skole ønsker og etterstreber å minst ligge på landsgjennomsnittet ved
gjennomføring av Nasjonale prøver. Langsiktige tiltak er satt i gang, og skolen arbeider
systematisk og målrettet for generelt å oppnå bedre resultater på sikt, samtidig som også
enkeltelevene i hvert årskull får hjelp til å nå sitt potensiale.
I resultatene på 9. trinn ser vi ønsket fremgang.
Eksamensresultater og grunnskolepoeng
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat 2018

Eksamenskarakter skr. engelsk

3,7

3,4

Eksamenskarakter skr. matematikk

3,6

3,4

Gjennomsnitt grunnskolepoeng

41

40,8

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

Generelt ønsker og etterstreber Moltemyr skole å ligge minst på nasjonalt snitt til skriftlig eksamen.
I 2018 havnet vi litt under, men er likevel godt fornøyd med resultatene til årets kull.
Elever var ikke opp til eksamen i norsk.
Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat
Arendal
kommune

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn

4

3,5

3,9

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

5

20,9

7,7

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn

4

3,3

3,2

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 10. trinn (prosent)

5

*

6,9

Moltemyr skole er en stor samhandlingsarena for mange mennesker. En trygg læringsarena for
utvikling av faglig og sosial kompetanse er en forutsetning for god læring. Skolen har et
læringsmiljø som er preget av mangfold, delingskultur og arbeidsglede. Alle skal oppleve
tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet, og vi arbeider derfor kontinuerlig med læringsmiljøet på
Moltemyr skole.
Moltemyr skole er ikke fornøyd med at vi har elever som opplever at de blir mobbet på 7. trinn,
eller noe annet trinn. Mobbetallet på 7. trinn i årets elevundersøkelse er alt for høyt, men ikke
uventet, da det er kjent for oss at flere elever opplever det slik. Det jobbes allerede aktivt i
elevgruppen for å imøtekomme elevenes opplevelse av utrygghet. Vi har nulltoleranse mot
mobbing og vil derfor arbeide videre med å kartlegge, avdekke, sette inn egnede tiltak og evaluere.
Vi jobber bevisst og systematisk, jamfør skolens plan for arbeidet med læringsmiljøet.
På 10. trinn er tallet unntatt offentlighet, siden det er svært få elever som ble mobbet.
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35.3 Arbeidsgiverstrategi
Moltemyr skole har arbeidet systemrettet og styrket skolens utviklingsarbeid. Vi ønsker å være
fremoverlent og tilegne oss ny kunnskap. Vi er en lærende organisasjon som i felleskap ønsker å
heve vår kompetanse til det beste for elever og ansatte.
Gjennom vårt pedagogiske utviklingsarbeid har vi et sterkt fokus på samfunnsoppdraget og på
skolen som en inkluderende arena; både for elever og ansatte. Gjennom systematisk oppfølging
av elevenes læringsutvikling har vi fokus på elevenes læringsutbytte både faglig og sosialt.
Trygge voksne med et avklart forhold til seg selv er en grunnleggende forutsetning for å skape et
arbeids- og læringsmiljø som fremmer trygghet, læring og utvikling for både barn og voksne.
Moltemyr skole etterstreber å være i stadig utvikling på dette feltet.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Enhetens oppfølging av medarbeiderundersøkelsen gjøres gjennom felles refleksjon i fellestiden til
personalet, både i plenum og i grupper. Ledelsen har også brukt tid på å se på de ulike
indikatorene og vil ha resultatene med inn i videre arbeid på fellestiden.
En viktig indikator for om skolen skal lykkes som en utdanningsinstitusjon er i hvor stor grad vi
evner å skape et miljø preget av gode relasjoner og tillit. Dette er pilarer i det pedagogiske
utviklingsarbeidet, der inkluderingsbegrepet både er en grunnverdi og et overordnet mål. I
personalet har vi jevnlig refleksjonsøkter som omhandler både profesjonsetikk og fokusområder fra
medarbeiderundersøkelsen.
Medarbeidernes ønsker og behov kartlegges videre gjennom planlagte samtaler.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
- Redusert arbeidstid med 30. minutter med egentrening
- Personalet får disponere svømmehall og gymsal
- Felles sosiale tilstelninger, også med pensjonerte medarbeidere
- Arbeid med utbedring og omstrukturering av personalets fysiske arbeidsplasser igangsatt
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,8

1,9

1,8

Fravær langtid (%)

5,5

6,3

5,0

Nærvær (%)

92,7

91,8

93

Antall HMS avvik

1

5

2000

Antall Kvalitets avvik

0

0

2000

Årsverk (antall)

50,8

49,8

Andel ansatte heltid (%)

58,6

59,1

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

87,6

88

70
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Fraværet har over tid vært relativt stabilt.

Innføring av avventende sykemelding

HMS avvik

Underrapportert

Skolering av personalet i avvikshåndtering

Kvalitets avvik

Underrapportert

Skolering av personalet i avvikshåndtering

Årsverk

Marginal nedgang

Ingen

Andel ansatte
heltid

Marginal økning

Ingen

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Marginal økning

Ingen
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36 Myra skole (1420)
36.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1420

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Myra skole
Sum utgifter

23 931

22 775

22 008

22 916

Sum inntekter

-5 090

-3 934

-3 934

-4 640

Netto driftsramme enheten

18 841

18 841

18 074

18 276

Enheten leverte et regnskap i balanse.

36.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
I 2018 hadde skoler og barnehager i Arendal særlig fokus på to felles satsingsområder:
1) Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
2) Arendal kommune, en realfagskommune
1.1) Myra skole er en Olweusskole, med stort fokus på læringsmiljø. Det har månedlig vært avsatt
tid til å jobbe med dette, både blant elever og blant ansatte. Det er fellessamlinger, fokus på
vakthold i friminutt, felles månedlige tema som blir tatt opp og arbeidet med. Til tross for fokus på
sosial kompetanse, viser elevundersøkelsen at vi trenger å jobbe enda mer med dette. Samtaler
med elever og observasjoner har resultert i tettere samarbeid med hjem og andre instanser.
2.1) Myra skole har deltatt på kursing, planlagt og gjennomført opplegg i tråd med
realfagssatsingen i Arendal kommune. Skolen har fokusdager på matematikk og naturfag. I tillegg
deltok 7.trinn på First Lego League og vant distriktskonkurransen. De deltok i landsfinalen og ble
invitert til Tyrkia (mai 2019). FAU ønsker at 4.trinn også skal delta i FLL. Dette tas opp i løpet av
våren 2019. Myra er også en av skolene i Arendal som høsten 2018 søkte om- og fikk midler til å
jobbe med programmering ved skolen. Kurs for lærere og innkjøp av utstyr blir gjort våren 2019.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

258

272

273

Antall barn i SFO (GSI - J1)

79

72

66

Årsverk ledelse (GSI - C3)

2

2

2

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

16,4

17,4

17,13

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

3,2

3,0

3,05

Myra skole opplevde å få flere elever de siste par årene, og også flere og ressurskrevende elever
med behov for spes.ped. Vi har hatt vernepleier i 80 % stilling, som har arbeidet med særlig
ressurskrevende elev. Det er mange elever som har behov for mer kontakt og oppfølging fra
voksne, vi ser at helsesøster gjør en veldig viktig jobb. Vi har helsesøster på skolen tre dager i
uken.
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Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

50

46

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

50

47

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

50

48

Det jobbes med analyser av resultater. Alle lærere har tilgang til NP-resultater og -prøver. Målet er
å score på landsgjennomsnitt innen så raskt som mulig og stabilisere resultatene rundt
landsgjennomsnitt.
Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

Resultat
2018

Resultat
Arendal
kommune

3,8

3,9

*

6,9

Det har vært gradvis dårligere resultater generelt på elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen har
vært gjennomgått med personalet og vi er i gang med analyser og vi ønsker å kjøre en
Ståstedsanalyse i løpet av våren, for å peke ut hva vi vil begynne å arbeide med til høsten.
*Unntatt offentlighet

36.3 Arbeidsgiverstrategi
Vi har regelmessige møter med HMS på dagsorden, i tillegg er vi Olweus-skole og det forplikter
slik at vi regelmessig tar opp etiske problemstillinger i kollegiet. Vi arbeider godt, det er god
stemning i kollegiet, men det har ikke gitt seg utslag på sykefraværstallene eller i 10-faktorundersøkelsen.
Siden hele administrasjonen er byttet ut (avdelingsleder 01.08.18 - fungert som rektor
tom.02.12.18 og rektor 03.12.18), har det vært lite fokus på dette arbeidet høsten 2018. Det har
vært arbeidet med å få oversikt, samt bli kjent med ansatte i perioden.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vi skårer litt svakere enn Arendal som helhet i 10-faktor undersøkelsen. Vi har diskutert dette i
kollegiet, og vi har en bevissthet rundt flere av problemstillingene. Vi vil planlegge neste skoleår
med tanke på å finne gode tiltak for som bidrar til større medarbeidertilfredshet.
Siden hele administrasjonen er byttet ut (avdelingsleder 01.08.18 - fungert som rektor
tom.02.12.18 og rektor 03.12.18), har det vært lite fokus på dette arbeidet høsten 2018. Det har
vært arbeidet med å få oversikt, samt bli kjent med ansatte i perioden.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har en god og tillitsfull kommunikasjon på skolen, alle skal oppleve at det er trygt å ta opp
vanskelige saker. Jeg ser en utfordring i å samle hele kollegiet samtidig, både lærere og
assistenter. Vi vil legge flere felles møter neste skoleår.
Siden hele administrasjonen er byttet ut, har det vært lite fokus på dette arbeidet høsten 2018. Det
har vært arbeidet med å få oversikt, samt bli kjent med ansatte i perioden.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

På nåværende tidspunkt har rektor ikke oversikt over om det har vært gjennomført vernerunde. Vi
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er midt i en ombyggingsfase som har vært planlagt en stund. Dette på grunn av luftmålinger og
utilfredsstillende luftkvalitet. Det er jevnlig dialog med verneombud og tillitsvalgt.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,7

1,38

2?

Fravær langtid (%)

3,9

9,97

4?

Nærvær (%)

94,3

88,65

93

94?

Antall HMS avvik

7

2000

30

Antall Kvalitets avvik

18

2000

30

Årsverk (antall)
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer
Fravær

24,6

33,89

69

82,62

40

75

84,8

86,89

70

90

Utvikling siste år
Fravær har gått opp, spesielt
langtidsfravær. Dette skyldes alvorlig
skade og sykdom.

HMS avvik

Tiltak
Vi følger opp sykmeldte medarbeidere og ellers
sikrer at vi har et godt arbeidsmiljø

Det oppfordres regelmessig om å melde avvik.

Kvalitets avvik
Årsverk

Årsverkstallet er hentet ut fra GSI

Andel ansatte
heltid

Det er blitt flere stillinger i løpet av 2018.
Også flere heltidsstillinger

Det ryddes i ansattelistene slik at vi kan få en
bedre oversikt over ansatte, prosent og
ansettelsesforhold, jf. ny ledelse.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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37 Nesheim skole (1421)
37.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1421

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Nesheim skole
Sum utgifter

13 162

12 214

11 140

11 893

Sum inntekter

-2 474

-2 523

-1 756

-2 446

Netto driftsramme enheten

10 688

9 691

9 384

9 447

Enheten har trang økonomi. Enheten hadde et merforbruk på 1 mill. kroner etter at fondsmidler var
lagt inn i regnskapet. Underskuddet skyldtes merforbruk på lønn. Det meste kan forklares med økt
assistent-/fagarbeiderbruk for å øke voksentettheten rundt enkelte elever i skole og i sfo. Enheten
nedbemannet med et årsverk i løpet av høsten og brukte ikke eksterne vikarer i høstsemesteret.

37.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Enheten er sertifisert dysleksivennlig skole og har en læreboksamling som er utviklet over år.
Enheten har vært med i Arendal Kommunes satsing på et inkluderende læringsmiljø i barnehage
og skole. Det har vært jobbet mye i personalgruppa, elevgruppa og blant foreldrene i forhold til
holdninger og relasjoner. Ut i fra tallene i elevundersøkelsen kan det se ut som om dette har bidratt
til gode resultater
Enheten har også hatt fokus på realfag i form av videreutdanning og deltakelse på
nettverkssamlinger.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

115

120

125

Antall barn i SFO (GSI - J1)

29

35

47

Årsverk ledelse (GSI - C3)

1

1

1

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

9,58

9,46

9,46

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

2,32

2,08

3,93

Enheten har opplevd en positiv økning i elevtall og antall barn på sfo. Andel assistenter er nesten
fordoblet og skyldes behov knyttet til enkelt elever, og økningen på sfo. I tillegg har enheten en
merkantilt ansatt i 43 % som deles med Roligheden skole.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

47

49

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

45

54

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

44

45

Vi gjorde det bra på nasjonale prøver, særlig i regning. Vi har nådd målene våre med bra margin Vi
har også en forbedring i engelsk, men har som mål å komme opp på nivå med lesing og regning.
Flere pedagoger har tatt videreutdanning i engelsk, og dette vil forhåpentligvis gi resultater på sikt.
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Ut i fra at vi er en dysleksivennlig skole, bør vi øke våre resultater i lesing.
Læringsmiljø
Mål 2018

Resultat 2018

Resultat Arendal
kommune

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn

4,9

4,4

3,9

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

1,0

0

7,7

Navn på indikator, resultater

Når det gjelder vurdering for læring ligger vi godt over snittet for Arendal kommune.
Vi har ikke hatt spesielt fokus på dette området i 2018.
Når det gjelder mobbing så skårer vi 0, men dette er nok fare for at er det er noe underrapportert.
Vi har arbeidet med Kap.9a i personalgruppa denne høsten for å øke bevisstheten rundt
handlingsplikten og aktivitetsplikten i forhold til mobbing.

37.3 Arbeidsgiverstrategi
Enheten har hatt fokus på «Sammen om framtida» i det daglige arbeidet. Dette temaet er tatt opp i
HMS-utvalget, og vil være et fast punkt i HMS-utvalget i 2019. Personalet har gått igjennom
arbeidsgiverstrategien i plenum og arbeidet med ulike problemstillinger knyttet det å være
arbeidstaker Arendal kommune.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
•

Vi har arbeidet innenfor temaene mestringsledelse og mestringsklima basert på et
inkluderende verdigrunnlag. Spesielt har det vært fokus på emnene samarbeid, tillit og
dialog. Dialspillet er brukt.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
•
•

•
•
•

Enheten har avholdt jevnlige HMS-møter.
Enheten har arbeidet med temaene:
o Respekt for hverandres holdninger.
o Være inkluderende og raus. I dette arbeidet har det vært brukt dialogspillet fra
Idébanken på personalmøter.
Skolen ble miljøfyrtårnsertifisert i 2018.
Personalet har fått opplæring i å rapportere avvik og å installere og bruke appen for
rapportering.
Vi har fokusert på å løfte frem små og store suksesshistorier i personalgruppa.

Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Årsrapport 2018

JA

179(219)

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

0,9

1,68

0,9

Fravær langtid (%)

1,4

2,37

2,1

Nærvær (%)

97,7

95,95

93

97

Antall HMS avvik

0

3

2000

0

Antall Kvalitets avvik

0

1

2000

0

Årsverk (antall)

18,31

19,53

Andel ansatte heltid (%)

92,84

87,05

40

75

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

91,9

93

70

90

Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Korttidsfraværet har økt noe.
Langtidsfravær skyldes ansatte med
fysiske helseutfordringer.

Enheten økte voksentettheten for å minske
arbeidsbelastningen. Det ble også prioritert å sette
inn vikarer raskt i vårsemesteret.

HMS avvik

det har vært økt rapportering

skyldes opplæring i systemet

Kvalitets avvik

det har vært økt rapportering

skyldes opplæring i systemet

Årsverk

Antall årsverk har økt bl.a. på grunn av økt
antall barn på SFO. Det er også noe mer
pedagogtetthet på grunn av tidlig innsats
og videreutdanning av lærere.

Det ble foretatt flere nyansettelser både av
pedagoger og fagarbeidere på våren av ulike
årsaker.

Andel ansatte
heltid

Enheten bestreber seg på ansettelser i 100
%, men det er noen som av ulike årsaker
velger en lavere stillingsprosent.

Det vil arbeides videre med å tilby 100 %stillinger.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

En gjennomsnittlig stillingsprosent på over
90 er bra

Det vil bli lagt vekt på tilsettinger i 100 % ved
nytilsettinger så langt det lar seg gjøre.
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38 Rykene oppvekstsenter (1422)
38.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1422

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Rykene oppvekstsenter
Sum utgifter

18 547

18 614

16 465

16 123

Sum inntekter

-2 837

-2 904

-2 047

-2 687

Netto driftsramme enheten

15 710

15 710

14 418

13 436

Vårt mål er å drive best mulig skole og barnehage innenfor de økonomiske rammene vi har, med
fokus på faglig og sosial tilhørighet. Enheten leverer et resultat i balanse.

38.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Læringsmiljø
Mål: Alle barn skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. Rykene oppvekstsenter
viderefører i 2018 sitt arbeid fra 2017. Vi ønsker at skolens visjon; Læring for livet, implementeres
i alt vi gjør. Enheten har arbeidet systematisk med læringsmiljøet på alle trinn. Skolens plan for et
godt psykososialt læringsmiljø er igjen blitt oppdatert og justert og er nå også samkjørt med
barnehagen.
Mitt Valg er en del av skolens plan for et godt psykososialt læringsmiljø, og på våren vil også
personalet i barnehagen bli kurset.
Språkløyper. Vi trenger et godt språk når vi skal lære. Når vi forteller andre hva vi har lært, lærer vi
enda mer. Det er lettere å lære når vi snakker om hva vi har lært og vi forstår ordenes betydning.
For å hjelpe oss i dette arbeidet, startet vi høsten 2018 opp med Språkløyper i barnehage og
skole.
Realfag
Rykene oppvekstsenter deltar aktivt i Lærende nettverk med fokus på å utvikle
undervisningsopplegg, læreplanforståelse og ideutveksling. Skolen har hatt fire ansatte som deltar
fast på nettverkene, som igjen holder kurs for skolens ansatte.
Det er blitt gjennomført matematikkdag.
Barnehagen har arbeidet systematisk med å bruke tall og matematiske begreper som en del av
Språkløyper som både skole og barnehage følger.
Enheten har i 2018 satt inn et ekstra tiltak for elever som er lavtpresterende i matematikk. Timene
har vært «flytende» der en har samlet elever i små bolker a 15 minutter alt etter tema. Målet er at
antall elever på de laveste nivåene i matematikk skal reduseres. Systematisk arbeid med analyse
og evaluering av elevresultater har vært en del av dette arbeidet.
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Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

184

181

180

Antall barn i SFO (GSI - J1)

44

45

50

Årsverk ledelse (GSI - C3)

2

2

2

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

16,7

14,8

14,8

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

6,8

6,8

6,8

Enheten har hatt en fin utvikling i antall barn på SFO.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

50

50

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

50

49

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

50

46

Enheten er fornøyd med utviklingen innen matematikk og lesing. Utviklingen i faget engelsk er vi
ikke fornøyd med og har tatt noen grep for å bedre dette. Enheten har inneværende år to lærere på
videreutdanning i engelsk og ser positive ringvirkninger av dette. Samtidig har det blitt arbeidet
med delingskultur i faget.
Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater
Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat Arendal
kommune

4,5

4,1

3,9

0

*

7,7

Enheten er fornøyd med tallene fra elevundersøkelsen. Vi har arbeidet bevisst og systematisk med
skolens læringsmiljø og ønsker at skolens visjon Læring for livet, skal prege kulturen vår. For å få
et godt læringsmiljø, har vi arbeidet med flere ting samtidig som for eksempel tilhørighet, trivsel og
trygghet, elevmedvirkning, sosial kompetanse og aktiviteter i friminutt.
*Unntatt offentlighet

38.3 Satsingsområder
Tjenester
Skolen og barnehagen arbeider begge med kommunens mål; Alle skal oppleve tilhørighet faglig og
sosialt i fellesskapet. og de kommunale kjennetegnene. Skolen og barnehagen har nå felles plan
for: Sosial kompetanse, Språkløyper, Mitt Valg og er beskrevet tidligere i rapporten.
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Måltall
Indikator i barnehageundersøkelsen 2018

Resultat 2018

Ute- og innemiljø

3,3

Relasjon mellom barn og voksen

4,0

Barnets trivsel

4,6

Informasjon

3,4

Barnets utvikling

4,1

Medvirkning

3,5

Henting og levering

3,9

Tilvenning og skolestart

4,5

Tilfredshet

Mål 2018

4

Resultatene av foreldreundersøkelsen er evaluert i personalet og i lederteam. En har sammen
kommet frem til at vi fremover vil øke fokuset på områdene; informasjon og samarbeid.
Tilbakemeldingene fra foreldrene er bedre enn sist år, noe enheten er fornøyd med, selv om
enheten ikke er fornøyd med resultatene totalt sett.
Årsverk og antall barn i barnehagen
Fakta om enheten, per 01.10.17

2015

2016

2017

2018

Antall barn

36

35

36

33

Antall årsverk

9,9

9,6

8,6

8,15

Antall barn har vært ganske stabilt, men har gått noe ned siste året. Barnehagen har derfor
arbeidet med promotering og rekrutering gjennom synliggjøring av barnehagens pedagogiske
arbeid. Resultatet vil forhåpentligvis vises igjen kommende barnehageår.

38.4 Arbeidsgiverstrategi
Enheten arbeider regelmessig med arbeidsgiverstrategien; Sammen om framtida. Punkter blir tatt
opp og drøftet på pedagogisk utviklingstid med lærere og assistenter. Det er også brukt en del tid i
lederteam til å reflektere rundt hva som forventes av ledere i kommunen. Læring og endring skjer i
første rekke gjennom aktiv medvirkning fra alle medarbeidere.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Rykene oppvekstsenter fikk gode tilbakemeldinger på medarbeider- og brukerundersøkelsen.
Resultatene er blitt gjennomgått i personalet og i FAU. I evalueringsarbeidet ble det plukket ut
noen punkter som personalet og FAU skal arbeide spesielt med kommende skoleår.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Etter sammenslåingen av barnehagen og skolen har det vært særlig viktig for enheten å samkjøre
barnehage og skole sitt forebyggende- og helsefremmende HMS- arbeid. En har brukt mye tid på å
få til en samkjøring, men ser nå at en har begynt å få gode strukturer.
HMS- utvalget fungerer tilfredsstillende, og det er etablert ulike komiteer bestående av
representanter fra skole og barnehage. HMS -utvalget arbeider med ulike forebyggende og
helsefremmende tiltak der variasjon er et mål i seg selv. Noen av tiltakene er i arbeidstiden, mens
andre tiltak ligger utenfor arbeidstiden og er frivillig.
Det har vært stort fokus på avvikssystemet og enheten har invitert inn hovedtillitsvalgt Odd Helge
Widding til å gjennomgå og forklare for personalet hovedprinsippene i avvikssystemet.
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Ikke satt felles
mål for ny
enhet

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

0,4

0,9

Fravær langtid (%)

1,8

1,3

Nærvær (%)

97,8

97,8

93

Antall HMS avvik

1

9

2000

Antall Kvalitets avvik

0

3

2000

Årsverk (antall)

22,6

29,2

Andel ansatte heltid (%)

58,3

67

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

89,7

86

70

Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Vi har fortsatt hatt lavt fravær både korttid
og langtidsfravær i 2018

Fortsette HMS tiltak

HMS avvik

Positiv utvikling.
Fokus på å melde avvik

Mål: 2 avvik per ansatt per år
Avvikene er lukket iht. kommunens rutiner

Kvalitets avvik

Positiv utvikling.
Fokus på å melde avvik

Mål: 2 avvik per ansatt per år
Avvikene er lukket iht. kommunens rutiner

Årsverk

Antall årsverk økt pga. oppvekstsenter

Andel ansatte
heltid
Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Årsrapport 2018

De ansatte som ønsker og har mulighet til full
stilling, har mulighet til å få dette
Barnehage og skole sammen

Det ansettes for øyeblikket ikke deltidsstillinger
hos oss.
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39 Sandnes skole (1423)
39.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1423

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Sandnes skole
Sum utgifter

25 185

24 149

22 896

24 418

Sum inntekter

-5 537

-5 763

-5 763

-6 236

Netto driftsramme enheten

19 647

18 386

17 133

18 182

Selv om vi ikke erstatta ansatte som gikk ut i permisjon ved skoleårsstart, samt var forsiktige med
å sette inn vikarer, klarte vi likevel ikke å holde budsjettet. Dette avviket skyldes nedgang i sfoinntekter, perioder med mye sykemeldinger, elever med rettigheter i forhold til Opplæringsloven og
noen svært ressurskrevende tilpassa opplegg.

39.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Ansatte på enheten jobbet for at elevene skal bli best mulig rustet for sine respektive liv og at de
blir den beste utgaven av seg selv. Enhetens hovedmål var i samsvar med Kunnskapsløftet. Vårt
strategiske kart var et viktig styringsdokument for skolen. Vi hadde fokus på god klasseledelse,
rammer for øktene og elevmedvirkning. Vi hadde elevråd, brukte læringspartnere og hadde ulike
utviklingssamtaler med elevene. Kommunens realfagssatsing er fortsatt inspirerende og utviklende
for enheten. Sosial kompetanse via H-art programmet vårt var i fokus dette året også. De eldste
elevene øvde seg bl.a. i moralsk resonering og kritisk refleksiv tenkning.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

258

267

266

Antall barn i SFO (GSI - J1)

113

103

95

Årsverk ledelse (GSI - C3)

1,60

1,60

1,40

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

17,31

17,69

18,00

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

3,51

3,88

3,37

Vi har et stabilt elevtall ved skolen. Antall elever i sfo gikk ned fra august.
Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

49

55

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

48

52

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

48

56

Dette var et meget gledelig resultat! Det har vært jobbet systematisk siden 1. trinn. Det har vært
stabile lærere på trinnet, samt en god og trygg overgang til 5. trinn med helt nye lærere. Det har
vært stort fokus på lesing i alle fag og grunnleggende ferdigheter. Lærerne har uttrykt høye faglige
forventninger til elevene og vært opptatt av et godt samarbeid hjem-skole.
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Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat Arendal
kommune

4,0

3,9

3,9

0

*

7,7

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

*Unntatt offentlighet

39.3 Arbeidsgiverstrategi
Vi opplevde at ansatte prøvde å finne løsninger i stedet for å grave seg ned i problemene. Vi
hadde utfordringer i forhold til hvordan vi møtte krevende brukere. I noen tilfeller satt vi da inn
ekstra ressurser. Vi har erfart viktigheten av å få inn andre yrkesgrupper i skolen.
Personalet var fleksible og samarbeidsvillige. Store deler av personalet var alltid på jobb. Tre
pedagoger gjennomførte videreutdanning.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vår pedagogiske refleksjon i fellestiden var utviklende og inspirerende. Vi brukte mye tid på å
reflektere rundt resultatene på nasjonale prøver, andre kartleggingsprøver og elevundersøkelsen.
Deretter gikk alle team gjennom trinnresultatene sammen med ledelsen, spes.ped. koord. og i
enkelte tilfeller sosiallærer.
Vi gjennomførte kollegaveiledning, og personalet delte mestringsopplevelser og gode ideer.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi hadde HMS som tema på hvert personalmøte. Vi tok tak i saker når de oppstod. Vi kjenner ikke
til at noe av sykefraværet var relatert til arbeidsplassen. Vi oppfordret til å ha lav terskel til å si fra
hvis det er noe.
HMS-utvalget og ledelsen hadde stort fokus på de ansattes medvirkning og trivsel.
Vi bestrebet et høyest mulig nærvær gitt ut i fra de faktorene vi til enhver tid må forholde oss til
som IA-bedrift.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Vi gjennomførte vernerunde høsten 2018.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,1

1,59

1,5

Fravær langtid (%)

9,6

4,38

5

Nærvær (%)

88,3

94,03

93

93,5

Antall HMS avvik

6

5

2000

20

Antall Kvalitets avvik

0

11

2000

20

Årsverk (antall)

29,50

31,49

Andel ansatte heltid (%)

52,80

50

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

81,90

82,87

70
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Korttids- og langtidsfraværet gikk ned fra
året før. Nærværet har økt.

Lærernormen som innebar muligheter for å styrke
undervisningen, tror vi har påvirket nærværet
positivt. Vi har brukt mye tid på en god
tilrettelegging i forhold til sykemeldte, og deres
tilbakeføring til jobb.

HMS avvik

Avviksantall er stabilt.

Vi tar tak i avvikene så fort vi får dem og setter inn
tiltak. I noen tilfeller forklarer vi melderen at noe
kan ta lengre tid.

Kvalitets avvik

Økningen skyldes en bevisstgjøring i
forhold til dette.

Tilfellene med kvalitetsavvik fører til at vi ser på
mulighetene til å endre praksis.

Nedgang siden i fjor.

Alle ansatte i reduserte stillinger får tilbud om å
øke stillingen sin hvis de ønsker og enheten har
behov for det. Vi er en IA-bedrift.

Årsverk
Andel ansatte
heltid
Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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40 Strømmen oppvekstsenter (1424)
40.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1424

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Strømmen oppvekstsenter
Sum utgifter

28 634

26 535

25 072

26 652

Sum inntekter

-7 678

-5 579

-5 695

-6 719

Netto driftsramme enheten

20 956

20 956

19 377

19 933

I år ender enheten opp med et marginalt merforbruk på 13 000 kroner. Merforbruket er dekket inn
med midler fra disposisjonsfond oppspart i fjor, slik at regnskapet er i balanse. Det er noe
utfordrende at budsjettåret ikke harmonerer med skole- og barnehageåret. En økning i elevtallet får
ikke utslag i budsjettet før et halvår ut i skoleåret. Denne skjevheten mellom skoleår og budsjettår,
gjør det vanskelig å klare kravet til pedagogtetthet som har telletidspunkt i oktober.
Regnskapet for 2018 viser at det er styrt stramt økonomisk, men det har vært mulig å gi god
kvalitet på tjenestene innenfor de rammene som er tildelt.

40.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Læringsmiljø
Vi har gjennom 2018 satt av tid på personalmøtene til å arbeide med kjennetegnene på hvordan vi
lykkes med det gode læringsmiljøet. Vi har innarbeidet kjennetegnene i oppvekstsenterets
månedlige fokusområder.
Skolen har arbeidet systematisk med elevenes sosiale ferdigheter gjennom programmet «Olweus»
mens barnehagen har arbeidet systematisk gjennom sitt program «Være sammen».
Realfagskommune
Skolen har arbeidet med videreutvikling av matematikkdager med opplegg på tvers av klasser, og
tilpasset opplæring til den enkelte. Barnehagen har arbeidet systematisk med å bruke
matematikkens begreper.
Skolen har arbeidet mye med lesing gjennom 2018 med tanke på at lesing er alle fag sin mor,
også realfagene. Barnehagen har hatt fokus på språk og kommunikasjon.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

149

156

168

Antall barn i SFO (GSI - J1)

53

51

55

Årsverk ledelse (GSI - C3)

0,85

0,85

0,85

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

10,88

11,03

12,05

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

3,20

3,33

3,20

Elevtallet i skolen er fortsatt stigende, og vil slik det ser ut, stige ytterligere de nærmeste årene. De
fleste klassene i skolen er bortimot helt fulle, dvs. 26-28 elever per trinn. Som følge av økende
antall elever, har vi også en økning av antall pedagoger i skolen.
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Faglig utvikling
Styringsindikator

Mål 2018

Resultat 2018

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing

50

50

Nasjonale prøver 5. trinn - regning

50

44

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk

50

47

Det er gledelig å registrere at vi denne gangen har nådd målsettingen vår, og klart å komme opp til
det nasjonale nivået når det gjelder lesing. Vi har jobbet mye med lesing, og det gleder oss at det
har gitt positivt utslag. Samtidig skårer vi også denne gangen under målsettingen når det gjelder
regning og engelsk.
Læringsmiljø
Navn på indikator, resultater
Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn
Elevundersøkelsen, mobbing på skolen 7. trinn (prosent)

Mål 2018

Resultat
2018

Resultat
Arendal
kommune

4,0

4,0

3,9

0

0

7,7

Vi gleder oss enda en gang over gode resultater på elevundersøkelsen med tanke på mobbing.
Skolen arbeider systematisk forebyggende gjennom sitt antimobbeprogram Olweus.
Vi treffer målsettingen vår når det gjelder vurdering for læring, og er fornøyde med det.

40.3 Satsingsområder
Tjenester
Barnehage
Satsingsområdene er beskrevet tidligere i rapporten sammen med skolen, da vi fokuserer på å
være et oppvekstsenter.
Måltall
Indikator i barnehageundersøkelsen 2018

Resultat 2018

Mål 2018

Ute- og innemiljø

4,1

4,4

Relasjon mellom barn og voksen

4,4

4,6

Barnets trivsel

4,7

4,8

Informasjon

4,1

4,5

Barnets utvikling

4,6

4,7

Medvirkning

4,1

4,2

Henting og levering

4,1

4,5

Tilvenning og skolestart

4,6

4,7

Tilfredshet

4,5

4,7

Vi skårer generelt bra i barnehageundersøkelsen, men denne gangen er det noe dårligere enn sist.
Vi har arbeidet med utemiljøet sammen med Arendal Eiendom, og med informasjon og
medvirkning sammen med FAU. Satsingen vår har ikke gitt seg utslag i bedre skår på disse
områdene, uten at vi har en klar formening om årsak.
Fremover vil vi øke fokuset på områdene informasjon, hygiene og henting/levering.
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Årsverk og antall barn i barnehagen
Fakta om enheten, per 01.10.17
Antall barn
Antall årsverk

2015

2016

2017

2018

80

80

84

79

19,25

19,25

19,25

18,25

Antall barn har vært ganske stabilt de siste årene. En liten tilbakegang i antallet små barn utfordrer
oss med tanke på å holde driften på det nivået vi har nå. Det er født svært få barn i vår skolekrets
de to siste årene, og vi er derfor avhengige av å ta imot barn fra nabokretsene for å opprettholde
barnetallet.

40.4 Arbeidsgiverstrategi
Strømmen oppvekstsenter har utarbeidet sitt eget verdidokument, og har arbeidet med temaer
innenfor dette på planleggingsdagen. Verdidokumentet henger godt sammen med
arbeidsgiverstrategien: Sammen om framtida.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har vært gjennomgått og diskutert i personalmøter og
HMS-utvalg. Vi har hatt spesielt fokus på mestringsklima og mestringsledelse.
Resultatene fra diverse brukerundersøkelser er kommentert ovenfor.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enheten har deltatt på de HMS-samlingene som har vært arrangert, og hatt et oppegående HMSutvalg. Det har vært arbeidet med å øke bevisstheten rundt avvikssystemet. Barnehagen har
arbeidet med ergonomi og pedagogikk for å forebygge slitasjeskader.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,6

2,3

3

Fravær langtid (%)

7,2

10,6

4

Nærvær (%)

90,2

87,1

93

Antall HMS avvik

3

7

2000

Antall Kvalitets avvik

1

0

2000

Årsverk (antall)

39,8

40,24

Andel ansatte heltid (%)

56,8

60,1

40

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

90,4

87,47

70

87

Årsrapport 2018
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Vi har fortsatt lavt korttidsfravær, mens
langtidsfraværet fortsatt er høyt

Barnehagen har arbeidet med ergonomi og
pedagogikk.

HMS avvik

En liten økning av antall avvik

Avvikene er lukket iht. kommunens rutiner

Kvalitets avvik

Ingen avvik

Årsverk

Vi har hatt en liten økning i årsverk

Det er ansatt en ekstra lærer pga. økningen i
antall elever

Andel ansatte
heltid

Forsiktig økning av antall heltidsstillinger

De ansatte som ønsker og evner full stilling, har
mulighet for å få dette hos oss

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

En forsiktig nedgang

Det ansettes ikke i deltidsstillinger hos oss for
øyeblikket
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41 Tromøy barnehagene (1450)
41.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1450

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Tromøy barnehagene
Sum utgifter

12 769

11 701

11 010

11 963

Sum inntekter

-3 189

-2 121

-2 325

-2 879

9 580

9 580

8 685

9 084

Netto driftsramme enheten

Budsjett/regnskap for 2018 gikk i balanse, et lite mindreforbruk.

41.2 Satsingsområder
Tjenester
Enheten hadde også i 2018 et stort fokus på Ergonomi & Pedagogikk - som vi mener er med å
endre den psykiske helsen for våre barn.
Våre barnehager jobber hele tiden for å være i positiv utvikling. Vi har mange prosjekter som er
med på å gi oss positiv tilbakemelding fra barn og foreldre/foresatte og lokalmiljøet. Vi tenker her
på organisasjonsendringen ergonomi & pedagogikk, som har løftet hele enheten med tanke på å
slippe barna til og helse- og nærværsjobbingen med personalet.
Vi jobber hele tiden for å tiltrekke oss en stor nok kundegruppe. I denne opptaksperioden har vi og
de andre kommunale enhetene gått sammen for å lage reklamevideo som blant annet vises på
Facebook og kinoen i Arendal. De kommunale barnehagene jobber for å kunne stå fram samlet.
Lik layout på hjemmesider, felles brosjyrer og felles arrangementer hjelper oss til å bygge en felles
identitet. Tromøy barnehageenhet er i en positiv trend, hvor vi ser at nye barn søkes inn. Vi ser at
det er stadig flere «små» barn som ligger på søkerlisten. Vi må se på muligheter for å utnytte dette.
Måltall
Indikator i barnehageundersøkelsen 2018

Resultat 2018

Mål 2018

Ute- og innemiljø

Fab 4,2 Fjell 4,5

5

Relasjon mellom barn og voksen

Fab 4,9 Fjell 4,6

5

Barnets trivsel

Fab 4,9 Fjell 4,9

5

Informasjon

Fab 4,7 Fjell 4,3

5

Barnets utvikling

Fab 4,9 Fjell 4,8

5

Medvirkning

Fab 4,5 Fjell 4,2

5

Henting og levering

Fab 4,7 Fjell 4,6

5

Tilvenning og skolestart

Fab 4,6 Fjell 4,5

5

Tilfredshet

Fab 4,8 Fjell 4,8

5

Vi er veldig fornøyd med tallene fra brukerundersøkelsen. Men vi ønsker hele tiden å bli bedre. Vi
har god svarprosent fra foreldrene. Fabakken og Fjellvik med 4,8 på tilfredshet er veldig bra. Vi
jobber videre for å utvikle oss. Ønsket er å bli bedre på laging og servering av mat, dette ville vært
et løft for de kommunale barnehagene. Vi jobber også i svært stor grad med voksenrollen i
barnehagen. Vi tror nøkkelen ligger der for å bli bedre på mange områder. Vi slipper barna til og
jobber med å hele tiden ha dette i fokus.
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Årsverk og antall barn i barnehagen
Fakta om enheten, per 01.10.17
Antall barn
Antall årsverk

2015

2016

2017

2018

85

73

77

81

20,8

17,6

17,6

18,30

41.3 Arbeidsgiverstrategi
Dette blir tatt opp på planleggingsdager, ledermøter og fagutviklingen i enheten. Jobbingen med
Ergonomi & Pedagogikk er med på å løfte oss i hverdagen. Våre samarbeidspartnere som NAV,
bedriftshelsetjenesten er med å snakke oss opp og fram. Vi tror på det vi gjør, derfor tenker vi at
dette er riktig.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vi er nå i en prosess for å jobbe med brukerundersøkelsene. Alle ansatte har sett resultatene. Vi
har jobbet med de på ledermøtene. V skal videre ta de opp på planleggingsdagene i april 2019 for
å finne ut hvilke tiltak vi kan sette inn. I tillegg blir dette løftet inn i samarbeidsutvalget.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har stort fokus på Ergonomi & Pedagogikk, dette skal ligge i alt vi gjør. Derfor er våre tre mål
styrende i hverdagen. 1) Slipp barna til. 2) Være en helsefremmende barnehage. 3) Personalet
skal ha et nærvær på 95 %.
Vi ønsker at alle ansatte skal ha dette i «ryggmargen». I tillegg har vi laget vår egen mappe for
Tromøy barnehageenhet, slik at det skal være enkelt å sette seg inn i hvordan vi ønsker å ha det.
Det er stort fokus på å se den enkelte medarbeider sine behov, samtidig som vi må huske at vi er
her for barna. Vi opplever å lykkes med den jobben som gjøres. Vi har ansatte som mestrer
hverdagen og barna som får utfordringer for å utvikle seg. Vi har ansatte som «brenner» for jobben
de gjør, vi er sammen stolte av det vi har fått til. Samtidig så er vi veldig klar over at vi hele tiden
må jobbe for å utvikle oss videre. I 2018 har vi vært rundt og holdt kurs og presentasjoner for
barnehager, politikere og NAV om Ergonomi & Pedagogikk.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,8

1,63

1

Fravær langtid (%)

1,6

6,19

4

Nærvær (%)

96,6

92,18

93

Antall HMS avvik

1

0

2000

Antall Kvalitets avvik

3

0

2000

Årsverk (antall)

17,6

18,5

Andel ansatte heltid (%)

73,7

75

40

90

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

87,4

92,5

70

95
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Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

En langtidssykemeldt gjør stort utslag

Jobber med Ergonomi & Pedagogikk

HMS avvik

Jobber med å få meldt aktuelle saker

Jobber med å få ting meldt

Kvalitets avvik

Jobber med å få meldt aktuelle saker

Jobber med å få ting meldt.

Årsverk

Flere pedagoger inn i enheten.

Andel ansatte
heltid

Fokus på heltid. Noe økning fra 2017.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Størst mulig hvis mulig. Økning fra 2017.
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42 Hisøy barnehageenhet (1451)
42.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Sum utgifter

15 033

13 668

12 891

13 930

Sum inntekter

-2 930

-1 565

-1 748

-2 103

Netto driftsramme enheten

12 103

12 103

11 143

11 827

Tall i hele 1000
1451

Hisøy barnehageenhet

Enheten gikk i balanse i 2018.

42.2 Satsingsområder
Tjenester
Ordinær barnehagedrift (primært Hisøybarn) kombinert med spesialpedagogisk tilbud til barn med
store funksjonsnedsettelser (fra hele kommunen). Systematisk arbeid med inkludering, er en av
Stemmehagens viktigste oppgaver. I 2017/18 og 2018/19 har antall søkere med spesielle behov
vært større enn tidligere. Vi har valgt å gi tilbud til flere barn med store behov enn før, dette har
vært svært krevende, samtidig som vi har avhjulpet et behov. Kommende barnehageår er antall
søkere med store behov enda større. Vi samarbeider tett med pedagogisk fagteam, vi kan ikke
ivareta alle, men ønsker å strekke oss langt og gi tilbud til de med størst behov.
Generelt har vi jobbet mye og godt med implementering av den nye rammeplanen og kommunens
felles årsplan. Å bruke god tid på implementering kan ikke undervurderes, skal vi bli gode (bedre)
må alle identifisere seg med mål og innhold.
Vår visjon; «Med rom for alle og blikk for den enkelte», synes vi gjennomsyrer Stemmehagen på
sitt beste; Her er det rom for voksne som lager griseorkesterunderholdning, steking av lapper på
takke i forbindelse med henting, hønseteater og funky frokost. Og barn og voksne er rause, lærer
seg tegn der det er nødvendig eller lar seg ikke merke av utagering som kan være nødvendig for
noen av våre barn.
Måltall
Indikator i barnehageundersøkelsen 2018

Resultat 2018

Mål 2018

Ute- og innemiljø

4,5

4,5

Relasjon mellom barn og voksen

4,9

4,9

Barnets trivsel

4,9

4,9

Informasjon

4,6

4,7

Barnets utvikling

4,9

4,9

Medvirkning

4,6

4,6

Henting og levering

4,8

4,7

Tilvenning og skolestart

4,8

4,8

Tilfredshet

4,9

4,9

Vi er svært fornøyd med de gode resultatene våre! Og ønsker å fortsette med det gode arbeidet vi
har påbegynt og være bevisste på at kultur ikke «ligger i veggene», men må læres og
vedlikeholdes.
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Årsverk og antall barn i barnehagen
Fakta om enheten, per 01.10.17
Antall barn
Antall årsverk

2015

2016

2017

2018

68

58

55

50

25,34

23,87

21,2

22,5

Som man ser av tabellen har vi økt antall årsverk i 2018 til tross for at vi har færre barn enn i 2017.
Dette handler kun om at vi har flere barn med funksjonshemminger som har behov for en-til-en enn
i 2017.

42.3 Arbeidsgiverstrategi
Barnehagen er en arena for tidlig innstas, noe som stadig har vært og er et tema i møter og
samtaler. Rådmannen har lagt sterke føringer og bedt spesielt barnehagene være sitt
samfunnsoppdrag bevisst, det ansvaret tar vi! Barnehagen er også en viktig sosial arena for
barnas foreldre, dette har vi med oss i det daglige arbeidet.
Vår visjon gjelder også for våre ansatte; «Rom for alle og blikk for den enkelte». Vi praktiserer et
inkluderende arbeidsmiljø med tett oppfølging av sykemeldte, alternative arbeidsoppgaver når det
er mulig og motivering for deltakelse i prosjektet «Raskere frisk».
Vi tar også imot elever fra Arendal Norskopplæring og fra ulike videregående skoler, også såkalte
«drop-outs». Den kulturen vi har skapt, tror vi gjør at disse elevene føler seg betydningsfulle og
føler mestring. Dette gjelder også våre kolleger som følger dem opp eller veileder dem.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Det har ikke vært gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i 2018. Den årlige
medarbeidersamtalen med den enkelte er gjennomført og enhetsleder sitter igjen med en
opplevelse av at arbeidstakerne jevnt over opplever mestring, utvikling og trivsel.
På brukerundersøkelsen skårer enheten høyt, vi jobber for å opprettholde nivået.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Det har vært jobbet aktivt med nærvær, oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging. Leder jobber
spesielt med å balansere støtte og utfordringer for den enkelte. Leder har også anbefalt prosjektet
«raskere frisk» og en av våre ansatte følger dette opplegget.
Med redusert antall barnehagebarn i kommunen, møter vi utfordringer som reduksjon i
personalgruppen og ivaretakelse av overtallige. Dette er for oss nye utfordringer som krever både
at vi «følger boka» og ser kommunen under ett, men også må utfordre egne ansatte på nye
samarbeidskonstellasjoner og nye arbeidsoppgaver.
Enheten har alltid hatt fokus på økning av stillingsstørrelser når det har vært mulig. Dette har vært
et langsiktig fokus. På den ene siden ser enheten at det er viktig å gi ansatte muligheten til å
redusere stillingen sin i krevende livssituasjoner; Små barn, eldre arbeidstakere, forebygging av
utbrenthet el. På den annen side, har vi vært opptatt av å bevisstgjøre kvinner på en typisk
kvinnearbeidsplass på betydningen av å jobbe fullt (pensjonsrettigheter mv.) Dette ser vi at gir
resultater!
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

3,1

3,075

Fravær langtid (%)

3,2

3,535

Nærvær (%)

93,7

93,39

93

1

2000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

2000

Årsverk (antall)
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

21,2

22,50

52

75

40

80

84,8

88,12

70

90

Utvikling siste år

Tiltak
Leder og HMS-utvalg har hatt og har et
kontinuerlig fokus på fravær og årsaker til fravær.

Fravær

HMS avvik
Kvalitets avvik

Årsverk
Andel ansatte
heltid

22.5

Antall årsverk varierer med antall barn og antall
barn med store funksjonsnedsettelser.
Har økt i 2018

Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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43 Barnehager sentrum øst (1452)
43.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1452

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Barnehager sentrum øst
Sum utgifter

14 043

12 764

12 256

14 252

Sum inntekter

-2 900

-1 662

-2 420

-3 426

Netto driftsramme enheten

11 143

11 102

9 836

10 826

Høyt korttidsfravær i november og desember, og stort behov for å sette inn vikarer i denne
perioden, førte til et merforbruk i 2018. Fond fra 2017 ble brukt for å dekke inn noe av dette.

43.2 Satsingsområder
Tjenester
Mål for leke- og læringsmiljø: «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet».
Enhetens satsingsområde er på barnas lek, og betydningen av at den voksne er tilstedeværende
og oppmerksom i leken. Voksne skal legge til rette, observere, delta og inspirere. I lek opplever
barn å kunne være en del av et fellesskap, mestring, glede og vennskap. De lærer om seg selv, og
om omgivelsene sine.
I 2018 har enheten fortsatt arbeidet med implementering av ny rammeplan og innføring av ny
årsplan. Enheten har laget halvårsplaner som fungerer godt, der tydelige mål og satsingsområder
er definert ut fra Rammeplanen og kommunens styringsdokumenter.
Språkutvikling har fortsatt hatt et stort fokus i 2018. En av avdelingene har stor andel av
flerspråklige barn. Det er utfordringer knyttet til at mange barn med språklige utfordringer er
konsentrert på en avdeling. Leken blir ekstra viktig i denne sammenhengen. I lek lærer barn språk
fordi det er nødvendig og lystbetont. Lek er gøy, og motivasjonen for å kommunisere med verbalt
språk i lek blir stor.
Ergonomi og bevegelsesglede har vært et gjennomgangstema i flere år. I 2018 evaluerte vi
erfaringene og utviklet prosjektet videre. Satsing både på barnas mestringsglede ved å klare ting
selv, og på helseutfordringer som arbeidet kan medføre for ansatte.
Måltall
Indikator i barnehageundersøkelsen 2018

Resultat 2018

Mål 2018

Gullfakse 3,8/Møllers 4,4

4,2

Relasjon mellom barn og voksen

G 4,4 / M 4,9

4,5

Barnets trivsel

G 4,7 / M 4,8

4,7

Informasjon

G 4,0 / M 4,6

4,3

Barnets utvikling

G 4,5 / M 4,9

4,5

Medvirkning

G 4,0/ M 4,9

4,5

Henting og levering

G 4,4 / M 4,8

4,4

G 4,5 / M *

4,3

G 4,3 / M 4,7

4,3

Ute- og innemiljø

Tilvenning og skolestart
Tilfredshet

*Unntatt offentlighet
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Ulikhetene mellom de to barnehagene er fortsatt stor, og bør bli mindre, uten at Møllers går ned.
Enheten valgte å jobbe med henting/levering, informasjon og utemiljø etter brukerundersøkelsen i
2017. Fremgang på alle indikatorer i 2018. Men vi har ikke helt nådd målene våre. Neste års
satsingsområde blir lekemiljøene inne. I tillegg til å fortsette arbeidet med å gi nok og god
informasjon til foreldre.
Årsverk og antall barn i barnehagen
Fakta om enheten, per 01.10.17
Antall barn
Antall årsverk

2015

2016

2017

2018

82

80

81

71

19,6

20

20,3

19,8

Ny pedagognorm og bemanningsnorm ble innført august 2018. Enheten ansatte 2 nye pedagoger i
2018 for å øke pedagogtettheten. Barnegruppene ble også redusert noe for å innføre den nye
normen.
Ut i fra bemanningsnormen har vi høsten 2018 hatt 30 % mer stilling enn normen tilsier. Dette for å
kunne dekke dagen med nok bemanning, og sikre en forsvarlig drift.
Gullfakse barnehage har fulle barnegrupper.
Møllers barnehage har en barnegruppe som har redusert antall barn, på grunn av høy andel barn
som er flerspråklige. Denne avdelingen har høsten 2018 hatt 3-4 plasser mindre enn normert, og
full grunnbemanning.

43.3 Arbeidsgiverstrategi
Bemanningsnorm og pedagognorm har ført til en utprøvingsfase for enheten i 2018. Møtestruktur,
vaktsystem, dagsrytme og tid til planlegging har blitt endret og prøvd ut i nye varianter. Prosessen
med å endre en hverdag, som personalet har vært kjent med og jobbet med i mange år, skal ta litt
tid, og må vurderes fortløpende. Enheten har i 2018 arbeidet seg frem mot en best mulig
organisering av hverdagen til beste for barn og ansatte. Prosessen har vært positiv og fortsetter i
2019. Gode evalueringsrutiner og vurderingssystemer har blitt prioritert i arbeidet.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Fokus på relasjonsledelse, autonomi og tillit. Ledergruppa har fokus på ansattes sterke sider, og
hvordan de kan utnyttes til beste for enheten.
Medarbeiderundersøkelsen understreket at ansatte i enheten ønsker mer kurs og opplæring.
Arendal kommune startet opp en felles kompetanseheving for pedagogiske ledere vinteren 2018.
Fokus var på ledelse, ny rammeplan og temaet: «Livsmestring og helse». Enhetens pedagoger
deltok, og var svært fornøyd med tilbudet.
Innføring av nytt kommunikasjonssystem, Vigilo, har tatt en del tid og oppmerksomhet i
personalgruppa i 2018. Målet er å øke informasjonsflyten mellom hjem og barnehage. Som
brukerundersøkelsen viser, er det noe enheten må arbeide mer med.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enhetens HMS mål: Helsefremmende arbeidsmiljø med fokus på kommunikasjon, raushet
og ergonomi.
Det ble gjennomført 6 møter i HMS-utvalget i 2018.
HMS- utvalget har hatt fokus på sosiale treffpunkt i 2018. Studietur til Oslo i juni var ett av tiltakene.
Det ble både sosialt og faglig.
Personalet har hatt gjennomgang av forventningsavklaring og roller i forbindelse med
nyansettelser. Agder arbeidsmiljø har deltatt på et personalmøte for å sette fokus på
arbeidsmiljøet, og hver enkelt ansatt sitt ansvar for å ha et godt arbeidsmiljø.
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Det har vært et stort fokus på nærvær de siste årene, spesielt langtidsfraværet har vært
utfordrende. Nærværet i 2018 har økt noe.
På planleggingsdag i august hadde enheten en gjennomgang av beredskapsplaner,
risikovurderinger og HMS-rutiner.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,8

2,4

2,8

Fravær langtid (%)

12,2

8,85

8,2

86

88,75

93

Antall HMS avvik

7

2000

Antall Kvalitets avvik

3

2000

Nærvær (%)

Årsverk (antall)
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

89

19,9

21,54

50

54

40

60

76,5

79

70

80

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Liten økning korttid, god reduksjon for
langtid,

Finne riktig stillingsprosent for hver enkelt
arbeidstaker.

HMS avvik

Fortsatt for få avvik blir meldt

Gjennomgang av hvordan avvik meldes for
personalet, i små grupper.

Kvalitets avvik

Årsverk

Har økt noe pga. pedagog- og
bemanningsnorm

Andel ansatte
heltid

Liten fremgang

Nye ansettelser i 100 % stillinger. Alle med
redusert stilling får tilbud om å øke
stillingsprosenten ved ledige stillinger i enheten..

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Liten fremgang

Se over
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44 Stinta barnehageenhet (1453)
44.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1453

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Stinta barnehageenhet
Sum utgifter

17 535

16 369

15 289

17 383

Sum inntekter

-3 789

-2 623

-3 244

-4 322

Netto driftsramme enheten

13 746

13 746

12 045

13 061

Enheten leverer et resultat i balanse. Utgifter har vært høyrere enn budsjett, men har blitt
kompensert ved hjelp av økte inntekter.

44.2 Satsingsområder
Tjenester
Enheten har gjennom sitt arbeid med visjonen «sammen om trygghet, lek og undring» arbeidet for
å ivareta barnas sosiale og faglige tilhørighet i våre barnehager. Livsmestring og helse har bidratt
til flere gode samtaler hvor ivaretakelse av barnas perspektiv og interesser. Trygghet i å mestre
motgang og utfordringer, både hos barna selv og vennene har gitt oss mange gode opplevelser av
barnas egne løsninger gjennom empati og handling.
Vi har fortsatt vårt arbeid med å legge til rette for gode lekemiljøer i begge barnehagene. Fornying
og vektlegging av barnas areal/lek i rommene har ført til positive endringer. På Strømsbuåsen har
vi hatt språkgrupper med dialogisk lesing, lek og andre samspillsaktiviteter.
I tillegg til foreldremøte har vi hatt felles temamøte for foreldre og personalet hvor
mobbing/trygghet var tema. Vi har hatt dugnader i begge barnehagene, med svært godt oppmøte,
og i slutten av oktober felles møte for foreldrene til barna som starter på skolen aug. 2019.
Innholdet i dette møtet var å formidle våre tanker om siste år i barnehagen, informere om Arendal
kommunes nye plan for overgang barnehage/skole og ikke minst høre hva foreldrene er opptatt av
siste barnehageår.
Måltall
Indikator i barnehageundersøkelsen 2018
Ute- og innemiljø
Relasjon mellom barn og voksen
Barnets trivsel
Informasjon
Barnets utvikling
Medvirkning
Henting og levering
Tilvenning og skolestart
Tilfredshet

Årsrapport 2018

Resultat 2018
Strømsbuåsen 4,1
Gåsungen 3,7
Strømsbuåsen 4,5
Gåsungen 4,6
Strømsbuåsen 4,9
Gåsungen 4,7
Strømsbuåsen 4,1
Gåsungen 3,9
Strømsbuåsen 4,8
Gåsungen 4,4
Strømsbuåsen 4,2
Gåsungen 4,1
Strømsbuåsen 4,4
Gåsungen 4,3
Strømsbuåsen 4,5
Gåsungen 4,1
Strømsbuåsen 4,6
Gåsungen 4,5

Mål 2018
4,2
4,8
4,9
4,5
4,7
4,6
4,8
4,7
4,8
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Mattilbudet i tillegg til slitt bygg på Gåsungen bidrar til at vi får dårlig score på ute- og innemiljø.
Brukerundersøkelsen har vært gjennomgått i samarbeidsutvalget, og foreldrenes innvendinger går
på manglende mulighet for kommentarer når de f.eks. har scoret svært lav på informasjon, fordi de
har vært svært frustrerte over Vigilo - en digital plattform de kommunale barnehagene startet med i
løpet av høsten. Vi har i flere år hatt en annen digital plattform som ble mye brukt. Vårt
samarbeidsutvalg kom frem til følgende punkt på bakgrunn av brukerundersøkelsen:
Forbedre:
•
•

Informasjon om endringer i personalgruppa
Uteareal / inneareal

Foredle:
•
•
•

Vennskap, opplever at barnet mitt har venner
Personalet er engasjert i mitt barn
Jeg har inntrykk av at mitt barn trives i barnehagen

Årsverk og antall barn i barnehagen
Fakta om enheten, per 01.10.17
Antall barn
Antall årsverk

2015

2016

2017

2018

Under 3 år: 32
over 3 år: 66

Under 3 år:40
Over 3 år: 73

Under 3 år:40
Over 3 år: 73

Under 3 år: 37
Over 3 år: 70

26,4

26,1

24,8

26,2

Vi har hatt fulle barnegrupper i begge barnehagene, i tillegg til at pedagognormen har vært
ivaretatt. Personalkabalen er satt ut ifra antall barn i begge barnehagene og tilfredsstiller
bemanningsnormen. Når barn under 3 år teller for 2, har antallet barn i Strømsbuåsen vært 90 og
på Gåsungen 54.

44.3 Arbeidsgiverstrategi
Vi har arbeidet med arbeidsgiverstrategien for å styrke samhold og engasjement i enheten. Vår
daglige kommunikasjon, med barn, foreldre og personalet legger grunnlag for hvordan vi møter og
ivaretar hverandre.
Vi har hatt månedlige gruppemøter med alle ansatte (i egne grupper ut ifra stilling) hvor etisk
refleksjon rundt egen praksis blir belyst og reflektert rundt ulike pedagogiske temaer.
Vi har hatt fokus en løsningsorientert tilnærming til de utfordringer som har møtt oss i det daglige.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen har vært tema i våre HMS-utvalg og har bidratt til et økt fokus på en
mer løsningsorientert tilnærming i det daglige, mer enn fokus på problemer og vansker. Vi har
«trent» på å ta opp saker med den det gjelder i stedet for å vente, snakke med andre osv. Noe
som har bidratt til større trygghet og åpenhet.
Vårt samarbeidsutvalg kom frem til følgende punkt på bakgrunn av brukerundersøkelsen:
Forbedre:
•
•

Informasjon om endringer i personalgruppa
Uteareal / inneareal

Foredle:
•
•
•

Vennskap, opplever at barnet mitt har venner
Personalet er engasjert i mitt barn
Jeg har inntrykk av at mitt barn trives i barnehagen

Årsrapport 2018
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har også i 2018 hatt fokus på eget nærvær. Vi har satt inn vikarer ved sykdom og ferieavvikling
for å ivareta både barn og personal. Kvaliteten i barnehagene har vært avhengig av at det er
tilstrekkelig voksentetthet.
Vi har også dette året benyttet oss av Raskere Frisks kompetanse, både gjennom trening og i
samtaler.
I HMS-møtene har vi på hvert møte gjennomgått vår egen vernerunde, for å ivareta
personalmessige og praktiske behov.
Personalet har vært mer bevisste i forhold til ergonomi. Tiltak og utstyr har vært prioritert for å
fremme helse, trivsel som i tillegg ivaretar og fremmer barnas egne ressurser.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

ja

Vi har hatt vernerunde våren 18 i begge barnehager.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,8

2,50

2,9

Fravær langtid (%)

4,5

4,64

3,1

Nærvær (%)

92,7

92,86

93

94

Antall HMS avvik

1

2

2000

10

Antall Kvalitets avvik

1

2

2000

10

Årsverk (antall)

23,8

26,2

Andel ansatte heltid (%)

70,4,

85,2

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

88,2

97

70

Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær
Økt nærværsprosenten noe

Fortsette med fokus på nærvær

HMS avvik

Litt økning

Fortsette med å oppfordre til å melde avvik v
behov. Gi rask respons

Kvalitets avvik

Litt økning

Årsverk

Tiltak som ekstraressurser i begge
barnehagene fra august skyldes økning i
årsverk

Andel ansatte
heltid

Noe økning

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Økning

Årsrapport 2018

Vi fortsetter arbeidet med å tilnærme oss flere
heltidsstillinger
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45 Jovannslia barnehageenhet (1454)
45.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1454

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Jovannslia
barnehageenhet
Sum utgifter

16 643

15 619

14 280

17 654

Sum inntekter

-3 303

-2 279

-3 113

-4 308

Netto driftsramme enheten

13 340

13 340

11 167

13 346

Budsjettet ble justert 1. august for å imøtekomme ny bemanningsnorm, og evt. endringer i
barnegruppene som følge av dette. Enheten valgte å tilsette en ekstra pedagog pr hus, og har da
mulighet til å ta imot 70 barn i barnehagene. Budsjett har ivaretatt de endringer som har vært.
Enheten har levert et budsjett i balanse. Utgiftene har vært høyere enn forventet, men økte
inntekter har kompensert for dette.

45.2 Satsingsområder
Tjenester
Enheten har jobbet for å sikre at alle barn møter et positivt og stimulerende læringsmiljø i
barnehagen. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig
samhandling. I høst har vi satt dagsorden mht. hvordan vi tilrettelegger og inspirerer for ulike typer
lek både ute og inne.
Som en del av prosjektet inkluderende barnehage og skolemiljø har enheten jobbet med begrepet
mobbeadferd i barnehage, hvordan oppdage og håndtere dette. Temaet har også hatt fokus på
foreldremøte.
Innen realfag har enheten hatt som mål å øke barnas læring og motivasjon i matematikk og
naturfag. Vi har hatt lekbasert læring som tilnærming, der vi har prøvd å ta vare på og utvikle
barnas nysgjerrighet og interesse i naturen.
Måltall
Indikator i barnehageundersøkelsen 2018

Resultat 2018

Mål 2018

Ute- og innemiljø

4,2/3,8

4

Relasjon mellom barn og voksen

4,8/4,4

4,6

Barnets trivsel

4,7/4,6

4,7

Informasjon

4,7/3,7

4,3

Barnets utvikling

4,8/4,5

4,6

Medvirkning

4,6/3,9

4,3

Henting og levering

4,7/4,2

4,4

Tilvenning og skolestart

4,6/4,3

4,5

Tilfredshet

4,8/4,3

4,6

I tabellen er det en oversikt over begge barnehagene (Jovannslia barnehage/Lia barnehage).
Begge barnehagene har hatt framgang på nesten samtlige indikatorer fra i fjor. Resultatene er lagt
frem for SU, og områder det skal jobbes mere med, er informasjon og medvirkning. Vi opplever at
vi har høy tilfredshet på begge barnehagene.
Årsrapport 2018
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Årsverk og antall barn i barnehagen
Fakta om enheten, per 01.10.17

2015

2016

2017

2018

Antall barn

113

100

107

100

30,45

27,23

23,60

24,63

Antall årsverk

Enheten har flere barn under 3 år, og bemanningen er økt som følge av det.

45.3 Arbeidsgiverstrategi
Enheten hatt et spesielt fokus på etisk bevissthet. Målet er å ha autoritative (varme
grensesettende) voksne i barnehagen. Vi har brukt praksisfortellinger for å reflektere rundt hvordan
vi møter barn og foreldre. Refleksjonene skal sette oss i bedre stand til å møte vanskelige
utfordringer og til å bli bedre sammen med andre.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vi jobber med resultatene fra brukerundersøkelsen. Enheten har et spesielt fokus på inkluderende
barnehagemiljø, der forebygging av mobbeatferd og mål om at alle barn skal oppleve vennskap i
barnehagen er viktig. Temaene har hatt fokus både på foreldremøter, personalmøter og på
planleggingsdager. Temaene informasjon og medvirkning er også områder vi jobber med.
I personalgruppen har vi fokus på et godt arbeidsmiljø, der mestringstro og kompetanseheving har
fokus.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har de siste årene hatt fokus på arbeidsglede i enheten. Fremdeles jobber vi med at
kommunikasjonen skal fungere godt på tvers av avdelinger, dette for å fremme samarbeid og felles
ansvarsfølelse både ved sykefravær og ellers. Vi har hatt fokus på sammensetning av team inn
mot et nytt barnehageår. Målet har vært å sette sammen team som jobber godt sammen og som
kan utfylle hverandre. Gjennom hele 2018 har vi tilrettelagt og motivert for kompetansedeling, der
målet er å være en lærende barnehage. Enheten har utarbeidet kompetanseplan som skal sikre at
vi til enhver tid har den kompetansen som trengs.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

2,3

2,1

2

Fravær langtid (%)

12,9

6,85

6

Nærvær (%)

84,7

91,05

Antall HMS avvik

1

Antall Kvalitets avvik
Årsverk (antall)
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Årsrapport 2018

7

93

92

2000

20

2000

20

23,6

24,63

67

69

40

88,62

85,48

70

205(219)

Kommentarer

Fravær

Utvikling siste år
Enheten har hatt en stor nedgang i
langtidsfravær, og en liten nedgang i
korttidsfravær. Jovannslia barnehage har
ikke noe langtidsfravær i 2018. Enheten
har fokus på et godt arbeidsmiljø, og en
god oppfølging ift. sykemelding.

Tiltak

Enheten fortsetter det arbeidet som er gjort i 2018.

Enheten har hatt avvik på dagsorden på
personalmøter. Dette fortsetter vi med i 2019.

HMS avvik
Kvalitets avvik

Enheten har hatt en økning i kvalitetsavvik.
Vi jobber fremdeles med å bedre kulturen
for å melde avvik.

Enheten har hatt avvik på dagsorden på
personalmøter. Dette fortsetter vi med i 2019.

Årsverk

Enheten har hatt en liten økning i årsverk,
dette skyldes inntak av flere små barn.

Årsverk tilpasses antall barn barnehagene har
inne.

Andel ansatte
heltid

Vi har flere ansatte med deltidsstillinger.
De fleste skyldes at ansatte er uføre deler
av stillingen

Ved nytilsettinger, lyses 100 % stillinger så langt
det lar seg gjøre.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

De fleste ansatte har den stillingsprosenten
de ønsker, eller klarer.

Ansatte med 90 % stillingsstørrelse vil få mulighet
til å øke stillingen til 100 %.

Årsrapport 2018
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46 Øyestad barnehageenhet (1455)
46.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1455

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Øyestad barnehageenhet
Sum utgifter

12 942

11 764

13 837

17 782

Sum inntekter

-3 242

-2 151

-2 944

-5 060

9 700

9 613

10 893

12 721

Netto driftsramme enheten

Enheten hadde et merforbruk på ca. 87 000 kroner i 2018. Dette skyldes manglende lønnsrefusjon
for ekstra ressurs til et barn fra annen kommune.
Stram økonomi tvinger fram bevisste prioriteringer i enheten. Med tanke på at vi skal ha en best
mulig hverdag for barn, foreldre og ansatte, har vi prioritert å sette inn vikar ved sykdom.
Økonomisk har det ikke vært rom for nyinvesteringer i forhold til inventar og lekemateriell/utstyr til
barna.

46.2 Satsingsområder
Tjenester
Ordinær barnehagedrift.
Enheten var gjennom en omorganisering høsten 2018. Rykene barnehage ble en avdeling av
Rykene oppvekstsenter.
Enheten består nå av Engene barnehage.
Satsingsområder i 2018:
Leke- læringsmiljøer. «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet»; vi ønsker å gi
barna et positivt læringsmiljø som fremmer glede, trivsel, mestring, undring og utvikling. Vi jobber
kontinuerlig med voksenrollen for å oppnå disse målene.
Realfag. Enheten har fokus på at gjennom lek, undring, eksperimentering og hverdagsaktiviteter
skal barna utvikle sin realfagskompetanse.
Livsmestring. Vi jobber med kjennetegn på god praksis.
Trygge rammer og et tilstedeværende personale, som anerkjenner og bidrar til barnets
livsmestring.
•
•

Personalet legger til rette for varierte aktiviteter inne og ute.
Personalet er lydhøre og oppmerksomme for barns egne interesser og uttrykk.

Rammeplanen og felles årsplan for Arendal sine kommunale barnehager.

Årsrapport 2018
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Måltall
Indikator i barnehageundersøkelsen 2018

Resultat 2018

Mål 2018

Ute- og innemiljø

3,8

4,5

Relasjon mellom barn og voksen

4,1

4,7

Barnets trivsel

4,6

4,8

Informasjon

3,3

4,6

Barnets utvikling

4,2

4,7

Medvirkning

3,9

4,5

Henting og levering

4,2

4,6

Tilvenning og skolestart

4,2

4,7

Tilfredshet

4,1

4,7

I brukerundersøkelsen for 2018 skåret vi lavere på de fleste områdene enn hva vi hadde satt som
mål. En forklaringen kan være at vi i perioden brukerundersøkelsen foregikk var to av fem
pedagoger langtidssykemeldt uten av vi fikk ansatt pedagoger som kunne vikariere.
Årsverk og antall barn i barnehagen
Fakta om enheten, per 01.10.17

2015

2016

2017

2018

Antall barn

108

103

93

52

Antall årsverk

29,2

25,5

24,5

13,5

Nedgangen i antall barn og årsverk skyldes at fra 1.august 2018 ble Rykene barnehage en del av
Rykene oppvekstsenter og Engene barnehage ble en egen enhet; Øyestad barnehageenhet. Det
har også vært nedgang i antall søkere til barnehageplass. Dette merker vi spesielt på plasser for
barn over 3 år. Nedgangen på søkere førte til nedbemanning med ca. 2 årsverk i Engene
barnehage.

46.3 Arbeidsgiverstrategi
Enheten har valgt å ha fokus på Etisk refleksjon. Det har blant annet blitt jobbet med forskjellige
dilemma vi som personal kan komme opp i og hvordan vi håndterer disse. Dette har vi gjort på
ledermøter, HMS-møter og personalmøter.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Det ble ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i 2018, men vi har jobbet med noen av
resultatene fra 2017. Her har vi hatt fokus på mestringsledelse, prestasjonsklima og
fleksibilitetsstøtte.
Resultatene i brukerundersøkelsen har blitt fulgt opp i HMS-utvalget, samarbeidsutvalget og
ledergruppa. Vi har valgt å ha fokus på punktene om informasjon, medvirkning og ute-/innemiljø i
tiden framover.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Hovedmål: Skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av trivsel og arbeidsglede.
I 2018 har vi hatt fokus på disse områdene.
•
•
•
•

Gode ergometriske løsninger
Fokus på samspill i personalgruppen og fokus på å løse utfordringer før konflikt oppstår.
Fokus på mestringsglede og mestringsklima
Etisk refleksjon

Årsrapport 2018
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,1

1,29

Fravær langtid (%)

14,9

10,6

Nærvær (%)

84,0

87,99

93

2

3

2000

25

3

2000

25

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik
Årsverk (antall)

24,5

13,5

Andel ansatte heltid (%)

51,7

67,4

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

84,4

86,3

70

Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær

Langtidsfraværet har gått litt ned

viktig med god dialog med de som er
langtidssykemeldte

HMS avvik

Det er fortsatt underrapportering av avvik

Oppfordre ansatte til å rapportere avvik

Kvalitets avvik

Det er fortsatt underrapportering

oppfordre ansatte til å rapportere avvik

Årsverk

Enheten var gjennom en prosess med
nedbemanning våren 2019, samtidig som
Rykene barnehage fra og med 1.8.18 ble
en avdeling ved Rykene oppvekstsenter

Andel ansatte
heltid

enheten ligger over kommunens mål

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

enheten ligger over kommunens mål
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47 Lunderød skole og ressurssenter (1403)
47.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Tall i hele 1000
1403

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Lunderød skole og ressurssenter
Sum utgifter

25 851

25 495

26 033

0

Sum inntekter

-5 104

-4 743

-4 253

0

Netto driftsramme enheten

20 747

20 753

21 780

0

Det har vært større refusjoner enn forventer, derfor ble budsjett justert i høst.

47.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Vi holder på med to prosesser i personalgruppa; en for hele gruppa kalt «God praksis», og en
prosess for spesialpedagogene kalt «Den gode lærer». Dette handler om å utvikle praksis ved å
reflektere over hva man gjør, hva som fungerer/ikke fungerer, og dette gjøres ofte på bakgrunn av
videosnutter. Dette blir spesielt viktig for oss siden skolen ikke har forventninger utenfra i form av
resultat/pensum.
Skolen opparbeider hele tida økt kompetanse på ASK- hjelpemidler.
Det er et stående tilbud til andre skoler om veiledning ift enkeltelever og hjelp til å organisere
grupper, både praktisk og gjennom ulike fagkurs samt tilbud om å hospitere for å observere praksis
på Lunderød.
Årsverk og antall elever
Fakta om enheten, per 01.10.18

2016

2017

2018

Antall elever (GSI - A15)

25

Antall barn i SFO (GSI - J1)

24

Årsverk ledelse (GSI - C3)

1,6

Årsverk til undervisning (GSI - C7)

9,7

Årsverk assistenter/fagarbeidere (GSI - C25)

28,1

47.3 Arbeidsgiverstrategi
Enheten jobber med arbeidsmiljø og konkretisering av god praksis i ulike prosesser;
tiltaksplaner - dialogspill- ulike IGPmetoder. Deltakelse og ansvar bevisstgjør den enkelte
arbeidstaker.

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeidersamtaler og «nytilsatt-samtaler» (3 stk.) gjennomføres. Ledelsen er mye på ulike
baser for å ha et godt grunnlag for samtalene. Det gis uttrykk god trivsel. En base scorer 4,5 av 5
på medarbeiderundersøkelse (tatt i forbindelse med BI-studie).
Forberedelser til brukerundersøkelse er godt i gang. Enhetens egenart gjør at det utarbeides en
egen undersøkelse.
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Hjelpemidler for å redusere fysisk belastning. Det er praksis for stor grad av tilrettelegging generelt,
i tillegg er det også ansatte med helseutfordringer som krever tilrettelegging.
Gode rutiner ift avvik og medisinhåndtering.
Vi ble egen virksomhet, og har fått et årshjul og et HMS- utvalg i funksjon.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat
Styringsindikator

2017

2018

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

94

Fravær korttid (%)

3

Fravær langtid (%)

5,3

Nærvær (%)

91,7

93

Antall HMS avvik

11

2000

Antall Kvalitets avvik

9

2000

Årsverk (antall)

40,15

Andel ansatte heltid (%)

69,74

40

87

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste år

Tiltak

Vi hadde et høyt sykefravær i siste kvartal
(mange personlige årsaker)

HMS avvik
Kvalitets avvik
De to kategoriene avvik er nok blandet

Drøftet i HMS- utvalg, tas opp på planleggingsdag

Årsverk
Andel ansatte
heltid
Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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48 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (1501)
48.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Regnskap 2018

Tall i hele 1000
1501

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

Interkommunal
arbeidsgiverkontroll
i Agder
Sum utgifter

11 178

9 949

9 540

10 139

Sum inntekter

-9 574

-8 344

-8 031

-8 787

1 604

1 604

1 509

1 351

Netto driftsramme
enheten

Enhetens totale kostnad er på 8 757 000 kroner for 2018.
Dette er et underforbruk på 446 000 kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett.
Avvik skyldes i hovedsak 2 forhold: Langtidssykefravær og stillinger som ikke har vært besatt deler
av året har frigjort lønnsmidler i enheten.
Administrative kostnader til Arendal kommune som er vår vertskommune fremkommer som
kostnader andre administrative tjenester på 368 000 kroner. Kostnaden var ikke hensyntatt i
budsjettet. Siden avdelingens oppstart i 2001 har Arendal kommune dekket disse kostnadene og
det ble besluttet høsten 2018 at administrative kostnader skal dekkes inn med 4 % av
totalkostnadene som det gjøres i øvrige interkommunale ordninger. Dette videreføres i kommende
år og er lagt inn i fremtidige budsjett.

48.2 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Det er finansdepartementet via skatteetaten som definerer målene for arbeidsgiverkontroll i alle
landets kommuner. Målene for 2018:
Kontroll i 5 % av kommunens arbeidsgivere
Avdekking i 65 % av gjennomførte avdekkingskontroller
Krav til produksjonstid
I 2018 klarte vi til tross for knappe ressurser å nå kravet på 5 % i 15 av de 22 kommunene vi
utfører kontroller for. I de kommunene som ikke nådde kravet på 5 % manglet en eller to kontroller.
Vi hadde avdekking i 80 % av gjennomførte avdekkingskontroller og vi var godt innenfor definert
produksjonstid.
Vi har en stilling knyttet til A-krimsenteret i Agder, beliggende i Kristiansand. A-krim er et
satsningsområde som vil få større fokus i fremtiden. Vi er godt etablert i samarbeid med de statlige
etatene: NAV, politi, arbeidstilsynet og skatteetaten.

48.3 Arbeidsgiverstrategi
Vi har i 2018 hatt workshop for å jobbe med arbeidsmiljøet vår. Vi fikk hjelp fra Agder Arbeidsmiljø
IKS og utarbeidde i fellesskap samspillsregler. Vi jobbet sammen for å definere hvordan vi ønsker
at miljøet skal være og vi har tatt det vi ble enige om med oss videre i møte med hverandre.
Vi har i tillegg arbeidet med hvilke verdier vi har som grunnlag for vårt arbeid. Se nærmere
beskrivelse i vedlagte årsrapport fra enheten.
Årsrapport 2018
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Medarbeider- og brukerundersøkelser
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har jeg som leder tatt med i min drift av enheten. Vi
justerer møtetid og møteform og jeg har prioritert mere tid på kontoret for å ha en større nærhet til
alle medarbeiderne. Fokuset har vært riktig for oss alle.
Vi har ikke hatt brukerundersøkelse i 2018.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Det har vært gjort et løft i forhold til fysisk arbeidsmiljø. Alle ansatte har fått de tilpasningene de har
ønsket.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Nei

Vi planla vernerunde i mai-2018. Verneombudet ble sykemeldt før vernerunden ble gjennomført og
etterhvert ble det tydelig at dette ble et langvarig fravær.
Høsten 2018 ble det valgt nytt verneombud. Hun har gjennomført kurs i arbeidsmiljøloven og dens
bestemmelser om verneombud i februar 2019 og har umiddelbart etter dette gjennomført
vernerunde i enheten.
Manglende vernerunde i 2018 ble meldt som avvik og avviket anses nå svart ut ved at vernerunde
er gjennomført så raskt som det var praktisk mulig etter at verneombudet hadde fått nødvendig
opplæring.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,1

1,7

1,5

Fravær langtid (%)

16,7

11,5

10

Nærvær (%)

82,2

86,8

93

Antall HMS avvik

0

2

2000

20

Antall Kvalitets avvik

0

0

2000

20

Årsverk (antall)

9,5

9,3

Andel ansatte heltid (%)

75

85

40

92,5

94,6

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)
Kommentarer

Fravær

Utvikling siste år
Nedgang i
langtidssykefravær

HMS avvik

2

Tiltak
En ansatt har gått fra sykefravær til permisjon og arb. avklaringspenger.
Langtidssykefraværet er høyt. Er ikke relatert til arbeidsgiver. Vi jobber
med tilrettelegging der det er mulig. For en ansatt er det tilrettelagt med
hjemmekontor på onsdag for å avlaste fysisk. Dette fungerer svært
godt. Vi har rom for fleksibilitet og gir det så langt det er mulig for å
tilpasse ulike behov.
Begge avvikene er svart ut januar/ februar 2019

Kvalitets avvik
Årsverk

Reduksjon

Andel ansatte heltid
Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Økning

Årsrapport 2018
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Ny stilling fra oktober 2018.
Kun fulle stillinger lyses ut.
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49 Arendal eiendom KF (5001)
49.1 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
I strategidokumentet beskrives eiendomsforetakets visjon og forretningsidé. Det angis mål, strategi
og tiltak på fire sentrale områder: kunder, økonomi, samfunnsrollen/næringsutvikling og
organisasjonsutvikling.
Kunder
Mål

Resultat 2018

AE KF skal en gang hvert 2. år gjennomføre
kundeundersøkelse på forventninger til selskapet

Gjennomført i høsten 2018.Grunnet lav svarprosent har
undersøkelsen begrenset verdi. Form og innhold i
undersøkelsen må evalueres før neste undersøkelse
igangsettes. Oppsummert gir undersøkelsen positive funn
men også oppfølgingspunkt for å
forbedrekundetilfredshet.

Det gjennomføres ekstern kvalitetskontroll

Det er gjennomførtkvalitetskontroller på blant annet
brann, heis, elektriske anlegg og vannkvalitet. I tillegg er
HMS systemet gjennomgått av Veritas

Økonomi
Mål

Resultat 2018

Netto driftsresultat på1,75 % av driftsinntekter med
unntak av andre salgs- og leieinntekter og refusjon

Oppnådd 0,84 %

Avhende eiendommer smikke benyttes til kommunal
kjernevirksomhet

Det vises til punkt omsalg av eiendommer under

Samfunnsrollen / næringsutvikling
Mål

Resultat 2018

Nulltoleranse for sosial dumping og øvrige brudd på
arbeidslivets regler

Sak vedtatt i styret august 2015, Roligheden skole er
pilotprosjekt for denne modellen. Ikke innrapportert avvik.

Alle nybygg i regi av AE KF skal oppføres i henhold til
krav fastsatt i miljødokumentet

Gjennomført ved alle nybygg

Kommunens energiforbruk skal reduseres i henhold til
krav fastsatt i miljødokumentet

Se punkt om miljø

Tilrettelegge for boligbygging

Tomtesalg Marisberg

Tilby hensiktsmessige næringsarealer

Deltatt i kommunens reguleringsarbeid angående nye
næringsområder på Eydehavn i forbindelse med ny vei,
samt ervervet grunnareal til Agderparken Nord.

Organisasjonsutvikling / innovasjon
Mål

Resultat 2018

Sykefravær lavere enn 6 %

Oppnådd 6,7 %, det henvises til eget punkt om nærvær

Kulturutviklende tiltak for alle ansatte minst to ganger pr
år

Gjennomført

Oppdatert kompetanseplan tilpasset foretakets ulike
yrkesgrupper

Rullert

Tilby lærlingplasser for byggdrift og renhold

Det har vært 2 lærlinger i byggdrifterfaget i 2018
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Miljødokumentet - måloppnåelse
I henhold til miljødokumentet skal vi jobbe med aktiv miljøsatsing og benytte miljøsmarte løsninger.
Mål

Resultat 2018

50 % biler som ikke bruker fossilt brennstoff i løpet av
2020

36 % i løpet av 2018. Dette innebærer at 7 biler i dagens
bilpark må byttes i de neste to årene

Tilrettelegge for ladestasjoner på kommunale
formålsbygg

Montert 8 ladestasjoner

Tilrettelegge for løsninger hvor energiforbruket ligger
10 % under gjeldende regelverk

Gjennomført

Iverksette holdningsskapende tiltak sammen med
kommunale enheter. Tema energi i eget bygg

Roligheden skole tar i bruk informasjonsskjermer for
energiforbruk

Prøve ut alternative energikilder som sol

Solceller installeres på Roligheden skole

Miljøsertifisering etter ISO 14001

Statusanalyse som forbereder sertifisering er gjennomført
i 2018

49.2 Arbeidsgiverstrategi
Kommunens arbeidsgiverstrategi hensyntas ved følgende arbeidsprosesser i Arendal
eiendom:
•
•
•
•
•

Sertifisert etter HMS-system OHSAS 18001 som innebærer sterkt fokus på helse- miljø og
sikkerhet med kvalitetskontroll av Det Norske Veritas. Dette innebærer god intern
kommunikasjon om viktige tema som ivaretar arbeidsmiljøet og trivsel for alle ansatte
God oppfølging av sykmeldte som har resultert i at foretaket hadde et sykefravær på 6,7 %
i 2018. Sammen med kulturutviklende samlinger for alle bidrar dette til et godt arbeidsmiljø
for ansatte i Arendal eiendom
Oppdatert og justert kompetanseplan tilpasset foretakets ulike yrkesgrupper
Arendal eiendom skal utvikle en organisasjonsform tilpasset oppgaver og utfordringer i
fremtiden
Arendal eiendom skal gjennomføre kundeundersøkelser hvert 2.år og la kundefokus være
sentralt i alt utviklingsarbeid

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Kundeundersøkelse er gjennomført i høsten 2018. Grunnet lav svarprosent har undersøkelsen
begrenset verdi. Form og innhold i undersøkelsen må evalueres før neste undersøkelse
igangsettes. Oppsummert gir undersøkelsen positive funn men også oppfølgingspunkt for å
forbedre kundetilfredshet.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet
•
•
•
•

Tall for sykefravær brytes ned, og mål er satt for den enkelte gruppe/avdeling med
månedlig oppfølging. Det rapporteres på måloppnåelse
Sykemeldte får individuell og rask oppfølging av nærmeste leder, hvor behov for midlertidig
tilrettelegging eller andre tiltak etter funksjonsevne vurderes
Tilbud om fysisk aktivitet og individuelle samtaler for å forebygge sykefravær og hjelpe
sykemeldte raskere tilbake til jobb
Tett samarbeid med NAV og Agder Arbeidsmiljø, samt møter med fastlege ved behov

HMS utvalg
Foretakets HMS-utvalg er sammensatt av lokale tillitsvalgte, verneombud, KHMS-leder (kvalitet,
helse, miljø og sikkerhet) og ledelse. Utvalget har gjennomført 6 (6) møter i 2018 og behandlet 49
(39) saker. Utvalget behandlet saker som avvik, sykefravær og arbeidsmiljø samt prosedyrer og
opplæring.
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

94

Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

1,8

2,4

Fravær langtid (%)

3,4

4,3

Nærvær (%)

94,8

93,3

93

Antall HMS avvik

103

168

2000

Antall Kvalitets avvik

3 109

3 262

2000

Årsverk (antall)

129,4

133,7

Andel ansatte heltid (%)

64

65

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

87

87

70

Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak
Tall for sykefravær brytes ned, og mål er satt for
den enkeltgruppe/avdeling med månedlig
oppfølging. Det rapporteres på måloppnåelse

Fravær

Det er en økning sett i forhold til 2017

Sykemeldte får individuell og rask oppfølging av
nærmeste leder, hvor behov for midlertidig
tilrettelegging eller andre tiltak etter funksjonsevne
vurderes
Tilbud om fysisk aktivitet og individuelle samtaler
for å forebyggesykefravær og hjelpe sykemeldte
raskere tilbake til jobb
Tett samarbeid med NAV og Agder Arbeidsmiljø,
samt møter med fastlege ved behov

HMS avvik

En økning sett i forhold til 2017

Gjennomgang og opplæring ute i organisasjonen

Kvalitets avvik

En økning fra forrige år

Meldes inn fra kunder via Facilit

Årsverk

Det har vært en økning i det siste året

Det er flere ansatte på renhold

Andel ansatte
heltid

Samme nivå som forrige år

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Samme nivå som forrige år
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50 Arendal havnevesen KF (6001)
50.1 Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP - SKJÆRGÅRD
Målet for all havnevirksomhet er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og
skjærgård.
Havneforetaket har følgende hovedvirksomhetsområder: Industri og trafikkhavn - Rigg og
prosjekthavn - Fiskemottak - Cruise - Småbåt - Gjestehavn. Havnestyret er kommunal myndighet
etter lov om havner og farvann. Havneforetaket er kommunens havnefaglige organ. Følgende mål
ble satt for 2018:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Eydehavn skal videreutvikles for å sikre godsoverføring fra vei til sjø, verdiskapning sikres
gjennom transportarbeid, bedriftsetableringer og arbeidsplasser.
Måloppnåelse 2018: 513 000 tonn over kai- all time high.
Det søkes stamnetthavn status.
Måloppnåelse 2018: 8 kommuner i Østre Agder har gjort vedtak. Saken oversendt Bystyret
for endelig vedtak og søknad 2019.
Nye havne og industriarealer erverves og tilrettelegges ved uttak av steinmasser og
etablering av nødvendig infrastruktur. Fysisk sikring, overvåkning og adgangskontroll
etableres.
Pågår - med forsinkelser. Uenighet med tidligere re driver av masseuttak
Prosjektstart for opprydding av forurensing på Steikeritomta, med eiendom og kommune.
Anbudsarbeids pågår - oppstart fysiske arbeider 2019/2020
Planarbeid for ny vei fra havn utenom Eydehavn sentrum sluttføres.
Grønn trase valgt -KU / regulering pågår forventes ferdig feb. 2020
Nytt verksted og nytt kontorbygg etableres.
Forsinket: Tegninger ferdigstilt - Forventer økning i investeringskost. Oppstart 2019
Cruise trafikken øker med 12 anløp 2018. Arbeidet med å få utvidet passasjen i Galtesund
inn i NTP videreføres.
Forholdet er spilt inn til Kystverket men ikke prioritert. Målet er å få tiltaket som §60 i
budsjettet. Viktig forutsetning for cruisetrafikken til Arendal
Ny fiskerikai sluttføres i Barbu.
Kai ferdigstilt- Redskapsbu ferdig medio mars 2019. Forsinkelser
2 etg. fiskemottaket bygges om for Redningsselskapet.
Investeringskost for leietakers regning RS. Arbeid påbegynnes mars 2019 - ferdig ca. jun.
2019
Lokalferger: Etablering av sykkelparkering og venteskur i samarbeid med AK og AA
Fylkeskommune. Gjennomført. Utslippsfrie ferger 2022 er førende for havn.
Krana, His området reguleres og arbeider startes opp ved endelig vedtak, inkl. etablere pplasser og sikre avgiftsbetaling på aktuelle havneområder
Ikke gjennomført - regulering til lokaltrafikk fergeleie ikke vedtatt

Småbåt: Gjøre skjærgården tilgjengelig for flest mulig. Økt bostedsattraktivitet. Ingen nye havner
etableres 2018. Ledig kapasitet. Vedlikeholdsetterslepet søkes redusert.
Ledig kapasitet, mindre inntekter.
Gjestehavnen: Besøksindustri. økt sentrumsattraktivitet. Gjennomføre drifts sesong tilsvarende
fjoråret.
Bassengknekk medførte inntektstap og reparasjonskostnader. Underskudd fra drift.
Lovverk og rammebetingelser for havnevirksomheten er i endring. Havn vill følge disse prosesser
tett.
Nytt lovverk, forvaltningsrapport, advokatutredninger og Kystverket har pekt på at ansvar og
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organisering er innenfor gjeldene regelverk, men det må forventes endringer i årene som kommer.
Det må derfor gjennomføres en evaluering og anbefaling av organisering og ansvar for
havnevirksomheten.
Havn skal drive kommersielt uten tilskudd eller overføringer. Inntektene skal dekke alle drifts og
finanskostnader. Bystyret har vedtatt at havn skal ha betingelser og konkurransevilkår på nivå med
konkurrerende havner. Havn skal tilstrebe økonomisk overskudd og bygge opp fond.
Samlet overskudd fra havnedriften 2018 er 4,9 mill. kroner.
Generelt:
HAVN: Høy aktivitet, god inntjening, svært godt resultat, flere nye kundeprosjekter gjennomført.
Antall tonn gods over kai i 2018 er 513 000 tonn. Dette er en gledelig økning til det høyeste tall
noensinne for Arendal havn. Antall kommersielle anløp (kun godsfartøy) er 289 fartøy. En gledelig
økning og videreføring av veksten fra tidligere år til ny all-time high.
SMÅBÅT: ledige plasser – reduserte inntekter- underskudd ved årsslutt.
GJESTEHAVN: Forventet underskudd på drift – forsikringsutbetaling for bassengknekk ikke
mottatt.

50.2 Arbeidsgiverstrategi
Arendal havn er en liten organisasjon med 8,7 faste årsverk. I tillegg er ca. 20 ungdom engasjert i
sesongarbeid i gjestehavnen.
Det gjennomføres månedlige allmannamøter med alle fast ansatte

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Gjennomføres månedlige allmannamøter for alle fast ansatte.
Det er gjennomført bruker undersøkelse 2018 i Arendal gjestehavn i samarbeid med Østre Agder.
Resultatene er gode, men produktet må fortsatt utvikles

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Havneforetaket har hatt ulykker i 2018, med personskade.
Det er gjort gjennomgang av alle hendelser 2018, og avvik er lukket

Vernerunde
Er vernerunde gjennomført i 2018?

ja

Vernerunde gjennomført Sandvikodden tankanlegg.
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Flere tiltak er planlagt for å øke sikkerheten ved fortøyning av tankskip
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Resultat
Styringsindikator

2017

2018

Fravær korttid (%)

0,6

0,7

Fravær langtid (%)

3,6

Nærvær (%)

Kommunens
mål

Enhetens mål

2018

2018

93

98

Antall HMS avvik

2000

Antall Kvalitets avvik

2000

Årsverk (antall)
Andel ansatte heltid (%)

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

70

Kommentarer

Utvikling siste år

Tiltak

Fravær
HMS avvik

7

analyse gjennomgang informasjon

Kvalitets avvik

8

analyse gjennomgang informasjon

Årsverk

8,8

Andel ansatte
heltid

7

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

0,8
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