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 1. Kommunalteknikk og geodata  
Enhetsleder: Jon Øystein Dalsmo 

 

Bystyrets bestilling 
Bestillingen til Enhet for Kommunalteknikk og Geodata er at de i 2017 skal bidra til: 
• At arbeidet med å skape sikre skoleveier blir prioritert slik at elevene trygt kan gå eller 

sykle til skolen, herunder å følge opp Kommunedelplan for trafikksikkerhet ved å realisere 
prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter. 

• At VA-nettet fornyes, utvides og moderniseres, ved å gjennomføre og følge opp de 
tekniske hovedplanene. 

• At innsynsverktøyene brukes mer offensivt internt og at vi har større fokus på utvikling av 
digitale tjenester til innbyggere og profesjonelle brukere som for eksempel neste 
generasjon rørleggermeldinger, innbyggerdialog via SiFra og Mine Eiendommer. 
Ambisjonen må være at vi kommer i front på landsbasis og at en strategi for dette 
utarbeides gjennom en geodataplan. 

• At kommunen oppnår en mer effektiv veglovforvaltning, en forenklet forvaltning av de 
kommunaltekniske normene og en enda mer effektiv og samordnet håndtering av 
utbyggingsavtalene.  

• At revisjon av hovedplan for vann og avløp og revisjon av kommuneplanens arealdel 
samordnes på en god måte.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  222 640   218 110   215 243  
Sum inntekter  -257 201   -255 793   -250 250  
Netto driftsramme enheten  -34 561   -37 683   -35 007  

Bemanningssituasjonen er utfordrende i forhold til oppgavemengde, noe som henger 
sammen med tildelt budsjettramme. Dette gjelder spesielt for GIS gruppa i Geodata 
avdelingen og Vei avdelingen.  
GIS gruppa er delaktige i de aller fleste fagmiljøene i kommunen og bidrar til digitalisering av 
oppgaver og tjenester innenfor mange fagfelt i vår kommunale virksomhet. Vi har potensialet 
til å bidra mer til effektivisering og realisering av digital tjenesteutvikling spesielt i forbindelse 
med gjennomføringen av IKT-strategiplanen. Dette vil blant annet kunne bidra til innsparinger 
internt i kommunen og bedre tjenestene til innbyggere og næringsliv. Vei forvaltningen har 
potensialet til å bidra i sterkere grad i de tverrfaglige fora, både når det gjelder nye prosjekter 
og når det gjelder saker angående det eksisterende veinettet. Økte rammer vil også redusere 
vedlikeholdsetterslepet på det kommunale veinettet.  

Enhetens oppfølging  
Forvaltning 
Avdelingen har ansvar for og oppgaver innen eiendomsgebyrer, renovasjon, forurensning, 
slam og utslipp, vannmåler, tilkoblinger vann/ avløp samt innen kvalitet, beredskap og web. 



Virksomhetsplaner 2017                                                                                                    Arendal kommune  2017   

 

3 
 

• Oppfølging og kontroll av separate avløpsanlegg. Det skal lages tilsynsplan og rutiner for 
tilsyn. Gebyrforskrift vedtas i 2017. Prøveprosjekt på fjernavlesning av vannmålere.  

• Ny renovasjonsforskrift med todelt gebyr trer i kraft mai 2017. Endringene i forskriften 
medfører at kommunen må gjøre endringer i gebyrsystemet.  

• Regulere/ planlegge nedgravde avfallsanlegg i sentrum. Anbudet om å regulere og 
detaljprosjektere ut på anbud.  

• Forurenset sjøbunn. I løpet av 2017 skal det utarbeides detaljprosjekteringsplaner for 
Kittelsbukt og Pollen. Samt tiltaksplaner for Pollen og Barbu. Det er søkt Miljødirektoratet 
for økonomisk bidrag til dette. Planlagt gjennomføring i 2018. 

Prosjektering og utbygging 
Avdelingen har ansvar for prosjektering av VA anlegg som utføres i kommunal regi. 
Prosjektledelse som omfatter VA anlegg som utføres eksternt. Kontroll og evt. godkjenning 
av planer for boligfelt og utbygginger utført av eksterne utbyggere. Teknisk oppfølging/ 
kontroll av boligfelt og andre tiltak initiert utenfra. Prosjektledelse og byggeledelse for 
spesielle kommunale infrastrukturprosjekter. Avdelingen bidrar også inn mot 
trafikksikkerhetsprosjekter. Tiltakene som vises følger hovedsakelig hovedplan for vann og 
avløp supplert med tiltak som er initiert av kommunen selv. 

• Eksempler på tiltak som følger hovedplanen: 
o Hovedvannledning Rykene – Lerestveit. Dette er forsterkning av 

hovedvannforsyningen. 
o Ny vannledning fra Klodeborg til Bjorbekk påbegynnes. Dette er bla en del av viktig 

forsterkning mot Stoa. 
o Fornying og sanering av eksisterende ledningsnett inkludert overløp.  
 Barbuvassdraget der nå en stor del av nettet er sanert. 
 Strømsbubukt, der Maxisområdet nå saneres. 
 Tromøy, der det nå fjernes en stor andel overvann fra kloakknettet. I 2017 

saneres deler av ledningsnettet på Tybakken og Brattekleiv. Det startes også opp 
arbeid på Skilsø. 

 Høgedal – Bjønnes. Oppstart av arbeid med å sanere ledningsnett og oppnå 
kontroll med overvann, bla i gammel fyllplass og trerenne under jernbanen. 

• Eksempler på andre prioriterte tiltak: 
o Bygge ny trase for vann og overvann over Bjønnes stadion som skal oppgraderes 

som hastejobb i forbindelse med oppgradering av stadionanlegget. 
o Prosjektledelse og byggeledelse i Barbu ved bygging av Park, rundkjøring etc. 
o Administrasjon og teknisk kontroll med bygging av VA fra Krøgenes til ny E-18 
o Barbu 3 og Eydehavn, prosjektdeltakelse. 
o Boligfelt og annen utbygging initiert utenfra, teknisk godkjenning og oppfølging. 

Geodata 
Avdelingen har ansvaret for forvaltning og utvikling av geografisk informasjon systemer (GIS) 
i Arendal kommune. Avdelingen har ansvar for å gjennomføre oppgaver etter matrikkel- og 
eierseksjonsloven. Avdelingen har også ansvar for forvaltning av eiendomsskattarbeidet, jfr. 
eiendomsskatteloven og Arendal kommunes eiendomsskattevedtekter.  
• Følge opp deler av Arendal kommunes vedtatte IKT-strategiplan: «Bruk av geografiske 

data skal være et effektiviseringsverktøy for alle ansatte som har behov for stedfestet 
informasjon i beslutningsprosesser» & «Selvbetjente publikums- og næringslivstjenester 
bidrar til betydelig forenkling og effektivisering både for brukeren og kommunen. Ved å 
knytte elektroniske tjenester tett sammen med kommunens ulike fagsystemer og 
karttjenester, legges det til rette for god innbyggerdialog og selvbetjening i kommunen.»  
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• Gjeldende geodatasamarbeidsavtale med Froland og Grimstad kommune videreføres i 
nåværende form. Det legges opp til at begge samarbeidsavtalene gjennomgås og evt. 
reforhandles i løpet av 2017.  

• Deltakelse i nasjonale prosjekt som: ePlanSak, KS-KPR (Brukerrådet) og 
GeoSynkronisering. 

• Digital samhandling med regionale og nasjonale fagmyndigheter. 

• Oppdatering av årshjulet for eiendomsskattearbeidet. 

• Skanne e-skatt-arkivet. 

Vei 
Avdelingen har ansvar for drift av det kommunale veinettet inkl. veilys, samt renhold av 
sentrum. Avdelingen bidrar også inn mot trafikksikkerhetsprosjekter. 

• Omfanget av sommerdriften vil bli vurdert etter at utgiftene til vinterdriften er avklart. 
Dersom budsjettet gir rom for ytterligere driftsoppgaver vil det bli iverksatt vedlikehold av 
grusveiene, sluktømming, grøfte rensk og lignende.  

• Gå til innkjøp eller utvikle selv i samarbeid med leverandør, av et forvaltnings program for 
vei. 

• Oppdatere skilt etter ny skiltforskrift. 
o Utarbeide ny vei norm.  

• Utarbeide grave norm.  

• Prosjekt helårs sykling på gang og sykkelstier rundt sentrum. Dette må vurderes om er 
gjennomførbart, uten ekstra bevilgninger vil dette måtte bli nedprioritert.  
o Gjennomføre tiltak i hht. prioriteringsliste i kommunedelplan for trafikksikkerhet. 
o Gjennomføre tiltak i hht. gatebruksplan for gående og syklende i Arendal sentrum. 

Vann 
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal vannverk. 
• 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 krisevannsforsyning med Longum som vannkilde. Ny 
pumpestasjon ved Longum park. Må stå ferdig i løpet av 2018. 

Avløp 
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal avløpsanlegg. 
• Oppgradert beredskapsplan for ledningsnettet vil bli avsluttet i løpet av våren 2017. 
• Det nye biologiske rensetrinnet ved Saulekilen renseanlegg har hatt en vanskelig start. 

Høsten 2016 ble det enighet mellom leverandør og byggherre at anlegget skal bygges 
om på leverandørens regning. Frist satt til 15. mars 2017. 

• Følge opp overvannsprosjektet og sikre tilstrekkelig overvannskapasitet i sentrum. 

Maskiner og anlegg 
Avdelingen har ansvar og oppgaver fordelt på aktiviteter knyttet til driftstasjonen på Solborg 
med verksted drift, vedlikehold på vei-, vann og avløpssektoren og anleggsvirksomhet på 
VA-sektoren. 
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• Sertifisering av driftsstasjonen som miljøfyrtårn bedrift ble gjennomført i 2015. Arbeidene 
blir intensivert og videre ført i 2017 egen rapport utarbeides og sendes Miljøfyrtårn 
stiftelsen. 

• Vedlikehold av bilpark som eies av Arendal kommune, ca. 200 enheter med tunge og 
lette kjøretøy, herunder kjøretøy som disponeres av Arendal Eiendom KF, 
Transporttjenesten og ØABV, vil bli videre ført i 2017  

• Drift av bil og maskinpark: Det legges opp til bruk av biodiesel på alt av biler og maskiner 
som er godkjent for dette Det innledes i 2017 et samarbeid med Sam Eyde VGS. Vedr. 
leveranser av Biodiesel (HVO 100.) 

• Fornying av bil og maskinpark vil bli utført iht. utarbeidet utskiftings plan i forhold til 
investerings budsjett for 2017. 

• Enhetens egne anleggslag vil i stor grad gjennomføre saneringsoppgaver på VA-nettet i 
trange byområder og enkelte boligområder. Brøyting, strøing, sommervedlikehold vei, 
utbedring av vannlekkasjer og avløpsledninger med driftsproblemer har prioritet.  

• Det utføres også anleggsarbeider knyttet til trafikksikkerhetsarbeid og investeringer på 
veisektoren. 

Parkering 
Avdelingen har ansvar for håndheving, drift og vedlikehold av offentlig regulerte 
parkeringsplasser i kommunen samt Torvet p-hus, P-hus Vest og Pollen p-hus. 
• Det skal ansettes ny Avdelingsleder i løpet av våren 2017.  
• januar 2017 trådte ny parkeringsforskrift i kraft. Konsekvensene av denne må 

implementeres. 

Utvikling av medarbeidere 
Gjennom året skal vi ha fokus på å videreutvikle enheten så den også fremover vil være en 
attraktiv og god arbeidsplass. Fokusområdene som ble valgt ut fra forrige 
medarbeiderundersøkelse, vil bli arbeidet med igjennom året (Kompetansemobilisering, 
Autonomi, Mestringsledelse, Mestringsklima og Kompetanseutvikling). Vi vil ha fokus på 
kontinuerlig forbedring dvs. hele tiden å søke etter de små og store forbedringene, samtidig 
som vi er fornøyde med det vi får til. Vi skal jobbe for å fremme samhandling internt i 
organisasjonen samt mot eksterne samarbeidspartnere. Stort fokus vil være på 
kunnskapsdeling kombinert med rolleavklaring. 
Emner fra arbeidsgiverstrategien ”sammen om fremtiden” blir jevnlig tatt opp i 
avdelingsmøter og driftsmøter og er også en del av medarbeidersamtalene. Enheten vil 
gjennom året ha fokus på å videreutvikle den enkelte medarbeider innenfor sitt fagfelt. Behov 
for faglig påfyll blir jevnlig vurdert og prioritert. Høy grad av ansvar vil også fremover legges 
på den enkelte medarbeider. Hovedhensikten med fokus på kompetanseutvikling er å sikre 
organisasjonens behov for nødvendig kompetanse på kort og lang sikt, samt gi mulighet til 
vekst og utvikling for den enkelte medarbeider. Oppgaver på alle nivå må kunne gi rom for 
utfordringer for den enkelte medarbeider. Det er viktig for hver avdeling å holde fokus på 
hvorfor avdelingen er til, hvilke funksjoner som skal dekkes og hvem avdelingen er til for. 
I 2017 vil vi ha fire lærlinger på kontrakt knyttet til enheten, samt en person på språkpraksis. 

HMS arbeid 
Det skal gjennomføres vernerunder på det enkelte arbeidssted. Leder vil i samarbeid med 
verneombud utarbeide en prioritert liste over aktuelle objekter. Vernerunder på anlegg vi 
utfører i egenregi inngår som en del av månedlige byggemøter på anleggsstedet. SHA-
planlegging og sikker jobbanalyse inngår som et fast element i forkant av alle anlegg eller 
operasjoner etter nærmere vurdering. 
Målene er 0 skader. Vi vil derfor fokusere på: 
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• Fellesbestemmelse vedrørende verneutstyr og bruk av dette. 
• Fokus på HMS i avdelings-, drifts- og byggemøter. 
• Ekstra fokus på HMS da vi i praksis har byggherrefunksjon og dermed er underlagt 

byggherreforskriften. 
• HMS-håndbok for enheten brukes aktivt. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens  
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,8 1,7   
Fravær langtid (%) 3,9 2,3   

Nærvær (%) 94,2 95,9 94 95 
  



Virksomhetsplaner 2017                                                                                                    Arendal kommune  2017   

 

7 
 

 2. Kultur  
Enhetsleder: Linda Sætra 

 

Bystyrets bestilling 
Bestillingen til kulturenheten er basert på kommuneplanens hoved- og delmål. Enheten skal 
levere kultur for alle hele året ved å: 
• Legge til rette for at alle barn skal kunne delta i kulturtilbud og friluftsaktiviteter.  
• Gi alle muligheter for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet. 
• Støtte opp om lag og foreninger og annet frivillig arbeid, samt samarbeide med dem på 

best mulig måte. 
• Sikre at kunst- og kulturinstitusjonene medvirker til at Arendal blir en synlig Kulturby.  
• Bruke kunst- og kultur som virkemiddel i byutviklingen 
• Sørge for at kulturminner blir til levende historie, herunder å bidra til utarbeidelsen av 

Kommunedelplan for kulturminnevern. 
• Revidere og følge opp Kommunedelplan for kultur, herunder å følge opp 

Kommunedelplan Tidlig innsats – Bedre levekår 2023. 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter 86 280 75 189 89 282 

Sum inntekter -15 735 -14 715 -25 264 
Netto driftsramme enheten 70 545 60 474 64 018 

Kulturenheten fikk et samlet kutt på kr 3.375.000 i budsjettet for 2016. Dette har påvirket 
arbeidet i enheten ettersom både stillinger, driftsutgifter og tilskuddsmidler måtte reduseres. 
Budsjettet for 2017 er en god kompensasjon og betyr en styrking i både stillingsressurs på 
området kulturtilbud til ungdom, samt en styrking av flere tilskuddsposter. På flere områder 
har enheten likevel utfordringer på driftsutgifter, det gjelder både parktjenesten, kulturskole 
og bibliotek.  
Kulturskolen har fremdeles ”etterslep”, etter at tilbudet Kulturskoletimen ble lagt ned fra 
høsten 2014.  
I løpet av 2015 og 16 er det igangsatt prosesser (omorganisering og utvikling av nye 
samspilltilbud) som på sikt kan gi økt elevtall/inntekter. Kulturskolen har fått en økning i 
midlene i 2017-2019, som trappes ned årlig i perioden.  
I likhet med resten av Arendal kommune har biblioteket sterkt fått føle økonomiske kutt mer 
eller mindre hele perioden fra 2009 og fram til 2016. I perioden har biblioteket mer enn 
halvert innkjøp av medier, samtidig som vi gjennom kommunale investeringer har 
gjennomført effektiviseringer som blant annet har bidratt til kutt av to stillinger. I samme 
periode har det vært en rivende utvikling blant innen tilgang til digitale kilder og e-bøker som 
også har konsekvenser for bibliotekets økonomi. Ressurstildelingen som følger av bystyrets 
vedtak tilsier tilnærmet samme driftsnivå som 2016, men med et noe svakere budsjett for 
innkjøp av fysiske materialer som bøker og filmer for å svare på forpliktelser i forhold til 
litteratur og informasjon i digitalt format. 
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Enhetens oppfølging  
Kommunedelplan for kultur har blitt revidert i løpet av 2016 og Bystyret vil i mars 2017 
behandle planforslaget til Kulturens kraft – kommunedelplan for kultur 2017-2020. 
Planforslaget er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe fra enheten, og har vært ute til 
høring både som planprogram og planforslag. Det har vært holdt folkemøte og dialogmøter 
samt at det har kommet innspill i høringsperiodene.  
Kommunedelplanen er forankret i kommuneplanens hoved- og delmål. I tillegg er 
Kommunedelplan Tidlig innsats – Bedre levekår 2023 en del av grunnlaget for utarbeidelse 
av innsatsområder og tiltak. Kommunedelplan for kultur 2017-2020 har i større grad enn 
tidligere planarbeid på området fokus på kulturens samfunnsutviklende rolle og betydning, 
blant annet på inkludering og levekår. Det er likevel kulturens egenverdi som er det viktigste 
for kulturenheten. Det å ta del i og utøve kulturaktiviteter gir mening i seg selv, både for den 
enkelte og for fellesskapet.  
I januar 2017 vil enheten ha felles samling for alle ansatte for å arbeide videre med 
handlingsplaner både for enheten og det enkelte fagområde, for å sikre at tiltakene følges 
opp. Handlingsplanene vil brukes jevnlig på personalmøter gjennom året og vil legge 
grunnlag for virksomhetsplan 2018 og de påfølgende år i planperioden. Slik vil en følge opp 
at enhetens arbeid er i tråd med planens retning og innsatsområder. 
For 2017 vil våre satsinger særlig være knyttet til kulturplanens satsingsområder.  
De fem innsatsområdene med hovedsatsninger er: 
• Inkluderende og mangfoldig kulturliv 

o Sikre gode rammevilkår for lag og foreninger 
o Nå bredere ut med tilbudene 
o Tilrettelegge for inkluderende møteplasser og aktiviteter 

• Gode kulturtilbud til barn og unge 
o Videreutvikle kulturtilbudene til ungdom 
o Utvikle kulturskolens tilbud 
o Gi profesjonelle og attraktive kulturtilbud til barn og unge 
o Oppnå en bredere deltakelse og hindre frafall i ungdomsårene 
o Tilrettelegge for talentutvikling innenfor kunst og idrett 

• Tilgjengelige kulturarenaer og idrettsanlegg 
o Arbeide målrettet for at både kulturskolen og det øvrige kulturlivet har egnede lokaler 

til øving, samspill og produksjon 
o Sikre behovet for hensiktsmessige idrettsanlegg 
o Tilrettelegge for gode og tilgjengelige kulturarenaer, idrettsanlegg og friluftsområder 

der hvor folk bor 
o Lage en analyse av hele kultur- og idrett- og friluftslivets behov for egnede 

arenaer/anlegg/områder, som skal fungere som grunnlag for kommunedelplan for 
kultur 2021-2024. Muligheter for samlokalisering av kulturarena/idrettsanlegg/skole og 
andre institusjoner vil få økt fokus fremover 

• Profesjonelle kunst- og kulturopplevelser 
o Sikre gode rammevilkår for kunstnere og kulturarbeidere 
o Tilby kulturopplevelser av høy kvalitet 
o Kultur skal ha en tydelig rolle i by- og stedsutvikling 

• Kultur som kunnskapsarena 
o Bidra til kunnskapsformidling 
o Bidra til at kultur blir en relevant del av grunnskoleutdannelsen 
o Bidra til at kulturarven gjøres levende 
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Viktige prioriteringer som er en del av planens innsatsområder og som er påbegynt/skal 
påbegynnes i 2017 er: 
• Det utarbeides kravspesifikasjon til konkurransegrunnlag for lokaler til kulturskolen og det 

øvrige musikkliv. Prosessen igangsettes i januar og i løpet av våren vil saken bli 
behandlet av Bystyret.  

• Biblioteket vil igangsette planarbeidene kulturplanen nevner: strategisk bibliotekplan og 
skolebibliotekplan. Dette er omfattende planarbeider som krever langsiktig arbeid og vil 
involvere store deler av personalet.  

• Kulturskolen vil ha fokus på implementering av ny rammeplan, og videreutvikling av 
igangsatt prosjekt S.K.A.T.T. (Samspill.Kreativitet.Aktivitet.på Tvers.av Timeplan.) 

• Prosjektet Kunstarena Torbjørnsbu startet opp høsten 2016 og fremdrift går som 
planlagt. Ferdigstillelse i 2017. 

• Kommunedelplan for kulturminnevern er under utarbeidelse og vil bli behandlet av 
Bystyret innen utgangen av året. 

• Friluftsområder, idrettsanlegg og kulturareaer utvikles, vedlikeholdes og driftes gjennom 
hele året. Flere store prosjekter igangsettes i 2017, i tråd med kommunedelplan for 
kulturs handlingsprogram for anlegg og områder.  

• Kulturenheten deltar i prosjektet Levende lokaler og har i 2017 spesielt fokus på 
kunstprosjekter og kulturopplevelser som skaper stemning i byen, som gjør sentrum mer 
attraktivt og som virker identitetsskapende for innbyggerne. Det søkes eksterne midler.  

• Prosjektet BySMS utvikles videre og det ansettes i løpet av de første månedene en 
prosjektleder. Inkludering og flere positive aktiviteter/arrangementer for ungdom i sentrum 
er en viktig del av prosjektet, som har sin base på Kilden. 

• Det ansettes leder for Kilden aktivitetshus som skal ha ansvar for å fornye huset og 
fritidstilbudene for ungdom i sentrum.  

• Alle fagområder vil følge opp kulturplanens fokus mot kommunikasjon, markedsføring og 
synliggjøring av kommunale kulturtilbud, med særlig vekt på ungdom og medvirkning. Økt 
deltakelse er et viktig mål for enheten og det vil være nødvendig å utarbeide 
dokumentasjon på hvem som bruker kulturtilbudene, hvem som ikke gjør det, hva som er 
årsak til manglende deltakelse og hva som savnes av tilbud eller tilrettelegging. Dette er 
et langsiktig og omfattende arbeid som skal påbegynnes, men som vil pågå i hele 
planperioden. 

Inkludering 
Kulturenheten har høy bevissthet om tilrettelegging og tilpasninger som er nødvendige for at 
den enkelte arbeidstaker skal kunne bidra og mestre arbeidsoppgavene sine. Vi samarbeider 
med NAV og andre aktører om arbeids- og språkpraksis på flere av avdelingene i enheten. 
Enheten ønsker å ha en heltidskultur, men på flere av fagområdene kreves det ettermiddag- 
og kveldsarbeid og av den grunn har mange av de ansatte mindre stillingsprosenter. Vi vil 
likevel ha som mål å øke stillingsprosent til de ansatte og tilstrebe hele stillinger ved 
nyansettelser. 

Utvikling av medarbeidere 
Kulturenheten vil fortsatt ha fokus på faglig oppdatering for alle som er tilpasset den enkeltes 
oppgaver og ansvarsområder. 
MTU 2015 har blitt fulgt opp med en prosess med gjennomgang og diskusjon av resultatene, 
valg av fokusområder, målbeskrivelser og utarbeidelse av tiltak og handlingsplan. MTU’ens 
fokusområder følges også opp i medarbeidersamtaler. Kompetanseutvikling og 
kompetanseplan er ett av satsingsområdene. Alle avdelingslederne har vært med i 
opplæringsprogrammet for mellomlederne, der dette også har vært et fokusområde. Dette 
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sikrer en felles faglig forståelse av hvordan vi kan utnytte denne undersøkelsen direkte i vårt 
arbeid. 
Biblioteket: MTU 2015 viste stor avstand mellom fleksibilitetspress og fleksibilitetsstøtte, noe 
leder mener i stor grad kan knyttes til endringer i arbeidshverdagen som følge av omstilling. 
Vi har i perioden fokusert på dialog og raske tiltak for å imøtekomme problemstillingen.  
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.  
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,1 1,0   
Fravær langtid (%) 4,6 3,8   
Nærvær (%) 94,3 95,2  95 

Faglige mål 
Primært vil en prioritere satsingsområder som fremkommer i vedtatt kommunedelplan for 
kultur 2017-2020 samt forbedringsområder som fremkommer av MTU. Det vil bli utarbeidet 
en kompetanseplan med årshjul for de ulike avdelinger/fagområder. 
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 3. Brann  
Enhetsleder: Dag Svindseth 

 

Bystyrets bestilling 
Forventningen til Enheten Østre Agder Brannvesen er at de 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 (IUA). 
• Gjennomføre konkrete tiltak for å redusere brannfaren i kommunens gamle 

trehusbebyggelse. 
• Arbeide aktivt for å beholde 110-sentralvirksomhet i Arendal 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter 81 163 79 414 77 197 

Sum inntekter -50 251 -50 271 -51 951 
Netto driftsramme enheten 30 912 29 143 25 246 

Budsjettøkningen fra 2016 til 2017 skyldes hovedsakelig friske midler til harmonisering av 
faktiske utgifter til lisenser på Nødnett (tidligere budsjettmessig manko på 930 000 kr), mer 
midler til kursing med grunnlag i et stadig bredere spekter av oppgaver (PLIVO trening, 
elveredningskompetanse, hjertestartersertifisering for å nevne noe), realisering av vakant ÅV 
på Forebyggende avdeling og noe mer penger til økte IKT kostnader. 

Enhetens oppfølging  
ØABV er i dag organisert til å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 
7 kommuner. Avdelingene i Enhet 10 består av Agder 110 sentral, beredskapsavdelingen, 
forebyggende avdeling, feieravdelingen og Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 
(IUA).  

Agder 110 sentral  
Ved årsskiftet 2015/2016 har Politidirektoratet vedtatt at Politimesterens hovedsete og 
operasjons-sentral i Agder fortsatt skal ligge i Kristiansand. Dermed har de samtidig besluttet 
at 110-sentralen også skal flyttes til Kristiansand.  
Driftskostnadene vil sannsynligvis bli vesentlig høyere enn i dag, ettersom driftsformen 
nødvendigvis må endres. 
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Organisasjonsstrukturen endres på 110, dels med bakgrunn i krav fra Politiet om vaktleder 
110, og dels som harmonisering og lik organisering som resten av 110-Norge. Vi øker da 
bemanningen med 5 ÅV og går med 3 mann (2 operatører og 1 vaktleder) 24/7/365 i 
sentralen. Minimumsbemanningen er allikevel 2 mann og vi kan da avvikle ferie innad i 
vaktlaget mm uten å ta inn vikarer. I dag brukes vikarer i sentralen til en kostnad tilsvarende 
2 ÅV + årlig, noe som i stort vil kuttes i ny organisering. Mao, så vil realiseringen av 5 nye ÅV 
på 110 ha en reell kostnad fra 2018 tilsvarende 2,7 ÅV ettersom vikarbruken går drastisk 
ned. 
Vi innfører også i 2017 en årlig sertifiseringsordning på 2 nivå for å sikre at sentralen til 
enhver tid har nødvendig kompetanse tilstede. 

Beredskapsavdelingen  
Beredskapsavdelingen består av 122 deltidsmannskaper og 29 heltidsansatte som aldri har 
vært mer slagkraftige og kompetente enn hva tilfelle er i dag. Det er en høy grad av 
ærekjærhet og profesjonalitet blant mannskapene som setter sin stolthet i å levere trygghet 
og god beredskap for innbyggerne i vår region. 
Opplæring og kurs: Beredskapsavdelingen vil fortsette fokuset på lovpålagte kurs i 
2017/2018 (grunnkurs start februar, utrykningslederkurs). Mange av disse kursene vil ØABVs 
egne mannskaper utføre selv som internopplæring, og noen tyngre kurs kjøres av Norges 
Brannskole i Tjeldsund/Harstad med de plassbegrensninger det medfører. Flere av våre 
mest erfarne heltidsansatte nærmer seg pensjonsalder, og det er essensielt med en proaktiv 
tilnærming til kompetansebygging slik at vi står faglig sterke tilbake når enkelte går av med 
pensjon.  
I januar 2017 starter opplæringen av mannskapene (18 pax) som skal inngå i 
redningsdykkertjenesten ved ØABV. Gjennom Gjensidigestiftelsen er vi gitt en formidabel 
startpakke som innbefatter utkjøp av timer for vikarer under kurset, redningsdykkerbil og 
utstyr til tjenesten (samlet verdi av ca. 5 mill.). Forventet iverksettelse av skarp beredskap 
med redningsdykkere fom. juli 2017. Redningsdykkertjenesten, som også innbefatter 
Grimstad kommune, vil driftes på lik linje med IUA som eget ansvar med 
styre/representantskap for best mulig oversikt over driftsutgifter og inntektsgrunnlag 
(innbyggerfinansiert 5 kr pr innbygger). 
Beredskapsavdelingen (heltid og deltid) får et stadig bredere nedslagsfelt ift hvilke hendelser 
og situasjoner man er forventet å skulle kunne håndtere (samarbeid med Politiet og ny 
instruks for Pågående Livstruende Vold [PLIVO] hvor vi blir pålagt tid til øving/trening, 
akuttmedisinsk støtte til AMK (hjertestans), redning i elv og vassdrag, håndtering av ulykker 
med farlig gods for å nevne noe.  
Investeringsmessig er det bestilt ny tankbil til Arendal stasjon som forventes levert uke 7 
2017, ny mannskapsbil Froland er bestilt og leveres sommeren 2017, og ny kommandobil er 
levert til Arendal januar 2017 (innbytte). Videre i 2017 og 2018 skal det investeres i nye 
tankbiler til Åmli og Risør, det skal investeres i ny personellflyttebil etter at Åmli sin ble 
kondemnert etter skade i 2016 og det blir gjort materialmessige investeringer kontinuerlig 
(pusteluftkompressor, vernebekledning og annet spesialistutstyr).  

Forebyggende avdeling  
Avdelingen har 7 stillingshjemler inkludert leder som er et minimum lovpålagt antall iht. 
dimensjoneringsforskriften (1 pr 10.000 innb). Forebyggende avdeling utfører tilsyn, 
saksbehandling og veiledning i alle Østre Agder-kommunene med unntak av Grimstad. I 
2017 vil den 7. stilling realiseres etter 4 år som vakant grunnet sparetiltak i ØABV. 
Alle omkomne i brann siste år tilhører risikogrupper som er utsatt for å omkomme i brann. 
Utsatte grupper for å omkomme i brann er bl.a. eldre over 70 år, personer som sliter med rus 
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og/eller psykiatri og nyetablerte innvandrerfamilier. Det forebyggende fokuset på disse 
gruppene fortsetter i 2017. 
Det er også i 2017 mulig å søke Riksantikvaren om midler til tiltak i verneverdige tette 
trehusmiljøer. Arendal, Risør og Tvedestrand har flere slike områder, og forebyggende 
avdeling vil kunne bistå kommunene noe i dette arbeidet. Oppfølging av brannsikringsplan 
for tett verneverdig trehusbebyggelse i Arendal forutsetter et tett samarbeid med andre 
enheter i kommunen. 
En ny forskrift om brannforebygging ble satt i kraft 1. januar 2016. Forebyggende 
brannvernarbeid har dreid fokus fra rutinemessige tilsyn til risikobaserte tilsyn og annen 
risikobasert forebyggende aktivitet. Videre er det et krav i den nye forskriften at kommunen 
(les ØABV sammen med kommunene) skal kartlegge utsatte grupper og brannobjekter der 
brann kan føre til tap av mange menneskeliv. 
ØABV vil opparbeide seg økt kunnskap om risiko og sårbarhet gjennom utarbeidelse av 
egen ROS for brannsamarbeidet. Denne prosessen begynner vinteren 2017 og denne vil 
danne bedre grunnlag for oppfølging av ny forskrift og en ny planlegging for det 
forebyggende arbeidet. 

Feieravdelingen  
Avdelingens lovpålagte oppgaver for 2017 er ca. 21.000 objekter fordelt på ØABVs 7 
samarbeidskommuner. I tillegg til disse lovpålagte oppgavene så er vi også pådrivere av den 
nasjonale 6. klasse undervisningen. Denne undervisningen er et samarbeid med Agder 
Energi som går hver høst, hvor vi har teoretisk undervisning og praktisk slukking på 
programmet.  
Vi har også et nært samarbeidd med forebyggende avdeling på kampanjer som Trygg 
hjemme og Brannvernuka. Pr. 1.1.2017 har feieravdelingen 10 ansatte fordelt på 9 feiere 1 
leder. Det vil ansettes et 11 ÅV som feier ila 2017.  
2017 synes å bli et normalt år for feieravdelingen med full bemanning med en lærling som 
går opp til svenneprøve i løpet av året. 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)  
Lageret med oljevernutstyr finnes på brannstasjonen på Stoa. Dette medfører at utstyr 
enklere kan etterses og at enkle øvelser kan gjennomføres uten kostnader for mannskaper 
på heltid. Noe av det tyngre oljevernutstyret er plassert på et fremskutt depot på Arendal 
Havn (Eydehavn) slik at dette raskt kan fraktes med båt (eks vis Boombag). Lettere 
oljevernutstyr og lenser er plassert på ulike brannstasjoner i hele samarbeidet for hurtig 
håndtering av ulike hendelser. 
IUA vil fortsette å bygge opp sin kompetanse og materialmessige kapasitet ved å kurse 
mannskapene i deltakende kommuner.  

Inkludering 
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. I desember 
2016 ferdigstilte ØABV sitt eget verdidokument som retningsgivende for hva vi ønsker skal 
prege vår virksomhet. Dette er et resultat av medarbeiderundersøkelsens etterarbeid. Når 
det kommer til inkludering, så har brannvesenet fremdeles et godt stykke å gå for å få en 
bedre kjønnsbalanse blant de ansatte, så vel som en større andel med minoritets- eller 
innvandrerbakgrunn. 
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Utvikling av medarbeidere 
Etterarbeid av medarbeiderundersøkelse 2015 

Momentene innenfor hver faktordrøfting/tema-område er samlet i ett dokument etter at alle 
innspill fra de ulike gruppene er kommet inn. Deretter er dette gjort kjent for alle ledere på 
ledersamling den 14. desember 2016. På samlingen gikk vi kort igjennom alle innspill i 
grupper og noen områder ble trukket frem som spesielt viktige for vår organisasjon i tiden 
som kommer.  

• Samarbeid på tvers av avdelinger –dra fordel av hverandres kompetanse/kapasitet + det 
sosiale tilsnittet. 

• Samarbeid mellom utestasjoner på øvelser, og dedikert vaktlagsansvar (heltid) mot 
utestasjoner (som rulleres) for støtte til øving/opplæring. 

• Negativ korridorprat og baksnakking ønskes fjernet –da det oppleves negativt og ikke gir 
noe av verdi. 

• Det må sees på en norm/instruks/mal for lik kompensering av ansatte på kurs, seminar, 
reiser, møter etc. (hva er fritid, hva lønnes, hva forventes, turnus vs. dagtid i så måte 
[forskjeller?] mm)? 

Veien videre vil skapes i avdelingene når det totale bildet med ulike punkter gjøres kjent og 
drøftes videre. Det er også utarbeidet et verdidokument for ØABV som fokuserer på hva vi 
ønsker og forplikter oss til at skal gjenspeile våre holdninger og arbeidshverdag i stort. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,6 1,6   
Fravær langtid (%) 3,4 3,3   
Nærvær (%) 95,0 95,1   

Fraværsprosenten på både korttid og langtid har nå tilsynelatende stabilisert seg på et 
akseptabelt nivå. Enheten har ved inngangen til 2017 flere langtidssykemeldte, men 
forventer dem tilbake ila 1. kvartal. I tillegg må nevnes at resultatene lyver for våre ansatte 
som går i turnus med døgnvakter. Dersom dem er fraværende fra en døgnvakt (24 timer) 
registreres det som 1 dags fravær (8 timer). Kostnadene ved å erstatte våre fravær er 3 x 
høyere og overtids- og vikarkostnadene våre gjenspeiles ikke i en for lav nærværsprosent. 
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 4. Innovasjon og kompetanse  
Enhetsleder: Anne Cathrine Haugland 

 

Bystyrets bestilling 
Bestillingen til Enheten Innovasjon og kompetanse er at de i 2017 skal: 
• Medvirke til å skape en innovasjonskultur som bidrar til valg av gode løsninger, og som 

bidrar til høy kvalitet og bedre ressursutnyttelse i kommunens tjenesteproduksjon.  
• Gjennom Eureka Kompetanse bidra til at kommuneorganisasjonens framtidige 

kompetansebehov ivaretas. 
• I samarbeid med sterke aktører på opplæringsfeltet som UiA, større 

næringsvirksomheter, KS, NAV og andre, sette fokus på framtidas kompetansebehov i 
regionen.  

• Gjennom sin kommunikasjonsavdeling bidra til et levende demokrati og bidra til å 
imøtekomme befolkningens forventninger til deltakelse i den offentlige 
samfunnsdebatten. 

• Arbeide for å utvikle metodikk for å skape dialog med innbyggerne og sikre åpne 
prosesser. 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  27 279   25 785   31 871  
Sum inntekter  -9 804   -8 848   -16 421  
Netto driftsramme enheten  17 475   16 937   15 450  

Enhetens oppfølging  
Innovasjon Arendal 
Innovasjon Arendal skal forsterke vår innovasjonskultur. Bystyret har opprettet et 
innovasjonsstipend på 500 000 kroner som skal deles ut til enheter eller avdelinger med 
gode innovasjonsideer eller - prosjekter.  
Viktige innsatsområder og faglige mål i 2017 er: 
• Fremtidens kommuner fordypningskonferanse om hverdagsrehabilitering i Oslo i 

samarbeid med Ergoterapeutene, Rehabiliteringsforum Norge og Rehabilteringsforum 
Danmark. Målet med konferansen er å spre resultater fra hverdagsrehabilitering til nye 
områder.  

• Fremtidens kommuner hovedkonferanse setter samskaping og digitalisering på 
dagsorden i 2017. Konferansen vil være en del av lederutviklingsprogrammet i Arendal 
kommune. 

• Det skal etableres en strategi og samarbeidsplattform for Fremtidens kommuner 2018 – 
2020.  

• Spre kunnskap om Arendal kommunes innovasjonsarbeid gjennom 
www.innovasjonarendal.no og Innovasjon Arendals facebookside. Målet er at både 
ansatte og folk utenfor kommunen får kunnskap og informasjon som forsterker vår 
innovasjonskultur.  

http://www.innovasjonarendal.no/
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• Etablere møteplasser for ansatte som er involvert i nettverksledelse og 
innovasjonsprosjekter.  

• Utdeling av innovasjonsstipend. Det må etableres en prosess som involverer interesserte 
avdelinger og enheter, sånn at kunnskap om innovasjonsarbeid spres i organisasjonen.  

Eureka kompetanse  
Eureka kompetanse er kommunens kurssenter. Eureka kompetanses aktivitet skal bidra til å 
forbedre levekår i Arendal kommune.  
Aktiviteten i Eureka kompetanse omfatter kompetanseutvikling for ansatte i kommunen 
(Eureka kompetanse - Kommune), tilbud til næringslivet (Eureka kompetanse - Næring) og 
kurs- og samlinger for organisasjoner og innbyggere (Eureka kompetanse - Samfunn). 
 
Enhet for Innovasjon og kompetanse har ansvar for daglig drift av kurssenteret. Alle 
fagsektorer bidrar i innholdsutvikling og gjennomføring av kurs og samlinger.  
 
For Innovasjon og kompetanse er viktige satsingsområder og faglige mål i 2017: 
• Å øke kjennskap til Eureka kompetanses aktivitet blant ansatte, politikere, 

organisasjoner, næringsliv og innbyggere.  
• Bidra til høy utnyttelse av lokaler, samt sørge for godt læringsmiljø for de som låner/leier 

lokalene.  
• Innføring av ny kursportal. Den nye kursportalen er en del av KS Læring. Eureka 

kompetanse har ikke totalansvar for bruk av KS Læring i kommunen.  
• Interregprosjektet KOBRA – Kompetansebasert Regional Analyse. Gjennom KOBRA 

tester kommunen ut et digitalt læringstilbud (campus) for næringslivet.  

Kommunikasjon  
Viktige satsinger og faglige mål i 2017 er: 

• Fortsette utvikling av nettsiden på bakgrunn av tilbakemeldinger og brukertester.  
• Ansvar for kommunens webredaksjon og effektiv utnyttelse av ressurser når det gjelder 

kommunikasjon på nettsiden. 
• Utvikle nytt intranett gjennom det interkommunale prosjektet «Nytt intranett». 
• Lage kanalstrategi for hvilke sosiale medier vi bruker, hvordan vi bruker dem og hvem 

som har ansvar for å publisere og svare.  
• Jobbe aktivt med sosiale medier i vår hverdagskommunikasjon. 
• Informasjonsansvar for Fremtidens kommuner, herunder ansvar for nettsider, sosiale 

medier, trykksaker og annonsering. 
• Informasjonsansvar for Arendalsuka, herunder ansvar for nettsider, sosiale medier, 

trykksaker og annonsering.  
• Jobbe for godt språk i kommunen. 
• Robust og god informasjonsberedskap.  
• Kommunikasjonsrådgivning og bistand i interne og eksterne prosjekter.  
• Utarbeide dokumentmaler basert på grafisk profil og gi opplæring i bruk av disse.  
• Revidere Arendal kommunes kommunikasjonsstrategi. 

Servicesenter  
Viktige satsinger og faglige mål i 2017 er: 
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• Samhandling med ansatte og besøkende for å oppnå god og effektiv kommunikasjon i 
alle kanaler. Dette gjelder sentralbord, publikumsmottak (telefoner og besøk), e-post og 
sosiale medier.  

• Delta i kommunens webredaksjon og i interkommunalt samarbeid om kommunikasjon og 
samhandling  

• Daglig drift av kommunens Facebookside og andre sosiale medier i henhold til gjeldende 
kanalstrategier. Ansvar for å svare på henvendelser som kommer via Facebook. 

• Øke kvalitet og effektivitet i daglig drift og service knyttet til øvrige oppgaver, herunder 
skjenkesaker, Trio (kalender/sentralbord/intern telefonkatalog), meglerpakker/infoland/ny 
kartløsning, egenerklæringer, annonsering, publikumsmottak for bostøtte og startlån, 
bistå i klagesaker, transporttjeneste m.m.  

• Sikre at nyansatte legges inn i Trio og at alle ansatte til enhver tid er oppdatert på 
hvordan kalender skal benyttes.  

• Bidra til digitale løsninger for kommunens tjenester. Det skal opprettes bedre 
selvbetjeningsløsninger for publikum med 5 arbeidsstasjoner, skriver og skanner, samt 
digital selvbetjeningsautomat ved inngangspartiet. Besøkende som kan hjelpe seg selv 
skal hjelpe seg selv.  

• Vise ekstra oppmerksomhet til innbyggere som har spesielle behov. 
• Ansvar for innkjøpsavtale for tolketjenester og skjenkekontroller herunder evaluering og 

kvalitetssikring av disse tjenestene.  
• Betjene turistkontoret utenom sommersesong. Bestrebe å tilby god hjelp til besøkende 

samt bidra i planlegging av denne oppgaven. 

Arendalsuka  
Enheten er bidragsyter i den praktiske organiseringen av Arendalsuka og har i 2016 
ansvar for: 
• Praktisk og teknisk gjennomføring av alle Arendalsukas egne arrangementer 
• Videreutvikling av nettside og påmeldingssystem for Arendalsuka 
• Drift av www.arendalsuka.no og ukas tilstedeværelse i sosiale medier 
• Gode systemer rundt overnatting og vertskapfunksjonen for Arendalsukas gjester 
• Utvikling og oppfølging av behov for infrastruktur knyttet til arrangementet.  
• Utarbeide gode systemer og rutiner for den praktiske delen av arrangementet. 
• Samarbeid med øvrige funksjoner i Arendal kommune som jobber med arrangementet 

(kultur, Rådmannens stab, parkering etc.) 

Inkludering 
Enheten er bevisst kommunens samfunnsoppdrag og prioriterer oppgaver i henhold til dette. 
Forventninger til ansatte og ledere er kjent og utgangspunkt for fellesmøter, 
medarbeidersamtaler og daglig kommunikasjon om oppgaver.  
Det er et mål å ha to språkpraksisplasser i enheten, henholdsvis på Servicesenteret og i 
Eureka kompetanse.  
Alt kommunikasjonsarbeid tar utgangspunkt i målgruppens behov og forutsetninger. 
Innovasjon Arendal og Eureka kompetanse er satsinger som skal bidra til å øke levekårene i 
kommunen.  
Det er alltid et mål å lyse ut heltidsstillinger. I noen sammenhenger har vi ikke stillingshjemler 
til dette, men når vi ser muligheten for å slå stillinger sammen for å få heltid gjøres dette.  

http://www.arendalsuka.no/
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Utvikling av medarbeidere 
Utvikling av medarbeidere skjer i samspill mellom den enkelte medarbeider og leder, men 
også i fellesskap i hele enheten.  
Kompetansebehov er tema under medarbeidersamtaler. Ansatte deltar ved behov på kurs og 
konferanser og deler det som er relevant til personalgruppene når de er tilbake.  
Det gjennomføres tre innovasjonsverksteder i enheten i året, der målet er å sette utvikling av 
våre tjenester eller arbeidsmiljøet på dagsorden.  
Det gjennomføres en årlig enhetssamling for alle i enheten. Programmet utarbeides i 
samarbeid med HMS-utvalget. 
Alle nettverk gjennomfører regelmessige møter der kompetansebehov følges opp gjennom 
året. Det er utarbeidet en handlingsplan for å sette kompetanseutvikling på agendaen i hele 
enheten. 
Enhetsleder informerer ukentlig om aktivitet i enheten.  
Mestringsledelse og mestringsklima er refleksjonstema på samlinger og den enkeltes ansvar 
i det daglige. 
Det er utarbeidet en egen handlingsplan for HMS i enheten. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,4 2,4  2,4 
Fravær langtid (%) 3,9 6  2,6 
Nærvær (%) 93,6 91,6  95 
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 5. Vitensenteret Sørlandet 
Enhetsleder: Kine Wangerud 

 

Bystyrets bestilling 
Bestillingen til Enheten Vitensenteret Sørlandet er at de i 2017 skal: 
• Være et populærvitenskaplig lærings- og opplevelsessenter for teknologi, naturvitenskap 

og matematikk der besøkende lærer ved å eksperimentere.  
• Være et viktig virkemiddel for økt kunnskap i realfag og skal bidra til å skape interesse for 

og bedre rekruttering til et kompetanseområde regionen trenger både nå og i framtiden. 
• Være en aktiv part i ressursgruppen for utvikling av realfagskommunene. 
• Være en sentral aktør i arbeidet med livslang læring. 
• Bli det beste vitensenteret i Norge på næringsnært samarbeid. 
• Bidra til økt folkehelse og arbeide aktivt med aktuelle tema for å bedre regionens levekår.  
• Starte opp et arbeide med å se alternative organisasjonsformer for Vitensenter 

Sørlandet. 

Bystyrets ressurstildeling 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  17 051   15 496   15 867  

Sum inntekter  -13 315   -12 075   -12 562  
Netto driftsramme enheten  3 736   3 421   3 305  

Vitensenteret Sørlandet sin drift er finansiert gjennom en tredelt modell: 
- 1/3 fra Arendal kommune og Aust-/Vest-Agder Fylkeskommune. 
- 1/3 gjennom statlige overføringer via Vitenprogrammet i Norges Forskningsråd 
- 1/3 gjennom egen inntjening. 

Arendal kommunes rammetildeling til Vitensenteret utgjør 22% av den totale driften. 
Rammen går til å opprettholde et helhetstilbud til barnehager, skoler og allmenheten i 
Arendal kommune. Vitensenteret har åpent for undervisning fire dager i uken, i tillegg til å ha 
åpent for fritidspublikum i helger og skoleferier. Vårsemesteret er allerede fullbooket med 
undervisning. Vi jobber aktivt for å få inn flere prosjekter og langsiktige avtaler som gir en 
driftsmessig forutsigbarhet.  
Vitensenteret har hatt jevne besøkstall de siste to årene. Vi har som ambisjon å øke 
besøkstallene i 2017, og må derfor jobbe kontinuerlig med fornyelse for å fremstå som et 
attraktivt tilbud for fritidspublikum. Vi ser det er behov for å forsteke vår innsats med å 
markedsføre alle de aktiviteter og tilbud vi har, og håper at vi finner rom for å tilsette noen 
med markedskompetanse og solid erfaring på dette området.  
For kort tid siden fikk vi beskjed om at de statlige driftsskuddet økes fra kr.5.000.000,- i 2016, 
til kr.5.200.000,- for 2017. Vi tar det som et signal på at VITEN-styret i Norges Forskningsråd 
er fornøyd med vår utvikling og fokus for videre utvikling. 
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Enhetens oppfølging  
Vitensenteret Sørlandet er et populærvitenskaplig lærings- og opplevelsessenter for 
teknologi, naturvitenskap og matematikk der besøkende lærer ved å eksperimentere. 
Livslang læring ligger som fundament for Vitensenteret, vi er til for alle. 
Vitensenteret Sørlandet skaper realfagsglede og lærelyst gjennom interaktive utstillinger og 
pedagogisk opplegg hvor barn og unge selv får eksperimentere. I desember i 2017 er det 5 
år siden vi åpnet første byggetrinn. Det vil si at tiden er inne for å starte en 
fornyelsesprosess. Dette er tidkrevende og kostnadskrevende, men det skal gjennomføres 
en del endringer.  
I forbindelse med at Arendal kommune nå har fått en nasjonalpark, vil Vitensenteret i 2017 
klargjøre organisasjonen, bygge nettverk og planlegge tiltak for å stille oss disponible til å 
kunne bli et Velkomstsenter for Raet nasjonalpark. 
I løpet av 2017 har vi som målsetning å finne egnede lokaler til etableringen av en avdeling i 
Kristiansand. En slik etablering vil gi oss mange muligheter i forhold til at vi får et bredere 
fagmiljø, når flere barn og unge, bredere nettverk og mulighet til større inntjening for å i 
større grad kunne gjøre nødvendige investeringer i fremtiden. Kristiansand kommune har 
besluttet å støtte avdelingen i Kristiansand med driftstilskudd. Videre er Cultiva en stor og 
aktiv samarbeidspartner. Vitensenteret Sørlandet er i dialog med flere aktører i forhold til å 
finansiere denne avdelingsetableringen. Det skal utvikles en egen identitet, slik at de som 
besøker Vitensenteret i Arendal, opplever noe annet hvis de besøker Vitensenteret i 
Kristiansand.  
I perioden 2016-2019 har de regionale vitensentrene i Norge fått en ny strategi av Norges 
Forskningsråd som er grunnlag for tildeling av statlige midler i denne perioden. Den nye 
strategien er delt i inn tre hovedområder: 
1. Bidra til økt kompetanse hos skole- og barnehagelærere 
2. Bidra til å øke familiers realfagskompetanse 
3. Bidra til videreutvikling av senterets egen kompetanse 
Hvert år må vi rapportere i forhold til en rekke indikatorer innunder hver av disse tre 
hovedområdene. Målområde 1, har Vitensenteret Sørlandet fått nasjonalt ansvar for. Dette 
innebærer at vi skal arbeidet spesielt mye med dette området i strategiperioden og iverksette 
en rekke tiltak i egen organisasjon, og starte opp piloter som senere skal kunne 
implementeres hos de øvrige regionale vitensentrene i Norge. Dette vil være tidkrevende, 
spennende og kompetansehevende. UiA vil være en viktig partner i dette arbeidet, og de har 
støttet oss i ta en nasjonal rolle i dette strategiarbeidet. 
Vitensenteret Sørlandet har et nært og godt samarbeid med skoleavdelingen i Arendal 
kommune og med Risør kommune som også er realfagskommunen. Det ligger riktignok et 
potensiale i et enda bredere samarbeid. I løpet av 2017 har vi som målsetning å få etablert et 
godt samarbeid med Kristiansand kommune.  
I 2017 vil vi aktivt bidra til å etablere et bedriftsnettverk med mål om å få flere tilreisende til å 
komme til oss og at vi kan flytte gjestestrømmer mellom aktører i vår region. Vi skal delta på 
workshoper hvor næringslivbedrifter er godt representert for å kunne etablere felles 
prosjekter og samarbeid.  
I vår tilrettelegging for å kunne bli et Velkomstsenteret til Raet Nasjonalpark har vi som mål 
at det som presenteres i dette Velkomstsenteret skal bidra til at flere tar i bruk vår flotte 
nasjonalpark. Økt ferdsel i nasjonalparken, men økt kunnskap om viktigheten av vern og 
kunnskap om selve nasjonalparken vil være en målsetning.  
Det vil i løpet av 2017 være nye samtaler i forhold til alternative organisasjonsformer for 
Vitensenteret Sørlandet. Det er viktig å understreke at dagens organisasjonsform, ikke har 
vært til noe hinder for utvikling og for å nå alle de mål som fortløpende settes for de regionale 
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vitensentrene i Norge. Vi opplever Arendal kommune som en god eier av Vitensenteret 
Sørlandet.  

Inkludering 
Vitensenteret har som organisasjon blitt enige om at vi som et ledd i vårt inkluderingsarbeid 
skal i 2017 tilby to personer anledning til å få arbeidstrening på Vitensenteret. Vi opplever det 
som svært positivt og en berikelse for vårt arbeidsmiljø. Avtaler er allerede inngått. I alt det vi 
utvikler er inkludering et viktig element. I 2017 har vi som målsetning å igjen få tak i midler 
som gjør at definerte målgrupper skal få et spesielt gunstig økonomisk aktivitetstilbud.  
Når Vitensenteret utvikler aktiviteter og utstillinger er vi svært opptatt av universell utforming.  
Vitensenteret har kun utlyst heltidsstillinger med unntak av tilkallingshjelpene (elver og 
studenter) som arbeider fortrinnsvis i helger og i skoleferier.  

Utvikling av medarbeidere 
Vitensenteret Sørlandet lager hvert år et omfattende HMS-årshjul. Det defineres tiltak for 
hver måned og hvem som er ansvarlig for det enkelte tiltak, og alt evalueres fortløpende på 
HMS-utvalgsmøtene. I 2017 vil vi installere lydanlegg slik at varsling inne på 
undervisningsrommene blir bedre. I 2017 skal vi ha ekstra fokus på sikkert drift og 
vedlikehold av utstillingen.  
På bakgrunn av Vitensenteret Sørlandet i 2017 vil ansette flere (uten behov for økning i 
rammen) vil det være nødvendig med ekstra fokus på opplæring og at grunnlagsmaterialet 
for denne opplæringen er av høy kvalitet. Videre skal vi som øvrige enheter gjennomføre en 
medarbeiderundersøkelse som vil kreve egne HMS-utvalgsmøter, ledermøter og 
personalmøter.  
Vitensenteret lever etter visjonen «Varm, stolt og utadvendt». Dette er grunnlaget for mange 
beslutninger og prioriteter vi gjør. Dette gir også et godt grunnlag for fokus på mestring, 
mestringsledelse og mestringskultur. For at hver ansatt skal oppleve stolthet, er mestring 
viktig. Det å be hjelp, bistand, kollegaveiledning eller ønske om økt kompetanse for å mestre, 
ansees å være viktig og sentralt i vår kunnskapsbedrift. Ansvar for egen læring for å føle 
mestring.  
Det vil også bli brukt mye tid på opplæring på de nye systemene som Arendal kommune 
implementerer i 2017. Dette er forholdvis krevende for en liten organisasjon. 
I 2017 vil vi ha fokus på en omforent utviklingsplan som skal være grunnlag for prioritering i 
forhold til ressursplanlegging, økonomi og kompetansetiltak. På bakgrunn av 
medarbeidersamtaler i 2016 har vi besluttet at det skal i tillegg til konferanser, workshoper, 
kurs, skal den største satsingen i 2017 være kompetanseoverføring og utvikling i egen 
organisasjon. Den nye strategien som Norges Forskningsråd har utarbeidet, som er 
gjeldende for alle de regionale vitensentrene, er kompetanse og kvalitetssikring to sentrale 
områder. Dette kommer til å prege våre satsninger og fokus å flere år fremover. Utvikling av 
metoder for å evaluere kvaliteten i våre leveranser vil være i fokus flere år fremover. 
Universitet, høyskoler og forskere skal involveres i dette arbeidet de neste årene. 
Vitensenteret har gått inn i et nasjonalt nettverk, og vil også delta i et Europeisk nettverk med 
forskere for å tilegne oss økt kompetanse på dette området. 
I 2018 har vi som mål å starte opp et Talentsenter for høytpresterende elever i realfag. Dette 
krever at vi starter arbeidet i 2017 med å tilegne oss kunnskap om hvordan dette bør 
organiseres, driftes, innhold og nettverk.  
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Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,7 1,6   
Fravær langtid (%) 3,4 0,0   
Nærvær (%) 94,9 98,4  98 

Vitensenteret har få ansatte slik at en sykemelding kan gjøre store utsalg på enhetens 
resultat. I 2016 hadde vi ingen langtidssyke, og de fleste fraværsdager var forkjølelse og 
syke barn.  
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 6. Arendal voksenopplæring  
Enhetsleder: Lena Halvorsen 

 

Bystyrets bestilling 
Bestillingen til Arendal Voksenopplæring er at de i 2017 skal bidra til å: 
• Opprettholde gode opplærings- og kvalifiseringstilbud til tross for den pågående 

asylsøker og flyktningkrisen. 
• Sikre innvandrere og flyktninger språkkunnskaper på et godt nivå slik at de lettere og 

raskere kan komme i lønnet arbeid. 
• Tilrettelegge arbeidstilvenningstilbud som fanger opp de med særlig svake faglige 

stimulere voksne med mangelfull utdanning til å fullføre et utdanningsløp. 
• Bidra med prosjektarbeid innenfor satsingsområdet Livslang Læring Kommunedelplan 

Tidlig innsats for bedre levekår 2023. 

Bystyrets ressurstildeling 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter 51 425 46 370 39 574 
Sum inntekter -34 810 -30 813 -25 886 
Netto driftsramme enheten 16 615 15 557 13 689 

Den økonomiske rammen ved Arendal voksenopplæring (AVO) er firedelt – kommunal 
rammeoverføring, statlige tilskudd, refusjoner fra andre kommuner og etater samt kursavgift 
fra deltakere uten rett på gratis norskkurs. De økonomiske rammene er ikke forutsigbare 
siden de styres av følgende forhold: 

• antall deltakere i norskopplæring og omfanget av tilskuddet og refusjoner for disse 
• antall betalende deltakere og inntekter fra denne virksomheten 
• salg av opplæring i basiskompetanse til bedrifter 
• omfanget av prosjektmidler 

Tjenesteproduksjon og omfanget av statlige tilskudd ved AVO økte betydelig i 2016 som 
følge av flyktningsituasjonen- enheten har fått mange nye deltagere med en topp på 750 
deltagere høsten 2016, økte leieutgifter og behov for nye lokaler, samt mange nye ansatte. 
Voksenopplæringen har gitt opplæring til nye målgrupper og mottatt nye tilskudd 
(asylsøkere- både voksne og enslige mindreårige). AVO har ved inngangen til 2017 en 
nedgang i antall deltagere, 660 pr januar 2017. Årsaken er at det siste statlige 
desentraliserte asylmottaket i Arendal kommune legges ned i februar 2017. AVO vil dermed 
ikke lenger gi opplæring eller motta tilskudd for denne gruppen.  
I budsjettet for 2017 er det tatt høyde for høyere tjenesteproduksjon enn i 2016. 
Usikkerhetsmomenter i 2017 er blant annet antall beboere i Tvedestrand EMA-mottak og 
hvor lenge mottaket vil være i drift. Det er ca. 25 enslige mindreårige asylsøkere igjen i 
Tvedestrand EMA-mottak ved inngangen til 2017. Selv om antallet EMA er halvert fra i fjor er 
dette en mer ressurskrevende gruppe enn noen gang tidligere. Det er også usikkerhet knyttet 
til overføring av flere enslige mindreårige til Tvedestrand fra andre deler av landet. Arendal 
voksenopplæring vil sannsynligvis ikke motta like høye statlige tilskudd som i 2016 grunnet 
færre deltagere (asylsøkere og enslige mindreårige).  
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Det er ventet samme antall flyktninger på introduksjonsprogrammet som i 2016 (anmodning 
om bosetting av 130 flyktninger i 2017) og økt ressursbruk knyttet til dette. Det er også 
kontinuerlig økning i antall deltagere med behov for grunnskoleopplæring for voksne. I tillegg 
er det forventet volumøkning i antall realkompetansevurderinger i grunnskoleopplæringen for 
voksne , omfanget av dette blir ikke kjent før i mars.  
Arendal voksenopplæring har økt bemanningen betydelig( fra 43 årsverk i 2015 til 59 årsverk 
ved inngangen til 2017) De økte ressursene er knyttet til adminsistrasjon, behov for flere 
funksjonsstillinger, samt økt lærer og assistentbehov. Det er sannsynlig at Arendal 
voksenopplæring må redusere bemanningen i løpet av 2017.  

Enhetens oppfølging  
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. 560 deltakere, 
opplæringstilbud på dag- og kveldstid, fra 3 til 25 timer per uke. Norskopplæringen med 
samfunnsfag finansieres gjennom statlige tilskudd. Andre kvalifiserende tiltak for 
flyktninger i Introduksjonsprogrammet finansieres gjennom integreringstilskuddet/refusjon 
fra Nav. Norskopplæringen for asylsøkere finansieres gjennom statlige tilskudd.  

2. spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2): ca. 30 elever (herunder 
slagpasienter, hørsels- og synshemmede), opplæringstilbud individuelt og i grupper fra 1 
til 4 timer per uke, finansiering: kommunal ramme 

3. grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): ca. 100 elever, 
opplæringstilbud ca. 25 timer per uke, finansiering: kommunal ramme. Eget statlig 
tilskudd til grunnskoleopplæring for asylsøkere i alderen 16 – 18 år. 

4. basiskompetanse i arbeidslivet (BKA): kortere kurs med varierende lengde, 
gjennomsnittlig 50 timer per kurs, statlige prosjektmidler.  

Enheten vil ivareta Bystyrets bestilling for 2017 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 vil fortsette å tilby 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, 



Virksomhetsplaner 2017                                                                                                    Arendal kommune  2017   

 

25 
 

introduksjonsbedrift/drift av kaféen på biblioteket, samarbeid med NAV gjennom bl.a. 
felles satsing på arbeidsretting av Introduksjonsprogrammet og karriereveiledning, 
deltakelse i kommunens praksistildelingsutvalg 

• 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 
kombinasjonsklasser 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:  
o prosjektsøknad om 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)  

o 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)  

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

o opplæringstilbudet ”MOT” for høyt utdannede innvandrere (intensiv norskopplæring 
og ressursmobilisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger med høyere 
utdanning) 

o 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)  

o pilotprosjekt: Opprettelse av eget «Lavterskel helsetilbud» for deltagere ved AVO i 
samarbeid med helsestasjonen, forebyggende tjenester/ team for psykisk helse og 
rus (mål: forbyggende fysisk og psykisk helsearbeid, fange opp alvorlige utfordringer 
på et tidlig tidspunkt)  

o samarbeid mellom AVO, NAV og Durapart. (mål: Tidlig innsats, kompetansebygging, 
yrkesprøving, praksis og norskopplæring for menn i alderen 30+ som deltar i 
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introduksjonsprogrammet. Forhindre frafall for denne gruppen med mål om å komme 
raskere ut i arbeid eller yrkesutdanning) 

Inkludering 
Arendal voksenopplæring er en enhet preget av mangfold. 18 % av de ansatte ved Arendal 
voksenopplæring er minoritetspråklige. 28 % av de ansatte er seniorer og mottar 
seniornedslag i sine stillinger. Vi legger også legger til rette for individuelle tilpasninger og 
tilrettelegging for ansatte som har behov for det. Arendal voksenopplæring samarbeider med 
NAV og andre aktører og stiller oss positive til å ta imot personer i arbeidspraksis og 
arbeidstrening.  
Arendal voksenopplæring har en heltidskultur da over 50 % av de ansatte jobber fulltid. AVO 
vil likevel ha som mål å ansette i hele stillinger ved nyansettelser fremover.  

Utvikling av medarbeidere 
Ved Arendal voksenopplæring jobber vi med kommunens arbeidsgiverstrategi 2023 Sammen 
om framtida! og med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Etisk refleksjon rundt vår 
yrkesutøvelse med «reflekterende team» som metode tas opp jevnlig på personalmøter, 
samt kollegaveiledning, fadderordning, team-byggende aktiviteter og sosiale tiltak, sikring av 
kompetanseoverføring og faglig utvikling for alle ansatte.  
Overordnet mål for HMS-arbeidet 2017 er ivaretagelse av personalet og arbeidsmiljøet, og 
fokus på nærvær. AVO har høsten 2016 samarbeidet med Agder Arbeidsmiljø med tema 
sykefraværsoppfølging, - og samhandling og kommunikasjon på arbeidsplassen. Samarbeid 
med Agder Arbeidsmiljø videreføres i 2017 med nye mål og tiltak for arbeidsmiljøet. En 
annen del av HMS- arbeidet for 2017 er gjennomgang av beredskap og prosedyrer ved 
trusler/ alvorlige hendelser i samarbeid med politiet, beredskapsansvarlig i kommunen og 
personalet.  
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,5 1,8  1,5 
Fravær langtid (%) 8,0 4,7  4,5 
Nærvær (%) 89,6 93,5  94 

Arendal voksenopplæring har hatt en positiv utvikling med nedgang i både korttidsfraværet 
og langtidsfraværet i perioden. Nærværsprosenten har nådd enhetens mål for perioden.  
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 7. Østre Agder  
Enhetsleder: Ole Jørgen Etholm 

 

Bystyrets bestilling 
Bestillingen til Enheten Østre Agder er at de i 2017 skal: 
• Bidra til at Arendalssamfunnet handler i forståelse med våre nabokommuner, og er en 

positiv bidragsyter for å realisere Regionplan for Agder.  
• Bidra til at avgjørelser fattes ut fra hensynet til hva som bidrar til det beste og mest 

balanserte resultatet for Agder som landsdel. 
• Bidra til å gi våre innbyggere et best mulig tjenestetilbud gjennom et tett samarbeid i 

Østre Agder inklusiv Grimstad og Froland, og sørge for at områdets interesser blir 
ivaretatt i pågående regionale og nasjonale planprosesser. 

• Bidra til å ta vare på Sørlandets Sykehus HF Arendal som et fullverdig akuttsykehus, og 
videreutvikle det helsefaglige miljøet i regionen. 

• Følge opp Strategisk Næringsplan for Østre Agder. 
• Følge opp Strategisk rammeplan for velferdsteknologi i Østre Agder. 

Representasjon 
Arendal kommune er representert med ordfører og leder av opposisjonen i styret, og de 
ivaretar gjennom sin styredeltakelse ansvar for å bidra til at kommunens mål for det 
interkommunale samarbeidet følges opp.  
Tilsvarende gjør rådmannen i rådmannsutvalget og andre deltakere fra Arendal i lederforum 
innenfor skole og for helse og omsorg. Arendal har i tillegg deltakere i en rekke 
spesialistgrupper – folkehelse, kommuneoverleger, ehelse og veilys. I tillegg kommer 
deltakelse i ulike prosjektgrupper primært innen helsefeltet. 

Bystyrets ressurstildeling 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  32 533   21 035   33 291  

Sum inntekter  -19 714   -8 685   -30 697  
Netto driftsramme enheten  12 819   12 350   2 594  

Sekretariatet gjør oppmerksom at teksten for Østre Agder er tilpasset styrebehandling i Østre 
Agder som er oppdragsgiver for enheten: 

Evaluering av Østre Agder 
Styret for Østre Agder har vedtatt å evaluere Østre Agder. Siktemålet er å avklare hvilke 
oppgaver og roller et videre interkommunalt samarbeid skal få. Evalueringen blir basert på 
både egenevaluering og på en ekstern gjennomgang i regi av Agderforskning. 
Styret i Østre Agder vil engasjere bystyrer og kommunestyrer i evalueringsprosessen for at 
de folkevalgte i kommunene skal kunne legge premisser for framtidig interkommunalt 
samarbeid. Intensjonen er at forslag til vedtektsendringer skal kunne være ferdig behandlet i 
kommunene i løpet av 2017. 
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Utbyggingsprosjekt 
Østre Agder har mange ulike utviklingsprosjekt på gang. Herunder to store byggeprosjekt – 
krematorium og nytt bygg for legevakt/KØH. Slike prosjekter iverksettes i regi av 
vertskommunen, men innebærer betydelig involvering av de deltakende kommuner gjennom 
Østre Agder. Det jobbes med prinsipper for medfinansiering av investeringene. 

Ny region Agder 
Ny region på Agder innebærer at fellesskapet vil bruke tid og ressurser på avklaringen av 
konsekvenser for regionen. Kommunene må i felleskap avklare hvilke samordningsoppgaver 
en ønsker å tillegge Østre Agder. Kontakten mot Grenlandsregionen videreføres med særlig 
vekt på arbeidet for å få realisert Grenlandsbanen. Det er aktuelt å styrke samarbeidet med 
Kristiansand og Knutepunktet ut over det tette samarbeidet som er etablert i forbindelse med 
Agderprosjektet(helse). Østre Agder søker å være en lyttepost mot Sørlandet sykehus HF og 
være en felles plattform for dialog med dette.  

Felles næringssatsing 
2017 er andre år i prosjektfasen med oppfølging av Strategisk næringsplan. Element i planen 
er kommet på plass mens mye arbeid gjenstår. Ønsket er klarere oppgavefordeling for 
næringsutviklingsarbeidet mellom kommunene hver for seg og hva som mer hensiktsmessig 
løses i fellesskap. 

Helse, omsorg og voldsforebygging 
Det foregår et meget omfattende samarbeid på helse- og omsorgsfeltet. I tillegg til 
satsningen på ny legevakt og nye lokaler for KØH, så vil den store fellessatsingen på 
anskaffelse på digital varslingsteknologi og etablering av responssenter være en hovedsak. 
Alle åtte kommuner er med og Østre Agder er sammen med Kristiansand i Knutepunktet 
hoveddrivkraft i den satsning som er vedtatt. Satsing på FoU i form av en egen plan vil 
komme på plass i løpet av 1.halvår. Det utarbeides en egen virksomhetsplan for Østre 
Agders satsning i sektoren. Denne legges fram for styret til orientering. 
Fellessatsingen på ATV (Alternativ til vold) får styrket sine ressurser i 2017 ved at 
bevilgningen fra nasjonale myndigheter har bidratt til at en får en tredje medarbeider. 

Prioriteringer i skolesektoren 
Østre Agder har ambisjoner om å konkretisere samarbeidet på skolefeltet i 2017. Skolefaglig 
ledelse i kommunene vurderer fellesprosjekt i form av kompetansehevingstiltak for lærere 
som en mulig satsning som det er behov for. Dette for å imøtekomme endrede formalkrav til 
våre medarbeidere. 

Eventuell sammenslåing av IKT Agder og DDØ 
Østre Agder påtar seg løpende utredningsoppgaver på felt der det er behov. I første halvår 
2017 vil sekretariatet bistå i utredningsarbeidet vedrørende eventuell sammenslåing av IKT 
Agder og DDØ. Samarbeidet skal ha nødvendige midler til på kort varsel å kunne engasjere 
seg i utredningsarbeid som kan bidra til viktige lokaliseringer av virksomheter til regionen. 

Økonomiske rammer 
Østre Agder legger stor vekt på stram økonomistyring med sikte på å holde seg innenfor 
tildelt driftsrammer. Samlet omfatter administrasjonen i Østre Agder i 2017 5 faste og 
midlertidige stillinger. Det foreligger ingen planer om å utvide dette. Sekretariatet vil som 
tidligere sikre forsvarlig behandling i utvalg og styret. Samt bidra til tett kontakt med 
eierkommunene med sikte på at interkommunale forpliktelser skal være forutsigbare og 
basert på vedtak i hver enkelt kommune. 
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Enhetens oppfølging  

Inkludering 
Ut over fellesorienteringer fra IMDI og UDI til styret og rådmennene har feltet så langt ikke 
ligget innenfor det kommunene har ønsket at Østre Agder skal engasjere seg i. 

Utvikling av medarbeidere 
Medarbeidere blir gitt anledning til å delta på nasjonale arenaer for å kunne utvikle sin 
kompetanse på sine spesialfelt. Gjennom pågående prosjekt er og medarbeidere i 
kommunene blitt gjort i stand til engasjere seg nasjonale prosjekt. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,0 0,8  1% 
Fravær langtid (%) 1,1 0,1  1% 
Nærvær (%) 96,9 99,2  98% 

Faglige mål 
Skal Østre Agder ivareta sin rolle så må vi spille en nøkkelrolle for kompetanseheving 
innenfor de felt kommunene ønsker at samarbeidet skal engasjere seg i. Derfor er bruk av 
ressurser på kompetansehevende tiltak for medarbeidere i kommunene et viktig satsingsfelt. 
Det er tett kobling mellom introduksjon av nye tekniske løsninger for eksempel på helsefeltet 
behovet for opplæring av medarbeidere og ledelse i tjenesten 
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 8. Levekår  
Enhetsleder: Tora Halvorsen 

 

Bystyrets bestilling 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet vil fortsatt ligge til grunn for alle tjenesteutvikling i de kommende 
årene. Det samme gjelder etisk refleksjon som er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. 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.  
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den 
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre». 
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 
• Rekruttering  
• Innovasjon 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  184 334   188 970   202 466  
Sum inntekter  -24 536   -45 189   -64 198  
Netto driftsramme enheten  159 798   143 781   138 268  

Barnevernet styrkes med til sammen 5 årsverk i løpet av 2017, tilsvarende 2.450 mill. 
Stillingene skal brukes i tiltaksgruppa og fosterhjem/institusjonsgruppa.  
Det er i 2017 helt nødvendig å følge nøye med på utgifter og inntekter/refusjoner i 
barnevernet, jfr. regnskap for 2016. Det er mye som tyder på at budsjettet til kjøp av tjenester 
er urealistisk. 
Helsestasjonen er styrket med 1 årsverk helsesøster til skolehelsetjenesten. I tillegg skal e-
helsesøster vurderes. 
Kriteriene for tilskudd til kommunalt rusarbeid er endret. Det er gitt tydeligere føringer for hva 
det kan søkes om, samt at det vil skje en gradvis nedtrapping i tilskuddene. Det forventes at 
kommunene benytter økte rammeoverføringer til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen for å 
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sikre varig økt kapasitet i tjenestene. Enhetens ramme er for 2017 styrket med 2.0 millioner 
til rus. Disse må hovedsakelig brukes til å kompensere for forventet redusert tilskudd til 
feltsykepleie og miljøarbeidertjeneste. 
Det knytter seg hvert år usikkerhet til hvor mye tilskuddsmidler kommunen får. Dette blir som 
regel ikke avklart før rett før sommeren. Dette gjør tjenestene til rusavhengige lite 
forutsigbare. 
I tillegg til å søke kommunale rusmidler, vil vi også i år søke om tilskudd til psykologer, 
innsatsteam psykisk helse, samhandling ettervern rus og overdosestrategien. 

Enhetens oppfølging  
Enheten vil i år spesielt rette oppmerksomheten mot:  

Det gode menneskemøtet ved å 
møte mennesker sånn som vi selv ønsker å bli møtt, være tilstede i øyeblikket, spør hva som 
er viktig for den enkelte, lytte, sjekke ut, være tilgjengelige, holde det vi lover. 

Alle innenfor, ingen utenfor ved å 
sette fokus på egne holdninger, skape mestringsarenaer, gjøre mer bruk av 
erfaringskompetanse, skape gode menneskemøter, reflektere rundt hva det er å være 
innenfor eller utenfor. 

Gode forløp, ved å 
sikre overganger mellom tjenester, ha gode rutiner og sjekklister, sjekke ut med bruker. 
Tilsyn barn og unge 7-12 år med psykiske vansker skal følges spesielt opp. 
Kompetanse: kompetansemidlene skal brukes i tråd med satsingsområdene.  

Den enkelte avdeling har i tillegg egne satsingsområder: 

Arendal helsestasjon 
• Tidlig hjelp til gravide, barn, unge og familier som sliter 
• Bidra til god fysisk og psykisk helse for barn og unge 
• Videreutvikle tverrfaglig samarbeid i enheten og med andre samarbeidspartnere 

Barneverntjenesten 
• Hensiktsmessige lokaler tilpasset tjenestens behov. For å realisere dette er det påkrevd 

med større lokaler i tråd med tjenestens funksjonsbeskrivelse. 

• Etablering av forsvarlig internkontroll med ny/oppdatert rutinehåndbok. Dette gjøres i 
samarbeid med omkringliggende barneverntjenester og Fylkesmannen. 

• Komme ajour med saker og yte kvalitativt gode tjenester. Det viktigste virkemiddelet for 
dette er å ha tilstrekkelig med ressurser, rekruttere godt og å beholde ansatte.  

• Utvikling av tydelig, åpen, forutsigbar, positiv og tilgjengelig ledelse. Fokus på å etablere 
en effektiv ledergruppe som har integrert disse verdiene i sin lederstil. 

Forebyggende tjenester barn, unge og familier 
• Utarbeide gode systemer for å sikre forsvarlig oppfølging barn og unge med psykiske 

vansker 

• Implementere bruk av Fit (system for tilbakemelding fra brukere) 
• Bidra til styrking av foreldrekompetansen hos familier som trenger det 
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Psykisk helse og rus voksne: 
• Videreutvikle «Innsatsteam psykisk helse»/Rask psykisk helsehjelp: Etablere «åpen 

linje» for å sikre lett tilgjengelige tjenester for lettere og moderate psykiske lidelser etter 
modell fra Hverdagsrehabilitering og Stangehjelpa.  

• «Innsatsteam ettervern rus»: Intensivere innsatsen. Tettere samarbeid med NAV og 
spesialisthelsetjenesten. Økt bruk av erfaringskonsulenter / medarbeider med 
brukerbakgrunn i tiltaket. 

• Videreutvikle psykologtilbudet i samarbeid med Forebyggende tjenester 

Aktivitet voksne: 
• Videreutvikle Losen, en følgetjeneste til aktiviteter for personer som strever med å 

komme ut på egen hånd 

• Etablere rutiner for oppfølging av ungdom 18 – 25 år i samarbeid med forebyggende 
tjenester og psykisk helse og rusarbeid voksne 

• Jobbe mot å realisere drømmehuset i Lassens hus på Tyholmen 

Bo- og oppfølgingstjenesten: 
• Øke nærværet  
• Arbeid for en mer lik tjeneste på tvers av områdene 
• Kompetanseheving for å kunne ivareta nye brukergrupper  

Bofellesskapene Eydehavn og Ørbek: 
• Videreutvikle samarbeid omkring aktiviteter, gjennom å invitere brukerne til aktiviteter på 

alle boligene, gi mestringsopplevelser. 

• Holde fokus på å se mennesket bak diagnosene. Møte alle med respekt og gode 
holdninger 

• Skape fellesarenaer for ansatte slik at ansatte kan lære av hverandre. 

Inkludering 
Vi vil 
• medvirke til å skape mestringsarenaer for personer som trenger tilrettelagte 

praksisplasser og muligheter for å ta fagbrev  
• samarbeide med Voksenopplæring om deltagere som trenger språkpraksis 
• sikre at vi ikke diskriminerer søkere med annen hudfarge, seksuell legning, etnisitet, 

religion.  
• gjennom etisk refleksjon og holdningsskapende arbeid skape et arbeidsmiljø preget av 

mangfold og arbeidsglede 

Heltidskultur: 
Enhet levekår har en del heltidsansatte, og relativt mange i 80-100% stilling. Noen 
arbeidssteder har jobbet bevisst gjennom lengre tid med å øke stillingsprosentene. På 
turnusarbeidsstedene varierer det fra 27% til 75% andel av de ansatte som jobber deltid. 
Heltidskultur vil bli satt på dagsorden i enheten og spesielt på turnusarbeidsstedene 
fremover. 

Utvikling av medarbeidere 
Vi vil  
• bevisstgjøre alle ansatte på samfunnsoppdraget til enheten. 



Virksomhetsplaner 2017                                                                                                    Arendal kommune  2017   

 

33 
 

• bruke medarbeidersamtalen til å følge opp fokusområdene i medarbeiderundersøkelsen. 
• kartlegge den enkeltes ressurser og interesser for å mobilisere kompetanse.  
• kartlegge behovet for ny kompetanse for å innfri satsingsområdene.  
• motivere ansatte til å prøve ut nye arbeidstidsordninger og jobbe på nye måter for å møte 

brukers behov.  
Mestringsklima og mestringsledelse: 

• fortsette å skape en kultur for å dele og gjøre hverandre gode. 
• legge til rette for at ansatte opplever mestring og tør å arbeide selvstendig. 
• sikre at medarbeiderne medvirker i prosesser. 
• større bevissthet på egen ledelse. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,1 2,3  2,0 
Fravær langtid (%) 8,9 7,2  7,0 
Nærvær (%) 89,0 90,5  92,0 

Nærværet viser en positiv utvikling. Spesielt i barnevernet er nærværet økt betydelig. Det 
gode arbeidet med arbeidsmiljøet på de ulike arbeidsstedene må fortsette for å nå enhetens 
mål. 

Systematisk HMS arbeid:  
• Sikre at Lokale HMS- utvalg avholder jevnlige møter med aktuelle tema.  
• Sette HMS som tema på ledermøtene for å lære av hverandre. 
• Sikre at ansatte kjenner avvikssystemet og reflekterer rundt hvordan det kan brukes til å 

bli bedre 
• Høyt fokus på sikkerhet for ansatte og sikre at rutiner for sikkerhet følges på 

arbeidsstedene. 

Faglige mål 
• Medvirke til at en større andel barn og unge fullfører videregående skole og mestrer livet. 
• Sikre gode forløp og god samhandling internt i enheten og mellom enheter. 
• Tydeliggjøre satsingen på psykisk helse for barn og unge. 
• Sikre nødvendig kompetanse på ulike områder. 
• Videreutvikle tidlig innsats/ innsatsteam.  
• Utvide bruken av erfaringskompetansen. 
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 9. Koordinerende enhet 
Enhetsleder: Nina Evensen Smith 

 

Bystyrets bestilling 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet vil fortsatt ligge til grunn for alle tjenesteutvikling i de kommende 
årene. Det samme gjelder etisk refleksjon som er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. 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.  
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den 
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre». 
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 
• Rekruttering  
• Innovasjon 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  103 491   94 367   103 649  
Sum inntekter  -20 384   -20 706   -28 681  
Netto driftsramme enheten  83 107   73 661   74 968  

Enhetens oppfølging 
Korttidsavdelingene på Myratunet etablerte 5 dobbeltrom fra 01.09 2016. 3 avdelinger fikk en 
midlertidig økning på 6,68 årsverk. Dobbeltrommene avvikles 12.06.17 og gir ny justering av 
årsverk. Korttidsavdelingen i 2. etasje får overført 4 korttidsplasser som i dag er organisert 
sammen med KØH avdelingen. Korttidsplassene for personer med demens flyttes fra 3. 
etasje på Myratunet til en egnet avdeling på Solhaug. Dette vil frigjøre plasser for pasienter 
med somatiske sammensatte sykdommer, som har behov for korttidsopphold.  
Det er tilført 60 % fysioterapeut på korttidsplassene på Myratunet pga. dobbeltrom og ny 
somatisk avdeling. Det er i årene fremover planlagt 4 nye interkommunale tilskudd til 
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spesialist fysioterapi, hvorav ett årsverk til lymfødem opprettes fra juli 2017. I planlagte 
budsjett vil hele økningen gå til disse tilskuddene. Det er derfor ikke rom for økning av de 
kommunale ressursene, som er nødvendig ift. økte oppgaver både på hjelpemiddelformidling 
og kommunale oppgaver fysioterapi. 
Tjenestekontoret har fått tildelt midler til 2 årsverk. Det skal ut ifra bystyrevedtak 
videreutvikles et bedre systematisk samarbeid med utøvende tjenester som sikrer riktig 
tjenesteinnsats. Møtearenaer mellom saksbehandlere og en del av tjenestene skal i 2017 
overføres til flere fagområder.  
Kommunal øyeblikkelig hjelp har gjennomgått omfattende endringer fra oppstart i 2014 til 
drift i 2016. Tilbudet ble i 2016 dimensjonert til 8 senger og skal ivareta kommunene i det 
interkommunale Østre-Agder samarbeidet. Feviktun fortsetter med 2 KØH senger. Dette 
tilbudet bør tas med i diskusjonen i forhold til planer om samlokaliseringen av KØH og LV. 
Transporttjenesten med hjelpemiddelformidling og trygghetsalarmtjenesten disponerer totalt 
10,3 årsverk. Årsverkene dekker transport til dagsenter, transport av tøy til institusjoner, 
trygghetsalarmer, betjening av resepsjon og koordinering av varer i 
hjelpemiddelformidlingen. Opprettelse av nye dagtilbud har ikke tatt høyde for at dette har 
gitt økte oppgaver for transporttjenesten. Det er nå behov for en gjennomgang av aktivitet 
med tanke på videre utvikling av tjenesten. Transporttjenesten befinner seg i leide lokaler 
med en leieavtale som på et tidspunkt utgår. I tillegg har tidligere vernerunde påvist feil og 
mangler i det fysiske arbeidsmiljøet. Det er derfor viktig å intensivere arbeidet med å finne 
egnede lokaler for denne tjenesten. 
Informasjon om Koordinerende enhet kan leses gjennom lenkene til innbyggerportalen 
nedenfor. Enheten består i alt av 114,6 årsverk, fra 12.06.17, inkl. lederteamet 

Tjenestetilbud Årsverk Arbeidssted 
Tjenestekontoret 13,6 Rådhuset 
Rehabilitering  

• Innsatsteam hverdagsrehabilitering  
• Fysioterapeuter  
• Ergoterapeuter  

28,2 

(derav 1,0 
årsverk 

prosjektstilling) 

Myratunet 

Transporttjeneste, hjelpemiddelformidling og trygghetsalarmtjeneste 
10,3 His senter 

Rådgivere og koordinatorer  

• Demensrådgivere (1,5)  
• Kreftkoordinator (1,0) 
• Rådgiver gode pasientforløp (1,0) 
• Rådgiver psykisk helse og rus (1,0) 
• Rådgivere Gerica og velferdsteknologi (2,0) 
• Rehabiliteringsrådgivere (2,0). Ansvar for Frisklivssentralen og private 

fysioterapeuter er lagt til den ene av rehabiliteringsrådgiverne. 
Systemansvar for Individuell plan er lagt til den andre. 

8,5 Rådhuset 

Korttidsavdelinger Myratunet 

• Kommunal Øyeblikkelig hjelp – pasienttilbud for innbyggere i Østre 
Agder (13,9 årsverk, 12,7 årsverk fom 12.06.17) Fagkoordinator KØH 
(1,0) er inkludert. 

• Korttid 2. etasje (8,4 årsverk frem til og med 31.08.16, 11,92 årsverk 
fom 01.09.16, 13,44 årsverk fom 12.06.17) 

• Korttid 3.etasje (10,2 årsverk frem til 31.08.16, 9,95 årsverk fom 
12.06.17)  

• Rehab. døgn (9,6 årsverk frem til 31.08.16, 10,15 årsverk fom 12.06.17)  
• Fagkoordinator korttidsavdelinger (0,8) 

 

47,0 

 

Myratunet 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/organisasjonen/helse-og-levekar/koordinerende-enhet/
https://www.arendal.kommune.no/Organisasjonen/Helse-og-levekar/Tjenestekontoret/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Innsatsteam-hverdagsrehabilitering/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Fysioterapi/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Ergoterapi/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Hjelpemidler/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-i-hjemmet/Trygghetsalarm/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Demensradgivning/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kreftkoordinator/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-og-levekar/eldreomsorg/radgiver-gode-pasientforlop/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Fysioterapi/Private-fysioterapeuter/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Fysioterapi/Private-fysioterapeuter/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Individuell-plan/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Sykehjem-og-botilbud/Sykehjem---korttidsopphold/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/KOH---Kommunal-oyblikkelig-hjelp/
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De ansatte i Frisklivssentralen er ansatt i andre tjenester, men utfører til 
sammen 1,5 årsverk i Frisklivssentralen. Fysioterapeuter: 0,8 + 0,5. 
Psykiatrisk sykepleier: 0,2 st.  

 Myratunet 

Gode forløp 
Gode pasientforløp handler om systematisk oppfølging hvor tjenestene formes sammen med 
den enkelte bruker med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?» Vi skal gi våre 
innbyggere muligheten til å mestre eget liv, til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse. 
Målsettingen er gode og smidige overganger, fra sykehus, korttidsavdelinger, 
hjemmetjenesten eller andre instanser. For å nå målet må vi beskrive kjerneprosessene i de 
ulike avdelingene, identifisere forbedringsområder og utarbeide gode rutiner for å sikre 
kvalitet under opphold og i overgangene.  
I tillegg utvikles en egen måltavle for gode pasientforløp. Måltavlen definerer samfunns- og 
brukermål og kjerneprosesser. Verdier som faglig dyktighet, respekt, ansvarlighet, 
samarbeid, positiv holdning er verdier ansatte selv ønsker skal prege arbeidsplassen i 
fremtiden. Vi skal jobbe med å gjøre de riktige tingene for at tingene blir riktig. Dette skal 
sette enheten i stand til at vi kan bidra med å gi våre pasienter trygghet og kvalitet under 
oppholdet på korttidsavdelingene, KØH og i innsatsteamet.  
Tjenestekontor, korttidsavdelingene på Myratunet og innsatsteamet hverdagsrehabilitering 
samarbeider med hjemmesykepleien, m.fl. i dette arbeidet. 

Det gode menneskemøtet 
Målsettingen i 2017 er forankring av våre verdier i det daglige arbeidet. Respekt, være 
ansvarlige, tilstrebe godt samarbeid og dele hverandres kunnskap, gir trygghet, verdighet og 
mestring blant kollegaer, brukere og pårørende.  

Trygge individer – Trygge hjem 
KØH skal i 2017 videreutvikle «ambulant KØH». Avdelingen skal delta aktivt i å forebygge og 
avverge akutte innleggelser og være viktige bidragsytere for gode pasientforløp. Dette skal 
gjøres ved å ta imot pasienter utskrevet fra sykehus/KØH til Margareta Stiftelsen og 
Plankemyra BOS (omsorgsboliger). Ambulant KØH vil følge opp pasientene de første 
dagene etter utskrivelse i samarbeid med hjemmesykepleietjenesten. Å være en ekstra 
ressurs i den sårbare overføringsfasen fra sykehus/KØH til hjemmet vil redusere 
reinnleggelser og fremme kompetanseutveksling gjennom den samhandlingen som skjer i 
overføringsfasen til hjemmet. I tillegg skal Tjenestekontoret i samarbeid med avdelinger og 
hjemmesykepleie arbeide med å sikre riktig tjenesteinnsats i overgangene mellom 
avdelinger, behandlingsnivåer og ved utskrivelser til hjemmet.  
Innsatsteam hverdagsrehabilitering, rådgiverteamet og tjenestekontoret skal bidra til at folk 
kan være mest mulig aktive i egne liv gjennom tverrfaglig, tidlig og intensiv intervensjon. 
Transporttjenesten med hjelpemiddelformidling og trygghetsalarmtjeneste er også en viktig 
bidragsyter for tilrettelegging av dette.  

Kompetanse og rekruttering 
Korttidsavdelingene på Myratunet kan sammenliknes med gårsdagens sykehusavdelinger. 
Det stilles høye krav til at pleiepersonell innehar kunnskap og kompetanse til å ivareta 
pasientgrupper med sammensatte lidelser. I tillegg til styrking av gruppesykepleiere, er det 
opprettet 1 årsverk som fagkoordinator til fagutvikling. Felles målsetting for fagkoordinator på 
korttidsavdelinger og KØH er å styrke den daglige oppfølging av brukere og pårørende, 
jobbe med forbedringsarbeid, sørge for gode pasientforløp, koordinere samarbeid med 
tjenestekontor, pårørende og andre, samt legge til rette for fagutvikling gjennom regelmessig 
internundervisning for de øvrige ansatte.  

http://www.arendal.kommune.no/frisklivssentralen
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Rådgiverteamet er viktige deltakere i kommunens kompetanseutvikling. Teamet kan tilby 
kunnskap innen psykisk helse og rus, hukommelsesutfordringer, gode pasientforløp, 
individuell plan, kreft, fagsystem og velferdsteknologi samt rehabilitering. De bør få en sentral 
plass i fremtidig kompetanseplanlegging.  
Hovedmålet for Innsatsteam hverdagsrehabilitering er å øke kompetansen på KOLS. Det er 
behov for samarbeid med sykehuset når det gjelder kompetansedeling, og også oppfølging 
av kosthold og aktivitet ovenfor denne brukergruppen. En av barnefysioterapeutene skal i 
2017 fortsette arbeidet for familier med barn og overvekt, «friskere familier».  
Arbeidet med opptrappingsplanen for rehabilitering startes i 2017. 
Felles for alle avdelinger i koordinerende enhet er å utvikle egne kompetanseplaner. 
Innsatsteam hverdagsrehabilitering, tjenestekontor og rådgiverteam har egne 
kompetanseprioriteringer og utviklingsplaner for 2017  

Faglige satsingsområder 2017 – 2018  

 Demensomsorgens ABC  TILT 
 HLR basis, DHLR instruktørkurs  KOLS – oppfølging med kost og aktivitet 
 Ernæringskartlegging  Yrkessjåfør kompetansebevis 
 Fallforebygging  Medisinkurs sykepleiere 
 Etisk refleksjon  Dokumentasjon – sjekklister gode pasientforløp 

Innovasjon 
Rådgiver for fagsystem og velferdsteknologi spiller en viktig rolle i utviklings- og 
forbedringsarbeidet i kommunen. Det jobbes med planer og strategi i tett samarbeid med 
operativ gruppe inne velferdsteknologi. Arbeid med trygghetsteknologi og alarmtjenester, 
samt gode IT-løsninger vil fortsatt ha høy prioritet.  
Utvikling og inkludering av medarbeidere 
Koordinerende enhet har 7 avdelingsledere med enhetsleder. Enheten har ukentlige 
ledermøter med fast møteagenda. Vi vil i år satse på 2 heldagssamlinger hvor tema velges ut 
ifra meldte behov fra avdelingsledere. Rådgiverteamet har til nå hatt fellesmøte med 
enhetsleder hver 14. dag. Etter ønske og behov fra rådgivere vil vi nå starte med ukentlige 
møter. Tema på møtene hver 14. dag er etisk refleksjon. I tillegg satses det på 2 
halvdagssamlinger med tema rådgiverteamet ønsker å fordype seg i. 
Etikk og etisk refleksjon videreføres som fast tema på teammøter, personalmøter og 
ledermøter. Enkelte avdelinger bruker etisk refleksjon aktivt og som en del av 
kompetanseutviklingen. Målsettingen er at alle avdelinger skal benytte seg av etisk refleksjon 
og/eller debrifing når man møter på utfordringer i arbeidsmiljøet. Korttidsavdelinger 
planlegger å innføre internundervisning hver 6. uke. Dette i forbindelse med personalmøtene.  
Avdelingene med lav nærværsprosent har nå fokus på eget arbeidsmiljø og tiltak som kan 
styrke fellesskapet. Vi er hverandres arbeidsmiljø og vi skal gjøre hverandre gode er 
begreper til refleksjon på personalmøtene i korttidsavdelingene. 
Avviksbehandling som verktøy for kvalitetsforbedring er et område som skal ha et særskilt 
fokus i 2017.  
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,9 2,1  1,3 
Fravær langtid (%) 4,7 7,6  4,2 
Nærvær (%) 93,3 90,3 93,0 94,0 



Virksomhetsplaner 2017                                                                                                    Arendal kommune  2017   

 

38 
 

Koordinerende enhet har ett felles utvalg for HMS- og kvalitetsarbeid. I tillegg er det opprettet 
4 lokale HMS utvalg. Felles utvalg for HMS har besluttet å ha 4 møter i året; januar, mai, 
september og november. De lokale utvalgene møter etter behov. Tema på hovedmøtene: 
• HMS-mål nr 1 er å ha fokus på hva som fremmer godt arbeidsmiljø og høyt nærvær på 

jobb. Utveksling av gode ideer omkring dette på tvers av avdelingene er viktig for HMS-
utvalget og lederteamet.  

• HMS-mål 2 er bruk av forbyggende tiltak for å forhindre arbeidsrelatert fravær og tiltak for 
å tilrettelegge for å lette arbeidssituasjon ved sykdom.  

Samarbeid med bedriftshelsetjenesten og” raskere frisk”- tilbud er sentralt her.  
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 10. Enhet funksjonshemmede  
Enhetsleder: Grete Nærbøe 

 

Bystyrets bestilling 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet vil fortsatt ligge til grunn for alle tjenesteutvikling i de kommende 
årene. Det samme gjelder etisk refleksjon som er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. 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.  
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den 
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre». 
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 
• Rekruttering  
• Innovasjon 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  160 355   150 416   153 410  

Sum inntekter  -35 435   -34 763   -37 818  
Netto driftsramme enheten  124 920   115 653   115 592  

Som tabellen viser har enheten fått økt ramme i 2017. I tillegg til regulering av lønn fra 2016 
er enheten styrket med kr. 3 680 mill. kroner. Disse er fordelt mellom dekning tiltak til 
ressurskrevende brukere, ny leasingbil i nytt bofellesskap samt styrking årsverk ved post 4 
pga. endringer i brukergruppen. 
På inntektssiden er ca. kr. 24 mill. knyttet til refusjon for ressurskrevende brukere. Det knytter 
seg alltid noe usikkerhet til om beregningene vi gjør ved inngangen av året stemmer med 
hva vi rapporterer og får tilskudd til ved utgangen av året. Antall brukere innen denne 
kategorien samt deres tilstand og tjenestebehov kan variere noe fra år til år.  
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Enhetens oppfølging  
Enhet Funksjonshemmede gir primært tilbud til mennesker med utviklingshemming, autisme 
eller multifunksjonshemming. Tilbudene gis i form av boveiledertjeneste i og utenfor 
bofellesskap, heldøgns omsorgstilbud, dag- og aktivitetstilbud, avlasting i institusjon i tillegg 
til privat avlasting. Enheten har en egen avdeling for eldre utviklingshemmede.  
Foruten tilbud til nevnte brukergruppe har enheten også et bofellesskap for mennesker med 
ervervet hjerneskade og en institusjonsavdeling med både korttids- og langtidsplasser for 
mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk, ofte i kombinasjon med en 
demensutvikling. 
Enheten gir ulike tilbud til ca.170 brukere tilsammen.  
..\..\Organisasjonskart 2017.pptx 

Vi vil i 2017 følge opp bystyrets bestilling fra 08.12.2016: 
Evaluering og utvikling av tjenester til barn med sammensatte behov (2) 
Bystyret ønsker å følge opp to utredninger knyttet til brukere med sammensatte behov. Den 
ene er «Tjenester til familier som har barn med funksjonsnedsettelser» og den andre er NOU 
2016:17 «På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med 
utviklingshemming». Det skal nedsettes et ad hoc- utvalg som skal lede et evaluerings- og 
utviklingsarbeid blant våre brukere. Hensikten er å forbedre de kommunale tjenestene til 
foreldre og barn med sammensatte behov. Beløpet kan benyttes til ekstern bistand. 

Satsingsområder. 
• Alle innenfor! Ingen utenfor! I 2017 skal vi ha fokus på inkludering og integrering. 

Ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemmede fra 1991 satte bl.a. integrering 
på dagsorden. Ulike tiltak ble den gang iverksatt både sentralt og lokalt for å bedre 
levekårene for mennesker med utviklingshemming. Erfaringer er gjort i løpet av disse 
årene, og NOU16:17, «På lik linje» sier at vi på landsbasis fremdeles har en stor jobb å 
gjøre for å nå målene. Det foreslås åtte løft for å bedre situasjonen for mennesker med 
utviklingshemming, bl.a. i skole, arbeidsliv, politikk, fritidsaktiviteter m.m. Brukerne i 
enheten er svært ulike og de fleste er godt ivaretatt med tilbud og aktiviteter både på dag- 
og kveldstid. Det er likevel riktig og ytterligere intensivere dette arbeidet i 2017. Dette må 
skje på brukernes premisser og ut fra deres egne ønsker og behov. Noen mestrer å delta 
i lokalsamfunnet sammen med andre innbyggere, mens andre gir uttrykk for at de trives 
best sammen med likesinnede. Per Fuggeli er opptatt av viktigheten av å tilhøre en flokk 
og oppgaven for ansatte i enheten i samarbeid med brukere og pårørende vil være å 
bidra til at brukerne finner tilhørighet i den «riktige» flokken.  

• Gode forløp. Vi skal i 2017 ha fokus på god journalføring som er et viktig bidrag for å få 
til gode pasientforløp. Et godt samarbeid med 2.linjetjenesten er viktig enten det gjelder 
barn, unge, voksne eller eldre som får tjenester i enheten. Vi skal være oppmerksom på 
ulike overgangsfaser, eks mellom sykehus og kommune, mellom skole og dagtilbud, og 
vi skal delta i prosesser for å fange opp nye behov og nye brukere så tidlig som mulig.  

• Det gode menneskemøtet. Et godt møte mellom mennesker med gjensidig respekt 
er et godt utgangspunkt for at vi tilrettelegger for gode og riktige tjenester.  
Det skal jobbes for at alle ansatte i enheten møter brukere og pårørende, kolleger og 
andre samarbeidsparter med respekt. En åpen og lyttende tilnærming kan bidra til det 
gode menneskemøtet som kan være særdeles viktig for å etablere gode tjenester. 

• Trygge individer. – Trygge hjem. 
Det skal jobbes for at brukerne opplever mestring og mest mulig deltakelse i eget liv. 
Målet er at alle brukerne som mottar tjenester i enheten, både i og utenfor 
bofellesskapene, skal oppleve å bli hørt og respektert. I 2016 ble to nye bofellesskap 
etablert, to ble utvidet og tre ble avviklet. Etableringsfasen har så langt gått bra, men 
både her og i de øvrige bofellesskapene i enheten må det fortsatt jobbes med ulike tiltak 

file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Enhet%20Funksjonshemmede/Lederteamet/Organisasjonskart%202017.pptx
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for at brukerne skal oppleve trygge og gode hjem. Enheten vil i 2017 sette ekstra fokus 
på å utvikle og samordne boveiledertjenesten. 

• Kompetanse. Linda Lai definerer kompetanse som summen av kunnskap, ferdigheter, 
verdier og holdninger. I tillegg til å utarbeide en kompetanseplan for faglig utvikling og 
opplæring, vil vi også ha fokus på gode verdier og holdninger. Det er viktig at ansatte har 
et bevisst forhold til sin relasjon til brukere og pårørende og til det arbeidet som skal 
utføres. Satsing på etikk og etisk refleksjon bidrar til at vi kan lykkes med dette. 

• Rekruttering. Fortsette samarbeid med UIA i forbindelse med prosjekt vedrørende 
praksis for vernepleier. Fortsette å tilrettelegge for praksis for sykepleierstudenter. Vi skal 
i 2017 tilrettelegge for å ta imot flere lærlinger, delta i prosjektet Menn i Helse, og 
tilrettelegge for at andre studenter og elever kan få innblikk i kommunen som en 
spennende og lærerik arbeidsplass. Enkelte avdelinger samarbeider i tillegg med både 
NAV, voksenopplæring mfl. for å tilrettelegge for arbeids- og språkpraksis. 

• Innovasjon. Vi skal være åpne for og villige til å vurdere nye måter å tilrettelegge 
tjenestene på, vi skal være positive til å prøve ut og ta i bruk ny teknologi, og vi skal være 
positive til å prøve ut nye arbeidstidsordninger. 

Inkludering 
Inkludering er ett av satsingsområdene for Helse og Levekår. Hvordan vi i enhet 
Funksjonshemmede vil jobbe med dette overfor brukergruppa er omtalt over under 
satsingsområde «Alle innenfor! Ingen utenfor!» Som arbeidsgiver skal vi bidra til et 
inkluderende arbeidsliv. I den forbindelse samarbeider vi med NAV, voksenopplæringen, 
ulike opplæringsinstitusjoner og andre for å tilrettelegge for at flest mulig kan delta i 
arbeidslivet.  

Utvikling av medarbeidere 
Det skal fortsatt jobbes med ulike tiltak for å følge opp resultatene etter 
medarbeiderundersøkelsen i 2015. Stikkord i denne forbindelse er kompetansemobilisering, 
mestringsklima, autonomi og mestringsledelse. Lederne i enheten gjennomfører 
medarbeidersamtaler med sine ansatte. De lokale HMS-utvalg er godt etablert og vil i 2017 
fortsette med sine jevnlige møter. Ledergruppa i enheten har valgt å følge de mål og 
anbefalinger som er satt som overordnet mål for HMS arbeidet i kommunen som er: 
1. Sørge for å fremme et trygt, sikkert og helsefremmende arbeid.  
2. Forebygge helseskader, fremme psykisk og fysisk helse og et godt arbeidsmiljø.  
3. Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.  
Vi skal videre ha som mål å øke nærværet og være en helsefremmende arbeidsplass hvor 
ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av mangfold, inkludering 
og arbeidsglede. 
Arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida» vil fortsatt være tema for utvikling og 
refleksjon i den enkelte avdeling og i de lokale HMS-utvalgene.  
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,3 2,5   
Fravær langtid (%) 6,1 5,7   
Nærvær (%) 91,6 91,8  93 

Som tabellen viser har korttidsfraværet økt, mens langtidsfraværet er gått noe tilbake. Totalt 
sett går utviklingen i riktig retning. Det jobbes jevnt og trutt med ulike tiltak for å øke 
nærværet, og det er stor bevissthet blant avdelingslederne i forhold til oppfølgingen av dette. 
Noen arbeidsplasser har større utfordringer enn andre, men det viser seg at det er få fravær 
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som er arbeidsplassrelatert. Der det er hensiktsmessig benytter man seg av Raskere Frisk 
eller av tiltak i regi av Agder Arbeidsmiljø. 

Faglige mål 
Medarbeiderne skal gjennom ulike tiltak settes i stand til å kunne møte hverdagens faglige 
utfordringer Vi skal fortsatt gjennomføre internopplæringen der ansatte kurser hverandre. 
Tema for dette er Utviklingshemmede og aldring, og Bruk av tvang og makt overfor 
mennesker med utviklingshemming, (kap.9, i Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester.) I tillegg skal enkelte ansatte ta videreutdanning i Målrettet miljøarbeid for 
utviklingshemmede med utfordrende adferd. For øvrig vil ansatte kunne delta på ulike andre 
kurs og seminar knyttet til de brukerne eller det arbeidsstedet de representerer. 
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 11. Hjemmebaserte tjenester  
Enhetsleder: Per Øyvind Larsen 

 

Bystyrets bestilling 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet vil fortsatt ligge til grunn for alle tjenesteutvikling i de kommende 
årene. Det samme gjelder etisk refleksjon som er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. 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.  
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den 
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre». 
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 
• Rekruttering  
• Innovasjon 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  226 048   207 897   210 801  
Sum inntekter  -28 753   -32 758   -36 089  
Netto driftsramme enheten  197 295   175 139   174 712  

Bystyret har for 2017 vedtatt å styrke enheten med kr 16 520 000. Styrkingen skal gå til:  
• Øke antall årsverk i hjemmebaserte tjenester; 10 700 000. 
• Gode pasientforløp, styrke faglig innsats – kognitiv svikt, fall, ernæring; 3 500 000. 
• Styrke bemanning omsorgsboliger – øke dagens terskel for tildeling; 740 000 
• Indeksregulering leverandøravtale BPA; 500 000 
• Nye vedtak rettighetsfestet BPA; 300 000 
• Oppfølging politisk vedtak om å opprettholde våkne nattevakter ved Bjorbekktunet og 

Margaretestiftelsen; 700 000 
• Dekke redusert leieinntekt av husleie ved Bjorbekktunet som følge av omgjøring av 

leilighet til aktivitetsrom/stue for brukere med demens; 80 000. 
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Bystyret har vedtatt at egenandel praktisk bistand utført av hjemmesykepleien skal opphøre 
fra mars 2017. Vedtaket medfører redusert årlige inntekter for enheten på ca. 200 000 og 
dekkes innenfor enhetens budsjettrammer. 
Fra 01.01.15 og frem til 31.08.16 har antall brukere og behov for hjemmesykepleie økt med 
ca. 10 %. Dette tilsvarer ca. 11,5 mill. kr. Det er en risiko og usikkerhet om styringstall vil vise 
at behov for tjenester i hjemmesykepleien og i omsorgsbolig vil fortsette å øke.  
På inntektssiden knytter det seg en usikkerhet når det gjelder inntektene for ressurskrevende 
brukere.  

Enhetens oppfølging  
Enhet hjemmebaserte tjenester organiserer følgende tjenesteområder: hjemmesykepleie 
inklusive fire døgnbemannede omsorgsboliger, hjemmehjelp, BPA, dagaktivitetstilbud og 
frivillighetsarbeid. Enheten har ved inngangen til året ca. 450 ansatte organisert i 11 
avdelinger. 
Enhetens hovedutfordring i årene som kommer vil være å utvikle en kvalitativ og god tjeneste 
for hjemmeboende som er i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer. I møte med 
denne utfordringen har Bystyret i desember 2016 vedtatt en Strategi- og tiltaksplan for 
hjemmebaserte tjenester. Planen beskriver utfordringer, mål og satsningsområder for 
handlingsplanperioden 2017-2020: O:\Enheter\Hjemmebaserte tjenester\Styrende 
dokumenter\Strategiplan\Strategi og tiltaksplan 2017-2020 Hjemmebaserte tjenester.docx, 
Virksomhetsplanen beskriver enhetens oppfølging av satsningsområder 2017 - 2020 i Helse 
og levekår i 2017.  

Inkludering – Alle innenfor! Ingen utenfor! 
Enhetens 11 aktivitetssentre og miljøverter i omsorgsboligene skal videreføre innsatsen i 
forhold til inkludering og tilbud om ulike typer språk - og arbeidspraksis i samarbeid med 
Røde kors, Nav og voksenopplæringen.  
Miljøverter skal fortsette sin rolle som frivillighetskontakter i bemannede omsorgsboliger og 
inngå i et nettverk for å rekruttere, beholde og følge opp frivillige. Målet skal være å legge til 
rette for et tilbud av meningsfulle og tilpassede aktiviteter gjennom samspill med brukere, 
nærmiljø, frivillige og samarbeidende tjenester. Et viktig mål er å bidra til tilhørighet og 
mening for både brukere av tjenestene og frivillige hjelpere.  
Innenfor hjemmesykepleien har enheten mål om å få til en arbeidsform som kan ta ut mer av 
potensialet for samskaping i tett dialog mellom ansatte, brukere, pårørende og frivillige, slik 
at alle som ønsker det skal oppleve sterkere tilhørighet og opplevelse av å være innenfor, og 
ikke utenfor. Frivilligsentralene og miljøvertene har i dag åpne aktivitetstilbud som flere 
hjemmeboende kan nyttiggjøre seg av, men «koden må knekkes» for hvordan aktuelle tilbud 
kan nå fram til eldre som ønsker å utvide sitt sosiale nettverk. Med mål om å forebygge 
ensomhet blant hjemmeboende eldre vil enheten også for 2017 søke om støtte fra 
Helsedirektoratet til å videreføre pilotprosjektet «sammen inn i felleskap og aktivitet». I 
samarbeid «Med hjertet for Arendal», Tyholmen frivilligsentral og Hisøy frivillig sentral ønsker 
enheten å videreføre prosjektet for å nå ensomme eldre som har sluttet å ta bussen alene, 
som burde spise middag oftere og de som har hatt endringer i helsesituasjon og skal tilbake 
til hverdagen. Metoden er at hjemmehjelpere gjennomfører tre følgeoppdrag med brukere i 
målgruppen slik at de får en hjelp i oppstarten av en aktivitet og for å knytte kontakt med 
andre. Målet er at ny aktivitet og nytt felleskap skal bli en fast del av brukerens hverdag og at 
metoden kan implementeres i ordinær drift i løpet av 2017. 
Implementering av Gode pasientforløp som arbeidsmetodikk i alle avdelinger i 
hjemmesykepleien vil sikre nettverkskartlegging og sette samspill og samarbeid med aktuelle 
samarbeidspartnere i system. Pårørende- og frivillighetsarbeid skal i denne sammenhengen 

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/200581/behandlinger/1/1
https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/200581/behandlinger/1/1
file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Hjemmebaserte%20tjenester/Styrende%20dokumenter/Strategiplan/Strategi%20og%20tiltaksplan%202017-2020%20Hjemmebaserte%20tjenester.docx
file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Hjemmebaserte%20tjenester/Styrende%20dokumenter/Strategiplan/Strategi%20og%20tiltaksplan%202017-2020%20Hjemmebaserte%20tjenester.docx
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vektlegges. Det er et mål at man i 2017 skal få til et system hvor ansatte i hjemmetjenesten 
har lett tilgang på hva som finnes av ulike aktiviteter og tilbud i alle nærmiljø. 
Enheten skal sikre gode og inkluderende arbeidsplasser slik at søkere eller ansatte ikke 
diskrimineres på grunn av kjønn, funksjonsevne, seksuell legning, alder, etnisitet eller 
religion. Som tiltak skal alle arbeidsplassene gjennomføre etisk refleksjon over dette temaet i 
løpet av 2017. 
Med mål om heltidskultur har enheten i 2016 innført en alternativ turnusmodell ved Solhaug 
hjemmesykepleie. I 2017 vil enheten innføre modellen til ytterligere tre avdelinger. Den nye 
turnusmodellen vil gi muligheter for flere større stillinger som erstatning for vikarer. Ved 
vakanser og nyansettelser skal muligheten for større stillinger vurderes. Det vil være et mål å 
motivere ansatte til å prøve ut nye arbeidstidsordninger og jobbe på nye måter ved en eller 
flere avdelinger. 

Gode Forløp 
Gode pasientforløp er pilotert i en avdeling i hjemmesykepleien i 2016 og skal implementeres 
som arbeidsmetodikk i alle avdelingene i løpet av 2017. Det er behov for en kulturendring i 
hele enheten hvor alle har fokus på hva som er viktig for den enkelte bruker. Rutiner for 
innkomst, overføringsrapporter og oppfølging i løpet av de første ukene vil ha høyest 
prioritet. Ernæring og fall er identifisert som to særlige risikoområder og prosedyrer for 
oppfølging av disse områdene skal implementeres i alle avdelinger for å forebygge 
funksjonsfall og unødvendige innleggelser på sykehus. Det skal være et særlig fokus på 
oppfølging av de mest sårbare brukergruppene. Implementering skal starte så raskt som 
mulig etter at ansettelsene av fagkoordinatorene er på plass sammen med økt bemanning i 
ny struktur.  
Et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid er iverksattgjennom to forbedringsteam. Ett 
forbedringsteam omfatter hjemmesykepleien og tjenestekontor, det andre innsatsteamet og 
korttidsavdelingene. Forbedringsteamene skal sikre videre implementering, samt innhente og 
vurdere informasjon knyttet til risiko, sårbarhet, uønskede hendelser og andre mangler som 
grunnlag for å treffe kontinuerlige forbedringstiltak.  
Som grunnlag for å identifisere ytterligere forbedringstiltak skal noen reinnleggelser og funn 
etter hospitering i hjemmesykepleien gjennomgås. 

Det Gode Menneskemøtet 
Strategiplanen legger føringer på at samhandling og kommunikasjon med brukeren skal 
reflektere «det gode menneskemøtet» og at hverdagsmestring skal være en grunnleggende 
tilnærming og arbeidsform overfor alle innbyggere som har behov for tjenester. Konkret skal 
tilnærmingen endres fra: «Hva kan vi hjelpe deg med?» Til: «Hva er viktig for deg? Hva kan 
du gjøre selv?». Enheten ønsker å videreutvikle en mestringskultur blant annet ved å 
videreføre oppfølgingen av mestringskontakter og fokusbrukere. 
Spørsmålet; «Hva er viktig for deg?» har til hensikt å fokusere på viktigheten av å møte 
mennesket og avklare hva som er viktig for den enkelte akkurat nå. Spørsmålet er viktig for å 
få fram motivasjonen til å mestre. Måten vi møter og kommuniserer med brukerne på, er av 
stor betydning. Per Fugelli mener elementærpartikkelen i livet er møtet mellom to 
mennesker. Han beskriver tre grunnstoffer i hva som skaper det gode menneskemøte. Det er 
å «ville hverandre vel», å dele makt og å være ærlig (også om det som er ubehagelig). Da 
skaper vi diamanten som heter tillit og den varer evig. Å godta at for å få til noe bra, så må vi 
dele makt med brukerne, vi må altså respektere hverandres ekspertise. Brukeren er ekspert 
på seg selv. Link: http://www.abup.no/?s=per+fugelli 
Med innlegget fra Per Fugelli som innledning skal alle avdelinger reflektere over hva «Det 
Gode Menneskemøtet» kan bety for brukerne i et mestringsperspektiv og hvordan vi henter 
fram brukerens motivasjon.  

http://www.abup.no/?s=per+fugelli
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Trygge Individer Trygge Hjem 
Enheten gjør flere tiltak for å trygge brukere i eget hjem. Det viktigste tiltaket knytter seg til 
implementeringen av Gode pasientforløp ettersom nye rutiner og sjekklister sørger for 
tidligere og riktigere innsats, mer forebygging og tidligere oppdagelse av forverring og 
risikoområder. Det er et viktig mål å forhindre unødvendige innleggelser og gi bedre 
brukerforløp internt og eksternt. Arbeidsmetodikken sikrer en mer systematisk og målrettet 
oppfølging av den enkelte bruker slik at det som bør og skal gjøres, blir gjort.  
«Tiltakspakke demens» vil også sikre en kvalitativt god og systematisk oppfølging av brukere 
med demens og vil ha en viktig forebyggende og tryggende effekt. «Tiltakspakke demens» 
skal implementeres i alle avdelingene i hjemmesykepleien i løpet av 2017. 
Enheten skal i ny struktur ha mottoet: «Ser du noe, så gjør noe med det». En slik holdning og 
praksis hos ansatte vil i kombinasjon med styrket observasjonskompetanse og innføring av 
TILT som observasjonsverktøy ha som mål å fange opp endringer hos brukere tidligere. 
Kontinuitet er en avgjørende faktor for å oppdage tegn på sykdom som kommer gradvis hos 
eldre. I ny struktur skal brukerne sikres hyppig nok oppfølging av tjenesteansvarlig sykepleier 
og primærkontakt og ny organisering skal derfor implementeres så raskt som mulig i alle 
avdelinger. Samarbeid med pårørende skal også forsterkes og settes i system. Ny prosedyre 
for oppfølging av barn som pårørende skal implementeres i alle avdelinger. 
Det skal vurderes om det skal opprettes et avdelingsovergripende team som skal gi 
hjemmesykepleie til brukere med utfordrende adferd.  
Tverrfaglig samarbeid vil også være en vesentlig faktor for å skape trygge hjem. Ny og 
hensiktsmessig møte- og samarbeidsstruktur for samarbeidende helsepersonell som eks vis 
fastleger, KØH, psykiatrisk sykepleiere, fysio- ergoterapeuter, innsatsteam, aktivitetssentre 
og miljøverter skal utarbeides. Det skal også utarbeides skriftlige rutiner for samhandling i 
brukerforløpene. 
Enheten ønsker å evaluere og videreutvikle de ulike dagaktivitetstilbudene i lys av 
overordnede målsettinger for tjenesteutviklingen. Fremtidige brukergrupper må defineres og 
det må tas stilling til om enkelte tilbud må omgjøres til avlastningsplasser. Aktivitetssentrene 
skal vektlegge helsefremmende og forebyggende aktiviteter i et tett samarbeid med 
hjemmesykepleien og ha ernæring og fallforebygging som særlige satsningsområder.  
Enheten skal i samarbeid med Koordinerende enhet og Tjenestekontoret følge opp 
Bystyresak som gjelder system for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Det er et viktig 
mål at brukere som trenger det, må ha nok og riktig tjenesteinnsats spesielt i starten, for å 
sikre tidlig og helsefremmende innsats for trygge hjem og trygge overganger og forløp. Det 
må i denne sammenhengen også utvikles god kvalitet på styringstall og sikres tilstrekkelig 
utmålt tid på arbeidslistene. 

Kompetanse 
En riktig og god nok kompetanse er avgjørende for å sikre tjenester av god kvalitet, effektiv 
ressursutnyttelse og godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass. Som verktøy for å utvikle 
og mobilisere nødvendig kompetanse skal enheten utarbeide en aktivitetsplan for 2017 innen 
januar måned. Planen beskriver enhetens prioriterte kompetansetiltak. Hovedfokuset i 
aktivitetsplanen skal være å utvikle nødvendig kompetanse for å kunne arbeide mer 
forebyggende, sikre gode forløp og behandle pasienter med større og mer komplisert behov 
for hjelp. Behov for videreutdanningsløp skal konkretiseres.  
Rullerende basiskompetansekurs skal settes i system for alle avdelinger i forbindelse med 
implementeringen av Gode pasientforløp og ressurspersonordningen skal evalueres. 
Det skal gjennomføres regelmessige møter med fagkoordinatorene og tjenesteansvarlige for 
rolle og oppgave avklaringer, samt kvalitets- og kompetanseutvikling. 
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Enheten vil kartlegge viktig spisskompetanse og legge en plan for kompetansemobilisering 
også på tvers av avdelingene. Det skal i denne sammenhengen utarbeides en database hvor 
spisskompetanse blir registrert slik at man til enhver tid har oversikt over tilgjengelig 
kompetanse.  

Rekruttering 
Et av målene i strategiplanen er å «Rekruttere, beholde og utvikle kvalifisert personell i 
hjemmesykepleien». 
Ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin vil være de beste ambassadørene for å sikre 
fremtidig rekruttering. En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanseutvikling 
og kvalitetsutvikling vil derfor være svært viktig også i et rekrutteringsperspektiv. Det samme 
vil være satsningen på utvikling av gode arbeidsmiljøer med godt mestringsklima. 
For å sikre god faglig oppfølging og forsvarlig sykepleierbemanning ved fravær og i ferier vil 
det på kort sikt være et mål å øke sykepleier/vernepleier bemanningen til ca. 50%. Ved 
inngangen til 2017 har det vært rekrutteringsutfordringer til store stillinger. Hvis enheten ikke 
får rekruttert tilstrekkelig antall sykepleiere/vernepleiere må særskilte rekrutteringstiltak 
vurderes og iverksettes. Enheten skal legge en plan som sikrer god oppfølging av studenter. 
For å oppnå overordnede målsettinger for tjenesteutviklingen vil det være behov for en 
sterkere tverrfaglig innsats. Tilsetting av andre faggrupper enn de tradisjonelle skal derfor 
vurderes ved vakanser. 

Innovasjon 
Et viktig tiltak for å ruste hjemmebaserte tjenester til å møte fremtidige utfordringer vil være å 
implementere en ny og mer hensiktsmessig struktur. Reduksjon i antall avdelinger fra 11 til 7, 
samt opprettelse av en stilling som fagutvikler og 10 fagkoordinatorer er sentrale grep og 
skal gjennomføres 16.01.17. Alle avdelinger skal utarbeide og følge opp egen handlingsplan 
for implementering av faglige og strukturelle endringer. 
Vikarpool skal evalueres og videreutvikles. Det skal blant annet vurderes om det er behov for 
spesialkompetanse i vikarpool og om antall årsverk og kompetansesammensetning i 
vikarpoolen bør endres. Regelmessige møter med avdelingsledere og enhetsleder for 
erfaringsutveksling og refleksjon omkring «beste praksis» skal videreføres. 
Det knytter seg store forventninger til innføring av ny digital trygghetsteknologi i løpet av 
2017, som kan bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller 
nedsatt funksjonsevne. 
Det er et sterkt behov for å skifte ut eksisterende låssystem for hjemmeboende med 
trygghetsalarm. Med bakgrunn i risikoanalyse vil enheten undersøke muligheten for at 
anskaffelse av nytt låssystem kan gjøres så snart som mulig i inneværende år. 
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Utvikling av medarbeidere 

Medarbeiderundersøkelsen 2015:  
Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal  

kommune 2015 
Resultat enhet 

2015 Mål 2017 

Autonomi 4,30 4,09 4,30 
Kompetansemobilisering 4,16 3,97 4,20 

Satsning på kompetanseutvikling 3,30 2,95 3,40 
Mestringsledelse 3,68 3,46 4,00 

Mestringsklima 3,64 3,45 4,00 
Totalvurdering 3,98 3,82 4,10 

Det er viktig å utvikle medarbeidere og sikre nødvendige kompetanse til å kunne møte 
dagens og fremtidens behov for tjenesteutøvelse. I 2017 er derfor kompetanseutvikling og 
kompetansemobilisering et særlig viktig satsningsområde. Satsningen beskrives nærmere i 
avsnittet om kompetanse ovenfor og i aktivitetsplanen. 
Enheten ønsker også å rette fokus på 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 skal følgende være tema for avdelingsledere 
og fagkoordinatorer: kommunikasjonstrappa, feedback, den gode teamopplevelsen, samt 
medarbeiderskap og ledelse. Rolleklarhet og rollekonflikt skal være tema i løpet av de første 
to månedene etter implementering og sees i sammenheng med en evaluering av 
arbeidsoppgavene til fagkoordinator, tjenesteansvarlig og primærkontakt. 
Det er behov for å arbeide videre med kultur- og ledelsesutvikling i enheten. Medarbeidere 
skal involveres i utviklingen av en måltavle som skal definere resultatmål og drivere for å nå 
målene. Tydelige samfunns- og brukermål skal hjelpe oss å definere kjerneprosesser i 
virksomheten som må til, dvs. hvordan vi skal jobbe med de riktige tingene for å gjøre 
tingene riktig. Målet med prosessen er å skape forståelse og eierskap til prosessen hos de 
ansatte, og de må være med på å utvikle og sette organisasjonen i stand til å nå 
overordnede målsettinger og ambisjoner i strategiplanen.  
Alle nyansatte skal følges opp i hht sjekkliste for nyansatte og ha en fadder. 
HMS-mål 1: Vi skal sammen skape arbeidsmiljøer som fremmer nærvær og trivsel  
HMS-mål 2: Vi skal ha fokus på forebyggende tiltak for å forhindre arbeidsrelatert fravær 
HMS tiltak: 
• HMS-målene skal være tydelige på det enkelte arbeidssted og være godt kjent for alle 

medarbeidere, både fast ansatte og vikarer. 
• Alle avdelinger skal ha jevnlige HMS- utvalgsmøter hvor oppfølging av avvik og 

videreutvikling av arbeidsmiljø, nærvær og avdelingen skal være tema. Møtereferatene 
skal beskrive forbedringstiltak innenfor aktuelle områder.  

• Alle HMS utvalg skal jobbe aktivt med å nå enhetens målsetting om 90 % nærvær. 
Avdelinger som har mer enn 15 % fravær skal nærværsteamet trekkes inn og det skal 
utarbeides en egen tiltaksplan for dette. «Raskere Frisk» og internkurset «Den 
nødvendige samtalen» skal vurderes. 

• Etisk refleksjon skal tas regelmessig i bruk som metode. Alle avdelinger skal reflektere 
over hvordan man kan utvikle samarbeidet i avdelingen og gjøre hverandre gode. 

• Medarbeidersamtaler skal gjennomføres en gang i året. 
• Det skal avholdes årlige vernerunder og brannøvelser i hht årshjul. 
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Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,9 2,6  2 
Fravær langtid (%) 9,1 9,3  8 
Nærvær (%) 88,0 88,1  90 

Faglige mål 
Enheten har ambisjoner om en sterkere satsning på fag- og kvalitetsutvikling i ny struktur. 
Noen sentrale faglige målsettinger er: 
• Utvikle en forebyggende og kvalitativ god tjeneste hvor bruker- og pårørende involvering 

står sentralt for å utsette behovet for kommunale tjenester og unngå unødvendige 
innleggelser.  

• Legge til rette for at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme med færrest antall 
personer som yter tjenester.  

• Sikre rett tjeneste til rett tid. Brukere som trenger det må ha nok og riktig tjenesteinnsats 
spesielt i starten, for å sikre tidlig og helsefremmende innsats for trygge hjem og trygge 
overganger og forløp.  

• Alle innenfor, ingen utenfor. 
• Samskaping med frivillige, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner. 

Noen bærende prinsipp: 
• Fra passiv hjelp til aktiv mestring. 
• Fra: «Hva kan vi hjelpe deg med?» Til: «Hva er viktig for deg? Hva kan du gjøre selv?». 
• «Ser du noe, så gjør noe med det». 
• Det gode menneskemøtet: «Hva er viktig for deg?» og «She made me feel real». 

Brukerundersøkelsen 2015: 
Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 

kommune 2015 
Resultat  

enhet 2015 Mål 2017 

Tillit 4,56 4,60 4,60 

Støtte til selvhjelp 4,28 4,22 4,30 
Totalvurdering 4,41 4,42 4,50 

Pårørendeundersøkelsen 2015:  
Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 

kommune 2015 
Resultat  

enhet 2015 Mål 2017 

Tillit Ikke tall 4,27 4,50 
Samarbeid Ikke tall 3,53 3,75 

Totalvurdering Ikke tall 3,61 3,80 

Indikatorområdene ovenfor er definert som faglige fokusområder fram til resultatene 
foreligger fra ny undersøkelse som skal gjennomføres høsten 2017.  
Med bakgrunn i behovet for å utvikle bedre styrings- og kvalitetsdata skal det i 2017 utvikles 
og prøves ut måleindikatorer som gjenspeiler kvalitet og kommunens målsettinger for helse- 
og omsorgstjenester. 
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 12. Enhet institusjoner  
Enhetsleder: Svein Elgvin 

 

Bystyrets bestilling 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet vil fortsatt ligge til grunn for alle tjenesteutvikling i de kommende 
årene. Det samme gjelder etisk refleksjon som er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. 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.  
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den 
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre». 
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 
• Rekruttering  
• Innovasjon 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  285 238   275 742   278 605  
Sum inntekter  -106 072   -105 757   -104 440  
Netto driftsramme enheten  179 166   169 985   174 165  

Enhetens oppfølging  
I enheten inngår følgende tjenestesteder:  
Plankemyra BOS (67 plasser), Røed BOS (34), Saltrød BOS (34), Nyskogen BOS (35), 
Færvik BOS (31), Solhaug aldershjem (48), 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 
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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.  
 
*Forventet gjennomsnittsalder 2017 84 år 
*Forventet gjennomsnittlig liggetid langtidsplass 2017  106 døgn 

*Estimert ut i fra tall for 2015. 

Beskrivelse av enhetens satsingsområder for 2017: 
• Dokumentasjon. Øke ansattes kompetanse i forhold til kvalitet på dokumentasjon og 

tiltaksplan. Avdelingslederne vil ha et økt fokus på veiledning og opplæring, da en erfarer 
at man her har et forbedrings potensiale. Vi vil satse på interne kurs og kollegaveiledning.  

• Kost og ernæring. Enhetens ledergruppe vil innføre felles retningslinjer og rutiner for 
ernæringskartlegging og veiing for å unngå underernæring. Måltider reguleres slik at det 
sikres at det ikke forekommer uønsket nattfaste og slik at det tilbys 5 måltider pr. døgn. Et 
av virkemidlene er å justere tidspunktet for når det serveres middag. Tidligere ble det 
servert middag kl 13.00. Nå tilbyr flere bo- og omsorgssentre middag senere på dagen. 
Målsetting er at alle skal servere middag i tidsrommet kl 15.30 – 16.00 innen utgangen av 
året. 

• TILT. Ansatte skal også i 2017 undervises i TILT som står for ”Tidlig identifisering av 
livstruende tilstander”. TILT er et hjelpemiddel til å bedømme den voksne pasients vitale 
funksjoner og brukes av ansatte for å identifisere potensielle risikopasienter. Metoden skal 
bidra til lik forståelse i behandlingsteamet og gi en objektiv og strukturert vurdering av 
pasientens tilstand. Vi samarbeider med prosjektet ”Gode pasientforløp” og anvender bl.a. 
internundervisning, E-læring og kollegaveiledning. 

• Livsglede for eldre – aktiv omsorg. Mestring skal legges til grunn i all planlegging og 
aktivitet og i enhet Institusjon er Livsgledearbeidet et virkemiddel. Kriteriene i 
livsgledekonseptet medvirker til medborgerskap, samspill med brukere, pårørende og 
nærmiljø/frivillige og tilhørighet. Arbeidet med å livsgledesertifisere institusjonene pågår i 
2016, der Nyskogen BOS og Røed BOS har igangsatt prosessen i 2015 og ble sertifisert i 
2016. Det er planlagt at nye institusjoner starter sertifiseringsarbeid i 2017. Saltrød Bo og 
Omsorgssenter gjennomfører sertifiseringsarbeidet i 2017 og skal etter planen sertifiseres 
i februar 2018. Enheten har fått tilført 100 000 kr i budsjett 2016 til dette.  

• Livsgledeprosessen.  
O:\Enheter\Enhet Institusjon\Fellesmappe\Livsglede for eldre\Livsglede presentasjon 
Solhaug mars 2015.ppt 

• Demensomsorg. I takt med økende eldrebefolkning øker også forekomsten av personer 
med demens. I sen fase av sykdommen er de fleste i behov for tilrettelagt boform og det 
er i enheten 3 boformer for personer med demens, bokollektiv, skjermet avdeling og 
forsterket avdeling for personer med utfordrende adferd. I sistnevnte avdeling er det også 
andre diagnosegrupper som får plass. Ansatte på disse avdelingene skal være oppdatert 

file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Enhet%20Institusjon/Fellesmappe/Livsglede%20for%20eldre/Livsglede%20presentasjon%20Solhaug%20mars%202015.ppt
file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Enhet%20Institusjon/Fellesmappe/Livsglede%20for%20eldre/Livsglede%20presentasjon%20Solhaug%20mars%202015.ppt
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på faglige spørsmål og aktuelt lovverk. Ansatte på forsterket avdeling har et særskilt 
ansvar for veiledning til andre avdelinger og skal være ressurspersoner. Det krever også i 
2017 satsing på kompetanse innen dette fagfelt. 131 ansatte er i ferd med å gjennomføre 
studiet «psykiske sykdommer i eldre år» i regi av Nasjonalt Kompetansesenter. 

• Kjøkken og vaskeri – lokaler. Kjøkkenet til Arendal kommune leverer hver uke ca. 4500 to 
retters middag til omsorgssentrene. I dette ligger også alt av spesialkost og dietter. 
Kjøkkenet har også en stor del catering og levering og servering til selskaper på det 
gamle rådhuset. Lokalene på Røed er for små i forhold til etterspørselen og en må si nei 
til nye oppdrag. Lokalene og utstyret bærer sterkt preg av stor aktivitet og det er behov for 
oppgradering og renovering. Vaskeritjenesten har etter omorganiseringen fått alle rutiner 
på plass og yter god service overfor sine kunder. Det vaskes årlig ca. 450 tonn tøy til 
beboere, uniformer, sengetøy og håndklær. Alle maskiner fra de gamle vaskeriene ble 
hentet inn og er plassert i de to nye vaskeriene. Lokalene er ikke beregnet for denne 
mengden, slik at logistikken ikke er optimal. Lokalene må sees på som en foreløpig 
løsning. Et nytt, samlet lokale til kjøkken og vaskeri vil øke kapasiteten, gi bedre logistikk 
og kreve mindre ressurser i form av ansatte og energiforbruk. Ny løsning for kjøkken og 
vaskeri utredes i 2017. 

• Opprettelse av 10 korttidsplasser på Solhaug og endring av Korttid 3.etasje på Myratunet. 
Fra 2015 har Arendal kommune erfart et økt behov for korttidsplasser. Årsakene er 
sammensatt, men her nevnes de viktigste: færre korttidsplasser som følge av etablering 
av KØH på Myratunet, perioder hvor korttidsplassene belagt av brukere som venter på 
ledig langtidsplass, for få omsorgsboliger med heldøgnsomsorg og pleie. En kan forvente 
at utfordringsbildet vil vedvare fremover, tiltak i hjemmetjenesten og satsing på tidlig 
innsats i alle ledd av helse og omsorgstjenesten kan nevnes som mulige kompenserende 
tiltak. Imidlertid er det behov for å utvide antall plasser i institusjon de neste 5-10 år.  
 
Det jobbes for tiden med opprettelse av flere korttidsplasser i kommunen. Akkurat nå 
omhandler dette omgjøring av plasser på Solhaug aldershjem, samt endring av Korttid 
3.etasje på Myratunet.  

Utvikling institusjonsplasser 2011-2016 
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• Omgjøring av 10 aldershjemsplasser til korttidsplasser 
For å imøtekomme behovet for flere og mer varige korttidsplasser, har administrasjonen 
sett på ulike muligheter for å omgjøre plasser innenfor eksisterende døgntilbud. Alle 
institusjonene er vurdert med tanke på å omgjøre en av avdelingene til korttidstilbud, og 
det har i denne gjennomgangen vært lagt vekt på avveining av ulemper og konsekvenser 
ved ulike alternativer.  
 
Rådmannen har, i forbindelse med påbegynt budsjettarbeid og handlingsplan for 2017, 
foreslått å omgjøre 10 langtidsplasser på Solhaug aldershjem til korttidsplasser for 
personer med demens. Endringen er planlagt gjeldende fra 12.06.17.  

• Det er innført «ikke rullerende arbeidsplan» ved flere institusjoner. Erfaringene med dette 
arbeidet skal evalueres våren 2017.  

Inkludering 
Enheten har et bevisst forhold til samfunnsoppdraget om å skape gode inkluderende 
arbeidsplasser med mangfold, både i forhold til kjønn, integrering og personer med ulik 
seksuell legning og behov for integrering. 

Utvikling av medarbeidere 
Enhetens ledergruppe består av 10 avdelingsledere og enhetsleder - 8 kvinner og 3 menn.  
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.  
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,2 2,2  2 
Fravær langtid (%) 8,3 7,6  7 
Nærvær (%) 89,5 90,2  91 

Faglige mål 
Enheten har en målsetting å iverksette kvalitetsmålinger og jobbe med kvalitetsforbedrende 
tiltak systematisk 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) 
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 13. NAV  
Enhetsleder: Geir Svendsen 

 

Bystyrets bestilling 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet vil fortsatt ligge til grunn for alle tjenesteutvikling i de kommende 
årene. Det samme gjelder etisk refleksjon som er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. 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.  
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den 
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre». 
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 
• Rekruttering  
• Innovasjon 

Bystyrets ressurstildeling 
NAV utvikler seg mot flere digitale tjenester. I NAV sine prioriterte målgrupper, som 
flyktninger, brukere med nedsatt arbeidsevne og ungdommer er det flere som ikke kan 
nyttiggjøre seg disse mulighetene i full utstrekning. Oppfølgings og veiledningstjenester ved 
det lokale NAV kontor vil fortsatt være svært viktige får å nå disse brukerne. NAV Arendal er i 
forkant av utviklingen på mange områder og justerer organisasjonen i forhold til samfunnets 
utvikling. Satsinger rundt ungdom og gruppeveiledning er viktige, i tillegg blir det tydeligere 
fokus på flyktninger og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. På flere områder er 
samfunnets forventninger større enn de ressursene NAV råder over.  
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  158 542   146 705   158 418  
Sum inntekter  -81 382   -73 187   -85 494  
Netto driftsramme enheten  77 160   73 518   72 924  

Sosialhjelpsutgiftene i Arendal er større enn gjennomsnittet for like store kommuner. Årsaken 
til dette ligger primært i de store levekårsutfordringene i Østre agder. NAV er en aktiv 
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deltager i kommunens arbeid for å forebygge og bedre levekårene. Sosialhjelpssatsene 
ligger nå på 2016 nivå. Dette er positivt i forhold til fattigdomsbekjempelse. 
NAV Arendal har fortsatt fokus på og god erfaring med Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Det 
er foretatt en fullstendig revidering av oppfølgingsrutinen med tanke på tett oppfølging og 
riktig brukergruppe. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere er viktig, og få tiltakene rundt 
dette på plass er årets største utviklingsområde. Det kan i 2017 se ut som det kan være noe 
lavt volum på de statlige arbeidsrettede tiltakene. Dette kan utfordre sosialbudsjettet. Arbeid 
er NAV sitt viktigste område. I 2017 økes kontakten med arbeidsgivere ytterlig og det skal 
avholdes flere jobbmesser i løpet av året. 
Samarbeidet med kommunen om brukere på arbeidstrening utvikler seg fint. Det er nå større 
fokus på kvaliteten i arbeidstreningen slik at denne gir reell kompetanse mot VGS. Det er 
flere satsinger rundt dette i 2017, og prosjekt «Menn i helse» og prosjekt «KUPP» er 
eksempler på dette.  
Kommunen har vedtatt å bosette 150 flyktninger i 2017 og følger nå IMDI sin anmodning på 
området. Arendal kommune tar sin del av det nasjonale ansvaret på dette området. NAV 
samarbeider tett med Arendal Voksenopplæring om gjennomføringen av 
Introduksjonsprogrammet for flyktninger og norskopplæring. Det økonomiske ansvaret for 
Introduksjonsprogrammet er nå lagt til NAV. Kommunen utvikler nå arbeidet rundt flyktninger 
i et KS prosjekt rundt inkludering. Aktuelle enheter i kommunen møtes ukentlig for å 
koordinere arbeidet med flyktninger (Fokusmøte). 
Boligtildelingsutvalget fungerer etter hensikten og sammen med det kommunale 
eiendomsforetaket tildeles de kommunale boligene til de som trenger det. De tilrettelagte 
boligene som ble opprettet i samarbeid med Blåkors på Torbjørnsbu er i full drift og gir et 
godt tilbud opp mot brukere med rusproblemer og lav boevne. Midlertidige boliger er det 
fortsatt et visst press på. I 2016 reduserte man antallet fra 8 til 4. Dette er nok noe i 
underkant av behovet. 

Enhetens oppfølging  
NAVs visjon: Vi gir mennesker muligheter! 
NAV Arendals visjon: Vi gir mennesker muligheter ved å lose våre brukere på veien mot 
arbeid og aktivitet! 
NAV Arendal har ca. 110 årsverk fordelt med 50 % på kommunale ansatte og 50 % på 
statlige ansatte. Det totale antall medarbeidere er ca. 125. 
I 2017 har NAV Arendal valgt å prioritere 4 hovedsatsinger. Dette er: 
1. Nærværsarbeid. Får å kunne nå produksjonsmål og HMS mål, må vi ha lavest mulig 

sykefravær. Å arbeide med mennesker med store utfordringer er krevende, noe vi som 
arbeidsgiver tar på alvor. Tiltakene i denne satsingen ligger i enhetens HMS-plan. 

2. Økonomisk Sosialhjelp og aktivitetsplikt. Det er jobbet med dette de siste 2 årene og vi 
ser en moderat nedgang i sosialhjelpsutbetalingene, der mange kommuner har en 
motsatt utvikling. NAV Arendal skal fortsatt jobbe godt med dette og er stolte over å ha 
snudd trenden, i en kontekst med store levekårsutfordringer, offshorekrise og stort volum 
på flyktninger. 

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. 

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 har ønske om å bli nasjonalt 
pilotkontor rundt denne satsingen.  
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Inkludering 
NAV Arendal er opptatt av å være en IA bedrift i et flerkulturelt samfunn. Det legges vekt på 
dette opp mot de konkrete IA målene som legges til grunn ved rekruttering av nyansatte. 
Dette har medført at enheten har stor bredde blant de ansatte i forhold til forskjellige 
fødeland. Inkludering dreier seg også om å ta vare på de ansatte i fravær og nærvær. En 
stor del av de som er sykemeldte går i graderte stillinger og holder på den måten god kontakt 
med arbeidsplassen.  

Utvikling av medarbeidere 
Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 

mål 2017 
Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,5 2,0  1,5 
Fravær langtid (%) 5,8 7,8  5,5 
Nærvær (%) 91,7 90,2 93 93 

Enhetens mål følger kommunens mål på fravær og nærvær. 
Aktivt HMS utvalg og god HMS plan med mange tiltak. Her er det fokus på både praktisk 
tilrettelegging og det psykososiale arbeidsmiljøet. Enheten legger årlig fram HMS planen for 
både kommunalt og statlig AMU. Enheten er Miljøfyrtårn sertifisert.  

Faglige mål 
Fokus på effektmål: Overgang til arbeid. 
Overgang til arbeid, gjenspeiler i hvilken grad NAV sine virkemidler fungerer etter hensikten. 
Dette vil ha spesielt stort fokus i 2016. Overgang til arbeid-statistikken hentes nå fra den nye 
A-ordningen. 
Overgang til arbeid deles opp på følgende måte: 
• Overgang til arbeid ordinære arbeidssøkere med dagpenger 
• Overgang til arbeid ordinære arbeidssøkere uten dagpenger 
• Overgang til arbeid nedsatt arbeidsevne 
• Overgang til arbeid og videregående utdanning flyktninger 
• Færre med sosialhjelp som hovedinntekt 
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 14. Østre Agder krisesenter  
Enhetsleder: Turid Holst-Pedersen 

 

Bystyrets bestilling 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet vil fortsatt ligge til grunn for alle tjenesteutvikling i de kommende 
årene. Det samme gjelder etisk refleksjon som er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. 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.  
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den 
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre». 
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 
• Rekruttering  
• Innovasjon 

Bystyrets ressurstildeling 
Krisesentertilbudet er en lovpålagt tjeneste som tilbyr hjelp til barn, kvinner og menn som er 
utsatt for eller vitne til vold og mishandling i nære relasjoner. Dette innebærer oppgaver som 
døgnkontinuerlig telefonvakt, botilbud, dagsamtaler, informasjonsarbeid, faglig og praktisk 
oppfølging og bistand. 
I 2016 har 43 kvinner, 34 barn og 4 menn mottatt tjeneste fra enheten. 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  10 415   9 894   9 341  

Sum inntekter  -5 625   -5 226   -5 131  
Netto driftsramme enheten  4 790   4 668   4 210  

 
Enheten har 9,91 årsverk. Fom. 01.07.2017 økes ressursen med 0,5 til 10,41årsverk. 
Ressursen er tilført enheten i forbindelse med midler som er avsatt fra overskudd for 2015, 
og skal styrke barnefaglig kompetanse i enheten. 
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Enhetens oppfølging  
Visjon for Østre Agder krisesenter er: ”Sammen for en framtid uten vold”. 
For enheten er det en kontinuerlig prioritert oppgave å kvalitetssikre støtte, veiledning og 
vurdering av mottak og avslutning, for hver enkelt person som tar kontakt og skal ha tjeneste 
fra krisesenteret. 
Det er en tydelig forventning til ansatte i enheten om betydning av brukers mestring og eget 
handlingsrom i og utenfor krisesenteret. Mestring og bevisstgjøringen av å bruke egen styrke 
og ressurs, skal ha fokus i hver enkelt brukers handlingsplan, både under opphold og i en 
reetablering utenfor krisesenteret. Brukerne inkluderes i arbeidet med å finne gode løsninger 
og fatte beslutninger.  

Barn som kommer til krisesenteret skal gjenopprette/opprettholde kontakten med 
barnehage/skole og nettverk i den grad det er mulig. I tillegg skal organisering og 
tilrettelegging av aktiviteter og oppfølging av barna som har tjeneste i enheten, fortsatt 
evalueres og videreutvikles. Barnefaglig ansvarliges rolle og ansvar skal evalueres og 
utvikles. 
Interne og eksterne samarbeidsrutiner på tvers av tjenester og kommuner skal evalueres og 
videreutvikles. Nav- og Barnevernkontakt som representerer hver kommune i samarbeidet 
med krisesenteret vil være på plass innen 01.04.2017. 
Krisesentertilbudet til kvinner og barn, og krisesentertilbudet til menn er geografisk adskilt slik 
loven krever. Dagens tilbud til menn gjennomføres i en leilighet som leies av Arendal 
Eiendom KF. Den er plassert i 4. etg. og det er kun trappeadkomst. Lov om kommunale 
krisesenter setter krav om framkommelighet og at tilbudet for øvrig, er tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. Dette innfrir ikke dagens tilbud. Behovet for en leilighet som 
tilfredsstiller krisesenterets behov er meldt til Arendal Eiendom KF. Den optimale løsningen 
hadde vært å samlokalisere tilbudet til menn og kvinner, med adskilt inngang til hvert av 
tilbudene. Flere krisesentre har denne løsningen og dette vil være et alternativ enheten 
ønsker å arbeide videre med i 2017.  
Nytt tilpasset fagprogram er implementert og tatt i bruk og skal sikre nødvendig intern 
informasjonsflyt, framdrift og oppfølging i en tilpasset handlingsplan for hver enkelt bruker. 
Det er etablert maler for inntakssamtaler, bekymringsmelding til barnevernet, handlingsplan, 
avslutningssamtale i fagprogrammet. Arbeidet videreutvikles i 2017.  
Risikovurdering og beredskap skal ha kontinuerlig fokus i enheten.  

Kompetanse og rekruttering  
Det er et mål i 2017 at ansatte skal «vokse» i jobben og oppleve mestring i det daglige 
arbeid. 

For å oppnå dette satses videre på kunnskaps- og erfaringsdeling fra kolleger. Alle ansatte 
skal delta i aktuelle kurs og opplæring i krisesenterets tematikk og utfordringer som tilbys fra 
bl.a. RVTS, krisesentersekretariatet, Bufdir og Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder.  
Det etterstrebes felles forståelse i personalgruppen for kompetansen enheten skal inneha og 
utvikle. Enhetens aktivitetsplan for kompetanse for 2017 er under arbeid og skal 
kvalitetssikre et godt faglig innhold i tjenesten. Den inkluderer videre arbeid med en intern 
obligatorisk grunnopplæring for alle nytilsatte i enheten, knyttet spesielt til 
krisesentertjenesten. 
• Lovverk 
• Opplæring i Jobpulz (krisesenterets fagprogram) 
• Innføring i praktiske rutiner og retningslinjer  
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• Beredskap 
• Teori på krisesenterets fagfelt (pensum og undervisning) 
Aktuelle tema på fagdager og samlinger for alle medarbeidere i 2017: 
• Traumebevissthet og forståelse  
• Samtaleteknikk/metode  
Det er aktuelt med sertifisering av barnefaglig ansatte ift ICDP veiledning i 2017. 
(International Child Developement Program). 
I rekruttering av medarbeidere til krisesenteret i 2017, står behovet for 
veiledningskompetanse og erfaring fra fagfeltet sentralt. 

Inkludering 
Alle som får tilbud på krisesenteret får oppfølging av en primærkontakt. I samarbeid med den 
aktuelle bruker, prøver primærkontakten å finne «møteplasser», som kan medvirke til en 
naturlig inkludering. Omfanget av aktivitet vil henge sammen med risikovurderingen ift behov 
for beskyttelse. 
Halvparten av personalressursen på krisesenteret har deltidsstilling. Det er et ønske å 
redusere disse, ved å øke stillinger når det er mulig. Dette har vært praksis og vil også være 
det i 2017. 

Utvikling av medarbeidere 
Arbeidsgiverstrategien Sammen for framtida Arendal 23 er kjent for ansatte i enheten. Den er 
utgangspunktet for videre planlegging og tilrettelegging av tjenesten, samt utvikling og 
vedlikehold av et godt arbeidsmiljø og en god faglig tjeneste.  
Mestringsklima og mestringsledelse (fokusområdene fra MU) er førende ved avklaring av 
”roller og oppgaver” i enheten. Det gjelder også refleksjon på forventninger, verdier, 
bevisstgjøring, ansvarliggjøring og samhandling som følges videre opp i 2017, i 
personalmøter, på fagdager og i medarbeidersamtaler. 
Etisk refleksjon vil være fast punkt i personalmøter. Målet er å skape positive holdninger 
gjennom et faglig og mestringsfremmende klima for både ansatte og brukere.  

HMS utvalget i enheten skal ha ansvar for å følge opp MU.  
HMS målene for 2016 blir videreført i 2017: 
• Redusere sykefraværet 
• Forbedre sikkerheten 
• Ansatte skal oppleve trivsel, utvikling og mestring i sitt arbeide.  
• Økt bruk av avvikssystemet 
I 2017 vil det være et særlig fokus jf. nytt kapittel 23A i AML: «Arbeid som kan medføre fare 
for å bli utsatt for vold og trussel om vold». Enheten vil jobbe med risikovurdering, opplæring, 
informasjon og akutt– og forebyggende tiltak og oppfølging av arbeidstakere som har vært 
utsatt for vold og trussel om vold.  
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Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 3,5 2,7  2,5 
Fravær langtid (%) 6,7 24,5  7,5 
Nærvær (%) 89,8 72,5  90,0 

Det forventes at sykefraværet reduseres vesentlig i 2017. Sykefravær/nærvær har vært fast 
punkt på alle personalmøter i 2016 og skal videreføres! 

Faglige mål 
Hovedmål: ”Krisesenteret skal sikre et godt og helhetlig tilbud til kvinner, menn og barn, som 
er utsatt for, eller vitne til vold eller trusler i nære relasjoner” (jf. lov om kommunale 
krisesentertilbud av 1.1. 2010.) 
Delmål: Krisesenteret har fokus på å bedre levekår for voldsutsatte barn, kvinner og menn. 
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 15. Legevakten  
Enhetsleder: Arnhild Glendrange Lund 

 

Bystyrets bestilling 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet vil fortsatt ligge til grunn for alle tjenesteutvikling i de kommende 
årene. Det samme gjelder etisk refleksjon som er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. 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.  
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den 
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre». 
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 
• Rekruttering  
• Innovasjon 

Bystyrets ressurstildeling 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  28 599   26 810   27 817  

Sum inntekter  -16 805   -16 805   -17 649  
Netto driftsramme enheten  11 794   10 005   10 169  

Legevakten har en beredskapsfunksjon. Økt innbyggertall og aktivitet har medført at 
Legevakten over flere år har hatt behov for en styrking av bemanningen. Den nye 
akuttforskriften av april 2015 har krav om svartid på telefon på 80 % innen 120 sekunder. På 
bakgrunn av dette har Legevaktens budsjett 

 
blitt styrket slik at bemanningen kan økes til tre sykepleier på natt og fire på kveld og helg. 
Noe av oppbemanningen er gjennomført, rekrutteringen til den resterende oppbemanningen 
jobbes det med.  
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Behovet for egnede legevaktslokaler er påtrengende. Pasientenes rett til anonymitet og 
skjerming blir ikke ivaretatt, lokalene tilfredsstiller ikke krav til sikkerhet for pasienter og 
ansatte, og ved høytider og ferier er det ikke fysisk plass til alle pasientene. Bystyret har 
bevilget midler på 2017 budsjettet til utredning av nytt KØH/LV bygg.  

Enhetens oppfølging  
Flere av helse og levekårs satsningsområder for 2017 gjenspeiles i Legevaktens visjon 
”Tilstede med trygghet og kompetanse”. 
Legevakten har stort fokus på pasient- og personalsikkerhet og medarbeidernes mulighet for 
å kunne mestre jobben de er satt til å gjøre. Et nytt og bedre triageringsverktøy (vurdering av 
hastegrad) enn det vi har per i dag, vil bli tatt i bruk i løpet av våren. En slik triagering av alle 
henvendelser, vil oppleves som økt kvalitet for pasientene, samt være en faglig trygghet for 
de ansatte. Innføringen vil heve sykepleiernes kompetanse, og bedre pasientforløpet. 
Legevakten jobber med en revidert opplæringsplan for å kvalitetssikre og øke kompetansen 
for nyansatte, noe som igjen kan lette rekruteringen til vakante stillinger.  
Årets personalseminar vil blant annet ha etikk og Det Gode Menneskemøtet som tema. 
Det ble ansatt ny KØH/LV overlege i november 2016 i 100 % stilling, noe som vil styrke 
utviklingen av legevakten. 

Inkludering 
Legevakten er en arbeidsplass der gode norskkunnskaper er en viktig forutsetning for å 
kunne ivareta pasientsikkerheten ved kommunikasjon. Legevakten har flere medarbeidere 
som ikke er etnisk norske, både fast ansatte og som ferievikarer. Noen ansatte har fysiske 
utfordringer og vi tilrettelegger så langt det er mulig, men det er begrensninger i hvor mange 
vi kan tilrettelegge for uten at det blir en ekstra belastning for andre medarbeidere. 
Legevakten har størst aktivitet og derfor høyest bemanning på helg og høytid. En av 
konsekvensene er at det kreves mange ansatte for å dekke opp helgene. Dette er 
utfordrende i forhold til stillingsstørrelser vi kan tilby. 

Utvikling av medarbeidere 
Medarbeiderundersøkelsens fokusområder; mestringsledelse og mestringsklima, var blant 
temaene på forrige års personalseminar. Dette skal følges opp på årets første personalmøte. 
Det vil også være et av temaene på årets medarbeidersamtaler. 
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.  
Legevakten har månedlige personalmøter med undervisning.  
Legevaktens HMS utvalg har jevnlige møter for blant annet å gjennomgå avvik, og ha 
vernerunde.  
 
Legevakten er Miljøfyrtårn og ble resertifiseres høsten 2014. Fokus på helse, miljø og 
sikkerhet er viktig også i denne sammenheng. 
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Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,7 1,3  1,5 
Fravær langtid (%) 7,0 4,9  4,5 
Nærvær (%) 90,3 93,8 92 94 

Legevakten har vanligvis ligget høyt i nærvær, noe vi jobber for at vi skal oppnå også i 2017, 
selv om både kort- og langtidsfraværet varierer. Det er ingen ting som tyder på at det økte 
fraværet skyldes manglende trivsel på jobb. 
Systematisk oppfølging av ansatte med månedlige personalmøter med undervisning etter 
legevaktens kompetanseplan, årlig personalseminar, sosiale arrangementer, tett oppfølging 
av sykemeldte – fokus på å skape et inkluderende og motiverende arbeidsmiljø videreføres 
fra tidligere år. Stor fleksibilitet i forhold til avspasering og interne vaktbytter er et gode som 
verdsettes av de ansatte. 

Faglige mål 
Legevaktens kompetanseplan inneholder fagmål som retter seg mot å sikre kvaliteten på 
pasientbehandling, beholde og rekruttere kvalifiserte sykepleiere. 
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 16. EMÅ flyktning 
Enhetsleder: Dorte Arvesen 

 

Bystyrets bestilling 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet vil fortsatt ligge til grunn for alle tjenesteutvikling i de kommende 
årene. Det samme gjelder etisk refleksjon som er en forutsetning for god kvalitet på 
tjenestene. 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.  
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den 
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du 
selv kan være med på å endre». 
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 
• Rekruttering  
• Innovasjon 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  46 048    
Sum inntekter  -49 405    
Netto driftsramme enheten  -3 357    

 
Ny finansieringsordning fra refusjon til stykkprisfinansiering pr. 01.01.2017 etter følgende 
satser: 
• Kr 1 198 000 til og med fylte 16 år 
• Kr    750 000 til og med fylte 20 år  
• Ekstratilskuddet på omlag kr 100 000 per bosatt enslig mindreårig blir videreført. 
• Ordningen dekker ikke ledig kapasitet. Arendal kommune har pr 01.01.2017 10 ledige 

plasser. 
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• De økonomiske konsekvensen av manglende bosetting og ny finansiering er under 
utredning. 

• Den nye finansieringsordningen krever ikke at det fattes barnevernsvedtak slik som i 
dagens refusjonsordning. Det er grunn til å stille spørsmåltegn ved dette ift. rettssikkerhet 
for det enkelte barn/ungdom. 

Enhetens oppfølging/ satsningsområder 
 

 
 
FoU-prosjekt nr 164016 

• Enheten består av 5 bofellesskaper og et uteteam.  
• Bosetting av 15 barn/unge i 2017. 
• Implementerer traumebasert omsorg i gamle og nye avdelinger. 
• Sikre VI følelsen i enheten/styrke samarbeidet på tvers av avdelingene. 
• Avklare situasjonen i forbindelse med videre bosetting ut fra endrede økonomiske 

rammer og nedjusterte prognoser for ankomst av enslige mindreårige. 

Inkludering 

Omsorg og respekt: 
Traumebevist omsorg handler om å komme nær. Prisen for nærhet er sårbarhet. I tillegg til 
nærhet fokuserer traumebevist omsorg på å forstå mennesker i lyset av hva de har opplevd, 
med følelsene bak atferden, lytte til barnet/ungdommen og la dem selv definere sine behov 
og reflektere over egen sårbarhet i møtet med andre mennesker. 

Skole: 
Språkferdigheter og skolegang er grunnleggende for at de enslige mindreårige skal bli 
inkludert i samfunnet. Skolegang er avgjørende for mange av de andre faktorene som jobb, 
fritid og nettverk. 
Målet er alt alle får grunnskoleutdanning. 

Jobb/praksis: 
Ungdommer som ønsker det får hjelp til å finne praksisplass/deltidsjobb. 
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Fritidsaktiviteter: 
Inkluderer ungdommene i fritidsaktiviteter sammen med andre norske ungdommer.  
Felles aktiviteter mellom avdelingene.  
Samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde Kors, Kilden, Fortet SMS, idrettslag etc. 

Sosialt nettverk: 
Vi motiverer ungdommene til å ta del i samfunnet utenfor avdelingene.  
Heltidskultur:  
Alle avdelingene har lange vakter inntil 15 timer. De minste stillingene er på 70 % med 
hvilende nattevakt. Nærvær oppimot 100%. 

Utvikling av medarbeidere 
• Implementere traumebasert omsorg i alle avdelinger. 
• Igjennom fellesmøte, fagdager, personalmøter og veiledning i hver enkelt avdeling blir 

fokusområder som mestringsledelse og mestringsklima tema. 
• Alle ansatte må ha kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å møte ungdommene i 

«landingsfasen». Innarbeide metodikken «refleks til refleksjon». 
• Å lytte til ungdommen, gi dem tid og møte dem med respekt er viktig for å bygge tillit og 

få dem til å føle seg trygge i Norge. Det gode menneskemøte i fokus. 
• Medarbeiderne må få tilstrekkelig veiledning, debrifing for å kunne romme ungdommens 

smerte og unngå sekundær traumatisering. 

Systematisk HMS-arbeid 
Sikre et velfungerende HMS utvalg med struktur for møtevirksomhet. Ha HMS som tema på 
avdelingsmøter, og en medarbeider i hver avd. med ansvar for HMS, brannvern og sikkerhet. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%)  2,0  2,0 

Fravær langtid (%)  7,7  6,0 
Nærvær (%)  90,7  92 

Enheten ble etablert januar 2016. Sykemeldte følges opp i tråd med IA avtalen. HMS 
utvalget har fokus på et godt arbeidsmiljø. 

Faglige mål 
Sikre at alle avdelingene har kvalitetsmessige gode tilbud. Implementere Traumebasert 
omsorg. 
Sikre et felles faglig grunnsyn og en felles forståelse av Traumebasert omsorg som faglig 
plattform. 
Stort fokus på at alle jobber i samme retning, med gode faglige vurderinger som grunnlag for 
beslutninger.  
Medarbeidertrivsel er viktig for å sikre et godt hjem for ungdommene. Ansatte som trives på 
jobben skaper positivitet og trygghet. 
Brukermedvirkning skjer bl.a. gjennom utforming av ungdommens handlingsplan, husmøter 
med temaer som husregler, aktiviteter, kjøring, mat, internett, utstyr etc.  
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 17. Asdal skole  
Enhetsleder: Jon Erik Bakke 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også 
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke 
klare når virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  63 433   59 750   61 260  

Sum inntekter  -9 645   -8 997   -10 476  
Netto driftsramme enheten  53 788   50 753   50 784  

Barnetrinnet får tilført noe friske midler til tidlig innsats, for øvrig vil situasjonen være som 
foregående år, dvs. stram styring av utgiftene. I de senere årene har vi fått et økende antall 
elever med utagerende atferd helt fra tidlig skolealder. Dette utfordrer oss både i forhold til 
elevenes framtidsutsikter og andelen av skolens ressurser de legger beslag på. 
Ungdomstrinnet har i fire år nytt godt av ekstra statlige midler til tre lærerstillinger. Det har gitt 
økt lærertetthet, og vi har utviklet tettere lærersamarbeid, noe vi regner med å dra nytte av 
videre selv om lærerstillingene forsvinner. Imidlertid forsvinner de statlige stillingene samtidig 
med at klassetallet går ned på ungdomstrinnet. Det betyr at ungdomsskolen i 2017 må 
nedbemanne med ytterligere ca. 2 lærerstillinger på et tidspunkt hvor elevtallet på 
ungdomstrinnet øker. Det kommer til å bli smertefullt og begrenser muligheten for store 
satsinger i 2017.  
Ressurssenterets budsjett tildeles på bakgrunn av elevtallet og utenfor 
budsjettfordelingsmodellen for skolene. Tildelt budsjett for 2017 er basert på uendret elevtall 
(25), og en eventuell økning i elevtallet på bakgrunn av bystyrets vedtak i november 2016, vil 
bety behov for konsekvensjustering av budsjettet våren 2017.  
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Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
• Barne- og ungdomstrinnet vil utarbeide et årshjul for arbeidet med læringsmiljøet og 

psykisk helse som en integrert del av skolens virksomhet.  
• Skolen har gode skriftlige rutiner i forhold til mobbing og annen krenkende atferd, men vi 

ser behov for en tydeligere gjennomgang hvert år både overfor personalet og elevene. 
• Skolen ønsker å bedre samspillet/inkludering mellom elevene på ressurssenteret og 

elevene på ungdomstrinnet. Konkret dreier det seg om blandede grupper i 
spesialundervisning, og flere møtepunkter mellom elevene i den ordinære skolen og 
ressurssenterets elever. Dette vil gi verdifulle erfaringer for begge elevgruppene, ikke 
minst for å utvikle sosial kompetanse på tvers av ulik funksjonsnivå. 

Realfagskommune 
Her vil enheten ha særlig fokus på: 
• Å gjennomføre særskilte realfagsdager (matematikk og naturfag) minst to ganger pr år 

både på barne- og ungdomstrinnet. 
• Både i arbeidet med matematikk og naturfag ønsker skolen mer utforskende 

undervisning. To satsinger er knyttet til dette: 
o Som et tillegg til den lokale læreplanen i matematikk ønsker skolen å utarbeide en 

plan for alternative og supplerende tiltak for å hjelpe lavt presterende elever i 
matematikk. I første omgang vil vi gjøre dette for ungdomstrinnet. Det er ønskelig å 
knytte dette til arbeidet i kommunens lærernettverk. 

o Innen naturfag vil skolen utarbeide en plan for hvilke forsøk, ekskursjoner og 
prosjekter som skal gjennomføres på hvert årstrinn på mellom- og ungdomstrinn.  

• Skolen deltar i to eksterne prosjekter som også omfatter styrking av realfagene: 
o Barnetrinnet er med i forskningsprosjektet Two Teachers hvor bl.a. skriving på fagets 

premisser er et tema. Vårt hovedfokus vil være skriving i naturfag. 
o Ungdomstrinnet deltar i Den naturlige skolesekken med et prosjekt på 8. trinn.  

• For å gjennomføre disse tiltakene vil realfagssatsingen være tema på personalmøter 
minst to ganger pr semester, og realfagslærerne forplikter seg til aktiv deltakelse i 
kommunens lærernettverk. 

Utviklingsarbeid ved ressurssenteret. 
Ressurssenteret ønsker å drive et kontinuerlig arbeid med å forbedre og kvalitetssikre 
undervisningen. Kompetanseutviklingen skjer både internt og gjennom kurs og veiledning fra 
andre instanser og fagfolk.  
Eksempler på områder det jobbes særskilt med: 
• I tillegg til ordinære skolefag jobbes det mye med sosial kompetanse, økt grad av 

selvstendighet samt reduksjon av uønsket atferd. Dette anses som viktige områder med 
tanke på et voksenliv. 

• For alle elever er samspill, initiativ og kommunikasjon viktige satsingsområder. 
• Flere elever gjør bruk av ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon).  
Ressurssenteret vil fortsatt bidra med veiledning til skoler som ønsker det. Gjennom kontakt 
med andre skoler vet vi at nærskolene strever med å gi et tilfredsstillende opplæringstilbud til 
mange elever med spesielle behov. RS kan om ønskelig også bistå skoler i forkant av at de 
skal ta imot elever med spesielle behov. 
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Inkludering 
Enheten har for tiden ca. 110 ansatte fordelt på tre avdelinger. Vi har utarbeidet 
rutinebeskrivelse for oppfølging av nyansatte (mentor- og fadderordninger) og sykmeldte. 
Ønsker om endringer i stillingsstørrelse og arbeidsoppgaver tas opp med personalet hvert år.  

Utvikling av medarbeidere 
Enhetens fokus på utvikling av medarbeiderne er knyttet til tre hovedområder: 
• Skolevandring, dvs. at rektor og avdelingsleder er til stede i undervisningssituasjoner for 

å se hvordan personalet utfører arbeidet, med påfølgende tilbakemelding til personalet. 
Både mestrings- og utviklingsområder drøftes da i en åpen dialog. 

• Årlige medarbeidersamtaler med fokus på mestrings- og utviklingsområder. 
• Relasjonsledelse, dvs. utvikle og bevare trygge rammer for samarbeidet mellom ledelsen 

og medarbeiderne. 
HMS-arbeidet har følgende prioriterte områder i skoleåret 2016-17: 
• Beredskapsplaner. 
• Arbeidsmiljøet – oppfølging etter forrige skoleårs arbeid på ungdomstrinnet. 

 
Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 

mål 2017 
Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,2 2,1  2,0 
Fravær langtid (%) 6,1 4,8  5,0 
Nærvær (%) 91,7 93,1 94 93,0 

Enheten har gode rutiner for oppfølging av sykmeldte, og en kan håpe at det økte nærværet 
har sammenheng med dette. Imidlertid synes de fleste faktorer som avgjør fraværet å ligge 
utenfor enhetens mulighet for påvirkning. 

Faglige mål 

 

Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 
Mål 2017 

(= nasjonalt 
gjennomsnitt 2016) 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 51 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 52 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 51 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 49 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 50 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 50 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 51 54 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 51 54 

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 
Mål 2017 

(=nasjonalt 
gjennomsnitt 2016) 

Trivsel 7. trinn 4,5 4,4 
Trivsel 10. trinn 4,2 4,2 
Vurdering for læring 7. trinn 4,1 3,9 
Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,3 
Mobbing på skolen 7. trinn 4,8 1,0 
Mobbing på skolen 10. trinn 4,5 1,0 
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Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,5 3,5 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,8 3,2 
Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,0 3,6 

Eksamenskarakter skr. Matematikk 3,0 3,3 
Grunnskolepoeng 39,3 41,2 

Skolens langsiktige mål er å være minst på landsgjennomsnittet. Ved å bruke dette som mål 
og markere med grønt der skolen scorere minst på nasjonalt nivå, er det lett å se hvordan vi 
ligger an.   
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 18. Birkenlund skole  
Enhetsleder: Guttorm Fevang 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også 
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  36 667   34 336   36 878  

Sum inntekter  -4 150   -3 450   -4 977  
Netto driftsramme enheten  32 517   30 886   31 900  

Veksten i driftsrammen er i delvis kompensasjon for lønnsvekst. Den økonomiske 
situasjonen ved skolen er stram, og vi må også ha et økonomifokus i alle våre prioriteringer. 
Vi ser at vi kunne ha drevet mer tilpasset opplæring dersom vi hadde hatt flere ressurser, 
ved at vi da kunne ha økt pedagogtettheten.  

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Vi vil videreføre noen av de satsingsområdene vi tidligere har hatt også i 2017. Dette gjelder: 
• Hvordan vi kan variere bruken av læringsstrategier avhengig av elevene 
• Hvordan vi kan bedre elevenes motivasjon for læring 
• Hvordan vi kan bedre relasjonen mellom elev-elev og ansatt-elev 
• Hvordan vi kan bedre det psykososiale miljøet til elevene 
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Den siste høsten har vi også arbeidet med hva som kjennetegner en skole hvor elevene 
opplever tilhørighet sosialt og faglig til fellesskapet. Det kommende året vil vi arbeide mer 
med hvordan vi skal oppnå dette: 

Innenfor området faglig tilhørighet: 
Vi vil fortsette arbeidet med å bedre den tilpassede opplæringen ved skolen. Vi ønsker å 
møte flest mulig elever på det nivået de er, og ut fra det gi dem relevante arbeidsoppgaver 
inne i klassene.  
I 2017 skal vi fokusere mer på vurdering for læring igjen. Vi ønsker å bli bedre på å gi 
elevene konkrete fremovermeldinger basert på hva elevene trenger for å lære mer. 

Innenfor området sosial tilhørighet: 
I 2017 skal vi implementere «Mitt valg» på hele skolen. Vi har bestemt oss for at vi ønsker å 
bruke dette programmet/verktøyet for å bedre det psykososiale miljøet på skolen. Vi har 
laget felles fokusområder for hele skolen, og vi har bestemt oss for øvelser vi skal gjøre og 
når det skal skje. 
Vi vil også intensivere arbeidet med å fange opp elever som har et høyt fravær eller viser 
tegn på at de vegrer seg for å komme til skolen. Vi vil her benytte de nye rutinene «Elever 
som uteblir fra skolen» som kommunen har utarbeidet. 

Realfagskommune 
Vi har allerede brukt en hel planleggingsdag for å: 
• beskrive hva vi ønsker mer av i matematikkundervisning ved Birkenlund skole 
• systematisere vårt konkretiseringsmateriell og koble det sammen med teorien 
• planlegge vårens matematikkdag 
I det videre arbeidet med realfag vil vi ha særlig fokus på: 
• Kompetanseheving og –deling. Vi vil fortsette å delta på nettverkene og vi har flere 

lærere som har deltatt/deltar på den statlige videreutdanningsordningen. 
Vi skal skape flere arenaer hvor de får snakket sammen, reflektert og planlagt gode 
undervisningsopplegg 

• Undrende undervisning og åpne oppgaver. Vi vil vektlegge at elevene forstår 
matematikken, og at vi tar oss tid til å lære elevene det grunnleggende grundig.  

• Å videreutvikle skolens klimaseminar og uteundervisning knyttet til Songebekken 
(«Bekkis»). 

• Å synliggjøre realfag på skolen ved blant annet å dekorere den med 
konkretiseringsmateriell.  

Inkludering 
For oss er det viktig at både elever og ansatte opplever tilhørighet til fellesskapet på skolen. 
For at flest mulig skal oppleve det vi fokusere særlig på: 
• Å «se» alle, og sørge for at de blir anerkjent for den de er 
• Å ta tak i de utfordringene vi ser og de vi blir gjort oppmerksomme på 
Hver uke møtes skolens ledelse, rådgiver, sosiallærer og representant fra forebyggende 
tjenester for å koordinere arbeidet vi gjør med å inkludere elevene i fellesskapet.  

Utvikling av medarbeidere 
Birkenlund skole arbeider videre med å utvikle vår kultur i forhold til å dele og utvikle vår 
kompetanse. De ansatte møtes jevnlig for å reflektere over egen praksis. 
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Skolens HMS-utvalg møtes første mandag hver måned. Utvalget består av verneombud, 
tillitsvalgt og ledelsen. I utvalget har vi bestemt at vi skal prioritert å arbeide med: 
• Jobbe videre for et godt psykososialt arbeidsmiljø på skolen 
• Fullføre arbeidet med ROS-analysene knyttet til beredskapsplanene 
• Følge opp arbeidet med innemiljøet knyttet til romtemperaturer  
For å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet er vi opptatt av å se hver enkelt og å bry oss om 
hverandre. Vi snakker om skolens samfunnsmandat og hvilke oppgaver vi skal løse. Med 
utgangspunkt i dette, forsøker vi å fordele ansatte mest mulig ut fra hva de er gode til. Det er 
viktig for oss å gi hverandre tillit og handlingsrom, slik at vi kan utføre arbeidsoppgavene 
våre på en best mulig måte. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,7 2,2  2 
Fravær langtid (%) 3,5 7,2  3 
Nærvær (%) 93,6 90,6 94 95 

I 2016 har enheten hatt et høyere langtidsfravær en forutsett. Vi jobber kontinuerlig med å 
redusere de delene av det fraværet vi kan påvirke. Arbeidet skjer både ved at vi fokuserer 
mye på å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet blant de ansatte og at vi følger opp de 
ansatte som er borte.  

Faglige mål 

 
Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 50 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 45 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 47 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 54 52 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 54 52 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 54 52 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 52 55 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 53 55 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,9 3,5 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,7 3,1 

Eksamenskarakter skr. engelsk 4,1 3,7 
Eksamenskarakter skr. matematikk - 3,3 

Grunnskolepoeng 43,4 40 

 

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,3 4,3 
Trivsel 10. trinn 4,2 4,4 
Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,9 
Vurdering for læring 10. trinn 3,3 3,7 
Mobbing på skolen 7. trinn 4,1 1,0 

Mobbing på skolen 10. trinn 4,7 1,0 
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19. Eydehavn skole 
Enhetsleder: May Dypdalen 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også 
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  12 076   11 575   11 713  
Sum inntekter  -1 522   -1 604   -1 751  
Netto driftsramme enheten  10 554   9 971   9 962  

Økonomien ved enheten er tilfredsstillende. 
I 2017 vil vi styrke bemanningen med en ekstra pedagog. Stillingen er tenkt som en del av 
satsingen «tidlig innsats» og vil bli brukt til styrking og dybdelæring i grunnleggende 
ferdigheter i basisfagene norsk, matematikk og engelsk på 1.-4. trinn. Vi vurderer et nytt 
læreverk i matematikkfaget og flere interaktive tavler. I tillegg vil vi ruste opp skolens datarom 
og personalrommet for ansatte. 

Enhetens oppfølging  
Enhetens satsingsområder er i tråd med de kommunale. Vi har lang tradisjon på å være en 
hel- ART skole, med fokus på sosiale ferdigheter og verdier og dette gir et godt grunnlag for 
arbeidet med læringsmiljøet i klassene; felles verdigrunnlag, konsekvensmatrise, felles 
språksetting og bevisstgjøring rundt viktigheten av gode sosiale ferdigheter. 
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Læringsmiljø 
Ansatte på Eydehavn skole vil jobbe sammen om at alle elever på skolen er alles, respekt og 
felles holdninger, positivt elevsyn og felles reaksjoner ved regelbrudd. Vi er opptatt av rolig 
og trygt arbeidsmiljø blant elevene, vi har rutiner for håndtering av mobbing og gjennom 
ART- satsingen en god struktur på timene slik at tiden blir effektivt utnyttet til læring. Vi er 
bevisste på å gi elevene røtter i lokalsamfunnet og lærdom for fremtidens samfunn slik at de 
får vinger. 

Realfagskommune 
Her vil enheten ha særlig fokus på:  
Vi vil jobbe videre med matematikk i alle fag, uteskole, naturfag/ matematikkprosjekt, 
forskeruke, besøk på Vitensenteret og temadager i matematikk for 1.-4. trinn og 5.-7.trinn.  
Vi har to lærere som har tatt videreutdanning i matematikk. Denne kompetansen kommer 
elever og øvrige lærere til gode gjennom eksempler og erfaringsdeling. 

Inkludering 
Som IA- bedrift har vi sterk tilretteleggingsplikt i forhold til alle ansatte. Dette er vi bevisste på 
og ønsker å videreføre dette gode arbeidet. Vi har også gode rutiner for oppfølging av 
nyutdannede og nytilsatte hos oss. De er viktige ressurser inn i organisasjonen som vi 
systematisk følger opp og har gjensidig nytte og glede av. 
Vi tar imot elever fra voksenopplæringen i språkpraksis, er kurset på dette området og vi har 
tett samarbeid med NAV om yrkespraksis og vi har flotte lærlinger hvert år. Dette vil vi 
fortsette med. 

Utvikling av medarbeidere 
Vi arbeider aktivt for et best mulig arbeidsmiljø på enheten. Skolens HMS-utvalg har nytte og 
glede av kommunens kursing og samlinger for utvalgene og deltagelse her vil også bli 
prioritert i fremtiden. Gjennom «Idebanken.org.» har vi fått nyttige tips og ideer til hvordan vi 
kan utvikle arbeidsmiljøet enda mer og i riktig retning. Dette spiller en aktiv rolle på våre 
personalmøter. Vi vil også i løpet av året evaluere hvordan enhetens «Hverdagsregler» 
praktiseres og hvor nyttige de er. Kanskje noe må endres. 
Vi oppfordrer til å delta på kurs. Vi prioriterer å sende helst to deltagere og planlegger kurs 
innenfor musikk, matematikk og barn med russkader. Vi har mye å lære her, for å 
tilrettelegge for denne gruppen best mulig. 
I 2016 har to lærere ved enheten tatt videreutdanning i matematikk. Dette er inspirerende og 
verdifull kompetanse som deles med resten av personalet og elevene våre. Vi vil inkludere 
dette i vårt videre arbeid som realfagskommune. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,7 1,4  1,0 
Fravær langtid (%) 4,9 6,6  5,0 
Nærvær (%) 93,5 92,1 94 94 

Fraværet ved enheten er akseptabelt. Vi har ikke noe kjent fravær som skyldes forhold på 
arbeidsplassen, men arbeidstakere med kroniske lidelser tilpasser vi oppgavene for. De vil vi 
satse på også videre, de har lang erfaring og kompetanse som er viktig for oss. 
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Faglige mål 
Eydehavn skole har som mål og gi elevene den best mulige faglige ballast. Elevene kommer 
til skolen med ulike forutsetninger og evner, men vi vil gi alle så bredt og dypt 
kunnskapsgrunnlag som mulig. Målsettingen vår er ingen elever under kritisk grense på de 
obligatoriske og frivillige kartleggingsprøvene på 1. til 4. trinn og ikke mer enn ti prosent av 
elevene på mestringsnivå 1 i nasjonale prøver på 5. trinn i norsk, matematikk og engelsk.  

 

Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 1. 34,8 % 
2. 56,5 % 
3.   8,7 % 

1. 10 % 
2. 60 % 
3. 30 % 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 1. 13,0 % 
2. 52,2, % 
3. 34,8 % 

1. 15% 
2. 50% 
3. 35 % 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 1. 23,8 % 
2. 52,4 % 
3. 23,8 % 

1. 20 % 
2. 55 % 
3. 25 % 

Elevundersøkelsen og nasjonale prøver suppleres av trivselsundersøkelser, sosiogram og 
ulike kartleggingsprøver som M- prøver, Arbeid med ord, Kartleggeren og Carlstens 
lesetester. Skolen har laget et eget årshjul i forhold til hvilke tester som skal gjennomføres på 
de ulike trinn. 
Et viktig mål videre for Eydehavn skole blir å prioritere satsningen på tiltak rundt elevenes 
læring i 1.-4. trinn. All forskning viser at tidlig innsats, tiltak i de første årene gir den største 
læringseffekten. Vi ser på kartleggingsprøver og Nasjonale prøver at vi må sette inn mer 
målrettet arbeid her og være tidligere ute med tiltak og evaluere disse fortløpende. Vi skal 
også søke om å bli «Dysleksivennlig skole» og vil videreutvikle kursdeltagelse hos og 
samarbeidet med Stat.ped. i forhold til elever med språkvansker. 
 
  

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,3 4,6 
Vurdering for læring 7. trinn 3,8 4,2 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,3 1,0 
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 20. Flosta skole  
Enhetsleder: Casper Schoombie 

 
Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også 
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  10 665   10 072   10 618  

Sum inntekter  -1 247   -1 157   -1 793  
Netto driftsramme enheten  9 418   8 915   8 825  

Vedtatte budsjettramme gir skolen også kommende budsjettår få muligheter til å følge opp 
satsingsområder utover lovpålagte oppgaver. I likhet med de siste årene vil 2017 
budsjettmessig bli et svært utfordrende år grunnet stramme økonomiske rammer og enkelte 
svært ressurskrevende elever. I tillegg påvirker fortsatt lavt elevtall våre økonomiske rammer 
negativt, noe som vanskeliggjør forutsigbarhet og langsiktig jobbing. Dette er en risikofaktor 
som gjør oss sårbare med hensyn til bemanning og muligheten til å opprettholde kvaliteten 
på læringsarbeidet ved skolen. 

Enhetens oppfølging  
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.  
  



Virksomhetsplaner 2017                                                                                                    Arendal kommune  2017   

 

78 
 

Faglig 
• barna får mulighet til å lære gjennom flere sanser 
• de som har ekstra ”sprett” i kroppen får være i et miljø de mestrer 
• mange av kunnskapsløftets kompetansemål oppnås bedre ute  
• ungene får fysisk aktivitet og sansemotorisk trening 
Sosialt 
• barna omgås hverandre i en mer naturlig og lekende setting, dette resulterer i vennskap 

og gode relasjoner mellom ungene.  
• barn er lekende vesener og fungerer godt ute, de trenger mindre irettesettinger i dette 

læringsmiljøet. Mange positive opplevelser med læreren er viktig for en god lærer-elev 
relasjon. Dette er en viktig faktor for læring. 

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.  
• Om metodikken i Ingen utenfor: 

o Tar utgangspunkt i barns erfaringer 
o Gir redskaper for å kartlegge og for å skape endring 
o Består av kreative og visuelle aktiviteter, etterfulgt av dialog 
o Engasjerer også elever som ikke er verbalt sterke 
o Læreren er tilrettelegger, ikke formidler 

• Grunnleggende arbeidsprinsipper: 
o Humør og glede 
o Ros og inspirasjon 
o Likeverd og aksept av ulikheter 
o Romslighet og rom for å feile 

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 2017 vil skolen i tillegg utarbeide tiltak iht. felles satsningsområde beskrevet innledningsvis 
av kommunalsjef Roar Aaserud. 

Realfagskommune 
Her vil 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. 
• Bidra til at elever som strever i matematikk, blir identifisert og fulgt opp tidlig med 

effektive tiltak. 
• Bidra til å videreutvikle muligheter for varierte realfaglige læringsarenaer. 

o Jfr. pkt om Uteskole 
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Inkludering 

Elever: 
Besluttet som felles mål for barnehager og skoler i Arendal: 
Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 

Vi har gjennom mange år hatt som mål å være en inkluderende skole for alle elever. 
Tilrettelegging, bruk av forskjellige læringsarenaer, fadderordning, tett samarbeid mellom 
SFO og skole og god kommunikasjons- og informasjonsflyt mellom ansatte om skolens 
elever. Beslutningen om en felles målsetning for barnehager og skoler i Arendal er en 
forlengelse av dette arbeidet. Vi har hatt flere møter i personalet hvor ulike sider av denne 
fellesmålsetningen har blitt drøftet – hva legger vi i det, kjennetegn og kriterier. Tiltakene 
kommer på plass i løpet av 2017.  

Ansatte: 
Enheten er preget av en heltidskultur med svært få ansatte med stillingsstørrelser < 80%. 
Høy tilstedeværelse er en viktig faktor for å sikre samarbeid på tvers av trinn og fag, 
tjenestekvalitet og sikre bedre utnyttelse av ressursene. Ellers vil enheten legge til grunn 
kommunens Veiledning av nyutdannede i Arendal kommune (May Dypdalen, 2017) som et 
verktøy for å inkludere og beholde nytilsatte pedagoger. 

Utvikling av medarbeidere 
Sammen om framtida – Arbeidsgiverstrategi 2023 
Sammen om framtida har vært drøftet i skolens HMS-utvalg og arbeidsstrategien har blitt 
gjort kjent for skolens ansatte gjennom personalmøter, teammøter og onsdagsmøter. 
Skolens ansatte utfordres månedlig på fokusområdene i arbeidsgiverstrategien etter et 
vedtak i skolens HMS-utvalg. Ansatte oppmuntres også til aktivt å bruke etisk refleksjon i 
deres daglige arbeid. Oppfølging av Sammen om framtida vil være et fast punkt på sakslista 
til HMS-utvalget i 2017. 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder 
• 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. 
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 At leder er deltagende og tydelig på hva som forventes av hver enkelt ansatt.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enheten har nettopp gjennomført Dialogspillet hvor alle ansatte var med for å identifisere 
hvilke HMS-områder vi ønsker å ha fokus på i årene som kommer. Dette arbeidet er ennå 
ikke fullført, så HMS-målene nedenfor gjelder derfor inntil videre:  
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 vil enheten i regi av HMS-utvalget følge opp: 
• Kommunens HMS- og kvalitetssystem  
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,3 1,2  1,5 
Fravær langtid (%) 4,6 3,7  4,5 
Nærvær (%) 94,2 95,1 94 94 

Et inkluderende og støttende arbeidsmiljø preget av et godt mestringsklima og 
mestringsledelse er grunnlaget for enhetens målsetninger for 2017.  

Faglige mål  

 

Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 54 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 53 51 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 50 50 

 
  

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,5 4,5 
Vurdering for læring 7. trinn 4,2 4,3 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,0 1,0 
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 21. Hisøy skole  
Enhetsleder: Tore Frøyshol 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 
• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også 
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  36 254   35 364   38 663  
Sum inntekter  -4 353   -4 353   -7 464  
Netto driftsramme enheten  31 901   31 011   31 200  

Budsjettet for 2017 ser ut til å bli krevende å få i balanse. Skolen har i 3 år fått utvidet 
lærertettheten på u-trinnet med 2 lærerstillinger. Utfordringen pr. i dag blir å se på hvor vi 
skal kutte 1,3 millioner fra og med 1/8-2017. Videre har vi fortsatt store utfordringer med 
inneklimaet spesielt på u-trinnet. Kommunelegen kom med en rapport om dette høsten 2016, 
og i den er det et avvik på for høye temperaturer i basene og at støvmengden er for høy. 
Tiltak for å lukke avviket har frist til 1.februar. 

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø/ læringsarenaer 
Hisøy skole vil videreutvikle det arbeidet som skolen har gjennomført i 
ungdomstrinnsatsningen og skolebasert kompetanseutvikling. Lærerne på hele skolen skal 
prøve ut ulike metoder som skal bidra til å skape gode læringsarenaer og god 
underveisvurdering som igjen skal forbedre læringsresultatene til elevene. Vi skal 
bevisstgjøre personalet på hva slags elev- og læringssyn vi har på skolen, og vi skal 
bevisstgjøre hele personalet på hva vi legger i profesjonalitet, blant annet gjennom vårt 
samarbeidssyn. Vi skal revidere og forankre skolens skolemiljøplan for å ivareta elevenes 
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psykososiale skolemiljø. Hisøy skole har nulltoleranse i forhold til mobbing, og planen skal 
inneholde gode tiltak for å unngå at noen blir mobbet på skolen. 
Vi skal jobbe mer med læringsmiljøet for å redusere antall sakkyndige vurderinger og 
enkeltvedtak. Gjennom et bevisst elev-, lærings- og samarbeidssyn skal vi etablere felles 
grep for å ivareta inkludering og opplæring innenfor den ordinære undervisningen på en 
bedre måte. 

Realfagskommune 
Hisøy skole skal delta i dette arbeidet gjennom interne og eksterne læringsnettverk. 

Samarbeid med foreldre 
Hisøy skole skal etablere og vedlikeholde foreldrenettverkene. 
Vi skal sammen med foreldre, klassekontaktene og FAU utvikle en helhetlig plan for 
foreldremøtene. 
Vi skal samarbeide tett med foreldrene for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø. 

Inkludering 
Hisøy skole har utarbeidet et felles elev-, lærings- og samarbeidssyn. Dette har vi utarbeidet i 
fellesskap, og alle har vært inkludert i arbeidet. Disse overordnede tankene handler mye om 
hvordan vi blant annet skal inkludere alle i fellesskapet. Vi har med bakgrunn i disse redusert 
kraftig på antall elever med vedtak om spesialundervisning. Inkludering er en overordnet 
tanke som er forankret i solid forskning og overbevisning om at de fleste elever lærer best 
sammen med andre. Sammen med disse tre fokusområdene bidrar dette til felles forståelse 
og praksis blant alle ansatte på skolen.  

Utvikling av medarbeidere 
Hisøy skole må fortsatt ha fokus på å forbedre inneklimaet på spesielt på ungdomstrinnet. 
Det kommer fortsatt avviksmeldinger både fra elever og ansatte. Etter kommunelegens 
rapport og avvik på støv- og temperaturforholdene, har Arendal Eiendom KF og skolen 
utarbeidet tiltak for å lukke avvikene. Resultatene ift. om inneklimaet blir bedre av dette 
gjenstår å se. 
Medarbeiderundersøkelsen vil vi fortsatt følge opp. Spesielt innen faktorene 
kompetansemobilisering, autonomi, mestringsledelse og mestringsklima. Konkret vil dette 
være tema på medarbeidersamtalene. 
Hisøy skole har et godt etablert HMS- utvalg som i hovedsak skal jobbe med inneklima, 
kapasitet og utbygging. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,9 1,7  1,7 
Fravær langtid (%) 4,0 4,0  3,3 
Nærvær (%) 94,1 94,4 94 95,0 

Nærværet har holdt seg stabilt i 2016. Vi ser at langtidsfraværet har en liten økning, men at 
korttidsfraværet har gått noe ned. Dette vil vi fortsatt jobbe med i HMS- utvalget. 

Faglige mål 

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 
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Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 52 52 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 53 53 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 52 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 56 54 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 57 54 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 53 53 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 58 58 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 56 58 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk - 3,6 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk - 3,5 
Eksamenskarakter skr. engelsk 3,9 4,0 

Eksamenskarakter skr. matematikk 3,3 3,4 
Grunnskolepoeng 45,3 45,0 

Hisøy skole scorer høyt på nasjonale prøver, på eksamen og grunnskolepoeng. Vi vil 
fortsette å ha stort fokus på disse målingene og ønsker å ”trigge” dette arbeidet for å 
forbedre resultatene ytterligere. Vi ønsker å ha et spesielt fokus på engelsk på 5.trinn for å 
forbedre dette resultatet. Vi jobber systematisk med skolemiljøet, og har hele tiden en bevisst 
holdning til å forbedre dette. Når det gjelder resultatene på elevundersøkelsen på 10.trinn, så 
viser det seg at 6 elever på trinne har innrømmet at de har sabotert undersøkelsen. Dette har 
lærerne på trinnet og ledelsen tatt godt tak i. 
 
 
  

Trivsel 7. trinn 4,1 4,4 
Trivsel 10. trinn 3,9 4,2 
Vurdering for læring 7. trinn 3,4 3,5 
Vurdering for læring 10. trinn 2,9 3,3 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,2 1,0 
Mobbing på skolen 10. trinn 1,2 1,0 
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 22. Moltemyr skole  
Enhetsleder: Egil Mjåvatn 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 
• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide  
med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også opp av 
enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  38 093   37 319   39 318  
Sum inntekter  -5 190   -4 529   -6 691  
Netto driftsramme enheten  32 903   32 790   32 627  

Det kan fortsatt bli en utfordring å balansere inntekter og utgifter i 2017. Primært har det 
sammenheng med usikkerheten rundt enslige mindreårige og asylbarn bosatt i mottak med 
familie. En endring i volumet vil påvirke budsjett og regnskap.  
En forventet tilstrømning av elever fra Myra skole til Moltemyr på trinn åtte vil på kort sikt 
påvirke regnskapet, og fra neste år også medføre en økning i budsjettramma. 
Det tildelte budsjett er slik at enheten med noen justeringer kan opprettholde driften på 
dagens nivå også i 2017. 

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Kunnskapsløftet er styrende for enhetens virksomhet. 
Utover dette er den overordnede målsetningen for Arendalsskolen nedfelt i kommunens 
strategiske kart og i bystyrets bestilling. Moltemyr skole har utarbeidet sitt eget strategiske 
kart med utgangspunkt i dette. Skolens «Strategiske kart» revideres i samarbeid med 
tillitsvalgte og etter prosess på enheten. For spesifikke mål innenfor «Kommunens 
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overordnede mål”,”Faglig utvikling”, ”Sosial kompetanse» og samarbeid ”Hjem- skole” 
henvises det derfor til dette. Kartet ligger som vedlegg til virksomhetsplanen. 
Moltemyr skole er en fremtidsretta skole som preges av verdiene ”MOT, ÅPENHET og 
RAUSHET” 
Enheten har og vil ha fokus på et godt læringsmiljø basert på enhetens verdier. Det siste året 
har skolen spesielt fokusert på lærerprofesjon og klasseledelse/læringsledelse. Skolen har 
valgt å videreføre den sentrale ungdomstrinnsatsningen og også utvide denne til å omfatte 
hele skolen. 
Moltemyr har utarbeidet og implementert leseplan for hele skolen. Denne skisserer et 
helhetlig leseopplegg i alle fag fra første til og med tiende trinn. Skolen har videre utarbeidet 
en helhetlig plan for matematikkfaget hvor også den sentrale ungdomstrinnsatsningen med 
”Regning i alle fag” står sentralt. Planen blir videreutviklet i løpet av våren 2017. Videre vil 
skolen fortsatt ha sterkt fokus på læringsledelse der satsing på mellomtrinnet vil ha stort 
fokus. 
Enhetens sosiale plan vil også i år ha en sentral plass i skolens ordinære drift. 
Moltemyr skole er en av to ordinære Mottaksskoler i Arendal og har utviklet et robust tilbud. 
Skolen er tilsluttet ”Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring” (NAFO), og arbeidet innenfor 
dette feltet forsetter i påvente av eventuelt nytt vedtak i bystyret som ventes i løpet av våren 
17.  
Frokost og middagsservering til elever på u- trinnet fortsetter, og frokosttilbudet utvides nå til 
også å omfatte mellomtrinnet. Dette har vist seg å være svært positivt og populært, og 
skolen har også tro på at dette bidrar til å bedre elevenes resultater både faglig og sosialt. I 
tillegg vil skolen legge stor vekt på å legge til rette for aktiviteter for elevene på ettermiddag- 
og kveldstid. Det vil også i år utarbeides en folder over de tilbud som finnes i området. 
Tilbudet med fleksibel høst- og vinterferieferieordning vil fortsette! Over tid viser det seg at 
nesten 25 % av skolens foresatte benytter seg av dette tilbudet. 
De senere årene er det utviklet et godt samarbeid med Birkenlund og Stinta skoler. 
Samarbeidet er på mange plan, og det er vår intensjon å styrke dette samarbeidet ytterligere 
i 2017. 
Skolen vil fortsatt tilby et bredt og variert tilbud på SFO. 

Realfagskommune 
Her vil enheten ha særlig fokus på: 
a) Elevenes kompetanse i realfag skal bedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og 
motivasjon 
b) Antall elever på det laveste nivået i matematikk skal reduseres 
c) Flere elever skal prestere på et høyt og avansert nivå 
d) Lærernes kompetanse i realfag skal bedres 
Som en konsekvens av dette har enheten som nevnt brukt tid på å implementere en helhetlig 
plan for matematikk- faget der matematikkundervisningen legges om i retning av 
dybdelæring og bruk av konkretiseringsmateriell. I løpet av det tiårige løpet blir det også gitt 
et høyere antall timer i faget enn det som fag - og timefordelingen pålegger. Det vil videre bli 
lagt opp til stor grad av differensiert undervisning, og obligatoriske prøver og tester vil bli 
brukt aktivt som et verktøy for å differensiere og for å på et tidlig tidspunkt få kartlagt behov. 
Enheten har de siste åra satset tungt på videreutdanning av lærere gjennom den statlige 
initierte ordningen noe som også gjelder våren 2017. 
Skolen vil også i 2017 bidra aktivt i kommunens nettverk. 
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Samarbeid med foreldre 
Det tette og konstruktive samarbeidet med elever og foresatte vil fortsette. Skolen og FAU 
har dessuten opprettet faste møtepunkter for ytterligere å imøtekomme bystyrets ”bestilling”. 

Inkludering 
Skolen jobber aktivt med å gi innbyggerne i Arendal et godt og tilpasset skoletilbud. Skolen 
har derfor et nært samarbeid med foresatte for å finne gode løsninger. Dette gjelder også i 
forhold til å få på plass et godt tilbud for nyankomne asylsøkere. Her har skolen høy 
kompetanse og vi vil fortsette å bidra på dette feltet.  
Utover dette er arbeidgiverstrategien synliggjort for personalet gjennom ulike former for 
informasjon. Deriblant utdeling av folderen ”Sammen om framtida” til alle ansatte. 
Høsten 2014 ble det initiert flere prosjekter ift en områdesatsing i Moltemyr oppvekstområde. 
Arbeidet med ”Drømmebanken” vil fortsette, og vi ser nå at denne måten å jobbe på er i ferd 
med å spre seg,  
«Ung data»- undersøkelsen og Elevundersøkelsen gir også et godt utgangspunkt for den 
videre satsingen på arbeidet med levekårsutfordringene i området. Enheten har god dialog 
med det politiske miljøet i Arendal kommune. Gjennom denne dialogen har det vært mulig å 
få til gode løsninger. Et eksempel er den nye kunstgressbanen i området. Det er foretatt 
enkelte risikovurderinger, og relevante elementer er inntatt i skolens beredskapsplan. 
HMS- utvalget jobber kontinuerlig med nærværsutfordringer og følger kommunens oppsatte 
kursrekke. Videre har utvalget nå satt i gang arbeidet med kommunens omfattende 
dialogspill. Dette vil kreve mye utover våren, men vi har tro på at de tiltak som der foreslås 
iverksatt vil gjøre Moltemyr til en enda bedre og robust arbeidsplass. 
HMS- utvalget vurderer videre innføring av ”Nødkonvolutten”. Tiltaket ser ut til å ha en positiv 
effekt, men direkte sammenheng mellom korttidsfravær og tiltaket er selvsagt vanskelig å 
måle. Enheten vurderer fortløpende oppstart av forebyggende tiltak relatert til akupunktur/ 
homøopati/ kiropraktikk og massasje, men det ventes fortsatt på avklaringer bl.a. av 
skattemessig karakter. Dette er meddelt HVO og rådhuset. 
Utover dette følges sykmeldte opp i tråd med regelverket, og enheten gjør seg bruk av Agder 
Arbeidsmiljø. Dette vil fortsette. 

Utvikling av medarbeidere 
Skolen viderefører arbeidet med å legge til rette for en delingskultur (lærende organisasjon). 
Det legges opp til refleksjon rundt egen praksis, og skolen bruker her blant annet Thomas 
Nordahls analysemodell som ett verktøy. I samarbeid med tillitsvalgte og HMS -utvalget 
gjøres det et arbeid med å videreutvikle ulike sider ved arbeidsmiljøet også nevnt under. 
HMS - vil også i år avholde egne økter for hele personalet med aktuelle temaer. 
Videre vurderer skolen å ta opp igjen skolebesøk hvor lærerne, i grupper, besøker utvalgte 
suksess -skoler. Dette har vist seg å være til stor inspirasjon, og har gitt oss mange gode 
innspill.  
Arendal kommune har nå også utarbeidet rutiner for oppfølging av nyutdannede og 
nyansatte. Dette vil bli tatt i bruk i løpet av 2017 og vil sikre en god oppfølging av nye 
medarbeidere. 
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Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,5 1,9  1,8 
Fravær langtid (%) 6,2 5,1  4,8 
Nærvær (%) 92,3 93 94 93,4 

Korttidsfraværet er fortsatt relativt lavt, men enheten har i 2016 hatt flere personer 
langtidssykemeldte. Dette ser ut til å vedvare også inn i 2017.  
HMS- utvalget kjører nå, som nevnt, en prosess med utgangspunkt i AK`s satsing relatert til 
arbeidsmiljø. Her brukes kommunens anbefalte dialogspill. Arbeidet vil være kontinuerlig, 
men ha sin første evaluering i løpet av våren 2017. 
Det totale nærværet er gått opp i 2016, men enheten ser det som vanskelig å ytterligere øke 
nærværet nevneverdig.  

Faglige mål 

 
Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 46 49 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 45 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 46 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 47 48 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 45 47 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 50 50 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 48 49 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 50 51 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 3,5 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,5 3,5 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,3 3,4 
Eksamenskarakter skr. matematikk - 3,3 

Grunnskolepoeng 41,8 41,5 

Nasjonale prøver er nå blitt et godt redskap for å kartlegge hver enkelt elev sine kunnskaper i 
de aktuelle faga. Enheten vil derfor ytterligere fokusere på muligheten dette verktøyet gir. Av 
den grunn har det også vært et poeng for enheten at flest mulig elever gjennomfører 
prøvene.  
Eksamensresultatene på Moltemyr har over år vært svært gode. Grunnskolepoeng 
gjenspeiler nivået på elevenes oppnådde kunnskap etter ti år på skole. Det er svært positivt 
at Moltemyr over tid skårer høyt på denne indikatoren, så også i 2016. 
  

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,3 4,5 
Trivsel 10. trinn 4,2 4,3 
Vurdering for læring 7. trinn 3,8 3,9 

Vurdering for læring 10. trinn 3,0 3,4 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,8 1,0 
Mobbing på skolen 10. trinn 1,3 1,0 
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   23. Myra skole  
Enhetsleder: Anna Hjeltnes 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 
• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også 
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  20 017   18 647   20 435  
Sum inntekter  -2 976   -2 064   -2 836  
Netto driftsramme enheten  17 041   16 583   17 599  

Budsjettramma for 2017 gir oss ikke mulighet til å bruke mer ressurser enn nivået vi lå på 2. 
halvår 2016. 
Fra 1. august 2017 er vi en 2 parallell skole med 2 grupper på alle trinn. 
Vi har omorganisert spesialundervisningen til å bli bedre på tilpasset opplæring i 
klasserommet og tilpasset undervisning/spesialundervisning i en nyopprettet base. Basen er 
lagt til et klasserom. Det betyr at vi mangler ett klasserom fra august. Dersom vi går bort fra 
denne organiseringen, vil det kreve to lærerstillinger mer enn antall lærerstillinger som vi kan 
ha innenfor den vedtatte ramma. Foreløpig har vi ikke funnet en god løsning på denne 
utfordringen. 
Ut fra de tallene som vi har nå, vil vi ha en økning av elever fra 260 til 280 fra august 2017.  
SFO har et lite tilrettelagt fysisk miljø. 
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Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Skoler og barnehager i Arendal kommune har utarbeidet et felles overordnet mål for et godt 
læringsmiljø: «Alle elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet». 
For å oppnå denne overordna målsetningen vil vi arbeide videre med det vi kaller 
Myramodellen der vi vektlegger relasjonskompetanse/relasjonsledelse, Olweusprogrammet 
og læringsmiljøet. 
Vi har laget en definisjon på et læringsfremmende miljø: Et miljø hvor forventninger og roller 
er avklart, hvor feedback gis konstruktivt i forhold til oppgaveløsning og på en god relasjonell 
måte, der samarbeid er naturlig, hvor man er rause med hverandre, har humor og hvor man 
gjør hverandre gode. 
Kjennetegna på et læringsfremmende miljø er: Anerkjennende kommunikasjon, positive 
forventninger til atferd, skape motivasjon og positiv oppmerksomhet. 
Vi fortsetter å implementere samarbeidsprosjektet med PPT der målsetningen er at flere 
elever kan delta i det ordinære opplæringstilbudet. Flere elever skal få spesialundervisning 
tilrettelagt i klassen. 
Vi fortsetter også med å ha et fokus på et større læringstrykk i undervisningen. Målet er å 
oppnå bedre resultater både på nasjonale prøver og kartleggingsprøvene. 
Vi fortsetter med å vektlegge god klasseledelse, vurdering for læring og undervisning som er 
mer variert og praktisk tilrettelagt. Presentasjon av nye tema i et fag skal ha et innhold og 
form som gjør at de fleste elevene på trinnet kan delta. 
I likhet med elevundersøkelsen 2015 viser høstens elevundersøkelse at foreldre og elever er 
stort sett veldig fornøyde, men læring, vurdering og medvirkning utmerker seg som områder 
der vi må ha et større fokus.  
Både elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen viser at vi må arbeide med: 

- Lekser. Hvordan kvalitetssikre arbeidet med lekser? 
- Læring. Forskning viser at elevene må trenes i dybdelæring og helhetlig forståelse. 

Lære å løse oppgaver kreativt og i å arbeide sammen. 
- Skriftlig dokumentasjon (i det nye skoleadministrative systemet Visma) 
- Fokusere på prosess i stedet for prestasjon 

Realfagskommune 
Vi scorer fortsatt lavt på nasjonale prøver og kartleggingsprøver i regning. Vi satser på å 
videreutdanne og kurse lærerne i matematikk. Faggruppa i matematikk som er sammensatt 
av lærere fra 1. – 7. trinn, har fått ansvar for å tilrettelegge faget for 1. – 7. trinn, slik at vi får 
en helhetlig tenkning. Vi har deltatt og ønsker å fortsette å delta i FLL «First Lego League». 
Vi gjennomfører dette som et prosjektarbeid på 3. og 7. trinn. Disse elevene utvikler 
ferdigheter i legobygging, teknologi, dokumentasjon og presentasjon av prosjektarbeid. 
Vi vil satse på sjakk som en del av undervisningen i matematikk. Fem lærere har deltatt på 
kurs i sjakk. Første sjakkturnering blant elevene starter i februar. 

Inkludering 
Vi har tatt med arbeid med inkludering i «Kompetanseplan Myra skole 2016/2017». 
Inkludering er planlagt som tema i fagmøtene. Inkludering er også et viktig tema i 
Olweusprogrammet der både lærere og elever deltar. 
Utvikling av medarbeidere 
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Arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida» blir implementert i fag – og 
arbeidsmiljøutviklingssamarbeidet vårt. Vi arbeider systematisk med holdninger, verdier og 
refleksjon i tilknytning til Olweusprogrammet og relasjonskompetanse i voksenmiljøet. 
Medarbeiderundersøkelsen er tema i medarbeidersamtalen som blir gjennomført i februar 
2017. Mestringsledelse og mestringsklima blir fulgt opp i ulike tema i fagmøtene. 
Mål: Arbeide proaktivt med det psykososiale arbeidsmiljøet.  
Arbeidsmiljøutvikling vil være tema i det ukentlige fagmøtet. HMS-utvalget vil legge til rette 
for et godt psykososialt arbeidsmiljø med gode miljøskapende tiltak. Fokus er også å skape 
et godt felles arbeidsmiljø for SFO og skole.  
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,5 1,2  1,2 
Fravær langtid (%) 4,0 5,8  4,0 
Nærvær (%) 93,5 93,1 94 94,8 

Målet er å oppnå et fravær korttid på samme nivå som i 2016. Vi vil ha fravær langtid i 
perioder i 2017 som ikke er relatert til skolens arbeidsmiljø. 

Faglige mål  

 
Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 
Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 45 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 46 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 45 50 

Indikatorene fra elevundersøkelsen viser en forbedring fra elevundersøkelsen høsten 2015. 
Vi har et dårligere resultat i lesing og engelsk høsten 2016 enn året før. Resultatet i regning 
er bedre enn høsten 2015. 
 
  

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 
Trivsel 7. trinn 4,7 4,8 
Vurdering for læring 7. trinn 4,4 4,5 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,2 1,0 
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 24. Nedenes skole  
Enhetsleder: Olav Vikse 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også  
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  35 315   33 271   34 932  
Sum inntekter  -4 928   -4 128   -5 979  
Netto driftsramme enheten  30 387   29 143   28 953  

Vårt mål er å drive en best mulig skole for elevene våre innenfor de økonomiske rammene vi 
har. Med fokus på våre menneskelig ressurser skal vi legge til rette for sosial og faglig 
inkludering i det fellesskapet som Nedenes skole er. 
Som i 2016 vil lønnsutgifter også dette året være en stor utfordring. Det stilles svært høye 
krav til effektiv organiseringen av både ordinær undervisningen og spesialundervisning for å 
sikre at elevene får det opplæringstilbudet de har krav på. Målbevisste, systemrettede tiltak 
for å fremme læring; lesekurs, regnekurs og lignende er ikke lovpålagt og er utfordrende å 
finne økonomisk rom for.  

Enhetens oppfølging 
Læringsmiljø 
Dette blir i stor grad en videreføring av det fokuset vi har hatt i 2016. 
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. 
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2. Motivasjon 
Gjennom å utøve praktisk, relevant og variert undervisning er målet at våre elever skal 
oppleve økt motivasjon for skole og læring. 

3. Holdning/ verdisyn 
Utgangspunktet for å jobbe med dette i kollegiet er målet om å være en mer inkluderende 
skole med rom for alle. 

4. Klasseledelse 
Vi vil gjennom utforskende team og med fokus på kollektiv kompetanseheving videreføre 
satsingen på klasseledelse –i et tydelig inkluderingsperspektiv.  

Indikatorene under er valgt ut fra satsingen vi har på læringsmiljø. 
 

Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 
kommune 2016 

Resultat  
enhet 2016 Mål 2017 

Medvirkning (elevund 7) 3.8 4.2 4.2 

Motivasjon (elevund 7) 4.0 3.9 4.1 
Medvirkning (elevund 10) 3.0 3.4 3.4 

Motivasjon (elevund 10) 3.4 3.2 3.5 

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 involveres og får i 2017 et 
tydelig medansvar for skolens kollektive kompetanseutvikling i realfag. 
1. Forsøk på 1. og 2. trinn: ”russisk matematikk” 
2. Spredning av god praksis med særlig vekt på dybdelæring. 
3. Regning i alle fag/ tverrfaglig samarbeid 
4. Satsing på bruk av nettressurser i opplæringen 
5. Skolen søker om deltakelse i Lektor 2 programmet 
Indikatorer for satsingen på realfag finnes under «Faglige mål». 

Inkludering 
Vårt mål er at alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
I forhold til begrepsavklaring og analyse av egen praksis har vi blant annet tatt utgangspunkt 
i Inkluderingshåndboken (Nes og Strømstad, 2001). 
Vårt hovedfokus er faglig inkludering der vi er i en fase for utprøving og erfaringsdeling i 
forhold til elevenes medvirkning i egen læringsprosess. 
Parallelt med dette prøver vi ut nye måter å organisere undervisningen på der 
spesialundervisningen i større grad er en integrert del av klassens tilpassede undervisning. 

Utvikling av medarbeidere 
En viktig indikator for om skolen skal lykkes som en utdanningsinstitusjon med en 
heltidskultur er i hvor stor grad vi evner å skape et godt mestringsklima preget av gode 
relasjoner, tillit, støtte og respekt. Dette er grunnelementer i vårt pedagogiske 
utviklingsarbeid der inkluderingsbegrepet både er en grunnverdi og et overordnet mål. 
 
Vi har fokus både på vårt samfunnsoppdrag og på skolen som en inkluderende arena for 
elever og ansatte. Gjennom systematisk oppfølging av elevenes læringsutvikling har vi også 
fokus på en annen viktig indikator på vår tjenestekvalitet; elevenes læringsutbytte. 
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Med inkludering som en grunnleggende verdi og gjennom å legge til rette for dialog og 
samtale om arbeidsgiverstrategi samt fokusområder i medarbeiderundersøkelsen bygger vi 
kultur på arbeidsplassen. 
HMS-målene for 2017: 
a) Etablere skolens stoffkartotek og kurse ansvarlige 
b) Gjennomføre skrivebordsøvelse/ forflytningsøvelse i forhold til skolens beredskapsplan 

for PLIVO-hendelser 
c) Gjennom informasjon, tverrfaglige undervisningsopplegg samt egen kjøkkenhage øke 

bevisstheten om skolen som Miljøfyrtårn 
d) I samarbeid med Utdanningsforbundets lokallag gjennomføre dialogmøter/ 

refleksjonsøkter med fokus på arbeidsgiverstrategi og medarbeiderundersøkelsens 
fokusområder 

 
Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 

mål 2017 
Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,1 1,4  1,1 
Fravær langtid (%) 3,4 5,2  3,2 
Nærvær (%) 95,5 93,4 94 95,7 

Enhetens resultat for 2016 er noe lavere på nærvær enn året før. Dette skyldes at flere av 
våre ansatte har vært langtids sykemeldte. Fraværet har ikke vært arbeidsplassrelatert. 

Faglige mål  

 
Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 49 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 45 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 51 52 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 50 52 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 52 52 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 51 54 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 54 55 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,6 3,6 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,9 3,1 

Eksamenskarakter skr. engelsk - 3,6 
Eksamenskarakter skr. matematikk 2,9 3,3 

Grunnskolepoeng 39,0 41,0 

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,6 4,6 
Trivsel 10. trinn 4,0 4,2 
Vurdering for læring 7. trinn 4,3 4,5 
Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,5 

Mobbing på skolen 7. trinn 1,2 1,0 
Mobbing på skolen 10. trinn 1,2 1,0 
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Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn er urovekkende, men ikke overraskende i forhold 
til tidligere kartlegging av læringsutvikling på trinnet. Konkrete tiltak er iverksatt på bakgrunn 
av dette. 
Et spesialt gledelig resultat er NP regning 9. trinn. Tiltak er imidlertid satt inn i forhold til 
lesekompetansen på 9. trinn. 
Eksamensresultatene er omtrent som forventet. I forhold til standpunktkarakterene i de 
respektive fagene er imidlertid resultatet i skriftlig norsk eksamen hovedmål ekstra gledelig, 
mens resultatet i matematikk skriftlig noe skuffende. 
En utfordring for oss fremover er å få mer konsistente resultater – på et høyere nivå enn i 
dag. 
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 25. Nesheim skole 
Enhetsleder: Bodil Pihlfeldt Haugen 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 
• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også 
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  10 586   9 776   10 957  

Sum inntekter  -1 335   -900   -1 771  
Netto driftsramme enheten  9 251   8 876   9 186  

Dette skoleåret er barnetallet på SFO gått opp fra 14 til 32 barn. Det gir økte inntekter på 
SFO våren 2017. Bemanningen på SFO er økt første halvår av 2017. På den måten oppfyller 
vi bemanningskravet i Arendal kommunes vedtekter for SFO.  
Det er to lærere som tar videreutdanning på statlig avtale denne våren. Grunnbemanningen i 
enheten består av 9 pedagoger og 3 fagarbeidere i tillegg til rektor og merkantil på kontoret. I 
perioder er det økt noe i forhold til indikatorene nevnt i det foregående. 
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Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 

Enheten er med i en satsing på barnehage og skolemiljø i regi av Udir. Dette vil prege det 
arbeidet som gjøres innenfor dette området. Arbeidet her vil bli satt i sammenheng med 
kommunalsjefens innledning ovenfor, og tiltak blir utarbeidet underveis. Målet er å finne gode 
arbeidsrutiner i arbeidet mot mobbing og krenkende adferd. 

Realfagskommune 
I tillegg til kommunens realfagssatsing bruker vi skolens nærmiljø som 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. 
SKOLENS MÅL: 
• Forbedre nivået hos elevene i realfag gjennom å bruke den kompetansen som er bygget 

opp i videreutdanningen. 
• Skape større interesse og forståelse for realfagene. 
• Øke bruken av utearealene i realfagene 

Nesheim skole 70 år 
Det er i år 70 år siden Nesheim skole ble bygget. Det vil prege noe av det vi skal jobbe med i 
2017. Bl.a. forberedes det en jubileumsrevy som skal settes opp på skolen i november. 

Inkludering 
I forbindelse med arbeidet med læringsmiljø er det besluttet som felles mål for barnehager 
og skoler i Arendal at alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Dette vil bli jobbet med på enheten i forbindelse med satsingen om barns læringsmiljø. 
Tiltakene vil bli satt i løpet av prosessen. De voksne er og en del av skolemiljøet. Det vil 
være naturlig å sette fokus på dette samtidig som vi jobber med elevenes skolemiljø. Når det 
gjelder nytilsatte / nyutdannede lærere i vår enhet, vil vi ta i bruk en foreslått veileder i forhold 
til veiledning / inkludering av disse. 

Utvikling av medarbeidere 

Sammen om framtida – Arbeidsgiverstrategi 2023 
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 vil være et fast punkt i HMS-utvalget i 2017. 

Medarbeiderundersøkelsen 
Mestringsledelse og mestringsklima vil fortsatt være 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. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten. 
• Respekt for hverandres holdninger. Være inkluderende og raus. 
• Snakke pent om hverandre. Tenke positivt.  
• Bruke dialogspillet fra Idébanken på personalmøter. 
• Skolen skal sertifiseres som Miljøfyrtårn våren 2017. 
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I tillegg til dette vil vi følge opp HMS-utvalgets arbeid slik det kommer frem i HMS-håndboka. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,0 1,0  0,8 
Fravær langtid (%) 7,1 3,8  2,2 
Nærvær (%) 91,9 95,1 94 97 

Enheten har et høyt nærvær. Det er et inkluderende og støttende arbeidsmiljø der alle er 
med på å ta ansvar. 

Faglige mål  

 

Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 47 45 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 44 42 
Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 43 41 

Indikatorene i forhold til elevundersøkelsen og nasjonale prøver vil være noe av grunnlaget 
enheten vil bruke i arbeidet med et godt læringsmiljø / skolemiljø. Det er gledelig at 
indikatoren for mobbing på skolen har gått ned sammenlignet med 2015. Det er noe det 
jobbes kontinuerlig med på enheten. 
  

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

   
Trivsel 7. trinn 4,9 4,9 
Vurdering for læring 7. trinn 4,9 4,9 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,1 1,0 
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26. Roligheden skole 
Enhetsleder: Hans Georg Torkeaas 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil  
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også  
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  37 897   36 941   38 924  
Sum inntekter  -3 840   -3 990   -5 346  
Netto driftsramme enheten  34 057   32 951   33 578  

 
Det er svært krevende å gi et opplæringstilbud innenfor lovens rammer med den tildelte 
driftsrammen. Enheten har flere elever som forutsetter separate opplegg noe som medfører 
økte lønnsutgifter. Siden lønnsutgiftene utgjør nesten 90 % av budsjettrammen, er det ikke 
mulig å dekke dette inn ved reduksjon i posten til materiell og utstyr.  
De bygningsmessige forholdene på Roligheden vanskeliggjør også alternative og rasjonelle 
organiseringsformer.  
De statlige øremerkede midlene til tidlig innsats er benyttet til økt lærertetthet på 1. og 2. 
trinn.  

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
• Skolen ønsker å skape et trygt, inkluderende og raust skolemiljø der barn og voksne 

kjenner verdien av å tilhøre et fellesskap preget av gjensidig respekt. Vi vil hverandre vel. 

• Elevenes mangfold skal reflekteres i varierte og praktiske arbeidsformer der alle opplever 
mestring. 
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• På Roligheden skole utgjør vi et engasjert og modig fellesskap. Voksne og unge 
motiverer hverandre til nysgjerrighet, kreativitet og kritisk tenkning. Skolen stimulerer til 
lærelyst med et tydelig og relevant faglig fokus 

Realfagskommune 
Roligheden skole vil videreføre arbeidet med matematikk basert på prosjektet «Fra ferdighet  
til forståelse» på barnetrinnet. Alle lærerne på barnetrinnet er involvert i dette. Matematikk- 
lærerne på ungdomstrinnet deltar i nettverksmøter og nettverksarbeid.  
Skolen har en lærer som tar videreutdanning i naturfag og en som tar videreutdanning i  
matematikk. 

Inkludering 
Roligheden skole har fokus på en faglig inkludering der alle er med. Vi arbeider systematisk 
og i nært samarbeid med PPTjenesten om en undervisning der alle kan mestre og der alle 
elever deltar i et læringsfellesskap. Vi tilstreber åpne oppgaver og en metode der elevene 
stimuleres til å stille spørsmål. Det betyr at spesialundervisning i faste grupper reduseres og 
at alle elevene kan føle seg inkludert. 

Utvikling av medarbeidere 
Roligheden skoles utviklingsarbeid er preget av organisasjonslæring der arbeidsplassen er 
læringsarena. Det tilstrebes stor medvirkning fra de ansatte i de endringsprosesser skolen 
arbeider med. I samarbeid med Utdanningsforbundet har det vært arbeidet med etisk 
refleksjon over egen praksis.  
I arbeidet med inkludering vil Roligheden skole følge den kommunale veileder for nytilsatte. 
Skolen har også praksisplass for fremmedspråklig voksne i samarbeid med Arendal 
voksenopplæring. 
Enhetens mål for HMS arbeid: Roligheden skole har inkludert Helse, Miljø og Sikkerhet i all 
aktivitet for å forebygge helseskade og tilstrebe et optimalt arbeidsmiljø for ansatte og elever. 
HMS utvalget vil ha fokus på planer for nybygg, nærvær og Miljøfyrtårn i 2017.  
Roligheden skole har hatt et betydelig antall avviksmeldinger i forhold til vold og trusler om 
vold i 2016. Det arbeides videre med å forebygge slike hendelser, og antallet 
avviksmeldinger er redusert siste halvår 2016. Vi etterlyser en helhetlig kommunal innsats i 
forhold til opplæring i hvordan vi skal håndtere slike hendelser.  
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,7 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 3,8 5,1  3,5 

Nærvær (%) 94,5 93,2 94 95 
 
Enheten har lavere nærvær i 2016 enn i 2015. Dette skyldes at flere medarbeidere er / har 
vært langtidssykemeldt. Sykefraværet har ikke vært relatert til arbeidsplassen.  
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Faglige mål  

 

Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 49 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 44 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 47 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 51 51 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 51 51 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 51 51 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 56 55 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 56 55 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,5 3,7 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,2 3,5 
Eksamenskarakter skr. Engelsk 4,1 4,1 

Eksamenskarakter skr. Matematikk 3,2 3,4 
Grunnskolepoeng 41,0 42,0 

 
Resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn er nedslående, men ikke helt overaskende. 
Trinnet har mange elever med individuell opplæringsplan og tidligere kartleggingsprøver har 
vist svake resultater. Det arbeides nå målbevisst med å forbedre resultatene. Resultatet i 
regning er spesielt svakt. Vi vurderer om arbeidsmåten vi arbeider på i matematikk ikke 
samsvarer med prøveformen i nasjonale prøver. Resultatet i matematikk på 8. trinn, som 
viser utviklingen på mellomtrinnet, er derimot svært positivt. Avgivertall fra Roligheden skole 
viser 52 skalapoeng i matematikk, 52 skalapoeng i lesing og 51 skalapoeni i engelsk.  
Resultatene i nasjonale prøver på 9. trinn er også svært positive.  
Eksamensresultatene viser at Roligheden skole scorer noe høyere enn snittet i Arendal 
kommune i alle de skriftlige fagene.  
  

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,3 4,5 
Trivsel 10. trinn 3,9 4,2 
Vurdering for læring 7. trinn 3,8 4,0 
Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,6 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,3 1,0 
Mobbing på skolen 10. trinn 1,1 1,0 
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27. Rykene skole  
Enhetsleder: Linda Fagermo Hjørnevik 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også 
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  16 223   15 999   16 119  
Sum inntekter  -2 477   -2 607   -3 055  
Netto driftsramme enheten  13 746   13 392   13 064  

 
Stramme økonomiske rammer i 2016 med ressurskrevende elever, har gitt enheten 
utfordringer. Uforutsette utgifter, ubetalte fakturaer på SFO og oppsigelser fra SFO er med 
på å påvirke utviklingen i negativ retning. Resultatet har blitt innstramminger på bruk av 
vikarer og økt fokus på rekrutering av barn til SFO.  
Vårt mål er å drive best mulig skole innenfor de økonomiske rammene vi har, med fokus på 
faglig og sosial inkludering. Utfordringen i 2017 er store lønnsutgifter som vil kreve god 
organisering slik at en kan oppfylle de opplæringstilbudene elevene har krav på. 

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Skolens satsingsområder er; Realfag, Samarbeid med foreldre, og læringsmiljø i tråd med 
Arendal kommune sine retningslinjer.  
Skolens har i tillegg fokus på: Arbeid med spesialundervisning og sosial kompetanse. Vi vil 
arbeide mot at lærerne gir god tilpasset opplæring for alle elevene og best mulig utnyttelse 
av ressursene samt se på organiseringen av undervisningen. Det er viktig å poengtere at det 
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samtidig må vurderes om eleven får et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen 
når endringer gjøres. 
Skolen har høsten 2016 arbeidet med en ny felles plattform. Skolens nye visjon er; Læring 
for livet. For å bygge opp rundt skolens visjon, har en kommet frem til verdiordene; respekt 
og mestringsglede. Våren 2017 starter vi opp arbeidet med å implementere skolens visjon 
blant elever, foreldre og i undervisning. Målet er å gi elevene størst mulig utbytte av 
undervisningen gjennom økt læringstrykk.  

Realfagskommune 
Skolen har to lærere som tar videreutdanning i faget matematikk skoleåret 2016/2017. Den 
kompetansen disse lærerne får gjennom videreutdanningen, deles jevnlig med personalet. 
Skolen deltar aktivt i kommunens lærende nettverk i realfag og bruker dette jevnlig til analyse 
og refleksjon på egen skole.  
Rykene skole bruker nærmiljøet som en naturlig arena for realfagsundervisning, men har 
også et velfungerende og godt utstyrt realfagsrom med fokus på ulike arbeidsmetoder i faget. 
Skolen har startet opp med LeseLos fra Lesesenteret i Stavanger og har som mål å bruke 
prinsippene fra LeseLos inn i realfagene. 

Inkludering 
Høsten 2016 fikk vi fem nytilsatte. For å integrere disse og få et godt arbeidsmiljø, arbeider vi 
med flere tiltak: Felles lunsj en gang hver mnd., felles turer, samt at en nytilsatt skal 
samarbeide med en kollega som er kjent med miljøet og elevene. En av de nytilsatte var 
nyutdannet og blir fulgt opp med jevnlige mentorsamtaler og vi følger også 
mentorsamlingene til UIA.  
Følelsen av å være inkludert er viktig både for barn og voksne. Barnehager og skoler i 
Arendal har som felles mål; Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i 
fellesskapet. Dette målet faller fint sammen med skolens arbeid for et godt psykososialt 
læringsmiljø og skolens visjon: Læring for livet. Våren 2017 vil vi starte opp arbeidet med å 
se på tiltak for å sikre at alle barn opplever tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 

Utvikling av medarbeidere 
Skolen har som mål å skape et godt og trygt mestringsklima der tillit støtte og respekt står i 
fokus. HMS målene for 2017 er å legge til rette for et godt psykososialt læringsmiljø for skole 
og SFO. 

• Sikre at den enkelte blir hørt og sett, samt føler seg verdsatt. 
• Gode rutiner for brannvern, gjennomføre brannøvelser og vernerunde.  
• Jevnlig gjennomgang og evaluering av beredskapsplaner. 
• Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte på skolen der disse 

danner grunnlag for videre arbeid med arbeidsmiljøet samt det pedagogisk arbeid ved 
skolen. 

 
Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 

mål 2017 
Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,1 1,3  1.0 

Fravær langtid (%) 5,1 7,0  5.0 

Nærvær (%) 93,8 91,7 94 94.0 
 
Rykene skole har ansatte som er langtidssykemeld/svangerskapspermisjon. Dette fraværet 
er ikke relatert til arbeidsmiljøet på skolen. Målet er å oppnå et lavere korttidsfravær. 
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Faglige mål 

 

Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 50 51 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 50 51 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 50 51 
 
Fremgang på resultater i forhold til tidligere år viser at skolen er inni en god utvikling. Færre 
elever i kritisk sone vil fortsatt være et mål for skolen. Kompetanseutvikling blant personalet, 
kommunens satsing, arbeid med å bygge opp et realfagsrom og fokus på konkretisering er 
noen av nøkkelfaktorene.  
Skolen ønsker å ha spesielt fokus på vurdering for læring våren 2017 sett i lys av skolens 
nye visjon; Læring for livet. Vi opplever at bevissthet rundt vurdering og læring er viktig og 
har satt opp en plan for dette arbeidet. Som tidligere nevnt er målet å gi elevene størst mulig 
utbytte av undervisningen gjennom økt læringstrykk. For å øke læringstrykket har vi fokus på 
vurdering for læring, klasseledelse, mål for timen, prinsipper fra LeseLos samt felles 
analysearbeid. 
  

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,3 4,5 
Vurdering for læring 7. trinn 4,2 4,5 
Mobbing på skolen 7. trinn 4,8 1,0 
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28. Sandnes skole  
Enhetsleder: Synnøve Solheim Pedersen 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også 
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  21 775   19 998   20 550  
Sum inntekter  -4 805   -3 619   -4 764  
Netto driftsramme enheten  16 970   16 379   15 786  

 
Vi har som mål å drive en best mulig skole innenfor de økonomiske rammene vi har. Vi 
ønsker å jobbe med systemrettede tiltak for å fremme læring dette skoleåret, med særlig stor 
vekt på lesing i alle fag og matematikk. Fellesskap er viktigst. Vårt mål er at alle ansatte og 
elever føler seg som en del av fellesskapet. 

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Vårt mål er at alle elever får den undervisningen de har krav på til enhver tid, og via 
vurdering for læring hjelpe dem å utvikle - og utfordre seg selv. 
Vi vil fortsatt ha sterkt fokus på sosial kompetanse gjennom Hel-ART programmet vårt som 
innebærer å jobbe forebyggende. 
Vi er i oppstarten av et statlig initiert opplegg som omhandler læringsmiljø. Det er 
forpliktende i forhold til å jobbe forebyggende mot mobbing og for stadig større trivsel. 

Realfagskommune 
Her vil enheten ha særlig fokus på: 
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Vi skal bygge opp en naturfagavdeling hvor vi legger bedre til rette for tverrfaglig arbeid. Vi 
har tre lærere som deltar i matematikknettverket. Hele personalet utfordres i å utprøve og 
reflektere rundt ulik metodikk i matematikkundervisningen. Vi planlegger en matematikkdag 
for hele skolen til våren. 

Samarbeid med foreldre 
Vi gjennomfører månedlige FAU-møter hvor enhetsleder er tilstede. Vi ser mer og mer 
viktigheten av et godt hjem-skole-samarbeid. Vi har to foreldremøter i året, og har minst to 
halvårlige treff mellom kontaktlærere og klassekontaktene. Vi har planer om flere treffpunkt. 
Vi har høy tilgjengelighet og et godt samarbeid med foresatte. Det finnes flere arenaer hvor 
mobbing kan foregå både i og utenfor skolens miljø. Dette er et viktig tema i hjem-skole- 
samarbeidet. 

Inkludering 
Vi har besluttet som felles mål for barnehager og skoler i Arendal at alle barn/elever skal 
oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. Vår holdning er inkludering av alle elever. I 
noen fag/undervisningsøkter organiserer vi undervisningen i mindre grupper, men 
hoveddelen av undervisningen foregår i samlet gruppe på trinn. Følelsen av å være inkludert, 
er viktig. Gjennom utviklings- og elevsamtaler snakker vi med elevene om dette i skolen og 
SFO. Tidlig innsatsmidlene gjør at kan vi kan få et enda sterkere faglig fokus. Vi har godt 
samarbeid med NAV, og legger til rette for arbeidstrening og hospitering på vår enhet.  

Utvikling av medarbeidere 
I løpet av dette året vil vi bl.a. drøfte tre viktige punkter i arbeidsgiverstrategien. Dette gjelder 
temaene «etisk refleksjon», «bry deg» og «vær en god yrkesutøver». Hva innebærer det for 
oss ansatte? 
I forhold til mestringsledelse og mestringsklima legger vi opp til mer refleksjon og 
utviklingsarbeid i skole/fellestid og personalmøtetiden. De ansatte skal få tid til å jobbe med 
kompetanseutvikling i ulike fag/tema. Vårt mål er å ha et godt mestringsklima som preges av 
tillit, respekt og gode relasjoner. 

HMS-mål for 2017: 
• Reell tilrettelegging i overgangsperioder uten at det går ut over øvrig personale. 
• Årlig vernerunde. 
• Faste HMS-møter en gang i måneden. 
• Jobbe med at alle føler seg inkludert på arbeidsplassen. 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,4 1,8  1.8 

Fravær langtid (%) 9,4 9,6  4.0 

Nærvær (%) 88,1 88,6 94 94,2 
 
Korttidsfraværet har gått noe ned, vårt mål er at det blir lavere. Mot siste del av 2016 hadde 
vi store utfordringer med sykefravær. Det var alvorlig sykdom og dødsfall i nær familie for 
flere av våre ansatte. Vårt mål – og håp - er høyere nærvær, noe vi jobber daglig for. 

Faglige mål 

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4.0 4.9 
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Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 46 49 
 
Vårt mål er å nå kommunens resultat, helst litt bedre. Vi skal utarbeide en skriftlig, 
systematisk, forpliktende plan for forarbeid og oppfølging etter nasjonale prøver og andre 
kartleggingsprøver. 
  

Vurdering for læring 7. trinn 3,4 4.0 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,7 1,0 
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29. Stinta skole  
Enhetsleder: Reidun Pihlmann 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil  
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også  
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  44 012   42 382   44 260  

Sum inntekter  -4 740   -3 890   -5 593  
Netto driftsramme enheten  39 272   38 492   38 667  

 
Enheten har fått økt sin ramme for 2017, men utfordringer ligger i elevtallsutviklingen på 8. 
trinnet høsten 2017. Skolen kan gå fra 3 parallelle klasser til 2 parallell på 8. trinnet august 
2017. 
Det er fortsatt knyttet usikkerhet til gruppen enslige mindreårige, og øvrige asylbarn som er 
bosatt i mottak med familie. Denne usikkerheten påvirker bemanningsbehovet gjennom hele 
året. Skolen har pr 1. januar 120 elever med behov for grunnleggende norskopplæring i 
større eller mindre grad. 

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Visjonen for Stinta skole: 
TRIVSEL-LÆRING-LIKEVERD. 
Stinta skole arbeider målrettet for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Et godt 
arbeidsmiljø er en forutsetning for god læring. 
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I arbeidet med å fremme et inkluderende læringsmiljø vektlegger Stinta skole følgende 
områder: 

• PALS. Hensikten med PALS er å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes 
skolefaglige og sosiale kompetanse. Eleven medvirker blant annet gjennom deltagelse i 
PALS- teamet.  

• Skolen viderefører sitt arbeide med plan for systematisk arbeid med læringsmiljøet på 
alle trinn. I planen skal det komme konkret fram hva klassen / trinnet arbeider med uke 
for uke.  

• Bruk av læringspartnere videreføres i 2017. Målet med læringspartnere er å stimulere 
elevene til å arbeide sammen. Metoden vektlegger læring gjennom bruk av språket, 
dialog og deltagelse i sosial praksis. 

• Fritidsmedarbeider og oppvekstmedarbeider (nå miljøarbeider) forsetter sitt arbeidet med 
«Etter skoletid» for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. I tillegg forsetter frokosten hver 
morgen for ungdomstrinnet og mellomtrinnet. 

• Stinta skole viderefører Trivselslederordningen på barnetrinnet og Aktiv skole 365 på 
ungdomstrinnet. 

Realfagskommune 
Realfagskommune må ses i sammenheng med våre satsningsområder utvikling av lokale 
læreplaner, Vurdering for læring, klasseledelse og regning i alle fag. 
Skolen deltar i Lærende nettverk med fokus på ideutveksling, læreplanforståelse og utvikling 
av undervisningsopplegg for realfagene. 
Skolen gjennomfører matematikkens dag på barnetrinnet og ungdomstrinnet. 
På barnetrinnet gjennomføres ulike prosjekter relatert til praktisk matematikk.  
Høsten 2016 startet ungdomstrinnet, og deler av mellomtrinnet opp arbeidet med Campus 
Increment innenfor matematikken. Tanken bak opplegget er å flytte deler av teorien hjem  
(videoforelesing), slik at man kan frigjøre mer tid til veiledning og arbeid på skolen. 
https://campus.inkrement.no/Home/OmvendtUndervisning 
http://forskning.no/meninger/kronikk/2014/06/omvendt-undervising 

Inkludering 
Stinta skole viderefører sitt arbeidet fra 2016. Skolen vektlegger refleksjon rundt egen 
praksis i møte med kolleger og elever.  
PALS omfatter alle på skolen også vi voksne: Omsorg- respekt – ansvar 
Alle på skolen skal oppleve tilhørighet i kollegiet. Gjennom opplæring og veiledning tilføres 
skolen og den enkelte ansatte kunnskap og kompetanse, som igjen utvikler oss til en 
lærende organisasjon.  
Kompetanseutviklingen er knyttet til alle ansattes daglige arbeid og til skolen som 
arbeidsplass.  
Arbeidet med inkludering omfatter også veiledning av nyutdannede lærer i Arendal 
kommune. Veilederen har som mål å veilede og gi systematisk oppfølging gjennom første 
arbeidsår etter endt utdanning. 
God veiledning av er viktig for at nye pedagoger skal utvikle god kompetanse og mestre 
yrke. 

https://campus.inkrement.no/Home/OmvendtUndervisning
http://forskning.no/meninger/kronikk/2014/06/omvendt-undervising
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Utvikling av medarbeidere 
Stinta skole viderefører arbeidet med å utvikle arenaer der vi legger til rette for å dele og 
utvikle vår kompetanse. Skolen legger til rette for refleksjon rundt egen praksis, og 
muligheten for å dele kunnskaper og ferdigheter med hverandre.  
Gjennom dette arbeidet styrker vi teamsamarbeidet, og en kultur for samhandling og 
samarbeid. 
I samarbeidet med de tillitsvalgte og i HMS utvalget drøfter vi og videreutvikler vi 
medarbeidersamtaler som fokuserer på den enkeltes opplevelse av mestring, utvikling og 
læring i forhold til skolens utviklingsområder. 
Fokusområder HMS for Stinta skole 

• Jevnlige møter i HMS utvalget, 4 pr semester 
• Vernerunde gjennomføres hvert år 
• Fokus på arbeidsmiljø 
• Nærvær med fokus på økt tilstedeværelse 
• Avvikshåndtering 
• Videreutvikle beredskapsplaner 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,3 1,6  1,5 

Fravær langtid (%) 2,8 3,7  3 

Nærvær (%) 95,0 94,7 94 95,5 
 
Reduksjonen i korttidsfravær er redusert fra 2015 til 2016. Langtidsfraværet viser en økning. 
Enheten må fortsette sitt arbeid i forhold til sykefraværsoppfølging og tett oppfølging av den 
enkelte. 

Faglige mål  

 

Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 49 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 49 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 49 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 51 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 50 51 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 50 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 54 

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,1 4,5 
Trivsel 10. trinn 4 4,5 
Vurdering for læring 7. trinn 3,7 4,0 
Vurdering for læring 10. trinn 3,2 4,0 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,3 1,0 
Mobbing på skolen 10. trinn 1,1 1,0 
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Nasjonale prøver 9. trinn – regning 53 54 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 3,8 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,1 3,5 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,3 3,5 
Eksamenskarakter skr. matematikk 4,2 4,2 

Grunnskolepoeng 39,2 40 
 
Ser vi på måltallene for NP for 2016, har skolen nådd sine mål. Skolen har forbedret seg 
innenfor lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn, og nådd målene for lesing og regning på 
9. trinn. 
Måltallene for 2016 var realistiske. 
Målene for antall grunnskolepoeng er økt fra 2015 til 2016. 
Målene for NP, eksamenskarakterer og grunnskolepoeng 2017 er utfordrende, men 
realistiske. 
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 30. Stuenes skole  
Enhetsleder: Wenche J. Liberg 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil  
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 2017 settes også  
opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: 
Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og skoler. 
Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut at vi 
lykkes?». 
Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 
virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  38 412   35 235   39 164  

Sum inntekter  -4 272   -4 615   -6 394  
Netto driftsramme enheten  34 140   30 620   32 769  

 
Stuenes skole ha mange elever som krever ekstra ressurser og flere elever med 1:1 
oppfølging. Det kan bli en utfordring å få til et godt tilbud til disse elevene innenfor tildelt 
ramme. Lønnsutgiftene utgjør nær 90% av budsjettet, og det er svært lite midler igjen til 
skolemateriell og andre ting som kommer elevene til gode.  

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Vi fortsetter vårt systematiske arbeid med læringsmiljøet hvor målet er å oppleve tilhørighet 
både sosialt og faglig i fellesskapet. Vi har høsten 2016 hatt en bred prosess i alle skolens 
fora hvor mål, tiltak og kjennetegn er drøftet.  
Klasseledelse  
Vi har over lang tid arbeidet med klasseledelse og satsingen videreføres også i 2017. På 
planleggingsdager og i skolens fellestid vil vi arbeide med å styrke kompetansen til 
personalet. Fokus vil fortsatt være på varierte arbeidsmetoder, bruk av ulike læringsstrategier 
og hvordan skape samhold og trivsel i klassen. 
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Inkludering 
Ved Stuenes skole er det mange elever som får spesialundervisning. Vi arbeider for å 
inkludere alle elevene mer i klasserommet. Målsettingen er å organisere og gjennomføre 
undervisningen på en slik måte at den treffer en større del av våre elever. Det innebærer at 
den enkelte elev skal oppleve sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, 
samtidig som opplæringen er tilpasset evner og behov. Det handler om tydelig klasseledelse, 
variert, praktisk og relevant undervisning.  
Vår klare målsetting er å kunne gi elevene en inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæring. 
I 2016 opprettet vi mottaksskole for flyktninger og på det meste var det 60 elever i 
mottaksskolen. Arbeid med inkludering har vært og er sentralt. Antall mottakselever har gått 
ned, grunnet bytte av bosted for elevene og det er således en usikkerhet knyttet til hvor 
mange elever som kommer til Stuenes.  
Stuenes skole fortsetter også med Aktiv Skole hvor vi fokuserer på fysisk aktivitet i 
friminuttene. 

Programmet ”Det er mitt valg” er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av 
sosial og emosjonell kompetanse. Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, 
mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som er 
forutsetningen for god faglig læring. 

Realfagskommune 
Lærere i realfag fra b- trinn og u- trinn deltar i kommunens nettverk for realfagsatsingen. 
Flere av realfagslærerne har tatt videreutdanning i matematikk og vil kunne bidra positivt til 
satsningen. I det videre arbeidet vil vi ha fokus på:  
• Erfaringsdeling og samarbeid om praksis i realfag 

• Dybdelæring 

• Prøve ut nye arbeidsmetoder og praksis 

• Utstrakt bruk av Kikora og andre digitale ressurser 

• Fagdager med realfagtema 

• Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag  

• Videreføre erfaringene fra Lektor 2 programmet 

• Videreføre erfaringene fra prosjektet «Lange linjer langs Neskilen», et naturfagopplegg 
som innebærer at elever og lærere oppsøker miljøer utenfor skolen og bruker disse 
miljøene regelmessig som læringsarena.  

Vi ønsker å ha et utsrakrakt fokus på elevmedvirkning. Dette fordi det er i tråd med 
satsningsområdet for skolen og fordi vi har noe lavere skår her. Fokus vil være å arbeide for 
at elevene blir mer bevisst egne læringsprosesser, og gi dem større innflytelse på egen 
læring.  
 

Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 
kommune 2016 

Resultat  
enhet 2016 Mål 2017 

Elevdemokrati /medvirkning 7.trinn 3,8 3,5 4,0 
Elevdemokrati /medvirkning 10.trinn 3,2 3,0 3,6 
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Inkludering 
Stuenes skoles visjon er: Veien til mestring. Vårt overordnende mål er at vi skal ha et faglig 
utfordrende læringsmiljø med høyt kvalifisert personale der elevene opplever mestring. For å 
få til dette har vi valgt en organisering der lærere er stasjonert på ett trinn. Fokus er at det er 
våre elever og ikke «din og min klasse». Vi jobber for å være en vi –skole hvor alle skal være 
inkludert i skolens felleskap. 

Utvikling av medarbeidere 
Stuenes skoles arbeid med arbeidsgiverstrategi gjøres gjennom skolens pedagogiske 
utviklingsarbeid og med fokus på kollektiv kompetanseheving. Ukentlige teammøter, 
personalmøter og teamledermøter er arenaer for arbeid med skolens satsningsområder.  
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen gjøres gjennom felles refleksjon i personalmøter. 
Mestring og mestringsledelse er tema i medarbeidersamtalene på Stuenes skole. 
 
Hovedmål for HMS -arbeidet på Stuenes skole er å ha et godt arbeidsmiljø. Det legges til 
rette for medvirkning og deltaking i forhold til egen arbeidssituasjon, og det er høy grad av 
åpenhet for konstruktive innspill. HMS -utvalget deltar på kommunes samlinger og har 
jevnlige møter på skolen. 
Mål for 2017: 
• Gjennomføre beredskapsøvelse, vold – terror  

• Etablere stoffkartotek 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,2 2,3  1,5 
Fravær langtid (%) 4,5 6,3  5,5 
Nærvær (%) 93,4 91,5 94 94,5 

Faglige mål 

 

Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 46 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 47 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 47 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 48 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 46 50 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 54 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 54 

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,3 4,4 
Trivsel 10. trinn 4,2 4,3 
Vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,0 
Vurdering for læring 10. trinn 3.2 3,5 

Mobbing på skolen 7. trinn 1,3 1,0 
Mobbing på skolen 10. trinn 1,2 1,0 



Virksomhetsplaner 2017                                                                                                    Arendal kommune  2017   

 

114 
 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,0 3,5 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,0 3,2 
Eksamenskarakter skr. engelsk 3,2 3,6 

Eksamenskarakter skr. matematikk 3,1 3,3 
Grunnskolepoeng 40,7 41,4 

 
Resultater på nasjonale prøver for 5. trinn er svake, men også som forventet utfra 
kartlegging som er gjort i forkant. Tiltak er iverksatt på trinnet i tråd med vår handlingsplan for 
oppfølging av nasjonale prøver.  
G:\Stuenes\Nasjonale prøver og kartleggingsprøver Stuenes\Rutiner NP fra 2015.docx 
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31. Strømmen oppvekstsenter  
Enhetsleder: Geir Erling Birkeland 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 
• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 
brukerundersøkelsen 2017 settes også opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
• Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og 

skoler. 
• Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene og hovedtillitsvalgte arbeide fram 

«Hvordan vet vi at vi lykkes?». 
• Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 

virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  24 089   21 435   25 781  

Sum inntekter  -4 503   -3 914   -6 999  
Netto driftsramme enheten  19 586   17 521   18 781  

 
Budsjettrammen har de siste årene vært særdeles stram. Både skolen og barnehagen har 
vært drevet på et absolutt minimum. Det er gledelig å registrere at barnehagene for 2017 får 
et budsjett som i større grad er basert på antall barn i barnehagen, og ikke på fremskyving av 
tidligere budsjetter. Dette betyr for vår del at vi har fått en styrking økonomisk. 
Strømmen oppvekstsenter er i en heldig situasjon, der vi har fulle barnegrupper i 
barnehagen. Det er mange barn i vår krets som ikke har fått barnehageplass hos oss, men 
som får tilbud andre steder i kommunen eller i private barnehager. 
I skolen har vi svært store klasser i småskolen, noe som er gunstig økonomisk. Samtidig som 
det utfordrer oss med tanke på at vi må holde bemanningen nede. Vi har vært heldige og fått 
ekstra midler til småskoletrinnet fra sentralt hold. Det ser noe lysere ut økonomisk for 
enheten i 2017 enn det har vært de to foregående årene. 
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Enhetens oppfølging  
Skolen: 

Læringsmiljø 

Humor, Raushet og Anerkjennelse 
• Oppvekstsenteret har satt fokus på visjon og verdiarbeid på planleggingsdagen i januar, 

og vil holde fast i dette utover skoleåret. 
• Oppvekstsenteret har satt av tid på personalmøtene til å arbeide med kjennetegnene på 

hvordan vi lykkes i arbeidet med det «gode læringsmiljøet» 
• Arbeide systematisk med elevenes sosiale ferdigheter bla gjennom Olweus-arbeidet, 

Steg for steg og ART. 
• Arbeide med gode lærer-elev relasjoner og bruke elevsamtalen aktivt til dette. 
• Analysere og reflektere rundt resultater på Elevundersøkelsen og Olweusundersøkelsen 

på leder- og skolenivå, og justere vår praksis i henhold til disse. 

Realfagskommune 
Her vil enheten ha særlig fokus på: 
• Analysere og reflektere rundt resultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver på 

leder- og skolenivå og justere undervisningen i henhold til dette. 
• Tilpasse undervisningen til den enkelte elev slik at den gir best mulig 

effekt/læringsutbytte for eleven. 
• Utvikle gode rutiner for matematikkopplæringen. 
• Delta aktiv i kommunens lærende nettverk innenfor (realfag) matematikk. 
• Fortsette arbeidet med lesing i alle fag da lesingen er alle fags mor, også realfagene. 
• Utvikle opplegg med jevnlige matematikkdager på tvers av klasser. 
• Videreutvikle «kasse» med konkretiseringsmateriell til bruk i matematikkundervisningen 

for det enkelte trinn. 

Barnehagen: 

Læringsmiljø 
• Oppvekstsenteret har satt fokus på visjon og verdiarbeid på planleggingsdagen i januar 

og vil holde fast i dette utover skoleåret. 
• Vi arbeider aktivt med oppleggene ”Være sammen” og Steg for steg. 
• Være sammen har også perspektiver for sosial kompetanse for voksne (tydelige og 

varme voksne) 
• Vi har fått midler av Fylkesmannen til å arbeide mot mobbing i barnehagen.  
• Oppvekstsenteret har satt av tid på personalmøtene til å arbeide med kjennetegnene på 

hvordan vi lykkes i arbeidet med det «gode læringsmiljøet» 
• Barnehagen arbeider sammen med skolen om månedens fokus som omhandler sosiale 

ferdigheter 

Realfagskommune 
• Arbeide med matematikkens begreper jfr. rammeplanens fagområder. 
• Utnytte oppvekstsenterets nærmiljø. 
• Samarbeid barnehage- skole 
• Holde fokus på personalmøter og gruppemøter 
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Inkludering 

Besluttet som felles mål for barnehager og skoler i Arendal: 

Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Se arbeidet som er beskrevet under punktet vedr. læringsmiljø i skolen og barnehagen. 

Heltidskultur: 
I skolen og barnehagen har vi stort sett fulle stillinger. Det vi har av deltidsstillinger, er i form 
av tilrettelegging for ansatte som trenger/ønsker det. 

Utvikling av medarbeidere 
Strømmen oppvekstsenter har utarbeidet sitt eget verdidokument og arbeider med emner 
innen dette på planleggingsdagene og i personalmøtene. Verdidokumentet henger godt 
sammen med arbeidsgiverstrategien; Sammen om framtida!  
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen diskuteres i personalmøtene og HMS-utvalget. 
Resultater fra brukerundersøkelsen i barnehagen finner man i tabellen nedenfor. Skolen 
deltar i elevundersøkelsen. Som Olweusskole deltar vi også årlig i Olweusundersøkelsen 
som omhandler mobbing spesielt. 
Vi har et oppegående HMS-utvalg med jevnlige møter.  

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,9 3,4  2,5 

Fravær langtid (%) 8,6 8,8  7,5 

Nærvær (%) 88,5 87,9 94 90,0 
 
Vi har hatt noen år med mye fravær. Det er spesielt langtidsfraværet i barnehagen som er 
høyt. Nærværet i skolen er veldig bra! Fraværet er jevnlig diskutert i HMS-utvalget, og det er 
lite som tyder på at fraværet kan relateres til arbeidet. 
Vi har et tett samarbeid med personalavdelingen i kommunen, og vi har startet et 
nærværsprosjekt i barnehagen som vi kaller «Pedagogikk og ergonomi». Dette prosjektet har 
foreløpig ikke ført til at nærværstallene har bedret seg, men har ført til en større bevissthet 
rundt løft og slitasje hos den enkelte. Forhåpentligvis gir arbeidet uttelling på sikt. Dette 
prosjektet fortsetter utover i 2017. 

Faglige mål 
Barnehage: 

 

I barnehageundersøkelsen skårer vi meget bra. På tross av det store fraværet vi har hatt i 
barnehagen gir foreldrene oss svært gode skussmål. Dette sammen med at vi har stor 
pågang av foreldre som ønsker barnehageplass hos oss gjør oss stolte! Vi har prøvd å sette 
målene noe høyere for neste år, men innser at det vil være vanskelig å skåre stort bedre enn 
det vi gjorde i 2015.  

Indikatorer brukerundersøkelsen Resultat 2015 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,59 4,50 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,11 4,20 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig 4,48 4,50 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,57 4,60 
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Skole: 

 

Faglige styringsindikatorer Resultat 2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 47 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 50 

 
Skåren i trivsel er svært gledelig. Resultatet vedr. trivsel er det beste som vi har levert siden 
målingen startet. Også i Vurdering for læring går vi et lite knepp opp fra tidligere. Dette er 
gledelig siden skolen har hatt et spesielt fokus på området i 2016. Når det gjelder mobbing 
ligger vi helt på gjennomsnittet. Her arbeides det systematisk knyttet opp til 
Olweusprogrammet. 
Resultatene fra nasjonale prøver er noe dårligere enn ønskelig, samtidig har vi tatt et par 
små steg i riktig retning sammenliknet med fjoråret. Resultatene er diskutert i personalet, og 
vi ser at vi bør gjøre noe med leseferdighetene fremover. Vi holder lesekurs for de elevene 
som har behov for dette, og vi har et spesielt fokus på leseopplæringen generelt. Vi avholder 
leseprosjekter både høst og vår for å sette fokus, og øve. Det er også et håp om at skolens 
arbeid med Vurdering for læring vil kunne gi effekt på leseutviklingen/leseforståelsen. 
 
 
 
  

Indikatorer elevundersøkelsen Resultat 2016 Mål 2017 

Trivsel 7. trinn 4,6 4,6 
Vurdering for læring 7. trinn 4,1 4,2 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,3 1,0 
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32. Barnehager Sentrum øst 
Enhetsleder: Anne Quist-Paulsen 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 
• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 
brukerundersøkelsen 2017 settes også opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
• Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og 

skoler. 
• Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene og hovedtillitsvalgte arbeide fram 

«Hvordan vet vi at vi lykkes?». 
• Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 

virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  12 244   11 644   13 133  

Sum inntekter  -2 362   -2 689   -3 574  
Netto driftsramme enheten  9 882   8 955   9 559  

 
Enheten har hatt økonomiske utfordringer de to siste årene. Det ser ut til at 2017 kan gi en 
noe bedre situasjon, ved at tildelt ramme bl.a. har tatt høyde for utgifter til seniortiltak. Det 
følges kontinuerlig med på hvordan vi ligger an i budsjettet. Den økonomiske situasjonen tas 
opp i enhetens lederteam, for å bevisstgjøre medansvar. De investeringene som er 
nødvendige i forhold til både oppgradering av inventar og tilrettelegging av ergonomiske 
hjelpemidler i 2017, gjøres i samarbeid med Arendal Eiendom, NAV Arbeidslivssenter og 
Bedriftshelsetjenesten. Andre utgifter holdes på et minimum inntil underskudd fra 2016 er 
dekket inn.  
 
Barnegruppene har vært fulle i begge barnehagene i 2016. De kommunale barnehagene i 
Arendal har hatt fokus på markedsføring det siste året. Dette sammen med at vår enhets 
barnehage har rom for å være fleksible i forhold til gruppesammensetning, gjør at vi håper på 
fulle barnegrupper ved opptak også i 2017.  
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Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Et godt leke – og læringsmiljø er avgjørende for barns trivsel og utvikling. Enheten har 
arbeidet med voksenrollens betydning i forhold til dette. Relasjonene barn-voksen skal være 
preget av omsorg, tillit, trygghet og tydelighet. En helhetlig tilnærming til læring handler for 
oss om å integrere fagene i hele hverdagen; I garderoben ved påkledning, under måltidene, i 
lek, i utetiden, på tur osv.  

Realfagskommune 
Enhetens mål er: Vi skal styrke barns nysgjerrighet for matematikk, og over naturens 
mangfold. Realfaget skal inngå i årstemaet vårt som er Hakkebakkeskogen. Den voksne 
bevisste bruk av språk og begreper skal bl.a. utvikle barnas matematiske kompetanse. 2017 
blir forskningens og utprøvingens år. Realfagkommuneprosjektet har gitt hver barnehage en 
mattekasse som vi skal bruke mye tid på i 2017. Den består av realfagmateriell til lek og 
læring. Opplæring og informasjon om innhold og bruksområder skal ha fokus i år.  

Brukerundersøkelse 

 
Resultatene fra 2015 viser at vi må arbeide mer med å involvere og informer foreldre i den 
daglige driften.  

• Vi er mer aktive nå enn tidligere med å legge ut informasjon på barnehagens nye 
nettside.  

• Alle foreldre får tilbud om foreldresamtale, også utenom faste tider. Oppstartssamtalene 
har vist seg å være et veldig godt utgangspunkt for å etablere et samarbeid med foreldre.  

• SU har vært med å bestemme enhetens årstema som er Hakkebakkeskogen. 

• Den daglige dialogen i garderoben er likevel den mest avgjørende for foreldres følelse av 
tillit til oss.  

• Prosjektet om «Bevegelsesglede og ergonomi» har fokus på barnets mestring og den 
voksnes ansvar for å oppmuntre og veilede barna i de daglige gjøremålene. Det krever 
godt kjennskap til hvert enkelt barn ved observasjon, og ikke minst samarbeid med 
foreldre. Dette skal vi arbeide mer med fremover.  

• Vennskap er helsefremmende for alle barn, og er med på å forebygge mobbing og 
utestenging. Dette jobber vi med kontinuerlig ved å legge til rette for barns rollelek fysisk 
og praktisk. Men også ved at voksne ser og viser at de er tilstede mer enn bare fysisk. 
Den voksnes involvering og tilstedeværelse er avgjørende. Arbeidet vårt med «være 
sammen» prosjektet har stort fokus på voksenrollen. 

Inkludering 
Enheten har tatt imot praksiskandidater fra NAV gjennom piloten «Flere hender», som igjen 
er en del av «Like muligheter» prosjektet til Arendal kommune. Vi er svært fornøyde med 
denne ordningen. Praksiskandidatene får veiledning i forhold til å på sikt fullføre et fagbrev 

Indikatorer brukerundersøkelsen Resultat 2015 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,38 4,4 

Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 3,61 4,2 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig 4,21 4,3 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,52 4,5 
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som barne- og ungdomsarbeidere. Det er primært ikke en språkpraksis, men flere av de 
ansatte vi har fått, er flerspråklige, og har stått utenfor arbeidslivet.  
En stor andel av brukerne er flerspråklige og/eller flerkulturelle. Vi arbeider mye med etiske 
refleksjoner rundt prinsippet om likeverd og anerkjennelse. Inkludering betyr for oss å skape 
naturlige møteplasser for alle brukerne, som dugnader, sommerfest, juleavslutninger, 
familietreff på Vitensenteret osv. Vi inviterer familier til å bringe med mat som de lager 
hjemme på de ulike tilstellingene våre.  
Heltidskultur er dominerende i enheten, de som arbeider deltid har valgt dette selv, fått en 
uføretrygd, eller har gått inn på en AFP -ordning.  

Utvikling av medarbeidere 
Alle ansatte har medarbeidersamtale hvert år med enhetsleder. Fagteam der alle ansatte 
deltar annenhver måned, har fokus på kompetanseheving og utvikling. Vi har deltatt på 
kommunens og fylkets fagdag i 2016. De ansatte har gitt veldig gode tilbakemeldinger på 
innhold og utbytte. Personalmøter benyttes til kompetanseheving både i forhold til ergonomi, 
i forhold til etiske refleksjoner og til planlegging/evaluering.  
HMS- utvalget har som mål å arbeide videre med et helsefremmende arbeidsmiljø, spesielt 
med fokus på kommunikasjon og raushet. Vi ønsker å ha en tett og god dialog med de 
ansatte om hva det betyr for hver enkelt. I 2016 brukte vi tid på konflikthåndtering, 
rolleavklaringer og samspillsregler.  

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 3,4 3,1  2,8 

Fravær langtid (%) 10,3 13,6  8,2 

Nærvær (%) 86,3 83,3 94 89 
 
Vi har ikke nådd målet vårt om nærvær i 2016. Vi er fornøyde med at korttidsfraværet har 
gått noe ned. Langtidsfraværet skyldes for en stor del planlagte operasjoner for de ansatte. 
Enkelte ansatte er på vei over til annet type arbeid, det gir seg utslag på langtidsfraværet. 
Det er viktig å understreke at den største andelen av personalgruppa har tilnærmet null i 
fravær. Enheten har satt i gang et arbeid i forhold til ergonomi og bevegelsesglede. Sentralt 
er at vi er heldig som har et arbeid med mange variasjoner i bevegelsesmønsteret. Det er 
allikevel viktig å benytte hjelpemidler vi har tilgjengelig. Vi samarbeider med NAV og Agder 
Arbeidsmiljø både i forhold til sykemeldingsoppfølging og tilrettelegging.  

Faglige mål 
• Faglige mål handler i stor grad om voksenrollen. Den voksnes ansvar og betydning for 

kvalitet og for gode relasjoner til barn og foreldre. Voksenrollen skal være preget av 
varme, omsorg, og bygger på en anerkjennende væremåte. Målet er å skape tillit og 
trygghet. Dette gjør vi ved å være fysisk og mentalt tilstede der barna er, delta i og ha 
respekt for deres lek.  

• Tidlig innsats er et sentralt samfunnsmandat. Barns levekår og oppvekstmiljø de første 
leveårene er helt avgjørende for barnets videre utvikling. Vi har tett samarbeid med ulike 
fagmiljøer i kommunen.  

• Bevegelsesglede og kroppslig mestring skal gi barna en positiv selvoppfattelse. 
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33. Hisøy barnehageenhet 
Enhetsleder: Solveig Abrahamsen 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 
• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 
brukerundersøkelsen 2017 settes også opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
• Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og 

skoler. 
• Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene og hovedtillitsvalgte arbeide fram 

«Hvordan vet vi at vi lykkes?». 
• Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 

virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  13 503   13 602   15 959  

Sum inntekter  -2 005   -2 412   -4 695  
Netto driftsramme enheten  11 498   11 190   11 264  

 
Inneværende barnehageår (16/17) har i likhet med forgående (15/16) en del 
usikkerhetsmomenter. Antall barn som søker/får opptak i barnehagen avgjør inntekten. De 
siste årene har det vært færre søkere enn tidligere til alle barnehagene på Hisøy, også 
Stemmehagen. Med færre barn, må bemanningen (les utgiftene) reduseres. Med mange 
utfordringer knyttet til alle våre barn med spesielle behov er dette krevende prosesser.  
Med mye kreativitet og stort pågangsmot, har vi løst dette i 2016 og er innstilt på det samme 
i 2017. 

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Som nevnt ovenfor er målsettingen for et godt læringsmiljø; «Alle skal oppleve tilhørighet 
sosialt og faglig i fellesskapet». Det er utarbeidet felles kommunale «kjennetegn» for 
måloppnåelse som samsvarer godt med så vel visjon som læringssyn i Stemmehagen 
barnehage.  
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Stemmehagen har noen spesielle utfordringer; 6 av våre barn befinner seg innenfor 
autismespekteret eller er multifunksjonshemmet, også disse barna skal oppleve tilhørighet 
sosialt og faglig med utgangspunkt i deres forutsetninger! I tillegg har vi fokus på at alle barn 
skal oppleve slik tilhørighet, uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn mv. 
Vi tar med oss de felles utarbeidede kjennetegnene og ønsker å fokusere på dem/ 
implementere bevisstheten rundt dem ved: 
1. Å bruke minst et personalmøte på å diskutere hva den voksne må gjøre for å nå målet/se 

kjennetegnene hos barnet 
2. Bruke kjennetegnene som utgangspunkt for utviklingssamtaler.  

Realfagskommune 
Her vil enheten i 2017 ha særlig fokus på:  
I Stemmehagen barnehage har vi et helhetlig læringssyn; Læring foregår hele tiden og i alle. 
En viktig forutsetning for å stimulere til læring innenfor alle fagområder, også realfag, er  
voksne med kompetanse på barn og fag. Innenfor realfag har vi hatt flere felles  
kompetanseløft og samarbeidet tett med Vitensenteret våren 2016. Vi bruker også praksis- 
fortellinger knyttet til realfag som inspirasjon og bevisstgjøring av de voksne.  
Dette har medført en økt bevissthet i hverdagen og i å se mulighetene i den leken barna er  
i, nysgjerrige og undrende voksne, voksne som ser og griper muligheter, voksne som legger  
ut spor, voksne som skaffer materiell og muligheter, eksempelvis termometer og tomme- 
stokk. For de eldre barna har vi også planlagt en del mer formelle læringssituasjoner knyttet 
til realfag, bl.a. deltar 5-åringene på de kommunale realfagsopplegget.  
 
Brukerundersøkelse 

 
Vi har tatt utgangspunkt i undersøkelsen fra 2015 og gjort en del grep som vi håper vil gi 
positive resultater; Kompetanseheving for hele personalgruppen bl.a. på barn og vennskap. 
Vi inviterer alle foreldre til å komme med ærlige og oppriktige innspill til oss i forhold til 
tilbudet barnet mottar både i større møtesammenhenger, bruk av foreldreråd og i individuelle 
utviklingssamtaler. I tillegg har vi en lav terskel for at foreldre kan be om spontane 
samarbeids-samtaler. 

Inkludering 
Vi tar vårt ansvar som en inkluderende bedrift på alvor, vi forholder oss til at ansatte har ulik 
helse og ulike utfordringer og følger det opp innenfor de rammene barnehagedrift gir. Så 
langt det lar seg gjøre, vil ansatte med behov for det bli tilbudt en alternativ stilling i eller 
utenfor enheten.  
I tillegg har vi som personalgruppe i perioder med overskudd, åpnet barnehagen for 
praksisplasser knyttet til språkopplæring eller rehabilitering. Å være åpen for mennesker i 
sårbare situasjoner, gjør kollegiet bedre rustet i møte med hverandre.  
I vår barnehage har aldri deltidsstillinger vært et problem, alle stillinger er i utgangspunktet 
heltidsstillinger. De få deltidsstillingene vi har, er resultat av at arbeidstakere er blitt innvilget 

Indikatorer brukerundersøkelsen Resultat 2015 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,76 4,8 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,25 4,5 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig 4,53 4,7 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,46 4,7 
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delvis uføretrygd. Videre har noen eldre arbeidstakere ønsket små stillingsreduksjoner, 
grunnet nettopp denne reduksjonen, klarer disse arbeidstakerne å stå i en krevende 
arbeidssituasjon.  

Utvikling av medarbeidere 
Vi bruker ”Sammen om fremtida” til refleksjon og dialog i alle passede fora. I 
medarbeidersamtaler utfordres den enkelte på egen utvikling parallelt med at leder påpeker 
det hun observerer av utvikling. (Støttende og utfordrende klima) 
Oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsens fokusområder; mestringsledelse og 
mestringsklima vil følges opp i HMS-utvalget, i medarbeidersamtaler og på personalmøter.  
Barnehagens personalgruppe har hatt en prosess mht. hva vi definerer som et 
mestringsklima. Dette har munnet ut i forpliktende og konkrete punkter.  
Systematisk HMS-arbeid i enheten; Mål for HMS arbeidet i enheten: 

• Månedlige møter i HMS-utvalget. 
• Nærvær med fokus på økt tilstedeværelse. 
• Jobbe systematisk med medarbeiderundersøkelsen. 
• De ansatte skal oppleve mestring og trivsel på jobben. 
• Sikre at den enkelte arbeidstaker blir hørt og tatt på alvor 
• Gjennomføre medarbeidersamtaler med samtlige ansatte. 
• Ha gode rutiner for brannvern, gjennomføre brannøvelser og vernerunde. 
• Alle skal kjenne til HMS- og kvalitetssystemet (avvikshåndtering) 
• Gjennomgå og eventuelt revidere beredskapspermen. 
• Gjennomgå årlige førstehjelps- og livreddingsopplæring. 
Leder er tilfreds med utviklingen mht. nærvær/fravær uten å ville påberope seg noen ære for 
at utviklingen er så positiv. 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 3,0 2,6  2,3 

Fravær langtid (%) 10,7 4,7  3,7 

Nærvær (%) 86,1 92,7 94 94 

Faglige mål 
Se også læringsmiljø 
Faglig står Stemmehagen for en helhetlig tilnærming til barns læring og utvikling med fokus 
på barnas egen lek og med utgangspunkt i det enkelte barns forutsetninger, noe som også 
støttes av fag- og forskningsmiljø. 
Det er utarbeidet en treårsplan for barnehagen der vi i tillegg til kommunens satsingsområder 
ønsker å fokusere spesielt på lek. I tillegg er inkludering et begrep som alltid står sentralt i 
vårt arbeide. Noen av barna våre har store funksjonsnedsettelser som påvirker 
forutsetningene for kommunikasjon og samspill. Det er de voksnes oppgave å skape gode 
møter og se muligheter for inkludering og samspill. Den nye planen er imidlertid bare store 
ord inntil den ”sitter i veggene”, vi fokuserer på implementering inneværende barnehageår. 
Videre er Stemmehagen godt i gang med «Være sammen-prosjektet»; Et prosjekt som 
fokuserer på sosial kompetanse og voksenrollen. 
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34. Jovannslia/Lia barnehageenhet  
Enhetsleder: Janne Andersen 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 
• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 
brukerundersøkelsen 2017 settes også opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
• Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og 

skoler. 
• Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene og hovedtillitsvalgte arbeide fram 

«Hvordan vet vi at vi lykkes?». 
• Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 

virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  15 958   16 483   19 792  

Sum inntekter  -2 978   -3 640   -6 525  
Netto driftsramme enheten  12 980   12 843   13 266  

 
Enheten har en stram budsjettramme for 2017. Endringer i enhetens utgifter og inntekter fra 
2016 skyldes en omfordeling mellom barnehagene, og reduksjon av 6 barn og 1 årsverk i 
Jovannslia barnehage. En av utfordringene vi har i forhold til budsjettet, er å fylle opp alle 
barnehageplassene. Pr 01.01.17 har vi så godt som fulle grupper i begge barnehagene, men 
det må jobbes aktivt med å fylle opp plassene fra august. De kommunale enhetene har det 
siste året samarbeidet godt for å synliggjøre og markedsføre de kommunale barnehagene. Vi 
har blant annet laget felles reklamebrosjyre og reklamevideo. Alle hjemmesidene skal ha lik 
layout. Målet er å fremstå samlet og bygge felles identitet. Enheten har også opprettet egen 
facebookside for å være mer synlig.  
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Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 

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. 
Hovedsatsningsområde 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 vil også ha 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. 
Agderprosjektet: 
Jovannslia barnehage er med i Agderprosjektet. Agderprosjektet er et forsknings- og 
utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for 
femåringene i barnehagen.  
Prosjektet har fokus på et godt læringsmiljø, og målet er å utvikle og teste ut et 
førskoleopplegg basert på ”lekbasert læring”. Det er og en målsetting å forske på hvorvidt et 
førskoleopplegg som gir barna økt stimulering innen sosiale ferdigheter, selvregulering, 
språk og matematikk, kan bidra til at barn i større grad har samme læringsgrunnlag ved 
skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. 
Barnehagen har tilrettelagt for at en avdeling brukes til førskoletrening, barn fra de andre 
avdelingene møtes 8 timer i uka over 3 dager hvor de gjennomfører førskoletrening. 

Realfagskommune 
Enhetens mål:  
Barna skal gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikle sine matematiske 
ferdigheter. Enheten vil ha 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. Målet er å ha engasjerte og kompetente voksne som sammen 
med barna har fokus på: undring, utforskning og nysgjerrighet. 

Brukerundersøkelse 

 

Indikatorer brukerundersøkelsen Resultat 2015 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,56 4,70 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,04 4,30 

De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig 4,43 4,50 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,49 4,60 
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Brukerundersøkelsen viser gode resultater på flere områder. Resultater fra 
brukerundersøkelsen vil bli jobbet med på personalmøter og i SU. 

Inkludering 
Enheten har fokus på å gi et godt og tilrettelagt tilbud til barn med spesielle behov, barn som 
er flyktninger, asylsøkere og andre mennesker med innvandrer bakgrunn. Vi har en høy andel 
av barn og foreldre med et annet morsmål enn norsk i våre barnehager. Vi jobber for at 
barnehagen skal bidra til økt toleranse for ulikheter og legge grunnlaget for at barn og voksne 
utvikler positive holdninger til hverandre. Vi har bl.a. arrangementer som tar for seg høy-tider 
og markeringer i andre land og kulturer, og vi har etiske refleksjoner rundt temaene  
inkludering og likeverd. 
Enheten har i flere år tatt imot ungdom og voksne som trenger arbeidspraksis for å komme inn 
i yrkeslivet. Vi har blant annet hatt flere personer som har hatt språkpraksis og som i etterkant 
har jobbet i vikariater i barnehagen. Dette har vi opplevd som positivt og berikende både for 
barn, foreldre og ansatte. 
Enheten har både fulltid og deltidsstillinger. Mange av de som jobber deltid, har valgt dette 
selv. Hvis enheten får ledige stillingshjemler, er det ansatte med deltidsstilling som får mulighet 
til å øke sine stillinger. 

Utvikling av medarbeidere 
Vi bruker ”Sammen om fremtida” og temaene mestringsledelse og mestringsklima til 
refleksjon og dialog på personalmøter og i medarbeidersamtaler.  
Ut fra resultater på medarbeiderundersøkelsen jobber vi med temaene støttende ledelse og 
hvordan får de ansatte får mobilisert sin kompetanse på en bedre måte. Vi har et spesielt 
fokus på den enkeltes læring og utvikling, og barnehagen som en lærende organisasjon. Vi 
vil ha et særlig fokus på etisk bevissthet og refleksjon over egen praksis. Målet er å skape en 
enda bedre kultur der de ansatte lærer av sine handlinger og deler kunnskap og erfaringer 
med kollegaene sine.  
Målet er å være en lærende barnehage som lærer av våre suksesser og feil, og bruker 
denne kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst. 
Hovedmålet i nærværsarbeidet er å skape et godt arbeidsmiljø preget av trygghet, trivsel og 
arbeidsglede.  
Mål for HMS-arbeidet: 

• øke nærværet 

• skape trivsel på arbeidsplassen  

• skape sosiale arenaer 

• være løsningsorienterte  

• kompetanseheving av de ansatte 

• gjennomføre medarbeidersamtaler med samtlige ansatte 

• jobbe systematisk med medarbeiderundersøkelsen 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,3 2,3  2 

Fravær langtid (%) 12,6 13,6  8 

Nærvær (%) 85,2 84,1 94 90 
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Enheten har hatt et stort langtidsfravær. Mye av fraværet skyldes at enheten har flere 
ansatte med kroniske og alvorlige 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.  

Faglige mål 
Enhetens faglige mål er som tidligere nevnt knyttet i forhold til realfag, læringsmiljø, et god 
språkmiljø for alle barn og arbeid med relasjoner. 
Enheten har også fokus på tidlig innsats, og vi er opptatt av barns levekår og oppvekstmiljø.  
Jovannslia barnehage vil være med i en gruppe som skal jobbe med barnehage-, skolemiljø 
og mobbing. Arbeidet ledes av rådmannens stab oppvekst, og dette prosjektet skal 
implementeres i enheten i løpet av 2017. 
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35. Stinta barnehageenhet  
Enhetsleder: Hilde Ljøstad Aasen 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 
brukerundersøkelsen 2017 settes også opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
• Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og 

skoler. 
• Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut 

at vi lykkes?». 
• Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 

virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  16 496   15 849   16 900  

Sum inntekter  -3 480   -3 885   -4 916  
Netto driftsramme enheten  13 016   11 964   11 984  

 
Vi fortsetter arbeidet med å vurdere innkjøp og gjøre rette prioriteringer på bakgrunn av 
stramme budsjett. Vi ser samtidig viktigheten av at vi må sette inn vikarer ved sykdom for å 
ivareta sikkerhet og kvalitet til barna. Vårt økonomiske grunnlag krever fulle barnegrupper i 
begge barnehagene, og vi har i samarbeid med de øvrige kommunale barnehagene gjort 
noen felles grep for å forbedre synligheten av felles kvalitet og ressurser. Vi har gjennom 
dette samarbeidet fått et økt fokus på hvordan Arendals kommunale barnehager fremstår 
mer samlet, selv om hver barnehage ivaretar sin særegenhet. 

Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Som nevnt innledningsvis har barnehagene og skolene et felles mål: «Alle skal oppleve 
tilhørighet sosial og faglig i fellesskapet». For oss innebærer det at vi først vektlegger og 
bevisstgjør en styrking hos personalet. Vi har allerede startet med et fokus på vår daglige 
kommunikasjon med hverandre, barn og foreldre. Vårt mål er at alle skal bli sett og verdsatt 
for den en er, hver dag. For at dette skal bli integrert i vårt daglige samspill/felleskap, må vi 
både utfordre oss selv og skape en bevisstgjøring på hvordan vi skal oppnå målet om at alle 
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skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i felleskapet. Visjonen vår: «sammen om trygghet, 
lek og undring» er en god innfallsvinkel i vårt skapende læringsmiljø. 

Realfagskommune 
Vårt årstema, som er felles for begge barnehagene er: «de fire elementene». Gjennom disse 
temaene får barna utforske jord, luft, ild og vann på ulike kreative måter, både inne og ute. 
Fokuset bidrar til økt nysgjerrighet og undring over naturens mangfold. Vi har 23 barn som 
deltar i Agderprosjektet, som har som mål at barn skal få mulighet til å tilpasse seg godt både 
faglig og sosialt på skolen. I tillegg til å stimulere sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og 
matematikk allerede i barnehagen. «Våre» 23 barn skal følges videre i Agderprosjektet, frem 
til de er ca. 50 år. Vi er spente på hvordan de vil møte både skolen og fremtiden.  

Brukerundersøkelse 

 
Stinta barnehageenhet scoret spesielt godt på barnets opplevelse av godt vennskap. Noe 
som ga oss en pekepinn på hvor viktig det er å vise respekt og anerkjennelse for barns 
behov for vennskap, også for de aller yngste barna i barnehagen. Noen søker mange 
venner, noen søker en, noen trenger en voksen venn, som kan være der for den som trenger 
det. Målet er fortsatt at alle skal oppleve vennskap, bli sett og hørt i felleskapet. Vi fortsetter 
vårt gode samarbeid med et engasjert og dedikert samarbeidsutvalg, som bidrar til at 
foreldresamarbeidet blir ivaretatt.  

Inkludering 
Enheten har både heltids – og deltidsstillinger, mens heltidskulturen er dominerende. På 
Gåsungen har vi ingen deltidsstillinger, alle ansatte arbeider 100%. Vi har f.t. 
praksiskandidater fra ulike samarbeidspartnere i begge barnehagene. Målet er at 
kandidatene skal få mulighet til å bidra i felleskapet.  
Samarbeidsutvalget har hatt et økt fokus på inkludering. Vi har foreldre fra mange ulike 
nasjonaliteter og foreldre som kommer andre steder i Norge. Et av tiltakene høst -16 var 
dugnad på Strømsbuåsen, en suksessfaktor som bidro til at 54 engasjerte mennesker deltok 
i felles måltid, arbeid, samtaler og latter. Vi opplevde at flere fikk mulighet til å bli kjent, utover 
en vanlig følge – og hentesituasjon. Gåsungen vil ha sin dugnad i løpet av våren.  

Utvikling av medarbeidere 
Gjennom arbeidet med kommunikasjon er målet av vi skal få et enda sterkere felleskap, på 
tvers av begge barnehagene. Vi har jevnlige møter med alle de pedagogiske lederne i 
enheten, og møter på kveldstid for alle ansatte for å styrke samhold og felles engasjement 
for våre planer og vårt arbeid.  
Gjennom medarbeidersamtaler, kompetanseheving og et proaktivt fokus på nærvær, 
opplever vi et tilstedeværende og engasjert arbeidsmiljø. Vi arbeider for at alle skal tilstrebe 
et løsningsorientert fokus, i de utfordringer vi møter i hverdagen. Veiledninger og 
refleksjoner, samt teambuildingsøvelser følger oss i ulike møteforum. Fjorårets målsetning på 
korttidsfravær på 2,5, har vi klart å nå med glans, til 1,8. 

Indikatorer brukerundersøkelsen Resultat 2015 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,48 4,60 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 3,98 4,20 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig 4,53 4,70 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,65 4,80 
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Vi har fokus på nærvær og samarbeider med Raskere Frisk, for å hjelpe ansatte å komme 
tilbake i arbeid, i tillegg til Nav og Agder Arbeidsmiljø. Vi prioriterer vikarbruk, for å unngå at 
andre ansatte skal få for stort merarbeid i forhold til andres fravær. I en barnehagehverdag er 
vi avhengige av et godt nærvær for at våre barn skal bli ivaretatt best mulig. 
Vi arbeider med å få en felles plattform på hvordan vi samtaler med hverandre. Målet er en 
tydeliggjøring at vi vil hverandre vel, på tross av våre ulike væremåter og behov. For å oppnå 
et felleskap med rom for ulikheter, må vi være trygge på hvordan egen rolle er med på å 
påvirke. 
Vi har jevnlige HMS-møter og vil i disse møtene fremover også ha fokus på 
kommunikasjonsplattformen. I tillegg vil vi fremover arbeide med medarbeiderundersøkelsen, 
samarbeid på tvers av barnehagene, sikkerhetsmessige rutiner og beredskap. Alle ansatte 
skal delta på fylkesmannens fagdag som omhandler mobbing, et viktig bidrag i videre arbeid 
for et opplevd felleskap, både hos barn og personal.  
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 3,0 1,8  1,7 

Fravær langtid (%) 5,2 4,9  4,3 

Nærvær (%) 91,8 93,3 94 94 

Faglige mål 
Vårt faglige hovedmål er et styrket fokus på vårt læringsmiljø; På hvordan vi kan bruke vår 
kompetanse i det daglige pedagogiske arbeid. Gjennom tid og rom for samtaler, ved måltid, 
påkledning, på tur, på stellebordet, i lek osv. Vi har mange gylne anledninger vi må ivareta 
for å bidra til utvikling av trygghet, språk, sosial kompetanse og undring over det forståelige 
og det uforståelige.  
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36. Tromøy barnehageenhet 
Enhetsleder: Johnny Svensvik 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil  
arbeide med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for 
brukerundersøkelsen 2017 settes også opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
• Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og 

skoler. 
• Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut 

at vi lykkes?». 
• Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 

virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  10 919   12 499   13 537  
Sum inntekter  -2 096   -2 801   -3 595  
Netto driftsramme enheten  8 823   9 698   9 942  

 
Våre barnehager jobber hele tiden for å være i positiv utvikling. Vi har mange prosjekter som 
er med å gi oss positiv tilbakemelding fra barn og foreldre/foresatte og lokalmiljøet. Vi tenker 
her på organisasjonsendringen ergonomi & pedagogikk, som har løftet hele enheten med 
tanke på å slippe barna til og helse- og nærværsjobbingen med personalet. Vi jobber hele 
tiden for å tiltrekke oss en stor nok kundegruppe. I denne opptaksperioden så har vi og de 
andre kommunale enhetene gått sammen for å lage reklamevideo som blant annet vises på 
Facebook og kinoen i Arendal. Våre kommunale barnehager jobber for å kunne stå fram 
samlet, lik layout på hjemmesider, felles brosjyrer og felles arrangementer hjelper oss til å 
bygge en felles identitet. Tromøy barnehageenhet er i en positiv trend, hvor vi ser at nye 
barn søkes inn. Vi ser at det er stadig flere «små» barn som ligger på søkerlisten. Vi må se 
på muligheter for å utnytte dette. 
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Enhetens oppfølging  
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. Nå må dette prosjektet implementeres 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, denne  
gruppen var høsten 2016 på realfagskonferansen på Lillestrøm. Hele enheten var med på 
den fantastiske realfagsdagen som rådmannens stab oppvekst barnehage arrangerte i  
november. Nå jobber vi videre med det vi har tatt med oss fra bl.a. disse kursene inn i  
enhetens fagutvikling for assistenter/barne- og ungdomsarbeidere og pedagoger. Dette fører  
til økt bevisstgjøring for hele ansattgruppen. 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. 

Brukerundersøkelse 

 
Gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen høsten 2015. Høsten 2017 kommer det en 
ny undersøkelse. Vi ønsker selvfølgelig å forbedre oss. 
 
 
 
 
 

Indikatorer brukerundersøkelsen Resultat 2015 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,73 5 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,20 5 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig 4,71 5 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,57 5 
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Inkludering 
Sammen om framtida tas fram med jevne mellomrom på planleggingsdager, ledermøter med 
personalet. Vi har en høy grad av personalet som jobber heltid. De som jobber deltid hos 
oss, gjør det fordi det er slik de vil jobbe.  

Utvikling av medarbeidere 
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. Jobbing med oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder, 
mestringsledelse og mestringsklima blir det jobbet med gjennom ledermøter, fagutvikling og 
med den enkelte på medarbeidersamtaler.  
Våre HMS mål er som tidligere nevnt: 
1) Slipp barna til 
2) Være en helsefremmende barnehage 
3) Personalet skal ha et nærvær på 95% 

 
Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 

mål 2017 
Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,5 1,4   

Fravær langtid (%) 2,2 1,7   

Nærvær (%) 96,3 96,9 94 95 

Faglige mål 
Enhetens faglige mål er som tidligere nevnt realfag, læringsmiljø og ergonomi & pedagogikk. 
I tillegg til dette har vi høsten kurset oss i «de høysensitive barna», dette har gjort at 
personalet har fått ny viktig kunnskap. Vi har også som mål at vi skal bli bedre i temaet vold 
og overgrep mot barn. Så dette er tema som vi kommer til å jobbe med. 
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 37. Øyestad barnehageenhet 
Enhetsleder: Gjertrud Halle 

 

Bystyrets bestilling 
I 2017 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to faglige satsingsområder: 
• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
 
I enhetens oppfølging nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett, vil 

arbeide  
med de to satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2017. Måltall for brukerundersøkelsen 2017 

settes  
også opp av enhetene. 

Læringsmiljø  
Mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
• Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehager og 

skoler. 
• Rådmannen vil primo 2017 sammen med enhetene arbeide fram «Hvordan sjekker vi ut 

at vi lykkes?». 
• Den enkelte enhet vil så jobbe fram tiltak for å nå målet. Disse tiltakene er ikke klare når 

virksomhetsplanene skrives.  

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  15 534   16 890   16 765  

Sum inntekter  -3 066   -3 738   -4 452  
Netto driftsramme enheten  12 468   13 152   12 313  

 
Vi går inn i 2017 med et overskudd i 2016 regnskapet, men samtidig har vi fått et forholdsvis 
større kutt i budsjettet for 2017. 
Vi har de siste 2 årene hatt problemer med å få fylt opp alle plassene vi har på Engene. 
Årsak til dette er blant annet lavere tilflytting av småbarnsfamilier til Engene, lavere 
fødselstall, samt oppstart av konkurrerende ny stor barnehage på Vippa. I avdeling Rykene 
har vi hele tiden hatt fulle barnegrupper, samt noen få barn på venteliste. 
De kommunale barnehagene i Arendal har gjort noen felles grep for å møte utfordringene i 
forhold til å tiltrekke oss en stor nok kundegruppe. Til barnehageopptaket i 2016 laget vi en 
felles informasjonsbrosjyre som ble distribuert til småbarns familier i Arendal. For opptaket i 
2017 har enhetene gått sammen for å lage en reklamevideo som blant annet blir vist på 
kinoen i Arendal. De kommunale barnehagene har også jobbet med enhetenes hjemmesider 
slik at alle kommunale barnehager får en lik layout og en liten film fra enheten på sine 
hjemmesider. 
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Enhetens oppfølging  
Læringsmiljø 
Alle barnehagene og skolene har i samarbeid utformet et felles mål: «Alle skal oppleve 
tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet». Vi har startet arbeidet med å definere hva vi legger 
i dette målet blant de ansatte i enheten og legger planer for hvordan vi tilrettelegger for et 
godt lek og læringsmiljø. 

Realfagskommune 
Her vil enheten i 2017 ha særlig fokus på: 
Gjennom hele barnehageåret 2016-2017 har vi stort fokus på at kommunen er en 
realfagskommune. I vårt planarbeid har vi laget oss mål for hvordan vi jobber og skal jobbe  
med realfag. Hele personalgruppen var på en inspirasjonsdag på Vitensenteret i vår. 5åring- 
ene i begge barnehagene har også besøkt Vitensenteret flere ganger. Enheten er også med  
i Agderprosjektet hvor realfag får stor oppmerksomhet. Ellers jobbes med antall/  
mengde, form, rekkefølge i alle gruppene; fra 1åringene til 6 åringene. 
Brukerundersøkelse 

 
Vi har et klart ønske og mål om at vi vil skåre høyere på brukerundersøkelsen som skal 
gjennomføres høsten 17. Vi har gjort noen tiltak som vi håper vil slå ut positivt i forhold til 
foresattes innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar. 

Inkludering 
Vi ønsker til enhver tid å være en inkluderende bedrift. Vi har gjennom flere år tatt imot 
personer som trenger arbeidspraksis, enten det gjelder å komme tilbake i arbeidslivet etter 
sykdom eller andre for forhold som gjør at de har falt ut av arbeidslivet for kortere eller lengre 
perioder. I personalgruppen har vi også flere ansatte som i utgangspunktet har hele stillinger, 
men som på grunn av helsemessige årsaker har valgt å gå noe ned i stilling for en periode, 
noen har også blitt innvilget delvis uføretrygd.  

Utvikling av medarbeidere 
Vi har som mål at alle medarbeidere skal være aktive med å påvirke sin arbeidssituasjon og 
at alle har et ansvar for at vi jobber mot de forventningene og målene som er satt for ansatte 
i Arendal kommune og som er nedfelt i «Sammen om framtida». 
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder – mestringsledelse og 
mestringsklima vil vi fortsatt ha fokus på i ulike fora.  
Mål for HMS arbeidet i enheten: 

• Nærvær med fokus på tilstedeværelse 

• Jobbe systematisk med medarbeiderundersøkelsen 

• Ha fokus på «Sammen for framtida» 

• Trivsel på arbeidsplassen 

Indikatorer brukerundersøkelsen Resultat 2015 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,46 4,60 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 3,63 4,30 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig 4,44 4,50 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,57 4,80 
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• Ha gode rutiner for brannvern og sikkerhet, gjennomføre brannøvelser og vernerunder. 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,0 2,5  2,2 
Fravær langtid (%) 8,9 8,2  5.5 
Nærvær (%) 89,1 89,2 94 93 

Faglige mål 
Enhetens faglige mål er innenfor realfag og læringsmiljø. Dette er som tidligere nevnt felles 
for skoler og barnehager i kommunen. I tillegg er vi opptatt av at leken for stor plass når vi 
planlegger våre aktiviteter gjennom året. Vi har også fokus på voksenrollen gjennom 
programmet «Være sammen». Avdeling Engene er tillegg med i Agderprosjektet som er et 
forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frambringe ny kunnskap om hva som er 
viktig innhold for femåringene i barnehagen. 
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  38. Spesialpedagogiske tjenester 
Enhetsleder: Inger Mari Sørvig 

 

Bystyrets bestilling 
Enhet spesialpedagogiske tjenester består av: 
• Pedagogisk fagteam 
• PPT m/logopeder 
• Sandum skole m/ambulerende skoleteam 

  
Nedenfor beskriver enheten satsingsområder for enheten og de tre avdelingene i 2017 samt 
for arbeidsgiveriet innenfor tildelt budsjett. 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter  41 035   35 120   42 278  
Sum inntekter  -1 724   740   -3 901  
Netto driftsramme enheten  39 311   35 860   38 377  

 
Enhetens rammer for 2017 gjenspeiler i større grad enn forrige års budsjett det reelle 
behovet.  
Rammen ble økt med 2 000 000 kr etter 1. tertial i 2016, i tillegg kommer kompensasjon for 
lønnsøkning. Spesielt for enheten er at nettorammen endres gjennom året som en følge av 
overføring av budsjettmidler til kommunale barnehager til ekstraressurser.  
Dette er forklaringene på differansen mellom budsjett 2016 og 2017. 
 
Det er særlig to forhold som kan generere økte kostnader i 2017; Endringen i barnehage- 
loven som gir foreldre klageadgang dersom de ikke er fornøyd med kommunens vedtak om 
tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne kan genere merutgifter avhengig av 
hvilken praksis som blir den gjeldende. I pedagogisk psykologisk tjeneste får vi 
ekstraordinære utgifter knyttet til sertifisering av flere ansatte gjeldende WISC (evnetest), i 
kombinasjon med at det kommer en ny versjon av den samme testen som må kjøpes inn.  
 
I løpet av våren vil to medarbeidere i pedagogisk fagteam overføres til PP tjenesten.  
Dette er en direkte følge av PPTs nye mandat etter endringene i barnehageloven 1.8.2016.  
Det er også planlagt en kartlegging av Logopedtjenesten for å kunne vurdere om tjenesten 
har det rette volumet gitt at den opprettholdes som et lavterskeltilbud.  
Vi vil også vurdere organisering og praksisen knyttet til refusjonsordningen vi har knyttet til 
ekstra ressurser i barnehagene, noe som kan innebære at flere av ekstraressursene  
ansettes i pedagogisk fagteam.  
 
Ved Sandum skole kan det komme endringer som følge av politisk vedtak. Dersom dette gir 
store organisatorisk eller økonomiske endringer, må dette behandles til 1. tertial. 
 
Det er også utfordringer knyttet til et stort antall avvik på saksbehandlingstid i PPT. Avvikene 
er et uttrykk for at vi bemanningsmessig er på grensen av det som er forsvarlig drift. Det 
innebærer at det er vanskelig for tjenesten å være tilgjengelig for brukerne med kompetanse, 
veiledning, råd og hjelp, både i forhold til det forebyggende og det systemretta arbeidet.  
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I løpet av 2017 må vi gjøre en grundig vurdering av om tjenesten har ressurser nok for å 
oppfylle lovkravene til tjenesten gjennom økt tilgjengelighet og kvalitet for brukerne. 

Enhetens oppfølging  
Enhetens overordnede mål er å medvirke til at barn, unge og voksne i Arendal kommune 
med særskilte utviklings- og opplæringsbehov får like muligheter til vekst og utvikling, og 
sikres tidlig og riktig innsats når et problem oppstår eller avdekkes. 
Felles mål vedtatt for hele oppvekst; Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i felles- 
skapet er også viktig i utøvelsen av arbeidet i spesialpedagogiske tjenester. I det kommende 
året vil vi derfor ha et særlig fokus på inkludering. Dette arbeidet vil foregå både på system- 
og individnivå. Øvrige satsingsområder og faglige mål for enheten vil være: 
• Brukermedvirkning på alle tjenesteområder.  
• Få på plass gode målinger som synliggjør effekten av de spesialpedagogiske tiltakene til 

barn under skolepliktig alder. Vurdere å ta i bruk kvalitetssystemer som støtte i arbeidet 
• 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. 

• Videre satsing på nettverksagenter for kompetanseheving knyttet til traumebevisst 
omsorg i samarbeid med enhet levekår 

• Bidra til videreutvikling av oppvekstteam for skolene 
• Gjennom gode prosesser og økt fokus på systemarbeid bidra til å sette skolene i stand til 

å redusere andelen spesialundervisning. 
 

Pedagogisk fagteam  
Pedagogisk fagteam består av spesialpedagoger, veiledere, samt barnehagelærere og 
assistenter som arbeider direkte med barn i barnehagen. 
Vi fortsetter satsingen på rask intervenering i saker ved henvendelse fra våre brukere, 
samtidig skal vi opprettholde og videreutvikle en høy kvalitet på den tjenesten vi tilbyr.  
Vi skal etterstrebe og være så tett på i enkeltsaker at vi kan sette inn hjelp tidlig, også før 
sakkyndig vurdering og vedtak foreligger i saker som åpenbart vil innebære et spesial-  
pedagogisk tiltak. Vi vil arbeide systematisk med forbedringsarbeid, og lage gode rutiner for 
å vurdere arbeidet underveis, og sikre at tiltakene som settes inn har ønsket effekt. 
Veilederne vil i større grad arbeide ut mot barnehagene i forhold til tilrettelegging for barn 
med nedsatt funksjonsevne § 19 g i Barnehageloven, og videreutvikle det systematiske 
arbeidet med råd og veiledning ut til barnehagene, slik at barnehagene styrkes i å løse 
utfordringene gjennom egne ressurser og kompetanse.  
Vi vil ha fokus på brukermedvirkning og vil opprettholde rutiner for et tett samarbeid og god  
dialog med foresatte i arbeidsprosessen, både innenfor veiledningsfeltet og på det 
spesialpedagogiske området. 
Vi fortsette å tilby” Norsk Med Tegn Som Støtte” -kurs til alle barnehager, skoler og foresatte 
i Arendal kommune. Det skal tilbys kurspakker høst og vår som inneholder både 
nybegynner- og viderekomne kurs. Målet er få enda flere deltagere, spesielt fra skolene. 
Vi har opprettet en brukergruppe med representanter fra private og kommunale barnehager 
for å sikre samarbeid og dialog med barnehagene i forhold til felles forventninger og 
samarbeid for å oppnå best mulige resultater med barnet i fokus. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste: 
• Mål om saksbehandlingstid på 3 måneder 
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• Endring av form og språk i sakkyndig vurdering for å sikre forståelse og nytte hos 
foresatte og vedtaksorgan. 

• Systemrettet arbeid opp mot barnehage og skole ved kurs og deltakelse i kommunalt 
utviklingsarbeid med særlig fokus på: 
o Elever med lesevansker og TPO innen det ordinære tilbudet. 
o Barn med språkvansker og ekstra hjelp i det ordinære barnehagetilbudet. 
o Psykisk helse/atferdsrelaterte utfordringer. 
o Mobbing  

 
Internt: 

• Videreutvikle praksishåndboken. 

• Etablere systemer for «Best practice» - Hvordan sikre en praksis i PPT sitt arbeid med 
vurdering av barn/unge med spesielle behov basert på forskning og oppdatert kunnskap? 

• Oppdatering/kompetanseheving for alle i avdelingen for å sikre god kvalitet på vårt arbeid 
med utredning/vurdering og tiltak for barn/elever. 

Logopedtjenesten: 
• Sluttføre arbeidet med praksishåndbok. 

• Videreutvikle og om mulig forsterke samarbeidet mellom logopedene, PPT og 
Pedagogisk fagteam i vurderingsarbeidet før henvisning. 

• Opprettholde og videreutvikle nødvendig kompetanse gjeldende de store brukergruppene 
uttalevansker og stamming. 

• Oppdatering og kompetanseheving gjeldende bruk av digital kartlegging, og bruk av 
digitale hjelpemidler i direkte arbeid med barn og unge.  

• Etablere systemer for «Best practice». 

Sandum skole m/ambulerende skoleteam: 
• Fortsette satsingen på periodeundervisningen som undervisningsmetode. Målet er å gi 

elevene muligheter til å fordype seg i fagene, samt å dykke ned i kompetansemålene ved 
å ta i bruk ulike læringsarenaer og læringsstrategier. Vi har fokus på opplevelser og 
læring gjennom ulike sanser. Målet er å øke læringsutbytte og gi elevene våre gode 
mestringsopplevelse. Periodeundervisning ble evaluert våren 2016 i forhold til økt 
læringsutbytte, trivsel og sosial ferdighetstrening. Evalueringen viser at elevene får mer 
ro i undervisningen når de får mulighet til å fordype seg om et fag av gangen og større 
faglig utbytte samt at trivselen øker. Evalueringen viste også at det i basisfagene Norsk, 
engelsk, matematikk ble litt for langt mellom hver økt, slik at dette har vi justert for 
inneværende skoleår ved å legge det fast på timeplanen. Sosial ferdighetstrening blir 
ivaretatt gjennom bruk av Art som metode 

• Vi vil fortsatt tilstrebe så lang det er mulig å kunne gi elevene et opplæringstilbud med full 
kompetanse innenfor deres evne nivå. 

• Månedlige elevsamtaler, og tett skole- hjem samarbeid med ukentlig kontakt. 

• Fremme elevenes bevissthet om kosthold og mosjon gjennom opplæring praktisk til rette- 
legging samt servering av frokost og lunsj. Bruke nærområde aktivt slik at elevene skal få 
kjennskap til den lokale historien og naturopplevelser. 

• Jobbe aktivt med overgangen til videregående skole med skolebesøk og hospitering. 
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• Ambulerende team vil fortsatt ha fokus for å fremme utvikling på klassemiljø, 
læringsmiljø, relasjoner og pedagogisk analyse. 

Inkludering 
Gjennom sektorens overordnede mål; Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i 
fellesskapet og fokuset på inkludering er vi opptatt av at dette skal gjennomsyre vårt arbeid 
både i forhold til Arbeidsgiverstrategien og vårt samfunnsoppdrag.  
 
Våre medarbeidere jobber alle med barn og unge i kommunen som har særskilte utviklings -
og opplæringsbehov. Vårt hovedmål som fokuserer på tidlig og riktig innsats og like 
muligheter til vekst og utvikling ligger til grunn for alt vårt arbeid, og er tema i enhetsmøter og 
avdelingsmøter. Denne holdningen skal også gjennomsyre vårt samarbeid med brukere, og 
være tydelig i våre skriftlige arbeider. 
 
Alle stillinger som lyses ut skal som hovedregel være en full stilling, og vi har pr i dag få 
deltidsstillinger. 
 
Vi har en bevisst holdning til arbeidet med å ivareta medarbeidere som i kortere eller lengre 
perioder har behov for tilrettelegging i jobben på grunn av sykdom eller av andre årsaker. 
Dette kan skje gjennom både gjennom tilrettelegging i det daglige arbeidet, og ved at man 
opprettholder kontakt med medarbeidere ved lengere fravær.  

Utvikling av medarbeidere 
Utvikling av medarbeidere skjer på alle nivåer i organisasjonen. Først og fremst mellom den 
enkelte medarbeideren og dennes leder, men i noen tilfeller også felles for avdelingene og 
hele enheten. 
 
Avdelingene jobber aktivt med kompetanseutvikling, og i deler av enheten er det høye krav til 
å opprettholde eksempelvis testkompetanse. For øvrig er vi opptatt av at kompetanseheving 
skal foregå i fellesskapet for å få best mulig utbytte. 
Det gjennomføres 4 årlige enhetssamlinger, og i disse blir temaer fra 
medarbeiderundersøkelsen som mestringsledelse og mestringsklima tatt opp. Vi har også 
fokus på arbeidsgiverstrategi og arbeidsmiljø. 
Avdelingene har regelmessige møter der faglige temaer og utvikling av den enkelte tjenesten 
står på dagsorden.  
Det utarbeides en egen HMS handlingsplan for enheten 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,0 2,1  1,5 
Fravær langtid (%) 9,0 5,0  4,0 
Nærvær (%) 89,0 92,9 94 94,5 

 
Enheten jobber aktivt med oppfølging av sykmeldte, og tilrettelegger for sykemeldte så langt 
det er mulig. Vi jobber også mye med å tydeliggjøre forventninger til medarbeiderne, og har 
fokus på rettigheter og plikter for den enkelte. Dette har så langt gitt gode resultater, og 
økning av nærværet. 
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 39. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder 
Enhetsleder: Marit Hauge 

 

Bystyrets bestilling 
Bystyret vedtok i desember 2016 å opprette en ny enhet for interkommunal 
arbeidsgiverkontroll. Denne har tidligere vært organisert direkte under kommunalsjef 
økonomi og vært en del av enhet 88. Interkommunal Arbeidsgiverkontroll er etter hvert blitt 
en større organisasjon med utadrettet virksomhet. Det har derfor vært riktig å endre 
organiseringen til en egen enhet. 

Bystyrets ressurstildeling 
 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter 9 203  8 920  7 803 
Sum inntekter -7 717  -7 480  -6 603  
Netto driftsramme enheten 1 486  1 440  1 199  

 
Enheten skal i 2017 utføre arbeidsgiverkontroller for 22 kommuner.  
 
Det er utarbeidet en felles kontrollplan for 2017 på bakgrunn av tilgjengelige ressurser i 
enheten og de måltall som skatteetaten har til vårt arbeid. 
Det er lagt til grunn at 5 % av antall arbeidsgivere i hver kommune skal kontrolleres i 2017.  
 
Det er planlagt gjennomført 460 kontroller fordelt på disse kontrolltypene: 
170 avdekkingskontroller (ordinære og konkurser) 
  80 formalkontroller knyttet opp mot obligatorisk tjenestepensjon 
  60 undersøkelseskontroller i nye virksomheter 
150 undersøkelseskontroller knyttet opp mot små og store aksjoner i forbindelse med 
enhetens deltagelse i a-krimarbeid  
 
Interkommunal arbeidsgiverkontroll har en full stilling  

Enhetens oppfølging  
Enheten utfører arbeidsoppgaver i samsvar med kontrollplanen og gjeldende budsjett og 
rapporterer månedlig til kommunalsjef Bente Rist. 
 

Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 
kommune 2016 

Resultat 
enhet 2016 Mål 2017 

Avdekkingskontroller  118 170 
Formalkontroller  109 80 

Undersøkelsekontroller nye virksomheter  60 60 
Undersøkelseskontroller – a-krim  189 150 
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Inkludering 
Enheten utfører kontroller på vegne av skatteoppkreverne. Alt arbeid er strengt 
taushetsbelagt og unntatt offentlighet. Det er vanskelig å se at det i noen grad er mulig å 
inkludere utenforstående i arbeidet vi utfører. 

Utvikling av medarbeidere 
I enhetens kontormøter som avholdes hver andre uke er første post på programmet HMS. 
Her har alle anledning til og ansvar for å spille inn saker som er viktig for vårt arbeidsmiljø og 
hverdag på jobb. Vi har et ferskt HMS-utvalg som avholder møter ved behov og minimum 4 
pr år. Et viktig mål er å stadig øke respekten for hverandre internt slik at det er klima for å 
kunne snakke åpent om utfordringer og dermed også oppnå gode løsninger. Vi fortsetter vårt 
systematiske arbeid med dette. 
Det er startet et arbeid med å vurdere risiko / sikkerhet når vi deltar i aksjoner eller er ute på 
kontroller. Vi arbeider ut fra skatteetatens retningslinjer og tilpasser dem til våre enhet. 
Vi utfører kontroller på vegne av det offentlige og vårt samfunnsoppdrag er et 
tilbakevendende tema. Etiske refleksjoner rundt vår holdning til og respekt for de 
menneskene vi møter gjennom vårt kontrollarbeid er stadig tema i våre møter. Vi har ved 
inngangen til 2017 drøftet internt i enheten at krav til antall kontroller ikke må overskygge de 
etiske verdier vi arbeider ut fra. 
 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 4,5 2,4  2 
Fravær langtid (%)  9,3  2 
Nærvær (%)  88,3  96 

 
Langtidssykefraværet i 2016 var ikke relatert til arbeidsplass eller arbeidsoppgaver. 

Faglige mål 
For Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder er høyt faglig nivå svært viktig. Det er 
enhetens samlede kompetanse og faglig nivå som sikrer at vi utfører våre oppgaver til beste 
for samfunnet og våre oppdragsgivere. 
Det er fra januar 2017 opprettet en intern faggruppe i enheten som består av leder, jurist og 
en regnskapskontrollør. Det er i starten besluttet ukentlige møter.  
På bakgrunn av nytt regelverk, nye dommer, aktuelle problemstillinger inn mot det enkelt 
kontrollobjekt eller innspill fra ansatte i enheten vil det jobbes frem saker som tas inn i 
enhetens ordinære arbeidsmøter til informasjon og drøfting. Faggruppen vil også arbeide 
aktivt inn mot andre aktuelle fagmiljø i skatteetaten, Oslo kemnerkontor eller andre 
kontrollmiljø. 
 
Ansatte i enheten som deltar på eksterne kurs og møter har ansvar for å ta nyervervet 
kunnskap med tilbake til enheten. 
 
Ved systematisk å dele kunnskap og erfaring søker vi å øke kompetanse og faglig nivå i 
enheten og i stadig større grad sikre likebehandling av virksomhetene som kontrolleres. 
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40. Arendal Eiendom KF 
Daglig leder: Øystein Sangvik 

 

Bystyrets bestilling 
Bystyrets bestilling, i budsjett- og handlingsplan, betyr at hovedaktiviteter for Arendal 
Eiendom KF videreføres. Reduserte økonomiske rammer for 2015 og 2016 har påvirket 
foretakets økonomiske handlingsrom, og vil også kunne få betydning for måloppnåelse i 
kommende handlingsplanperiode. 
Sett i forhold til mulighet for å få måloppnåelse står bystyrets bevilgede rammer for 2017 
likevel bedre i samsvar med bestillingen. Denne er presisert og konkretisert ved styrets 
vedtatte strategidokument.  
Det vil være en særlig oppfølging på følgende aktiviteter i 2017: 

• Foretaket er tildelt kr. 16,2 mill. i statlige sysselsettingsmidler for 2017. Det er gjort en 
prioritering av tiltak, vedtatt i styret, hvor sanitæranlegg skole- og omsorgsbygg er gitt 
prioritet. Det er hensyntatt at tiltakene skal ha sysselsettingseffekt og bidra til at det 
generelle vedlikeholdsetterslepet reduseres. Det er gitt signaler om mulighet for en 
ytterligere tiltaksmidler i løpet av 2017 

• 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 og gjøre forsøk med innføring av «rengjørings-roboter» 

• Videreføring av kvalitetsarbeid hvor oppfølging av revisjon etter OHSAS18001 (HMS) og 
forberedelser til innføring av ISO14001 (Miljø) 

• Gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet på formålsbygg og ferdigstillelse av rapport om 
teknisk standard og vedlikeholdsnivå på svømmebasseng 

• Økonomioppfølging hvor styrets målsetting om økonomiske resultater følges opp 

Bystyrets ressurstildeling 
Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Opprinnelig vedtatt 

budsjett 2016 Regnskap 2015 

Sum utgifter 349 907 323 320 346 072 

Sum inntekter -349 907 -323 320 -346 550 
Netto driftsramme 0 0 -478 
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Økonomisk oversikt drift 2017 
Tall i 1000 kr 

 

Foretakets oppfølging  
Arendal Eiendom KFs rapportering fremkommer av mål og tiltak i strategidokumentet. 
  

Konto(T)

Vedtatt 
budsjett 

2017

Opprinnelig 
vedtatt 
budsjett 

2016
Regnskap 

2015
Andre salgs- og leieinntekter -47 867 -45 966 -56 988
Overføringer med krav til motytelse -272 000 -264 734 -276 918
Andre overføringer -30 040 -12 620 -12 644
Sum driftsinntekter -349 907 -323 320 -346 550
Lønnsutgifter 61 764 57 708 57 657
Sosiale utgifter 16 196 12 479 15 702
Kjøp av varer og tj.  inngår i komm. tj.prod. 134 478 113 673 121 170
Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod. 1 375 675 1 130
Overføringer 14 318 17 318 21 137
Avskrivninger 54 000 54 000 53 043
Fordelte utgifter -3 600 -3 600 -4 888
Sum driftsutgifter 278 532 252 253 264 952
Brutto driftsresultat -71 375 -71 067 -81 598
Renteinntekter og utbytte -1 200 -1 200 -1 452
Sum eksterne finansinntekter -1 200 -1 200 -1 452
Renteutgifter og låneomkostninger 60 741 58 916 71 009
Avdrag på lån 65 834 67 351 65 299
Sum eksterne finansutgifter 126 575 126 267 136 308
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 125 375 125 067 134 856
Motpost avskrivninger -54 000 -54 000 -53 043
Netto driftsresultat 0 0 214
Overført til investeringsregnskapet 0 0 3 808
Avsatt til disposisjonfond 693
Sum avsetninger 0 0 4 501
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 -478
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Strategidokumentet har følgende målbare indikatorer 

 Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator AE KFs mål 2017 

M
ed

ar
be

id
er

 

Aksepterende og 
inkluderende arbeidsliv 

Fravær korttid (%) - 

Fravær langtid (%) - 

Nærvær (%) 94 

 

 Strategiplan Målbare indikatorer Mål 2017 

K
un

de
r Gjennomføre kundeundersøkelse hvert 2. år  Ny undersøkelse i 2018 

Ekstern kvalitetskontroll 
Gjennomføres hvert år i 
forhold til brann, heis, vann, 
inneklima, etc. 

 

 Strategiplan Målbare indikatorer Mål 2017 

Ø
ko

no
m

i Netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntekter med unntak av andre 
salgs- og leieinntekter og refusjoner 1,75 % 

Avhende eiendommer som ikke benyttes til kommunal kjerneaktivitet Selge for kr 28 mill. 
Vedlikeholdsetterslepet reduseres fra kr 120 mill. i 2016 til kr 85 mill. i 
2020 kr 111 mill. 

 

 Strategiplan Målbare indikatorer Mål 2017 

Sa
m

fu
nn

sr
ol

le
n/

 

næ
rin

gs
ut

vi
kl

in
g 

Nulltoleranse for sosial dumping og øvrige brudd på arbeidslivets 
regler Ingen tilfeller 

Tilrettelegge for boligbygging Tomtesalg Marisberg 

Tilby hensiktsmessige næringsarealer 

Følge opp muligheten for 
nye næringsområder på 
Eydehavn i forbindelse med 
ny vei 

Tilrettelegging for spredt bosetting av flyktninger 

 

Dekke behovet gjennom 
innleie av egnede boliger 

 

 Strategiplan Målbare indikatorer Mål 2017 

O
rg

an
is

as
jo

ns
 –

  

ut
vi

kl
in

g/
in

no
va

sj
on

 

Økte inntekter og effekter fra organisatoriske tiltak, benyttes til forsterket 
vedlikehold  

Kulturutviklende tiltak for alle ansatte minst 2 ganger pr år 
Gjennomføre 
fellessamling og 
sommeravslutning 

Oppdatert kompetanseplan tilpasset foretakets ulike yrkesgrupper Oppdateres en gang pr år 

Tilby praksisplasser i samarbeid med AK 10 til 12 personer i 
praksisplasser 

Tilby lærlingplasser for byggdrift og renhold Tilrettelegge for inntak av 
lærlinger 
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Miljødokumentet har følgende målbare indikatorer 
 

  Målbare indikatorer Mål 2017 

M
ilj

ød
ok

um
en

te
t 

50 % biler som bruker ikke-fossilt brennstoff innen 2020 4 biler erstattes med el-
biler 

Legge til rette for løsninger hvor energiforbruket ligger 10 % under gjeldende 
regelverk. Konsekvenser for økonomi vurderes 

Innarbeides i alle 
relevante anbud 

Redusere energiforbruk med 20 % ila 2020 med utgangspunkt i 2013 Pågående med 
oppdaterte tall i 2017 

Iverksette holdningsskapende tiltak sammen med kommunale enheter 

Holdningsskapende 
tiltak pågår på Røed 
BOS, Saltrød BOS og 
Moltemyr skole 

Miljøsertifisering etter ISO 14001 Igangsatt 

Systematisk HMS-arbeid i foretaket 
Det norske Veritas gjennomførte den årlige revisjonen av foretakets sertifisering i OSAHS 
18001 i desember 2016. 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 på en planmessig måte for oppnå stadige forbedringer.  
Revisjonen gir indikasjon på at det fremdeles er forbedringspunkter men at foretaket har 
kommet langt i å implementere mål, strategier og tiltak innen helse- miljø og sikkerhet i egen 
virksomhet.  
Det er utarbeidet en tiltaksliste med forbedringspunkter etter gjennomført revisjon. 
Oppfølging av denne vil skje i 2017.  
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Investeringer 
Tall i 1000 kr 

 
 

Kommentarer til utvalgte investeringsprosjekter 
• Nye Roligheden skole: Arbeid med veitrasé og grunnarbeider på tomt er godt i gang. 

Prosess rundt oppfølging av tilbud i byggeprosjektet er avklart. Byggeprosjektet forventes 
igangsatt i løpet av første halvår 2017. Ferdigstillelse er planlagt til skoleåret 2019/2020  

• Ny legevakt/Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH): Det igangsettes forprosjekt i henhold til 
bystyrets budsjettvedtak  

• Lassens hus: Det er igangsatt forprosjekt som vil avklare om eiendommen kan benyttes 
til lavterskeltilbud psykisk helse («drømmenes hus») og investeringsnivå dersom dette 
skal realiseres. Avklaring er forventet i løpet av første halvår 2017 

• Disponering av tiltaksmidler organiseres særskilt 

• Øvrige prosjekt videreføres og avsluttes  
 
Øystein Sangvik 
Daglig leder  
Arendal Eiendom KF 
  

Prosjekt
Vedtatt budsjett 

2017

Overførte 
budsjettmidler 

tidligre  år
Til disposisjon 

2017
Mål regnskap 

2017
Lovpålagt - myndighetskrav 2 750 0 2 750 2 750
Brukerstyrte endringer 2 750 0 2 750 2 750
Rehabilitering skolebygg 3 750 0 3 750 3 750
Rehabilitering omsorgsbygg 3 750 0 3 750 3 750
Roligheten - ny skole 75 000 -2 423 72 577 72 577
Planlegg/bygging nye 
øvings/prod.lokaler/ny kulturskole 300 0 300 300
Garasjer/carport hjemmesykepleie 1 000 0 1 000 1 000
Transportmidler (miljøvennlige) 500 0 500 500
ENØK-tiltak 1 000 0 1 000 1 000
Fjellsikring 500 0 500 500
Eiendomsutviklingsprosjekter 5 000 0 5 000 5 000
Kjøp av næringstomter inkl 
Heftingsdalen ifm E18 3 000 0 3 000 3 000
Nybygg legevakt/KØH 1 000 0 1 000 1 000
Vaskeri/renhold/Kjøkken 250 0 250 250
Asdal skole - Påbygg ressurssentere 4 500 0 4 500 4 500
Enhet funksjonshemmede - 
Ombygging Fagerheim 3 000 0 3 000 3 000
Enhet funksjonshemmede - 
Ombygging Jovannstunet 1 500 0 1 500 1 500
Drømmenes hus 3 500 0 3 500 3 500
Brutto investeringer AE KF 113 050 -2 423 110 627 110 627
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  41. Arendal Havnevesen KF 
Enhetsleder: Rune Hvass 

 

Bystyrets bestilling 
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 2000m2 i regi av havn. 
Havn skal investere i teknisk utstyr som nødvendig for å sikre effektiv håndtering og økte 
godsmengder. Dagens kontor og verkstedslokaliteter er ikke godkjente og skal oppgraderes 
og utvides til en akseptabel standard. 
Havn vil avvente nye investeringer direkte rettet mot rigghavn, og offshoremarkedet pga 
markedssituasjon. 
Havn skal sammen med Kommune / eiendomsforetak og Fylkeskommune bidra til at ny vei 
fra havn til FV 410 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. 

Bystyrets ressurstildeling 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 
Opprinnelig 

vedtatt budsjett 
2016 

Regnskap 2015 

Sum utgifter 24 722 20 740 26 068 354 

Sum inntekter -24 722 -20 740 -26 068 354  

Netto driftsramme  0 0 0 
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Økonomisk oversikt drift 

Tall i 1000 kr Budsjett 2017 Opprinnelig vedtatt 
budsjett 2016 Regnskap 2015 

Andre salgs- og leie inntekter -24 722 000 -20 740 000 -19 416 596 

Overføringer med krav til motytelser   -46 600 

Sum driftsinntekter -24 722 000 -20 740 000  -19 463 196 

Lønnsutgifter 6 168 000 5 549 000 5 404 911 

Sosiale utgifter 1 480 000 1 327 000 1 385 076 

Kjøp som inngår i kommunal prod. 4 335 000 3 560 000 3 797 702 

Kjøp som erstatter egen prod. 1 230 000 1 205 000 2 461 037 

Overføringer   37 928 

Avskrivninger   4 775 148 

Sum driftsutgifter 13 213 000 11 641 000 17 861 803 

Brutto driftsresultat -11 509 000 -9 099 000 -1 601 392 

Renteinntekter, utb. og eieruttak - - -600 526 

Sum eksterne finansinntekter - - -600 526 

Renteutgifter og låneomkostninger 4 189 000 4 818 000 3 897 753 

Avdrag på lån 5 923 000 4 281 000 4 003 000 

Sum eksterne finansutgifter 10 112 000 9 099 000 7 900 753 

Resultat eksterne finansieringstrans. 10 112 000 9 099 000 7 300 226 

Motpost avskrivn. - - -4 775 148 

Netto driftsresultat -1 397 000 0 923 686 

Bruk av tidl.års regnskapsm.mindreforbruk - - -261 790 

Bruk av disposisjonsfond - - -967 694 

Sum bruk av avsetninger 0 0 -1 229 484 

Avsatt til disp.fond 1 397 000 - 261 790 

Sum avsetninger 1 397 000 0 261 790 

Sum merforbruk/mindreforbruk 0  -44 008 

Enhetens oppfølging  
Godsoverføring: Forventer ca. 400 000 tonn gods over kai i 2017. Avhenger av kronekursens 
utvikling. Forventer økning i godsmengde fra 2018 da etablerte bedrifter settes i gang 
driftsmessig. 
Langsiktige leieinntekter fra egne lager og fabrikasjonshaller skal gi mer forutsigbar 
kontantstrøm. Et mål er å øke dette ytterligere i 2017 med ca. 2000m2 på langsiktig kontrakt. 
Oljeservice forventes med lav aktivitet på havnen i 2017 og 2018. Leieinntekter for areal 
forventes videreført.  
Småbåthavnplanen utbygging sluttføres i 2017. Vedlikeholdet av eksisterende havner 
prioriteres. 
Gjestehavn: Det skal gjennomføres full driftssesong. 
Det forventes at havnas inntekter vil flate noe ut (etter høy vekst de siste 8 år). 
Kostnadskontroll vil være viktig også i 2017. 
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Tabellmal (brukes og tilpasses ved behov) 
 

Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 
kommune 2016 

Resultat  
enhet 2016 Mål 2017 

Godsmengde Ikke relevant 387 218 tonn 400 000 
Etablering nye aktører / langsiktige kontrakter 
(5år+) Ikke relevant x 2000m2 

Antall på venteliste for båtplass Ikke relevant 0 0 
Gjestehavnsdøgn Ikke relevant 5400 5400 

Basseng antall operative dager (20mai- 20aug) Ikke relevant 14 86 
Basseng antall besøkende ( betalende) Ikke relevant 1142 6000 

Inkludering 
Arendal havn KF har en liten oversiktlig organisasjon, der de fleste er ansatt i 100% stilling. 
Arbeidet er variert. Flere av medarbeidere er sertifisert for de varierte oppgaver som er tillagt 
havnen. 

Utvikling av medarbeidere 
Arendal havn vil fokusere på omlegging og opplæring av nye datasystemer, og elektronisk 
rapportering. 
Integrasjon av eksisterende havnedatasystemer til nytt kommunal ERP system. 
Opplæring i nytt sak/arkiv system. 

Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens 
mål 2017 

Enhetens 
mål 2017 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,2% 0,4%  1% 

Fravær langtid (%) x 1,2%  1% 

Nærvær (%) 98,8% 98,4%  98% 

 
Langtidssykemelding ikke relatert til arbeid. 

Faglige mål 
Øke organisasjonens kompetanse i nye dataprogrammer. 

Investeringer 

Tall i 1000 kr Vedtatt  
budsjett 2017 

Overførte 
budsjettmidler 

tidligere år 
Til disposisjon 

2017 
Mål regnskap 

2017 

Brutto investeringsutgifter 2 600 39 249 41 849  

Fokus vil være på gjennomføring av allerede vedtatte prosjekt. (Landstrøm, ny 
fiskemottakskai). Det skal investeres i teknisk håndteringsutstyr og adgangkontrollsystem 
gjestehavnen 2017. 
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