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1 Innledning  

Tertialrapportene er i første rekke en gjennomgang og vurdering av løpende drift 
etter hhv. 4 og 8 måneder sett opp mot vedtatt budsjett. Det rapporteres på 
økonomi og personalindikatorer, og driftsenhetene vurderer økonomisk 
prognose frem mot regnskapsslutt. 

Hovedkonklusjonen så langt er at kommunens drift og investeringer i 2017 går 
etter planen. 

Ettersom tertialrapporten har til hensikt å være en avviksrapport, betyr det at årets rapport etter 2. 
tertial ikke gir grunnlag for grunnleggende endringer i de premisser som ligger for aktiviteten i 
kommunens mange utøvende virksomheter. 

Rapporten viser at vi har avvik som går i begge retninger rent økonomisk. Oppsummert viser 
justeringene en forbedring av netto driftsresultat fra minus 1 mill. kroner til pluss 18 mill. kroner. 
Sett i forhold til bystyrets handlingsregel om positivt netto driftsresultat på pluss 1,75 %, er dette en 
endring i riktig retning. 

Det er imidlertid all grunn til å ta forbehold om at 1/3 av året gjenstår, og det er mange 
usikkerhetsmomenter. Skatteøkningen som nå er lagt inn er basert på nye prognoser, og det er 
ikke gitt at disse holder. Det er også flere enheter som har overforbruk av budsjettmidler hittil i år, 
og som derfor er avhengig av å gjennomføre tiltak som virker for å komme ut i balanse. 
Rådmannen foreslår derfor å sette av et mulig positivt resultat til disposisjonsfond. Blir resultatet 
stående vil avsetningen bidra til at bystyrets mål om 100 mill. kroner i økonomisk buffer på 
disposisjonsfond kommer nærmere oppfyllelse. 

Kommunens samlede pensjonsføringer har alltid betydelig usikkerhet i seg. Rådmannen legger til 
grunn at endringer føres mot fond uavhengig av hvilken vei avvikene måtte vise seg å bli. Dog er 
det ikke noe som tilsier svært store avvik for pensjonspostene samlet målt mot vedtatt budsjett. 

 

Harald Danielsen 

rådmann 

2 Økonomisk utvikling 

Bystyret og formannskapet har gjennom året fått oversendt månedsrapporter som viser ureviderte 
tall etter hver måned. De siste rapportene har vist et samlet merforbruk på driftsenhetene. Dette 
skyldes i noen grad periodisering og forsinkede innbetalinger og utbetalinger, men viser også et 
forventet merforbruk på enkelte tjenester. 

Enheter som varsler merforbruk i planlagt tjeneste er utfordret i forhold til å iverksette tiltak for å 
redusere dette. Tiltak iverksatt i 1. tertial vil bli kommentert i denne rapporten, og evt. behov for nye 
tiltak vil bli drøftet. Det er imidlertid kort tid igjen av året for å snu driften av en tjeneste. 

I sum viser denne tertialrapporten at enhetene samlet er innenfor budsjettet på driftskostnader, 
selv om samlet netto lønn ligger noe over budsjettert nivå. Lønn er den største driveren i 
utviklingen av driftsresultatet, og følges nøye fra måned til måned. Det er fortsatt usikkerhet rundt 
totale pensjonskostnader og effekt av lønnsoppgjøret for 2017, men det forutsettes at det innenfor 
avsatte midler er dekning for dette. 

Det er varslet en økt skatteinngang for kommunesektoren. Dette etter at anslaget ble redusert i 
vår, men nå henter seg inn utover nedtrekket. Rådmannen foreslår å justere for dette, og avsette 
evt. mindreforbruk ved regnskapsavslutningen til disposisjonsfond. 
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3 Skjema 1A - Driftsbudsjett 

Arendal  
Periodisert 

regulert budsj.  
2. tertial 2017 

Regnskap 2. 
tertial 2017 

Diff. regnskap 
budsjett pr. 2. 

tertial 2017 
Diff. i % 

Skatt på inntekt og formue  -678 975 547 -683 922 440 -4 946 893 0,73 

Ordinært rammetilskudd  -782 507 736 -790 285 511 -7 777 775 0,99 

Skatt på eiendom  -73 592 640 -74 260 612 -667 972 0,91 

Andre direkte eller indirekte skatter  -200 000 0 200 000 -100,00 

Andre generelle statstilskudd  -116 917 064 -118 025 515 -1 108 451 0,95 

Sum frie disponible inntekter  -1 652 192 987 -1 666 494 078 -14 301 091 0,87 

Renteinntekter og utbytte  -112 742 664 -113 653 632 -910 968 0,81 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre 
finansutgifter  

73 992 100 78 562 706 4 570 606 
6,18 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

Avdrag på lån  38 163 960 40 343 127 2 179 167 5,71 

Netto finansinntekter/-utgifter  -586 604 5 252 201 5 838 805 -995,36 

Dekning av tidl. års regnskm. merforbruk  0 0 0 0 

Til bundne avsetninger  0 2 043 2 043 0 

Til ubundne avsetninger  39 720 492 39 750 986 30 494 0,08 

Bruk av tidl. års regnskm. mindreforbruk  -69 720 492 -69 720 492 0 0,00 

Bruk av ubundne avsetninger  -2 186 000 -3 815 754 -1 629 754 74,55 

Bruk av bundne avsetninger  0 -2 738 245 -2 738 245 0 

Netto avsetninger  -32 186 000 -36 521 462 -4 335 462 13,47 

Overført til investeringsbudsjettet  30 885 336 30 994 386 109 050 0,35 

Til fordeling drift  -1 654 080 255 -1 666 768 953 -12 688 698 0,77 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  1 730 850 629 1 731 370 007 519 378 0,03 

Merforbruk/mindreforbruk  76 770 374 64 601 054 -12 169 320 -15,85 

Skjema 1A viser status på driftsenhetene etter 8 måneders drift. Fra å ligge 15 mill. kroner over 
forventet nivå ved tertial 1, viser oversikten at enhetene nå ligger 12 mill. kroner bedre enn 
forventet nivå. Selv om det er et negativt resultat pr. august måned med 76 mill. kroner, vil 
inntekter tredje tertial etter planen dekke inn dette. 

3.1 Skatt og rammetilskudd 

Det er forventet økte skatteinntekter for kommunene. Dette fremkommer i prognose fra regjering 
og departement, mens et nytt anslag vil bli lagt frem i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. En 
forventet økning for Arendal kommune er 15,0 mill. kroner i sum av egen skattevekst og 
inntektsutjevning. Rådmannen foreslår å justere budsjettet for dette beløpet. 

Det er forventet at kommunen vil motta det budsjetterte ordinære rammetilskuddet. Avviket på 
denne posten i skjema 1A skyldes periodisering og vil jevne seg ut innen årsslutt. 

3.2 Sum frie disponible inntekter 

I denne posten inngår i tillegg til skatt og rammetilskudd også statstilskudd vedrørende den enkelte 
enhet (som f.eks. flyktning- og tiltaksmidler), samt eiendomsskatt. Det er hovedsakelig økte 
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skatteinntekter som utgjør størsteparten av merinntekten utover budsjettert nivå i sumposten frie 
disponible inntekter. Den formelle budsjettjusteringen i forbindelse med økte sysselsettingsmidler 
innarbeides nå med 6,7 mill. kroner. 

Kommunen har fra september igangsatt månedlig fakturering av de kommunale 
eiendomsgebyrene. Dette påvirker ikke tallene i tertialrapporten. 

3.3 Renteutgifter/ - inntekter, provisjoner og andre finansutgifter 

Renteutgifter på Arendal kommunes investerings- og formidlingslån er i regulert budsjett på 121,2 
mill. kroner. Avviket pr. 30.8 er ikke reelt da det skyldes i hovedsak forskuddsbetalte renter og 
påløpte renter på investeringslån. Prognosene for 2017 viser at rentene på investeringslånene vil 
bli i underkant av 2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Rådmannen vil likevel foreslå å holde 
rentekostnadene uendret og avvente endelige regnskapstall for året. Rådmannen foreslår å justere 
ned det budsjetterte utbyttet fra Agder Energi AS med 0,2 mill. kroner på grunnlag av at mottatt 
utbytte er lavere enn opprinnelig budsjett. Fra P-hus Vest AS har kommunen mottatt 0,5 mill. 
kroner i utbytte og rådmannen foreslår å justere for dette beløpet nå. 

3.4 Avdrag på lån 

Avdrag på investeringslån og formidlingslån holdes uendret på 106 mill. kroner ettersom 
minimumsavdraget ble beregnet og justert i 1. tertial. 

3.5 Netto avsetninger/ overført til investering 

Det er brukt netto 4,3 mill. kroner mer fondsmidler enn det som er budsjettert i enhetene.  

Beløpene som er hentet inn er både bundne og ubundne midler.  Disse er benyttet til dekning av 

påløpte driftsutgifter knyttet til avsatte midler hovedsakelig i enhetene Østre Agder, Vitensenter, 

rådmannens stab samfunnsutvikling og Innovasjon/kompetanse (Arendalskonferansen). Dette har 

ingen effekt på enhetenes rammer og det foreslås derfor ingen budsjettjustering knyttet til dette.   

Den ene av de to største postene som inngår i netto avsetninger er 39,7 mill. kroner vedr. 

avsetninger til ubundne fond på grunnlag av vedtak i bystyresak 17/69 (regnskapssaken 2016).  

Her ble det blant annet vedtatt å avsette 20,0 mill. kroner til disposisjonsfond (renter) og 19,7 mill. 

kroner til enhetenes disposisjonsfond.  Den andre store posten på 69,7 mill. kroner gjelder 

innhenting av overskudd 2016 i henhold til vedtak i BS 17/69.  Disponering av overskuddet er fulgt 

opp i henhold til vedtaket og består av de to avsetningene til disposisjonsfond som nevnt over, 

ekstraordinært avdrag med 20,0 mill. kroner (medtatt i linjen overføring til investering) og 10 mill. til 

utvikling av Marisberg (Arendal eiendom KF). 

Posten overført til investering foreslås økt med 0,4 mill. kroner grunnet økt egenkapitaltilskudd 

KLP. 

4 Skjema 1B - Netto utgifter pr. driftsenhet 

Budsjett- og regnskapssituasjonen målt mot netto utgifter er vist i skjema 1B nedenfor. 

 Beskrivelse 
Periodisert 

regulert budsj.  
2. tertial 2017 

Regnskap 2. 
tertial 2017 

Diff. regnskap 
budsjett pr. 2. 

tertial 2017 
Diff. i % 

 Arendal  1 628 738 977 1 631 812 043 3 073 066 0,19 

1101 Rådmannen m/stab  668 139 150 658 221 171 -9 917 979 -1,48 

1201 Kommunalteknikk og geodata  -27 180 965 -31 735 787 -4 554 822 16,76 

1202 Kulturenheten  45 894 867 47 215 573 1 320 706 2,88 
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 Beskrivelse 
Periodisert 

regulert budsj.  
2. tertial 2017 

Regnskap 2. 
tertial 2017 

Diff. regnskap 
budsjett pr. 2. 

tertial 2017 
Diff. i % 

1203 Brann  23 349 849 24 388 889 1 039 040 4,45 

1204 Innovasjon og kompetanse  9 244 099 6 323 149 -2 920 950 -31,60 

1205 Vitensenteret  2 584 049 319 794 -2 264 255 -87,62 

1206 Arendal voksenopplæring  7 486 846 7 128 474 -358 372 -4,79 

1207 Østre Agder  9 516 736 7 195 173 -2 321 563 -24,39 

1301 Levekår  111 871 892 113 367 183 1 495 291 1,34 

1302 
Koordinerende enhet mestring, 
rehabilitering og omsorg  

55 003 492 56 240 333 1 236 841 2,25 

1303 Enhet funksjonshemmede  98 023 801 96 261 294 -1 762 507 -1,80 

1304 Enhet hjemmebaserte tjenester  137 528 232 143 326 865 5 798 633 4,22 

1305 Enhet institusjoner  124 493 850 134 244 244 9 750 394 7,83 

1306 Nav arendal  50 328 356 61 203 045 10 874 689 21,61 

1307 Østre Agder krisesenter  1 425 031 641 519 -783 512 -54,98 

1308 Legevakten  3 399 434 6 350 064 2 950 630 86,80 

1309 
Enhet enslige mindreårige 
flyktninger  

-2 960 063 -8 026 067 -5 066 004 171,15 

1402 Spesialpedagogiske tjenester  25 306 606 21 814 657 -3 491 949 -13,80 

1410 Birkenlund skole  20 211 070 19 744 209 -466 861 -2,31 

1411 Asdal skole  33 546 829 34 172 338 625 509 1,86 

1412 Stuenes skole  20 706 532 20 947 937 241 405 1,17 

1413 Nedenes skole  18 695 498 19 153 716 458 218 2,45 

1414 Stinta skole  24 578 374 25 302 187 723 813 2,94 

1415 Roligheden skole  21 581 366 21 887 505 306 139 1,42 

1416 Hisøy skole  19 546 879 19 735 305 188 426 0,96 

1417 Eydehavn skole  6 428 994 5 825 063 -603 931 -9,39 

1418 Flosta skole  5 926 223 6 008 251 82 028 1,38 

1419 Moltemyr skole  20 377 279 21 291 710 914 431 4,49 

1420 Myra skole  10 470 625 11 449 981 979 356 9,35 

1421 Nesheim skole  5 704 612 5 634 513 -70 099 -1,23 

1422 Rykene - skole  8 638 215 8 113 571 -524 644 -6,07 

1423 Sandnes skole  10 539 708 10 874 296 334 588 3,17 

1424 Strømmen oppvekstsenter  12 378 702 11 510 105 -868 597 -7,02 

1450 Tromøy barnehagene  5 698 984 5 613 939 -85 045 -1,49 

1451 Hisøy barnehageenhet  7 354 254 7 357 476 3 222 0,04 

1452 Barnehager sentrum øst  6 573 732 6 613 462 39 730 0,60 

1453 Stinta barnehageenhet  8 490 803 8 069 179 -421 624 -4,97 

1454 Jovannslia barnehageenhet  8 103 373 8 268 063 164 690 2,03 

1455 Øyestad barnehageenhet  7 739 533 8 545 113 805 580 10,41 

1501 
Interkommunal arbeidsgiverkontroll 
i Agder  

1 992 130 1 214 551 -777 579 -39,03 



Tertialrapport 8(149) 

Skjema 1B gir en oversikt over den økonomiske status for den enkelte enhet pr. 31.08.2017. 

Enhetene har samlet sett et mindreforbruk på cirka 3,5 mill. kroner per 2. tertial. Enhetene har 
gjennom månedsrapportene og tertialrapportene beskrevet sine økonomiske resultater. Kort 
oppsummert er det pr. 2. tertial 6 enheter som melder om merforbruk ved årets slutt. Det er i 
hovedsak enheter innen helse- og levekår som melder dette. Det er særlig utfordringer innen 
barnevernstjenesten og hjemmebaserte tjenester. I tillegg er det utfordringer knyttet til institusjoner 
og Nav Arendal. Enhet enslige mindreårige melder om mindreforbruk og dette henger sammen 
med høyere inntekter enn forutsatt i budsjettet. Øvrige enheter melder om balanse ved årets slutt. 

For enheter med merforbruk er det satt i gang tiltak med tanke på å redusere det endelige 
merforbruket ved årets slutt. 

Det vises for øvrig til nærmere kommentarer under de respektive enhetene. 

4.1 Lønnsutvikling 

Lønnsutvikling - tall i 1000 kroner 

2. tertial 2015 2. tertial 2016 2. tertial 2017 

Regnskap Årsbudsjett 
Forbruk 

i % 
Regnskap Årsbudsjett 

Forbruk 
i % 

Regnskap Årsbudsjett 
Forbruk 

i % 

1 152 389 1 755 564 65,6 1 214 988 1 827 721 66,5 1 303 264 1 920 832 67,8 

Brutto lønnsutgifter (lønn inkl. sosiale utgifter, ikke fratrukket sykelønnsrefusjoner) regnet som 
andel av årsbudsjettet er 67,8 % pr. 2. tertial. Dette er noe høyere enn forbruket pr. 2. tertial i 2015 
og 2016. Periodisert budsjett på lønnsutgifter pr 2. tertial er ca. 1 263,0 mill. kroner. Dette 
innebærer et merforbruk på lønn på ca. 40,3 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett (3,2 %). 

For å få hele lønnsbildet er det vesentlig å vurdere nettolønn. Nettolønn er definert som brutto 
lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon. Sykelønnsrefusjon er om lag 61,0 mill. kroner pr 2. 
tertial og er ca. 20,8 mill. kroner høyere enn periodisert budsjett. Nettolønn viser dermed et 
merforbruk på ca. 19,5 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett for 2. tertial. Avviket på netto 
lønn er da lavere enn rapportert pr 1. tertial 2017. 

4.2 Lønnsoppgjør 

Lønnsoppgjør 2017 er foreløpig ikke ferdig forhandlet. Det er i hovedsak lokale forhandlinger som 
gjenstår. Det sentrale lønnsoppgjøret i kap. 4 er beregnet til ca. 11,8 mill. kroner inklusiv sosiale 
utgifter. Dette er beregnet med utgangspunkt i virkningsdato 1. juli 2017 og enhetenes rammer er 
derfor kompensert for sentralt oppgjør, slik at enhetenes økonomiske status blir mest mulig korrekt. 
Foreløpige beregninger av det lokale oppgjøret viser at lønnsoppgjøret for 2017 totalt er innenfor 
avsatte midler. Det foreslås derfor ikke endringer i lønnsavsetningen i 2. tertial. 

4.3 Pensjon 

 

Regulert 
budsjett etter 

1. tertial 

Oppdaterte 
anslag pr. 2. 

tertial 
Endring 

Årets premieavvik (alle pensjonskassene) -38,8 -22,5 16,2 

Reguleringspremie AKP 17,1 11,4 -5,7 

Amortisering tidligere års premieavvik (alle pensjonskassene) 35,3 35,3 0 

Løpende premie KLP -9,0 -11,3 -2,4 

Løpende premie AKP  -4,6 -4,6 

Sum endring pensjon   3,6 
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Det er mottatt oppdaterte tall for 2017 fra alle tre pensjonskassene (KLP, AKP og SPK). 
Budsjettvurderingene tar høyde for alle tre kassene i sammenheng. 

Meldingene viser at løpende pensjonspremie til KLP er ca. 11,3 mill. kroner lavere enn det som var 
lagt til grunn i budsjettet. Deler av dette (9 mill. kroner) ble innarbeidet i 1. tertial. Redusert premie 
skyldes lavere reguleringspremie og høyere bruk av premiefond i KLP enn forutsatt. Lavere 
innbetalt premie medfører også at premieavviket går tilsvarende ned. 

Premieavviket til SPK var i opprinnelig budsjett negativt med 3,2 mill. kroner (inklusiv 
arbeidsgiveravgift). Oppdatert prognose viser nå et premieavviket på ca. 18 000 kroner, dvs. en 
positiv endring på 3,2 mill. kroner. 

Det var i opprinnelig budsjett innarbeidet en reguleringspremie til AKP på 15 mill. kroner. AKP 
anbefaler at kommunen må ta høyde for ca. 10 mill. kroner. Reguleringspremien kan derfor 
reduseres med ca. 5,7 mill. kroner (inklusiv arbeidsgiveravgift). Premieavviket til AKP justeres ned 
tilsvarende. I budsjettet ble premiesats AKP satt til 12,7 % arbeidsgivers andel. Denne ble satt noe 
høyere enn anbefalt sats fra aktuar, da rådmannen ønsket å sikre at trekket skulle dekke de 
faktiske innbetalingene til AKP. Siste anslag viser at det trekkes noe mer enn det som er 
nødvendig. Endelig avvik er først klart ved regnskapsårets slutt. 

Oppsummert viser de siste anslagene at det er et negativt samlet avvik på pensjon pr. 2. tertial på 
ca. 3,6 mill. kroner. Rådmannen foreslår ikke dette justert i 2. tertial, men vil avvente til endelige tall 
er klare ved slutten av året. Endelig avvik foreslås justert mot det sentrale disposisjonsfondet. 

4.4 Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet 

Nedenfor følger en omtale av øvrige budsjettendringer som foreslås i 2. tertial: 

Det er mottatt 6,7 mill. kroner i økte midler til sysselsetting. Dette fordeler seg med ca. 6,0 mill. 
kroner til Arendal eiendom KF, 0,5 mill. kroner til Arendal havn KF og 250 000 kroner til 
Kommunalteknikk og geodata. Endringene forslås innarbeidet i 2. tertial. 

Egenkapitaltilskuddet til KLP føres i investeringsregnskapet, men dekkes av midler fra driften. I 
2017 er tilskuddet 0,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Overføring til investering foreslås derfor 
økt i 2. tertial med samme beløp. 

Østre Agder finansierer sine tjenester vha. kontingenter fra deltakerkommunene. Felles veilys har 
en lavere kostnad i 2017 enn forutsatt, og dette medfører at kontingenten kan justeres ned med 
ca. 99 000 kroner. 

Det ble i 1. tertial vedtatt å gi 50 000 kroner i tilskudd til kystlotteriet. Dette foreslås innarbeidet i 2. 
tertial i tråd med vedtaket. 

I 1. tertial ble Turistkontoret overført fra enhet Rådmannens stab samfunnsutvikling til enhet 
Innovasjon og kompetanse. Overført beløp skulle vært justert ned for deler av en stilling. Dette 
foreslås rettet i 2. tertial med tilbakeføring av ca. 0,6 mill. kroner til Rådmann stab 
samfunnsutvikling fra Innovasjon og kompetanse. 

I 1. tertial ble det innarbeidet redusert ramme til kommunale barnehager. Da fordeling mellom 
barnehagene ikke var klar, ble reduksjonen lagt på stab oppvekst. Dette foreslås nå fordelt på 
barnehagene iht. tabellen over forslag til budsjettendringer i driftsbudsjettet. 

I 2016 mottok Arendal kommune tilskuddsmidler knyttet til Sykkelby. Disse kom sent på året og var 
derfor kvalifisert for avsetning til bundet fond. I regnskapsavslutningen ble denne avsetning ikke 
gjennomført. Dette foreslås rettet i 2. tertial ved å overføre omlag 1,2 mill. kroner til bundet fond 
Sykkelby. 

Kulturenheten melder at nye Bjønnes stadion har for lavt budsjett i forhold til faktiske kostnader. 
Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med 250 000 kroner til dette formålet. 

Kommunen har fått tilført økte midler knyttet til enslige mindreårige flyktninger på omlag 17 mill. 
kroner. Denne merinntekten foreslås innarbeidet i rammen til Enhet enslige mindreårige 
flyktninger. Det foreslås videre å avsette 4 mill. kroner til disposisjonsfond knyttet til flyktninger, 
samt øke rammene for Enhet levekår med 8 mill. kroner, Enhet hjemmebaserte tjenester med 3,5 
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mill. kroner og Enhet institusjon med 1,5 mill. kroner. 

Rådmannen foreslår å avsette merinntekter skatt til disposisjonsfond (pensjon) for å kunne møte 
fremtidige svingninger innen pensjon. 

Det anbefales ikke å øke driftskostnader utover dagens nivå da dette vil være vanskelig å 
videreføre i kommende periode. 

4.5 Konsekvenser av endringer for driftsresultat 

Hovedtall budsjett/regnskap 

 
Regulert budsjett 

pr. 1. tertial 
Foreslåtte 

budsjettendringer 

Regulert budsjett 
justert for 

endringer i 2. 
tertial 

Sum driftsinntekter -3 219 018 545 -38 707 000 -3 257 725 545 

Sum driftsutgifter 3 267 885 745 19 908 000 3 287 793 745 

Brutto driftsresultat 48 867 200 -18 799 000 30 068 200 

Sum finans/motpost avskrivninger -47 862 000 -300 000 -48 162 000 

Netto driftsresultat 1 005 200 -19 099 000 -18 093 800 

Netto avsetninger -1 005 200 19 099 000 18 093 800 

Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk 0 0 0 

Tabellen viser hvordan foreslåtte endringer i 2. tertial påvirker kommunens netto driftsresultat. Sum 
driftsinntekter øker med ca. 38,7 mill. kroner. Dette er i hovedsak økte inntekter knyttet til skatt, 
enslige mindreårige flyktninger og sysselsettingsmidler. Det er foreslått å øke driftsutgiftene med 
ca. 19,9 mill. kroner. Dette er i første rekke styrking av enheter innen helse og levekår, samt 
anvendelse av økte sysselsettingsmidler. Det foreslås videre å avsette ca. 19,9 mill. kroner av økte 
inntekter til disposisjonsfond. Dette medfører en tilsvarende positiv utvikling av netto driftsresultat. 
Netto driftsresultat utgjør etter dette ca. 0,6 % av sum driftsinntekter. Selv om dette er en klar 
forbedring er det fortsatt lavere enn handlingsregelen som er netto driftsresultat på 1,75 % av 
driftsinntektene. 

5 Finansforvaltning 

Gjeldende lovverk og kommunens finansreglement er rammen for kommunens gjeldsforvaltning. 
Kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble sist vedtatt i bystyret 16.03.2017. 

Ny hovedbankavtale er på plass og Sparebanken Sør fortsetter som kommunens bankforbindelse. 
Oppstart ny hovedbankavtale er 01.11.2017. 

Oversikt over periodens låneopptak vises i tabellen nedenfor. Så langt i 2017 har det vært historisk 
lave renter noe som gjenspeiles i de låneopptak som er gjort i 2. tertial. Som tabellen viser, 
oppnådde kommunen en rente helt nede på 0,74 % på et 2 måneders sertifikatlån. Alle 
refinansieringene av sertifikatlånene siste tertial og uansett løpetid ligger under 1 % rente. Det er 
forventet en svak økning av rentene framover og rådmannen forventer at dagens rentenivå vil 
være lite sannsynlig fremover. 
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Låneopptak 

Dato Forfall Beløp (MNOK) Bank Rente 

08.05.2017 11.08.2017 269,6 Nordea 0,969 

16.06.2017 14.09.2017 210 SEB 0,905 

23.08.2017 23.10.2017 184,4 Kommunalbanken 0,74 

11.08.2017 09.11.2017 269,6 SEB 0,785 

23.08.2017 22.05.2018 150 Sp.bank 1 Markets 0,99 

 

Den 23. august ble et av sertifikatlånene på 309,1 mill. kroner refinansiert og et nytt låneopptak på 
25,3 mill. kroner i henhold til bystyrets vedtak i 1. tertial. For å unngå et stort sertifikatlån, ble det 
utstedt 2 nye sertifikatlån på henholdsvis 184,4 og 150 mill. kroner med 2 og 9 måneder løpetid. 

Oversikten over rentebinding nedenfor viser at forvaltningen holdes innenfor de grenseverdier som 
er vedtatt i kommunens reglement. 

Rentebinding 

Verdi Strategi Grenseverdier 31.08.2017 31.12.2016 

Flytende/kort rentebinding 30 % 15 - 45 % 33,57 % 37,89 % 

Mellomlang rentebinding 40 % 25 - 55 % 33,58 % 38,72 % 

Lang rentebinding 30 % 15 - 45 % 32,85 % 23,39 % 

Gjennomsnittlig gjenværende 
rentebinding 

 1 - 8 år 3,22 år 3,22 

Fordeling investeringsgjeld 

Figuren nedenfor viser fordeling långivere ved utgangen av 2. tertial. Marked er de to børsnoterte 
obligasjonslånene som kommunen har utstedt. 

 

 

Investeringsgjelden er fordelt opp på følgende lånetypene pr. 2. tertial: 

 

Rentebytteavtalene er ikke med i denne oversikten over produktfordeling men er med i 
beregningen i tabellen for rentebinding.  
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6 Investeringsbudsjett 

6.1 Avslutning investeringsprosjekter 

Prosjektavslutninger Arendal kommune 

Prosjekt Prosjektnavn Budsjett Regnskapsført 
Mer-/ 

mindreforbruk 

1630 Brann: utstyr 2013  1 000 000,00   999 999,22   0,78  

5283 Reasfaltering/veisikringsarbeid 12 006 380,00   12 006 379,37   0,63  

5314 Oppfølging trafikksikkerhetsplan  5 458 972,00   5 458 970,51   1,49  

5462 Asfaltcontainer  500 000,00   500 000,00   -  

5490 V Stintebakken-Høyveien  2 281 389,50   2 281 040,20   349,30  

5491 A Stintebakken-Høyveien  2 678 389,50   2 678 089,23   300,27  

5520 V Waglesgårdveien - Engekjær  695 000,00   694 486,60   513,40  

5521 A Waglesgårdveien - Engekjær  257 000,00   256 273,80   726,20  

5534 Ombygging av filtre, Rore vba  800 000,00   761 797,67   38 202,33  

Sum  25 677 131,00   25 637 036,60   40 094,40  

Det har i perioden vært stor aktivitet rundt ferdigstillelse av Bjønnes/Norac stadion. Dette har tatt 
mye kapasitet som igjen har ført til lavere aktivitet på andre prosjekter. For alle enheter så er de 
fleste prosjekter i gang og det vil først i oktober/november komme en del prosjekter til avslutning. 
Totalt mindreforbruk er på 40 000 kroner og gjelder VA prosjektene og vil bli benyttet til å 
nedbetale gjeld. 

Prosjektavslutninger Arendal eiendom KF 

Arendal eiendom KF har ingen avsluttede investeringsprosjekter i 2. tertial. 

Prosjektavslutninger Arendal havnevesen KF 

Prosjekt Prosjektnavn Budsjett Regnskapsført 
Mer-/ 

mindreforbruk 

11370 Sørkomp bygg ( 2014) 25 604 000  25 540 825,70   63 174,30  

11461 Sikring av fylling Arendal gjestehavn 2016 512 928  512 927,55   0,45  

Sum  26 116 928  26 053 753,25   63 174,75  

Arendal havnevesen KF har avsluttet to prosjekter i 2. tertial med et totalt mindreforbruk på 63 000 
kroner. Disse vil overføres til ubrukte lånemidler - avslutta prosjekter og overføres til kommunen for 
nedbetaling på lån. 

6.2 Forslag til endring av vedtatte investeringsbudsjett 

Arendal kommune konsern 

De foreslåtte endringene i investeringsbudsjettet for Arendal kommune konsern holder 
investeringsbudsjettet innenfor vedtatt lånetak på 2 800 mill. kroner i 2017 og i perioden for HP 
2018-2021.  

Arendal kommune 

Egenkapitaltilskuddet KLP økes etter mottatt faktura, finansieres med overføring fra drift. 
Avdragene på startlån økes som følge av økt utlånsvolum og finansieres ved økt mottak av avdrag 
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på utlån. 

Det er i Arendal eiendom KF behov for økt utlån for å dekke inn utredning svømmeanlegg og 
manglende salg tidligere år. Dette er foreslått dekket inn ved låneopptak. 

For Arendal havnevesen KF er det behov for økt utlån for å dekke inn merforbruk på prosjektene 
ENOVA landstrøm på Eydehavn og egenproduksjon av brygger. Dette foreslås dekket inn ved 
låneopptak 

Det er varslet at justert budsjett for Bjønnes/Norac stadion vil overskrides. Dette vil bli vurdert når 
endelig prosjektregnskap er klart. 

Det foreligger et forslag om å bruke kultur/næringsfondet til aksjekjøp i Innoventus. 

Arendal Eiendom KF 

Investeringsregnskapet for 2016 viste at det var en underfinansiering på 32,6 mill. kroner. Dette 
skyldes manglende salgsinntekter i forhold til budsjett for perioden HP 2012-2015 og en opplåning 
ble fremmet i 1.tertial 2017 men utsatt til 2.tertial 2017. 

I finansieringen av investeringsregnskapet for 2016, regnskapsskjema 2A framkom det en 
underdekning på 32,6 mill. kroner. Bakgrunnen for denne underdekningen er manglende salg over 
flere år. Tabellen nedenfor viser bokført slag og budsjettert salg i perioden 2012-2016. Manglende 
salg utgjør 37,7 mill. kroner i denne perioden. Budsjettert salg er ikke mot enkeltprosjekt men 
avsettes på investeringsfond som igjen er finansieringskilden til prosjektene. 

Salg eiendom (1000 kr.) 2016 2015 2014 2013 2012 Sum 

Regnskap 45 730 54 284 27 086 18 401 26 743 172 244 

Opprinnelig budsjett 10 000 50 000 50 000 50 000 50 000 210 000 

Budsjettavvik 35 730 4 284 -22 914 -31 599 -23 257 -37 756 

Når salgsinntektene uteblir må prosjektene finansieres i hovedsak med låneopptak eller 
investeringsfond. Nye låneopptak har ikke blitt gjennomført og det er bakgrunnen for utfordringene 
Arendal eiendom står overfor. Tabellen nedenfor viser finansieringen av investeringsregnskapet, 
regnskapsskjema 2A i henhold til avlagt regnskap for perioden 2012-2016. Denne oversikten viser 
at det var en underdekning både i 2013 og i 2014 med henholdsvis 56,1 og 13,3 mill. kroner. Dette 
ble ikke finansiert med nye låneopptak men dekt inn året etter. Oversikten viser en netto bruk av 
fond på 22,1 mill. kroner og overføring fra drift på 64,8 mill. kroner i denne perioden. 
Investeringsfondet var brukt opp ved utgangen av 2016. 

Regnskapsskjema 2A (1000 kr) 2016 2015 2014 2013 2012 
Sum 

2012-2016 

Investeringer i anleggsmidler 155 197 157 935 317 394 240 804 126 172 997 502 

Avdrag på lån 57 537 40 418 4 651 9 329 - 111 935 

Dekning av tidl.års udekket - 13 279 56 145 - - 69 424 

Avsetninger 29 680 58 832 - 24 009 26 384 138 905 

Årets finansieringsbehov 242 414 270 464 378 190 274 142 152 556 1 317 766 

Bruk av lånemidler -57 790 -110 248 -208 712 -137 176 -66 879 -580 805 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -45 730 -54 284 -27 086 -18 401 -26 743 -172 244 

Tilskudd til investeringer -2 097 -5 000 -5 436 -7 232 -2 200 -21 965 

Kompensasjon for merverdiavgift -20 966 -18 365 -60 878 - - -100 209 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -37 078 -31 841 -14 792 -67 -15 006 -98 784 

Andre inntekter -161 -274 -89 -3 419 -11 880 -15 823 

Sum ekstern finansiering -163 822 -220 012 -316 993 -166 296 -122 708 -989 831 

Overført fra driftsregnskapet -1 500 -3 808 -7 695 -32 143 -19 672 -64 818 
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Regnskapsskjema 2A (1000 kr) 2016 2015 2014 2013 2012 
Sum 

2012-2016 

Bruk av avsetninger -44 430 -46 644 -40 221 -19 559 -10 176 -161 030 

Sum finansiering -209 752 -270 464 -364 909 -217 998 -152 556 -1 215 679 

Udekket/Udisponert 32 662 - 13 281 56 145 - 102 088 

Sak om svømmebasseng og nytt svømmeanlegg i Arendal kommune ble behandlet i bystyret 31. 
august 2017, sak 17/101. Det ble vedtatt et mandat for arbeidet. Kostnadene skal, i henhold til 
bystyrets vedtak punkt 7, tas inn i 2.tertial. Daglig leder foreslår at det avsettes 200.000 kroner til 
dette arbeidet i og med at det må benyttes noe ekstern konsulent bistand og det vil være aktuelt 
med befaringer for arbeidsgruppe og styringsgruppe. 

Arendal Havnevesen KF 

P 11452 realiseres ikke nå - restmidler slås sammen med P 11459 som har samme formål. P 
11462 ENOVA landstrøm på Eydehavn er i hovedsak finansiert med ENOVA-midler og er sluttført. 
Merforbruket foreslås finansiert med lånemidler (0,3 mill. kroner). Merforbruk på P 11110 
Egenproduksjon av brygger foreslås også finansiert med lånemidler (0,425 mill. kroner). 

7 Arbeidsgiverstrategi 

7.1 Ledelsesutvikling 

Det har vært gjennomført en samling for enhetsledere og kommunalsjefer i 2. tertial. Hovedtema 
for samlingen var oppfølging av tidligere ledersamlinger om ledelse i Arendal kommune og 
tjenende lederskap. Det har vært gjennomført en undersøkelse blant enhetsledere og 
kommunalsjefer om hva som kjennetegner ledelse i Arendal i dag. Undersøkelsen og oppfølgingen 
etterpå viser at ledere i Arendal kommune oppfatter seg som handlingsorienterte, modige og at de 
har stor tillit til andre. I det videre arbeidet med lederutvikling i Arendal er det ønskelig å styrke 
temaene etikk og samarbeid. 

Det er videre gjennomført en opplæringsdag for nye ledere i Arendal kommune. Denne dagen blir 
nye enhets- og avdelingsledere gitt en innføring i forventninger til ledere i Arendal kommune, 
økonomi, HR, dokumentasjon, IA og HMS. 

7.2 Nærvær 

Arendal kommune har en positiv utvikling i nærværet fra første til andre tertial på 0,3 
prosentpoeng. Det er enhetene kultur, infrastruktur og utvikling og enhet pedagogiske tjenester 
som står for økningen i nærværet. 
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Det samlede sykefraværet for Arendal kommune består av korttids- og langtidsfravær. Tabellen 
under viser utvikling av fraværet pr. måned. 

 

7.3 Heltidskultur 

Den intensiverte innsatsen for å få en heltidskultur i kommunen er videreført i 2. tertial. Det er 
enighet mellom Arendal kommune og fagforeningene om at man ønsker heltidskultur i kommunen. 
Bakgrunnen for at arbeidet med heltidskultur intensiveres er at partene sentralt ble enige om dette i 
tariffoppgjøret i 2016. 

 I et pasient-/brukerperspektiv gir heltid bedre kontinuitet, færre personer å forholde seg til 
og økt faglig kvalitet. 

 I et arbeidstakerperspektiv gir heltid forutsigbar arbeidstid og fritid, inntektssikring, 
oppsigelsesvern og pensjonsrettigheter. 

 Fra arbeidsgivers perspektiv gir heltidskultur mindre kontrollspenn for den enkelte leder, 
mindre ressurser på opplæring av marginal arbeidskraft, lettere å rekruttere til større 
stillinger og lavere turnover. 

 I et samfunnsperspektiv møter heltidskultur arbeidskraftsbehovet i sektoren, 
levekårsproblematikken og likestillingsperspektivet. 

I 2. tertial er det i en sammensatt gruppe utarbeidet forslag til retningslinjer for heltidskultur i helse 
og levekår. Retningslinjene vil bli gjort klar for politisk behandling i oktober/november. 
Retningslinjene er særlig innrettet mot unge arbeidstagere som skal inn i sin første faste stilling i 
kommunen. Heltidskultur henger tett sammen med lærlingesatsingen som foreslås i 
handlingsprogrammet for perioden 2018-2021 og skal støtte opp om kommunens behov for å 
rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere fulle stillinger. 

Det er ansatt prosjektleder for et prosjekt som har som hovedformål å dokumentere de gode 
historiene knyttet til heltidskultur. Dette prosjektet er finansiert av skjønnsmidler fra fylkesmannen 
og gjennomføres i samarbeid med Grimstad kommune. Heltidskultur er et viktig tema for alle 
kommunene i østre Agder og det gjennomføres jevnlig erfaringsutveksling for å sikre at 
kommunene bidrar til å støtte hverandre i denne store omstillingen fra en tenkemåte til en ny. 

Et arbeide for å jobbe spesielt med heltidskultur i 5 pilotavdelinger sammen med KS Konsulent er 
igangsatt. Ansatte, verneombud, tillitsvalgte og ledere i disse avdelingene vil bli fulgt opp spesielt 
med kunnskapsformidling, støtte og verktøy for å finne ulike måter å organisere arbeidstiden på 
som kan skape en heltidskultur. Arbeidet gjennomføres over ca. 6 mnd. i 2017 og 2018. Vi har fått 
tildelt OU-midler som dekker kostnadene til KS Konsulent. 

Helgefloken og heltidskultur 

Utfordringene knyttet til ansattes arbeidstid handler mye om etablert kultur og holdninger. Primært 
kommer dette til uttrykk gjennom motstand mot å jobbe flere helger enn det som gjennom praksis 
er blitt etablert som en vanlig ordning med arbeid hver 3. helg. Å løse helgeproblematikken ved 
bruk av deltidsstillinger er den primære løsningen i kommunen i dag. Innenfor helse og levekår er 
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det færre enn 2 av 10 turnus-ansatte som jobber heltid. Det er de yngste og nyutdannede 
arbeidstakerne som jobber mest deltid. I det videre arbeidet vil det i tillegg til å jobbe med å øke 
kunnskapen om heltid være nødvendig å utforske ulike måter å løse arbeidstidsutfordringene på. 
Slike løsninger kan være varianter av langturnus, bemanningsenhet eller andre alternative 
turnusordninger som bidrar til økt heltid. Det vil sannsynligvis være nødvendig med kombinasjoner 
av løsninger tilpasset lokale forhold i ulike enheter. Det er enighet mellom partene lokalt at det er 
nødvendig med en kulturendring for å få flere ansatte til å ønske seg å jobbe heltid. 

Arbeidet virker 

Arbeidet med heltidskultur og økning i antall helger fra 15 til 17 per år som en hovedregel for 
turnusansatte ser ut til å ha gitt noe effekt allerede. Under er statistikk basert på alle ansatte i helse 
og levekår (ledere, støttepersonell, leger, turnusansatte mv.). 

 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt fra 62,9 % i januar til 65,2 % i august. 

 Antall rene helgestillinger (omfatter også leger mv.) er redusert fra 271 til 214 

 Antall ansatte med 100 % stilling har økt fra 401 (22,7 %) til 410 (23,7 %). 

8 Tertialrapporter fra de kommunale foretakene 

De to kommunale foretakene har utarbeidet tertialrapport for sin virksomhet. Arendal eiendom KF 
behandlet sin tertialrapport i styremøte den 25. september 2017. Arendal havnevesen KF 
behandlet sin i styremøte den 20. september 2017. Tertialrapportene følger i sin helhet på slutten 
av dette dokumentet. 
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9 Forslag til budsjettendringer 

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal kommune 

Enhet Forslag til endringer 
Økte utgifter/ red. 

inntekter 
Red. utgifter/ Økte 

inntekter 

1101 Sysselsettingsmidler til foretakene  6 457 000   

1101 Egenkapitaltilskudd KLP  400 000   

1101 Kystlotteriet  50 000   

1101 Turistkontoret - for mye overført enhet 1204  636 000   

1101 Fordeling redusert budsjett kommunale bhg.  1 832 000   

1101 Sykkelby - avsetning bundet fond  1 157 000   

1101 Avsetning disposisjonsfond (pensjon)  13 542 000   

1102 Utbytte Agder Energi  200 000   

1102 Utbytte P-hus Vest   500 000  

1102 Sysselsettingsmidler   6 707 000  

1201 Sysselsettingsmidler  250 000   

1201 Merinntekt skatt   15 000 000  

1202 Nye Bjønnes  250 000   

1204 Turistkontoret - for mye overført enhet 1204   636 000  

1207 Kontingent ØA - felles veilys   99 000  

1301 Levekår - barnevern  8 000 000   

1304 Hjemmebaserte tjenester  3 500 000   

1305 Institusjon  1 500 000   

1101 Avsetning disposisjonsfond (flyktninger)  4 000 000   

1309 Enslige mindreårige flyktninger   17 000 000  

1451 Fordeling redusert budsjett kommunale bhg.   310 000  

1453 Fordeling redusert budsjett kommunale bhg.   313 000  

1454 Fordeling redusert budsjett kommunale bhg.   646 000  

1455 Fordeling redusert budsjett kommunale bhg.   563 000  

Sum   41 774 000   41 774 000  

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal kommune  

Enhet/prosjekt Forslag til endringer 
Økte utgifter/ red. 

inntekter 
Red. utgifter/ Økte 

inntekter 

11/P1100 Egenkapitaltilskudd KLP  400 000   

11/P1100 
Egenkapitaltilskudd KLP - overføring 
fra drift 

  400 000  

11/P1000 Økte avdrag startlån  10 000 000   

11/P1000 Økte mottatte avdrag startlån   10 000 000  

11/P1006 Økt utlån Arendal eiendom KF  32 821 024   

11/P1006 Økt låneopptak   32 821 024  

11/P1009 Økt utlån Arendal havnevesen KF  725 000   

11/P1006 Økt låneopptak   725 000  

Sum  43 946 024  43 946 024  
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Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal eiendom KF 

Prosjekt/ 
enhet 

Forslag til endringer 
Økte utgifter/ red. 

inntekter 
Red. utgifter/ Økte 

inntekter 

AE KF Tiltaksmidler del 2 2017 5 957 000  

AE KF Økt overføring fra Arendal kommune  5 957 000 

Sum  5 957 000 5 957 000 

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal eiendom KF 

Prosjekt/ 
enhet 

Forslag til endringer 
Økte utgifter/ red. 

inntekter 
Red. utgifter/ Økte 

inntekter 

 AE KF  Underfinansiering investering 2016   32 661 024   

 AE KF  Økt låneopptak    32 661 024  

 AE KF  Svømmeanlegg i Arendal kommune   200 000   

 AE KF  Mva. kompensasjon    40 000  

 AE KF  Økt låneopptak   160 000  

Sum   32 861 024   32 861 024  

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal havnevesen KF 

Arendal Havnevesen KF har ingen forslag til endringer i driftsbudsjettet. 

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal havnevesen KF 

Prosjekt/ 
Enhet 

Forslag til endringer 
Økte utgifter/ red. 

inntekter 
Red. utgifter/ Økte 

inntekter 

AH KF Tiltaksmidler del 2 2017 500 000  

AH KF Økt overføring fra Arendal kommune  500 000 

AH/11452 Lagertelt    1 437 470  

AH/11459 Lagertelt/Kundeprosjekt   1 437 470   

AH/11462 Enova landstrøm   300 000   

AH KF Økt låneopptak   300 000  

AH/11110 Egenproduksjon av brygger  425 000   

AH KF Økt låneopptak   425 000  

Sum   2 662 470   2 662 470  
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10 Innledning tertialrapporter enheter og foretak 

10.1  Pedagogiske tjenester 

2. tertial i pedagogiske tjenester dreier seg mye om avslutningen på et barnehageår og et skoleår 
og oppstarten på et nytt. 

Ca. 550 elever på 10. trinn i Arendal var ferdig med grunnskolen i juni, omtrent det samme antallet 
barn var ferdig med sin barnehagetid. Barnehageåret og skoleåret 2016/17 ble avsluttet med 
høytidelige markeringer. Skriftlige og muntlige eksamener ble gjennomført på 10.trinn, og vitnemål 
ble overlevert den enkelte og videregående opplæring. 

I august startet et nytt barnehageår og et nytt skoleår, særlig spennende for de som startet i 
barnehagen og i skolen for første gang. Gode forberedelser var gjort. Det er viktig for å få en god 
oppstart på lange og gode barnehage- og skoleløp. 

Nye barnehage- og skoleår betyr også endringer i personalet, relativt store noen steder. 

Ved fire skoler var det nye rektorer som tok imot 1. klassingene for første gang på disse skolene, 
på Moltemyr skole, Stuenes skole, Myra skole og Eydehavn skole. 

I mai/juni ble det gjort et arbeid i barnehagesektoren med å tilpasse antall ansatte til antall barn. 
Lavere barnetall fører naturlig nok til reduksjon i antall ansatte, ca. 8 årsverk fra 1.8.17. 

Barnehager og skoler har i 2. tertial fortsatt det viktige arbeidet rundt inkludering; «Alle barn skal 
oppleve tilhørighet faglig og sosialt i fellesskapet». Tre barnehager og tre skoler fortsetter i tillegg 
det UDIR-initierte læringsmiljøprosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», et 
nettverksarbeid med lokale ressurspersoner. 

Arbeidet med satsingen på realfag har også fortsatt. 

Ny rammeplan ble innført i barnehagene 1.8.17. Innført betyr ikke implementert! Arbeidet med 
implementering av den nye rammeplanen vil fortsette gjennom hele barnehageåret 2017/18. 

Opplæringsloven Kap. 9A ble endret fra 1.8.17, noe som krever endring i skolers rutiner med 
umiddelbar virkning. Rådmannens stab oppvekst har sammen med enhetene grepet tak i 
endringen. Arbeid med fagfornyelsen i norsk skole er startet opp. 

Rådmannens stab oppvekst har arbeidet med å få på plass videreutdanningstilbud for lærere i 
Kunnskapshavna fra skoleåret 2018/19. Det har også vært arbeidet med å få på plass 
etterutdanningstilbud for skoler i Østre Agder og et samarbeid med Arendal vgs. om hospitering i 
matematikk for elever på 10.trinn. 

Og arbeidet med bedre tverrfaglig innsats til det beste for barn, unge og deres familier har startet 
for fullt i kommunen i perioden. 

Oppstarten på nytt barnehageår og nytt skoleår har gått bra. Barnegruppene i våre kommunale 
barnehager er godt fylt opp, og alle elever har fått plass på sin nærskole eller annen ønsket skole. 

Når det gjelder økonomi, så melder barnehagene at de samlet sett vil klare å holde seg innenfor 
tildelt budsjett for 2017. Øyestad barnehageenhet melder om et antatt merforbruk på 250 000 
kroner. 

Enhet Spesialpedagogiske tjenester melder at enheten holder seg innenfor budsjett. 

De fleste skolene melder i 2. tertial at de forventer å klare å holde budsjettet, noen med et 
mindreforbruk. 

Noen skoler varsler et merforbruk på grunn av ekstra tiltak knyttet til elever med særlig store behov 
for voksentetthet, samlet ca. 2 mill. kroner. Det jobbes med tiltak for å redusere dette merforbruket 
i enhetene. 

Det rapporteres fra noen skoler om et økende antall elever med store tverrfaglige behov og store 
behov for tilrettelegging i skoledagen. 
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10.2  Helse og levekår 

Det vises til enhetenes tertialrapporter for utfyllende informasjon på områdende som omtales i 
dette kapittelet. 

Visjon Helse og levekår: SAMMEN KAN VI! 

Mestringsperspektivet må etter rådmannens oppfatning legges til grunn i all tjenesteutvikling de 
kommende årene. Arendal kommune vil de neste årene stå ovenfor store utfordringer, som må 
løses. Bakgrunnen er både økningen i eldre over 80 år og dårlig score på mange forhold som 
berører levekår og folkehelse i vår kommune. 

Per Fugelli viser til tre viktige faktorer for at mestring skal være tilstede: 

 Oppleve personlig verdighet - respekt og selvrespekt 

 Oppleve handlingsrom i eget liv 

 Oppleve tilhørighet til en flokk (fellesskapet) 

Satsningsområder 2017 - 2020 i Helse og levekår: 

 Alle Innenfor! Ingen Utenfor! 

 Gode Forløp 

 Det Gode Menneskemøtet 

 Trygge Individer - Trygge Hjem 

 Kompetanse og rekruttering 

 Innovasjon 

Rammer og prognose helse og levekår 

Bystyret vedtok styrking av alle enhetene i helse og levekår for budsjettåret 2017 hvor 
hjemmesykepleien fikk den største økningen. Til tross for dette har flere av enhetene i helse og 
levekår meldt om marginale rammer og lite handlingsrom. Enhetene levekår og Hjemmebaserte 
tjenester melder fortsatt merforbruk og i tillegg har enhet Institusjon og Legevakt meldt merforbruk. 
Årsakene til merforbruk er: 

- Kjøp av tjenester i barnevern blir stadig dyrere. Egenandelen på institusjonsplasser er fra 2013 
- 2017 økt med 88 %. Egenandelen for barn i statlige beredskapshjem/fosterhjem har i samme 
periode økt med 13 %. 

- Fortsatt økning i tjenestebehov i hjemmesykepleien. Det har vært nødvendig å øke bemanningen 
ut over budsjett for å sikre forsvarlighet. Merutgiftene er innenfor variable lønnskostnader som 
ekstrahjelp og overtid. 

- Økt kostnad nødnett er styrt sentralt og det er ingen lokal påvirkning. Arendal kommunes andel 
er 200 000 kroner. 

- Enhet Institusjon har ved flere institusjoner hatt enkeltbrukere som over tid har krevd ekstra 
personell. Ved Solhaug Aldershjem er det vurdert at bemanningen skal være tilpasset brukere som 
har lettere pleiebehov enn ved sykehjem. En medisinskfaglig vurdering ved inngangen til året slo 
fast at mange brukere i realiteten har behov for økt omsorgsnivå/sykehjem. Slik er det fortsatt, selv 
om det er redusert noe. Imidlertid har det medført behov for å styrke bemanningen både av 
medisinskfaglige og pleiemessige hensyn. 

Merforbruk, tiltak og prognose pr. enhet 

Enhet Merforbruk Tiltak Prognose 

Levekår 10-12 mill. kroner 
Stram drift og vakanser i enheten og ekstra 
inntekter. 

8 mill. kroner 

Hjemmebaserte tjenester 9,4 mill. kroner Stram drift i enheten. Redusert bruk av overtid. 7,2 mill. kroner 

Institusjon 3,9 mill. kroner 
9 Stram drift, gjennomgang bemanningsplaner, 
kompensasjon variabel lønn som følge av 
lønnsoppgjør 

1,75 mill. kroner 

Legevakt 3-400 000 kroner Kostnad styrt sentralt – ingen lokal påvirkning. 200 000 kroner 
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De øvrige enhetene styrer mot balanse med unntak av enhet Enslige mindreårige som melder om 
et positivt overskudd på 17 mill. kroner. Gitt de utfordringene vi vet kommer de neste årene med 
reduserte inntekter for enslige mindreårige foreslår rådmannen at det settes av 4 mill. kroner på 
flyktningfondet. 13 mill. kroner brukes til å styrke enhetene som melder merforbruk: 

- Enhet Levekår 8,0 mill. kroner 

- Enhet Hjemmebaserte tjenester 3,5 mill. kroner 

- Enhet Institusjon 1,5 mill. kroner 

Utvikling utskrivningsklare pasienter 

Det har vært en del fokus på utskrivningsklare pasienter, og tabellen under viser en god utvikling 
på dette området. 

Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter fra Arendal kommune (pasienter som er klare for 
overføring til kommunen) 

År 2014 2015 2016 2017 

Kvartal 1 1 67 219 42 

Kvartal 2 2 66 153 24 

Kvartal 3 59 74 74  

Kvartal 4 58 139 102  

Totalt antall døgn 121 346 548  

 
Aktivitet oppvekstteam i perioden 01.01.2017 – 31.08.2017  

Skole Antall saker 

Oppvekstteam 0-6 år 39 

Hisøy 7 

Nedenes 8 

Asdal 3 

Rykene 2 

Strømmen 0 

Stinta 3 

Birkenlund 0 

Myra 0 

Moltemyr 18 

Roligheten, Sandnes 7 

Stuenes (8), Nesheim, Eydehavn, Flosta (2) 10 

Totalt 97 

    

Det er ulike årsaker til at det ikke har vært aktivitet i noen av enhetene. Strømmen har ikke hatt 
saker. Birkenlund og Myra har planlagt møter høsten 2017 med faste representanter. 

Ressurskrevende tjenester - toppfinansiering 

Justert estimat på inntekter ressurskrevende tjenester på 65,5 mill. kroner fra 1. tertial 
opprettholdes. Endelig tilskuddsberegning foretas ultimo desember, og det kan da komme 
endringer. 

Nærvær 

Enhetene i helse og levekår har endringer både positivt og negativt på nærvær fra 1. tertial. Syv av 
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enhetene har et nærvær fra 90,6 til 94,9. To av enhetene ligger rett over 89 % nærvær. 

Avvik HMS og Kvalitet 

De fleste enhetene har økt antall avvik på begge områdene siden 1. tertial. Enhet 
Funksjonshemmede har færre avvik på HMS og enhet Hjemmebaserte tjenester har færre avvik på 
begge områdene. Dette betyr nødvendigvis ikke at det er reelt blitt færre avvik, og det jobbes aktivt 
i alle enhetene med dette.  

10.3  Kultur, infrastruktur og utvikling 

Det er enighet mellom Aust-Agder Fylkeskommune, Arendal Havnevesen KF og Arendal kommune 
om samfinansiering av tiltak på fergeleiene på Skilsøy, Kolbjørnsvik og Tyholmen. Målet er å gjøre 
fergeleiene mer attraktive for å stimulere til økt bruk av byfergene. Tiltakene handler i første 
omgang om å få etablert venteskur, sykkelparkering, m.m. Hver part er forutsatt å bidra med 
500 000 kroner årlig. Arendal kommunes andel er foreslått innarbeidet i budsjettet til Enhet 
Kommunalsteknikk og geodata. 

Kulturenheten har rapportert om flere økonomiske utfordringer. Rådmannen foreslår derfor en 
justering av enhetens ramme som følge av at Nye Bjønnes (Norac Stadion) åpnet 17. September. 
Driftsutgifter første fire måneder inkl. oppstartsutgifter er beregnet til 250 000 kroner og dette 
beløpet foreslått innarbeidet i budsjettet til Kulturenheten. 

De øvrige enhetene innen området; 

 Brann (ØABV) 

 Innovasjon og kompetanse 

 Arendal Voksenopplæring 

 Vitensenteret 

 Østre Agder sekretariatet 

rapporterer om forventet økonomisk balanse ved utgangen av 2017.  
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11 Rådmannen m/stab (1101) 

11.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1101  Rådmannen m/stab      

 
Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  

123 822 799 120 369 386 -3 453 413 -3 

 Andre driftsutgifter  651 636 541 655 500 481 3 863 940 1 

 Sum utgifter  775 459 340 775 869 867 410 527 0 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-17 851 384 -18 861 144 -1 009 760 6 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-242 656 -2 460 873 -2 218 217 914 

 Andre inntekter  -89 226 150 -96 326 679 -7 100 529 8 

 Sum inntekter  -107 320 190 -117 648 696 -10 328 506 10 

 SUM NETTO  668 139 150 658 221 171 -9 917 979 -1 

 

Bystyret vedtar rammen til enhet 1101 Rådmannen m/stab. På samme måte som andre enheter 

fordeles den vedtatte rammen på underliggende ansvar. Hver stab har derfor sitt eget budsjett, 

som inkluderer lønns- og driftsutgifter så vel som tilskudd, overføringer og andre fellesmidler for 

tjenesten. Stabenes budsjetter vedtas ikke direkte av bystyret, men er førende for driften innenfor 

den enkelte fagområde. Tabellene under viser status pr 2. tertial pr. stab. 

      

1101A  Rådmann m/lederlag      

 Sum utgifter  7 190 306 8 598 372 1 408 066 20 

 Sum inntekter  -438 750 -799 317 -360 567 82 

 SUM NETTO  6 751 556 7 799 055 1 047 499 16 

      

1101B  Personal og kvalitet      

 Sum utgifter  61 779 337 62 573 513 794 176 1 

 Sum inntekter  -9 749 363 -11 145 131 -1 395 768 14 

 SUM NETTO  52 029 974 51 428 382 -601 592 -1 

      

1101C  Økonomi      

 Sum utgifter  408 217 936 405 790 943 -2 426 993 -1 

 Sum inntekter  -77 443 828 -77 630 360 -186 532 0 

 SUM NETTO  330 774 108 328 160 583 -2 613 525 -1 

      

1101D 
 Kultur, infrastruktur og 
utvikling felles  

    

 Sum utgifter  39 214 283 36 485 508 -2 728 775 -7 

 Sum inntekter  -13 167 145 -15 682 347 -2 515 202 19 

 SUM NETTO  26 047 138 20 803 161 -5 243 977 -20 
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1101E  Helse og levekår felles      

 Sum utgifter  38 068 402 43 000 661 4 932 259 13 

 Sum inntekter  -2 938 998 -4 965 244 -2 026 246 69 

 SUM NETTO  35 129 404 38 035 417 2 906 013 8 

      

1101F  Pedagogiske tjenester felles      

 Sum utgifter  215 885 520 219 355 550 3 470 030 2 

 Sum inntekter  -3 575 858 -7 426 297 -3 850 439 108 

 SUM NETTO  212 309 662 211 929 253 -380 409 0 

      

1101G  Lønnsrelaterte avsetninger      

 Sum utgifter  5 103 556 65 320 -5 038 236 -99 

 Sum inntekter  -6 248 0 6 248 -100 

 SUM NETTO  5 097 308 65 320 -5 031 988 -99 

Som tallene viser har enheten Rådmann m/stab totalt sett et mindreforbruk pr. 2. tertial på 9,9 mill. 
kroner. Dette er summen av flere elementer og disse er omtalt nærmere under det enkelte 
tjenesteområdet. Det forventes balanse ved årets slutt.  

Rådmann m/lederlag 

Rådmannen m/lederlag inkluderer også stab juss. Tallene pr. 2. tertial viser et merforbruk som i 
hovedsak skyldes noe merforbruk på lønn på stab juss og et ufordelt kutt på 0,5 mill. kroner for 
hele ansvaret. Kuttet er løst for 2017, og merforbruk på lønn søkes løst innenfor enhetens rammer. 

Rådmannens stab personal og kvalitet 

Rådmannens stab HR, IKT og kvalitet har et positivt netto-avvik på 0,6 mill. kroner. Avviket er 
sammensatt av flere faktorer som primært skyldes periodisering av inntekter og utgifter til IKT-
området og felleskostnader for kommunen (OU-kontingent til KS) som i sum nær ved utligner 
hverandre. 500 000 av netto-avviket på 0,6 mill. kroner gjelder midler til vikarer for ansatte i sektor 
helse og levekår som skal delta på heltidssamlinger i regi av KS Konsulent. Disse midlene 
overføres til aktuelle enheter i helse og levekår ved året slutt.  

Rådmannens stab økonomi 

Rådmannens stab økonomi viser et mindreforbruk ved 2. tertial på 2,6 mill. kroner. Dette skyldes 
delvis vakanser, økte inntekter knyttet til fakturering og lavere utgifter til porto. Det forventes et 
mindreforbruk ved årets slutt, men pga. usikkerhet knyttet til enkelte kostnader er det vanskelig å 
anslå hva det endelige resultatet blir. 

De sentrale pensjonskostnadene og overføringer til foretakene (herunder husleier til Arendal 
Eiendom KF), AKST og kirkelig fellesråd er endel av budsjettet til Rådmannens stab økonomi. 
Pensjonskostnadene vil bli vurdert ved årets slutt og eventuelle endringer vil bli justert mot 
disposisjonsfond. De øvrige overføringene forventes å være i balanse ved årets slutt. 

Rådmannens stab kultur, infrastruktur og utvikling 

Stab Samfunnsutvikling forventer å gå i balanse ved utgangen av året. 

Rådmannens stab helse og levekår 

Rådmannens stab helse og levekår styrer innenfor budsjett. Det er usikkerhet knyttet til betaling 
utskrivningsklare pasienter, gjestepasienter og pasientskadeerstatning, og resultatet avhenger av 
hva kostnadene på dette blir i 2017. 



Tertialrapport 25(149) 

Rådmannens stab oppvekst 

Barnehagedelen av stab oppvekst ligger an til et mindreforbruk ved årets slutt på ca. 4 mill. kroner. 
Hovedårsaken er færre barn i barnehager enn budsjettert.  

Fra 1. august er det innført krav om økt pedagogtetthet i barnehagene, regulert i forskrift. Det er 
fastsatt nasjonale satser for ekstra tilskudd til private barnehager for å dekke dette kravet. For 
høsten 2017 medfører det en ekstra utbetaling til de private barnehagene på ca. 1 mill. kroner som 
dekkes av stabens ramme uten ytterligere overføringer fra rammetilskuddet. 

I rådmannens stab oppvekst ligger det an til et merforbruk på skoleskyss på i størrelsesorden 1,5 
mill. kroner. På utgifter til spesialundervisning i private skoler ligger det an til et merforbruk på 
ca. 1,5 mill. kroner for 2017. Merforbruket anslås til å bli totalt på 3 mill. kroner. 

Totalt ligger rådmannens stab oppvekst an til mindreforbruk på 1 mill. kroner for året. 

Lønnsrelaterte avsetninger 

Lønnsoppgjøret for 2017 er ikke ferdig forhandlet pr. 2. tertial. Det sentrale lønnsoppgjøret for 
kapittel 4 er ferdig, og effekten for 2017 er beregnet til 11,8 mill. kroner inklusiv sosiale utgifter 
(basert på virkningsdato 01.07.17). Enhetenes rammer er kompensert for det sentrale oppgjøret. 
Det som gjenstår er lokale forhandlinger kapittel 4 og 5, samt kapittel 3 som er forhandlinger for 
ledere og avdelingsledere. Det legges til grunn at effekten for 2017 for disse oppgjørene er 
innenfor lønnsavsetningens rammer. Det foreslås derfor ikke endringer i lønnsavsetningene i 2. 
tertial. Dersom lønnsoppgjøret blir høyere enn forutsatt vil dette kunne påvirke resultatet for 
enheten. 

11.2  Satsingsområder 

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 vil bli gjennomført medarbeiderundersøkelse for ansatte i løpet av høsten 2017. 
Undersøkelsen bygger på 10 faktorer for leder- og medarbeiderutvikling og leveres av KS. 
Resultatene vil muliggjøre sammenligning med andre kommuner som bruker 10-
faktorundersøkelsen. Undersøkelsen avløser 18-faktor-undersøkelsen som har vært gjennomført 2 
ganger i samarbeid med professor Linda Lai. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten oppleves å ha et generelt godt arbeidsmiljø med lavt fravær. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

På grunn av omlegging av kommunens årshjul for budsjettarbeidet og arbeidet med 
handlingsprogram 2018-2021 planlegges vernerunde for rådmannens stab gjennomført i løpet av 
høsten 2017. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,8 1,4   

Fravær langtid (%) 3,2 4,3   

Nærvær (%) 95 94,4 92,6  

     

Antall HMS avvik 0 2   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 121,4 130,6   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Det gjøres oppmerksom på at fravær i 
rådmannens stab er påvirket av at 
ansatte i stillingsbanken og lærlinger 
telles med her. 

 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   
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12 Kommunalteknikk og geodata (1201) 

12.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1201  Kommunalteknikk og geodata      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

51 542 036 49 145 095 -2 396 941 -5 

 Andre driftsutgifter  88 605 749 84 599 917 -4 005 832 -5 

 Sum utgifter  140 147 785 133 745 012 -6 402 773 -5 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-164 029 178 -160 648 240 3 380 938 -2 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-702 664 -1 655 327 -952 663 136 

 Andre inntekter  -2 596 908 -3 188 136 -591 228 23 

 Sum inntekter  -167 328 750 -165 491 703 1 837 047 -1 

 SUM NETTO  -27 180 965 -31 746 691 -4 565 726 17 

Oppsummering økonomi 

Det har blitt jobbet aktivt med å få vår enhet korrekt inn i det nye ERP systemet, noe som har vært 
krevende. I september 2017 kom organisasjonen endelig på plass. Lønnskostnadene fra januar til 
september ligger således plassert feil internt, så her gjenstår det en stor ryddejobb i regnskapet. 
Det gjenstår også noe ompostering i regnskapet som følge av feilføringer. Vi styrer mot å gå i 
balanse totalt sett for enheten. 

VA aktiviteten på fornyelse ledningsanlegg er høy. VA aktiviteten for forsterkning hovedanlegg er 
lavere enn planlagt. Dette da sentrale medarbeidere har blitt belastet med prosjekter som Barbu og 
Bjønnes. Når disse prosjektene er ferdigstilt er planen å få økt aktivitet også her. Det vil for 2017 
ende opp med negative VA fond. 

12.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Det er jevnlig fokus på Arbeidsgiverstrategien. Temaene tas opp i medarbeidersamtaler og på 
personalmøter. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er jevnlig fokus på Medarbeiderundersøkelsen. Temaene tas opp i medarbeidersamtaler og på 
personalmøter. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det er gjennomført vernerunder på det enkelte anleggsarbeidssted. HMS er tema på byggemøter. 
SHA-planlegging i tilknytning til anlegg der vi er byggherre. Sikker jobbanalyse for alle anlegg i 
egen regi. 

Tjenester 

Totalt for enheten er det høy aktivitet. Aktiviteten styres og optimaliseres slik at ressursene blir best 
mulig benyttet. 
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Avdeling – Forvaltning  

Avdelingen var organisert med en koordinator funksjon som gikk på rundgang, altså en avdeling 
uten avdelingsleder. Det har blitt gjennomført en intern omorganisering der en del av avdelingen 
har blitt lagt til avløpsavdelingen, en del har blitt lagt til vannavdelingen og en del har blitt lagt til 
enhetsleders stabsfunksjon. 

Avdeling – Prosjektering og utbygging  

Det jobbes kontinuerlig med å holde et høyt aktivitetsnivå på prosjektene og anleggene. Det er 
utarbeidet prosjektplan for inneværende år. Flere større prosjekter er planlagt startet opp i 2017, 
disse vil kreve mye ressurser, både økonomiske og arbeidstimer. VA aktiviteten på fornyelse 
ledningsanlegg er høy. VA aktiviteten for forsterkning hovedanlegg er lavere enn planlagt. Dette da 
sentrale medarbeidere har blitt belastet med prosjekter som Barbu og Bjønnes. Aktiviteten knyttet 
til E18 utbyggingen skyves på som følge av oppdatert fremdriftsplan fra AF-gruppen/ Nye Veier. 
Avdelingens ressurser har vært redusert som følge av langtidssykemelding. 

Avdeling – Geodata  

I.h.t. vedtatt virksomhetsplan er et av hovedfokusområdene økt satsning på digitale 
selvbetjeningsløsninger. Organisatoriske forhold knyttet til utviklingsprosjekt hemmer denne 
fremdriften. Dette fører til at utviklingsoppgaver er blitt nedprioritert. Det er et sterkt arbeidspress 
innenfor GIS-fagområdet. Gruppas ressurser har vært redusert som følge av langtidssykemelding. 

Oppmåling har en stor restanse på «attestsaker», saker som det er betalt gebyr for. De 
representerer ca. 3 årsverk. Målet er å få tatt noen attestsaker (som ligger «inntil» nye 
oppmålingsforretninger som gjennomføres). Dersom dagens arbeidsressurser tillater det, er målet 
å sett inn krefter for å få tatt flere saker. Avhengig av «roligere» tider mht. nye 
oppmålingsforretninger. Vi vil alltid ha et antall MUF-saker (oppmålingssaker med utsatt 
oppmåling) som ligger på vent (med tilhørende frist for gjennomføring). Stort sett så har vi 120 
slike saker til enhver tid. Vi har fremdeles ca. 850 eiendommer som ikke er kartfestet (er bare 
registrert i Matrikkelen som «ikke kartfestet eiendom»). Vi mener at vi kan få kartfestet omtrent 300 
av disse nokså enkelt. Resten er vanskelig. Målet er å få et så fullstendig eiendomskartverk som 
mulig. 

Avdeling – Vei  

Det jobbes kontinuerlig med pkt. fra virksomhetsplanen. Høsten 2017 er målet å få på plass en 
nyrevidert veinorm. Arbeidet med ny gravenorm har nå planlagt oppstart i starten av 2018. 

Arbeid i forbindelse med trafikksikkerhet har blitt utført. Men på grunn av Barbu prosjektet, som har 
vært krevende, har det vært knapt med menneskelige ressurser til dette arbeidet. 

Avdeling – Vann  

Ut over de ordinære driftsoppgavene knyttet til vannforsyningen prioriteres følgende: Oppgradert 
beredskapsplan for vannforsyningen vil bli avsluttet i løpet av 2017. Avklare videre samarbeid med 
kommunene, Grimstad, Lillesand og Kristiansand om sammenkopling av vannverkene og dermed 
styrke reservevannforsyningen til de 4 kommunene. En intensjonsavtale bør foreligge i løpet av 
september 2017. Sluttføre planlegging av ny krisevannforsyning med Longum som vannkilde. Ny 
pumpestasjon ved Longum park, må stå ferdig i løpet av 2018. Oppstart av «Internkontroll for 
kvalitet og forsyningssikkerhet i vannforsyningen». 

Forvaltning: «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune» vil bli revidert og politisk 
behandlet i 3. Tertial. Innføring av vannmålere har stoppet litt opp en periode nå fordi det jobbes 
mer mot utskifting av målere som er knyttet opp mot næring. 

Eiendomsgebyrer: Månedlig fakturering er innført fra september 2017. 

Avdeling – Avløp  

Det biologiske rensetrinnet ved Saulekilen renseanlegg ble restartet 14. mars 2017 etter 
omfattende ombygginger. Alle kostnader i forbindelse med ombyggingene tilfaller leverandøren. 
Saulekilen renseanlegg er nå i full drift og viser svært gode resultater. Anlegget er inne i en 6 
måneders prøvedriftsperiode med større driftsansvar pålagt leverandøren. Rapport fra utbyggingen 
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er utarbeidet. Nye slamsentrifuger har vært i drift siden desember 2016. Vi har i 2. tertial endret 
fellingskjemikaliene for å optimalisere slamavvanningen i de nye sentrifugene. Dette har ført til at 
vanninnholdet i slammet er redusert fra 79 % til 68 %. Fornying av tekniske installasjoner på 
pumpestasjoner følger oppsatt plan. Det gjenstår nå 7 stasjoner som skal fornyes våren 2018. Det 
er også satt av midler i eget prosjekt til oppgradering av driftsovervåkingen ved renseanleggene. 
Utskifting på Saulekilen er godt i gang i samarbeid med Caverion Norge AS (rammeavtale) og våre 
egne automatikere. 

Renovasjon: Utskiftning av nye avfallsbeholdere er ferdig, det gjenstår noe opprydning med tanke 
på gamle storabonnement som også skal få nye avfallsbeholdere og rydding i hentelengde. 
Nedgravde avfallsanlegg: Byggesøkt og godkjent ett anlegg i Strømsbuveien og ett i Høyveien 
som skal anlegges samtidig med sanering av VA med start i 2018. Nytt avfallsanlegg i Barbu (ved 
nedre Hulveien) ferdigstilles ila november. Konsulent fra Asplan Viak jobber med reguleringsplan, 
nedgravde i sentrum. 

Forurensning: Forurenset sjøbunn; tiltaksplaner og detaljprosjektering for tiltak i Pollen, Kittelsbukt 
og Barbu leveres i slutten av september. Søknad om oppryddingsmidler sendes til Miljødirektoratet 
innen 15 oktober 2017. Økt pågang om utfyllingssaker, både ulovlighetsoppfølging og søknader 
om tillatelser, noe som krever mye ressurser og kompetanseheving. 

Slam: Tilsynsplan er ferdig og skal sendes til politisk behandling i løpet av oktober 2017. Det 
jobbes med informasjonsskriv og oversikt over eiendommer som omfattes av tilsynsgebyret og 
rutiner for innkreving av gebyret. Utlysning av ny stilling til tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg 
og igangsetting av arbeid med revisjon av Slamforskrift, høst 2017. 

Avdeling – Maskiner og anlegg  

Miljøfyrtårn arbeidet går videre som forutsatt. Sorterings anlegg for div avfall knytet til Solborg og 
anleggsdrift er ferdig, og fungerer godt. Stoff kartotek er på plass, holdes ajour. Tiltak vedr 
ytterligere energi økonomisering på bygnings massen på Solborg på begynt i samarbeid med 
Arendal Eiendom KF. Gjennomført års kontroll og service på alle kontor og drifts operatør biler, og 
alle tunge kjøretøy, i tillegg til løpende vedlikehold (Biler som eies av Arendal Kommune). Ansatt 
en ny lærling på rep. lette kjøretøy og en på rep. tunge kjøretøy (læretid 2 år). Stor aktivitet på 
anleggssektoren. 

Avdeling – Parkering  

Ny Avdelingsleder begynte juni 2017. Fokuset har vært på å få ned etterslepet på antall 
henvendelser som krever svar fra oss, som klager og hc-tillatelser. Det har også vært en del arbeid 
rundt ny forskrift og følgende av denne. Dette har ført til at en del viktige saker har blitt liggende, 
som blant annet politisk sak om fritak eller ikke for parkeringsavgift for el-biler. Forlengelse av 
avgiftstid på parkering, og nye skiltplaner. Dette er et arbeid som skal prioriteres høst 2017, samt 
forslag om avgiftsparkering ved den gamle brannstasjonstomta. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,2 1,1   

Fravær langtid (%) 3,9 4,5   

Nærvær (%) 93,9 94,4 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 1 6   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 100,4 102,1   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Vi har noen tilfeller av 
langtidssykemeldte, noe som slår ut på 
tallene. Dette slik at vi totalt sett ligger 
litt bak målet vårt for nærvær. 

Det jobbes aktivt i enheten med 
sykefraværsoppfølging. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

12.3  Investeringer 

VA: Aktiviteten på fornyelse ledningsanlegg er høy. Aktiviteten for forsterkning hovedanlegg er 
lavere enn planlagt. Dette da sentrale medarbeidere har blitt belastet med prosjekter som Barbu og 
Bjønnes. Aktiviteten knyttet til E18 utbyggingen skyves på som følge av oppdatert fremdriftsplan 
fra AF-gruppen/ Nye Veier. Avdelingens ressurser har vært redusert som følge av 
langtidssykemelding. 

Barbu: Parken og rundkjøringen vil bli ferdigstilt høst 2017. Det er opprettet et eget prosjekt knyttet 
til Barbu elva, dette for å kunne få skilt ut disse følgekostnadene, dette vil bli ferdigstilt høst 2017. 
Det er her behov for økte bevilgninger, noe som vil bli lagt frem som egen sak. 
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13 Kulturenheten (1202) 

13.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1202  Kulturenheten      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

30 246 214 28 984 017 -1 262 197 -4 

 Andre driftsutgifter  28 709 498 32 633 470 3 923 972 14 

 Sum utgifter  58 955 712 61 617 487 2 661 775 5 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-2 704 992 -3 071 569 -366 577 14 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-335 336 -751 502 -416 166 124 

 Andre inntekter  -10 020 517 -10 586 518 -566 001 6 

 Sum inntekter  -13 060 845 -14 409 589 -1 348 744 10 

 SUM NETTO  45 894 867 47 207 898 1 313 031 3 

Oppsummering økonomi 

Generelt vurderes inntekter og utgifter samlet sett å holde budsjett, men noen justeringer er det 
behov for, se neste punkt. 

En bedre periodisering bør tilstrebes for å unngå at beløp vises som avvik, uten at det er avvik i 
realiteten. Merforbruk samlet på kulturenheten 2. tertial og som fremkommer som et stort 
overforbruk på «andre driftsutgifter», skyldes periodisering og er ikke reell. 

Utgifter 

Mindreforbruk lønn skyldes i hovedsak vakanser det har tatt tid å få tilsatt i og noe sykefravær det 
ikke er tatt inn vikar for. Merforbruk i forhold til % «andre driftsutgifter», skyldes at vi har de største 
utbetalingene på tilskudd tidlig på året og dette er ikke hensyntatt i periodisering. I tillegg utbetales 
spillemidler uten at det er budsjettjustert eller periodisert for. 

Høsten 2017 åpnes tre flotte anlegg. Driftsutgifter ut året (ble spilt inn til første tertial, men ikke tatt 
med da), må innarbeides: 

 Ny park Barbu. Oppstart planlagt første november. Det er kun satt av 10.000 kroner i 
ordinær ramme. Her åpner bl.a. et nytt offentlig toalettanlegg (ekstern driftsavtale). Behov 
75.000 kroner. 

 Nye turløyper Sør amfi (3,3 km grus og 2,2 km asfalt med lys) ferdigstilles i løpet av høsten. 
Det er kun avsatt 10 000 kroner i ordinær ramme. Behov (halvårsdrift) 125 000 kroner 

 Nye Bjønnes åpner 17. September. Driftsutgifter første fire måneder inkl. oppstartsutgifter 
er beregnet til 250 000 kroner. 

 Innkjøp av medier er sterkt endret de senere år ved at bibliotekene nå også tilbyr utlån og 
tjenester i digitale formater, som e-bøker og tilgang til digitale kilder. Mediebudsjettene har 
vært under sterkt press i flere år og inkluderer nå altså flere formater enn tidligere. Dette 
medfører at medietilbudet ikke har god nok standard i form av bredde og antall eksemplarer 
i forhold til det som forventes av et moderne folkebibliotek i dag. Dette ble også spilt inn i 
konsekvensjustert budsjett. Behov 300 000 kroner. 

Kulturhusmillionen har gjennom alle år bidratt til et mangfold av lokale store og små arrangement 
og produksjoner i kulturhuset. Enheten har et godt samarbeid med kulturhuset. Det er nå også 
flere store viktige arrangement som bruker kulturhuset og får støtte herfra. De siste årene har 
arrangementsmengden økt og en ser et merforbruk ift. budsjett. Forventet merforbruk 2017 ser ut 
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til å bli i overkant av 300.000 kroner. 

Inntekter 

Vedr sykepenger har enheten hatt flere svangerskapspermisjoner enn normalt. Positivt avvik på 
«andre inntekter» skyldes noe periodisering, samt noe merinntekter bl.a. salg kunst 
Bomuldsfabriken kunsthall, billettinntekter skøytebanen og tilskudd ulike prosjekter. 

13.2  Satsingsområder 

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 har høsten 2017 startet opp med månedlige fellesmøter på tvers av alle avdelingene. 
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. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Kulturenheten vil fortsatt ha fokus på faglig oppdatering for alle som er tilpasset den enkeltes 
oppgaver og ansvarsområder. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

I 2015 fikk hver avdeling i enheten sitt eget HMS-utvalg. De lokale HMS-utvalgene skal ha ett felles 
møte i året. 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. 

Tjenester 

For 2017 vil våre satsinger særlig være knyttet til kulturplanens satsingsområder. Viktige 
prioriteringer som er en del av planens innsatsområder og som er påbegynt/skal påbegynnes i 
2017 er: 

 Alle fagområder følger opp kulturplanens fokus mot kommunikasjon, markedsføring og 
synliggjøring av kommunale kulturtilbud, med særlig vekt på ungdom og medvirkning. 

 Flere anlegg ferdigstilles i løpet av høsten: Ny Bjønnes stadion, Lunderød stadion (friidrett), 
nye turløyper med lys i tilknytning til Arendal idrettspark, den ene også med asfaltdekke for 
rulleski m.m. Gangbanen i Kunstarena Torbjørnsbu ferdigstilles, og kunstprosjekter er 
under planlegging. I tillegg har vi fått et positivt vedtak på nye lokaler for kulturskolen og 
øvrig musikkliv. Også den nye parken i Barbu vil være et svært positivt tilskudd. Her er det 
lagt til rette for uorganisert fysisk aktivitet i tillegg til at parken inviterer til kos, grilling, 
vannaktivitet m.m. Alle er dette anlegg som kommer innbyggerne til nytte og glede. 

 I forbindelse med at kulturskolen skal inn i nye lokaler i Kanalgården, så påbegynnes det en 
prosess som involverer ansatte både i kulturskolen, på Kilden og på Munkehaugen. Flytting 
skjer først i 2019, men det blir endringer i alle tre byggene som får konsekvenser for 
arealbruk og innhold. 

 Kilden fikk tilført midler til en ekstra stilling fra 2017. Ny leder begynte på full tid første mai 
og vi har igangsatt en prosess med å videreutvikle Kilden. 

 Samtidig har det fra kommunens side vært fokusert på behovet for et tettere tverrfaglig 
samarbeid i forhold til tjenester mot barn og unge. Enheten inviterer derfor på studietur til 
Drammen i november. Det blir her deltakelse fra rektorer, skoleadministrasjon, 
helse/levekår, fritidsmedarbeiderne ute i oppvekstområdene, Kilden m.fl. 

 Biblioteket er i gang med planarbeidene som er skissert i virksomhetsplanen for 2017. 
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Tilgang til meråpent bibliotek er nå en godt etablert ordning som mer enn 1000 personer 
benytter seg. Det er fortsatt sterkt fokus på å ivareta sikkerheten knyttet til ordningen. 
Hverdagsintegreringsprosjektet Demokratikafe har fått svært gode tilbakemeldinger, og 
avsluttes i oktober. Vi ser for oss at prosjektet vil bli videreført. Prosjektet Digital 
veiledningstjeneste avsluttes høsten 2017 etter to kursrunder der ansatte fra bibliotek, 
servicesenter, AVO, NAV med flere har fått kurs i offentlig informasjon. Målet med 
prosjektet er å gi bedre veiledning til alle kommunens innbyggere. Vi som har samarbeidet i 
prosjektet har blitt bedre kjent med hverandres virksomheter og kan på den måten bidra til 
bedre informasjon og veiledning for befolkningen. 

 Kulturskolen er i gang med planarbeidene som er skissert i virksomhetsplanen for 2017. 
Fokuset er: Nå bredere – formidling – samarbeidstiltak - kvalitetsheving. Kulturskolen 
har nå utviklet og lagt ut nye tilbud. Skolen søker å være en aktør som kan bidra positivt i 
henhold til kommunens oppvekst og levekårsutfordringer. For å forberede økt kommunalt 
og privat samarbeid, er det gjort et formidlingsinitiativ i forbindelse med nye lavterskeltilbud 
rettet mot skoler, helsevesen og barnehager. Kulturskolens arbeid med kvalitetsheving 
fortsetter, ved at fjorårets SKATT- Samspill Kvalitet Aktivitet på Tvers av Timeplan og nye 
tilbud tilpasses, og gir grunnlag for utarbeidelse av nye fagplaner som er påbegynt og skal 
ferdigstilles juni 2018. Kjernen i kulturskolen styrkes, ved naturlig avgang i stab økes 
stillingsstørrelse til lærer som utvikler nye tilbud.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Vernerundene i kulturnettverket er blitt utsatt til høsten 2017. Utsettelsen skyldes valg av nytt 
verneombud og ny ansattrepresentant i kulturnettverkets HMS-utvalg. Fra 2018 vil vernerundene 
holdes innen fristen. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Ja 

Vernerundene i kulturnettverket avholdes 7/9, 13/9, 10/10. Øvrige avdelinger har avholdt 
vernerunder innen fristen. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,4 1   

Fravær langtid (%) 5,0 2,2   

Nærvær (%) 93,7 96,9 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 2 1   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 57 56,8   
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Enheten har lite fravær. 

Ingen, utover fortsatt ha fokus på å se 
den enkelte medarbeider samt fortsatt 
legge til rette for at den enkelte 
medarbeider har ansvar og kan ta 
ansvar. Enheten har i stor grad delegert 
mye ansvar nedover i organisasjonen. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

13.3  Investeringer 

Prosjekt 1501 – etablering av desentrale musikkbinger – har en manko på finansiering på 156 207 
kroner. Det ble utplassert en øvingscontainer på Asdal høsten 2016. Det er 
musikkutstyrsordningen sentralt som forhandler priser og leverandør. I 2016 ble ny leverandør fra 
Danmark valgt og budsjettert inntekt mva. bortfalt. I tillegg ble tilskuddet fra 
musikkutstyrsordningen noe lavere enn budsjettert. Prosjektet kan avsluttes. 

Prosjekt 4635 - Arendal byhistorie, bind 1 - vi har fortsatt en del arbeid igjen på bind 1. Prosjektet 
er blitt noe forsinket. Det har vist seg vanskelig å få inn ekstern finansiering til prosjektet og 
kostnader avsatt kan vise seg å bli noe høyere enn budsjettert, men dette vil en komme tilbake til 
ved avslutning av prosjektet. 
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14 Brann (1203) 

14.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1203  Brann      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

35 042 376 41 332 712 6 290 336 18 

 Andre driftsutgifter  21 047 318 20 383 707 -663 611 -3 

 Sum utgifter  56 089 694 61 716 419 5 626 725 10 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-14 304 558 -13 516 254 788 304 -6 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-160 000 -1 088 270 -928 270 580 

 Andre inntekter  -18 275 287 -22 727 554 -4 452 267 24 

 Sum inntekter  -32 739 845 -37 332 078 -4 592 233 14 

 SUM NETTO  23 349 849 24 384 341 1 034 492 4 

Oppsummering økonomi 

2017 har hittil vært et utfordrende år rent planmessig, men massiv kursing av deler (16 ansatte) av 
Beredskapsavdelingen til sertifiserte redningsdykkere (vanndykkere) gjennom 9 ukers intensivt 
kurs. Dette har vært gjort samtidig som man har opprettholdt normal beredskap i avdelingen ved 
bruk av faste ansatte i ekstravakter, og utvidet bruk av vikarer. Store deler av disse kostnadene 
skal faktureres Gjensidigestiftelsen, og inntektene (str. orden 1,5 mill. kroner) her kommer pr. d.d. 
ikke frem i regnskapet. Dette er noe av grunnen til at vår overtidsbruk synes svært høy 
sammenlignet med andre år. Av vakante stillinger er det nå kun 1 stilling i Beredskapsavdelingen 
som ikke er besatt, men her er det vedtatt budsjettøkning og realisering fom 2018. 

Ellers driftes enheten nøkternt med kontinuerlig fokus på regnskap og budsjettkontroll. 

Enheten melder balanse for driftsåret 2017. 

Utgifter 

Vi går med forhøyede lønnsutgifter i 2017 av flere grunner. Blant annet har et rettsforlik ført til at vi 
har en 20 % stilling i Tvedestrand i beredskap, og vi har omplassert en av de ansatte i Beredskap 
på dagtid som resultat av et IA tiltak. 

14.2  Satsingsområder 

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 «plakaten» som er utarbeidet 
gjøres kjent for ansatte generelt og avdelingsledere spesielt. Spesielt medarbeiders ansvar er et 
sentralt og viktig område i prosessen videre. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Forrige medarbeiderundersøkelse resulterte i Østre Agder brannvesens verdidokument. Dette 
holdes levende og bevisstheten på egen hverdag blant våre ansatte er bra. Avventer enn så lenge 
neste medarbeiderundersøkelse som er planlagt sendt ut av kommunen 4. kvartal 2017. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Østre Agder Brannvesen jobber systematisk og bra med internt HMS arbeid. Det gjennomføres 
møter i HMS utvalget hvor avviksmeldinger behandles og saker/elementer i daglig drift håndteres 
på en mest mulig proaktiv måte. Enhet 10 har også implementert Arendal kommunes nye 
kvalitetsportal for HMS håndbøker, regelverk og elektronisk avvikshåndtering. Et av de viktigste 
målene i enheten er å favne bredt, slik at alle ansatte på deltid og heltid i 7 kommuner kjenner til 
og bruker HMS rutiner og saksgang. Enhet 10 har behov for friske midler for å kunne få alle våre 
deltidsansatte over på en akseptabel løsning for ivaretakelse av avvikshåndteringen. IKT Agder 
stengte den åpne løsningen etter prøveperioden. Enheten har et stort behov for å gjøre denne 
løsningen åpen igjen, eller finne en annen måte å favne over våre 123 deltidsansatte i våre 
samarbeidskommuner. Avventer svar IKT Agder vedrørende teknisk mulighetsrom her. 

Tjenester 

Forventningene til Enheten Østre Agder brannvesen har vært at vi i 2017 skal bidra til å: 

 Opparbeide kunnskap om risiko og sårbarhet i Arendal gjennom utarbeidelse av Risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS -analyse) for ØABV samarbeidet [ny Brann-ROS]. 

 Sikre at brannvesenet har kapasitet, kompetanse og materiell for å forebygge og begrense 
konsekvenser av uønskede hendelser. 

 Realisere oppstart av redningsdykkertjeneste som utvidet del av beredskap mot brann og 
ulykker, operativ fra juli 2017. 

 Holde ved like og styrke samarbeidet med andre offentlige aktører i beredskapsarbeidet. 

 Være bidragsyter til prosesser for å ivareta beredskapsmessige behov regionalt og 
nasjonalt. 

 Videreføre samarbeidet innenfor rammen av interkommunalt utvalg mot akuttforurensning 

 Gjennomføre konkrete tiltak for å redusere brannfaren i kommunens gamle 
trehusbebyggelse. 

 Arbeide aktivt for å beholde 110-sentralvirksomhet i Arendal 

Når det kommer til våre egne mål og bestilling fra bystyret, så er vi definitivt i rute for året 2017, 
med et hederlig unntak - beholde 110 sentralen i Arendal. Vi har kjørt debatter og argumentert for 
vår sak, men erkjenner også når avgjørelsen er fattet. Planen er pr. d.d. at vi samlokaliseres i 
Kristiansand i året 2023, men vi er samtidig spent på om og hvordan Staten tenker å kompensere 
de kommuner som har investert tungt i 110s bygningsmessige infrastruktur.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? NEI 

Grunnet et pågående omfattende postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet rettet mot alle våre 8 
brannstasjoner, så er ikke vernerunder gjennomført hittil i 2017. Dette tar vi når vi har fått alle 
avklaringer på plass fra Arbeidstilsynet. Nevner også at det postale tilsynet på mange måter med 
letthet har kunnet fungere som en std. vernerunde - da kartleggingen, beskrivelsene og 
dokumentasjonen har vært omfattende. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

JA 

4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,4 1,5  2 

Fravær langtid (%) 1,6 4,2  1,5 

Nærvær (%) 96,0 94,3 92,6 92,6 

     

Antall HMS avvik 0 3   

Antall Kvalitets avvik 0 1   

     

Årsverk antall 61,3 62,3   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

   

14.3  Investeringer 

Enheten opererer med en årlig investeringsramme på 2,9 millioner kroner. Mye av vår 
materiellpark og brann- og redningsutstyr er ikke hyllevare, men må spesialbestilles med lang 
leveringstid (spesielt for tyngre kjøretøy - over 12 mnd.), noe som resulterer i litt varierende påslag 
på vår utfakturering mot våre samarbeidskommuner. For 2016 ble 2,36 millioner forbrukt og 
fakturert samarbeidskommunene. Totalt gjenstående på vår investeringsramme i 2017 er da 
(iberegnet tidligere åpne investeringer) 4,7 mill. kroner. Dette er planlagt som følger: 

1,5 mill. kroner til ny tankbil Risør (ute i Doffin/anbud pr. d.d.) 

0,3 mill. kroner til ny kommandobil (kjøpt og betalt i 2017) 

1,4 mill. kroner til ny mannskapsbil til stasjon Froland (delbetalt 750 000 tidligere i 2016, leveres og 
betales okt. 2017) 

0,7 mill. kroner til ny røykdykkerbil (leveres nov/des 2017 - bestilt) 

0,5 mill. kroner til utstyr (2 luftkompressorer Risør/Åmli, kombi-klippeverktøy, undertrykksvifte, IR 
kamera m.m.) 

0,3 mill. kroner til utskiftning/rullering av tjenestebil (bytter ut personellflyttebil i Tvedestrand blant 
annet).  

Det vil si at vi forsøker å komme i 0 på investeringer i 2017, og det nevnes i samme åndedrag at vi 
må i 2021 «spare» noe av investeringsmidlene over til 2022 for investering i ny mannskapsbil til 
Arendal stasjon. 
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15 Innovasjon og kompetanse (1204) 

15.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1204  Innovasjon og kompetanse      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

9 511 630 8 454 401 -1 057 229 -11 

 Andre driftsutgifter  9 399 141 10 070 333 671 192 7 

 Sum utgifter  18 910 771 18 524 734 -386 037 -2 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-4 232 000 -6 206 051 -1 974 051 47 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-33 336 -417 547 -384 211 1 153 

 Andre inntekter  -5 401 336 -5 577 987 -176 651 3 

 Sum inntekter  -9 666 672 -12 201 585 -2 534 913 26 

 SUM NETTO  9 244 099 6 323 149 -2 920 950 -32 

Oppsummering økonomi 

Status pr. tertial for periodisert budsjett viser avvik i inntekter. Det er pr. august større inntekter enn 
forventet. Innovasjon og kompetanse har ansvaret for Arendalsuka og Fremtidens kommuner som 
begge i utgangspunktet er budsjettert med 0 i driftsramme. Disse arrangementene drives gjennom 
sponsorinntekter, billettinntekter etc., med mål om et overskudd som skal videreføres til neste års 
arrangement. Både inntekter og utgifter kommer på ulike tidspunkter i året og det er vanskelig å 
periodisere disse godt. Dersom vi ser bort fra disse ansvarene ligger enheten godt an i forhold til 
periodisert budsjett. Det forventes at enheten vil gå i balanse i 2017. 

Utgifter 

Det kan se ut som utgifter til konsulenttjenester er høyere enn budsjettert. Dette skyldes at det er 
belastet en stor faktura fra Agderforskning på OFFRI-prosjektet som nå er avsluttet. Arbeid med 
regnskapsrapportering pågår. Disse utgiftene vil balansere mot utbetalinger fra Regionale 
Forskningsfond når regnskapet er godkjent. 

Det kan se ut som enheten har noe mindreforbruk i lønn. Dette skyldes at det er budsjettert med 
lønnsutgifter på Arendalskonferansen. Gitt at enhetsleder har dekket denne jobben så langt i 2017 
er det foreløpig ikke løpt på lønnskostnader. Det er ansatt en person fra september 2017, noe som 
vil endre dette bildet. Med unntak av dette er enhetens lønnskostnader i henhold til periodisert 
budsjett. 

Inntekter 

Både Fremtidens kommuner og Arendalsuka har hatt større inntekter enn budsjettert. Det er også 
grunn til å tro at utgiftene blir større enn budsjettert og det er pr. nå vanskelig å si noe om endelig 
resultat for arrangementene. For Fremtidens kommuner skyldes dette at det gjennomføres en 
konferanse i november som vil påvirke resultatet. For Arendalsuka er fortsatt ikke alle fakturaer 
kommet inn. 
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15.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien er utgangspunkt for arbeid som gjøres for å utvikle en god arbeids- og 
samarbeidskultur i enheten. Det er gjennomført en enhetssamling der vi jobber med nye 
samarbeids- og delingsverktøyer (Office 365). Med dette ønsker vi å styrke kompetanseutvikling 
og mestringskultur. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Handlingsplan som ble utarbeidet etter forrige medarbeiderundersøkelse er fulgt opp. Vi har 
spesielt fulgt opp egen kompetanseutvikling og mestringsklima. Det har ikke vært spesiell fokus på 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsen fra 2015 siden forrige tertial, men medarbeidersamtaler 
gjennomføres høsten 2017. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det arbeides kontinuerlig med HMS-målene. HMS-utvalget møtes hver 6. uke. Det har vært stort 
fokus på å få kontroll på stort arbeidspress og slitasje blant ansatte som følge av dette. Det er 
foretatt flere nyansettelser i enheten som på sikt vil forbedre situasjonen. Samling for ansatte på 
våren ble utsatt som følge av arbeidssituasjon, men det er gjennomført en samling for alle ansatte i 
september. 

Vernerunde ble gjennomført 19. april 2017 

Tjenester 

Innovasjon Arendal 

 Arbeid med utdeling av innovasjonsstipendet ble ikke satt i gang før på høsten 2017. 
Planen er at arbeidet skal være gjennomført innen 15. desember. En konsekvens er at 
enheter som får midler må få overført disse på driftsfond for 2018. Utlysningen av stipendet 
er rettet mot inkludering, mangfold og samskaping. 

 Fremtidens kommuner, Arendalskonferansen hadde ca. 450 deltakere. Konferansen hadde 
fokus på temaene samskaping og digitalisering. Konferansen får svært gode 
tilbakemeldinger og det er avklart med KS at de tar en større rolle i arbeidet med 
konferansen. Partneravtaler må fornyes. Som følge av dette er det en viss risiko for at 
inntektsgrunnlaget i 2018 blir mindre enn tidligere år. Hele bystyret deltok på konferansen i 
2017. 

 Det skal utarbeides en innovasjonsplan for Arendal kommune. Arbeidet starter i 2017, men 
fullføres i 2018. 

 Bloggen og Facebooksiden til Innovasjon Arendal har et voksende publikum og det er 
etablert et godt samarbeid med Stab Helse og levekår og Stab samfunnsutvikling om å 
legge ut informasjon på siden. 

Eureka kompetanse 

 Ny kursportal, KS Læring er anskaffet og tatt i bruk. Kursportalen gir muligheter for å få 
tilgang til e-læring fra KS og andre kommuner. 

 Arbeidet med interregprosjektet KOBRA går som planlagt. Det er gjennomført flere møter 
og samlinger innenfor prosjektet og ut mot næringslivet. Det er utarbeidet en metode og et 
nettverk for kompetansemegling mot næringslivet. 

 Eureka kompetanse omfattes av Næringspolitisk handlingsplan for 2017 - 2023. Det er mål 
å utvikle Eureka kompetanse til en digital læringsarena. 

 Det er stor aktivitet i lokalene i Eureka kompetanse. 

Kommunikasjon 

 Drift av nettsider (Arendal kommune, Arendalsuka, Fremtidens kommuner, Innovasjon 
Arendal), sosiale medier og andre kanaler pågår kontinuerlig. 

 Prosjekt for nytt intranett er utsatt som følge av innføring av Office 365. Office 365 
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inneholder funksjonalitet som det er naturlig å se i sammenheng med behovet for et nytt 
intranett. Innovasjon og kompetanse er pilot for innføringen og har tatt i bruk Office 365 fra 
september 2017. Hensikten er å utvikle erfaring og praksis som vil komme utrullingen i 
resten av kommunen til nytte. 

 Det er utarbeidet egne kanalstrategier for sosiale medier og nettsidene Arendalsuka, 
Fremtidens kommuner og Innovasjon Arendal. 

 Arbeidet med godt språk settes i gang igjen etter å ha stått på vent en periode 

 I samarbeid med politisk ledelse er det satt i gang en initiativ for å synliggjøre temaer som 
er til politisk behandling på en bedre måte. Det lages en film som publiserer på sosiale 
medier rett før bystyremøtene. 

 Kommunikasjon bidrar med rådgivning i ulike prosjekter og aktiviteter, som 
heltidsprosjektet, kulturenheten mm. 

 Arendalsuka er ressurskrevende for kommunikasjonsnettverket både i forberedelse og 
gjennomføring av uka. 

Servicesenter og turistkontor 

 Drift av sentralbord, skranke og øvrige oppgaver pågår kontinuerlig. 

 Det er økende bruk av publikumssenteret. 

 Servicesenteret deltar i prosjekt for digital veiledning og de ansatte har deltatt i opplæring 
knyttet til digital veiledning for en rekke offentlige tjenester. 

 Fagleder på Servicesenteret fungerer for tiden i 40 % stilling som turistsjef. Det er 
kompensert for dette i øvrig bemanning. 

Arendalsuka 

 Arendalsuka ble svært vellykket og gjennomført uten store arrangementsmessige 
utfordringer. Arrangementet setter store krav til koordinering og ledelse av aktiviteter i 
sentrum- og havneområder, strømforsyning, kommunikasjon og streaming, sosiale medier, 
nettsider, egne arrangementer, vertskapstjenester overfor egne gjester, gjennomføring av 
debatter og arrangementer i Store Torungen og kinoen, plassering av telt og boder i politisk 
gate, sperring av sentrum mm. 

 Arendalsuka er svært krevende for ansatte som deltar i arbeidet på toppen av andre 
oppgaver. Det er gjennomført en evaluering og behov for 2018 meldes videre. 

 Samtidig er det viktig å påpeke at arrangementet gir stor energi og glede både for ansatte i 
enheten, men også andre som deltar i vertskapsarbeidet. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 3 2,2  2,4 

Fravær langtid (%) 7,9 7  2,6 

Nærvær (%) 89,1 90,8 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 17,75 19,4   

Andel ansatte heltid (%) 75 73   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 0,88 0,88   
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Det har vært nedgang i fravær siste 
tertial. 

Sykmeldte følges opp i henhold til IA-
regelverk. Lave tall gjør at en 
langtidssykmelding slår mye ut på 
tallene. 

   

HMS avvik Ingen endring 

Avvikssystemet har vært tatt opp på 
HMS-møter. Lite avvik som følge av at 
driften er lite utsatt for HMS-avvik. I 
tillegg er det lagt stor vekt på å 
forebygge uønskede situasjoner. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 

Økning i antall årsverk: 1,6. 0,6 % fra 
Arendal turistkontor er ført tilbake til 
enheten fra Stab samfunnsutvikling. 1 
nyansatt i 100 % stilling 

 

Andel ansatte heltid 
Andel ansatte heltid er gått noe ned 
som følge av at enheten fikk tilført 0,6 
årsverk fra Arendal turistkontor. 

Enheten lyser som hovedregel ut 100 
% stillinger 

Gj.snittlig stillingsstørrelse Ingen endring  
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16 Vitensenteret (1205) 

16.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1205  Vitensenteret      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

4 300 910 4 063 800 -237 110 -6 

 Andre driftsutgifter  6 871 344 6 854 693 -16 651 0 

 Sum utgifter  11 172 254 10 918 493 -253 761 -2 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-2 866 664 -3 134 406 -267 742 9 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

0 0 0 0 

 Andre inntekter  -5 721 541 -7 464 448 -1 742 907 30 

 Sum inntekter  -8 588 205 -10 598 854 -2 010 649 23 

 SUM NETTO  2 584 049 319 639 -2 264 410 -88 

Oppsummering økonomi 

De to foregående årene har Vitensenteret hatt fokus på å rigge seg for vekst og fornyelse. Andre 
tertial har vært preget av prosjektoppstart for planlegging av ny utstilling, aktiviteter knyttet til 
nasjonalparken, utvikling av en rekke nye aktiviteter for våre besøkende og oppstart av 
samarbeidsprosjekter med fylkeskommunene og universitetet. 

Periodisering av Vitensenterets inntekter vil være en tilbakevennende utfordring. Dette fordi vårt 
inntektsmønster ikke sammenfaller med faste periodiseringsnøkler. Vi fører allikevel grundig 
internkontroll på inntekter og har gode interne rutiner for økonomistyring. Vårt skyggeregnskap på 
inntekter viser at vi er godt i rute i forhold til budsjett. 

I andre tertial har det vært avgjørende å finne egnede lokaler i Kristiansand slik at vi sikrer oppstart 
av avdelingen innen utgangen av 2017. Det er nå blitt avklart at vi overtar lokaler i Kristiansand i 
medio november 2017. Fra og med 2018 driftes Vitensenteret avd. Kristiansand på eget ansvar, 
med eget budsjett. 

I løpet av 2. tertial 2017 har vi fått inn midler til satsningen i Kristiansand. Disse midlene vil bli 
overført til investering og drift for avdelingen i Kristiansand. 

Juni, juli og august er høysesong på Vitensenteret. I denne perioden skal vi tjene inn halvparten av 
budsjett på billettinntekter. Vi har nådd de målene vi hadde satt oss for sommerperioden og er 
derfor i henhold til budsjett. Høsten er fullbooket av leveranser mot barnehager og skoler. Dette 
gjør at vi vil nå budsjett på pedagogiske tjenester ved årsavslutning. 

Utgifter 

Vitensenteret fører nøye kontroll med alle utgifter og har ingen vesentlige avvik. Vi har fortsatt en 
vakant stilling. Denne stillingen vil fortløpende vurderes i forhold til de prosjekter vi står ovenfor og 
de avtaler som inngås av kjøp av tjenester. 

Inntekter 

I denne perioden som er den viktigste inntektsperioden har vi nådd våre budsjettmål. 

For å kunne levere i henhold til de føringer og krav for statlige tildelinger av driftsstøtte, og 
nødvendig fornyelse av utstillinger, har vi budsjettert med en overføring til disposisjonsfond. Dette 
for å skape et økonomisk handlingsrom for å gjennomføre pålagte og nødvendige tiltakene. 
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Vi har fått overført midler fra Kristiansand kommune, Sørlandet kompetansefond og Cultiva. Disse 
overføringene er øremerket satsningen i Kristiansand kommune og er i hovedsak årsaken til 
avviket på inntektssiden. 

For å kunne levere i henhold til de føringer og krav for statlige tildelinger av driftsstøtte, og 
nødvendig fornyelse av utstillinger, har vi budsjettert med en overføring til disposisjonsfond. Dette 
for å skape et økonomisk handlingsrom for å gjennomføre pålagte og nødvendige tiltak for at vi 
skal kunne iverksette prosjekter som blant annet defineres i samskaping med øvrige enheter i 
Arendal kommune. 

16.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Medbestemmelse er et svært sentralt tema for Vitensenteret i den sterke vekstperioden vi nå står 
midt oppi. Videre skape trygghet i at endringer i forhold til møtestrukturer, organisering og 
tilsettinger skjer med god forankring og forståelse. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Forutsigbarhet jobbes det aktivt med i organisasjonen. Når vi har mange utviklingsprosjekter er 
planlegning av tidsbruk og prosjektplanledning, og rolleavklaring viktig. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det har blitt gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte. Ny gjennomgang av evakueringsplan, 
ansvar til den enkelte og gjennomgang av alt utstyr i ulike rom. Hver enkelt ansatt har måtte gå 
igjennom alle rom og finne frem til alt utstyr slik at dette er godt kjent. Det har vært økt fokus på 
gode utviklingsplaner for å kunne skape trygghet, gjensidig forståelse og godt arbeidsmiljø i en 
sterk vekstperiode. Vitensenteret har flere ganger i året gjennomgang av alle rom i forhold til HMS. 
Vi har regelmessig nye arbeidstakere (unge ansatte/studenter) og vil ikke at våre besøkende skal 
oppleve skader eller ikke ønskede situasjoner. 

Tjenester 

I andre tertial har vi brukt mye tid på forberedelser til sommersesongen og opplæringsprogram 
knyttet til det. Forberedelser til Arendalsuka, åpning av Nasjonalparken, og ansettelse av pedagog 
til avdelingen i Kristiansand har vært fokusområder. Vitensenteret har hatt fulle dager med 
bestillinger fra barnehager og skoler, og hadde en større gruppe på sommerskole finansiert av 
Kristiansand kommune. Videre har vi hatt sommerskole i samarbeid med Aust-Agder 
fylkeskommune for elever som ikke har bestått naturfagseksamen eller matematikkeksamen. Det 
har vært en god dialog med skolekontorer i forhold til å legge langsiktige planer for en rekke trinn. 
Vitensenteret har i samarbeid med skoleavdelingen i Arendal kommune definert en rekke 
satsningsområder det er ønskelig Vitensenteret skal tilby barnehager og skoler i kommunen. 
Vitensenteret må til enhver tid tilfredsstille føringer som følger de statlige driftsmidlene. I andre 
tertial har det blitt brukt en del ressurser på en nasjonal kartleggingsprosjekt Vitensenteret 
Sørlandet er ansvarlig for i programperioden 2016-2019. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Utvidede vernerunder blir hos oss gjennomførte rett før sommeråpent. Vitensenteret gjennomfører 
grundige runder i våre besøksareal svært regelmessig. Da vi har regelmessige nye studenter som 
ansettes hos oss, må gjennomgang av alle HMS aspekter jevnlig gjennomgås. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 3,1 2,9   

Fravær langtid (%) 0,0 1,7   

Nærvær (%) 97 95,4 92,6 96 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 8 8   

Andel ansatte heltid (%) 8 8   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

   

16.3  Investeringer 

Vitensenteret Sørlandet er ikke tildelt noen investeringsmidler. 
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17 Arendal voksenopplæring (1206) 

17.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1206  Arendal voksenopplæring      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

26 197 046 26 350 773 153 727 1 

 Andre driftsutgifter  8 018 102 8 259 411 241 309 3 

 Sum utgifter  34 215 148 34 610 184 395 036 1 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

0 -610 000 -610 000 0 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-1 200 000 -1 396 141 -196 141 16 

 Andre inntekter  -25 528 302 -25 486 436 41 866 0 

 Sum inntekter  -26 728 302 -27 492 577 -764 275 3 

 SUM NETTO  7 486 846 7 117 607 -369 239 -5 

Oppsummering økonomi 

Oversikten viser lite avvik pr 2. tertial. Samtidig er driften og de økonomiske rammene 
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 
Det gjøres en fortløpende vurdering av utviklingen i 2017. Enheten ser ut til å styre i balanse ved 
årets slutt. 

Utgifter 

Lønnsutgiftene økte i første tertial. Årsaken til dette var utvidelse av tre nye klasser i ordinær 
norskopplæring fra januar 2017. I tillegg har flere deltagere enn tidligere behov for ekstra 
tilrettelegging med assistent, pedagog eller spesialpedagog. AVO har erfaringsmessig høyere 
tjenesteproduksjon og lønnsutgifter vårsemesteret enn høstsemesteret. Dette henger sammen 
med bosetting av flyktninger. Prognosen tilsier noe mindre lønnsutgifter totalt høsten 2017. 

Inntekter 

Arendal voksenopplæring har mottatt mindre i statstilskudd (pr capita/ persontilskudd) enn 
budsjettert. Grunnen til dette er at deltagere har flyttet til andre kommuner. AVO mottar ikke lenger 
tilskudd for asylnorsk eller tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere. Samtidig forventes en 
økning av refusjoner fra andre kommuner. Prognosen tilsier ikke store avvik totalt i 2. tertial. 

17.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Ved Arendal voksenopplæring jobber vi med kommunens arbeidsgiverstrategi 2023 Sammen om 
framtida! Etisk refleksjon rundt vår yrkesutøvelse med «reflekterende team» som metode tas opp 
jevnlig på personalmøter, samt kollegaveiledning, fadderordning, team-byggende aktiviteter og 
sosiale tiltak for alle ansatte. Hvert team har fått disponere to halve planleggingsdager fritt. Her har 
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teamene fått jobbe med satsingsområdene samtidig som det har vært lagt opp til sosialt samvær. 
Dette har gitt en positiv utvikling for teamene. Ansatte ved AVO som har jobbet med enslige 
mindreårige asylsøkere har deltatt jevnlig på kollegaveiledning ved DPS Bjorbekk i regi av veileder 
med spesialkompetanse. Ansatte som har jobbet med denne gruppen har hatt en spesielt 
krevende oppgave og dette tiltaket har bidratt til ivaretagelse av personalet. Veileder på DPS 
ønsker å fortsette samarbeidet med kollegaveiledning av lærere som har behov også høsten 2017. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Følgende fokusområder er identifisert: bevaring av 
autonomi og mestringsklima, forbedring av mestringsledelse samt satsing på kompetanseutvikling. 
Ledelsen har fokus på å gjøre medarbeiderne best mulig ut i fra sine forutsetninger ved blant annet 
gjennomføring av medarbeidersamtalen og oppfølging av denne, gå i dialog med medarbeiderne 
om plassering i avdeling, team og klasser, og sørge for at alle ansatte opplever å ha både 
meningsfulle oppgaver og samtidig få utfordringer og oppleve mestring. AVO sørger for faglig 
utvikling for alle ansatte og sikring av kompetanseoverføring både innenfor hvert team, jevnlig på 
fellestid og personalmøter, samt deltagelse på eksterne kurs og konferanser. Høsten 2017 skal 
alle ansatte delta på to fagdager i regi av fylkesmannen sammen med voksenopplæringssentrene i 
Agder. I tillegg skal alle ansatte ved AVO få delta på et nytt kompetansehevingsprogram i regi av 
IMDI dette skoleåret. To kurs er planlagt i november. AVO gjennomførte våren 2017 en intern 
digital undersøkelse for ansatte for å vurdere den nye organiseringen som ble gjennomført høsten 
2016. På bakgrunn av undersøkelsen er det gjort noen mindre organisatoriske endringer og 
justeringer av timeplan og tidspunkt for pauser. Brukerundersøkelse for deltagere ved skolen skal 
gjennomføres i november 2017. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Overordnet mål for HMS-arbeidet 2017 er ivaretagelse av personalet og arbeidsmiljøet og fokus på 
nærvær. AVO har høsten 2016 og vinter 2017 samarbeidet med Agder Arbeidsmiljø. Tema har 
vært sykefraværsoppfølging, - og samhandling og kommunikasjon på arbeidsplassen. AVO har 
våren 2017 gjennomført en intern kursrekke (6 timer totalt) i kommunikasjon og selvtillitstrening 
(«Kunsten å omgås hverandre på jobb») for alle ansatte. 

En annen del av HMS- arbeidet for 2017 er å trygge personalet på håndtering av uønskede og 
alvorlige hendelser. Mål for 2017 er gjennomgang av beredskap og prosedyrer ved trusler/ 
alvorlige hendelser i samarbeid med politiet, beredskapsansvarlig i kommunen og personalet. 
Beredskapsgjennomgang for PRIVO (pågående livstruende vold) i regi av politiet ble gjennomgått 
på planleggingsdagene i august 2017. Prosedyrer for trussel og alvorlige hendelser ble 
gjennomgått på personalmøte i september 2017. Det planlegges samarbeid med 
beredskapsansvarlig i kommunen for å justere beredskapsplaner og nødvendige tiltakskort for 
enheten. 

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 

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. 370 deltakere, 
opplæringstilbud på dag- og kveldstid, fra 3 til 25 timer per uke. 

2. spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2): 32 elever (herunder 
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logopedi, hørsels- og synstrening), opplæringstilbud individuelt og i grupper fra 1 til 4 timer 
per uke 

3. grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): 150 elever, 
opplæringstilbud ca. 25-30 timer per uke. 

4. Kompetansepluss (BKA): kortere kurs med varierende lengde, gjennomsnittlig 50 timer 
per kurs 

Enheten har ivaretatt Bystyrets bestilling for 2017 i 2. tertial ved å videreføre 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: 

 Individuelt tilrettelagte opplæringstilbud for elever med særskilte behov på avdeling for 
spesialpedagogikk, i samarbeid med PPT og enhet levekår 

 Videreutvikle 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 (som 
mentorordninger), språkpraksisplasser i ulike bedrifter, introduksjonsbedrift/drift av kaféen 
på biblioteket, samarbeid med NAV gjennom bl.a. felles satsing på arbeidsretting av 
Introduksjonsprogrammet og karriereveiledning. 

 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 søknad om 
kommunale utviklingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) i 2017. 
(Samarbeid med Med Hjerte for Arendal og NAV osv.), videreføring av Frivilligsentral på 
skolen i samarbeid med flere ulike aktører. 

 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. 

 Tett samarbeid med NAV om kvalifisering av flyktninger gjennom 
Introduksjonsprogrammet, Imdi-prosjektet «Jobbsjansen» samt videreføring av Imdi-
søknad for 2017 «Folk møter folk». (styrking av samarbeidet med frivillig sektor) 

 Videreføring av grunnskoleopplæringen for voksne: (unge voksne 16 – 22 år i samarbeid 
med Aust-Agder fylkeskommune lokalisert på Sam Eyde VGS for å sikre bedre integrering 
og overganger, samt forebygge frafall fra videregående opplæring. Grunnskole for voksne 
over 22 år ved AVO.) 

 AVO vil bidra med følgende prosjekter innenfor satsingsområdet Livslang læring: 

 Videreføring av kommunale utviklingsmidler: (KUM) 2017 til Imdi «Folk møter folk» 
(samarbeid mellom AVO, NAV og MHFA om frivilligheten som arena for norskopplæring, 
nettverksbygging og integrering i lokalsamfunnet for nyankomne flyktninger) 

 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 
opplæring for minoritetsspråklige gjennom styrking av norskferdigheter og fagkunnskaper) 

 Erasmus+-prosjektet «IDEAL»” (integrere digitale metoder i opplæring i grunnleggende 
ferdigheter for utsatte grupper for å styrke deres muligheter på arbeidsmarkedet og for 
samfunnsdeltakelse) 

 Opplæringstilbudet «MOT» for høyt utdannede innvandrere: (intensiv norskopplæring og 
ressursmobilisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger med høyere utdanning) 

 Morsmålsstøttet alfabetisering for analfabeter med iPad som verktøy: (mål: raskere 
norskopplæring både skriftlig og muntlig, samt styrking av digitale ferdigheter for deltakere 
med ingen skolegang) 

 Pilotprosjekt «Lavterskel helsetilbud» for deltagere ved AVO i samarbeid med 
helsestasjonen. (mål: forbyggende fysisk og psykisk helsearbeid, fange opp alvorlige 
utfordringer på et tidlig tidspunkt) 



Tertialrapport 48(149) 

 Samarbeid med familiekontoret i Aust- Agder. Eget frivillig lavterskel tilbud til deltagere. 
(mål: gjøre familiekontorets tilbudet mer tilgjengelig for innvandrere og flyktninger og 
forebygge alvorlige utfordringer knyttet til familie og relasjoner) 

 Ny arena for språkopplæring i kombinasjon med arbeidstrening gjennom drift av bruktbutikk 
i sentrum. 

 Pilotskole for modulstrukturert forberedende voksenopplæring. Bruk av nye og tilpassede 
læreplaner for voksne i grunnskole for kvalifisering til VGS. (mål: mer målrettet 
arbeidsretting, raskere kvalifisering til VGS, forhindre frafall) 3-årig prosjekt med støtte fra 
Kompetanse Norge. 

 Samarbeidspartnere i prosjektet «Gateentreprenørene». Samarbeid med Kirkens Bymisjon 
om kvalifisering og språkopplæring for innvandrere med lav kompetanse. 

 Jobbsjansen del B. Samarbeidspartnere med Sam Eyde VGS om mer 
grunnskoleopplæring for sent ankomne flyktninger. (mål: forhindre frafall fra VGS) 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? NEI 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

19.05.2017 

Vernerunden ble gjennomført 19.05.2017. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 3,4 1,4   

Fravær langtid (%) 8,0 3,5   

Nærvær (%) 88.7 95,1 92,6 94 

    94 

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 42,9 49,9   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik 
I vernerunden kom det frem at det er mulig 
underrapportering av avvik grunnet 
manglende opplæring. 

Ansatte har fått ny opplæring i 
avvikssystemet. Hva som skal meldes 
som avvik og hvordan avvik skal meldes. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 
Grunnbemanningen har vært for lav i 
forhold til den høye tjenesteproduksjonen. 

AVO har fra august 2017 økt med 7 
årsverk i faste stillinger. 
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18 Østre Agder (1207) 

18.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1207  Østre Agder      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

2 202 896 3 322 026 1 119 130 51 

 Andre driftsutgifter  18 936 375 15 660 644 -3 275 731 -17 

 Sum utgifter  21 139 271 18 982 670 -2 156 601 -10 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-2 012 000 -2 012 000 0 0 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

0 -299 494 -299 494 0 

 Andre inntekter  -9 610 535 -9 476 003 134 532 -1 

 Sum inntekter  -11 622 535 -11 787 497 -164 962 1 

 SUM NETTO  9 516 736 7 195 173 -2 321 563 -24 

Oppsummering økonomi 

Det er utfordrende å gi et riktig bilde av økonomien i det interkommunale samarbeidet fordi 
periodiseringen av inntekter og utgifter er forskjellig. Mens 1.tertial da viste et positivt bilde av netto 
resultat fordi Østre Agder hadde mottatt kontingent og innbetalinger for tjenester uten at 
hoveddelen av utgifter hadde påløp så er nå situasjonen motsatt da det ligger inne utgifter for 8 
måneder for KØH mens kun innbetaling for 6 måneder var mottatt. Nå er regninger sendt slik at 
bildet rettes opp. 

Østre Agder har påtatt seg et betydelig ansvar for finansieringen av utredningen av sammenslåing 
av IKT Agder IKS og DDØ (Det Digitale Øst). Denne satsingen er finansiert via bruk av fond. 
Samtidig belaster også felles næringssatsing fondsbeholdningen slik at nivået på Østre Agders 
tilgjengelige midler vil bli sterkt redusert gjennom 2016. Det er i samsvar med de planer som er 
lagt. 

Utgifter 

Vi fører 30 % av utgiftene til overlege for legevakt og KØH direkte på enhetens regnskap. I planene 
var denne utgiften forutsatt å inngå i refusjonsbeløpet til Arendal kommune for KØH og det påvirker 
derfor ikke helhetsbildet. 

Inntekter 

Vi får en sykelønnsrefusjon som vil bli godskrevet kommunene når regning for felles 
veilysmedarbeider faktureres. 

18.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Fulgt opp med medarbeiderne. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Ikke aktuelt - for få medarbeidere. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Ikke aktuelt 

Tjenester 

Ikke aktuelt 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?  

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 0,0 0,9   

Fravær langtid (%) 0,0 11,8   

Nærvær (%) 100 87,3 92,6  

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 3,3 3,3   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

   

18.3  Investeringer 

Ingen investeringer, men enheten involveres i forarbeidene til ny KØH og levevakt ved sykehuset. 
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19 Levekår (1301) 

19.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1301  Levekår      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

94 236 630 96 301 658 2 065 028 2 

 Andre driftsutgifter  27 752 862 38 213 597 10 460 735 38 

 Sum utgifter  121 989 492 134 515 255 12 525 763 10 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-943 594 -1 068 729 -125 135 13 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-2 374 000 -4 636 624 -2 262 624 95 

 Andre inntekter  -6 800 006 -15 470 356 -8 670 350 128 

 Sum inntekter  -10 117 600 -21 175 709 -11 058 109 109 

 SUM NETTO  111 871 892 113 339 546 1 467 654 1 

Oppsummering økonomi 

Netto lønnsutgifter pr. august er i balanse. 

Det har vært en ytterligere negativ utvikling i kjøp av tjenester i barnevernet fra 1. til 2. tertial. 

Til tross for at enheten ble styrket med det vi ba om i 1.tertial, så er det en negativ utvikling i 
enheten. Forventa årsresultat er 8,0 mill. kroner i merforbruk.  

Utgifter 

Det er først og fremt barneverntjenesten som representerer enhetens merforbruk. Lønnsutgiftene 
er under kontroll. Kjøp av tjenester blir stadig dyrere: 

- egenandelen på institusjonsplasser er fra 2013 - 2017 økt med 88 % 

- egenandelen for barn i statlige beredskapshjem/fosterhjem har i samme periode økt med 13 % 

Fra 2013 til 2017 har Arendal kommune hatt en økning i barn som er tatt under omsorg fra 38 til 62 
barn. Antall fylkesnemndsvedtak har økt til 38 mot 26 i samme periode i fjor. Av de 38 vedtakene 
førte 25 til ulike plasseringer. Økt antall plasseringer, og spesielt økning i antall fylkesnemndssaker 
(som foregår i Kristiansand), gjør at utgiftene øker betydelig. 

Oppgavene i akuttforløp er store og ressurskrevende både økonomisk og personellmessig. Om 
den akutte hendelsen skyldes vold, vil forløpet i tillegg innebære kontakt med politi og avhør av 
barna i Barnehuset i Kristiansand, evt. medisinsk undersøkelse. Dette er tilsvarende 
ressurskrevende. Om det er flere barn involvert skal de kjøre hver for seg og ha med hver sin 
trygghetsperson. En kan regne at det går med ett dagsverk per barn til ett avhør, tilsvarende ved 
medisinsk undersøkelse. 

I omsorgsovertakelser er det Fylkesnemnda som fastsetter hyppighet og lengde på samvær med 
biologiske foreldre, hvorpå barneverntjenesten følger opp. Samvær kan i mange tilfeller foregå 
uten tilsyn, men ofte er det også snakk om samvær med tilsyn, noen ganger også såkalte 
beskyttede samvær. Det kan være store avstander mellom biologiske foreldre og fosterforeldre 
eller institusjon. Da blir det høye kostnader til hotell, flybilletter etc. Noen bor på sperret adresse, 
hvor samvær betyr at vi må koste reise, hotell, mat, besøkshjemlønn til tidligere fosterfamilie eller 
biologiske foreldre. I tillegg påløper utgifter til leie av samværslokale og utgifter for 
saksbehandler/tilsynsfører. Biologiske foreldre kan bo langt nord i landet. Samvær/reise dit 
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belastes barneverntjenesten og kommer i tillegg til ordinære fosterhjemsgodtgjørelser, som vi ikke 
kan kreve refusjon for. 

Ved frikjøp av fosterforeldre må kommunen selv dekke 32.370 kroner før vi kan søke om refusjon. 
Kostnader til SFO og barnehage kan komme i tillegg og kan ikke medregnes i refusjonskravet til 
Bufetat. Ved plassering i beredskapshjem må kommunen i tillegg dekke kjøring til skole etc. Ofte er 
det lange avstander og barna blir noen ganger boende lenge i beredskapshjemmet fordi det er 
vanskelig å skaffe fosterhjem. I noen tilfeller har dette beløpt seg til 20.000 kroner pr mnd. 
Barneverntjenesten har lovpålagte oppfølgingsbesøk i beredskapshjem og fosterhjem, i tillegg til 
tilsyn av egen uavhengig tilsynsfører. Avstanden mellom tjenesten og disse kan være stor, slik at 
det påløper store reisekostnader. Bufetat tildeler beredskapshjem innen området Aust- og Vest-
Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, og barneverntjenesten må ofte forholde seg til store 
avstander. For barna er det også lang reise til hjemskolen, og skole byttes gjerne ikke i en 
akuttfase. 

Det store antall plasseringer har igjen sitt grunnlag i kompliserte og alvorlige saker: foreldres 
rusproblem, barn vitne til vold i hjemmet/i nære relasjoner, barn utsatt for fysisk mishandling. Hittil i 
år ser vi særlig en økning i meldinger om barn utsatt for fysisk mishandling. Barnevernet har hittil i 
år anmeldt/anmodet politiet om etterforskning i 32 saker. 

Store advokatutgifter, og også tolkeutgifter, skyldes i all hovedsak mange saker til behandling i 
fylkesnemnd og tingrett. I tillegg til dette har flere klienter benyttet sine rettigheter til å klage i alle 
faser av en sak, noe som fører til flere behandlinger av en og samme sak i ulike rettsinstanser 
(fylkesnemnd og tingrett), som igjen gir økte advokatutgifter. I perioden fra 2013 - 2017 har 
barneverntjenesten arbeidet med til sammen 571 barn av utenlandsk opprinnelse fra 60 ulike land. 
Denne utviklingen gjør at vi bruker mer tid til saksbehandling og oppfølging på grunn av behov for 
tolk og på grunn av ulike kulturer. Dette medfører også store kostnader til tolketjenester generelt. I 
fylkesnemnds- og tingrettsbehandling er det krav om tilstedeværende tolk, og lokal tolk kan være 
problematisk å få tak i av flere grunner. Det må da påregnes utgifter til reise/overnatting for 1 til 2 
tolker avhengig av sak. 

Driftsbudsjettet til barneverntjenesten er ikke økt med unntak av advokatutgifter.  

Inntekter 

Enheten har mottatt flere tilskuddsmidler fra staten. Disse tilskuddsmidlene skal dekke et 
kostnadsløp for hele 2017. Det ligger inne feil periodiseringsnøkkel (vanskelig å treffe med riktig 
nøkkel når vi hverken vet når midlene kommer eller hvor mye vi mottar). Det betyr at resultatet pr 
2. tertial vil se betydelig bedre ut fordi hele inntekten/tilskuddsmidlene kommer som en 
engangsutbetaling i juni mnd. Korrigerer vi inntekten til riktig nivå vil det ikke lenger være 
merinntekter slik rapporten viser. 

19.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Vi har hele tida fokus på etikk og øver på etisk refleksjon. Dette sammen med oppmerksomhet 
rundt kultur og holdninger er vesentlige faktorer for å skape et godt arbeidsmiljø preget av 
mangfold og arbeidsglede. 

Dette året har hatt mer oppmerksomhet retta mot sektorens og enhetens satsingsområder, 
spesielt: 

«Det gode menneskemøtet» og «Alle innenfor - ingen utenfor». 

Enheten hadde planlagt en halvdagssamling for alle ansatte med temaet «Det gode 
menneskemøtet» i oktober. Dette temaet inngår nå i en samling for alle ansatte i helse og levekår i 
november. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har ikke vært spesiell oppmerksomhet rundt dette denne perioden. Vi venter nå på resultatene 
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av neste medarbeider- og brukerundersøkelse og vil da ha mer fokus på disse temaene på slutten 
av året og på nyåret.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Avdelingen har jevnlige, planlagte møter i HMS-utvalgene. Det er fokus på arbeidsmiljø, nærvær, 
holdninger, sikkerhet for ansatte mv. Det er fortsatt behov for å ha avvik og avviksrapportering på 
dagsorden, ikke minst som læring. 

Perioden juni - august avviker fra resten av året. Da er oppmerksomheten retta mot forberedelse 
og gjennomføring av ferieperioden, herunder opplæring av ferievikarer. I vår enhet er det særlig 
viktig at vikarene vet hvordan de skal opptre for å forebygge vold og trusler, samt hva de skal gjøre 
dersom det likevel skjer. Det har heldigvis ikke skjedd noen svært alvorlige episoder i ferien i år. 

2 avdelinger har hatt tilsyn av Arbeidstilsynet på vold og trusler før sommeren. Vi har mottatt en 
foreløpig rapport og er orientert om at frist for å lukke avvik er 1.desember. 

Tjenester 

De fleste tjenestene stiller nå spørsmålet: «Hva er viktig for deg» til brukerne. Det er en stadig 
økende bevissthet rundt å jobbe sammen med brukerne for å nå brukerens mål. 

Alle tjenestene har fokus på å sikre gode forløp / gode overganger. Dette krever systematisk 
jobbing over tid. 

Avvikene på tilsyn barn og unge 7-12 år med psykiske vansker er ikke lukket. Vi venter på 
tilbakemelding fra fylkesmannen på det vi har sendt over. 

Arendal helsestasjon har som et av satsingsområdene tidlig hjelp til gravide, barn, unge og 
familier som sliter. Jordmødrene har til nå i år bare hatt hjemmebesøk hos 7 % av nyfødte. 
Fylkesmannen hadde tilsyn med barselomsorgen i august og vi vil få avvik. Prosjekt God Start 
helsestasjon er et forsterket tilbud til gravide med rusbakgrunn. Det er en for liten ressurs til dette 
ift behovet for oppfølging. Systematisk samarbeid med forebyggende tjenester er i gang. 

Barneverntjenesten følger opp satsingsområdene. De har også inngått et samarbeid med 
Forandringsfabrikken og har forsterket fokus på barnets stemme og et tilbakemeldingssystem fra 
brukerne. Den store økningen i fylkesnemdsaker gjør at saksbehandlingskapasiteten reduseres i 
forhold til oppfølging i andre saker og bidrar til en ad hoc preget arbeidshverdag med store krav til 
prioriteringer. 

Konkurransegrunnlag og romprogram for nye lokaler er lagt ut med frist 15.september. 

Forebyggende tjenester barn, unge og familier har hatt opplæring i og holder på å 
implementere FIT (system for tilbakemelding fra brukere). Systematisk samarbeid med psykisk 
helse voksne pågår og samarbeid med helsestasjonen er under etablering. 

Psykisk helse og rus voksne: Innsatsteam psykisk helse kan vise til svært gode resultater. Det er 
åpen linje inn som sikrer rask tilgjengelighet og oppfølging. Flere er raskt tilbake i jobb eller 
aktivitet. Psykologene har iverksatt angstkurs med svært gode tilbakemeldinger. Tjenesten 
samarbeider tett med helsestasjonen og forebyggende tjenester for å fange opp de unge tidligst 
mulig. Innsatsteam ettervern rus samarbeider tett med NAV, Blå Kors Steg for steg og Aktivitet 
voksne. Det er tilsatt erfaringskonsulenter i miljøarbeidertjenesten. Avdelingen bruker FIT aktivt. 

Aktivitet voksne har arrangert Motbakkefestival og gatefotballturnering som var svært vellykket. 
Losen (følgetjeneste) videreutvikles. Det samarbeides godt med Blå Kors Steg for Steg. 
Avdelingen har erfaringsmedarbeidere som er et viktig supplement til egne ansatte. Drømmen om 
Lassens hus lever videre. 

Bo- og oppfølgingstjenesten jobber på tvers av teamene med å få en mer lik tjeneste til brukerne 
og for at de ansatte blir mer kjent og kan samarbeide på bedre måter. Det er fokus på gode forløp i 
samarbeid med tjenestekontoret og samarbeidspartnere. 

Ørbek og Eydehavn bofellesskap er opptatt av å gi brukerne mestringsopplevelser og å se 
mennesket bak diagnosen. Det jobbes godt med etisk refleksjon og holdninger.  
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

 

Alle gjennomførte vernerunde innen 16.5. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,1 2,1  2,0 

Fravær langtid (%) 6,5 5,8  7,0 

Nærvær (%) 91,4 92 92,6 92,0 

     

Antall HMS avvik 26 28   

Antall Kvalitets avvik 28 40   

     

Årsverk antall 169,8 171,4   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Det er en fortsatt liten positiv utvikling. 
Nærværet er nå på enhetens mål, men 
litt under målet for kommunen. 

Fortsatt fokus på arbeidsmiljø og 
arbeidsglede! 

   

HMS avvik 

Det er en liten økning. Hovedparten av 
avvikene skyldes trusler og vold.  
Det har vært tilsyn fra Arbeidstilsynet 
på 2 av arbeidsstedene. 

Det er et hovedfokus på å forebygge 
vold og trusler. Avvik etter tilsynet skal 
følges opp med risiko- og 
sårbarhetsanalyser, tiltakskort, 
opplæring mv. 

Kvalitets avvik 

Det er en relativt stor økning. 2 er meldt 
som meget alvorlig. Det er store 
forskjeller mellom avdelingene i bruken 
av avvikssystemet. Det er nok fortsatt 
underrapportering. 

Stadig minne om avvikssystemet og 
bruke avvikene til læring. Det er for 
mange avvik i kategorien «annet». 
Dette må forbedres. 

   

Årsverk 

Det har vært en liten økning i årsverk. 
Enheten drives i en viss utstrekning på 
tilskuddsmidler. Dette kan gjøre det litt 
vanskelige med presise tall. 

Vurdere/undersøke hvilke årsverk som 
skal telles med. 
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20 Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg 
(1302) 

20.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1302 
 Koordinerende enhet 
mestring, rehabilitering og 
omsorg  

    

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

54 619 786 60 453 994 5 834 208 11 

 Andre driftsutgifter  13 294 139 15 062 750 1 768 611 13 

 Sum utgifter  67 913 925 75 516 744 7 602 819 11 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-8 853 425 -11 946 391 -3 092 966 35 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-1 712 000 -4 089 277 -2 377 277 139 

 Andre inntekter  -2 345 008 -3 249 316 -904 308 39 

 Sum inntekter  -12 910 433 -19 284 984 -6 374 551 49 

 SUM NETTO  55 003 492 56 231 760 1 228 268 2 

Oppsummering økonomi 

Periodisert regnskap per 2. tertial viser et merforbruk på 1,2 mill. kroner. 

Tiltak for å bringe enheten i balanse: 

Nedtak av merforbruk på korttidsavdelingene på Myratunet samt opphør av dobbeltrom og 
overbelegg. Oppstarten av korttidsavdelingen på Solhaug har bidratt til normalisering og mer stabil 
drift. Bruk av overtid skal ikke lenger forekomme og det er fokus på nøktern bruk av variabel lønn. 
Avdelingene har tett oppfølging med økonomi tilknyttet enheten med fokus på bemanningsplaner, 
konteringslister og refusjoner. 

Det mangler inntekter blant annet 2 mnd. fastlønnstilskudd. I tillegg henter vi inn bundne fond 
tilsvarende 0,5 mill. kroner. (Kostnaden ligger allerede i merforbruket) 

Med forutsetning at overnevnte tiltak slår inn styrer enheten mot balanse ved utgangen av året.  

Utgifter 

Utsettelse av oppstart på korttidsavdeling Solhaug har ført til ekstra utgifter ved 2 dobbeltrom 
korttid 2. etasje og 3 dobbeltrom korttid 3. etasje. I tillegg er pasientoppfølgingen mer krevende 
enn tidligere. Høyt pleiebehov, sammensatte lidelser, mer krevende behandling og større grad av 
observasjoner gjør drift krevende og uforutsigbar. 

Budsjett for driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter stemmer ikke med utbetaling. Her 
er muligens et etterslep grunnet manglende budsjettjustering ved sentrale tilskuddsforhandlinger.  

20.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn for forbedrings- og utviklingsarbeidet i enheten. Strategien 
følges opp gjennom medarbeidersamtaler, personalmøter, i HMS utvalg, 
fagutvikling/internundervisning og i lederteam. Både leder- og rådgiverteam har ukentlige møter. 
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Rådgiverteamet har innført etisk refleksjon hver 14. dag og lederteamet hver 4. uke. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Både medarbeider- og brukerundersøkelsen gjennomføres høsten 2017. Resultatet av 
undersøkelsene med forbedringsområder drøftes i virksomhetsplan 2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS plan for enheten er fulgt opp. Enheten har hatt 2 møter i felles HMS utvalg. Det planlegges 2 
møter ila høsten. De 4 lokale HMS utvalgene har hatt møter i forbindelse med planlegging av 
vernerunder. 

Tjenester 

Hovedsatsingsområde for koordinerende enhet er å få til gode forløp i tjenestene. Hele enheten 
har arbeidet hardt for å gjøre de riktige tingene ut ifra definerte kvalitetsmål. Vi har spesielt fokus 
på blant annet god dokumentasjon, observasjonskompetanse, kommunikasjon med bruker og 
pårørende og hva som er viktig for brukerne. Det 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. Målsettingen er gode og smidige overganger, fra sykehus, 
korttidsavdelinger, hjemmetjenesten eller andre instanser. 

Eget flytskjema med beskrivelse av kjerneprosesser, ansvar og oppgaver for gode forløp er under 
utvikling. Flytskjema publiseres i kommunens kvalitetshåndbok og skal fungere som veileder for de 
ansatte. I tillegg er forbedringsområder identifisert og nye rutiner utarbeidet for å sikre kvalitet for 
brukere av ulike tjenester, under opphold og i overgangene. Det jobbes nå med å forankre de nye 
rutinene. Undervisning i ernæring, fall, demensomsorg, observasjons- og 
dokumentasjonskompetanse gjennomføres for alle ansatte av fagutviklere og rådgivere. 

I tillegg jobbes det både rehabiliterende og forebyggende ovenfor brukere som fortsatt bor 
hjemme. Brukerne er aktivt deltakende og setter seg egne mål for hva som er viktig av 
hverdagslige aktiviteter. Det er stort fokus på å ta i bruk brukers egne ressurser. Brukere som 
mottar hverdagsrehabilitering er ofte de som søker tjeneste for første gang eller som har behov for 
nye tjenester av hjemmesykepleien. Det ligger et stort potensial i å få tak i brukere tidligere enn 
dette – før de ser behovet for kompenserende tiltak. Det vil være et mål å gjøre tjenesten enda mer 
kjent og komme inn tidligere, når innbyggere slutter med daglige aktiviteter som er viktige for dem, 
for å kunne opprettholde både funksjonsnivå og livskvalitet. Dette vil i de fleste tilfeller utsette mer 
omfattende pleiebehov. 

Det satses mye på undervisning og kompetanseutvikling for alle ansatte i enheten, samt 
lederutvikling i regi av Høyskolen i Hedmark. 

Til tross for godt driv på tjenestens satsingsområder jobbes det med flere problemstillinger: 

1. Kommunen har i 2.tertial blitt belastet for 22 overliggerdøgn mot 154 døgn i 2.tertial 2016. 
Vi har klart å ta imot utskrivningsklare pasienter ved bruk av dobbeltrom på flere avdelinger 
på Myratunet frem til sommeren, i tillegg til opprettelse av korttidsplasser i 7.etasje på 
Solhaug BOS fra medio juni. Reduksjonen av overliggere på sykehus har naturlig nok ført 
til økt aktivitet og press på korttidsavdelingene. I tillegg til at ikke hele 7.etasje på Solhaug 
er frigjort til korttidsavdeling. Det er fortsatt langtidspasienter som venter på overføring til 
annen avdeling eller omsorgsnivå. Flere pasienter og press på korttidsavdelingene har 
derfor ført til ekstra personalkostnader, spesielt på bruk av ekstrahjelp og overtid. 

2. For å få økt fokus på målrettede korttidsopphold har tjenestekontoret deltatt i ukentlige 
pasientgjennomganger. 

3. Ikke rullerende arbeidsplan på KØH og korttidsavdelinger har gitt bedre muligheter for å 
beholde og rekruttere sykepleiere ved å kunne øke stillinger i turnusperiodene på 26 uker. 
Dette har gitt en noe mer forutsigbar bemanning. Utfordringen er mindre mulighet til 
fleksibilitet ved kortsiktig personellbehov. Avdelingsledere på korttidsavdelingene arbeider 
nå med ny bemanningsplan og ikke rullerende arbeidsplan hvor kompetanse fordeles 
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jevnere på døgnet. 
4. Hjelpemiddelformidlingen opplever fortsatt høyt aktivitetsnivå og det bør gis fokus også på 

denne delen av tjenesten når kommunen fokuserer på lengst mulig i eget hjem. Det er også 
høringsforslag ute om å la kommunene få mer ansvar på dette området, noe som må tas i 
betraktning om det vedtas. Behov for hjelpemiddelformidling har over flere år vært økende, 
noe årsrapporter også viser. Presset på terapeutene er stort, også hjemmesykepleien er i 
behov av at hjelpemidler er på plass til de innbyggerne de følger opp hjemme eller på 
omsorgsboliger. Vi har sett oss nødt til å omdisponere noe av terapeutressursene, både for 
å unngå lange ventetider og avvik ift hjelpemiddelformidlingen. Det har også vært viktig for 
å unngå sykemeldinger hos terapeutene som jobber på dette feltet – da det hadde vært 
svært uheldig for alle parter. 40 % ergoterapeut på rehabiliteringsavdelingen på Myratunet 
er derfor endret til å jobbe med hjelpemidler til hjemmeboende. Midlertidig benytter vi også 
20 % fra Frisklivssentralen til hjelpemiddelformidling, da psykisk helse har tatt noen flere 
KIB og KID-kurs. 

5. Dagrehabiliteringen har også hatt stor søkermasse i år og det er fortsatt ventelister. 
Dagrehabilitering er fallforebyggende gruppetrening for hjemmeboende eldre. Treningen 
ledes av fysioterapeut. Det er pr. august 24 innbyggere på venteliste til tilbudet. Det er nå 
utarbeidet egen prioriteringsliste for dagrehab, så en lettere skal håndtere ventelistene og 
gi de som har størst behov tilbudet først. 24 stk. må sees på som betydelig, da det til 
enhver tid er plass til 16 personer på de 4 ukentlige gruppetilbudene som finnes. Vi har så 
langt ikke sett mulighet for å opprette flere grupper, da disse administreres av terapeutene 
som dekker avdelingene. Vi vil vurdere å ha midlertidige grupper når vi har studenter inne 
fra neste år. 

6. Usikkerhet i forhold til videreføring av tilbud til familier med barn med overvekt grunnet 
manglende midler. 

7. Barneteamet har i år hatt noe vakans, da det har vist seg vanskelig å rekruttere riktig 
kompetanse i et svangerskapsvikariat. I perioder har det vært ergoterapeut inne i 30 % 
stilling, men da hun sa opp valgte vi å ikke ta inn ny, på bakgrunn i forrige søkermasse og 
behov for opplæring ville være såpass stort at det ble sett på som for belastende for 
barneteamet. Fra i høst har en fysioterapeutvikar gått inn i deler av stillingen for å avlaste 
fysioterapeutene med oppgavene som da faller på resten av teamet. 

8. Det har også vært økt etterspørsel etter fysioterapi på langtidsplassene. Det er av 
ressursmessige grunner blitt prioritert ned i svært stor grad og kun en vurdering av 
fysioterapeut og veiledning av personale kan tilbys. 

9. Det har vært økende belegg på KØH med tidvis full avdeling. Vi opplever at fastlegene 
henviser mer og at flere kommuner benytter seg mer av tilbudet. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Vernerunde med tiltaksplaner er utført i alle avdelinger. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,0 1,9   

Fravær langtid (%) 5,9 6,7   

Nærvær (%) 92,1 91,4 92,6 94,0 

     

Antall HMS avvik 8 26   

Antall Kvalitets avvik 101 117   

     

Årsverk antall 128,8 127,8   

Andel ansatte heltid (%)     

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)     

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Korttidsavdelingene erfarte økende 
grad av fravær ila sommerperioden. 
Dette har resultert i noe slitasje blant 
personalet. Fraværet er stabilt i de 
andre avdelingene. 

KØH beholder tjenestekontorrollen. 
Jevnere fordeling av 
sykepleieressurser. Utarbeide ny 
bemanningsplan. Fagkoordinator vil 
følge opp enkelte daglige rutiner for å 
avlaste pleiepersonellet. 

   

HMS avvik 
Vi har en liten økning i antall HMS 
avvik. 

Vi har igjen noen utfordringer ift. å 
differensiere mellom type avvik. Flere 
avvik defineres i kategorien «annet». 
Enheten holder høyt fokus på at avvik 
skal rapporteres. Gjennomgang av 
HMS avvik planlegges til neste møte 
med felles HMS utvalg. 

Kvalitets avvik 
Vi har en liten økning i antall 
kvalitetsavvik. Vi har mest avvik på 
medikamenthandtering og fall. 

Lederteamet må igjen ha en 
gjennomgang av avvikene og utfordres 
på å finne nye forbedringstiltak 

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid 27 % 

Hver enkelt utlysning vurderes innenfor 
eget handlingsrom. Stillinger skal i 
størst mulig grad utlyses som hele 
stillinger. 

Gj.snittlig stillingsstørrelse 75 %  
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21 Enhet funksjonshemmede (1303) 

21.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1303  Enhet funksjonshemmede      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

90 661 306 91 198 595 537 289 1 

 Andre driftsutgifter  14 967 117 12 582 740 -2 384 377 -16 

 Sum utgifter  105 628 423 103 781 335 -1 847 088 -2 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 532 116 -1 846 071 -313 955 20 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-4 764 664 -4 680 116 84 548 -2 

 Andre inntekter  -1 307 842 -993 854 313 988 -24 

 Sum inntekter  -7 604 622 -7 520 041 84 581 -1 

 SUM NETTO  98 023 801 96 261 294 -1 762 507 -2 

Oppsummering økonomi 

Tallene ved 2.tertial viser et positivt resultat. Dette kan bl.a. forklares med at noe planlagt 
oppbemanning er utsatt og har følgelig ikke fått helårseffekt. Forventet refusjon for 
ressurskrevende brukere bygger på tidligere tall, og vil være avgjørende for enhetens endelige 
resultat. 

Med fortsatt stram økonomistyring og ingen store og nye økonomiske utfordringer forventer 
enheten et årsresultat i balanse.  

Utgifter 

Noen av ansvarene i enheten melder negative resultat. Dette skyldes periodisk oppbemanning i 
forhold til enkelte brukere, samt bruk av overtid. Begge deler handler om å sikre forsvarlig drift med 
tilgang til nødvendige ressurser og riktig kompetanse. Utfordringen har vært spesielt stor i 
forbindelse med ferieavviklingen. Ved et par av avdelingene meldes det at overtid også skyldes 
utrykning på vakt pga. svikt i alarmanlegg, innleggelse i sykehus og pga. ekstra utbetaling etter 
innmeldt krav om etterbetaling. 

Andre uforutsette utgifter dette året er innleie av securitasvakt, ekstra utgifter i forbindelse med 
flytting og etablering av nytt Ellengård, og utgifter til leiekostnader på Romstølen. Leiekostnadene 
er tatt høyde for i budsjettforslag 2018.  

Inntekter 

Flere av inntektene er knyttet til refusjon for sykelønn eller tilskudd i forbindelse med tilrettelagte 
arbeidsforhold. Dette følges godt opp av avdelingslederne og forventes inn i henhold til 
refusjonskrav og avtaler. 

Samarbeid med Froland kommune om kjøp av plasser ved Ellengård ble avviklet ved inngangen til 
2017. Planlagte tiltak med nedbemanning for å kompensere for reduksjon i inntekt, har ikke fullt ut 
latt seg gjennomføre. Dette skyldes økning i antall brukere i dagtilbudet fra egen kommune. 

Refusjon for ressurskrevende brukere forventes inn i tråd med de beregninger som er gjort. 
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21.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien bør være kjent blant medarbeidere og ledelsen i enheten. 
Arbeidsgiverstrategien viser til samfunnsoppdraget og tydeliggjør forventninger til både ledere og 
andre ansatte og enkelte element fra arbeidsgiverstrategien følges naturlig opp i både 
medarbeidersamtaler, personalgrupper, lokale HMS utvalg og i ledermøter. I flere avdelinger settes 
etisk refleksjon på dagsorden i personalmøtene. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er ikke satt spesielt fokus på oppfølging av medarbeiderundersøkelsens utvalgte fokusområder 
nå i 2017. Dette er jobbet med tidligere og har bl.a. påvirket til hvordan vi legger til rette for 
kompetanseutvikling og kompetansedeling i enheten. 

Resultatet fra bruker- og pårørendeundersøkelsen utfordret oss på informasjon, samarbeid og 
kommunikasjon. Det jobbes kontinuerlig for at vi skal bli bedre på dette. 

Høsten 2017 gjennomføres en ny medarbeider- og brukerundersøkelse, og resultatene vil følges 
opp når disse foreligger. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Som rapportert ved 1. tertial avholder de lokale HMS-utvalg inntil 4 møter pr. år. Enheten har 8 
HMS-utvalg med tilsammen 25-30 medlemmer eksklusive avdelingslederne. 

Ulike tiltak knyttet til arbeidsmiljø iverksettes og følges opp jevnlig. Meldte avvik danner grunnlag 
for oppfølging innen enkelte områder. 

Ved noen av avdelingene er det nødvendig å ha ekstra fokus på vold og trusler, og avdelingene 
har våren 2017 utarbeidet tiltakskort for dette. 

Våren 2017 ble det gjennomført tilsyn av arbeidstilsynet på 2 av arbeidsstedene i enheten der 
ansatte er utsatt for vold og trusler. Oppfølgingen etter tilsynet er under arbeid. 

Alle avdelinger har gjennomført vernerunder. 

Tjenester 

Det er ingen endringer i organisering av enheten eller i tjenestetilbudet som gis. Enheten har 16 
avdelinger der ledere og ansatte bidrar til at det gis et variert og godt tjenestetilbud til ulike brukere. 

Det gis primært tilbud til mennesker med utviklingshemming, autisme eller multifunksjonshemming, 
og tilbudene gis i form av avlastning, helse og omsorgstjenester i døgnbemannede boliger, 
timebaserte tjenester utenfor bolig og det gis dagtilbud. Enheten har også en avdeling for voksne 
mennesker med ervervet hjerneskade, og en avdeling med korttids- og langtidsplasser for 
mennesker med psykiske lidelser, demens og rusproblematikk. 

Satsingsområdene i enhetens virksomhetsplan følges og legges til grunn ved utøvelse og 
utforming av de ulike tilbud og tjenester. 

Tjenestene utarbeides og tilrettelegges for at brukerne skal oppnå mest mulig egenmestring innen 
gitte områder. Brukermedvirkning er vesentlig i forhold til hvilke områder man velger å fokusere på 
og hvilke mål man setter. 

Utfordringsbildet i tiden fremover knytter seg i stor grad til organisering av avlastningstilbudene. I 
tillegg etterspørres tiltak for å møte behov for, og forventninger om, flere boligtilbud til 
utviklingshemmede enten i kommunal eller privat regi.  
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? 
Ja - de fleste innen 1.mai, - de 

siste gjennomført i løpet av 
mai/juni. 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Alle avdelinger har gjennomført 
vernerunde 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,6 2,3   

Fravær langtid (%) 5,4 5,5   

Nærvær (%) 92 92,2 92,6 93 

     

Antall HMS avvik 101 59   

Antall Kvalitets avvik 100 123   

     

Årsverk antall 158,6 161,6   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Totalt sett viser fravær- og nærværstallene 
å være relativt stabile. Utviklingen viser 
imidlertid en svak økning i nærværet fra 
1.til 2.tertial, og beveger seg i retning av 
enhetens målsetting for nærvær. 

Tidligere tiltak i forhold til sykemeldte eller ansatte 
som står i fare for å bli sykemeldt, videreføres. Tett 
og god oppfølging og involvering av 
avdelingslederne. Ved behov iverksettes tiltak med 
raskere Frisk. 

   

HMS avvik 

Fra 1.til 2.tertial viser registreringene en 
reduksjon på 42 HMS-avvik. Flere 
avdelinger registrere avvik i samleskjema 
som resulterer i at antall meldte avvik er 
lavere enn realiteten. Dette gjelder avvik 
knyttet til vold og trusler mot ansatte. Andre 
avvik meldt under HMS er svikt på 
alarmanlegg/kollegavarsler, komfyr som 
stod på fullt over tid, brudd på 
lovverk/prosedyrer, manglende informasjon 
om strømstans m.m. 

I forbindelse med avvik innen vold og trusler mot 
ansatte har det ved en avdeling vært flere alvorlige 
episoder siste halvår. Tiltak er iverksatt for å kunne 
møte denne problematikken. Noen ansatte har 
tidligere hatt opplæring i forebygging og i teknikk til 
bruk i spesielle situasjoner. Det planlegges nå 
videre opplæring for ressurspersoner. I andre 
avdelinger med tilsvarende problematikk meldes det 
at det jobbes godt med forebyggende tiltak. 
Andre avvik innen HMS er svikt på 
alarmanlegg/kollegavarsler, komfyr som stod på 
m.m. Flere avvik meldes som håndtert og lukket. 

Kvalitets avvik 

Økning på 23 kvalitetsavvik er en relativt 
stor økning. Utviklingen viser en økning i 
fall, men de fleste er knyttet til 
medikamenthåndtering. Det meldes avvik 
som brukere har ikke fått medisin til rett tid, 
brukere har fått feil medisin, tabletter ligger 
igjen i dosett eller ligger på gulv m.m. 

Det jobbes sammen med fysio- og ergoterapeuter i 
forbindelse med fallforebyggende tiltak. 
Medisinavvik tas opp i personalmøter eller det tas 
opp med den enkelte ansatte. Nødvendige 
strakstiltak er iverksatt og ved behov er lege 
kontaktet. Mange avvik håndtert og meldt som 
lukket. 

   

Årsverk 
Utviklingen i antall årsverk viser en økning 
på 3. 

Noe av økning i årsverk er knyttet til 
ressurskrevende brukere. I tillegg er noen stillinger 
blitt gjort større. Dette har vært nødvendig for 
rekruttering, og er for øvrig i tråd med tanken om en 
heltidskultur. 
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22 Enhet hjemmebaserte tjenester (1304) 

22.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1304 
 Enhet hjemmebaserte 
tjenester  

    

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

132 992 225 143 636 309 10 644 084 8 

 Andre driftsutgifter  15 553 016 16 409 134 856 118 6 

 Sum utgifter  148 545 241 160 045 443 11 500 202 8 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-2 983 386 -3 056 018 -72 632 2 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-7 321 992 -7 200 509 121 483 -2 

 Andre inntekter  -711 631 -6 462 051 -5 750 420 808 

 Sum inntekter  -11 017 009 -16 718 578 -5 701 569 52 

 SUM NETTO  137 528 232 143 326 865 5 798 633 4 

Oppsummering økonomi 

Regnskapet etter 2. tertial viser et merforbruk på 4 % som tilsvarer 5,8 mill. kroner. Korrigert 
årsprognose før ytterligere tiltak er beregnet til 9,4 mill. kroner. 

Estimert årsprognose før tiltak  -9 400 000 

Redusert bruk av overtid. 600 000  

Redusere antall biler i nattpatruljen fra 4 til 3 og følge opp nye rutiner for å 
unngå behov for oppbemanning. 

100 000  

Stram drift ved samtlige avdelinger i enheten. Innkjøp skal begrenses til det 
nødvendige. 

1 500 000  

Estimert årsprognose etter tiltak  -7 200 000 

Andre styringstiltak: 

 Antall arbeidslister i hjemmesykepleien skal holdes så lavt som mulig innenfor en 
forsvarlighetsramme. Nye rutiner for å sikre dette skal følges opp i avdelingene. 

 Økning i bemanning og antall arbeidslister skal godkjennes av enhetsleder. 

 Antall arbeidslister og bemanning skal rapporteres en gang pr måned i eget skjema til 
enhetsleder. Hvis styringstall avdekker for høy bemanning skal avdelingsleder iverksette 
bemanningsreduksjoner i samarbeid med enhetsleder. 

 Nye rutiner for oppdatering av IPLOS/ADL og styringstall følges opp i alle avdelinger. 
Prosessen med å kvalitetsutvikle styringstall og rutiner for samarbeid med tjenestekontoret 
skal videreføres. Nye rutiner skal sikre valide styringstall i løpet av året. 

 Med mål om å redusere forventet merforbruk skal flere tiltak vurderes og gjennomføres. 
Blant annet skal det iverksettes tiltak for å redusere bruk av overtid. 

 Ekstern aktør skal gjøre en gjennomgang av tjenesten og komme med innspill til 
videreutvikling av tjenesten høsten 2017. Effektivitet, kvalitet, dimensjonering, samlet 
ressursutnyttelse, saksbehandling, tildeling av tjenester og forslag til framtidig 
styringsverktøy er noen sentrale områder som det skal sees på. 

Med forbehold om vesentlige endringer melder enheten om et merforbruk på 7,2 mill. kroner. 
Prognosen forutsetter at enheten blir tilført lønnsøkninger som er fremforhandlet i 2017. I 
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forbindelse med ny leasingavtale knytter det seg usikkerhet til reparasjonskostnader ved 
innlevering av 70 leasingbiler. Ettersom beløpet foreløpig er ukjent er en forventet merutgift ikke 
medregnet i estimert årsprognose på 7,2 mill. 

Utgifter 

Styringstall fortsetter å øke og det har vært nødvendig å øke bemanningen ut over budsjett. Det 
har vært store merutgiftene innenfor variable lønnskostnader som ekstrahjelp og overtid. 

Det er iverksatt tiltak for å redusere merforbruket. Estimert årsprognose etter tiltak er 7,2 mill. 

Det arbeides videre med flere tiltak med mål om å redusere estimert årsprognose ytterligere. 

22.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Det har ikke vært gjennomført spesielle prosesser på dette området ut over de forberedelsestiltak 
som ble gjennomført ved innføringen og oppfølgingen av ny struktur. Fremover er det ønskelig å 
legge større vekt på bevisstgjøringen av arbeidsgiverstrategien både for ledere og medarbeidere. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten har utarbeidet en aktivitetsplan og følger denne opp for å sikre prioritert satsning på 
kompetanseutvikling og kompetansemobilisering. 

Enheten har også rettet fokus mot å utvikle helsefremmende ledelse og samhandling som handler 
om å se mennesker - om å motivere, inspirere og å legge til rette for å oppnå resultater sammen. 
Før innføring av ny struktur har avdelingsledere og fagkoordinatorer gjennomgått følgende tema: 
kommunikasjonstrappa, feedback, den gode teamopplevelsen, samt medarbeiderskap og ledelse. 

Det er utarbeidet nye stillingsbeskrivelser og rolleklarhet og rollekonflikt har vært tema for 
fagkoordinatorer og ledere to måneder etter oppstart av ny struktur. Rollene skal evalueres i løpet 
av høsten 2017. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enhetens HMS-utvalg er aktive og det jobbes med HMS-saker. Alle avdelingene skal følge opp 
enhetens HMS tiltak i løpet av året. 

Tjenester 

Tiltakene i enhetens virksomhetsplan følges opp som planlagt, men avdelingene melder om noe 
ulik fremdrift og at implementeringen av gode pasientforløp og tiltakspakke demens utfordres pga. 
stram bemanning. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Noen avdelinger har hatt behov for en utvidet frist ut mai måned. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 3 2,8  2 

Fravær langtid (%) 6 6,6  8 

Nærvær (%) 91 90,6 92,6 90 

     

Antall HMS avvik 143 55   

Antall Kvalitets avvik 290 241   

     

Årsverk antall 247,4 255,8   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Omtrent uendret.  

   

HMS avvik 

Færre avvik i 2. tertial tolkes som et 
sesongavvik. Mange avvik har 
omhandlet arbeidstid, korte vakter med 
påfølgende tidspress. En del avvik har 
omhandlet for hjelpemidler som ikke 
har vært på plass eller ikke har fungert 
som det skal. 

Hjemmesykepleien er bemannet opp ut 
over budsjett for å sikre HMS. Alle avvik 
er fulgt opp og lukket. 

Kvalitets avvik 
Færre avvik i 2. tertial tolkes som et 
sesongavvik. Mange avvik omhandler 
medisinhåndtering. 

Avvik ift. medisiner skal analyseres 
nærmere for å kartlegge mulige tiltak 
for å redusere antall avvik. 
Hjemmesykepleien er bemannet opp ut 
over budsjett for å sikre forsvarlige 
tjenester. Alle avvik er fulgt opp og 
lukket. 

   

Årsverk   
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23 Enhet institusjoner (1305) 

23.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1305  Enhet institusjoner      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

158 873 412 163 398 078 4 524 666 3 

 Andre driftsutgifter  23 844 977 24 676 918 831 941 3 

 Sum utgifter  182 718 389 188 074 996 5 356 607 3 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-45 006 223 -41 104 004 3 902 219 -9 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-10 463 328 -8 694 800 1 768 528 -17 

 Andre inntekter  -2 754 988 -4 031 948 -1 276 960 46 

 Sum inntekter  -58 224 539 -53 830 752 4 393 787 -8 

 SUM NETTO  124 493 850 134 244 244 9 750 394 8 

Oppsummering økonomi 

Det økonomiske bildet preges av press mot langtidsplasser i institusjon sammenfallende med økt 
vikarbehov i enkelte avdelinger siste periode (sommer). Bildet påvirkes i stor grad av økt 
sykefravær flere steder i juni og juli med totalt fravær i enheten på i disse to månedene på 10,5 %. 
Det er spesielt på overtid og ekstra innleie som tydelig viser dette. I august var fraværet imidlertid 
6,5 % og kan bidra i positiv retning ut året. Det er i tillegg avdekket at konflikten med NSF i vinter 
medførte et overforbruk på overtid med ca. 0,5 mill. 

Av et underskudd pr. i dag på - 9,7 mill. kroner påpekes følgende korrigeringer som vil komme til 
uttrykk mot slutten av året: Vaskeritjenesten vil få overført 1 mill. kroner, vederlag oppholdsbetaling 
vil medføre en ekstrainntekt på ca. 0,6 mill. Det er ikke regnskapsført en måneds oppholdsbetaling, 
det utgjør ca. 4,2 mill. kroner. Det betyr underskuddet vil bli redusert med 5,8 mill. kroner til ca. -3,9 
mill. kroner grunnet periodiseringer. I tillegg bør lønnsoppgjøret kompenseres på variabel lønn 
ca. 0,6 mill. kroner. Det bemerkes videre at budsjettposten for matvarer ikke er regulert siste 5 år, 
heller ikke for normal prisstigning. Budsjettposten sprekker etter 2. tertial med 1 mill. kroner. 

Det iverksettes umiddelbare tiltak for å redusere underskuddet. Blant annet gjennomgås rutiner for 
å bruk av overtid/merarbeid og bemanningsplaner i de enkelte avdelinger. Enhetens avdelinger 
vurderer til enhver tid stramt behovet for å ta inn ekstra bemanning og vikarer. Det kommuniseres 
ut i organisasjonen alvoret i det økonomiske bildet. Videre iverksettes intensivering av 
nærværsarbeidet gjennom ulike tiltak, blant annet Raskere Frisk, for å opprettholde så lavt 
sykefravær som mulig ut året og dermed begrense bruk av vikar ved korttidsfravær. I tillegg vil det 
bli iverksatt innstramming på bruk av medisinske forbruksvarer. 

Det økonomiske resultatet vil derfor som det fremkommer av tabellen under se slik ut: 

Driftsmessig underskudd, 2. tertial -9 700 000 

Manglende oppholdsbetaling april måned 4 200 000 

Overføring, vaskeriinntekter andre enheter 1 000 000 

Vederlag oppholdsbetaling 600 000 

Sykelønn, etterslep periodisering 600 000 

Kompensasjon lønnsoppgjør, variabel lønn 600 000 

Inntekter mat, etterslep fakturering 300 000 
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Endre praksis for bruk av overtid 250 000 

Reduksjon forbruk medisinske forbruksvarer 250 000 

Øke bruk av lærling ved fravær 150 000 

Estimert underskudd årsavslutning -1 750 000 

Enheten har ved årets slutt innført revisjon av varelager på medisinske forbruksvarer i alle 
avdelinger og innført nytt elektronisk bestillings- og lagerholdssystem. Det vil gi umiddelbare 
gevinster ved utgangen av året og i 2018. 

Utgifter 

Det har vært en krevende sommer spesielt ved Røed, Solhaug, Tromøy Bokollektiv og Elim hvor 
det har vært enkeltbrukere som i lengre perioder har hatt så store pleiebehov at det har krevd 
ekstra innleie av personell samtidig som en har hatt uventet fravær på vikarer. 

Ved Solhaug Aldershjem er det vurdert at bemanningen skal være tilpasset brukere som har 
lettere pleiebehov enn ved sykehjem. En medisinskfaglig vurdering ved inngangen til året slo fast 
at mange brukere i realiteten har behov for økt omsorgsnivå/sykehjem. Slik er det fortsatt, selv om 
det er redusert noe. Imidlertid har det medført behov for å styrke bemanningen både av 
medisinskfaglige og pleiemessige hensyn. Det er startet en prosess sammen med tillitsvalgte for å 
vurdere den totale bemanningssituasjonen ved Solhaug, det forventes at 
personalsammensetningen blir endret i løpet av høsten. Det gir mindre rom for å ta spesielt 
krevende brukere uten å øke bemanningen. Enkeltbrukere som krever tett oppfølging hele eller 
deler av døgnet gir økte kostnader på vikar og overtid. 

I tillegg er det nå synlige tap på oppholdsbetaling ved Solhaug etter etablering av korttidsavdeling 
og rom som står tomme i forbindelse med oppussingsarbeider.  

Inntekter 

Inntektstapet som foreligger etter 2. tertial utjevnes i stor grad ved årsavslutningen. Imidlertid er det 
en utfordring at det ved Solhaug gjennomføres oppussingsarbeider som medfører inntektstap. 
Også andre avdelinger får et inntektstap på oppholds/brukerbetalinger. Helårseffekten estimeres til 
å være 1 mill. 

23.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten deltar i heltidsprosjektet med 3 pilotavdelinger. Arbeidet startet på sensommeren og er et 
positivt og viktig arbeid denne høsten. 

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. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

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. 

Tjenester 

I enheten inngår følgende tjenestesteder: 

Plankemyra BOS (67 plasser), Røed BOS (34), Saltrød BOS (34), Nyskogen BOS (35), Færvik 
BOS (31), Solhaug aldershjem (45), Tromøy Bokollektiv (27), Elim Bokollektiv (16), 2 vaskerier, 
Røed produksjonskjøkken og alle kafeer og mottakskjøkken tilknyttet bo- og omsorgssentrene. 
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). I tillegg til disse er det flest institusjonsplasser for personer med omfattende behov for 
pleie og omsorg pga. alderssvekkelse og/eller sykdom. 

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 vaskeri. 

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 tilsette fagutvikler fra 2018. 

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). 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Vernerunde er gjennomført i alle 
avdelinger pr. i dag. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,4 2,1  1,5 

Fravær langtid (%) 6,2 7  5 

Nærvær (%) 91,4 91 92,6 93,5 

     

Antall HMS avvik 90 112   

Antall Kvalitets avvik 314 351   

     

Årsverk antall 294,2 295,8   

Andel ansatte heltid (%)     

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)     

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Selv om fraværet var markant økt 
gjennom sommermånedene og nå totalt 
sett har falt, er det fortsatt 
enkeltavdelinger som utmerker seg i 
negativ retning mens andre i sterkt 
positiv retning. 

Avdelingslederne skal dele erfaringer 
og gjennomføre systematisk oppfølging 
på individ og avdelingsnivå gjennom 
samtaler med ansatte i 
medarbeidersamtaler og ha fravær som 
tema på personalmøter. Tiltak som 
Raskere Frisk skal benyttes i større 
grad og rutiner for hvordan ansatte 
melder sitt fravær skal gjennomgås. 

   

HMS avvik 

Det er en positiv trend i antall meldte 
avvik. Det er imidlertid stor forskjell på 
avdelingene i meldekultur og det 
kommer til uttrykk i variasjoner mellom 
avdelingene. Det er uten tvil en 
betydelig underrapportering. 

Avdelinger som er gode på å skrive 
avvik og følge dette opp er utfordret til å 
dele sine erfaringer med andre 
avdelinger. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid 24 % 

Det arbeides med å utvide stillinger 
innenfor de muligheter og rammer 
enheten disponerer over. I høst er tre 
avdelinger i enheten pilotavdelinger i 
Heltidsprosjektet. 

Gj.snittlig stillingsstørrelse 60 %  
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24 Nav arendal (1306) 

24.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1306  Nav arendal      

 Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter  51 052 116 59 652 703 8 600 587 17 

 Andre driftsutgifter  56 330 640 53 127 043 -3 203 597 -6 

 Sum utgifter  107 382 756 112 779 746 5 396 990 5 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  -533 336 -168 147 365 189 -68 

 
Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  

0 -2 367 716 -2 367 716 0 

 Andre inntekter  -56 521 064 -49 040 838 7 480 226 -13 

 Sum inntekter  -57 054 400 -51 576 701 5 477 699 -10 

 SUM NETTO  50 328 356 61 203 045 10 874 689 22 

Oppsummering økonomi 

Den største utfordringen på dette området er mangel på statlige tiltaksplasser. Det er på 
overgangen til arbeid vi må opprettholde nivået og det gjør vi ved aktivitetsplikt, kommunalt 
lønnstilskudd, og jobbmesser mot gruppen. Enheten videreførte derfor aktivitetsnivået, men da er 
inntektssikringen til bruker sosialhjelp istedenfor en statlig inntektssikring som tiltakspenger etc. 
Tiltakene lar seg gjennomføre gjennom et godt samarbeid med sosiale entreprenører. Tiltakene 
har bidratt til at flere har funnet en annen inntektssikring enn sosialhjelp og dette har hindret økning 
av sosialhjelpsutgiftene. 

NAV Arendal styrer mot balanse i 2017.  

Utgifter 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter inneholder både fast lønn og prosjektlønn til ansatte. Vi har både 
satt av midler på fond og har søknader for prosjektåret 2017 der vi ikke har mottatt midler enda. 
Avviket grunnes at det ikke ligger noe budsjett på ansvar 1306011 og 1306012 og vi har heller ikke 
budsjettert sykelønnsrefusjon, pr. 310817 er denne på - 2,3 mill. kroner. 

Sosialhjelp har hittil i år lagt på budsjett både for sosial og flyktning. 

Inntekter 

Integreringstilskuddet er budsjettert for antall flyktninger vi har for 2017 og vil balansere seg ut i 
løpet av 2017. Periodiseringsnøkkelen for inntekter gjør at inntektene ligger noe lavt pr. 31.08.17. 

24.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

NAV Arendal har en aktiv strategi som arbeidsgiver. Enheten prøver å finne en balanse mellom de 
2 styringslinjene stat/kommune om mest mulig likebehandling samtidig som lønn, 
personalrettigheter og arbeidsvilkår blir ivaretatt. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

NAV har sin årlige medarbeiderundersøkelse i oktober. I perioden i mellom jobbes det med tiltak i 
enheten og i teamene som en forbedringssløyfe. Lederne i enheten rapporterer om arbeidet til 
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HMS-utvalget i april og september. Det gjennomføres 2 årlige brukerundersøkelser. Den ene 
gjennomføres av en ekstern aktør ved oppringing og den andre gjennomføres lokalt ved NAV 
kontoret. I Arendal har vi hatt en jevnlig framgang i brukerundersøkelsene, men det henger tett 
sammen med nye tiltak og tjenester vi innfører. Alle lederne har i september rapportert til HMS-
utvalget om status på sine HKI tiltak. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten følger opp kommunens satsing rundt HMS-utvalgene. Det er informert om enhetens 
arbeid på området i både kommunalt og statlig AMU i 1. Tertial. Alle 15 team i enheten har 
gjennomført eller er i gang med «Nærværsspillet». Mange konkrete tiltak i HMS planen. 

Tjenester 

I 2017 har NAV Arendal valgt å prioritere 4 hovedsatsinger. Dette er: 

1. Nærværsarbeid. Tiltakene i denne satsingen ligger i enhetens HMS-plan. Tiltakene blir 
godt fulgt opp og tilbakemeldingene fra HMS-utvalget er gode. 

2. Økonomisk sosialhjelp og aktivitetsplikt. Her har vi mange gode tiltak og de teamene 
som jobber med dette stiller tidlig krav til aktivitet. Det er inngått et samarbeid med Kirkens 
Bymisjon for å ha tilstrekkelig med aktivitetsplasser i sommer. Dette området utfordres av 
for få statlige tiltaksplasser. For Arendal har vi vesentlig færre tiltaksplasser enn i 2016. 
Dette betyr at disse brukerne vil gå på sosialhjelp istedenfor en statlig ytelse som f.eks. 
tiltakspenger. Noe som igjen kan gi oss en stor budsjettutfordring. 

3. Flyktninger og inkludering/integrering. Kommunen har taklet asylkrisen på en god måte 
og har nå et aktivt arbeid med å bli enda bedre på integrering. NAV og andre kommunale 
enheter har etablert gode samarbeidsarenaer og kommunen er aktiv i KS-prosjekt rundt 
inkludering. Dette er også et område med stort politisk engasjement. NAV skal være en 
pådriver i dette arbeidet. Og har igangsatt et omfattende utviklingsarbeid innenfor bosetting 
og introduksjonsprogrammet. 

4. Ungdom under 30 år. Dette er en nasjonal satsing i NAV og målet er å gi alle et tilbud om 
aktivitet på et tidlig tidspunkt (før 8. uker). NAV Arendal er pilot rundt utviklingen av 
rapporteringsverktøy på dette området og er aktiv i kommunens satsing rundt tidlig innsats, 
dropout og lærlingplasser. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

Enheten har hatt vernerunde på systemnivå, og har i HMS-planen psykososial vernerunde til 
høsten. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,4 2,3   

Fravær langtid (%) 6,2 3,9   

Nærvær (%) 91,2 93,8 92,6  

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 57,2 51,2   
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25 Østre Agder krisesenter (1307) 

25.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1307  Østre Agder krisesenter      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

5 011 820 5 087 238 75 418 2 

 Andre driftsutgifter  1 905 711 1 197 646 -708 065 -37 

 Sum utgifter  6 917 531 6 284 884 -632 647 -9 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

0 0 0 0 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-220 000 -335 015 -115 015 52 

 Andre inntekter  -5 272 500 -5 308 350 -35 850 1 

 Sum inntekter  -5 492 500 -5 643 365 -150 865 3 

 SUM NETTO  1 425 031 641 519 -783 512 -55 

Oppsummering økonomi 

Overskudd pr. 2 tertial vises bl.a. pga. periodisering/overføring av midler som ikke er budsjettert. 
Overskuddet fra 2016 ble ført inn i regnskapet i aug. 2017. Midlene skal trekkes ut av regnskapet 
igjen og settes på fond iht. avtale med samarbeidskommunene. 

Enheten forventer mindreforbruk på ca. 200 000 kroner ved årets slutt. 

25.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien Sammen for framtida Arendal 2023 er kjent for alle i enheten. 

Medarbeidersamtale er gjennomført med alle ansatte og arbeidsgiverstrategien var et grunnlag for 
innholdet i samtalen. Folderen ble delt ut i forkant av samtalen. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

HMS utvalget følger opp medarbeiderundersøkelsen. 

Enhetens fokusområder er: 

 Satsing på kompetanseutvikling (opplevelse av god satsing på kompetanseutvikling) 

 Kompetansemobilisering (opplevd bruk av egen kompetanse) 

 Autonomi (opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig) 

Aktivitetsplan for kompetanse er utarbeidet for 2017, hvor økt barnefaglig kompetanse står sentralt. 

Alle ansatte har gjennomført kurs via RVTS om traumebevissthet og forståelse. 

I tråd med et barnefaglig fokus, er det søkt veilederopplæring i ICDP (International Child 
Development Program) for 2 ansatte med barnefaglig ansvar, høst 2017/vår 2018. 
Veilederopplæringen er spesielt tilrettelagt for krisesentre. 

Alle ansatte er påmeldt 2 dagers dagskonferanse i sept. 2017, med tema «Hvordan kunne gjøre en 
forskjell i barn liv?» Konferansen er et samarbeid mellom Stine Sofiesenteret og RVTS (Regionalt 
ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). 
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Enheten har fastsatt og planlagt opplæring for ansatte i Motiverende intervju, med oppstart feb. 
2018. 

Opplæringen av nytilsatte er evaluert og kvalitetssikres fra nå av. Opplæringen innebærer en 
praktisk og teoretisk gjennomgang. Den har også en faglig del med undervisning. 

Kompetansedeling mellom ansatte i enheten har hatt stort fokus! 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS utvalget har regelmessige møter, forrige møte 25.aug. 2017. 

HMS plan for 2017: 

 Redusere sykefraværet 

 Forbedre sikkerheten 

 Ansatte skal oppleve trivsel og mestring på jobb 

 Forbedre bruk av avviksmeldinger 

Status: 

 Fravær/nærvær er fast tema på hvert personalmøte. Kollegaoppfølging har hatt fokus.  

 Sikkerhetsrutiner evalueres jevnlig og er fast punkt i HMS utvalgsmøtene. Det er utarbeidet 
og innført ny risikovurdering i forbindelse med inntakssamtalen til dagbrukere og beboere. 

 Enheten har egen trivselskomité. Sommerfest for alle ansatte ble arrangert før 
sommerferien. Skritteller konkurranse starter opp i enheten i løpet av september. 
(Konkurransen ble også gjennomført i 2016.)  

 Avvikshåndtering har vært tema på to personalmøter i aug/sep 2017. Alle ansatte blir 
orientert fortløpende om innrapporterte avvik og tiltak.  

Tjenester 

Visjonen for krisesenteret er: «Sammen for en framtid uten vold». 

Hovedmål: «Å sikre et godt og helhetlig tilbud til barn, kvinner og menn, som er utsatt for, eller 
vitne til vold eller trusler i nære relasjoner» (jf. lov om kommunale krisesentertilbud av 01.01.2010). 

Delmål: «Krisesenteret har fokus på å bedre levekår for voldsutsatte barn, kvinner og menn». 

Det er gjennomført fellesmøte med barnevernet i alle samarbeidskommunene. Målet var å gi 
informasjon om krisesentertilbudet og sammen vurdere hvordan vi kan samarbeide om felles 
brukere. Barnevernstjenestenes kontaktpersoner for krisesenteret ble avklart og fellesmøtet vil skje 
min. 1 gang pr. år framover. 

Det er planlagt fellesmøte med Nav-kontorene i samarbeidskommunene. Målet er å gi informasjon 
om krisesentertilbudet og sammen vurdere hvordan vi kan effektivisere samarbeidet om felles 
brukere. Det er ønskelig å ha faste kontaktpersoner for krisesenteret og enes om et mer 
systematisk samarbeid med faste møter. 

Det utarbeides handlingsplan for alle beboere, barn har egen. Målet er å synliggjøre behovene, og 
fortere avdekke hvilke tjenester som må kontaktes, for å avklare bistand og hjelp framover i 
prosessen. Den er også et verktøy som forbereder den enkelte på reetablering utenfor 
krisesenteret. Beboerne inkluderes systematisk i arbeidet med å finne gode løsninger og fatte 
egne beslutninger. 

Statistikk viser at antall beboere er stabilt, for begge kjønn. Antall barn har gått opp. 

Overnattingsdøgn har gått ned for både voksne og barn. Dette antas å ha sammenheng med 
større forventning fra krisesenteret til beboere om å bruke egen styrke og ressurs. 
Mestringsfokuset er tidligere i oppfølgingen. Reetableringen skjer også raskere enn tidligere. 

Østre Agder krisesenters tilbud til menn og barn er fysisk adskilt fra tilbudet til kvinner og barn. 
Oppfølgingsrutiner av menn i tilbudet er forbedret.  

På bakgrunn av rapport etter «Tilsyn i 2017 fra Fylkesmannen i Bærum kommune», skal tilbudet til 
barn av menn som får tilbud av Østre Agder krisesenter evalueres. Det skal sikres i tilstrekkelig 
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grad at tilbudet er individuelt tilrettelagt, jf. krisesenterloven §3 og at lovens krav til sikkerhet i dette 
tilbudet også er ivaretatt etter lovens krav § 2. I tillegg planlegges det også en gjennomgang av 
barns fysiske aktivitetsmuligheter utendørs i samme tilbud. 

Krisesentertilbudet skal være tilrettelagt for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Dagens 
tilbud v/Østre Agder krisesenter innfrir ikke dette kravet, tilbudet er i 4.etg. uten heis. Dette ble 
kommentert i virksomhetsplan 2017. Det er ikke gjort tiltak utover det som ble beskrevet i 
virksomhetsplanen, at behovet for et alternativ er meldt til Arendal Eiendom KF. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,1 0,7  1 

Fravær langtid (%) 8,3 9,7  8 

Nærvær (%) 90,6 89,6 92,6 92 

     

Antall HMS avvik 3 2   

Antall Kvalitets avvik 5 6   

     

Årsverk antall 9,9 10,4   

Andel ansatte heltid (%) ca.50 ca. 50   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) ca. 60 ca. 60   

 

Kommentarer 
Utvikling siste 

tertial 
Tiltak 

Fravær  

Langtidsfraværet har økt fra forrige tertial. Har hatt 2 
langtidssykemeldte i perioden. Med 14 ansatte totalt blir det 
store utslag på fraværstall ved fulle sykemeldinger.  
Fom medio august er landtidsfraværet redusert. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik  
Kvalitetsavvikene gjelder svikt i sikkerhetsrutiner, hvorav noe 
er tekniske feil. Avvikene gjelder også HMS området. 
Prosedyrer og rutiner er gjennomgått og korrigert. 

   

Årsverk  
Enheten er tilført 0,5årsverk barnefaglig miljøterapeut. 
Virkning fom 01.07.2017, lønnsmidler dekkes av fond 
(overskudd fra 2015). Går inn i drift fom 01.01.2018. 
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26 Legevakten (1308) 

26.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1308  Legevakten      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

14 454 030 17 013 014 2 558 984 18 

 Andre driftsutgifter  4 003 527 5 649 658 1 646 131 41 

 Sum utgifter  18 457 557 22 662 672 4 205 115 23 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 506 000 -1 093 098 412 902 -27 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-136 664 -267 039 -130 375 95 

 Andre inntekter  -13 415 459 -14 952 471 -1 537 012 11 

 Sum inntekter  -15 058 123 -16 312 608 -1 254 485 8 

 SUM NETTO  3 399 434 6 350 064 2 950 630 87 

Oppsummering økonomi 

Avviket skyldes periodisering, og merutgifter til nødnett. 

Enheten melder om balanse for ordinær legevakt, men nødnettutgiftene blir større enn budsjettert, 
anslagsvis 3-400 000 kroner, hvorav Arendal kommunes andel utgjør ca. halvparten. 

Utgifter 

70 % av lønnsutgiftene til overlege KØH/LV dekkes av Legevakten, men er ikke kompensert i 
lønnsbudsjettet. Dette vil dekkes av fondsmidler i Østre-Agder i 2017. 
Det har vært mange beordringer for å dekke opp vakante vakter for legene, noe som medfører 
økte utgifter. 
Husleien er betalt for hele året. 
Utgiftene til legebil er betalt til og med tredje kvartal. Kjørelengde på legebilen var større enn 
beregnet for 2016, noe som har medført en ekstrafaktura på 100 000 kroner. 
Lydlogg på operatørplassene i nødnettet er utgiftsført, men skal dekkes av 100 000 kroner fra 
avsatt fond. 
Utgifter ført på vakttårn blir dekket inn med overføring fra Nklm. 

Inntekter 

Egenandeler, betaling for medisiner/materiell samt refusjon fra HELFO er inntektsført til og med 
juni. 
Betaling fra sykehuset for registreringsjobben vi utfører for dem, er ikke inntektsført. 

26.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien er kjent i personalgruppen og tas opp i medarbeidersamtalene. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Utvalgte fokusområder i medarbeiderundersøkelsen var tema på et av personalmøtene i vår. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Legevaktens HMS-mål omhandler gode relasjoner og positiv kommunikasjon internt og mot 
samarbeidspartnerne. Målene inneholder også arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar for faglig 
utvikling og godt arbeidsmiljø, noe som bl.a. er tema i medarbeidersamtalene. Personalseminar ble 
gjennomført i mai med kommunikasjon og Triage som tema. 

Akuttforskriftens krav til svartid, førte til at Legevakten fikk tilført midler for å øke bemanningen. 
Høsten 2016 oppbemannet vi fra 2 til 3 sykepleiere på natt, noe som har medført redusert 
arbeidspress, høyere trivsel og økt pasientsikkerhet. I løpet av våren 2017 har bemanningen økt 
fra 3 til 4 på kveld og helg. I denne forbindelse har vi for første gang fått 3 sykepleiere i 100 % 
stilling i turnus. Bemanningsøkningen antas å ha medført kortere svartid, men vi mangler verktøyet 
for å måle dette. 

Det er utarbeidet prosedyre for å kunne ivareta legevaktfunksjonen ved en evakuering fra dagens 
lokaler. Lokalene til Frisklivssentralen på Myratunet vil tas i bruk som legevakt i en krisesituasjon. 

Tjenester 

Legevakten i Arendal er sikkerhetsnettet for alle innbyggere i Arendal og de ni andre 
samarbeidskommunene. Legevaktens mål er å ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av 
sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling ut fra en faglig vurdering - ikke kan vente til 
neste ordinære arbeidsdag. Pasientene skal ha trygghet for at de får den hjelpen de trenger og de 
skal møtes med høflighet, respekt og forståelse. 
Triageringsverktøyet Manchester Triage (MTS) innføres i høst, for å standardisere og kvalitetssikre 
pasientbehandling og trygge sykepleierne på telefon og mottak. Alle sykepleierne har vært 
igjennom introduksjon, samt en dags opplæring i MTS. 
Prosjektet med nytt legevaktsbygg er startet, og overlege/enhetsleder har deltatt på ett møte med 
prosjektleder.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? NEI 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

 

Vernerunde ble gjennomført 9. mai. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,9 1,9  1,5 

Fravær langtid (%) 4,1 3,1  4,5 

Nærvær (%) 94 94,9 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 2 0   

Antall Kvalitets avvik 8 9   

     

Årsverk antall 21,5 21,5   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 
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27 Enhet enslige mindreårige flyktninger (1309) 

27.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1309 
 Enhet enslige mindreårige 
flyktninger  

    

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

20 944 876 19 894 259 -1 050 617 -5 

 Andre driftsutgifter  9 031 725 6 392 258 -2 639 467 -29 

 Sum utgifter  29 976 601 26 286 517 -3 690 084 -12 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-66 664 -3 000 63 664 -95 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-500 000 -1 252 335 -752 335 150 

 Andre inntekter  -32 370 000 -33 057 249 -687 249 2 

 Sum inntekter  -32 936 664 -34 312 584 -1 375 920 4 

 SUM NETTO  -2 960 063 -8 026 067 -5 066 004 171 

Oppsummering økonomi 

Enheten har en merinntekt på 5 mill. kroner. etter 2. tertial. Dette skyldes hovedsakelig ny 
finansieringsordning og nedleggelse av en avdeling. 

EMÅ har videre et mindreforbruk på både lønn og andre driftsutgifter, som summerer seg til ca. 3,7 
mill. kroner. 

Antall bosettinger og familiegjenforeninger er avgjørende for enhetens endelig resultat ved årsslutt. 
Med det antall bosatte vi har i dag og med forbehold om at antall familiegjenforeninger ikke øker 
melder enheten om et overskudd på 17,0 mill. kroner for 2017. 

I budsjett 2018 forventer rådmannen et overskudd på 5,4 mill. kroner. Vi har fått signaler fra IMDI 
om ingen eller sterkt reduserte bosettingstall for neste år. Dette medfører manglende inntekter for 
å drifte bolig og aktivitet for de vi har bosatt i dag i 2018, og bør sees opp mot bruk av overskudd 
på 17 mill. kroner.  

Utgifter 

Konsekvensene av nedleggelse av avd. Stuenes har gitt positive resultater. Etter nedleggelse av 
avdeling Stuenes er lønns- og driftsutgifter redusert. Personalet fra avdelingen er overført til ledige 
stillinger i andre avdelinger. Utgiftene til lønn vil dermed være redusert ut året i forhold til budsjett. 

Den nye finansieringsordningen dekker ikke utgifter i forbindelse med ledig kapasitet i 
avdelingene.  

Inntekter 

Sterkt forsinket har vi etterhvert fått innbetalt integreringstilskudd og enslige mindreårige tilskudd 
fra IMDI. Den nye finansieringsordning som ble innført den 1. januar 2017 har gitt positive 
resultater for Arendal kommune. På grunn av nedleggelse av Englegård asylmottak og et 
omsorgssenter i Arendal har vi bosatt 7 av 8 ungdommer tidlig på året. Den siste bosettingen 
finner sted i november. 
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27.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har fokus på de samme satsningsområder som ble beskrevet i tertial 1. 

Avdelingene har jobbet med «Traumebasert omsorg som terapeutisk metode». Flere avdelinger er 
godt i gang med implementeringen. 

Enheten deltar med 2 medarbeidere i prosjekt Arendalsagentene, et samarbeid mellom Arendal 
kommune og RVTS. Med denne opplæring skal «agentene» være i stand til å hjelpe avdelingene 
med implementering og forankring av traumebevist omsorg. 

Med fagutvikling, kompetanseheving og veiledning har vi stort fokus på viktige elementer fra 
arbeidsgiverstrategien, mestring, tidlig innsats, etikk og omsorgsbasert oppfølging. Dette er 
naturlige fokusområder for en enhet med traumebasert omsorg som faglig plattform. 

I regi av SOS barnebyer deltar vi i inkluderingsprosjektet «SAMMEN». Prosjektet gjennomføres 
sammen med 15 andre kommuner under veiledning av SOS Barnebyer.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det jobbes videre med fokusområdene gjennom veiledning og fagdager. Enheten vil ta i bruk 
«medarbeidersamtale i gruppe» som verktøy for på den måte å sikre at alle områder blir 
behandlet. Hver avdeling vil prioritere hvilke temaer som er viktig for dem. Arbeidet blir gjennomført 
i høst med to fagdager. 

Fra refleks til refleksjon; hvordan jobbe med etisk refleksjon på en systematisk måte med bruk av 
KLOK modellen. Dette implementeres på veiledning en gang i måneden.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Alle avdelinger har turnus med lange vakter på inntil 15 timer. Vi har et stort fokus på hvordan 
dette påvirker medarbeiderne i forbindelse med fravær og helse. 

Gjennom personalmøter, veiledning og debrifing gjør vi medarbeiderne i stand til å kunne håndtere 
ungdommens smerte for på sikt å unngå sekundærtraumatisering. 

Medarbeidertrivsel er viktig for å sikre et godt hjem for ungdommene. Ansatte som trives på jobben 
skaper positivitet og trygghet. 

Fokus på at alle jobber i samme retning, med gode faglige vurderinger som grunnlag for 
beslutninger. 

6 medarbeidere har deltatt i «Raskere frisk» med særdeles gode resultater. 

Tjenester 

Resultatet etter nedleggelse av Stuenes og overføring av fast personale til andre avdelinger har 
medført større grad av stabilitet i eksisterende avdelinger. 

Tjenesten påvirkes i stor grad av politiske beslutninger i Norge og flyktningpolitikken globalt. Vi må 
hele tiden tilpasse tjenesten etter behovet. Dette medfører stor uforutsigbarhet. 

Enhetens satsingsområder: 

Bosetting av 8 barn og unge. 

Sikre at alle avdelingene har kvalitetsmessige gode tilbud. 

Fortsette jobben med implementering av traumebevist omsorg i alle avdelinger. 

Sikre VI følelsen i enheten. Styrke samarbeidet på tvers av avdelingene. 

Brukermedvirkning gjennom utforming av ungdommens handlingsplan, husmøter med temaer som 
husregler, aktiviteter, kjøring, mat, internett, utstyr etc. 

3 medarbeidere deltar på videreutdanning psykososialt arbeide for barn og ungdom.  
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 3,2 3,2   

Fravær langtid (%) 9,1 7,8   

Nærvær (%) 87,7 89 92,6 92,6 

     

Antall HMS avvik 2 2   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 35,2 34,0   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Langtidsfraværet i enheten har gått ned 
med 1,3 % 

Stort fokus på tilbud om «Raskere 
frisk» til medarbeidere som står i fare 
for en sykemelding. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   
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28 Spesialpedagogiske tjenester (1402) 

28.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1402  Spesialpedagogiske tjenester      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

21 524 667 19 702 081 -1 822 586 -8 

 Andre driftsutgifter  4 931 275 5 464 997 533 722 11 

 Sum utgifter  26 455 942 25 167 078 -1 288 864 -5 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-23 336 -17 100 6 236 -27 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-433 336 -1 247 309 -813 973 188 

 Andre inntekter  -692 664 -2 088 345 -1 395 681 201 

 Sum inntekter  -1 149 336 -3 352 754 -2 203 418 192 

 SUM NETTO  25 306 606 21 814 324 -3 492 282 -14 

Oppsummering økonomi 

Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett ved 2. tertial. Mindreforbruket er i all 
hovedsak knyttet til lønn, samt at vi har inntekter som ligger høyere enn budsjettert 

Disse avvikene skyldes både periodisering og en forsinkelse i registrering av utgifter. Det forventes 
at regnskap og budsjett er i balanse ved årets slutt.  

Utgifter 

Det er i 2. tertial utbetalt refusjoner til ekstraressurser i barnehage, noe som gjør at lønnsutgiftene 
denne perioden er mer i tråd med budsjett. Det gjenstår fortsatt noen refusjoner til utbetaling som 
ikke er registrert i regnskapet. 
 
Vi har også foretatt innkjøp av Ipader til ansatte i PPT og Pedagogisk fagteam. Disse ble bestilt i 
2016, men ble ikke levert før i 2017, noe som har medført at driftsutgiftene ligger høyere enn 
budsjettert. Dette vil reguleres innen utgangen av året. 

Inntekter 

Inntektene ligger fortsatt høyt, og årsaken til dette er flere forhold. Vi mottar blant annet refusjoner 
fra staten som ikke periodisert, og vi har fått inn vesentlig mer i sykelønnsrefusjon enn forventet i 
budsjett. 
 
I inneværende periode har vi også mottatt refusjoner for «gjestebarn» fra andre kommuner for 
våren 2017, noe som driver inntektene våre opp. Disse inntektene skal ses i sammenheng med 
utgifter til ekstra ressurser i barnehagene. 

28.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Alle ansatte er kjent med arbeidsgiverstrategien, og den er utgangspunkt for alle våre fellesmøter. 
Den var også et tema i samtale med 4 nyansatte denne høsten. I disse møtene deler vi ut folderen, 
og gjennomgår forventninger, rettigheter og plikter den enkelte har som ansatt i Arendal kommune. 



Tertialrapport 80(149) 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen følges opp gjennom medarbeidersamtaler, og vi har også startet 
forberedelser til ny undersøkelse. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

I august gjennomførte enheten felles tur til Danmark. HMS-utvalget var ansvarlig for gjennomføring 
av turen som både hadde et faglig og et sosialt siktemål. Tema for turen var inkludering som også 
er vårt hovedsatsingsområde i virksomhetsplanen. 

Sandum skole er i ferd med å bli miljøfyrtårnsertifisert. 

Vernerunden ble gjennomført 20. april. 

Tjenester 

Enhetens satsingsområder: 

 Brukermedvirkning på alle tjenesteområder; 
Pedagogisk fagteam har fra 1.august en veileder som skal arbeide spesielt med 
Barnehageloven § 19 g vedrørende tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. I 
denne prosessen inviteres foresatte sammen med barnehagen til det første møtet for å 
drøfte hva som er viktig for dem i tilretteleggingen. 
PPT starter sitt arbeid med brukermedvirkning med et besøk hos Stangehjelpen som 
baserer mye av sitt arbeid på å lytte til brukerens behov. 

 Gode målinger som synliggjør effekten av de spesialpedagogiske tiltakene til barn 
under skolepliktig alder. Vurdere å ta i bruk kvalitetssystemer som støtte i arbeidet. 
-Vi ble vurdert som pilot til kommunens arbeid med kvalitetsstyring. Denne formen passet 
ikke vår modell, og vi vil derfor gjøre en ny vurdering for å se på hvilke målinger/systemer vi 
skal ta i bruk.. 

 Videreutvikle gode systemer og god kvalitet for det spesialpedagogiske feltet, 
herunder jobbe aktivt for å forbedre og kvalitetssikre prosessene fra et problem 
oppdages til tiltak er iverksatt og evaluert 
På barnehagefeltet har vi en etablert brukergruppe med representanter fra private og 
kommunale barnehager for å sikre samarbeid og dialog i forhold til felles forventninger og 
bidrag slik at vi oppnår best mulige resultater med barnet i fokus. 
Vi deltar også aktivt i planlegging og gjennomføring på samlinger for spesialpedagoger i 
skolene, for å sikre likeverdig behandling på feltet. 

 Videre satsing på nettverksagenter for kompetanseheving knyttet til traumebevisst omsorg i 
samarbeid med enhet levekår. 
I juni deltok alle agentene på grunnkurs i traumebevisst omsorg i Lyngdal. 27. september 
gjennomfører vi første samling med agentene på Eureka kompetanse. 
(Det er inngått avtale med RVTS (regionalt vold og traume senter) om oppstart av program 
for nettverksagenter. Nettverket består av medarbeidere fra skole, barnehage, barnevern, 
forbyggende tjeneste, helsestasjon, enslige mindreårige, PPT, Ambulerende team, Sandum 
skole og pedagogisk fagteam.) 

 Bidra til videreutvikling av oppvekstteam for skolene-  
Ses i sammenheng med at det i løpet av høsten skal legges fram en sak om «Bedre tidlig 
innsats» (BTI ) til politisk behandling.  

 Gjennom gode prosesser og økt fokus på systemarbeid bidra til å sette skolene i 
stand til å redusere andelen spesialundervisning. 
Vi jobber tett mot rådmannens stab oppvekst i disse prosessene for å sikre forankring og 
involvering. Det er satt et mål om at andelen spesialundervisning i Arendal kommune ikke 
skal overstige 7,4 % i 2018. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste: 

 Mål om saksbehandlingstid på 3 måneder 
Målet er nådd i de fleste nyhenviste saker som henvises i tråd med årshjulet. Den 
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er 88 dager. Vi har fortsatt noen avvik grunnet 
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manglende kapasitet, henvisninger som ikke kommer i tide og henviste saker som er 
mangelfullt utredet/belyst fra skolen. 

 Systemrettet arbeid opp mot barnehage og skole ved kurs og deltakelse i kommunalt 
utviklingsarbeid med særlig fokus på: 
-Elever med lesevansker og TPO innen det ordinære tilbudet. 
PPT deltar i prosjekter og fora vi blir invitert inn i, samt fortsetter kursing innen foran- 
nevnte områder. 
-Psykisk helse/atferdsrelaterte utfordringer. 
Det er ikke jobbet spesifikt med dette, men tjenesten deltar i fora og utviklingsarbeid vi 
inviteres til. PPT har fast veiledning med ABUP for å ivareta kompetanse. 

 Deltakelse i oppvekstteam 
PPT møter fast i oppvekstteam på skolene forutsatt at de ikke er forhindret av sykdom el.l. 

Logopedtjenesten: 

 Sluttføre arbeidet med praksishåndbok. 
Dette målet er nådd. 

 Opprettholde og videreutvikle nødvendig kompetanse gjeldende de store 
brukergruppene uttalevansker og stamming. 
Tjenesten deltar på kurs ved behov/ønske. 

Generell utfordring i tjenesten: 

 Langvarig sykefravær samt vakanser, høy turnover og flere nytilsatte med opplæring og 
oppfølgingsbehov bidrar til slitasje blant de ansatte. Det fører også til at utviklingsarbeid 
stopper opp/ ikke kommer i gang. Generelt lav kapasitet sett i forhold til saksmengde på 
individnivå, og oppgaver som omhandler system/råd og veiledning gjør dette til en ekstra 
utfordring. 

Pedagogisk fagteam: 

 I august 2017 ble en veileder og en språkpedagog overført til PPT som følge av ny § 19 i 
Barnehageloven om systemrettet arbeid i barnehagen.  

 Pedagogisk fagteam har nå en veileder som skal arbeide med Barnehageloven § 19 g med 
tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. I denne prosessen inviteres foresatte 
sammen med barnehagen til første møte for å drøfte hva som er viktig for dem i 
tilretteleggingen, samtidig som vi gir råd og veiledning ut til barnehagene, slik at 
barnehagene styrkes i å løse utfordringene gjennom egne ressurser og kompetanse. På 
denne måten er brukerne i fokus, og vi får et helhetlig syn på hva som er viktig i dette 
arbeidet. 

 Spesialpedagog (ca. 50 %) og veileder (ca. 50 %) vil arbeide direkte mot 
minoritetsspråklige barn i førskolealder i forhold til intensjonen tilskuddsordningen 
«Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn». 

 Vi kan ikke lenger tilby «Norsk Med Tegn Som Støtte» -kurs til alle barnehager, skoler og 
foresatte i Arendal kommune, da den ansatte med denne kompetansen er sluttet i enheten 

Sandum skole: 

 Skolen har evaluert periodeundervisningen og erfaringene er positive. Dette gir oss 
mulighetene til å gå grundigere inn i temaene i løpet av perioden som elevene har faget, og 
vi får også jobbet mer tverrfaglig. 

 Vi har en dag i uken ute fra skolen. Dette gir elevene muligheter til å lære via flere sanser, 
se, høre å gjøre. Dette gjelder for alle fag bortsett fra kjernefagene norsk, engelsk og 
matematikk. Disse har vi valgt å timeplanfeste ukentlig. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,6 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 5,3 8,3  4,0 

Nærvær (%) 93,1 90 92,6 94,5 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik 12 5   

     

Årsverk antall 44,5 44,8   

Andel ansatte heltid (%)  70 %   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  90 %   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Vi har hatt et høyt 
sykefravær i deler av 
tjenesten i denne perioden. 
Det meste av fraværet er 
knyttet til langtids-
sykemeldinger med til dels 
alvorlige diagnoser. 
Ingenting av fraværet er 
meldt som arbeidsrelatert. 
Se forøvrig generell 
kommentar under PPT 

Vi har tett oppfølging av den enkelte sykemeldte 
medarbeider med fokus på tilrettelegging. Vi har 
også tatt sykefravær opp som tema i HMS-utvalg 
og på avdelingsnivå, både med tanke på å 
forebygge nytt fravær og å redusere sårbarhet for 
de som er på jobb. Det er også nødvendig å se på 
om PP- tjenesten har tilstrekkelige ressurser til å 
ivareta sine lovpålagte oppgaver. 

   

HMS avvik 
Det er ikke meldt HMS avvik 
i perioden 

Det jobbes aktivt med forebygging, og vi har fokus 
på å øke bevisstheten rundt melding av HMS 
avvik. 

Kvalitets avvik 

Det har vært en reduksjon i 
antall kvalitetsavvik 
sammenlignet med 1. tertial. 
Alle avvikene er knyttet til 
saksbehandlingstid i PPT. 

Det er positivt at antall avvik går ned, men det er 
usikkert om reduksjonen er reell, eller om den er 
knyttet til ferieavvikling i inneværende periode.  
De avvikene vi har, må ses i sammenheng med 
lav kapasitet i tjenesten, samt henvisninger som 
ikke kommer i tråd med årshjulet og/eller at saken 
er mangelfullt utredet /belyst fra skolen. 

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid  

Alle stillinger i enheten lyses ut som fulle stillinger. 
Andelen deltid er høyere enn ønskelig, men 
henger bla sammen med at vi har mange unge 
medarbeidere med små barn som ønsker seg 
redusert stilling i en periode. I den andre enden 
har vi også en del medarbeidere som ikke kan 
klare å jobbe fullt, og disse skal vi som IA-måte. 
Som kjent så avler deltid mer deltid. 
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29 Birkenlund skole (1410) 

29.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1410  Birkenlund skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

23 615 774 24 070 253 454 479 2 

 Andre driftsutgifter  691 369 889 827 198 458 29 

 Sum utgifter  24 307 143 24 960 080 652 937 3 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 839 264 -1 741 524 97 740 -5 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-733 336 -1 113 777 -380 441 52 

 Andre inntekter  -1 523 473 -2 360 570 -837 097 55 

 Sum inntekter  -4 096 073 -5 215 871 -1 119 798 27 

 SUM NETTO  20 211 070 19 744 209 -466 861 -2 

Oppsummering økonomi 

  

Bunnlinja i regnskapet viser et mindreforbruk på i overkant av 466 000 kroner for 2. tertial, og vi 
regner med å være i balanse ved årsskifte. 

På grunn ekstra ressurser knyttet til «Økt lærerinnsats 1.-4.» og elevsammensetningen har vi 
denne høsten måtte øke aktiviteten noe.  

Utgifter 

De økte inntektene er brukt til å dekke vikar i forbindelse med sykefravær og til å øke aktiviteten for 
de yngste elevene. 

Inntekter 

Inntektene fra sykelønnsrefusjon er høyere enn budsjettert fordi langtidsfraværet har vært høyere 
enn planlagt. De økte inntektene fra posten andre inntekter skyldes ekstra bevilgninger i 
forbindelse med satsingen Tidlig innsats. 

For høsten forventer vi refusjon for gjesteelev (omlag 500 000 for høstsemesteret) og noe for noen 
av våre minoritetsspråklige elever. 

29.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi  

Skolen har fulgt opp arbeidet som beskrevet i virksomhetsplanen for 2017. Vi har arbeidet med å 
videreutvikle kulturen blant medarbeiderne til å dele og utvikle den kompetansen vi har på skolen. 
Det settes av tid til refleksjon og å dele kunnskaper og ferdigheter med hverandre.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

I skolens HMS-utvalg er vi opptatt av å utvikle strategier for hvordan vi kan bedre det psykososiale 
arbeidsmiljøet. Vi er opptatt av å bry oss om hver enkelt i hverdagen; Gi hverandre 
tilbakemeldinger, stille opp for hverandre og ha tid til å kunne snakke sammen. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Skolens HMS-utvalg møtes første mandag i måneden. På skolen har vi fokus på 
kompetansemobilisering og mestringsledelse. Vi har snakket om skolens samfunnsmandat, og 
hvordan hver ansatt i størst mulig grad kan bidra til å løse det. Vi forsøker å gi hverandre tillit og 
handlingsrom, slik at enhver kan påvirke arbeidsdagen sin innenfor de rammene vi har satt. 

Tjenester 

Vi arbeider for å nå de mål vi har beskrevet i Virksomhetsplanen og med de satsingsområdene vi 
skisserte der. Det betyr at vi har et særlig fokus på hvordan inkludere elever sosialt og faglig i 
fellesskapet, hvordan følge opp forpliktelsene i det å være en realfagskommune og hvordan bli 
bedre til å gi tilbakemeldinger til elevene. 

Vurdering for læring: Skolen deltar i et 2-årig kompetanseutviklingsprogram i regi av Høgskolen i 
Lillehammer. Samtlige lærere er med, og vi skal videreutvikle skolens kompetanse til å gi 
tilbakemeldinger og lære av de meldingene vi får. 

Inkludere: Vi prioriterer høyt arbeidet med å implementere «Mitt Valg» på hele skolen. Vi har satt 
av fast tid hvor hver klasse skal arbeide med sosiale ferdigheter, vi har felles tema for hele skolen, 
og vi tar temaene opp på fellessamlinger for hele skolen. 

Realfagskommune: Skolen har deltatt og fulgt opp arbeidet i Lærende nettverk. 

Samarbeide med foresatte. Vi har prioritert å bedre vår informasjon og dialog med foresatte. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,6 1,6   

Fravær langtid (%) 5,7 4,1   

Nærvær (%) 92,7 94,4 92,6  

     

Antall HMS avvik 5 5   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 48,6 51,2   

Andel ansatte heltid (%)  74 %   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  85 %   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 
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30 Asdal skole (1411) 

30.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1411  Asdal skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

39 913 964 38 872 739 -1 041 225 -3 

 Andre driftsutgifter  1 768 621 1 592 292 -176 329 -10 

 Sum utgifter  41 682 585 40 465 031 -1 217 554 -3 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 357 840 -1 501 419 -143 579 11 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-2 200 008 -2 378 316 -178 308 8 

 Andre inntekter  -4 577 908 -2 419 134 2 158 774 -47 

 Sum inntekter  -8 135 756 -6 298 869 1 836 887 -23 

 SUM NETTO  33 546 829 34 166 162 619 333 2 

Oppsummering økonomi 

Merforbruket skyldes mindre inntekter enn periodisert budsjett skulle tilsi. Enheten forventer 
inntekter fra NAV og staten som i hovedsak dekker inn merforbruket. Muligens vil det bli noe 
merforbruk totalt sett i 2017, men dette vil i så fall bli dekket av fond etter mindreforbruk i 2016. 

30.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

En av avdelingene har jobbet med arbeidsmiljøet v.h.a. «Dialogspillet» som ble anbefalt av Agder 
Arbeidsmiljø, og en annen avdeling har planlagt å gjennomføre Dialogspillet i 3. tertial. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er ikke arbeidet med medarbeider- og brukerundersøkelser i 2. tertial. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Sykmeldte følges opp i henhold til planen for IA-bedrifter.  

Tjenester 

Skolen er i gang med de fleste av satsingsområdene omtalt i virksomhetsplanen, men ingen er 
ferdigstilte. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Enheten har fire store bygg, slik at gjennomføring av vernerundene fordels på høst- og 
vårsemesteret. Siste vernerunde forrige skoleår ble gjennomført 8. mai 2017. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,2 1,4  2,0 

Fravær langtid (%) 5,2 4,1  5,0 

Nærvær (%) 92,6 94,5 92,6 93,0 

     

Antall HMS avvik 10 5   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 90,0 89,5   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 
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31 Stuenes skole (1412) 

31.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1412  Stuenes skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

25 324 615 25 428 152 103 537 0 

 Andre driftsutgifter  649 588 1 139 082 489 494 75 

 Sum utgifter  25 974 203 26 567 234 593 031 2 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-827 190 -1 095 991 -268 801 32 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-900 000 -939 149 -39 149 4 

 Andre inntekter  -3 540 481 -3 586 149 -45 668 1 

 Sum inntekter  -5 267 671 -5 621 289 -353 618 7 

 SUM NETTO  20 706 532 20 945 945 239 413 1 

Oppsummering økonomi 

Stuenes skole har et lite merforbruk. Det skyldes krevende elevoppfølging på flere trinn. Ved 
fravær må vi alltid sette inn vikar i arbeidsgiverperioden. 

Utgifter 

Lønnsutgiftene er ikke så mye høyere enn budsjettert. Vi har denne høsten investert i nødvendige 
lærebøker, undervisningsmateriell, digitale læringsverktøy og naturfag/kunst og håndverk- utstyr. 

Inntekter 

Som mottaksskole har vi nå bare fire elever som er under opplæring. 

31.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Sammen om framtida som en del av arbeidsgiverstrategien er en spesiell aktuell tilnærming for 
skolene. Vi skal være med på å utdanne fremtidens arbeidstakere, og vi er med på å forme 
morgendagens samfunn gjennom den faglige og sosiale ballasten vi gir elevene våre. 
Utviklingsarbeidet ved Stuenes skole har hatt fokus på elevenes læringsmiljø gjennom et dypdykk i 
relasjonskompetanse og mulighetene her for alle ansatte. Vi jobber for å styrke den faglige 
kompetansen på enheten gjennom å legge til rette for videreutdanning, etterutdanning og felles 
kompetanseheving. En styrke er sterkere bevissthet om handlingsrommet som ligger på 1-
10skolen i forhold til samarbeid, helhetlig tenkning, informasjonsflyt og godt organisert 
støtteapparat rundt elevoppfølging. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i løpet av mai/juni og en ny runde står 
foran oss nå. Dette er nyttig verktøy for meg som ny leder, både for å bli kjent med den enkelte, 
arbeidsmiljøet, kompetansen og arbeidsmetoder på enheten. 

Det systematiske arbeidet til HMS-utvalget er også noe vi arbeider med å få på plass. 

Vi vil også ha to tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og tillitsvalgt fra Fagforbundet slik at det er en 
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sterkere gruppe som sammen med ledelsen arbeider med oppfølging av 
medarbeiderunderundersøkelser og annet viktig arbeid. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Stuenes skole har et fantastisk godt arbeidsmiljø som vi skal ta godt vare på gjennom ulike sosiale 
tiltak, trygge rom for å ta opp ting som er vanskelig og en «åpen dør- politikk» hvor det skal være 
tid og rom for alle. Vi er opptatt av gjensidig tillit og respekt, og vi diskuterer verdier og ulike 
tilnærminger felles. Det er mye humor og glede på arbeidsplassen, og alt dette er det viktig å 
fokusere på videre. 

På arbeidsrommene har nå også fagarbeiderne fått sine arbeidsplasser for å lette samarbeidet 
mellom de og pedagogene. Samarbeidstiden er utvidet. Vi har nå team-/trinntid hver mandag og 
annenhver tirsdag har vi fagteam og trinnmøter og felles personalmøter for hele enheten blir da 
annenhver uke. 

Vi har mange avvik på vold og trusler fra elever og har kontaktet ambulerende team for å sette i 
verk systematiske tiltak for å unngå/redusere dette. 

Tjenester 

Enhetens satsningsområde er å gi elevene det beste utgangspunktet for livsmestring. 

Det gjøres gjennom fokus på grunnleggende ferdigheter, elevenes læringsmiljø, systematisk 
arbeid rundt elever som trenger ekstra oppfølging. Vi har tilsatt to spesialpedagogiske 
koordinatorer, og vi ser eleven fra 1.-10. trinn i en sammenheng. Vi arbeider med ny overordnet del 
av læreplanen, og vi er engasjerte i arbeidet med nye fagplaner og hvilke kjerneelementer som 
skal være med der. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei. 

Vernerunden ble gjennomført i juni. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,2 1,8   

Fravær langtid (%) 4,1 4,1   

Nærvær (%) 93,7 94,2 92,6  

     

Antall HMS avvik 0 12   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 55,3 54,2   
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Veldig positiv utvikling! Fortsette slik! 

   

HMS avvik 
Avvikene går på vold og trusler fra 
elever. 

Få hjelp fra ambulerende team, Asdal 
ressurssenter og Sandum. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 

Krevende elever har medført en 
styrking på personalsiden, for å 
oppfølge Opplæringsloven og 
Arbeidsmiljøloven. 
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32 Nedenes skole (1413) 

32.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1413  Nedenes skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

21 902 637 22 028 517 125 880 1 

 Andre driftsutgifter  1 147 614 1 068 315 -79 299 -7 

 Sum utgifter  23 050 251 23 096 832 46 581 0 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 854 380 -1 744 735 109 645 -6 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-513 336 -689 353 -176 017 34 

 Andre inntekter  -1 987 037 -1 509 958 477 079 -24 

 Sum inntekter  -4 354 753 -3 944 046 410 707 -9 

 SUM NETTO  18 695 498 19 152 786 457 288 2 

Oppsummering økonomi 

Ingen vesentlige avvik på lønn og drift. Avviket på inntekt handler i hovedsak om manglende 
refusjoner fra staten. Forventer å være i balanse ved årets slutt.  

Utgifter 

En viss usikkerhet i forhold til lønnsutgifter knyttet til andelen nødvendige spesialpedagogiske tiltak 
til enkeltelever. 

Inntekter 

Inntektsavviket handler i hovedsak om refusjoner fra staten som ikke kommer før mot slutten av 
året. 

32.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Hver 8. uke har vi refleksjonsøkter der utgangspunktet er kommunens arbeidsgiverstrategi og 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsens hovedområder. Gjennom dialogmøter, case-study og 
felles profesjonsetiske refleksjonsøkter søker vi å bygge kultur på arbeidsplassen som vil ha positiv 
innvirkning på både profesjonsforståelse, medarbeidertilfredshet og tjenestekvalitet. 

Dette arbeidet ledes av skolens tillitsvalgte for Utdanningsforbundet i samarbeid med skolens 
ledelse. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Som «Arbeidsgiverstrategi» 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det arrangeres en rekke inkluderende sosiale aktiviteter ut over arbeidstid. Blant annet deltok 
mange ansatte på Holmenkoll- stafetten. 
Gjennom dialogmøter/ refleksjonsøkter med fokus på profesjon og profesjonsutøvelse søker vi å 
fremme trivsel og helse. 
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Vernerunde gjennomført 28.3.2017. 

Tjenester 

Læringsmiljø: «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet»  

Gjennom utprøving, erfaringsdeling, kollegaveiledning og lesson study jobber vi særskilt med 
følgende: 

1. Medvirkning: Vi vil at elevene våre i større grad skal ha en reel medvirkning i sin egen 
læringsprosess samt god kompetanse til å vurdere denne. 

2. Motivasjon: Gjennom å utøve praktisk, relevant og variert undervisning er målet at våre 
elever skal oppleve økt motivasjon for skole og læring 

3. Inkluderende klasseledelse: gjennom refleksjonsøkter og utprøving jobber vi med fire 
dimensjoner av klasseledelse: den relasjonelle, den rammesettende, den organisatoriske 
og den didaktiske. 

Realfagskommune 
Gjennom at to av våre realfagslærere er nettverksledere i kommunen, er vi tett på kommunens 
satsing. Vi nyter også godt av at en av våre realister tar spesialistlærerutdanning i matematikk. 
Disse ressurspersonene tar et tydelig medansvar for skolens kollektive kompetanseutvikling i 
realfag. 

1. Undersøkende matematikk («Russisk matematikk») utvides til å gjelde 1. til 3. trinn høsten 
2017 

2. Målrettet kompetanseheving i matematikk  
3. Satsing på bruk av nettressurser i opplæringen har vært spesielt vellykket i forhold til 

leksearbeid 
4. Skolen deltar fra august 2017 i Lektor 2 - programmet 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,5 0,8  1,1 

Fravær langtid (%) 2,1 2,7  3,2 

Nærvær (%) 96,4 96,5 92,6 95,7 

     

Antall HMS avvik 1 3   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 48,7 49,3   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 
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33 Stinta skole (1414) 

33.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1414  Stinta skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

27 089 278 28 421 697 1 332 419 5 

 Andre driftsutgifter  1 005 100 1 616 445 611 345 61 

 Sum utgifter  28 094 378 30 038 142 1 943 764 7 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 018 080 -1 632 485 -614 405 60 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-666 672 -1 091 242 -424 570 64 

 Andre inntekter  -1 831 252 -2 012 228 -180 976 10 

 Sum inntekter  -3 516 004 -4 735 955 -1 219 951 35 

 SUM NETTO  24 578 374 25 302 187 723 813 3 

Oppsummering økonomi 

Enheten ligger an til et merforbruk. Tiltak vurderes utover høsten får å sikre at virksomheten 
kommer i balanse ved årets slutt. Bemanningen er redusert fra 1. august 2017. Lønnsutgiftene for 
august er redusert. 

Utgifter 

Det store avviket på lønn er etterslep fra våren 2017. Økte utgifter til lønn skyldes stort sykefravær 
og lønn til tospråklige assistenter.  

Inntekter 

Enheten har 2. tertial reduksjon i inntekter. 

Viser til 1. tertial der enheten beskriver reduksjon i overføringer fra Staten til enslige mindreårige. 
Enheten har i tillegg reduserte inntekter til Tidlig innsats 1.-4. trinn, og lærere som har avsluttet sin 
videreutdanning midt i studiet. Sistnevnte medførte tap av inntekter (ref. fra staten) til å dekke 
vikarutgifter. 

33.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Virksomheten viderefører sitt arbeid som beskrevet i virksomhetsplanen. Skolen legger til rette for 
å dele og videreutvikle vår kompetanse. Det legges til rette for å dele og reflekterer rundt egen 
praksis. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Virksomheten i samarbeid med de tillitsvalgte og HMS- utvalg fokuserer på den enkeltes 
opplevelse av mestring, utvikling og læring i forhold til skolens satsingsområder.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Virksomheten viderefører: 
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- 4 møter pr semester i HMS -utvalget 

- Vernerunde gjennomføres hvert år 

- Fokus på arbeidsmiljø 

- Nærvær med fokus på økt tilstedeværelse 

- Avvikshåndtering 

-Videreutvikle beredskapsplaner 

Tjenester 

Enheten viderefører sitt arbeid som beskrevet i virksomhetsplanen. 

a) Lokale læreplaner 

b) Vurdering for læring 

c) Realfagskommune. Virksomheten deltar og følger opp arbeidet i nettverk. 

d) Læringsmiljø: Stinta skole jobber systematisk for å sikre elevene en trygg skolehverdag. Skolen 
har utarbeidet en sosial plan på hvert trinn som beskriver tiltak. Elever og foreldre har medvirket i 
dette arbeidet. Enheten viderefører sitt arbeid med PALS. Hovedmålsettingen i PALS er å fremme 
en positiv skolekultur som styrker elevens skolefaglige og sosiale kompetanse.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,8 1,8   

Fravær langtid (%) 3,9 4,1   

Nærvær (%) 93,3 94,1 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 1 2   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 56,5 55,8   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 
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34 Roligheden skole (1415) 

34.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1415  Roligheden skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

23 784 952 24 415 545 630 593 3 

 Andre driftsutgifter  967 966 1 131 596 163 630 17 

 Sum utgifter  24 752 918 25 547 141 794 223 3 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 215 634 -1 403 076 -187 442 15 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-566 664 -412 315 154 349 -27 

 Andre inntekter  -1 389 254 -1 845 763 -456 509 33 

 Sum inntekter  -3 171 552 -3 661 154 -489 602 15 

 SUM NETTO  21 581 366 21 885 987 304 621 1 

Oppsummering økonomi 

Enheten har et merforbruk på lønn på 3 %. Dette skyldes flere elever på både barne- og 
ungdomstrinnet med stort oppfølgingsbehov. Bemanningen på SFO er også styrket pga. flere 
funksjonshemmede elever. Vi antar at enheten vil få et merforbruk i 2017 på 350.000. 

Over 90 % av skolens budsjett er knyttet til lønnsutgifter. Enhetsleder kan ikke se at det er 
forsvarlig å redusere bemanningen. 

34.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Roligheden skoles utviklingsarbeid er preget av organisasjonslæring der arbeidsplassen er 
læringsarena. Det tilstrebes medvirkning fra de ansatte i de endringsprosesser skolen arbeider 
med. 

Skolen vil videreføre arbeidet med lese- og skriveferdigheter på alle trinn høsten 2017. 

Skolen har utarbeidet undervisningsopplegget «Alle har en psykisk helse» på ungdomstrinnet 

Roligheden skole benytter kommunens veileder for nytilsatte i skolen. 

I arbeidet med inkludering har skolen praksisplass for elever fra Sam Eyde videregående skole. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017. Elevundersøkelsen som ble gjennomført 
høsten 2016 er fulgt opp med konkrete tiltak på hvert trinn. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS- utvalget har hatt fokus på nærvær og arbeid med å forebygge og takle trusler og vold som 
personalet blir utsatt for. Skolen arrangerte kurs i håndtering av vold og trusler regi av Verge 
opplæring i juni 2017. 

HMS utvalget er også sterkt involvert i arbeidet med vurdering av løsningsforslag for den nye 
skolen som er under planlegging.  



Tertialrapport 95(149) 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

JA 

Vernerunde er planlagt gjennomført 26. september. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,6 1,5  1,5 

Fravær langtid (%) 2,4 3  3,5 

Nærvær (%) 96,0 95,5 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 15 1   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 51,0 54,4   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 
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35 Hisøy skole (1416) 

35.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1416  Hisøy skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

23 398 320 23 394 624 -3 696 0 

 Andre driftsutgifter  1 135 301 1 956 386 821 085 72 

 Sum utgifter  24 533 621 25 351 010 817 389 3 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 618 750 -1 990 129 -371 379 23 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-954 664 -727 252 227 412 -24 

 Andre inntekter  -2 413 328 -2 898 324 -484 996 20 

 Sum inntekter  -4 986 742 -5 615 705 -628 963 13 

 SUM NETTO  19 546 879 19 735 305 188 426 1 

Oppsummering økonomi 

Hisøy skole har et merforbruk på 188.426,- pr.31/8. Dette er som forventet i henhold til budsjett. 

Utgifter 

Regnskapet vil gå i balanse når vi får inn forventede refusjoner. Refusjoner som vi forventer skal 
komme, er vikarrefusjoner i forbindelse med etter- og videreutdanning, refusjoner til praksislærerne 
våre fra UIA og fra gjesteelevene. 

Inntekter 

De er som forventet. Dette gjelder blant annet foreldrebetalingene til SFO. 

35.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Hisøy skole har jobbet intenst med å ivareta medarbeiderne på skolen i forhold til inneklimaet. 
Skolen har samarbeidet nært med toppledelsen, kommunelegen, Agder arbeidsmiljø, 
vernetjenesten, organisasjonene og ansatte. Etter at teppet på u-trinnet ble fjernet i vinterferien og 
støvdempende tiltak er satt inn, har ikke rektor fått inn en eneste avviksmelding verken fra elevene, 
foreldrene eller personalet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen; Spesielt innen faktorene kompetansemobilisering, 
autonomi, mestringsledelse og mestringsklima. Dette har blant annet vært tema på 
medarbeidersamtalene. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle et godt arbeidsmiljø. Vi har satt ekstra fokus på arbeidsmiljøet 
til SFO- ansatte. Ledelsen har hatt møter med Agder arbeidsmiljø. Agder arbeidsmiljø har bistått i 
høst. I tillegg er medarbeiderne på SFO inne i et løsningsfokusert utviklingsarbeid hvor det er 2 
samlinger med konkrete tiltak mellom samlingene. 
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Tjenester 

Læringsmiljø/ læringsarenaer 

Hisøy skole jobber systematisk med å videreutvikle det arbeidet som skolen har gjennomført i 
ungdomstrinnsatsningen og skolebasert kompetanseutvikling. Lærerne på hele skolen prøver ut 
ulike metoder som skal bidra til å skape gode læringsarenaer og god underveisvurdering som igjen 
skal forbedre læringsresultatene til elevene. Vi bevisstgjør personalet på hva slags elev- og 
læringssyn vi har på skolen, og vi jobber fortsatt med hele personalet på hva vi legger i 
profesjonalitet, blant annet gjennom vårt samarbeidssyn. Hisøy skole har nulltoleranse i forhold til 
mobbing og jobber hele tiden med elevenes psykososiale miljø blant annet gjennom 
Trivselslederprogrammet.. 

Vi jobber fortsatt med læringsmiljøet for å redusere antall sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak. 
Gjennom et bevisst elev-, lærings- og samarbeidssyn har vi etablere felles grep for å ivareta 
inkludering og opplæring innenfor den ordinære undervisningen på en bedre måte. 

Hele skolens pedagogiske personale er nå med i et 2-årig prosjekt som skal bidra til en felles 
vurderingskultur på skolen. Vi har hektet oss på Høgskolen på Lillehammer sitt internettbaserte 
kurs som de kaller SkoleVFL. Kurset er et skolebasert kompetanseutviklingsprogram i vurdering for 
læring. 

Realfagskommune 

Hisøy skole deltar i dette arbeidet gjennom interne og eksterne læringsnettverk. 

Samarbeid med foreldre 

Hisøy skole jobber med å stimulere til gode foreldrenettverk. 

Vi skal sammen med foreldre, klassekontaktene og FAU utvikle en helhetlig plan for 
foreldremøtene. 

Vi samarbeider tett med foreldrene for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? 
Nei, men det er gjort avtale med 

verneombudet for 
gjennomføringen i løpet av mai. 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Ja, den er planlagt i løpet av 
oktober. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,4 1,4   

Fravær langtid (%) 4,0 3,8   

Nærvær (%) 94,6 94,8 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 0 2  2 

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 51,9 52,0  52 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Ingen nye tiltak  

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Ingen nye  

35.3  Investeringer 

Ingen avvik i forhold til investeringsbudsjettet. 
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36 Eydehavn skole (1417) 

36.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1417  Eydehavn skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

7 498 930 7 091 608 -407 322 -5 

 Andre driftsutgifter  752 881 614 321 -138 560 -18 

 Sum utgifter  8 251 811 7 705 929 -545 882 -7 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-643 889 -471 965 171 924 -27 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-305 064 -481 388 -176 324 58 

 Andre inntekter  -873 864 -927 513 -53 649 6 

 Sum inntekter  -1 822 817 -1 880 866 -58 049 3 

 SUM NETTO  6 428 994 5 825 063 -603 931 -9 

Oppsummering økonomi 

Eydehavn skole har hatt noe mindreforbruk på lønn og andre driftsutgifter fram til september som 
følge av ubesatt stilling ved permisjon. Kjøp av i læringsmateriell skjer ved skolestart og vil vises i 
neste tertial. 

Eydehavn skole ligger an til å klare driften innenfor budsjett. 

Utgifter 

Vi har noe mindre pedagogisk personell denne perioden som følge av permisjoner uten å ha fått 
kvalifiserte søkere til vikariatet. Vi går til innkjøp av noe mer læringsmateriell denne perioden med 
mål om å kunne gi elevene god tilpasset opplæring. 

Vi har først ved skolestart oppjustert undervisningsmateriell som vil vises i neste tertial. 

Inntekter 

Vi har litt mindre inntekter enn budsjettert som følge av noen færre brukere av SFO. 

36.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten jobber i forhold til «Sammen om fremtiden», arbeidsgiverstrategien i Arendal. 

Vi har gjennomført planlagt lokalhistorisk prosjekt med historie fra Eydehavn og Stokken som tema 
fra 1. til 7.trinn. Gjennom å skape stolthet og identitet knyttet til hjemstedet vil vi gi dem røtter og et 
godt fundament for videre personlighetsutvikling og stolthet over bakgrunnen sin. Her er det både 
industrihistorie, innovasjon og nytenkning i praksis. Elevene fikk møte engasjerte, kunnskapsrike 
personer som guidet de rundt på Friisøya og Eydehavn. De fikk se spor fra vår omfattende 
jernverkshistorie og skipsfart som har betydd mye for vårt lokalsamfunn. Eydehavnmuseets bidrag 
ble også høyt verdsatt. Prosjektet har skapt lokalhistorisk bevissthet både for elevene og de 
voksne. Få av lærerne har sine røtter på Eydehavn, og har dermed gjennom dette prosjektet 
styrket sin kunnskap om sitt arbeidssted, elevenes nærmiljø og en viktig brikke i distriktets historie. 

Bevegelse og læring hører sammen for barn. Det praktiseres med dette lokalhistoriske opplegget 
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sammen med «bevegelsesdagene» vi har i september. Kanopadling, frisbeegolf, natursti, sopptur, 
fisking og matlaging i naturen gir unike muligheter for teoretisk kunnskap i praksis med fysisk 
aktivitet! 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har ved skolestart hatt tydelig fokus på elevenes læringsmiljø med nye lov i §9a. På 
foreldremøter har alle foresatte fra 1.til 7.trinn fått informasjon om hvordan vi jobber med dette i 
personalet og i klasserommet med elever. Vårt mål er å beholde den høye trivselen blant elevene 
som er grunnlaget for god læring. 

Sammen med etablert tidligere praksis for styrking av elevenes læringsmiljø praktiseres ny §9a i 
planlegging og gjennomføring av «aktivitetsplikten». Alle ansatte kjenner det nye regelverket godt 
og det praktiseres. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi har god trivsel på skolen, både blant ansatte og elever. Vi har fortsatt temalunsjer, kake og is 
ved fødselsdager og sosiale samlinger til jul og sommeren. Det er viktig og hyggelig å møte 
hverandre utenfor arbeidsplassen. Her har vi muligheter til å finne på flere sosiale ting og kanskje 
jobbe mer med felles fysiske aktiviteter. 

Det er stor trivsel i personalgruppa med mye humor og god takhøyde. 

Flere arbeidsrettede tilretteleggingstiltak for å forebygge sykemeldinger er søkt NAV. Noen 
søknader er godkjent og utstyr installert, noen venter vi svar på. 

Eydehavn skole har en høy nærværsprosent som kan være resultatet av at det er høy trivsel med 
godt humør og god takhøyde hos oss. Vi drar i samme retning og vil hverandre vel! 

Tjenester 

Eydehavn skole er fortsatt en hel- ART skole som har fokus på sosiale ferdigheter og elevenes 
læringsmiljø. Hver måned samles alle elevene på skolen for skuespill/visning om månedens tema. 
Dette tas videre til arbeid i klassene. Planlagte tema kan justeres etter behov som oppstår i 
læringsmiljøet. Elevene har stor medvirkning i å finne forslag til løsninger. 

Vi har gjennomført lokalhistorisk uke fra 1.-til 7.trinn og har planlagt ferdig «bevegelsesdagene 
2017» for 5.-7 trinn; Et fysisk aktivt friluftsopplegg som gjennomføres mot slutten av september. 1.-
3. trinn har opplæring og tur i vårt nærområde en dag hver uke. 

Det arbeides med en helhetlig trafikksikkerhetsplan for Eydehavn skole for å bli «trafikksikker 
skole» etter mal fra Trygg Trafikk. 

To ressurspersoner blant lærerne er i realfagsnettverket i kommunen og sprer de tanker og ideer 
de får fra møtene. En for 1.-4.trinn og en for 5.-7.trinn. 

Vi har første periode av skoleåret 2017-2018 økt fokuset med bruk av digitale hjelpemidler i 
opplæringen. Økonomisk handlingsrom har gjort at vi har kunnet investere i utstyr, opplæring og 
lisenser av pedagogisk ressurser til elevene. Annet undervisningsmateriell og lærebøker har i 
tillegg blitt oppgradert eller byttet. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,5 1,3  1,0 

Fravær langtid (%) 4,0 3,1  4,0 

Nærvær (%) 94,5 95,6 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 1 1   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 16,2 15,5   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 
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37 Flosta skole (1418) 

37.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1418  Flosta skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

6 698 944 6 653 249 -45 695 -1 

 Andre driftsutgifter  213 155 364 469 151 314 71 

 Sum utgifter  6 912 099 7 017 718 105 619 2 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-663 704 -516 235 147 469 -22 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-86 664 -162 730 -76 066 88 

 Andre inntekter  -235 508 -330 502 -94 994 40 

 Sum inntekter  -985 876 -1 009 467 -23 591 2 

 SUM NETTO  5 926 223 6 008 251 82 028 1 

Oppsummering økonomi 

Regnskapet 2. tertial viser at nettoforbruk er ca. 1 % mer enn budsjettert. Ressurskrevende elever 
både i skole og SFO vil med stor sannsynlighet føre til et merforbruk på årsbasis. Enheten har 
iverksatt tiltak for å begrense merforbruket, men elevene det er snakk gjør det svært vanskelig å 
redusere lønnskostnadene ytterligere. 

Utgifter 

Lønnsutgiftene er noe lavere enn budsjettert, hvilket viser at iverksatte tiltak for å redusere 
utgiftene ved enheten virker til tross for svært ressurskrevende elever både i skolen og i SFO. 
Regnskapet viser også at utgiftene til kommunale avgifter ikke samsvarer med budsjett (vann/ 
avløp). Dette henger bl.a. sammen med at flere skoler og andre eksterne leietakere benytter seg 
av bassenget nå enn tidligere. En del avvik skyldes også periodisering; skolebøker og diverse 
lisenser som er betalt for hele året. 

Inntekter 

Inntektsbildet preges av at enheten har mottatt midler fra staten (Tidlig innsats) og som det ikke 
fullt ut er budsjettert for. Dette gir et mer positivt bilde enn hva realitetene tilsier. SFO-inntektene er 
også noe lavere enn budsjettert, men vil forhåpentligvis bedre seg utover høsten etter oppstart av 
ny 1. klasse. 

37.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Sammen om framtida har vært drøftet i skolens HMS-utvalg og arbeidsstrategien blir fortsatt gjort 
kjent for skolens ansatte gjennom personalmøter, teammøter og onsdagsmøter. Ansatte 
oppmuntres også til aktivt å bruke etisk refleksjon i deres daglige arbeid. Oppfølging av Sammen 
om framtida er et fast punkt på sakslista til HMS-utvalget i 2017. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder 
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 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. 
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, 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: 

 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. 

Elevundersøkelsen 2016 viser at vi fortsatt leverer en tjeneste av høy kvalitet, og scoren viser da 
også at vi ligger over landsgjennomsnittet på alle indekser. Elevundersøkelsen har vært drøftet i 
elevrådet, personalet, FAU og på foreldremøter. 

Den kommunale brukerundersøkelsen av kommunens SFOer viste at skolefritidsordningen ved 
Flosta skole leverer tjenester av høy kvalitet. Foresatte er svært godt fornøyd med 
aktivitetstilbudet, trivsel, trygghet, omsorg, brukermedvirkning og respektfull behandling. 
Tilgjengelighet og informasjonsflyt er områder undersøkelsen viste vi kunne bli bedre på. Dette 
avviket har vi langt på vei lukket ved å ta i bruk kommunens nye skoleadministrasjonssystem 
Visma Flyt Skole. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi føler at vi er godt i rute med HMS-målene våre som er: 

 HMS-mål 1: Snakk pent om hverandre! Snakk med folk, ikke om folk 

 HMS- mål 2: Respekt for hverandres meninger! Enighet er bra, men det handler like mye 
om å godta uenighet 

 HMS-mål 3: Tydelig ledelse 

I tillegg til overnevnte målsetninger følger enheten i regi av HMS-utvalget opp: 

 Kommunens HMS- og kvalitetssystem 

Tjenester 

Ingen avvik ift skolens satsnings- og utviklingsområder: 

Uteskole 

Småskoletrinnet (1.- 4. trinn) har uteskole 1 dag i uka. Forskning og vår erfaring gjennom flere år 
forteller oss at læring gjennom fysisk aktivitet, der det er hensiktsmessig, gir et større 
læringsutbytte både faglig og sosialt. 

Skole- og klassemiljø 

Flosta skole bruker undervisningsopplegget Ingen utenfor fra Redd Barna. Ingen utenfor bruker 
metodikk utviklet gjennom mange års erfaring med barn og unge i skoler, kommuner og 
institusjoner i Norge. Den vektlegger barn og unges aktive deltakelse og legger til rette for at alle 
elever kan bidra med sine erfaringer og forslag. 
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Læringsmiljø 

Et omfattende analysearbeid høsten 2012 avdekket hvilke områder skolen burde endre sin praksis 
for å nå målet om økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for elevene. Skolen har siden 2012 hatt 
fokus på følgende områder: 

 Lærer – elev relasjon 

 Egenvurdering (elev) 

 Elevsamtale 

I tillegg er skolen i gang med å implementere Arendal kommunes felles mål i barnehager og skoler: 
«Alle elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet». 

Realfagskommune 

Her har enheten ha særlig fokus på: 

Flosta skole vil i 2017 ha følgende målsetninger for Tett på realfag: 

 Sørge for at kompetansehevingen innenfor matematikkfaget endrer praksis. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Ja, 3. mai. 

 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,3 2,2  1,5 

Fravær langtid (%) 3,0 2,7  4,5 

Nærvær (%) 94,7 95,1 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 5 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 14,6 14,9   

Andel ansatte heltid (%) 81 81   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 91 93   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Ihht enhetens målsetninger.  

   

HMS avvik Ingen avvik siste tertial.  

Kvalitets avvik   

   

Årsverk En liten økning grunnet ressurskrevende elever.  

Andel ansatte heltid Ingen endring.  

Gj.snittlig stillingsstørrelse Liten endring pga. økt antall årsverk.  
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38 Moltemyr skole (1419) 

38.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1419  Moltemyr skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

22 983 254 24 233 152 1 249 898 5 

 Andre driftsutgifter  1 302 422 1 276 788 -25 634 -2 

 Sum utgifter  24 285 676 25 509 940 1 224 264 5 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 006 739 -987 295 19 444 -2 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-1 089 992 -1 585 245 -495 253 45 

 Andre inntekter  -1 811 666 -1 659 764 151 902 -8 

 Sum inntekter  -3 908 397 -4 232 304 -323 907 8 

 SUM NETTO  20 377 279 21 277 636 900 357 4 

Oppsummering økonomi 

Enheten har et merforbruk. Den periodiserte oversikten viser ikke de faktiske forhold, da enheten 
har utestående fordringer som ikke kan periodiseres. I hovedsak er dette relatert til refusjoner for 
undervisning av flerkulturelle barn, men også refusjon fra staten relatert til videreutdanning av 
lærere. 

Merforbruket til enheten skyldes at vi forskutterer lønn. Dette vil endres når utestående fordringer 
kommer inn i høst. Refusjoner fra IMDI skal i utgangspunktet utbetales fire ganger pr år, men vi har 
fått opplyst fra NAV at de ligger etter med utbetalingen, og at Moltemyr ikke har fått utbetalt midler 
så langt i 2017. 

Enhetens mål er å styre i balanse ved årsskifte. 

Enheten har to lærere på videreutdanning og vi forskutterer lønn. Videre har vi noen refusjoner 
som ikke er mottatt. 

Utgifter 

Enheten tilbyr fleksibel ferie og bemannes 200 skoledager i året, mot normalt 190 dager. Dette 
medfører vikarutgifter knyttet til avspasering. 

Enheten sine utgifter er knyttet opp mot vikarbruk, ressurskrevende elever og nødvendig 
vedlikehold av AV-utstyr og inventar. 

Inntekter 

Inntekter vi venter på; 

 Sykelønnsrefusjon 

 Refusjon for undervisning av flerkulturelle elever - IMDI midler 

 Ulike prosjektmidler og statlige støtteordninger (Fritidsmedarbeider) 
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38.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategi – «Sammen om framtida» 

Skolen er en stor samhandlingsarena for mange mennesker. En sentral læringsarena for utvikling 
av faglig kompetanse, og utvikling av god sosial kompetanse er en forutsetning for god læring. 
Sammen har vi et ansvar for skoledagen. 

Moltemyr skole ønsker at alle elevene skal ha et læringsfremmende og inkluderende læringsmiljø 
som bidrar til positiv læring og utvikling for den enkelte elev. En trivelig, trygg og læringsrik 
skolehverdag hvor elevene er sikret en skolehverdag som fremmer helse og trivsel. 

«Moltemyr skole en fremtidsrettet skole og bygger på Mot, Åpenhet og Raushet». Vi har et 
arbeidsmiljø som er preget av mangfold, delingskultur og arbeidsglede. 

Samfunnet er i stadig endring og bevegelse, og endringene skjer i stadig høyere tempo, noe som 
stiller krav til at kunnskap fornyes kontinuerlig. Moltemyr skoles visjon skaper felles verdier, gir 
retning for arbeidet, skjerper vårt fokus og gir grunnlag for et godt læringsarbeid. 

For å nå målsetningen i strategisk kart 2017 - 2018 har Moltemyr skole hatt flere fokusområder for 
videreutvikle vårt pedagogiske personalet. 

 RVTS – traumebevist omsorg, skolering og arbeid i hele personalet. Menneskemøter og bli 
bedre på kommunikasjon. 

 Pedagogisk analyseverktøy – videreføring av SKU (Skolebasert kompetanseutvikling) 

 Klassetrivsel.no (Analyseverktøy for å kartlegge elevtrivsel) 

 Fokus på teamsammensetning, tett foreldresamarbeid og sosial plan. 

 Fokus på deling og samarbeid i personalet 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har ikke vært foretatt brukerundersøkelse i 2. tertial relatert til skolen. Enhetsleder på Moltemyr 
skole er ny og har ikke innsikt i hvordan tidligere leder har arbeidet og hatt fokus på dette viktige 
området. 

Ny enhetsleder er meget bevist hvor viktig et godt arbeidsmiljø er og at det er noe vi skaper 
sammen. Hver eneste medarbeider har hver dag et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø for seg 
selv og sine kollegaer. Her er medarbeiderundersøkelse som dialogverktøy en gevinst for 
virksomhetens medarbeiderskap. Leder ser frem til å gjennomføre en ny 
medarbeiderundersøkelse som er utviklingsorientert - 10 faktor (http://www.10faktor.no/ks/hjem/ ). 
Det vil også gi oss i den nye ledelse på Moltemyr skole er meget god innsikt og forståelse av våre 
kunnskapsmedarbeidere.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten har ikke gjennomført vernerunde med ny enhetsleder. Det er nå avtalt ny vernerunde med 
ny leder i utgangen av september. Dermed vil ny leder skaffe seg den nødvendige oversikt og 
innsikt i HMS mål for virksomheten. 

Moltemyr skole har et godt læringsmiljø for store og små. Kulturen på skolen er god og 
sosialkomiteen er flinke til å arrangere felles arrangementer utenfor skolens arena. Det å bygge 
gode relasjoner mellom ansatte er en viktig faktor for læringsmiljøet på skolen. 

Enheten har arbeidet med traumeforståelse innad i personalet. 

På våren arbeidet personalet med dialogspillet. Personalet har opplevd dette som nyttig og 
konstruktivt å få gjennomføre en grundig analyse av enheten. Noe av det positive som kom frem 
var at den gode delingskulturen og at enheten er heldig å ha så mange ansvarliggjorte 
medarbeidere. På forbedringssiden kom det frem at man ønsket seg en tydeligere og samlende 
ledelse. En ledelse som er samkjørt og god på samhandlingsrelasjoner. 

 

http://www.10faktor.no/ks/hjem/
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Gjennom dialogspillet har de ansatte vært med å identifisere hvilke HMS-områder vi ønsker å ha 
fokus på i årene som kommer. 

Tjenester 

Moltemyr skole er en levende og fremtidsrettet skole hvor verdiene mot, åpenhet og raushet er 
synlig. Skolen og oppvekstområdet har mye å tilby til alle aldersgrupper. Ønske om at området skal 
være et godt og trygt sted å vokse opp er sterkt forankret i enheten. Det blir tilrettelagt mange ulike 
og gode aktiviteter gratis, slik at alle kan delta. 

Enheten tilbyr frokost, lunsj og middag til elever på mellom og u. trinnet. Dette er et svært positivt 
og populært tiltak, som for mange utgjør en forskjell. Vi har stor tro på at dette bidrar til å bedre 
elevenes resultater, både faglig og sosialt. 

Arbeidet med «Drømmebanken» vil fortsett og er et flott initiativ. 

På Moltemyr skole skal alle ha et godt læringsmiljø. Skolekulturen, relasjonene mellom elevene og 
mellom lærerne og elevene, samt det pedagogiske arbeidet påvirker hverandre gjensidig. Fem 
forhold for arbeidet med å utvikle og opprettholde gode læringsmiljø (udir.no) er; 

 Lærernes evne til å lede klasser og undervisningsforløp 

 Positive relasjoner mellom elev og lærer 

 Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 

 Godt samarbeid mellom skole og hjem 

 God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. 

På bakgrunn av dette og Arendal kommune sine satsningsområder har vi på Moltemyr skole 
besluttet å ha følgende satsningsområder for skoleåret 2017 – 2018; 

1. Læringsmiljø 
2. Realfagskommune; Grunnleggende ferdigheter 

Alt henger nøye sammen og Kunnskapsløfte er førende. Under første punkt vil vi arbeide med / ha 
fokus på klasseledelse, læringsledelse, pedagogisk analyse verktøy, Klassetrivsel.no, 
Traumebevisst omsorg og inkluderende barnehage og skolemiljø. Moltemyr er sammen med to 
andre skole og tre barnehager med i et prosjekt i regi av Udir, Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø. Det er et læringsmiljøprosjekt hvor deltakerne jobber med tema som læringsmiljø, 
forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og 
organisasjonsutvikling. 

Det andre satsningsområdet for dette skoleåret er grunnleggende ferdigheter. De fem ferdighetene 
som er definert i Kunnskapsløftet og som utgjør grunnleggende ferdigheter for læring og utvikling i 
skole, arbeid og samfunnsliv er; 

- Å kunne lese 

- Å kunne regne 

- Å kunne skrive 

- Digitale ferdigheter 

- Muntlige ferdigheter 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

 

Vernerunde er planlagt torsdag 28.september. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,4 1,7  1 

Fravær langtid (%) 7,2 5,5  4 

Nærvær (%) 90,4 92,8 92,6 95 

 0 0   

Antall HMS avvik    3 

Antall Kvalitets avvik    0 

     

Årsverk antall 49,3 47,8  48 

Andel ansatte heltid (%)    35 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)    87,95 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Fra mai til august ser vi en positiv 
tendens 

Et positivt og trivelig arbeidsmiljø hvor 
vi har fokus på tilrettelegging. 

   

HMS avvik 3 
Avvik på elevatferd. Avvikene er lukket 
etter samtaler med de involverte. 

Kvalitets avvik 0 Ingen 

   

Årsverk  49,87 

Andel ansatte heltid  39 

Gj.snittlig stillingsstørrelse  86 
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39 Myra skole (1420) 

39.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1420  Myra skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

12 771 245 13 553 964 782 719 6 

 Andre driftsutgifter  396 506 854 836 458 330 116 

 Sum utgifter  13 167 751 14 408 800 1 241 049 9 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 081 710 -1 167 355 -85 645 8 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-613 336 -717 752 -104 416 17 

 Andre inntekter  -1 002 080 -1 078 213 -76 133 8 

 Sum inntekter  -2 697 126 -2 963 320 -266 194 10 

 SUM NETTO  10 470 625 11 445 480 974 855 9 

Oppsummering økonomi 

Det ligger an til et merforbruk, pr 2. tertial viser tallene et avvik på 9 %, 974.000 kroner. Ved årets 
slutt vil resultatet antakelig være 700.000 kroner i merforbruk, et avvik på 4 %. 

Utgifter 

Avviket på lønn i år skyldes sykefravær, ekstra kostnad til barne- og ungdomsarbeider og 
veiledning til lærerstudenter. Avviket på andre driftsutgifter skyldes hovedsakelig innkjøp av 
nødvendig undervisningsmateriell og mat til SFO. 

Inntekter 

Skolen vil få refusjon for sykefravær, veiledning til studenter og delvis refusjon for ekstra 
medarbeider. Mat til SFO betales av foreldre. Skolen hadde et mindreforbruk i 2016, som fører til 
at et «overskudd» på 391.000 kroner overføres til resultatet for 2017. 

39.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Skolen fikk ni nye medarbeidere ved skolestart, i et kollegium på 35. Vi har brukt litt tid og krefter 
på å sveise sammen medarbeidere og bli kjent med hverandre. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,2 1,8   

Fravær langtid (%) 5,2 4,9   

Nærvær (%) 92,6 93,3 92,6  

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 26,8 25,1   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 
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40 Nesheim skole (1421) 

40.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1421  Nesheim skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

6 996 240 6 735 700 -260 540 -4 

 Andre driftsutgifter  264 472 293 067 28 595 11 

 Sum utgifter  7 260 712 7 028 767 -231 945 -3 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-831 589 -567 442 264 147 -32 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-66 664 -236 616 -169 952 255 

 Andre inntekter  -657 847 -590 196 67 651 -10 

 Sum inntekter  -1 556 100 -1 394 254 161 846 -10 

 SUM NETTO  5 704 612 5 634 513 -70 099 -1 

Oppsummering økonomi 

Ved utgangen av 2. tertial viser enheten et positivt resultat. Refusjoner fra andre kommuner og 
staten i forbindelse med gjesteelever og videreutdanning overføres mot slutten av året. 

Utgifter 

Det er bemannet opp på SFO med 53 % stilling på grunn av økt barnetall. Dette kompenseres med 
høyere foreldrebetaling. Slik det ser ut nå, vil det ikke komme noen uforutsette store utgifter på 
enheten. 

Inntekter 

Denne høsten er det flere barn på SFO enn i vår. Det gir høyere inntekt av foreldrebetaling og 
kostpenger. På grunn av langtidssykmeldinger og fødselspermisjon er sykepengeinntektene noe 
høyere enn budsjettert. Dette jevner seg ut utover høsten. 

Det er 3 lærere på videreutdanning dette året. Det utløser refusjon fra Staten som vil kompensere 
lønnsutgifter. 

40.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har fokus på «Sammen om framtida» i det daglige arbeidet. Gjennom kommunens 
satsingsområder for Oppvekstsektoren vil også Arbeidsgiverstrategien bli ivaretatt. Dette temaet er 
tatt opp i HMS-utvalget, og er et fast punkt i HMS-utvalget i 2017. 

I forbindelse med satsingen på et Inkluderende læringsmiljø er det naturlig å jobbe med de 
voksnes holdninger til hverandre og elevene. Et tema på en av planleggingsdagene dette skoleåret 
vil være etisk refleksjon og lærernes etiske plattform. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Mestringsledelse og mestringsklima er fortsatt tema i skolens HMS-utvalg, onsdagsmøter og i det 
enkelte team. Det å kunne dele gode erfaringer med hverandre, og ha rom for prøving og feiling 
står sentralt. Dette knyttes også opp mot Inkluderende læringsmiljø; Hvordan tydelig klasseledelse 
blir utført i det daglige. Det er også fokus på elevenes mestring. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

De to første kulepunktene i målsettingen for enhetens HMS-arbeid er knyttet opp mot 
satsingsområdet med inkluderende læringsmiljø. Det er: 

- Respekt for hverandres holdninger. Være inkluderende og raus. 

- Snakke pent om hverandre. Tenke positivt 

Dialogspillet har ikke vært i bruk, men det vil bli tatt frem når temaene tilsier det. 

Enheten holder på med Miljøfyrtårnsertifisering. Målet er å få den ferdig før utgangen av 2017. 

HMS-utvalgets arbeid følges opp slik det kommer frem i HMS-håndboka. 

Vernerunden ble avholdt 02.06.2017. 

Tjenester 

Læringsmiljø 

Enheten er med i en satsing på barnehage- og skolemiljø i regi av UDIR. Dette preger det arbeidet 
som gjøres på enheten. I og med at dette er en satsing, og ikke et prosjekt, er det viktig å få 
implementert alle enhetens gjøremål i dette. Målet er å få trygge og glade barn og voksne som 
sammen får til god læring og god mestring. 

Realfagskommune 

Enhetens nærmiljø er en naturlig arena for realfagene naturfag og regning. Inne i klasserommet 
brukes det forskjellige læringsmetoder i faget. Lesing legges også inn som en naturlig del av 
realfaget. Det er flere lærere som har tatt videreutdanning i matematikk. I år prøver 3. trinn å ha 
matematikk uten bok. Der satses det på ulike innfallsvinkler for å gi elevene en større forståelse for 
realfagene. 

Nesheim skole 70 år 

Det er i år 70 år siden Nesheim skole ble bygget. Det vil bli markert med en jubileumsmusikal i 
november 2017.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?  

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 0,9 0,5   

Fravær langtid (%) 3,9 2,1   

Nærvær (%) 95,2 97,3 92,6 97 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 13,2 13,2   

Andel ansatte heltid (%)  76,1   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  91,7   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Det har vært endring i langtidsfraværet. 
Ingen tiltak, men positiv helsemessig 
utvikling. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Det er økt med 0,5 % stilling på SFO. Økning i antall barn. 

Andel ansatte heltid Ingen endring  

Gj.snittlig stillingsstørrelse Ingen vesentlig endring  
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41 Rykene - skole (1422) 

41.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1422  Rykene - skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

9 574 638 9 628 640 54 002 1 

 Andre driftsutgifter  795 463 506 318 -289 145 -36 

 Sum utgifter  10 370 101 10 134 958 -235 143 -2 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-763 560 -773 875 -10 315 1 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-516 664 -688 649 -171 985 33 

 Andre inntekter  -451 662 -571 760 -120 098 27 

 Sum inntekter  -1 731 886 -2 034 284 -302 398 17 

 SUM NETTO  8 638 215 8 100 674 -537 541 -6 

Oppsummering økonomi 

Økonomi som forventet. Et større beløp skal overføres til Asdal skole som kompensasjon for en 
Rykene elev som går på Asdal skole. 

41.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Mål 

 God kommunikasjon og samhandling med ledere og kollegaer 
o Tiltak 

 Ukentlige møter med assistenter og rektor. 
 Ukentlige møter med assistenter og SFO- leder. 
 Ukentlige ledermøter med rektor, avdelingsleder og merkantil. 
 Ukentlige trinnmøter. 
 Ukentlige infoskriv til samtlige ansatte. 

 Eget jobbnærvær 
o Tiltak 

 Personlig oppfølging av hver enkelt. 

 Å være lojal mot politiske og administrativ beslutninger, lover og avtaler som gjelder 
i arbeidet. 
o Tiltak 

 Skape felles forståelse. 
 Involvere tillitsvalgte. 

 Faglig oppdatering. 
o Tiltak 

 Jevnlig avsatt tid til faglig oppdatering. 
 Fellers kursing av personalet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Systematisk arbeid av elevundersøkelsen på elevrådsmøter, personalmøter og FAU møter. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Sykmeldte følges opp i henhold til IA - bedrift. 

HMS - utvalget arbeider med ulike tiltak for forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Tiltak: 

 Felles lunsj for ansatte en gang i måneden 

 Fredagslotteri 

 Terrengkarusellen 

 Tabata 

 Fjellturer 

 Variert sosial aktivitet på kveldstid en gang pr. mnd. 

Tjenester 

Kommunens satsingsområder er styrende for enhetens utviklingsarbeid. 

Realfagsatsing Tiltak: 

 Fokus på delingskultur 

 Skolen deltar aktivt i kommunens lærende nettverk i realfag og bruker dette jevnlig til 
analyse og refleksjon av eget arbeid. 

 Lærere som går på nettverk, oppdaterer og holder kurs for andre ansatte. 

Læringsmiljø Tiltak:  

 Skolen bruker opplæringsprogrammet «Det er mitt valg» og vil 20. oktober ha kurs for 
samtlige ansatte. 

 Skolen har systematisk arbeid med plan for sosial kompetanse. Dette skoleåret vil vi 
arbeide spesielt med ukentlige sosiale mål og bevisstgjøre elevene på å ta gode valg. Vi 
velger hele tiden, store og små valg. Velger du i si hei når noen kommer forbi? Velger du å 
invitere noen inn i leken? Velger du å jobbe godt i timene? Hvilke konsekvenser får valgene 
dine? 

 Arbeid med tydelig klasseledelse. Kursing fra PPT. 

TPO/Spesialundervisning. Tiltak:  

 Skolen har omorganisert spesialundervisningen dette skoleåret og har kuttet kraftig ned på 
elever med vedtak. Vi har nå en spesialpedagog som har eget system for dyslektikere og 
elever som trenger ekstra oppfølging. 

 Vi har systematisk arbeid med analysearbeid av elever i kritisk sone og konkrete tiltak for 
hver enkelt elev. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Vernerunde gjennomført juni 2017 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 0,4 0,3  0,3 

Fravær langtid (%) 3,9 2,3  1,7 

Nærvær (%) 95,7 97,4 92,6 98,0 

     

Antall HMS avvik 1 0  1 

Antall Kvalitets avvik    0 

     

Årsverk antall 22,1 21,0  21,0 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

 Positiv utvikling Se tiltak under HMS arbeid. 

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

 Avvik på elevatferd 1. tertial 2017. Avviket er lukket. 

Årsverk Nedgang i antall årsverk Nedgangen er planlagt. 
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42 Sandnes skole (1423) 

42.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1423  Sandnes skole      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

13 201 062 14 270 204 1 069 142 8 

 Andre driftsutgifter  696 102 823 645 127 543 18 

 Sum utgifter  13 897 164 15 093 849 1 196 685 9 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 970 421 -1 862 006 108 415 -6 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-433 328 -1 210 250 -776 922 179 

 Andre inntekter  -953 707 -1 147 297 -193 590 20 

 Sum inntekter  -3 357 456 -4 219 553 -862 097 26 

 SUM NETTO  10 539 708 10 874 296 334 588 3 

Oppsummering økonomi 

Vi har stort etterslep av sykelønnsrefusjoner. Vi har tre ansatte på videreutdanning, disse 
lønnsmidlene er betalt ut fra enheten, men de blir ikke refundert fra staten før senere i høst. Noen 
tilpassede opplegg er kostbare, men hvis vi får minimalt med korttidssykefravær, vil vi være i 
tilnærmet balanse ved årets slutt. 

Utgifter 

Vi har flere langtidssykemeldte som påvirker utgiftene. I tillegg har vi tre ansatte på 
videreutdanning. Refusjoner i forhold til videreutdanning og sykmeldte vil medføre at vi vil være i 
tilnærmet balanse ved årets slutt. 

Inntekter 

Vi har stort etterslep i forhold til sykerefusjoner. En pedagog går ut i permisjon nå i september, 
vedkommende blir ikke erstattet. Det vil medvirke i forhold til tilnærmet balanse ved årets slutt. 

42.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

VI drøfter de ulike punktene i arbeidsgiverstrategien i ulike fora. Vi drøfter stadig ulike etiske 
dilemmaer i kollegiet. VI skal ansette ny SFO-leder, og i den forbindelse holder vi på med 
drøftinger om hvordan vi kan fordele arbeidsområdene i ledelsen på en best mulig måte til beste 
for brukerne. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

VI har fortsatt pedagogisk kvarter i skole-fellestiden. Vi har stor delingsvilje på enheten. Gode 
pedagogiske opplegg fortelles og prøves ut av andre. Tre ansatte tar videreutdanning, de prøver ut 
ulike opplegg i undervisningen, det blir et positivt løft for kollegiet. Mestringsfølelse og 
mestringsglede fortelles det stadig om i personalet. Ledelsen legger til rette for refleksjon om 
undervisning. 

Ledelsen er opptatt av å lytte til de ansatte - og ta dem på alvor - når de har noe på hjertet. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Den nye Opplæringslova §9a har sterkt fokus på elevenes medvirkning, trivsel og læring. I den 
forbindelse har HMS-utvalget ekstra fokus på det samme når det gjelder de ansatte. Vi har planlagt 
vernerunde med HMS-utvalget torsdag 28. september. 

Tjenester 

Vårt strategiske kart er et viktig styringsdokument for skolen. Hovedmålene for enheten er i 
samsvar med Kunnskapsløftet. Alle på Sandnes jobber for at elevene skal bli i stand til å mestre 
livene sine og bli «gagns» menneske. 

Vi styrker sosiale ferdigheter gjennom HelART-programmet vårt. Tydelig klasseledelse, rammer for 
øktene og oppsummering etter hver økt, bidrar positivt i forhold til elevenes læring. Elevenes 
medvirkning økes gjennom deltagelse i elevråd, skolemiljøutvalg, utviklingssamtaler, elevsamtaler 
og læringssamtaler. FAU jobber stadig sammen med skolen for bl.a. å utvikle skolens uteområde 
med tanke på å legge til rette for økt fysisk aktivitet, og drøfte aktuelle saker. Skolen er med i det 
Udir-initierte «Inkluderende læringsmiljø». 

Vi er med i kommunens realfagssatsning, det er inspirerende og utviklende for enheten. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? NEI 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

JA 

Vi fikk ikke gjennomført vernerunden innen fristen pga. sykdom. Vi har planlagt vernerunde i neste 
HMS-møte torsdag 28. september. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 3,0 1,7  2,6 

Fravær langtid (%) 9,5 7,6  5,5 

Nærvær (%) 87,5 90,7 92,6 93 

     

Antall HMS avvik 0 0  0 

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 29,2 28,6  28,6 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Det er en veldig gledelig økning i nærværet 2. tertial. Godt å se 
at ulike tiltak som er satt inn, virker forebyggende. 

 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   
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43 Strømmen oppvekstsenter (1424) 

43.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1424  Strømmen oppvekstsenter      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

14 714 978 15 443 350 728 372 5 

 Andre driftsutgifter  707 541 525 690 -181 851 -26 

 Sum utgifter  15 422 519 15 969 040 546 521 4 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-2 266 817 -2 256 907 9 910 0 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

0 -1 366 473 -1 366 473 0 

 Andre inntekter  -777 000 -837 373 -60 373 8 

 Sum inntekter  -3 043 817 -4 460 753 -1 416 936 47 

 SUM NETTO  12 378 702 11 508 287 -870 415 -7 

Oppsummering økonomi 

Ut fra periodiseringen ser man at enheten ligger an til å gå i balanse med et overskudd ved 
regnskapsårets slutt. 

Utgifter 

Utgiftene til vikar, spesielt i barnehagen er endel høyere enn budsjettert på grunn av høyt 
langtidsfravær. Utgiftene til vikar dekkes av refusjoner fra NAV. 

Inntekter 

Inntektene i barnehagen er endel høyere enn budsjettert på grunn av sykepengerefusjoner fra 
NAV. Vi har også vært heldige og fått noe mer statlige midler til begynneropplæring i skolen enn 
det som var forventet i budsjettet. 

43.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Strømmen oppvekstsenter har utarbeidet sitt eget verdidokument, og arbeider med emner innen 
dette på planleggingsdager og i personalmøter. Verdidokumentet henger godt sammen med 
arbeidsgiverstrategien: Sammen om framtida. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsene er diskutert i personalmøter, 
medarbeidersamtaler og HMS-utvalg. Resultatene fra elevundersøkelsen er også diskutert i SU og 
FAU. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Barnehagen har et prosjekt gående som vi har kaller: Ergonomi og pedagogikk. Dette handler om 
å forebygge slitasjeskader hos personale, samt å utvikle barnas selvstendighet. Vi har vært i AMU 
og presentert arbeidet i august. 
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Tjenester 

Læringsmiljø 

Oppvekstsenteret har satt fokus på visjon og verdiarbeid på planleggingsdag i januar, og vi har 
arbeidet videre med dette i fellestiden vår. Vi har satt av tid til å arbeide med kjennetegn på 
hvordan vi lykkes med «det gode læringsmiljø». 

Vi har arbeidet systematisk med barnas sosiale ferdigheter gjennom Olweusarbeidet i skolen og 
«Være sammen» i barnehagen. Skolen har nylig vært gjennom en revisjon og er resertifisert som 
Olweusskole for tre nye år. 

Realfagskommune 
Vi har gjennomført flere matematikkdager og lærere deltar aktivt i kommunens matematikknettverk. 
Vi har dette skoleåret to lærere som tar videreutdanning i matematikk. Barnehagen har arbeidet 
med matematikkens begreper jfr. rammeplanens fagområder. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 3,0 2,7  2,5 

Fravær langtid (%) 8,2 9  7,5 

Nærvær (%) 88,8 88,3 92,6 90,0 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 37,9 38,7   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Korttidsfraværet er på vei ned, mens 
langtidsfraværet fortsatt er høyt pga. 
langtidssykemeldte. 

I barnehagen har vi gående et prosjekt 
som heter Ergonomi og pedagogikk. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 
Økningen i antall årsverk knytter seg 
først og fremst til at det er tatt inn vikar 
for lærere som studerer. 
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44 Tromøy barnehagene (1450) 

44.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1450  Tromøy barnehagene      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

6 697 550 6 654 977 -42 573 -1 

 Andre driftsutgifter  284 643 664 382 379 739 133 

 Sum utgifter  6 982 193 7 319 359 337 166 5 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 225 707 -1 291 160 -65 453 5 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

0 -67 934 -67 934 0 

 Andre inntekter  -57 502 -346 326 -288 824 502 

 Sum inntekter  -1 283 209 -1 705 420 -422 211 33 

 SUM NETTO  5 698 984 5 613 939 -85 045 -1 

Oppsummering økonomi 

Tromøy barnehageenhet ser ut til å holde budsjett for 2017. 

Utgifter 

Ingen kommentar. 

Inntekter 

Ingen spesielle bemerkninger. 

44.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Temaet blir tatt opp i planleggingsdager. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Har ikke hatt undersøkelser i perioden. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten jobber hele tiden for at våre medarbeidere skal være aktivt med på å medvirke i sin 
arbeidssituasjon. Vi jobber for at våre medarbeidere skal ha en stor grad av autonomi. Vi jobber for 
at vi skal ha en god kommunikasjonsform. Vi skal ha fokus på nærvær og å være 
helsefremmende. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder, mestringsledelse og 
mestringsklima blir det jobbet med på ledermøter, gjennom fagutvikling og med den enkelte på 
medarbeidersamtaler. 

Våre HMS mål er: 

1. Slipp barna til 
2. Være en helsefremmende barnehage 
3. Personalet skal ha et nærvær på 95 % 
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Tjenester 

Tromøy barnehageenhet har for tiden et stort trykk på barnehageplassene. Vi har fylt opp alle 
plassene til høsten og har barn på venteliste. 

Læringsmiljø 

Alle barnehagene og skolene har arbeidet fram et felles mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og 
faglig i fellesskapet. I tillegg er enheten representert med enhetsleder i gruppen som jobber med 
arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing som er satt i gang av Fylkesmannen. Denne 
gruppen ledes av rådmannens stab oppvekst. Det er godt og viktig arbeid som er gjort på 
ledernivå. Vi er i gang med implementeringen i enheten. 

Realfagskommune 

Tromøy barnehageenhet har stort fokus på realfag i hverdagen. Vi har laget egen realfags- 

plan. Fokuset vårt er å heve matte og naturfagkunnskapen – følge barns nysgjerrighet og 

undring. Vi ønsker fokus på dette i hverdagen. Enheten har en egen realfagsgruppe. Vi opplever 
allerede nå at barn bruker ordet forske og at det er gøy! 

Ergonomi & Pedagogikk 

Denne endringen som vi startet med høsten 2014 er det som ligger til grunn for jobben vi gjør i 
barnehagene våre. Vi har stort fokus på å: 

1. Slippe barna til 
2. Være en helsefremmende barnehage 
3. Personalet skal ha et nærvær på minst 95 % 

Jobbingen med ergonomi & pedagogikk skal være med i alt vi gjør. Det er ikke noe som kommer 
på siden av andre prosjekt, her skal det bakes inn. Personalet er stolt av det vi har fått til. Vi har 
fått til en mestringsfølelse hos barn og ansatte som er med på gjøre våre barnehager til en god 
plass å være. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,8 1   

Fravær langtid (%) 1,7 0,8   

Nærvær (%) 96,5 98,2 92,6  

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 16,6 16,6   

Andel ansatte heltid (%)  78   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  87   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 
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45 Hisøy barnehageenhet (1451) 

45.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1451  Hisøy barnehageenhet      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

8 272 642 8 425 190 152 548 2 

 Andre driftsutgifter  308 908 253 318 -55 590 -18 

 Sum utgifter  8 581 550 8 678 508 96 958 1 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 141 462 -979 829 161 633 -14 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-23 336 -227 367 -204 031 874 

 Andre inntekter  -62 498 -113 836 -51 338 82 

 Sum inntekter  -1 227 296 -1 321 032 -93 736 8 

 SUM NETTO  7 354 254 7 357 476 3 222 0 

Oppsummering økonomi 

Rammene krever fortsatt nøktern drift og kontroll. Pr 2. tertial er enheten i balanse. 

Allerede under barnehageopptaket våren-17, så vi at søkertallene var gått ytterligere ned (gjelder 
hele kommunen). Vi gjorde raske grep mht. nedbemanning og er derfor i balanse. 
Nedbemanningen har vært relativt udramatisk på grunn av naturlig avgang. Med mindre 
barnegrupper er barnehagen mer sårbar mht. sykdom og ferieavvikling. Samtidig må vi minne om 
at vi gir tilbud til seks av kommunens barn med store funksjonshemminger. For å gi også disse 
barna et godt tilbud, er det gjort så vel bygningsmessige som organisatoriske grep som gjøre det 
mer krevende å være fleksible. 

45.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

I forbindelse med nedbemanning i kommunens barnehager, kan man ikke tenke bare lokalt. I 
Stemmehagen har vi tatt imot en overtallig assistent som faste vikarer har måttet vike plassen for. 
Dette har krevet at leder har orientert hele personalgruppen og forventet at gruppen er lojale og 
positive til å se kommunen under ett. 

Videre bruker vi «Sammen om framtiden» til refleksjon og dialog i passende fora. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Leder har jobbet systematisk med å utfordre den enkelte ansatte på spørsmål knyttet til 
undersøkelsen, spesielt opplevelsen av mestring og opplevelse av egen kompetanse. 

Oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsens fokusområder; Mestringsledelse og mestringsklima 
har vært fulgt opp i HMS-utvalget, i medarbeidersamtaler og på personalmøter. Barnehagens 
personalgruppe har hatt en prosess med hensyn til hva vi definerer som mestringsklima. Dette har 
munnet ut i forpliktende og konkrete punkter. 

Dessverre er det nå lagt opp til en ny type medarbeiderundersøkelse, noe som gjør at vi ikke får 
målt om vårt arbeide har ført til positiv endring. 
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Brukerundersøkelse: 

Jeg viser til 1. tertialrapport 2017. Det foretas en ny brukerundersøkelse høsten 2017. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Lokale HMS-mål: 

Fokus på nærvær. Månedlige møter i HMS-utvalget. Jobbe systematisk med 
medarbeiderundersøkelsen. Ansatte skal oppleve mestring og trivsel på jobben. Sikre at den 
enkelte arbeidstaker blir hørt og tatt på alvor. Gjennomføre medarbeidersamtaler. Ha gode rutiner 
for brannvern og gjennomføre brannøvelser og vernerunde. Alle ansatte kjenner til HMS-arbeidet 
og kvalitetssystemet (avvikshåndtering). Årlig gjennomgang av beredskapsperm. Årlig førstehjelps- 
og livredningskurs. 

Alt rutinemessig er gjennomført som planlagt. Så vel i medarbeidersamtaler som i forbigående 
samtaler uttrykker personalet at de blir tatt på alvor, blir sett og opplever mestring. 

I samarbeid med den ansatte, er leder opptatt av å finne gode løsninger som er tilpasset den 
enkelte. Som eksempel kan det nevnes at en ansatt nå går på mediyoga i arbeidstiden. 

Dato for gjennomført vernerunde: 28/3-17 

Tjenester 

Det er ingen avvik mht. oppfølging av enhetens virksomhetsplan. 

Det jobbes i disse dager med å utarbeide felles årsplan for Arendals kommunale barnehager i tråd 
med ny rammeplan. 

1. august 2017 ble ny rammeplan for barnehagen iverksatt. Å implementere en slik plan i hele 
personalgruppen vil måtte prioriteres kommende år og avviker fra målsettingene i vår 
virksomhetsplan. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 4,6 3,1   

Fravær langtid (%) 2,2 1,1   

Nærvær (%) 93,2 95,8 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 23 21,5   
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Positiv utvikling  

   

HMS avvik 0  

Kvalitets avvik 0  

   

Årsverk 
Antall ansatte speiler antall barn og 
antall funksjonshemmede barn 
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46 Barnehager sentrum øst (1452) 

46.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1452  Barnehager sentrum øst      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

7 566 572 8 488 832 922 260 12 

 Andre driftsutgifter  319 922 422 381 102 459 32 

 Sum utgifter  7 886 494 8 911 213 1 024 719 13 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 293 383 -1 149 985 143 398 -11 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

0 -927 078 -927 078 0 

 Andre inntekter  -19 379 -229 400 -210 021 1 084 

 Sum inntekter  -1 312 762 -2 306 463 -993 701 76 

 SUM NETTO  6 573 732 6 604 750 31 018 0 

Oppsummering økonomi 

Enheten er i balanse pr 2. tertial. Begge barnehagene har fulle barnegrupper. Fortløpende 
oppfølging av økonomien tas opp i enhetens lederteam, for å bevisstgjøre et medansvar. I forhold 
til budsjett for hele året må enheten ha en streng bruk av midler for å komme i balanse. Spesielt i 
forhold til vikarbruk, da erfaring tilsier at det vil bli større behov for vikarer på høsten enn ellers i 
året. 

Avviket 2.tertial skyldes periodisering i forhold til brukerbetaling.  

Utgifter 

Fastlønn har hatt et overforbruk i 1. og 2. tertial som skyldes feil føring av lønn til vikarer i 
langtidsvikariat, dette er nå endret. 

Sykelønnsrefusjoner dekker avvik på vikarbudsjettet. 

Inntekter 

Enheten har utestående på brukerbetaling. Det skyldes periodisering i forhold til redusert 
foreldrebetaling og søskenmoderasjon. 

Avvik andre inntekter skyldes tilskudd fra NAV Arbeidslivssenter. Det er søkt på tilskudd i 
forbindelse med prosjektet om bevegelsesglede og ergonomi. Midlene har blitt brukt til innkjøp av 
diverse hjelpemidler for personalet og barna. Det gjør hverdagen fysisk enklere for personalet, og 
mer tilrettelagt for at barna skal klare mer selv. Hjelpemidlene har vært en viktig del av satsingen 
for å få ned langtidssykmeldinger, og for å gi barna en hverdag preget av mestring.  

46.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Den største positive utviklingen i enheten har vært en svært etterlengtet oppussing i Gullfakse 
barnehage. Det har blitt lagt nye gulvbelegg i flere rom, installert 5 helt nye kjøkken: 3 små kjøkken 
og 2 større. Å pusse opp i en barnehage der det er full drift er utfordrende, men samarbeidet med 
Arendal eiendom KF har vært svært godt. Personalet har taklet utfordringene positivt, og de nye 
omgivelsene har gitt de ansatte en ny forbedret og mer lettvint hverdag. Et eventuelt stress i 
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forhold til dette har ikke gått ut over nærværet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Brukerundersøkelsen: Informasjon og god daglig kommunikasjon med foreldre er fortsatt et viktig 
fokus i enheten. Utfordringen er i forhold til mange familier som er flerspråklige og har stort behov 
for informasjon på annet språk enn norsk. Dokumentasjon og informasjon ved hjelp av bilder og litt 
tekst på hjemmesiden, gir et bedre utgangspunkt for å nå alle familier. Foreldresamtaler og 
foreldremøter krever at vi har tolk til stede, dette prioriteres høyt. Kommunikasjon med foreldre må 
være uten misforståelser. Daglig kommunikasjon og tilstedeværende personal er en viktig 
forutsetning for samarbeidet. Personalet har laget egne kjøreregler for hva et godt 
foreldresamarbeid betyr i praksis. 

Medarbeiderundersøkelsen: Mestringsledelse og tilbakemeldingskultur har vært enhetens 
fokusområder. Satsingen fortsetter videre. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

ROS analyser. HMS arbeidet i enheten har i denne perioden handlet om å utforme diverse Ros -
analyser: trafikksituasjonen utenfor Møllers barnehage, vold og trusler, og for brannrisiko på 
Møllers. Det har vært en spennende og god prosess med god deltakelse fra verneombud, HMS 
utvalg, ledergruppa og øvrig personalgruppe. To av ros- analysene har nå blitt ferdigstilt og blitt 
gjennomgått med alle ansatte. 

Beredskapsplan ble gjennomgått med hele personalgruppa august 2017. Endringer ble gjort og 
nye planer ble skrevet ut og levert til alle avdelinger. 

Informasjon til vikarer har vært et viktig satsingsområde siste tertial. Enheten har nå utformet en 
vikarperm som er tilgjengelig og skal leses av alle nye og gamle vikarer. Dette for å sikre en god 
og forsvarlig drift ved sykdom/fravær. 

Langtidsfravær. HMS utvalget har fast punkt på møteplanen å følge opp og informere om 
langtidsfraværet. Prosjektet om Bevegelsesglede og ergonomi er en viktig del av satsingen for å få 
mindre langtidsfravær. 

Tjenester 

Realfag, læringsmiljø og foreldresamarbeid er satsingsområdene for hele oppvekstsektoren. Med 
spesielt fokus på læringsmiljø og realfag. Enheten deltar i lærende nettverk for realfag. De to siste 
årene har enheten arrangert en familiekveld med foreldre og barna på Vitensenteret. Der har barn 
og foreldre sittet sammen rundt småbord og spilt spill og fått matteoppgaver sammen- deretter har 
foreldre fått et lite foredrag mens barna har vært i aktivitet på Vitensenteret. Det er likevel den 
daglig aktiviteten i barnehagen med fokus på matematiske begrep, spill, forskning osv. som er det 
viktigste i vår satsing. 

Læringsmiljøet har mål «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet» Enheten har 
valgt å ha spesielt fokus på voksenrollen. Det knytter vi sammen med «Være sammen» -prosjektet 
som vi er en del av. Alle voksne skal være autoritative- varme og grensesettende. 

1.august 2017 fikk alle barnehager ny rammeplan. Personalet har begynt å sette seg inn i den. 
Både individuelt, i smågrupper og med diskusjoner i plenum. Implementeringen skal ta tid, men 
prosessen er både spennende og interessant. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Oppussing i Gullfakse barnehage var omfattende og førte til endringer som det var behov for å gå 
igjennom på vernerunden. På grunn av det ble vernerunden utsatt til juni 2017, etter at 
oppussingen og oppdateringen av bygget var ferdig. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,6 1,7   

Fravær langtid (%) 10,2 13,3   

Nærvær (%) 88,2 84,9 92,6 90 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 21,3 19,9   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Økning langtidsfravær. 

Oppfølging av sykmeldte: dialogmøter 
med fastlege, NAV og enhetsleder. Tett 
kontakt med NAV kontakt. Utarbeider 
oppfølgingsplaner i alle tilfeller. 
Invitasjon til sosiale arrangement og 
uformelle møter på jobb. Jevnlig 
telefonkontakt og SMS. Oppfordring til 
gradert sykmelding med mulighet for 
tilrettelegging med bl.a. halve dager. 
Tilrettelegging av arbeidsoppgaver. 
«Raskere frisk» har blitt tilbudt alle 
ansatte. 

   

HMS avvik  

Enheten har gitt opplæring i hvordan 
avvik legges inn. Datamaskiner har blitt 
mer tilgjengelige for alle ansatte. 
Personalet har begynt på en diskusjon 
om hva avvik er hos oss. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Lavere 

Endringen skyldes midlertidig 
lønnsmidler fra NAV som er tildelt en 
ansatt som har vært i tillegg til 
grunnbemanning, men som nå igjen er 
en del av grunnbemanningen. 

Andel ansatte heltid 65,3 %  

Gj.snittlig stillingsstørrelse 73 % 

Ansatte med redusert stilling pga. 
avtalefestet pensjon. Men også 

arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. 
De som er fast ansatt har alle fått tilbud 

om heltidsstilling. 
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47 Stinta barnehageenhet (1453) 

47.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1453  Stinta barnehageenhet      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

10 071 716 10 477 674 405 958 4 

 Andre driftsutgifter  431 332 559 464 128 132 30 

 Sum utgifter  10 503 048 11 037 138 534 090 5 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 940 372 -1 806 972 133 400 -7 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

0 -651 087 -651 087 0 

 Andre inntekter  -71 873 -516 950 -445 077 619 

 Sum inntekter  -2 012 245 -2 975 009 -962 764 48 

 SUM NETTO  8 490 803 8 062 129 -428 674 -5 

Oppsummering økonomi 

Enheten leverer et resultat som er bedre enn periodisert budsjett. Summen av fastlønn er noe 
lavere enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes vikarbruk.  

Utgifter 

Enheten har redusert med 2 stillingshjemler, med virkning fra august. Bildet har imidlertid endret 
seg noe grunnet fulle barnegrupper på Gåsungen, noe som har medført at vi har måttet sette inn 
vikar, inntil en utlysning av stilling skjer.  

Inntekter 

Inntektssiden ligger over budsjett og dette skyldes primært refusjoner og kompetansemidler. 

47.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien følger oss gjennom vårt arbeid og i vår visjon. Vi står sammen, både i det 
daglige og om fremtiden. 

Vi har fortsatt fokus rundt vår daglige kommunikasjon, og da med et spesielt «blikk» på hvordan vi 
kan ivareta gode samtaler med barn, personal og foreldre. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen viste positive resultat i forhold til autonomi, mestringsledelse, 
kollegastøtte og fleksibilitetsstøtte. Vi har jo p.t. ikke hatt medarbeider- og brukerundersøkelser i 
denne tertial, men har hatt fokus på undersøkelsene som vil komme i løpet av høsten i vårt HMS-
utvalg.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

På hvert HMS- møte har vi gjennomgang av eget skjema vi har utarbeidet selv, for å ivareta helse, 
miljø og sikkerhet i barnehagene. 
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Vi har hatt med ressurser fra personalavd. på et av våre møter for å bevisstgjøre og reflektere 
rundt våre roller i HMS- utvalget. Dette arbeidet vil følge oss videre for å få et mer samlet utvalg 
som skal ivareta begge barnehagene. I august har vi hatt felles kveldsmøte med gjennomgang av 
noen områder i beredskapsplan for å øke bevissthet og ansvarlighet.  

Tjenester 

Læringsmiljø 

«Alle skal oppleve tilhørighet sosial og faglig i fellesskapet». I Stinta barnehageenhet har vi hatt 
pedagogiske ledergrupper /kveldsmøter hvor vi har reflektert rundt hva disse læringsmålene betyr 
for hver ansatt. Vi har startet nytt barnehageår med implementering av ny rammeplan og vår felles 
årsplan for de kommunale barnehager. Vi har valgt ut fokusområdet: «livsmestring og helse» som 
vi opplever som viktige områder i vårt læringsmiljø for å fremme trivsel, livsglede, mestring og 
følelse av egenverd og for å forbygge krenkelser og mobbing. 

Realfagskommune 

Vi har eksperimentert, undret oss, vært på Vitensenteret, i naturen, og hatt glede av mye 
spennende utstyr og leker til våre barnehager gjennom realfagprosjektet. Personalet har blitt 
inspirerte på kurs med det samme utstyret/lekene, noe som bidro til økt aktivitet og bevissthet med 
barna. 

Lekelyst 

Vi har hatt fokus på hvordan leken kan ivaretas på ulike måter både ute og inne. Vi har startet 
arbeidet med å gjøre utelekeplassene gode, med enkle midler, som naturmateriale for å skape 
arenaer for lek og undring. Vi har også foreldre som har engasjert seg og bidratt. Vi har også hatt 
fokus på hvordan vi voksne kan delta, inspirere og legge til rette for lek, ute og inne. 

Samtaler med 

Vi har økt vår bevissthet på hvordan vi kan ivareta en samtale. På viktigheten av når barn ønsker å 
formidle oss noe, morsomt eller alvorlig, skal vi gjøre vårt beste for å være der og møte det de 
kommer med. Vi har deltatt på kurs om hvordan vi kan øke vår bevissthet på å være tilstede i 
samtalen, hatt møter i begge barnehagene, på dagtid og kveldstid, bidrag fra Agder Arbeidsmiljø 
fordi vår daglige kommunikasjon har stor betydning, Vi har mottatt forebyggings -og 
tilretteleggingsmidler fra Nav i prosjektet for å fremme en løsningsorientert kommunikasjon som 
ivaretar hver enkelt ansatt, barn og foreldre i Stinta barnehageenhet 

Foreldresamarbeid 

Begge barnehagene har hatt treff for nye foreldre, oppstartsamtaler med nye foreldre og lagt et 
godt grunnlag for daglig kommunikasjon. Vi har hatt foreldremøter i begge barnehagene med 
veldig godt oppmøte og hvor vi har fått kandidater til felles samarbeidsutvalg, og i tillegg felles 
komite for 17. mai og sommerfest i enheten.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 2,0 2,3  1,7 

Fravær langtid (%) 8,0 5,7  4,3 

Nærvær (%) 90 92 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik 1 0   

     

Årsverk antall 25,6 24,6   

Andel ansatte heltid (%)  71,4   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  88 %   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Liten endring Rask iverksetting av tiltak 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik  Under behandling 

   

Årsverk   
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48 Jovannslia barnehageenhet (1454) 

48.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1454  Jovannslia barnehageenhet      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

9 401 728 10 931 529 1 529 801 16 

 Andre driftsutgifter  401 231 350 077 -51 154 -13 

 Sum utgifter  9 802 959 11 281 606 1 478 647 15 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 699 586 -1 595 257 104 329 -6 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

0 -1 210 447 -1 210 447 0 

 Andre inntekter  0 -207 839 -207 839 0 

 Sum inntekter  -1 699 586 -3 013 543 -1 313 957 77 

 SUM NETTO  8 103 373 8 268 063 164 690 2 

Oppsummering økonomi 

Enheten har et underskudd pr 31.08.17, men regner med å være i balanse ved årsslutt. Enheten 
mangler refusjoner for spes.ped. 

Utgifter 

Enheten har et merforbruk på lønn, det dekkes av sykelønnsrefusjoner og refusjoner på spes.ped. 

48.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har hatt et særlig fokus på etisk refleksjon og hva som forventes av ansatte i Arendal 
kommune. Temaene har vært tatt opp på personalmøter, hms-møter og planleggingsdager. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen viser at det er høy grad av trivsel med gjensidig respekt og toleranse i 
enheten. 

Ut fra resultater på medarbeiderundersøkelsen har vi jobbet med temaene støttende ledelse og 
hvordan de ansatte får mobilisert sin kompetanse på en bedre måte. Vi har hatt et spesielt fokus 
på den enkeltes læring og utvikling, og barnehagen som en lærende organisasjon. Vi har brukt 
nettverksjobbing og workshoper for kompetansedeling. Målet har vært å skape en enda bedre 
kultur der de ansatte lærer av sine suksesser og feil, og deler kunnskap og erfaringer med 
kollegaene sine. 

For å sikre kvalitet på det arbeidet vi gjør har enheten utarbeidet kompetanseplan som styrer 
fagutvikling på mange nivå. Enheten har faste møter for fagutvikling for assistenter, førskolelærere 
og pedagogiske ledere. Vi har felles personalmøter og planleggingsdager mellom barnehagene. 
Enheten har veiledningsordning for nyutdannede og nytilsatte. 

Brukerundersøkelsen viser gode resultater på flere områder. Resultater fra brukerundersøkelsen 
har vært jobbet med på personalmøter og SU- møter. Vi har hatt fokus på et gjensidig og trygt 
møte mellom foreldre og personale, gjennom dialog, praksisfortellinger og informasjon. Personalet 
har startsamtaler med foreldrene, der bla gjensidige forventninger tas opp 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Temaer det har vært jobbet med i HMS-arbeidet: 

 øke nærværet 

 oppfølging av sykmeldte 

 skape trivsel på arbeidsplassen 

 skape sosiale arenaer 

 være løsningsorienterte 

 kompetanseheving av de ansatte 

 gjennomføre medarbeidersamtaler 

 jobbe systematisk med medarbeiderundersøkelsen 

 forbedring av utelekeplassen 

Tjenester 

Jovannslia/Lia barnehageenhets visjon er «Trygghet, Trivsel og Mestring for alle» 

Vi ønsker å gi barna et positivt og stimulerende læringsmiljø som i best mulig grad fremmer trivsel 
og utvikling. Vi ønsker å la barna få mulighet til å oppleve glede, mestring, få opplevelser og 
utfordringer, og la dem få bruke sitt potensiale. 

Hovedsatsingsområde er 

«Et godt språkmiljø for alle barn». Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, 
og vi jobber aktivt for å tilrettelegge for et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Leken er en viktig 
arena for barns språklæring og språkutvikling, og vi har som mål å øke vår kompetanse i forhold til 
hvordan vi som voksne kan stimulere barnas språk i leken. 

Vi har hatt fokus på voksenrollen gjennom programmet «være sammen». Den autorative voksne er 
et grunnleggende prinsipp i være sammen. Prinsippet går ut på at de voksne utøver yrket sitt i en 
dynamisk kombinasjon av varm relasjonsbygging til barnet og en tydelig voksenstil når det gjelder 
å sette krav og forventninger, dette har betydning for et godt læringsmiljø. 

Realfag: 

Enhetens mål: 

Barna skal gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikle sine matematiske 
ferdigheter. Enheten har hatt et spesielt fokus på følgende områder: Tallrekka, geometri, 
størrelser, sortering og bevegelse. 

Hele enheten har deltatt på kurs og workshop som skal bidra til økt fokus og bevisstgjøring rundt 
realfag i barnehagen. Realfag har også vært tema på planleggingsdager og personalmøter. Målet 
er å ha engasjerte og kompetente voksne som sammen med barna har fokus på: undring, 
utforskning og nysgjerrighet. 

Vi har også fokus på tidlig innsats, og vi er opptatt av barns levekår og oppvekstmiljø. Et godt 
læringsmiljø og kjennetegn på et godt læringsmiljø har vært tema gjennom hele perioden. 

Jovannslia barnehage er med i en gruppe som jobber med barnehage-, skolemiljø og mobbing. 
Arbeidet ledes av stab oppvekst og dette prosjektet skal implementeres i enheten i løpet av 2017. 
Hele enheten har deltatt på kurs der mobbing har vært tema.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 3,4 2,3  2 

Fravær langtid (%) 15,0 12,9  10 

Nærvær (%) 81,6 84,7 92,6 88 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 28,8 22,1   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Enheten har hatt en nedgang i 
sykefraværet i 2 tertial. Mye av 
sykefraværet skyldes at enheten har 
flere ansatte med alvorlige og kroniske 
sykdommer 

Enheten jobber kontinuerlig med å øke 
nærværet, og det er fokus på 
tilrettelegging av arbeidssituasjonen for 
ansatte som er sykemeldt. Enheten har 
et nært samarbeid med NAV, Agder 
arbeidsmiljø, raskere frisk og flere 
leger. Hovedmålet i nærværsarbeidet er 
å skape et godt arbeidsmiljø preget av 
trygghet, trivsel og mestring. 

   

HMS avvik Enheten har hatt 1 avvik Avviket er håndtert 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 

Enheten har hatt en nedgang i antall 
årsverk. 3 årsverk er knyttet til at 
enheten har færre barn, resten er 
årsverk som har vært knyttet til barn 
med særlige behov. 
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49 Øyestad barnehageenhet (1455) 

49.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1455  Øyestad barnehageenhet      

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

9 300 442 11 050 368 1 749 926 19 

 Andre driftsutgifter  287 252 525 389 238 137 83 

 Sum utgifter  9 587 694 11 575 757 1 988 063 21 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-1 848 161 -1 687 498 160 663 -9 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

0 -1 111 901 -1 111 901 0 

 Andre inntekter  0 -239 162 -239 162 0 

 Sum inntekter  -1 848 161 -3 038 561 -1 190 400 64 

 SUM NETTO  7 739 533 8 537 196 797 663 10 

Oppsummering økonomi 

Enheten har et stort merforbruk i 2. tertial. Mye av dette skyldes manglende refusjoner. Enheten 
har ca. 170 000 kroner utestående refusjon av lønnsutgifter ved prøvenemdsoppdrag. 
Refusjonssøknad er sendt. Det mangler også refusjoner fra NAV i forhold til sykepenger og 
refusjon permisjon, manglende refusjon for søskenmoderasjon og refusjon for ekstra ressurs fra 
pedagogisk fagteam. I tillegg har enheten varig tilrettelagt arbeidsplass. Det er også svikt i 
foreldrebetaling på ca. 160 000 kroner, dette skyldes færre barn enn budsjettert på grunn av svikt i 
søkermassen til Engene barnehage Enheten ligger også noe høyt på fastlønn, her vil det bli noen 
justeringer. Ved bruk av oppsparte fondsmidler på 230 000 kroner og utestående refusjoner ser det 
ut som om enheten vil gå mot et merforbruk ved årsslutt på ca. 250 000 kroner 

Utgifter 

Selv om enheten har utestående lønnsrefusjoner og tilskudd på ca. 350 000 kroner og bruk av 
oppsparte fondsmidler på 230 000 kroner ser det ut som enheten likevel vil ende opp med et 
merforbruk på ca. 250 000 kroner på årsbasis. Dette skyldes i hovedsak svikt i foreldrebetalingen 
på grunn av færre barn enn hva det var budsjettert med fram til 31.07.17. 

Inntekter 

Inntektssiden ligger ca. 1 190 000 kroner over budsjett. Dette skyldes stort sett 
sykepengerefusjoner fra NAV. 

Foreldrebetalingen ligger ca. 160 000 kroner under budsjett for 2. tertial 

49.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien «Sammen for Framtiden» har vært med oss i ulike sammenhenger I vår 
jobbet vi spesielt med punktet Vær en god yrkesutøver, I høst har vi jobbet med etisk refleksjon på 
personalmøte, ped. ledermøter og i HMS -møter 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

I denne perioden har vi ikke jobbet spesielt med medarbeider- og brukerundersøkelsen, men ser 
fram til de nye undersøkelsene i høst/vinter. Vi har likevel hatt fokus på mestringsglede og 
mestringsklima. Vi har også hatt fokus på å løse utfordringer før konflikt oppstår 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Fokus på gode ergometriske løsninger i hverdagen gjennom hele året 

Fokus på samspill i personalgruppen og løse utfordringer før konflikt oppstår 

Fokus på mestringsglede og mestringsklima 

Gjennomgang av beredskapsplaner og tiltakskort ved oppstart nytt barnehageår. 

Etisk refleksjon 

Vernerunde på Rykene barnehage 27.april 

Vernerunde på Engene barnehage har blitt utsatt, men er planlagt gjennomført i overgang 
sept./okt. 

Tjenester 

Realfag, læringsmiljø og foreldresamarbeid er felles satsingsområder for kommunale barnehager 
og skoler i Arendal kommune. Læringsmiljø og realfag har fått et spesielt fokus. Enheten deltar i 
lærende nettverk for realfag. I enheten har det vært fokus på matematiske begreper, spill og 
undring. 

Læringsmiljøet har som mål «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet». Enheten 
bruker det pedagogiske programmet «Være sammen» hvor vi har spesielt fokus på voksenrollen. 
alle voksne skal være autoritative (varme og grensesettende) 

1.august fikk alle barnehager en ny Rammeplan. Personalet holder på å sette seg inn i den, både 
individuelt, i gruppemøter og i felles fora. 

Det utarbeides også en felles årsplan for de kommunale barnehagene som skal være ferdig i løpet 
av høsten. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? ja 

I avdeling Rykene ble det gjennomført vernerunde 27.april. I avdeling Engene skal det 
gjennomføres vernerunde 12. oktober 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,4 1  2,2 

Fravær langtid (%) 14,3 13,3  5,5 

Nærvær (%) 84,2 85,7 92,6 93 

     

Antall HMS avvik 0 4   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 27,0 24,0   

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
det har vært en liten økning i 
langtidsfraværet 

Oppfølging av sykemeldte, dialogmøter 
med ansatte, fastlege, NAV og 
enhetsleder. Jevnlig telefonkontakt. 
Raskere frisk. 

   

HMS avvik  
HMS-utvalget har begynt å diskutere 
hva som er et avvik hos oss 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Lavere 
Enheten hadde en overtallighet som 
skyldes reduksjon i antall barn i 
enheten 
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50 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (1501) 

50.1  Bystyrets vedtatte budsjettramme 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

1501 
 Interkommunal 
arbeidsgiverkontroll i Agder  

    

 
Lønnsutgifter inkl.sosiale 
utgifter  

4 952 468 4 633 173 -319 295 -6 

 Andre driftsutgifter  901 498 832 753 -68 745 -8 

 Sum utgifter  5 853 966 5 465 926 -388 040 -7 

 
Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  

-3 848 500 -2 815 465 1 033 035 -27 

 
Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  

-13 336 -348 320 -334 984 2 512 

 Andre inntekter  0 -1 087 590 -1 087 590 0 

 Sum inntekter  -3 861 836 -4 251 375 -389 539 10 

 SUM NETTO  1 992 130 1 214 551 -777 579 -39 

Oppsummering økonomi 

I forhold til plan ligger vi der vi skal. A-konto fakturering i mai og september slår ut nå. Pr 
september vil vi ha a-konto fakturert 100 % til våre samarbeidskommuner og da er vi i pluss. 

Avregning mot kommunene foretas i januar med bakgrunn i faktisk medgått tid pr kommune. 

Utgifter 

Kostnadene er under budsjett og dette forventes å bli resultatet også ved årets slutt. 

Inntekter 

Pr september vil 100 % av budsjetterte inntekter være a-kontofakturert. Avregning i januar etter 
faktisk forbruk. 

50.2  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Vi arbeider med dette ved å ha det som tema på våre faste kontormøter. Vi har tatt kontakt med 
Agder Arbeidsmiljø IKS for å få hjelp til å jobbe videre med intern kommunikasjon i enheten. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi hadde en vernerunde i juni. Alt som kom fram er tatt seriøst. Noe ble løst umiddelbart, når det 
gjelder ergonomi får vi besøk fra Agder Arbeidsmiljø IKS 19. september for felles møte og så 
gjennomgang med den enkelte i forhold til behov som den enkelte måtte ha. Vi ordner hev-senk 
pult til de som ønsker det. 

Tjenester 

Vi har levert 210 kontroller pr i dag og jobber systematisk både med ordinære kontroller og 
arbeidsmarkedskriminalitetsarbeidet. Vi sliter med å nå målkravet på 5 % kontroller av antall 
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arbeidsgivere i hver kommune pga. langtidssykemeldinger. Kommunene er informert. 

Ressursutfordringene tas inn til styringsgruppa vår i oktober 2017. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Den ble gjennomført i juni 2017 

Vernerunden ble gjennomført i juni 2017 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%)  1   

Fravær langtid (%)  19,6   

Nærvær (%)  79,4 92,6  

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall     

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Vi har høyt langtidssykefravær knyttet 
til to personer. Fraværet er ikke relatert 
til arbeid og forhold på arbeidsplassen 

Tilpasse arbeidsoppgaver for å få de 
tilbake i arbeid så snart som mulig. God 
kontakt med de sykemeldte underveis. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   
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51 Arendal Eiendom KF (5001) 

51.1  Innledning 

Arendal eiendom KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og Arendal 
bystyre. Tertialrapporten til styret i Arendal eiendom KF presenteres etter regnskapsloven i tillegg 
til regnskap etter kommuneloven. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og 
styrende dokumenter for Arendal eiendom KF. 

51.2  Økonomisk oversikt drift 

Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

     

 Arendal Eiendom KF      

Andre salgs- og leieinntekter  -31 831 000 -42 827 364 -10 996 364 35 

Overføringer med krav til motytelse  -267 133 504 -265 185 641 1 947 863 -1 

Andre overføringer  -30 140 000 -36 097 000 -5 957 000 20 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -329 104 504 -344 110 005 -15 005 501 5 

Lønnsutgifter  36 110 793 38 581 800 2 471 007 7 

Sosiale utgifter  10 574 886 11 040 959 466 073 4 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
komm tjenesteprod  

104 555 956 99 556 391 -4 999 565 -5 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
komm tjprod  

1 330 000 1 298 097 -31 903 -2 

Overføringer  12 112 136 12 695 469 583 333 5 

Avskrivninger  67 329 858 67 329 858 0 0 

Fordelte utgifter  -2 400 000 -2 089 042 310 958 -13 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  229 613 629 228 413 532 -1 200 097 -1 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -99 490 875 -115 696 473 -16 205 598 16 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -800 000 -448 694 351 306 -44 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
(E)  

-800 000 -448 694 351 306 -44 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter  

60 736 008 60 781 724 45 716 0 

Avdrag på lån  65 834 000 65 834 000 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  126 570 008 126 615 724 45 716 0 

RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  

125 770 008 126 167 030 397 022 0 

Motpost avskrivninger  -67 329 858 -67 329 858 0 0 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -41 050 725 -56 859 301 -15 808 576 39 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk  

0 -649 846 -649 846 0 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  0 -649 846 -649 846 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  0 649 846 649 846 0 

SUM AVSETNINGER (K)  0 649 846 649 846 0 

REGNSKAPSMESSIG MER- 
MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  

-41 050 725 -56 859 301 -15 808 576 39 
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Tertialregnskapet gir til dels et misvisende bilde av driftsnivå. En årsak til dette er at tilskudd til 
sysselsettingstiltak, med 22,2. mill. kroner er tatt inn i driftsbudsjettet som er en del av 
tertialregnskapet. Vedtatte tiltak er igangsatt men det er kun fakturert for om lag 7 mill. kroner til nå. 
Resterende vil bli belastet budsjettet i løpet av 2017. 

Det er i tillegg fakturert for en måneds husleie ut over 1.september, slik at dette også gir et for 
positivt bilde av inntektssiden. 

Posten andre overføringer avviker mot budsjett. Dette skyldes at foretaket har mottatt tiltaksmidler 
uten at det er budsjettendret, dette gjøres ved vedtak for 2.tertial. 

Aktiviteten på drift og vedlikehold viser ved 2.tertialregnskap et for høyt nivå. Dette ble det også 
rapportert på ved 1.tertialrapport men igangsatte tiltak fra mars 2017 har ikke gitt tilstrekkelig 
effekt. Det kan til dels forklares med etterslep på tiltak og fakturering men det er også et behov for 
en ytterligere innstramning. Daglig leder har på denne bakgrunn besluttet følgende på oppfølging 
budsjett eiendomsdrift: 

 Det skal kun igangsettes drifts-/vedlikeholdstiltak dersom det er kritisk, og helt nødvendig, 
samt at det så langt som mulig benyttes egne mannskaper 

 Utlyste stillinger på drift/vedlikehold trekkes inn. Unntak kan gjøres i helt kritiske tilfeller 
men da etter beslutning av daglig leder/leder eiendomsdrift. Nye stillinger holdes vakante 
inntil videre 

 Status økonomi eiendomsdrift vurderes hver 14. dag 

Tiltakene vil ha effekt i løpet av årets resterende måneder. Det styres fremdeles mot et overskudd i 
2017 men nivå på dette er usikkert.  

51.3  Skjema 2A - Investering 

Tall i 1 000 kr 
Regnskap 
31.08.2017 

Opprinnelig 
budsjett 2017 

Forbruk % 
budsjett 

Regulert 
budsjett 2017 

Regnskap % 
regulert 

budsjett 2017 

Investeringer i 
anleggsmidler 

68 147 113 050 60,28 190 149 35,84 

Avdrag på lån 2 955 0 - 0 - 

Avsetninger 7 225 28 000 25,81 20 000  36,13 

Årets 
finansieringsbehov 

78 328 141 050 55,53 210 149  37,27 

Bruk av lånemidler -2 955 -64 340 4,59 -139 769  2,11 

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler 

-8 284 -28 000 29,59 -20 000  41,42 

Tilskudd til 
investeringer 

-10 000 0 - -10 000  100 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-11 722 -20 710 56,84 -20 380  57,76 

Andre inntekter -36 0 - 0 - 

Sum ekstern 
finansiering 

-33 047 -113 050 29,23 -190 149  17,38 

Bruk av avsetninger 0 -28 000  -20 000 - 

Sum finansiering -33 047 -141 050 23,43 210 149 15,73 

Udekket/udisponert 45 280 0  0  

På investeringssiden viser tertialregnskapet at vi ligger under budsjett når det gjelder investeringer. 
Dette skyldes i hovedsak at oppstart av byggearbeidene på Roligheden skole har blitt noe utsatt. 
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51.4  Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2017 

Driftsbudsjett 

Ansvar 
Driftsbudsjett, forslag til 

endring 
Økte utgifter / reduserte 

inntekter 
Reduserte utgifter / økte 

inntekter 

AE KF Tiltaksmidler del 2 2017 5 957 000  

AE KF 
Økt overføring fra Arendal 
kommune 

 5 957000 

AE KF Sum endring 5 957 000 5 957 000 

Tiltaksmidler er overført foretaket men ikke budsjettendret.  

Investeringsbudsjett 

Prosjektnr. 
Investeringsbudsjettet, 

forslag til endring 
Økte utgifter / reduserte 

inntekter 
Reduserte utgifter / økte 

inntekter 

AE KF 
Underfinansiering 
investeringer 2016 

32 661 024  

AE KF Økt låneopptak  32 661 024 

AEKF 
Svømmeanlegg i Arendal 
kommune 

200 000  

AE KF Mva. kompensasjon  40 000 

AE KF Økt låneopptak  160 000 

AEKF Sum endring 32 861 024 32 861 024 

Investeringsregnskapet for 2016 viste at det var en underfinansiering på 32,6 mill. kroner. Dette 
skyldes manglende salgsinntekter i forhold til budsjett for perioden HP 2012-2015 og ble fremmet i 
1.tertial 2017 men utsatt til 2.tertial 2017. 

Sak om svømmebasseng og nytt svømmeanlegg i Arendal kommune ble behandlet i bystyret 31. 
august 2017, sak 17/101. Det ble vedtatt et mandat for arbeidet. Kostnadene skal, i henhold til 
bystyrets vedtak punkt 7, tas inn i 2.tertial. Daglig leder foreslår at det avsettes 200.000 kroner til 
dette arbeidet i og med at det må benyttes noe ekstern konsulent bistand og det vil være aktuelt 
med befaringer for arbeidsgruppe og styringsgruppe. 

51.5  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Det er felles lønns- og arbeidsgiverpolitikk med Arendal kommune. 

Vår personalpolitikk bygger på prinsippet om like muligheter uavhengig av kjønn, seksuell 
orientering, alder og etnisk tilhørighet. 

Det er utarbeidet kompetanseplan der foretaket synligjør behov og prioritere opplæringstiltak innen 
de ulike fagområder og avdelinger. 

Fellessamling med alle ansatte med temaet «Arendal eiendom KF i et fremtidsperspektiv» ble 
gjennomført i april 2017. Det er gjennomført samling med tema «Spilleregler i et Arbeidsmiljø». 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte. Kundeundersøkelse er 
gjennomført i 2016 og skal gjennomføres igjen i 2018. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Målsettinger 

Ingen ansatte skal bli skadet som følge av forhold som foretaket skulle ivaretatt. Målsetting ift. 
nærvær er 94 %. Alle ansatte skal få personlig oppfølging ved sykefravær over 3 dager. AEKF skal 
tilrettelegge for høy trivsel og et godt arbeidsmiljø. 

HMS utvalg 

Foretakets HMS-utvalg er sammensatt av lokale tillitsvalgte, verneombud, HMS-leder og ledelse. 
Utvalget har gjennomført 3 møter og behandlet 17 saker. 

Sertifisering 

Sertifisering, håndtering av avvik, sykefravær og gjennomføring av vernerunder følges opp 
løpende og er også gjenstand for årlig revisjon av Veritas i forbindelse med OHSAS18001. Dette 
er en kvalitetssikring av at alle forhold rundt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på 
en god og systematisk måte. En skal ved dette sikre at foretaket arbeider planmessig for oppnå 
stadige forbedringer. 

Tjenester 

Det er iverksatt organisatoriske tiltak som skal understøtte kulturbyggingen i organisasjonen, hvor 
målet er at et godt arbeidsmiljø kombineres med effektiv drift og høy måloppnåelse. 

Det gjennomføres effektiviseringstiltak i eiendomsdrift bla ved å digitalisere kommunikasjon i 
renhold. 

Det pågår en videreføring av kvalitetsarbeid etter OHSAS18001 (HMS). Videre gjennomføres 
forberedelser til innføring av ISO14001 (Miljø/miljøledelse). 

Styrets målsetting om økonomiske resultater følges opp. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Vernerunder gjennomføres i forkant av revisjon av OHSAS 18001, i oktober/november hvert år. 
Evalueres i ledelsens gjennomgang. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2017? 

Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%) 1,7 1,78   

Fravær langtid (%) 3,5 3,63   

Nærvær (%) 94,8 94,59 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 19 10   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 130,08 129,08   
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51.6  Investeringer 

Roligheden skole 

Første konkurranse om bygging av Roligheden skole ble, som kjent, avlyst grunnet 
avvisningsgrunner knyttet til alle tilbud. Andre konkurranse ble avsluttet ved at det i august ble 
inngått kontrakt med BRG Entreprenør AS. Dette tilbudet gir mulighet til å realisere prosjektet fullt 
ut med alle opsjonene inne. Det må likevel gjøres en konkret vurdering i styret av om rivning av 
den gamle ungdomsskolen kan foretas som en del av prosjektet eller om dette må fremmes som 
en ny sak. 

Nytt administrasjonsbygg for Agder Renovasjon 

AE KF utfører prosjektledelse av dette byggeprosjektet som et oppdrag for Agder Renovasjon AS. 
Oppdraget ble tildelt foretaket etter utlyst konkurranse. 

Lassens hus/drømmenes hus 

Forprosjekt for rehabilitering av Lassens hus, tilpasset «drømmenes hus», ble fremmet for styret i 
første tertial med et budsjettnivå på 22,3.mill. kroner. Budsjett avsatt av bystyret er på 9,5 mill. 
kroner. Det vil bli fremmet ny sak til styret hvor oppdraget vil være å utrede mulighetsrommet 
innenfor eksisterende budsjett. 

51.7  Vedtak i foretakets styre 

Styret i Arendal eiendom KF tar tertialrapporten til etterretning, med foreslåtte budsjettendringer. 
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52 Arendal havnevesen KF (6001) 

52.1  Innledning 

Arendal havnevesen KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og 
Arendal bystyre. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og styrende 
dokumenter for Arendal havnevesen KF. 

Havn: Skipsanløp og gods viser en svakt nedadgående tendens, men totalaktiviteten er fortsatt 
høy. 
Offshore service - markedet er fortsatt svakt- få nye prosjekter, men bevegelse i markedet. 
Mange forespørsler om opplag - men konkurranse om prosjektene. 

Småbåt: Ledig kapasitet - spesielt utsatte havner som Tangen og Mortenstø pir 2 er mye ledig 

Gjestehavn: Antall besøk er på høyeste nivå og tilsvarende fjoråret med ca. 5 400 båtdøgn, men 
budsjettforventning var satt noe høyere. Det er innledet et markedssamarbeid mellom 10 
gjestehavner på Sørlandet. Bassenget er svært godt besøkt - også mange lokale som benytter 
tilbudet. Verne- og sikkerhetsarbeidet har gitt endel kostnader ført over drift. Leieinntekt fra 
restaurant er ikke ført tertialslutt, men resultat. 

52.2  Økonomisk oversikt drift 

Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
31.08.17 

Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner 
Avvik i 

% 

 Arendal havnevesen KF      

Andre salgs- og leieinntekter  -15 901 320 -21 467 167 -5 565 847 35 

Overføringer med krav til motytelse  0 -71 067 -71 067 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -15 901 320 -21 538 234 -5 636 914 35 

Lønnsutgifter  4 112 000 3 904 131 -207 869 -5 

Sosiale utgifter  986 664 1 519 956 533 292 54 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 
tjenesteprod  

3 156 648 3 794 564 637 916 20 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm 
tjprod  

820 008 2 089 565 1 269 557 155 

Overføringer  0 3 425 3 425 0 

Avskrivninger  5 381 320 8 071 990 2 690 670 50 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  14 456 640 19 383 631 4 926 991 34 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -1 444 680 -2 154 603 -709 923 49 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  0 -154 295 -154 295 0 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  0 -154 295 -154 295 0 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter  

2 792 672 2 800 515 7 843 0 

Avdrag på lån  3 948 664 3 948 664 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  6 741 336 6 749 179 7 843 0 

RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  

6 741 336 6 594 884 -146 452 -2 

Motpost avskrivninger  -5 381 328 -8 071 990 -2 690 662 50 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -84 672 -3 631 709 -3 547 037 4 189 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk  

-268 048 -402 075 -134 027 50 



Tertialrapport 146(149) 

Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
31.08.17 

Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner 
Avvik i 

% 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -268 048 -402 075 -134 027 50 

Avsetninger til disposisjonsfond  352 720 402 075 49 355 14 

SUM AVSETNINGER (K)  352 720 402 075 49 355 14 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK 
(L = I+J-K)  

0 -3 631 709 -3 631 709 0 

 

Tertial 2017-2 pr. ansvar 

 Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 31.08.17 
Regnskap 
31.08.17 

Avvik i kroner Avvik i % 

      

6001002  Småbåthavn      

 Sum utgift  4 284 504 4 931 313 646 809 15 

 Sum inntekt  -4 502 664 -7 414 846 -2 912 182 65 

 Sum netto  -218 160 -2 483 533 -2 265 373 1 038 

      

6001001 
 Arendal 
havnevesen  

    

 Sum utgift  9 301 504 10 627 605 1 326 101 14 

 Sum inntekt  -9 383 320 -11 956 477 -2 573 157 27 

 Sum netto  -81 816 -1 328 872 -1 247 056 1 524 

      

6001003  Gjestehavn      

 Sum utgift  2 190 656 2 488 551 297 895 14 

 Sum inntekt  -1 872 000 -2 214 320 -342 320 18 

 Sum netto  318 656 274 231 -44 425 -14 

      

6001004  Kiosk      

 Sum utgift  124 664 13 351 -111 313 -89 

 Sum inntekt  -143 336 -106 886 36 450 -25 

 Sum netto  -18 672 -93 535 -74 863 401 

      

6001006  Fellesområde      

 Sum utgift  5 649 368 8 474 065 2 824 697 50 

 Sum inntekt  -5 649 376 -8 474 065 -2 824 689 50 

 Sum netto  -8 0 8 -100 

      

Havn: Inntekt 1,6 mill. kroner mer enn budsjett. Areal leie, maskinutleie og provisjon drivstoff 
største poster. 
Utgift: 1,3 mill. kroner mer enn budsjett. Største poster: konvertering av datasystemer, 
strategiarbeid, innleie maskiner, ISPS øvelse, kjøp fra andre ( sikringsgjerder mm) 
 
Småbåt: ca. 1,2 mill. kroner gjelder rettigheter Barbu og er engangsbeløp 
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Småbåt utgift: Rettsak Kuviga + ankesak. Konvertering dataprogrammer er uforutsette utgifter 
 
Gjestehavn: Inntekt: Havneopphold båter 250 000 kroner under budsjett 
 
Basseng: inntekt 500 000 kroner på budsjett. Høyere utgifter til rengjøring, strøm, vernerunder og 
sikkerhet gir underskudd på driften. 
 
Leieinntekt Restaurant ikke ført/ ikke klart. pr. tertial avslutning. 

52.3  Skjema 2A - Investering 

Tall i 1 000 kr 
Regnskap 
31.08.2017 

Opprinnelig 
budsjett 2017 

Forbruk % 
budsjett 

Regulert 
budsjett 2017 

Regnskap % 
regulert 

budsjett 2017 

Investeringer i anleggsmidler 14 856 2 600  47 085 32 

Årets finansieringsbehov 14 856 2 600  47 085 32 

Bruk av lånemidler 0 -2 600  -47 085 0 

Tilskudd til investeringer -15 177 0  0  

Sum ekstern finansiering -15 177 0  -47 085 32 

Sum finansiering -15 177 - 2 600  -47 085 32 

Udekket/udisponert - 321 0  0  

Landstrømsanlegg for skip etablert på Eydehavn med 15,2 mill. kroner i inv. støtte fra ENOVA. 

Utbygging av Fiskerikai Barbu kraftig forsinket. uenighet med utførende entreprenør om tekniske 
forhold. Kystverket har bevilget 6,4 mill. kroner i støtte med frist 30 nov. 2017. 

De fleste prosjekter mot havnens nye og gamle kunder har investeringsbehov for å kunne 
realiseres. Havn bør derfor få en investeringsramme for å kunne gjennomføre slike 
verdiskapningsprosjekter direkte mot kunde. 

52.4  Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2017 

Driftsbudsjett 

Ingen forslag til endringer 

Investeringsbudsjett 

Prosjektnr. Investeringsbudsjettet, forslag til endring 
Økte utgifter /  

reduserte inntekter 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter 

AH/11452 Lagertelt    1 437 470  

AH/11459 Lagertelt/Kundeprosjekt   1 437 470   

AH/11462 Enova landstrøm   300 000   

AH Økt låneopptak   300 000  

AH/11110 Egenproduksjon av brygger  425 000   

AH Økt låneopptak   425 000  

 Sum endring 2 162 470 2 162 470 

11452 Lagerhall for kunde realiseres ikke nå - Navn på prosjekt endres til investering 
kundeprosjekt og restmidlene overføres/slås sammen med prosjekt 11459. 

11459 Lagerhall for kunde realiseres ikke nå - Navn på prosjekt endres til investering 
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kundeprosjekter og restverdi videreføres samlet i prosjekt 11459. 

Investeringsrammen endres ikke. Investeringsmidler benyttes direkte mot kundeprosjekter på 
Eydehavn, for å sikre aktiviteten. 

52.5  Satsingsområder 

Arbeidsgiverstrategi 

Økt fokus på samhandling og samarbeidsform. 
Styret har vært engasjert i kartlegging 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Fokus på trivsel og inkludering av midlertidige medarbeidere i regi av NAV 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS rapporteringssystem ikke tilpasset havn behov. Rapporteringsfrekvens er dalende. 

Tjenester 

Havn skal drive kommersielt uten tilskudd eller overføringer fra kommunen. Inntektene skal dekke 
alle drifts og finanskostnader. Kommunen vil bidra til at havn har gode konkurransevilkår. Havn 
skal i 2017 tilstrebe et økonomisk overskudd fra driften og bygge opp fond. 

Eydehavn skal videreutvikles for å sikre godsoverføring fra vei til sjø. Det skal tilrettelegges for 
logistikkintensivt næringsliv. Aktuelle bedrifter skal tilbys etablering i havneområdet. Havn skal 
vektlegge regional verdiskapning, arbeidsplasser og aktivitet på overordnet nivå. 

Havnen skal ha miljøfokus og etablere landstrømsanlegg for skip på Eydehavn med støtte fra 
ENOVA i 2017. 

Det skal etableres utvidet fiskemottakskai i Barbu med støtte fra Kystverket. Havn skal bidra til at 
relevant gods for bygging av ny E18 kan transporteres sjøveien. Det skal bygges opp 2 
logistikkintensive selskaper på Eydehavn i 2017 og etableres lager inntil 2 000 m2 i regi av havn. 
Havn skal investere i teknisk utstyr som nødvendig for sikre effektiv håndtering og økte 
godsmengder Dagens kontor og verkstedslokaliteter er ikke godkjente og skal oppgraderes og 
utvides til en akseptabel standard. 

Havn skal avvente ny investeringer direkte rettet mot rigghavn, og offshoremarkedet pga. dagens 
markedssituasjon. 

Havn skal sammen med Kommune / eiendomsforetak og Fylkeskommune bidra til at ny vei fra 
havn til FV 410 kan realiseres. 

Småbåt: Sluttføring av Bystyrets oppdrag og gjennomføre vedtatt havn i Barbubukt. Avklare Kuviga 
og utarbeide helhetlig plan for Sletta/ Krana. Ingen ventelister for båtplass 

Lokalferger: Etablering av sykkelparkering og venteskur i samarbeid med AK og AA 
Fylkeskommune. Regulere Krana til nytt trafikknutepunkt i Kolbjørnsvik. Etablere parkeringsplasser 
og sikre avgiftsbetaling på aktuelle havneområder. 

Gjestehavnen: Gjennomføre full drifts sesong. Sette ut driften av Restaurant. Etablere fleksibelt og 
brukervennlig adgangskontrollsystem basseng. 

Cruisevirksomheten videreføres på nivå som tidligere år 

Havn skal følge aktuelle prosesser rundt Regjeringens havnestrategi og havnelovutvalget arbeid. 
Havnens vedtatte strategiplan skal gjennomgås i 2017. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? ja 

Basseng og badeanlegg i gjestehavnen har vært gjenstand for eksterne vernerunder og sikring før 
sesong 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2017 
Enhetens mål 

2017 

 1.tertial 2017 2.tertial 2017  2.tertial 2017 

Fravær korttid (%)     

Fravær langtid (%)     

Nærvær (%)   92,6  

     

Antall HMS avvik     

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall     

52.6  Investeringer 

Følgende investeringer planlegges og vil fremmes for Bystyret som egne saker når klare 

1. Nytt verksted/ lager / Garasje for ØABV på havneområdet Eydehavn. Prosjektet er tegnet men 
ikke kostnadsberegnet. Investeringen vil være selvfinansierende og frigi ettertraktet bygg/ eiendom 
på Eydehavn i regi av AEKF. 
2. NSSR: Det er avgjørende viktig å sikre Redningsskøyta og Redningsselskapets tilstedeværelse i 
Arendal. Nytt mannskapsanlegg og fasiliteter er tilbudt Redningsselskapet i Barbu 2 etg. 
fiskemottaket. Prosjektet er tegnet men ikke kostnadsberegnet og fremmes for Bystyret som egen 
sak senere. Investeringen vil være selvfinansierende 

52.7  Vedtak i foretakets styre 

Havnestyret vedtar tertial rapport no 2/2017 og oversender til Bystyret. Havnestyret ber Bystyret 
om å godkjenne budsjettendringer som foreslått. 


