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Rådmannens innledning



Politisk og administrativ organisering



Arbeidet med rullering av handlingsprogrammet

• Sterkere involvering og forankring hos de folkevalgte
• Økonomisk utfordringsbilde med avvik på 190-290 mill. kroner
• Vurdert mulige tiltak for økte inntekter, reduserte 

kostnader, strukturendringer, tjenestetilbud og utsettelser
• Løypemelding med ulike tiltak opp mot 300 mill. kroner
• Bystyret utfordret til å prioritere tiltak
• Rådmannen lagt til grunn prioritering fra den største grupperingen i 

bystyret
• Rådmannen har et selvstendig ansvar for et balansert, realistisk og 

fullstendig budsjett og handlingsprogram



Tiltak linje 81: Nedbemanning/andre tiltak

• Forslag om nedbemanning med 74 årsverk
• Forventet effekt i perioden

I påvente av full effekt fra nedbemanning og andre tiltak så legges det til 
grunn økt eiendomsskatt første to år.
For år 2023 og 2024 vil nedbemanning samt andre tiltak gi full effekt og 
eiendomsskatten settes ned til prioritert nivå. 

Tiltak 2021 2022 2023 2024
Nedbemanning 21 575 000 42 675 000 46 475 000 48 925 000



Tiltak linje 81: Nedbemanning/andre tiltak (60-100 mill. kroner)



Eiendomsgebyrer



Prosess nedbemanning

Målet er å unngå oppsigelser så langt det er mulig. 
Myndigheten til å si opp ansatte ligger til rådmannen
Prosessen starter så snart som mulig for å få effekt fra 2021

Avtaleverk rundt nedbemanning: 
• Medvirkning og medbestemmelse
• Overtallighet
• Omplasseringsutvalg
• Oppsigelse



Tiltak fra Bærekraft 2023 Prosess nedbemanning

• Bedre innkjøp – fordelt innsparing 1 mill. kroner
• Redusert sykefravær – fordelt innsparing 6 mill. kroner
• Økt heltid – fordelt innsparing 3,5 mill. kroner
• Overtid og ekstrahjelp – fordelt innsparing 5 mill. kroner

• Ingen generell prisjustering av enhetenes kjøp av varer og tjenester – i sum 
en ufordelt kostnad på 13,4 mill. kroner

I sum utgjør dette 28,9 mill. kroner driftsutfordring for enhetene på toppen av 
konkrete tiltak og nedbemanning



Satsingsområder
Kommuneplanens handlingsdel



Satsingsområder og kommunens bærekraftsmål

• Godt liv for alle
• Dekker bærekraftsmål: god helse, god 

utdanning, mindre ulikhet, likestilling 
mellom kjønnene, fred og 
rettferdighet.

• Grønt samfunn
• Dekker bærekraftsmål: stoppe 

klimaendringene, livet under vann.
• Regional vekst

• Dekker bærekraftsmål: bærekraftig 
byer og samfunn, anstendig arbeid og 
økonomisk vekst.

• Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå 
målene er helt avgjørende for alle de tre 
satsingsområdene og er et viktig 
virkemiddel for å oppnå kommunens mål.



Satsingsområder

• Godt liv for alle      
• Dekker bærekraftsmål: god helse, god utdanning, mindre ulikhet, 

likestilling mellom kjønnene, fred og rettferdighet.
• Grønt samfunn      

• Dekker bærekraftsmål: stoppe klimaendringene, livet under vann.
• Regional vekst      

• Dekker bærekraftsmål: bærekraftig byer og samfunn, anstendig 
arbeid og økonomisk vekst.

• Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene er helt avgjørende for alle 
de tre satsingsområdene og er et viktig virkemiddel for å oppnå 
kommunens mål.



Godt liv for alle

• å øke andelen som gjennomføre påbegynt utdanning og kommer ut i 
heltidsarbeid

• å styrke folkehelse, forebygge sykdom og skader og å redusere sykefravær         
i egen virksomhet

• å bygge gode fellesskap gjennom kultur-, idretts- og organisasjonsliv

• å redusere ulikheter mellom innbyggere

• å bidra til gode boliger for barnefamilier, enslige, eldre og innbyggere med 
spesielle behov

• å bidra til bostedsattraktivitet gjennom god tilgang til sjø, friluftsområder, 
attraktiv skjærgård og Raet nasjonalpark

• å tilby riktige helsetjenester sånn at flest mulig klarer selg selv og opplever 
mestring i eget liv



Grønt samfunn

• å realisere målsettinger i kommunens klima- og energiplan
• å utvikle og tilgjengeliggjøre digitale tjenester
• kortreiste kultur- og fritidstilbud, herunder utvikling av Raet 

nasjonalpark
• blå vekst og å sikre 100-meters beltet langs sjøen
• å forsterket vannforsyningen og følge opp saneringsplan for avløp
• kunnskapsformidling om bærekraftig utvikling blant barn og unge 

gjennom barnehager og skoler
• at Arendal Havn og Arendal eiendom skal stå for en bærekraftig klima-

og miljøpolitikk på foretakenes områder



Regional vekst

• å realisere målsettinger i næringspolitisk handlingsplan og i areal- og 
transportplanen. Kommunen skal være en aktiv bidragsyter til satsinger i 
Regionplan Agder 2030.

• å videreutvikle Arendal havn Eydehavn som et regionalt knutepunkt for  
vareeiere og fremtidens verdiskapere og å oppnå status som stamnetthavn

• å styrke regionens satsing på e-helse og velferdsteknologi
• å tilrettelegge for boligbygging som gjør Arendal til et attraktivt sted å bosette 

seg
• å bidra til at lokal stedsledelse, sikre sosial bærekraft i planleggingen, biologisk 

mangfold, grønnstruktur, samt å utvikle attraktive opplevelsesarenaer
• å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet, samt å sikre HMS og læringskultur 

i egen virksomhet
• å videreutvikle Arendal som kultur- og arrangementsby



Levekår, folkehelse og demografi

Utfordringene for kommunen fremover er spesielt knyttet til:
• levekår og folkehelse
• utenforskap
• store endringer i befolkningssammensetningen med færre barn og flere 

eldre innbyggere
• svak vekst i arbeidsplasser og folketall



Utenforskap

• Sammenlignet med landssnittet har Arendal vesentlig flere i arbeidsfør alder som verken er i arbeid eller under utdanning.
• Arendal har over 1000 unge uføretrygdede (18-44 år). Antall uføretrygde har økt de siste årene.
• Sysselsettingsgraden er lavere i Arendal sammenliknet med landssnittet. 
• Det er også en tydelig kjønnsforskjell der langt flere kvinner enn menn står utenfor arbeid eller utdanning, og kvinner som jobber 

deltid enn landssnittet.



Demografi



Demografi og kompensasjon i rammetilskuddet



www.arendal.kommune.no/statistikk



Økonomi



Sammenheng mellom handlings- og økonomiplan og 
kommuneplanens samfunnsdel

• Handlings- og økonomiplanen samler kommuneplanens 
handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett i ett dokument

• Kommuneplanens handlingsdel viser prioriteringer og tiltak for å 
nå de langsiktige målene i samfunnsdelen og andre temaplaner 

• Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og 
gi en realistisk og fullstendig oversikt over økonomiske 
forutsetninger over en fireårs periode

• Årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler, og 
anvendelse av disse i kommende år



Økonomiske rammebetingelser

Koronapandemien
• Økte kostnader, usikkerhet om full kompensasjon i 2020, varsel om tilleggsprp for 2021

Statsbudsjett 2021
• Arendal har en beregnet vekst i frie inntekter på 3 prosent fra 2020. 
• Kommunal deflator er 2,7% og angir lønns- og prisvekst. Det betyr at det knapt er realvekst
• I statsbudsjettet foreslås det at den kommunale skattøren for 2021 økes med 1,05 

prosentpoeng til 12,15 %. 
• Når det tas hensyn til elementer som er inkludert i rammetilskuddet, som økt egenandel 

toppfinansieringen, satsing på rehabilitering med mer så er veksten i realiteten spist opp.



Arendals vekst i frie inntekter etter statsbudsjettet

Arendal har en vekst i frie inntekter på 3,0 % fra 2020.
Deflator beregnet til 2,7 %. (Lønn 2,2 % -Pris 3,4 %)

Pris og lønnsvekst utgjør omtrent hele økningen.
• Økning i frie inntekter på 50,5 mill. kroner 
• Lønnspott økes med 35 mill. kroner
• Prisvekst 13,4 mill. kroner – kompenseres ikke. 
• Reallønnsnedgang i 2021.



Effekten på utfordringsbildet i HØP

Statsbudsjett og saldering
Justering inntektsanslag 50 552 000 
Avsetning til lønnsavsetning 35 000 000- 
Prisstigning 13 400 000- 
Tilskudd rressurskrevende tjenester 1 040 000-   
Utvidelse ettervern 219 000-      
Habilitering funksjonshemmede 814 000-      
Brutto sum saldering 79 000        
Ut av rammen, egen finansiering 6 032 000   
Pensjon private bhg 600 000      
Tiltak: Ikke kompensere for prisstigning 13 400 000 
Salderingseffekt etter statsbudsjettet 20 111 000 



Finansielle måltall drift og investering

• Netto driftsresultat skal være positivt i hvert av årene i 4-års perioden. 
Rådmannen og formannskapet skal i den løpende økonomistyringen 
arbeide for å oppnå 1,75 % netto driftsresultat hvert enkelt år.

• Felles disposisjonsfond (eksl. enhetenes disposisjonsfond) skal til 
enhver tid være over 100 mill. kroner.

• Investeringsgjeld dekket over driftsbudsjettet skal i planperioden ikke 
økes ut over et lånetak på 3 200 mill. kroner. Nivået justeres med 1,75 
% årlig fra og med 2020.



Driftsbudsjett



Sentrale inntekter



Frie inntekter

• Vekst i frie inntekter fra 2020 til 2021 er på 3 %, korrigert for 
oppgaveendringer. 

• Deflator på 2,7 % og vekst utover dette skyldes i all hovedsak 
kompensasjon for endringer i demografi og oppgavejusteringer.

• Kommunens skatteinntekter for 2021: 1 259,7 mill. kroner. 
• Rammetilskuddet inkludert skjønnsmidler og inntektsutjevning: 1 279,8 

mill. kroner.  
• I sum frie inntekter 2 773,5 mill. kroner for 2021. 
• Staten gir kun budsjettforutsetninger for ett år og nivået er derfor videreført 

for perioden.



Eiendomsskatt

Rådmannen legger føringer fra statsbudsjettet til grunn for forslag til eiendomsskatt
Det legges også til grunn en sosial profil gjennom et bunnfradrag

• Bolig- og fritidseiendommer får en skattesats på 3,7 promille, samt et bunnfradrag på 
150 000 kroner pr. boenhet.

• Næringseiendommer, ubebygde eiendommer og annet som ikke er bolig- og 
fritidseiendommer får en skattesats på 6,7 promille.

• For eiendommer med «Særskilt skattegrunnlag» fortsetter kommunen med skattesatsen 
på 7 promille. Skattegrunnlaget trappes her ned med 1/7 pr. år. Dette er i samsvar med 
lovendring som gjelder f.o.m. 2018.

• Bolig- og fritidseiendommer har en reduksjonsfaktor på 30 %. Øvrige eiendommer har 
ikke reduksjonsfaktor. Dette er i samsvar med kravene i eiendomsskatteloven og med 
vedtak i bystyret.



Eiendomsskatt alternativer

• Ulike innretninger ift satser og mulig bunnfradrag
• Maks promille på 4 på bolig og fritid med 30 % reduksjonsfaktor og 7 på næring mm

Rådmannens forslag 2020 2021 2022 2023 2024 2021-2022 2023-2024
Bolig verdi 2,5 mill. kroner 5000 5920 5920 4800 4800 promille: 3,7 promille: 3,0
Annen eiendom med takst 2,5 mill: 7000 16750 16750 14500 14500 promille 6,7 promille 5,8

bunnfradrag 150.000 bunnfradrag 150.000

Alternativ II 2020 2021 2022 2023 2024 2021-2022 2023-2024
Bolig verdi 2,5 mill. kroner 5000 6125 6125 5250 5250 promille: 3,5 promille: 3,0
Annen eiendom med takst 2,5 mill: 7000 15000 15000 12000 12000 promille 6,0 promille 4,8

bunnfradrag 0 bunnfradrag 0



Finansinntekter og -utgifter

• Renteinntekter både fra videreutlån til KF og beholdning i bank
• Økt utbytte i perioden
• Minimumsavdrag ift investeringsplan



Resultatoversikt og disponering, AK



Økonomiske rammer til enhetene, sektornivå

• Rammene er inklusive konsekvensjusteringer, endringer i avtaler og vedtak, 
pensjonskostnader, nye tiltak og innsparingstiltak



Økonomiske rammer til Arendal eiendom KF

• Husleier FVD og innleie er justert med deflator (4,7 mill kr)
• Husleie økt i forhold til økt areal (0,5 mill. kroner)
• Forventet konsernbidrag (6 mill. kroner)



Økonomiske rammer til Arendal havnevesen KF

• Renter og avdrag til kommunen i sum 10 mill. kroner og økende
• Tilskudd til drift av fergeleier (0,2 mill. kroner)
• Forventet konsernbidrag (1 mill. kroner)



Konsolidert driftsbudsjett



Investeringsbudsjett



Investeringsstrategi

• Handlingsregel lånegjeld
• 10-års investeringsstrategi (mai 2020) som utgangspunkt for planlegging
• Utsette og prioritere investeringer ift gjennomføring og låneevne
• Tiltak med redusert investering, i sum 200 mill kroner



Vedtak 10 års investeringsplan 
2021-2030

Rådmannens forslag HØP 
2021-2024 
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Investeringer Arendal eiendom KF

De største investeringene er:
• Helsehus Saltrød inkl. vaskeri og kjøkken, 717 mill. kroner - total 

budsjettramme 722 mill. kroner
• Nybygg legevakt/KØH - inkl. korttidsplasser, 246,2 mill. kroner - total 

budsjettramme 285 mill. kroner
• Enhet funksjonshemmede - Ny bolig yngre funksjonshemmede, 75 mill. 

kroner - total budsjettramme, 100 mill. kroner
• Marisberg, videre utvikling, 55 mill. kroner
• Ny flerbrukshall Sør Amfi, 50 mill. kroner



Investeringer Arendal kommune og Arendal Havn KF

Arendal kommune: 
• Egenkapitaltilskudd AKP 2021-2024, 40 mill. kroner 
• Infrastruktur Kunnskapshavna del 3, 27,3 mill. kroner
• Utstyr omsorgsenhetene, 17 mill. kroner
• Østre Agder Brannvesen – biler og utstyr, 13,1 mill. kroner
Arendal havn:
• Ny kai – Eydehavn, 48 mill. kroner
• Areal (tilrettelegging og kjøp), 16 mill. kroner
• Infrastruktur Eydehavn inkl. ro-ro, 12 mill. kroner



Totale investeringer



Lånegjeld

• Netto lånegjeld øker i perioden fra 31.12.2020 til 31.12.2024 med vel 1 mrd
hvor halvparten dekkes av selvkost

• Økningen i låneopptak i perioden på 1,8 mrd kroner
• Minimumsavdraget er på 722 mill for samme periode.  



Handlingsregel gjeld



Arbeidsgiverstrategi



Status

Satsingsområde Status 2019 Kommentar

Lærlingesatsingen 103 Antall lærlinger

Heltidskultur 52 % Andel heltidstidsansatte hele kommunen

36 % Andel heltidstidsansatte helse og levekår

Sykefravær 8,2 % Totalt hele kommunen

Likestilling og mangfold 76 % Andel kvinner hele kommunen

Læringskultur 6 154 Antall avvik totalt hele kommunen



Lærlingesatsingen videreføres

• Lærlingeplasser fremdeles et knapt gode – både i de store fagene 
(helse, barn, kokk) og de små fagene

• Satsingen er fullfinansiert - full måloppnåelse ved utgangen av 2021
• Antallet er et estimat – påvirkes blant annet av andelen helsefag 

(dyrere) og elever uten ungdomsrett (lavere tilskudd)

Periodemål 
arbeidsgiverstrategien Status 31.12. 2019 Mål 2020 Mål 2021-23

Antall lærlinger 103 131 139



Lavere sykefravær

• Potensiell økonomisk gevinst = 6 mill. kr. i 
betalbare kostnader

• 6,5 % = blant de 20 beste kommunene i Norge 
(av 356)

• Svært krevende og høy risiko – mange faktorer 
som påvirker sykefraværet, bl. a. levekår

• Redusert kapasitet til støtte og oppfølging på 
grunn av kutt i HR-staben (fra 9 til 7 rådgivere)

Periodemål 
arbeidsgiverstrategien Status 2019 Mål 2021 Mål 2022-24

Totalt sykefravær 8,2 % 6,5 % 6,5 %



Heltidskultur = kompetansekultur = effektiv drift

• Gir (minst) 3,5 mill. i reduserte kostnader
• Målet om 50 % i HL nås = best sør for Oslo
• Krevende: 200 nye heltidstilsatte neste år => stillingene 

til rundt 200 deltidstilsatte forsvinner
• Helgearbeidet fordeles på 200 færre personer. Fra ca 

290 timer i 2019 til ca 320-330 timer i 2021
• Mere kontrollerbart enn sykefraværet, men risiko knyttet 

til organisasjonens mot, vilje og modenhet
• Mindre ressurser til støtte og oppfølging fra HR på grunn 

av kutt i bemanning

Periodemål 
arbeidsgiverstrategien Status 2019 Mål 2021 Mål 2022-24

Andel heltidstilsatte 
(hele kommunen) 52 % 60 % 60 %

Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 81 % 85 % 85 %



Mangfold i Arendal kommune gir økt kvalitet og innovasjon

• P.t. 76 % kvinner
• Flest ansatte mellom 40 og 50
• Få med innvandrerbakgrunn
• Følges opp i ny 

arbeidsgiverstrategi og med 
«Likestilt arbeidsliv»-
sertifisering med tilhørende 
tiltak



Servicesenteret og innbyggerkontakt

• Vedtatt kuttet med 4 årsverk i 
perioden (fra 10,3)

• Nødvendig med en grunnleggende
omlegging av tjenestetilbudet – ikke 
en justering

• Brukerne fra fysiske møter til 
automatisering og digitale tjenester

• Prosjekt som involverer IKT og 
kommunikasjon i tillegg til selve 
tjenesten



IKT og digitalisering

• Prioritering: 0,5 mill. kr årlig i 
kommunalt tilskudd til 
bredbåndsutbygging

• Kraftig kutt i overføringene til IKT 
Agder IKS – 3, 4, 5 og 6 mill. kr

• Representantskapet i IKT Agder IKS 
har vedtatt å kutte budsjettet for 2021 
med 4 %



Klimabudsjett



Hvorfor lager Arendal et klimabudsjett?
Bystyret har i Kommunedelplan for klima og energi vedtatt at Arendal skal bidra til at 
målene i Parisavtalen nås. Arendal skal være en 1,5 graders by i 2040.

Ett av grepene vi gjør er å innføre klimabudsjett. 
- Klimabudsjettet er integrert i kommunens økonomiske budsjett – HØPen.
- Klimabudsjettet vedtas politisk, integreres i kommunebudsjettet og følges opp på lik linje 

som andre budsjettkapittel i kommunen. 
- Klimabudsjettet er et prosessverktøy i kommunens arbeid med klima- og 

energiplanlegging.

Dette er det første klimabudsjettet.

Arendal kommune har samarbeidet med Agder fylkeskommune om dette første budsjettet.



• Et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og nå vedtatte klimamål. 
• Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp, forventet effekt av tiltakene og 

fordeler ansvaret for gjennomføringen. 

Hva er klimabudsjett?



Hva inneholder et klimabudsjett? 
• Det viser en oversikt over totale direkte utslipp for kommunen.
• Identifiserer tiltak for utslippsreduksjon.

• Viser finansiering og tiltakseffekt (utslippsreduksjon). 

Klimamålet og reduksjonene i klimagassutslipp måles i forhold til utslippsnivået i 2017.

2017 er satt som referanseår for Arendal. Det samme har Agder fylkeskommune. 
Klimastatistikken fra Miljødirektoratet er grunnlaget for å lage klimabudsjettet.

Det finnes både klimaregnskap på organisasjonsnivå – kommunens drift,  og klimaregnskap for 
kommunen som geografisk område. Disse to er forskjellige. Arendal har laget klimaregnskap for vår 
egen drift siden 2008.



Utslipp fra Arendal – vårt geografiske område:



Nr. Prioriterte klimatiltak Finansiering Kostnader MNOK Redusert utslipp i tonn CO2 ekv.

2021 2022 2023 2024 2021 2024 2030
Tabell direkte utslipp

1 Gjennomføre tiltak for økt sykling og gåing 
med utgangspunkt i mulighetsstudier

Innenfor budsjettramme 2,8 2,8 2,8 2,8 ikke beregnet

2 Gradvis elektrifisering  bybusser i 
Arendalsregionen. Potensial for utslippskutt.

Eksterne midler 0 0 0 0 200 750 2 000 

3 Utslippskrav drosjenæring. Eksterne midler 0 0,3 0 0 180 900 2 450 
4 Fossilfri byggeplass utredes Innenfor budsjettramme 0 ikke beregnet 

5 Utskiftningsplan egne tyngre kjøretøy og 
maskinpark

Innenfor budsjettramme 0 0 0 0 beregnes 2021 

6 Utskifting til fossilfrie kjøretøy, leasede Innenfor 
budsjettramme

150 300 300 

7 Omlegging til nullutslippsferjer. Investering 0 7,7 7,7 180 180 
8 Landstrøm alle skip Innenfor budsjettramme 0 ikke beregnet 
Sum kostnader (MnNOK ) og direkte 
utslippsreduksjon tonn CO2 ekv.

2,8 3,1 10,5 10,5 530 2 130 4 930 

Tabell energitiltak (indirekte utslipp) Kostnader MNOK Redusert utslipp i tonn CO2 ekv.
9 Energieffektivisering vei. LED veilys Investering 3,25 3,25 3,25 3,25 beregnes 2021

Sum kostnader (MNOK ) og indirekte 
utslippsreduksjon tonn CO2 ekv.

3,25 3,25 3,25 3,25

Tabell indirekte utslipp Kostnader MNOK Redusert utslipp i tonn CO2 ekv.
10 Klimafordelaktig materialbruk bygg Investering Ikke beregnet.
11 Halvere matsvinn Arendal kjøkken Innenfor budsjettramme 0,4 10 20 40 

Sum kostnader (MNOK ) og indirekte 
utslippsreduksjon tonn CO2 ekv.

0,4 10 20 40 

Tabell andre aktiviteter og verktøy som understøtter 
utslippsreduksjoner
12 Klima og energiprosjekter Innenfor budsjettramme 0,5 0,5 0,5 0,5 Ikke beregnet.

13 Klimapartnere, Innenfor budsjettramme 0,05 0,05 0,05 0,05 Ikke beregnet.
14 Innenfor budsjettramme Innenfor budsjettramme 0,5 0,5 0,5 0,5 ikke beregnet
15 Klimakommunikasjon Innenfor budsjettramme 0,5 0,5 0,5 0,5 ikke beregnet
Sum kostnader (MNOK ) andre aktivitet og verktøy 
som understøtter utslippsred.

1,55 1,55 1,55 1,55

Vedtatte mål i 

Kommunedelplan 
klima og energi 

og 

Handlingsplan for 
klima og energi 

danner grunnlaget for 
de prioriterte tiltakene i 
klimabudsjettet. 

Arendal kommunes 
første klimabudsjett:



Kultur, infrastruktur og 
samfunnsutvikling



Kommunalteknikk og geodata:

Innsparingstiltak:

Vei og parkering (trafikksikkerhet) kr. - 1 000’ fra 2021
Nedlegging kommunale veier kr. - 1 000’ fra 2021
Parkeringsavgift på kommunale arealer kr. - 2 000’ fra 2021

Mål om besparelser tilknyttet bedre 
innkjøp og redusert overtid/ekstrahjelp kr. - 465’ fra 2021



Kultur:
Tiltak:
Drift nye turløyper fra 2022 kr. 100’ fra 2022

Løkholmen kr. 350’ fra 2021
Overtakelse drift Barbu park kr. 125’ fra 2021

Innsparingstiltak:
Tilskudd til frivilligsentraler kr. - 1 657’ fra 2021
Nedbemanning 3 årsverk kultur/bibliotek kr. - 1 050’ i 2021

kr. - 2 100’ fra 2022

Mål om besparelser tilknyttet bedre 
innkjøp og redusert overtid/ekstrahjelp kr. - 235’ fra 2021



Østre Agder Brannvesen:
Innsparingstiltak:

Brannsamarbeid med Grimstad kommune kr.  - 750’ fra 2021
Nedbemanning 1 årsverk brann kr.  - 350’ i 2021

kr.  - 700’ fra 2022

Optimalisering selvkost feiing kr.  - 300’ fra 2021
IUA/Regional beredskap akuttforurensing, 
bruk av fond kr.  - 250’ i 2021-23

Mål om besparelser tilknyttet bedre 
innkjøp og redusert overtid/ekstrahjelp kr.  - 280’ fra 2021



Vitensenter Sørlandet

Innsparingstiltak:

Mål om besparelser tilknyttet bedre 
innkjøp og redusert overtid/ekstrahjelp kr.  - 60’ fra 2021



Arendal Voksenopplæring:
Tiltak:
Norskopplæring og grunnskoleopplæring kr. 1 415’     i 2021

kr. 1 500’ fra 2022

Innsparingstiltak:

Mål om besparelser tilknyttet bedre 
innkjøp og redusert overtid/ekstrahjelp kr. - 215’ fra 2021



Stab Samfunnsutvikling:
Nye tiltak:
Husleie Eureka kompetanse  (lagt tilbake i rammen) kr.  2 675’ fra 2021

Innsparingstiltak:
Husleie Eureka kompetanse kr. - 1 975’ fra 2022

Reduserte husleier Eureka kr. - 1 485’ fra 2021
Optimalisering selvkost reguleringsplaner kr. - 700’ fra 2021

Nedbemanning 1 årsverk planavdelingen kr. - 700’ fra 2021

Nedbemanning 0,5 årsverk i kommunikasjon kr. - 350’ fra 2022
Nedbemanning 2 årsverk Nordisk Informasjonskont. kr. - 700’ fra 2021
Elferjer på fjorden (forsinket oppstart) kr. - 2 000’ i 2022-23

Mål om besparelser tilknyttet bedre 
innkjøp og redusert overtid/ekstrahjelp – andel av kr. - 107’ fra 2021



Helse og levekår
SAMMEN KAN VI!



«Å vokse smartere» vil kreve helhetlig tilnærming og et tett 
samarbeid mellom politikk og administrasjon

►Behovet for pleie- og 
omsorgstjenester er over 
dobbelt så høyt i 2045 dersom 
vi fortsetter som i dag
►Behovet øker fra dag 1
►Hovedutfordringen er 
innbyggernes forventninger til 
helse- og velferdstjenestene
►Utfordringsbildet både i 
Arendal og nasjonalt –vil kreve 
nye arbeidsformer

Kilde: Agenda Kaupang basert på demografi-komponenten 
i statens inntektssystem og MMMM-alternativet til SSB, 
august 2020



Demografiske endringer barn vs. eldre



Større utfordring i Arendal enn i Norge som helhet knyttet til 
aldersbæreevne

Arendal 
3,6
Norge
4,0



Innsparingstiltak som berører enhetene i tjenesteområdet Helse 
og levekår

• Flyktninger, enhetene NAV, Voksenopplæringen og Enslige 
mindreårige/avlastning – andel av reduksjon på 8 årsverk

• Barnevern, Forebyggende enhet og enhet psykisk helse og rus – andel 
av reduksjon på 9 årsverk

• Bemanne ned 2 årsverk Støttetjenester/koordinerende enhet
• Bemanne ned 2 årsverk Mestring og habilitering
• Bemanne ned 3 årsverk servicetjenester institusjon



Andre innsparingstiltak i Helse og levekår

• Besparelser ved bedre innkjøp – reduserte rammer på til sammen 613 
000 kroner for tjenesteområdet

• Heltid/deltid - reduserte rammer på til sammen 3,050 millioner kroner 
for tjenesteområdet

• Lavere sykefravær – reduserte rammer på til sammen 
3,170 millioner kroner for tjenesteområdet

• Overtid, vikar, ekstrahjelp, reduserte rammer på til sammen 2,190 
kroner for tjenesteområdet

Totalt for tjenesteområdet 9,023 millioner kroner
• Ingen kompensasjon for prisvekst



Andre forhold som utfordrer

FELLES BASE 
HJEMMEBASERTE 

TJENESTER

AVVIKLING SOLHAUG BOS HVORDAN SKAL VI FÅ TIL Å 
VOKSE SMARTERE?



Strategiske valg i helse og levekår, Arendal kommune



Innsatstrapp innarbeides i Arendal kommune



Utkast kostnadsfordeling, versjon 1.0



Barn, unge og familier
Ansatte og driftsbudsjett i tjenesteområdet pr 1.9.2020:

• Antall ansatte: 1 259

• Antall årsverk: 1 039

• Forslag driftsbudsjett 2021: 1,03 mrd. kroner



Arendal har flere unge som ikke er i utdanning eller arbeid enn landet. Arendal har også en 
noe høyere andel unge innvandrere som ikke er i utdanning eller arbeid enn landet. 
Begge kjønn Alder, 16 - 25 år Andel (prosent)

2018 2019

Hele landet Totalt 12 12

Innvandrere 29 27

Befolkningen unntatt 
innvandrere 10 9

Arendal Totalt 16 15
Innvandrere 32 29

Befolkningen unntatt 
innvandrere 14 13



Mottakere av stønad til livsopphold, 20-44 år;
Mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, 
overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 
Vi ser at 17% av kommunens innbyggere i alderen 20-44 år i 2018 mottok stønad til 
livsopphold, mens tilsvarende tall for landet var 10%.

Begge kjønn, andel i prosent

År 2014 2015 2016 2017 2018

Hele landet 20 - 44 år 11 11 11 11 10

Arendal 20 - 44 år 17 19 19 18 17



Bidrag for å endre dette bildet – God utdanning legger forholdene 
til rette for gode år i v.g.o.



Satsingsområde siden 2016:
Gode læringsmiljø i bhg. og skole



Forts. gode læringsmiljø 



Bedre tverrfaglig arbeid – BTI-modellen

• Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i 
folkehelseprogrammet i Agder

• Arendal innførte BTI-modellen fra 1.1.2019

• Implementering av nivå 0, 1, 2 og 3 tar tid

• Modellen er god, og svært mye godt arbeid er gjort.
• Stadige evalueringer og justeringer 
• Styringsgruppa fortsetter (kommunalsjef, skolesjef, barnehagesjef, 

enhetsledere, avdelingsledere)

• Covid 19

• Nye læreplaner i skolefagene fra 1.1.2020







Utfordring
Færre barn - endringer i demografi – barnehage og skolestruktur. 

Nå er elevtallsnedgangen stor på barnetrinnet - den har startet – mens elevtallet 
på ungdomstrinnet vil øke i noen år før det tallet også vil gå nedover.

Tabellen under viser barnetall etter fødselsår pr 1.10.2020.     2014-årgangen går nå i 1. klasse



Forts. utfordringer

- Ting tar tid – jfr BTI-modellen

- Nye læreplaner i alle fag fra 1.8.2020

- Covid 19



Innsparingstiltak som berører enhetene i tjenesteområder 
Barn, unge og familier

Nedbemanning
• Nedbemanning 5 årsverk spesialpedagogiske tjenester

• Nedbemanning 3,2 årsverk fritidsmedarbeidere i oppvekstområdene

• Nedbemanning 6,8 årsverk skole, ikke –pedagogisk personale

• Ikke videreføre prosjektstilling i seksuell helse

• Redusert bemanning i barnehagene som følge av lavere barnetall

• Flyktninger, enhetene NAV, Voksenopplæringen og Enslige mindreårige/avlastning –
andel av reduksjon på 8 årsverk

• Barnevern, Forebyggende enhet og enhet Psykisk helse og rus – andel av reduksjon 
på 9 årsverk



Andre innsparingstiltak i tjenesteområdet

• Besparelser ved bedre innkjøp – reduserte rammer på til sammen 426 000 kroner for 
tjenesteområdet

• Lavere sykefravær – reduserte rammer på til sammen 2,83 mill kroner for 
tjenesteområdet

• Redusert overtid, vikar, ekstrahjelp, reduserte rammer på til sammen 1,65 mill kroner 
for tjenesteområdet

• Ingen kompensasjon for prisvekst

• Endret barnehagestruktur i sentrum fra august 2021

• Endret barnehagestruktur på Tromøy fra 2022 



Arendal eiendom KF



Arendal eiendom KF –budsjett 2021 – tiltak driftsbudsjettet

Arendal Eiendom KF 93



Arendal eiendom KF –budsjett 2021 – investeringsbudsjettet

Arendal Eiendom KF 94

Utvalgte investeringsprosjekt: 

• Nybygg legevakt/KØH kr  185 050 500 Resterende i 2022
• Ny flerbrukshall Sør amfi kr    25 000 000 Resterende i 2022
• Marisberg, videre utvikling kr    25 000 000 
• Røed avlastning kr    22 800 000 
• Ny barnehage Marisberg kr    15 000 000 Resterende i 2022
• ENØK-tiltak kr     3 000 000  
• Helsehus Saltrød, forprosjekt kr     5 000 000
• Forsterket boliger kr     8 700 000 
• Overgangsboliger kr     4 500 000 
• Lassens hus  bevilgning i 2020
• Eksisterende svømmebasseng  kr    1 000 000 



Arendal havn KF



Arendal havn KF  - Handlings– og Økonomiplan 2021

Oppdrag, visjon & verdier

Samfunnsnyttig, bærekraftig sjørelatert verdiskapning

Sjøveien er miljøveien:

Et godt liv for alle

Samarbeid for å nå 
målene

• Industri og prosjekt
Eydehavn

• Våt bulk terminal 
Sandvikodden

• Cruise
Sentrum

• Fiskemottak
Barbu

• Lokalfergeleier & 
Dampskipsbrygger
all over the place

• Gjestehavn
sentrum

• Småbåthavner
Hver bidige bukt

• Sentrumskaier
sentrum where else?



Gods & inntektsutvikling 2008 -2020
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Aksetittel

Inntekter Arendal havn

Serie1

Generellt:
Arendal havn KF er finansiert ved leieinntekter og brukerbetaling fra næringslivet – og mottar ingen 
økonomisk støtte, overføringer eller andre former for tilskudd fra kommunen. Arendal havn KF er og 
skal etter loven være regnskapsmessig adskilt fra kommunen.

2021: Drift: 
Inntekt ca 35 mill kr. (Konservativt anslag – avhengig av kunde/markedsutvikling)
Overskudd ca 2,5 mill kr. / Konsernbidrag: ca 1 mill fra havn til kommunen i 2021.

2021 Investeringer: 
Samlet ca 34,4 mill kr. Ny kai Eydehavn inkl Ro-ro rampe. Tekn utrustning / Areal
Sandvikodden tankanlegg må oppgraderes ihht kundekontrakt. ( forventer ca 7 mill i økte investeringer 2021)



Eydehavn
Ny kai – ro-ro rampe- areal



GODS- OG PROSJEKTHAVN FISKERI OG FISKEMOTTAK CRUISE GJESTEHAVN FRITIDSBÅT OG LOKALFERGE

Mål
● Et regionalt knutepunkt for vareeiere og fremtidens 

verdiskapere
● Mer gods fra vei til sjø
● Stamnetthavn
● Utrede havnesamarbeid og optimal organisering
● Ro-ro fasiliteter /andre fasiliteter
● Ny vei til E18
● Tilstrekkelige arealer og kaier for dagens og fremtidens økte 

godsmengde og varierende godstype

Bærekraft
● Alt elektrifiseres eller omgjøres til nullutslipp - alternativt 

vurderes avvikling - innen 20130
● Deltagelse i prosjekter og initiativ som bidrar til omstilling
● Redusere uønsket påvirkning
● Utrede støy og gjøre tiltak
● Videreføre mottaksplikt og oppheve laste og losse 

restriksjoner som er negativt konkurransevridende.

Økonomi
● Sikre langsiktige inntekter og økonomisk overskudd fra driften 

på Eydehavn og Sandvikodden.
● Fjerne hindringer for effektiv 24 timers kontinuerlig drift. 
● Gi næringslivet et fortrinn ved sjøtransport

Mål
● Lokalt fanget og kortreist sjømat.
● Videreføre tradisjonell primærindustri
● Lokale arbeidsplasser
● Rekruttere til fiskeryrket
● Levende Kystkultur

Bærekraft
● Redusert miljøpåvirkning

Økonomi
● Økonomisk balanse

Mål
● Økt lokal verdiskapning fra besøk og reiseliv.
● Bærekraftig cruisetrafikk som en del av regional 

reiselivsatsning. 
● Videreføre byens historiske knytning til sjø og 

skipsfart.
● Synliggjøre lokale leverandører og tjenesteytere til 

cruisemarkedet

Bærekraft og redusert miljøpåvirkning
● Ta del i nasjonale ambisjoner
● Landstrøm
● Båter med riktig størrelse og antall passasjerer
● Pådriver for rask omlegging til bærekraftig

Økonomi
● Økonomisk overskudd
● Bidra til lokal verdiskaping

Mål
● Økt lokal verdiskapning fra besøk og reiseliv.
● Flere besøkende
● Lengre opphold per besøk
● Oftere gjenvisitt
● Trygg overnatting
● Gode opplevelser
● Sentrumsattraktivitet

Bærekraft
● Etablere lademuligheter for elektrifisering av fritidsbåter 

innen 2030
● Redusert miljøpåvirkning

Økonomi
● Økonomisk balanse

Mål
● Høy bostedsattraktivitet med god tilgang til sjøen, attraktiv 

skjærgård og Raet nasjonalpark 
● Attraktive og tilgjengelige lokalfergeleier - med omlegging 

til utslippsfrie ferger
● Tilby småbåthavner og ramper som gjør det enkelt og 

attraktivt å bruke båt til en kostnad de fleste kan klare
● Videreføre damskips- og Pellebrygger for å sikre 

allmennheten tilgang til sjø
● Sikre lokale farleder og erverve områder til sjø som 

forsterker allmennhetens muligheter for tilgang til sjø i 
nærområdet

Bærekraft
● Redusert miljøpåvirkning
● Etablere lademuligheter for elektrifisering av fritidsbåter og 

ferger innen 2030

Økonomi
● Kostnad med begrenset mulighet for inntjening
● Samfunnsnytten ved å gjøre strandlinje mer tilgjengelig for 

allmennheten videreføres

Tiltak 
● Øke tilgjengelig areal og tilby bedrifter etablering
● Stamnetthavn
● Utrede samarbeid mellom havnene på Sørlandet
● Effektivt håndterings utstyr, ro-ro ramper mm
● Bygge nye kaier sikre mer areal
● Enhetlig drift og administrasjon av alle kaier på Eydehavn
● Tiltak for å redusere fremtidige konflikter. inkl oppkjøp av 

eiendommer

Tiltak
● Samarbeid med Arendal fiskarlag om 

rekruttering.
● Etablere et maritimt miljø og legge til rette for 

maritime aktiviteter i Barbu.

Tiltak
● Aktiv monitorering og deltagelse i dialog med 

cruisenæringen og andre havner for en mer 
bærekraftig cruiseindustri

● Utrede og etablere HW landstrøm i sentrum
● Aktiv og nyansert deltagelse i debatten om cruise og 

bærekraft
● Pådriver for raskere omlegging til bærekraft

Tiltak
● Utvide kapasiteten for fortøyning. Utvide antall strømuttak.
● Øke antall toaletter og dusjer i området
● Etablere lade infrastruktur for el. fartøy
● Oppgradere restaurant for økt inntjening
● Utrede mulighetene for ekstern drift og vedlikehold.
● Bidra til helårsdrift av basseng.
● Samarbeid med andre gjestehavner innen markedsføring, 

informasjonssystemer, betaling mm.

Tiltak
● Utrede mulighetene for mer ekstern drift og kjøp av 

vedlikehold
● Samarbeid med andre
● God geografisk fordeling av infrastruktur 
● Sikre offentlige brygger og nye egnede arealer

Oppdrag og visjon:  
Samfunnsnyttig, bærekraftig 
sjørelatert verdiskapning
Verdier: Mulighetsdrevet, Innovativ, 
Langsiktig, Tilrettelegger

Strategi 2017 - 2027
Revidert september 2020
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