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1 Rådmannen m/stab (1101)
1.1 Stabenes oppfølging
1.1.1 Pedagogiske tjenester
Hovedmål over tid: Alle elever og lærlinger i Arendal som er i stand til det, skal gjennomføre
videregående opplæring.
Å fullføre videregående opplæring er en del av å forberede seg på kompetansekravene i
arbeidslivet og forbedre mulighetene for å ta aktivt del i dette.
I 2018 vil sektoren ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Enhetene beskriver hvordan de innenfor tildelt budsjett, vil arbeide med de to satsingsområdene.
Når det gjelder «Gode læringsmiljø i barnehager og skoler» vil enhetene jobbe fram mot målet som
er satt: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Kjennetegn på måloppnåelse er satt, og enhetene skal i 2018 observere om en ser og hører det en
ønsker å se og høre, og sette inn nødvendige tiltak for å få ønsket god praksis.
Når det gjelder «Realfagskommunen Arendal», vil arbeidet med ledede lærende nettverk i
barnehager og skoler fortsette.
Når det gjelder faglige resultater i grunnskolen, er det naturlig at Arendal har mål om å oppnå
resultater som landsgjennomsnittet.
Med kommunens relativt lavt utdannede befolkning, og sammenhengen mellom foreldres
utdanning og barnas skoleresultater, vil resultater på landsgjennomsnittet bety at barnehagene og
skolene har bidratt positivt til å kompensere for foreldregruppas relativt lave utdanning.
Høyeste fullførte utdanningsnivå
Alder, 30-39 år
andel (prosent)
År

2012

2013

2014

2015

2016

grunnskole

grunnskole

grunnskole

grunnskole

grunnskole

hele landet

16,7

16,9

17,5

17,9

18,4

Arendal

19,7

19,7

20,2

20,7

21,6

Utdanningsnivå

Når det gjelder resultater på elevundersøkelsen, vil det også være naturlig å ha som mål å ligge på
landsgjennomsnittet.
Sektoren vil i 2018 være med på det viktige arbeidet med å få et bedre tverrfaglig samarbeid til
beste for barn, unge og deres familier. Barn og unge i Arendal skal ha det godt i barnehage/skole,
hjemme og i fritiden.
Når det gjelder arbeidsgiverstrategi, skal vi i sektoren bidra til å virkeliggjøre kommunens
samfunnsoppdrag. Ansatte skal bli vist tillit, det skal være god kommunikasjon, godt arbeidsmiljø
og mestringsledelse på alle nivå. Det er også viktig å utnytte godt den enkelte ansattes
kompetanse.
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1.1.2 Helse og levekår
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI!
Mestringsperspektivet må legges til grunn i all tjenesteutvikling de kommende årene. Arendal
kommune vil de neste årene stå ovenfor store utfordringer som må løses. Bakgrunnen er både
økningen i eldre over 80 år og dårlig score på mange forhold som berører levekår og folkehelse i
vår kommune.
«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 2018 - 2021 i Helse og levekår:







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

Helse og levekår er inne i store og omfattende evalueringer og prosesser som det også må jobbes
med i 2018. Videre vil bystyrets bestilling i forbindelse med behandling budsjett/HP 2018-2021 bli
fulgt opp. Dette er:
Arendal kommune har mange prosjekt hvor man arbeider for å forenkle og forbedre tjenestene.
Kommunen skal ha kontinuerlig fokus på høy kvalitet, lave administrasjonsutgifter og enkle
systemer.


Ekstern evaluering av enhet levekår er endret til evaluering av samhandling mellom
tjenester og nivå rettet mot barn og unge. Det er naturlig å ta med PPT og Politiets
forebyggende enhet i dette arbeidet.

Bemanningsenhet/bemanningskoordinator
Bystyret ønsker et sterkt fokus på innføring av heltid. Bystyret setter derfor av penger til en
bemanningskoordinator. Bystyret ber om en sak om hvordan bemanningskoordinatoren skal jobbe,
hvem den skal samarbeide med og hvordan arbeidet skal organiseres.
100 % sykehjem
Bystyret ønsker å skape et sykehjem der flertallet av medarbeiderne er i 100 % stilling. Store
stillinger bidrar til bedre tjenesteyting og kvalitet for brukerne. Bystyret ønsker et sykehjem som
viser vei for å skape en heltidskultur. I løpet av 2018 må det klargjøres hvilke sykehjem som vil gå
foran og hvordan en tenker å måle måloppnåelse.
Det er naturlig å se 100 % sykehjem og bemanningsenhet opp mot det arbeidet som nå pågår med
heltid og i samarbeid med HR.
Mat og trivsel knyttet til måltider for beboerne på våre sykehjem gjennomgås
Bystyret søker en oversikt over hvordan mat produseres, hvordan maten serveres og hvordan våre
brukere og deres pårørende opplever ulike sider ved tjenestene. Mottakskjøkkenes oppgaver bør
spesielt belyses, hvordan de benyttes i dag, hvilket forbedringsarbeid som allerede pågår og
aktuelle forslag til forbedringer. Både kvalitet og økonomi bør belyses. Komite for helse, omsorg og
levekår kan konsulteres ved oppstart av arbeidet.
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Bofellesskap
Det er meldt inn behov for langt flere plasser i bofellesskap. Bystyret ber rådmannen revidere og
oppdatere: Plan for boliger, dagtilbud og avlastning for personer med utviklingshemming.
Aktivitet
Arbeid med grønn omsorg skal videreutvikles i handlingsplanperioden
Livsgledekommune
Bystyret ber rådmannen lage en sak hvor han skisserer hvordan kommune kan bli en
livsgledekommune. Inspirasjon kan hentes fra Trondheim.

1.1.3 Kultur, infrastruktur og utvikling
Ad. bystyrets endringer i driftsbudsjettene:
Stab Samfunnsutvikling:
Innovasjonsfond landbruk for å stimulere til Landbruk+ vil bli forvaltet av kommunens
landbruksrådgiver i samarbeid med landbruksforum. 100 000 kroner er avsatt i 2018 og 2019, samt
200 i 2020 og 2021.
Tilskudd til utvikling av lokal mat/Bondens marked vil også bli forvaltet av kommunens
landbruksrådgiver i samarbeid med Landbruksforum. 100 000 kroner er avsatt i 2018 og 2019,
samt 150 000 kroner i 2020 og 2021.
Kulturenheten:
Kulturenheten vil tildele et engangstilskudd på 100 000 kroner i 2018 til Kultur i Sommer-Arendal,
Arendal By AS under forutsetning av at Arendal By AS får inn like mye støtte fra andre.
Kulturenheten vil også sørge for at informasjon om fritidstilbud for ungdom utarbeides i samarbeid
med Ungdommens Bystyre. 100 000 kroner er avsatt hvert år i handlingsprogramperioden.
Kulturenheten vil også sørge for at økt støtte på 50 000 kroner utbetales til Aust Agder Musikkråd
hvert år i handlingsprogramperioden.
Kommunale gebyrer:
Byggesaksgebyrene
Rådmannens Stab Samfunnsutvikling vil arbeide for at byggesaksgebyrene skal være så nær
100 % kostnadsdekning som mulig. Byggesak vil gjennomføre en sammenlikning av prisene i
Arendal med tilsvarende tjenester i andre kommuner og igangsette tiltak for å effektivisere
saksbehandlingen. Kommuneplanutvalget vil bli holdt orientert om dette. Gebyrsatsene er endret i
tråd med bystyrets 5 % økning for 2018.
Investeringene:
Rådmannens Stab Samfunnsutvikling vil følge opp Bilfri By i dialog med Kommuneplanutvalget og
politisk ledelse. Til oppfølging av bilfri by er det i investeringsbudsjettet avsatt 300 000 kroner i
2019 og 2,6 mill. kroner i 2020.
Oppfølging av verbalforslagene:
Stopp unødvendig bruk av plast
Rådmannens Stab Samfunnsutvikling vil våren 2018 fremme en sak som belyser hva kommunen
gjør i dag for å begrense bruk av engangsplast og mulige tiltak for ytterligere å begrense plast i
kommunenes organisasjon, blant innbyggerne og i samarbeid med næringslivet.
Videre bruk av Munkehaugen
Kulturenheten vil sammen med Arendal Eiendom KF bidra til å utrede videre bruk av
Munkehaugen. Ønsket om få til et øvingshotell som erstatning for Nitridlokalene vil bli ivaretatt i
den forbindelse.
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1.1.4 Arbeidsgiveriet
Innenfor arbeidsgiveriet vil arbeidet i 2018 preges av tre store satsinger:




Lærlingesatsingen innebærer en dobling av antall lærlinger i perioden 2018-2021. Det
innebærer stort behov for rekruttering av nye veiledere, gode systemer for koordinering og
økt behov for oppfølging på individnivå.
Arbeidet med å oppnå heltidskultur krever mye ressurser. De ulike prosjektene er delvis
eksternt finansiert. Arbeidet er krevende og omfatter endring av kultur og holdninger,
tilegnelse av ny kunnskap og nye måter å organisere arbeidet på.
Arbeidet med å forenkle og forbedre er også krevende for stabene. Å stimulere
læringskultur gjennom økt bruk av avviksmeldinger og forbedringsforslag, samt økt bruk og
konsolidering av Lean som metode er de viktigste tiltakene som stab HR, IKT og kvalitet vil
jobbe med.

Av de løpende oppgavene nevnes løpende HMS- og IA-arbeide, lederutviklingsprogrammet, annen
opplæring og kursing av ledere og ansatte og lønnsforhandlinger som områder som krever mye
ressurser.
Innenfor IKT og digitalisering vil en sammenslåing av IKT Agder- og DDØ-samarbeidet innebære
et stort behov for samordning og gjennomgang av ulike IKT-systemer. En slik sammenslåing, eller
eventuell utvidelse, vil bety at forvaltningsorganisasjonen må utvides og konsolideres. Det må
antas at dette vil være en prosess som vil kreve mye av involverte parter.

1.1.5 Økonomi
Handlingsprogrammet for 2018-2021 følges opp ved 1. og 2. tertial og ved månedlig rapportering til
formannskapet. Det er store utfordringer i kommende periode knyttet til økte kostnader til
tjenestene samtidig som det ikke er forventet store økninger i inntekter.
Innenfor økonomi vil rådmannen følge opp bystyrets vedtak i forhold til budsjettprosesser,
lånegjeld, handlingsregler og rapportering.
Andre oppgaver i handlingsplanperioden




Ny kommunelov fra 2020 vil kunne påvirke enkelte forhold i kommunalt regnskap.
Stortingets anmodning om gjennomgang av toppfinansieringen
Bystyrets bestilling knyttet til vurdering av pensjonskassen, havnekapital samt avkastning
på investert kapital i foretakene vil legges frem for formannskap og bystyret fortløpende.

1.2 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

0

1,4

Fravær langtid (%)

3

4,3

96,1

94,4

93

97

2

2 000

40

2 000

40

Nærvær (%)

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

Andel heltidstilsatte

95,6 %

40 %

95,6 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

98,5 %

70 %

98,5 %

I statistikken over er kun rådmannens stab med kommunalsjefer regnet med. Ansatte i
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stillingsbanken, tillitsvalgte og lærlinger er holdt utenom selv om disse lønnes via rådmannens
budsjett.

1.3 Klima/Miljø
Rådmannens Stab Samfunnsutvikling har i samspill med Komite for kultur, miljø og næring
utarbeidet utkast til Kommunedelplan for klima og energi for Arendal kommune. Planutkastet skal
førstegangsbehandles i Kommuneplanutvalget i januar 2018 for deretter å legges ut til offentlig
ettersyn.
Hovedelementene i planutkastet er knyttet til hvordan kommunen bør følge opp Parisavtalen på
kort og lang sikt. Kommunens klimasatsing har frem til i dag hatt hovedfokus på
kommuneorganisasjonen. Fokuset rettes nå mer mot kommunesamfunnet i sin helhet.
Den største klimautfordringen i Arendal er utslipp fra transportsektoren. Planutkastet foreslår derfor
en rekke tiltak for å fremme overgang til klimanøytrale transportformer og redusere
transportbehovet.
De viktigste tiltakene for redusert transportbehov er konkretisert i den interkommunale Areal- og
Transportplanen for Arendal-Grimstadregionen med tilhørende forslag til bymiljøavtale. Denne vil
komme til politisk sluttbehandling i 2018. En rekke av tiltakene som foreslås der er allerede
innarbeidet i det fastsatte planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel.
De viktigste tiltakene for å fremme klimanøytral transport for kommuneorganisasjonen er knyttet til
kommunens bilpark og de ansattes arbeidsreiser. Virkningen av disse tiltakene måles gjennom
kommunens årlige klimaregnskap.
Vinteren 2017/2018 vil antall elbiler til bruk i kommunens helse- og levekårstjenester øke fra 10 til
30. Samtidig er også 10 elsykler tilgjengelig for de 6 enhetene innen sektoren.
På rådhuset er det høsten 2017 innført bilpool med 4 elbiler og 1 hybridbil. Ansatte der skal sjekke
tilgjengelig bil i bilpool før egen bil benyttes. 4 elsykler er også tilgjengelig for ansatte på rådhuset.
Det utbetales sykkelgodtgjørelse for bruk av egen sykkel i tjeneste. Godtgjørelsen er lik
kjøregodtgjørelse.
Innen oppvekstsektoren arbeides det for å legge et videreutdanningstilbud i engelsk for
barnetrinnet skoleåret 2018/19 i Kunnskapshavna. Dette vil redusere transportbehovet for lærerne
som tar denne videreutdanningen. Hvis dette blir vellykket, vil vi videreutvikle dette tilbudet for
lærerne i Østre - Agderkommunene. Bærekraftig utvikling er viktige tema både i barnehagen og
skolen, og det jobbes både i barnehage og skole for å fremme bærekraftig utvikling.
Et viktig virkemiddel for å fremme klimanøytral transport i Arendalssamfunnet er tilrettelegging av
ladestasjoner for el-biler. EU har satt krav til at minst 6 % av alle offentlige parkeringsplasser skal
ha lademuligheter for el-bil. Arendal kommunes parkeringsanlegg i sentrum er nå, etter en
omfattende utbygging, godt innenfor dette kravet. Ut over dette etableres det stadig flere
hurtigladere langs hovedvegnettet i kommersiell/privat regi.
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2 Kommunalteknikk og geodata (1201)
2.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2017

Regnskap 2016

241 060

222 640

221 131

-275 716

-257 201

-248 404

-34 656

-34 561

-27 272

2.2 Enhetens oppfølging
Planen er å få bedre utnyttet funksjonalitetene i de nyinnførte systemene sak/arkiv og ERP. Det
planlegges med å få opprettet en ny stilling og ansette en Prosjektleder i løpet av året, som for
2018 finansieres innenfor enhetens budsjett. Dette er nødvendig for at enheten skal kunne utføre
pålagte oppgaver.
Vann
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal vannverk, samt ansvar for og oppgaver
innen eiendomsgebyrer, vannmåler og tilkoblinger vann/ avløp.






Oppgradert internkontroll for vannforsyningen vil bli avsluttet i løpet av 2018.
Avklare videre samarbeid med kommunene, Grimstad, Lillesand og Kristiansand om
sammenkopling av vannverkene og dermed styrke reservevannforsyningen til de 4
kommunene. Veien videre bør være avklart i løpet av 2018.
Sluttføre planlegging av ny krisevannsforsyning med Longum som vannkilde. Ny
pumpestasjon for vann ved Longum park.
Toårsplan med oversikt over rehabiliterte områder og områder med størst behov for
rehabilitering neste to år. Dette gjelde også innlekkingspunkter.
Krav om installasjon av vannmålere vil fortsette med ca. 1500 pålegg. Utskifting av gamle
næringsmålere fortsetter. Prøveprosjekt på fjernavlesning av vannmåler.

Avløp
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal avløpsanlegg, samt ansvar for og
oppgaver innen renovasjon, forurensning, slam og utslipp.









Forbedre slammottaket for eksternt slam.
Sørge for optimal ventilasjon på renseanlegg.
Oppgradere skjermbilder på driftsovervåkingen og bytte ut PLSer og aktuelle servere.
Videreføring av arbeid startet opp i 2017. Målet er å etablere enhetlig system med like
PLSer og programvare på alle avløpsinstallasjoner.
Følge opp overvannsprosjektet og sikre tilstrekkelig overvannskapasitet i sentrum.
Toårsplan med oversikt over rehabiliterte områder og områder med størst behov for
rehabilitering neste to år. Dette gjelde også innlekkingspunkter.
Oppfølging og kontroll av separate avløpsanlegg.
Forurenset sjøbunn i Kittelsbukt og Pollen skal tildekkes i henhold til tiltaksplanene.
Etablere nedgravde avfallsanlegg i sentrum.

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





Hovedvannledning Rykene – Lerestveit. Dette er forsterkning av hovedvannforsyningen.
Utskifting og dobling av hovedvannledningen Bie – Bjønnes – Myrene (Krutthusdalen).
Dette er ferdig utført over Biejordene, og klarlagt forbi nye Bjønnes Stadion.
Ny vannledning fra Klodeborg til Bjorbekk. Dette er forsterkning mot Stoa.
Fornying og sanering av eksisterende ledningsnett inkludert overløp.
o Barbuvassdraget gjenstår noe sanering.
o Centralgata og omegn saneres.
o Tybakken og Skilsø saneres.
o Høgedal – Bjønnes – Bie sanering og overvannskontroll.

Eksempler på andre tiltak:




Kunnskapshavna 3, mulighets studie og forprosjekt.
Administrasjon og teknisk kontroll med bygging av VA fra Krøgenes til ny E18. Inkluderer
tunge omlegginger av eksisterende VA som forstyrres av tiltakene med ny E18 og
tilførselsveier.
Boligfelt og annen utbygging initiert utenfra, teknisk godkjenning og oppfølging, medfører
en stilling.

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








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.
Innkjøp eller utvikle selv i samarbeid med leverandør, et forvaltnings program for vei.
Helårs/ vinter-sykling på gang og sykkelstier rundt sentrum. Finansieringen må avklares for
at prosjektet blir en realitet.
Fullføre ny vei norm.
Utarbeide grave norm.
Reparasjon av broer, prioriteres etter tilsynsrapport og budsjett.
Gjennomføre tiltak iht. prioriteringsliste i kommunedelplan for trafikksikkerhet.

Parkering
Avdelingen har ansvar for håndheving, drift og vedlikehold av offentlig regulerte parkeringsplasser i
kommunen samt Torvet p-hus, P-hus Vest og Pollen p-hus. Parkeringsområdene ved SSA leies og
driftes av avdelingen.





Konsekvensene av den nye parkeringsforskriften må implementeres. Videreføring av arbeid
startet opp i 2017.
Ønske om å få innført avgiftsparkering på den gamle brannstasjonstomta.
Utarbeide en utskiftingsplan for gamle automater. Forskriften krever universell utforming
innen 2021.
Det arbeides med en ny gatebruksplan for Arendal sentrum, denne vil få store
konsekvenser for parkeringsarealer ute i sentrum.

Maskiner og anlegg
Avdelingen har ansvar og oppgaver fordelt på aktiviteter knyttet til driftsstasjonen på Solborg med
verksted drift, vedlikehold på vei-, vann- og avløpssektoren og anleggsvirksomhet på VA-sektoren.




Resertifisering av driftsstasjonen som miljøfyrtårn bedrift.
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 2018
Fornying av bil og maskinpark vil bli utført iht. utarbeidet utskiftings plan i forhold til
investerings budsjett for 2018.
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Virksomhetens drivstoffanlegg må fornyes.
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.

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.»
Følge opp geodatasamarbeidsavtalen med Froland og Grimstad kommune.
Deltakelse i nasjonale prosjekt som: ePlanSak, KS-KPR (Brukerrådet), GeoSynkronisering
og 3D pilotering (KMD).
Digital samhandling med regionale og nasjonale fagmyndigheter.
Oppdatering av årshjulet for eiendomsskattarbeidet.
Skanne oppmålingsarkivet og e-skatt-arkivet.

2.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

95

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,7

1,1

Fravær langtid (%)

2,3

4,5

Nærvær (%)

95,9

94,4

93

10

6

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

2 000

Andel heltidstilsatte

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

Det skal gjennomføres vernerunder på det enkelte arbeidssted. Vernerunder på anlegg vi utfører i
egen regi 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:





Fellesbestemmelse vedr 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.
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2.4 Klima/Miljø
Det jobbes kontinuerlig med miljøfyrtårnarbeid som hjelper oss å få en mer miljøvennlig og
lønnsom drift. Kommunalteknikk og geodata har ansvar for Miljøfyrtårn på Saulekilen renseanlegg,
Solborg driftsstasjon og i parkering sine lokaler. Miljøfyrtårn er også etablert på rådhuset og gjelder
for kommunalteknikk og geodata sine kontorer. Tiltak som tosidig utskrift, innkjøp av el-biler og
oppgradering av bygningsmassen, for energieffektivisering er allerede iverksatt, i tillegg til mange
andre tiltak.
Forurensningsmyndigheten jobber kontinuerlig med å motvirke forhold som kan føre til fare for
forurensning blant annet; tilsyn på private avløpsanlegg, kontroll med grunnforurensning gjennom
tiltaksplaner og tildekking av forurensede sedimenter.
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3 Kulturenheten (1202)
3.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2017

Regnskap 2016

87 149

86 280

87 324

-16 729

-15 735

-26 388

70 420

70 545

60 936

3.2 Enhetens oppfølging
Kulturens kraft – kommunedelplan for kultur 2017-2020 ble vedtatt av Bystyret i mars 2017.
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.
Kulturenheten retter innsatsen mot felles mål for enheten, samt å samarbeide tettere med andre
enheter i kommunen. Tverrfaglig samarbeid er viktig for å nå kommunens felles mål innenfor
utdanning, helse og levekår, byutvikling, næringsutvikling og i arbeidet med å bidra til at Arendal
kommune blir et godt sted å bo for alle.
I 2018 vil våre satsinger fremdeles 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
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o

Bidra til at kulturarven gjøres levende

Enheten er godt i gang med tiltak på alle innsatsområdene. Viktige prioriteringer som er en del av
planens innsatsområder og som er påbegynt/skal påbegynnes i 2018 er:
For hele enheten:






Jevnlige fellesmøter for å utvikle delingskultur og bedre tverrfaglig samarbeid.
Kommunikasjonsgruppe med representanter fra de tre avdelingene er etablert for å
kartlegge, øke kompetanse og videreutvikle kommunikasjonsarbeidet i enheten. Dette er et
viktig ledd i arbeidet med å øke deltakelsen i kulturlivet, ved å få ut bedre og mer målrettet
informasjon vil vi også kunne nå bedre ut til flere målgrupper.
Ungdomsmedvirkning er en satsning i planperioden og dette jobbes med både på Kilden, i
prosjektet BySMS/Snakkes, og på Munkehaugen.
By- og stedsutvikling – kulturenheten deltar i prosjektet Levende lokaler, som i 2018 er i
siste fase. I tillegg vil flere ansatte delta i utarbeidelse av sentrumsplan. Kunst i offentlig
rom vil være et prioritert fokus og det skal utarbeides søknader til eksterne
finansieringskilder.

Satsninger og aktiviteter i 2018 som vi ønsker å trekke frem:
- Enheten har fått flere nye anlegg å drifte i 2018 - Barbu park, "nye" Bjønnes og turløyper i
tilknytning til Arendal idrettspark. Anleggene legger til rette for økt fysisk aktivitet for alle og byen
har fått en fotballstadion vi alle kan være stolte av. Driftsutgiftene knyttet til anleggene er kun delvis
kompensert i vedtatt budsjett, men en justering vil ved behov fremmes i forbindelse med 1. tertial
2018.
- Vi gleder oss til å åpne Kunstarena Torbjørnsbu gruver. Her ønsker vi å vise hvordan eldre kulturog industrihistorie kan kombineres med nye kunstneriske uttrykk.
- Internasjonalt Marked fyller 25 år. I en tid med økende fremmedfrykt, er det viktig å med
møteplasser med mulighet for å bli bedre kjent på tvers av nasjonalitet, språk og religion.
Internasjonalt Marked er en slik møteplass. Enheten ønsker derfor å markere jubileet spesielt, men
også legge grunnlaget for en videreutvikling av enhetens flerkulturelle satsing gjennom hele året
og i alle avdelinger.
- Enheten vil arbeide videre med innholds utvikling av Kilden, både på kort sikt og i forbindelse
med samlokalisering med kulturskolen. Kanalgården og Kilden skal bygges sammen og bruken av
den totale bygningsmassen må ses i sammenheng. Dette får konsekvenser både for innhold og
drift. Munkehaugens tilbud må også ses i sammenheng med dette. Vi ønsker å skape et
kulturaktivitetshus for barn og unge, som rommer mange av de tilbudene vi har til målgruppen per i
dag, men også nye tilbud. I tillegg vil det nye bygget romme øvingslokaler til det frivillige musikkliv i
kommunen.
- Kulturenheten vil aktivt delta i tverrfaglig innsats knyttet til barn og unges oppvekst i kommunen.
- Bibliotekets satsinger vil særlig være knyttet til kulturplanens satsingsområder. For bibliotekets
del vil dette i hovedsak bety igangsettelse av arbeid med strategisk bibliotekplan. Dette omfatter
blant annet profil og programmering av arrangementer, fokus på skolebibliotek og samarbeid med
kommunens grunnskoler. I samarbeid med skoler og andre aktører vil leselyst og leseglede være
et viktig fokusområde. En viktig satsing vil være å kartlegge muligheter for å gjøre lokale kilder
tilgjengelig ved digitalisering. Dette vil kreve et omfattende arbeid både i forhold opphavsrett,
økonomi og å finne «de rette» samarbeidspartnerne. I 2018 vil vi markere at det er 20 år siden
åpningen av det nye biblioteket på Torvet. Prosjektet «Demokratikafe» videreføres med eksterne
midler.
- Kulturskolens satsinger vil særlig være knyttet til kulturplanens satsingsområder. For
kulturskolens del vil dette i hovedsak dreie seg om ferdigstillelse av ny rammeplan og
serviceerklæring, og videreutvikling av igangsatt prosjekt S.K.A.T.T. (Samspill. Kreativitet. Aktivitet.
på Tvers. av Timeplan). Parallelt vil konseptutvikling hvor felles visjon og målsetninger stå i fokus i
forberedelsesarbeidet før innflytning i nye lokaler under samme tak som Kilden.
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3.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

95

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,0

1

Fravær langtid (%)

3,8

2,2

Nærvær (%)

95,2

96,9

93

14

1

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

2 000

Andel heltidstilsatte

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

Kulturenheten har generelt lavt fravær, lite HMS-avvik og få kvalitets-avvik.
Kulturenheten vil fortsatt ha fokus på faglig oppdatering for alle som er tilpasset den enkeltes
oppgaver og ansvarsområder.
I 2015 fikk hver avdeling i enheten sitt eget HMS-utvalg. De lokale HMS-utvalgene har ett felles
møte i året, og flere i den enkelte avdeling. Her arbeides det for å løse felles utfordringer.
Fellesopplevelse vil bli prioritert i avdelingene. Fellesopplevelser er viktig som grunnlag for et godt
arbeidsmiljø og fundament for felles forståelse.

3.4 Klima/Miljø
Kulturenheten vil ha fokus på miljøbevissthet i sin reisevirksomhet. Kollektivtransport og elbiler skal
brukes dersom det er mulig, og flyreiser vil ikke foretas annet enn når reisetid og -avstand gjør det
helt nødvendig.
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4 Brann (1203)
4.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2017

Regnskap 2016

85 818

81 163

87 124

-54 541

-50 251

-57 789

31 277

30 912

29 335

4.2 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 (inkludert
det interkommunale redningsdykkersamarbeidet), forebyggende avdeling, feieravdelingen og
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA).
Agder 110 sentral
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 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/avspasering innad i vaktlaget mm uten å ta inn
vikarer. Endringen i struktur og bemanning, vil gjøre det nødvendig å bruke mye tid i 2018 til å
fokusere på forbedret og spesialisert arbeidsmetodikk og samtrening av nye vaktlag, samt
kompetansebygging hos de nyansatte. Ny organisering gjør det mulig å gjennomføre obligatoriske
fagdager til dette formålet. Ettersom sentralen har forskriftskrav til de ansatte, kan de nyansatte
operatørene utløse ulike behov for gjennomføring av kurs ved Norges brannskole. Dette behovet
avdekkes etter ansettelse av nye operatører. Deretter vil den enkelte søkes inn på nødvendige
kurs etter gjeldende kursbudsjett og kompetanseplan.
Vi viderefører også i 2018 den årlige sertifiseringsordning på 2 nivå for å sikre at sentralen til
enhver tid har nødvendig kompetanse tilstede blant sine ansatte, og at den enkelte mestrer alle de
arbeidsoppgaver de kan forvente å måtte løse..
I 2018 er det et ønske å kunne serve regionens brannvesen bedre på flere områder. Et av disse er
omprogrammering av radioterminaler som er planlagt ferdigstilt før påske. Systemteknisk avventes
en endelig beslutning om eierskap av kontrollroms utstyret som ble tildelt gjennom
Nødnettsprosjektet. Dette vil legge føringer for framtidige kostnader for drift av kontrollrommet. En
slik kostnad som må budsjetteres inn f.o.m 2018 er en pålagt avtale om 3. linje support for det
nevnte kontrollroms utstyret. Det er planlagt en tidsmessig utskiftning av skjermvegg i sentralen, i
tillegg til 1 server, 2 klienter og 2 switcher. Utover dette er det ikke planlagt noen større endringer
ila. 2018.
Utredningsarbeidet om fremtidig modell for eierskap og drift av 110 Agder fortsetter gjennom 2018.
Det er så langt ikke satt noen sluttdato for denne utredningen.
Beredskapsavdelingen
Beredskapsavdelingen består i 2018 av 122 deltidsmannskaper og 30 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 2018/2019
(grunnkurs, utrykningslederkurs). ØABVs egne mannskaper har selv utført mange og store kurs
som internopplæring, og noen tyngre kurs kjøres av Norges Brannskole i Tjeldsund/Harstad med
de plassbegrensninger det medfører. 2 av våre mest erfarne heltidsansatte nærmer seg
pensjonsalder, og det er essensielt med en proaktiv tilnærming til kompetansebygging slik at vi står
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faglig sterke tilbake når enkelte går av med pensjon. Fra opprettelsen av ØABV i 2008 har hver
kommune bidratt med en avklart økonomisk forpliktende utdanningspott, som etter gjennomførte
kurs i 2017 er tom. Staten har i tillegg kuttet støtten til utdanning av deltidsmannskaper over
statsbudsjett fom 2018, noe som for ØABV tilsier en budsjettreduksjon på 570 000 kroner. Det vil
m.a.o. i nær fremtid være behov for budsjettmessige avklaringer for kostnader knyttet til kurs og
kompetanse.
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 kroner pr. innbygger). ØABV lanserte en operativ og
slagkraftig redningsdykkertjeneste fom juli 2017, og denne tjenesten vil styrkes ettersom erfaringer
og trening i kombinasjon med et økt antall ansatte med riktig kompetanse kommer på plass i
fremtiden.
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.
Det skal investeres i nye tankbiler til Åmli og Risør i 2017/2018, og det skal investeres i nye
personellflytte- og administrasjonsbiler. Det blir i tillegg gjort materiellmessige investeringer
kontinuerlig (pumper, IR-kamera, vernebekledning, røykdykkerutstyr og annet spesialistutstyr).
Beredskapsavdelingen var alarmert og rykket ut på i overkant av 1000 hendelser i 2017, og
forventer en generell økning i 2018.
Forebyggende avdeling
Avdelingen har ansatte i 7 stillinger inkludert leder som er et minimum lovpålagt antall iht.
dimensjoneringsforskriften (1 pr 10.000 innb. + leder). Forebyggende avdeling utfører tilsyn,
saksbehandling og veiledning i alle Østre Agder-kommunene med unntak av Grimstad.
Alle omkomne i brann siste 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 og/eller
psykiatri og nyetablerte innvandrerfamilier. Det forebyggende fokuset på disse gruppene fortsetter i
2018.
Det er også i 2018 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 begynte vinteren 2017 og denne vil danne bedre grunnlag
for oppfølging av ny forskrift og en ny planlegging for det forebyggende arbeidet. ROS ØABV
planlegges ferdigstilt tidlig 2018, med påfølgende forebyggende- og beredskapsanalyser som vil
resultere i oppdatert/revidert brannordning.
Feieravdelingen
Avdelingens planlegger feiing og tilsyn i 2018 på ca. 21.000 objekter av vår totale portefølje på
omtrent 34.000 objekt (fordelt på våre 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.
På grunnlag av ny forebyggende forskrift (FOR-2015-12-17-1710) vil det skje en del endringer for
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feiertjenesten fremover. Hovedendringene er den tidligere unntaksregelen hvor kommuner selv
kunne velge å feie eller ha tilsyn med fritidsboliger er fjernet. Dette betyr at kommunene skal feie
og gå tilsyn i fritidsboliger også, for vår del vil dette si ca. 8000 ekstra objekter på toppen av de
allerede drøye 26000 objektene. Den andre endringen er at hyppigheten ikke skal settes ved
kommunalt vedtak men risikovurderes hver eneste gang.
Ny ansettelser vurderes når implikasjonene av feiing og tilsyn av hytte og fritidsbolig i kombinasjon
med risikofastsettelse blir klarere.
Vi har også et nært samarbeid med forebyggende avdeling på kampanjer som Trygg hjemme og
Brannvernuka. Pr. 1.1.2018 har feieravdelingen 10 ansatte fordelt på 9 feiere 1 leder.
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
Lageret med oljevernutstyr finnes på brannstasjonen på Stoa. Dette medfører at utstyr enklere kan
etterses og at enkle øvelser kan gjennomføres uten kostnader for mannskaper på heltid. 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 materiellmessige kapasitet ved å kurse
mannskapene i deltakende kommuner.

4.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,6

1,5

Fravær langtid (%)

3,3

4,2

Nærvær (%)

95,1

94,3

93

Antall HMS-avvik

4

3

2 000

Antall kvalitets-avvik

4

1

2 000

Andel heltidstilsatte

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

Østre Agder Brannvesen jobber systematisk og bra med internt HMS arbeid. Det gjennomføres
jevnlige møter i HMS utvalget hvor avviksmeldinger behandles og saker/elementer i daglig drift
håndteres på en mest mulig proaktiv måte. ØABV har gjennom AK fått en veldig god plattform for
HMS kvalitetshåndbøker og avviksrapportering. Det skal jobbes videre med full integrering av
ØABVs deltidsansatte i de andre kommunene ift. tilgang og enkel avviksrapportering.

4.4 Klima/Miljø
Østre Agder brannvesen jobber systematisk med kontinuerlig forbedringsarbeid for inneklima,
HMS og den enkelte arbeidstakers sikkerhet og velvære på jobb. Når det kommer til vårt globale
ansvar for klima og miljø har ikke dette vært et utpreget fokus i brannvesenet hittil. Når det er sagt
er Arendal brannstasjon en fremtidsrettet stasjon med gode og energieffektive løsninger. Det
samme kan sies om stasjonen i Risør som er under totalrenovasjon, Froland stasjon er nybygd og
det ligger et krav om utbedring av resterende brannstasjoners infrastruktur fra Arbeidstilsynet som
også vil påvirke energisløsingen i positiv retning. ØABVs bilpark oppdateres hvert eneste år med
bedre og mer rentbrennende motorer, og vi planlegger med kjøp av El-bil som kontorbil i 2018.
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5 Innovasjon og kompetanse (1204)
5.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2017

Regnskap 2016

29 089

27 279

33 856

-11 372

-9 804

-18 790

17 717

17 475

15 066

5.2 Enhetens oppfølging
Innovasjon Arendal
Innovasjon Arendal er samlebegrepet for kommunens satsing på innovasjon og innovasjonskultur.
Enhet for innovasjon og kompetanse skal bidra til å bygge innovasjonskultur og -kompetanse i hele
kommunen.
Viktige innsatsområder i 2018 er:








Utarbeide en innovasjonsplan for Arendal kommune.
Stimulere til nye innovasjonsprosjekter og øke kompetansen blant ansatte gjennom
kommunens innovasjonsstipend.
Gjennomføre Fremtidens kommuner 2018. Konferansen er et samarbeid med en rekke
nasjonale aktører. I 2018 er det en ambisjon at programmet skal bidra til at kommunene blir
så gode på forebygging blant barn og unge at behovet for reparasjon forsvinner.
Utarbeide strategi for samarbeid, felleskap og medborgerskap i Arendal kommune
(sivilsamfunnsstrategi). Strategien er en videreføring av arbeidet med Med hjerte for
Arendal og skal fungere som en verktøykasse for å jobbe med samskaping innenfor flere
av kommunens tjenesteområder. Gjennom strategien tester vi ut ulike løsninger og
plattformer for samskaping. Strategien skal være et oppspill til planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel.
Formidle kommunens satsing på innovasjon gjennom www.innovasjonarendal.no og
Innovasjon Arendals facebookside. Målet er at både ansatte og andre interesserte får
kunnskap og informasjon som forsterker vår innovasjonskultur.
Utvikle kompetanse på fellesskapsledelse. Med fellesskapsledelse mener vi ledelse av
prosesser og aktiviteter som er bygd på et likeverdig fellesskap.

Eureka kompetanse
Aktiviteten i Eureka kompetanse omfatter kompetanseutvikling for ansatte i kommunen,
kompetansetilbud til næringslivet, samt andre kurs- og samlinger for organisasjoner og innbyggere.
Enhet for innovasjon og kompetanse har ansvar for daglig drift av kurssenteret. Enheten skal også
bidra til innholdsutvikling og tilbud for næringslivet i samarbeid med stab for samfunnsutvikling.
Viktige satsingsområder i 2018 er:






Videreføre og avslutte Interregprosjektet Kobra (Kompetansebasert regional analyse).
Prosjektet bidrar til å stimulere og prøve ut ulike satsinger for næringslivet gjennom dialog
og kunnskapsbasert analyse.
Gjennomføre pilot på "Eureka digital" (arbeidstittel) i samarbeid med Noroff. Eureka digital
er en av satsingene som er vedtatt i Næringspolitisk handlingsplan. Målet er å etablere et
digitalt kompetansetilbud for bedrifter i regionen.
Sette opp et tilbud om en forelesningsrekke over ulike temaer i Eureka digital.
Bidra til høy utnyttelse av lokaler, samt sørge for godt læringsmiljø for de som låner/leier
lokalene. Høsten 2017 har det vært en prøveordning med kveldsåpent 3 dager i uka.
Ordningen blir evaluert og vurdert videreført i 2018.
Være regionmotor på Agder for spredning av KS Læring. Oppdraget gjennomføres for KS
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og finansieres av OU-midler.
Kommunikasjon
Kommunikasjon har ansvar for kommunens nettsider, kommunikasjon gjennom sosiale medier og
ulike former for kommunikasjonsrådgivning til enheter, i prosjekter og satsinger og i forbindelse
med store arrangementer. Kommunikasjon har en sentral rolle i kommunens
informasjonsberedskap.
Viktige satsinger i 2018 er:











Utvikling av søk i politiske saker på kommunens nettside
Innføring av ny skjemaløsning med kobling mot sak- og arkivsystem
Drift og utvikling av kommunens nettside
Jobbe aktivt og målrettet med alle kommunens hovedkanaler i sosiale medier
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.
Veilede ansatte i klarspråk
Kommunikasjonsrådgivning i interne og eksterne prosjekter.
Være med i utviklingen av nytt intranett
Pilot for innføring av Office 365 i Arendal kommune

Servicesenter
Servicesenteret har ansvar for kommunens sentralbord og publikumsmottak. Servicesenteret
gjennomfører en rekke oppgaver knyttet til kommunens 1. linjetjeneste. Servicesenteret har ansvar
for turistinformasjon på nett og over disk i vintersesongen og samarbeider med Kommunikasjon
om kommunens nettside.
Viktige satsinger i 2018 er:







Øke bruk av selvbetjeningsløsninger som er etablert i tilknytning til Servicesenteret. Det er
et prinsipp at alle som kan hjelpe seg selv skal hjelpe seg selv.
Effektivisere arbeid med øvrige oppgaver som følge av nytt tilbud om
selvbetjeningsløsninger, herunder sentralbord og meglertjenester.
Vise ekstra oppmerksomhet til innbyggere som har spesielle behov.
Etablere digital løsning for besøksregistrering.
Ny innkjøpsavtale for tolketjenester
Ny innkjøpsavtale for skjenkekontroll

Arendalsuka
Enheten har det administrative ansvaret for den praktiske gjennomføringen av Arendalsuka.
Arbeidet gjøres i samarbeid med Kulturenheten og Stab samfunnsutvikling og i tillegg spilles det på
en rekke andre kommunale tjenesteområder.
I 2018 omfatter den praktiske gjennomføringen følgende oppgaver:












Forankring og møtevirksomhet med råd, programkomite, referansegrupper, sponsorer og
ambassadører.
Praktisk og teknisk produksjon av alle Arendalsukas egne arrangementer.
Oppdatering av kriterier og praktiske retningslinjer for arrangører.
Nettside og påmeldingssystem for Arendalsuka.
Vertskapsfunksjon for deltakere i debatter og gjester.
Infrastruktur i byen og politisk gate.
Støtte til hovedprogramkomiteen.
Støtte til programkomiteen for Arendalsuka Ung.
Budsjett og regnskap.
Beredskap og sikkerhet.
Vertskapsfunksjon under uka.
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5.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,4

2,2

2,4

Fravær langtid (%)

6

7

2,6

91,6

90,8

Nærvær (%)

93

Antall HMS-avvik

2 000

Antall kvalitets-avvik

2 000

Andel heltidstilsatte
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

95

73

40 %

73

0,88

70 %

0,88

Enhetens HMS-utvalg møtes hver 6. uke. I HMS-utvalget rapporteres det på status i de ulike
avdelingene. HMS-utvalget bidrar i forbindelse med enhetssamlinger. HMS-utvalget vedtar en
HMS-plan for året.
Betydningen av avvikssystemet sette på agendaen i HMS-utvalget jevnlig. Det meldes få avvik i
enheten. Det legges stor vekt på forebyggende sikkerhetsarbeid og både Servicesenteret og
Eureka kompetanse har fokus på sikkerhet knyttet til publikumsmottak.
Sykmeldte følges opp i henhold til IA-reglementet.
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.

5.4 Klima/Miljø
Vi ønsker å øke bevisstheten rundt å velge miljøvennlige løsninger. Klima og miljø skal settes på
agendaen i HMS-møtene i 2018 og eventuelle miljøtiltak legges inn i HMS-planen.
I forbindelse med reiser skal ansatte i enheten velge den mest klimavennlig løsningen for
transport. Elbil og tog skal alltid vurderes som mulige transportmidler. Det skal begrunnes dersom
andre transportalternativer velges.
I forbindelse med innkjøp skal miljøvennlige hensyn legges inn i tilbudsforespørsler.
Arendal rådhus er miljøfyrtårnsertifisert.
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6 Vitensenteret (1205)
6.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2017

Regnskap 2016

24 658

17 051

18 110

-20 826

-13 315

-14 631

3 832

3 736

3 479

6.2 Enhetens oppfølging
Vitensenteret Sørlandet sitt overordnede formål er å skape nysgjerrighet og interesse for teknologi,
naturvitenskap og matematikk blant barn og unge på Agder. Gjennom å være en
populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter skaper vi aktiviteter, utstillinger og
undervisningsprogram hvor man lærer gjennom å gjøre. Interaktivitet er sentralt i alt vi utvikler.
Vitensenteret skal bidra til å skape interesse for fagområder som er viktig for næringslivet i vår
region. Videre skal Vitensenteret bidra til at økt fokus på folkehelse utfordringer for å kunne bidra til
bedre levekår og være en bidragsyter til livslang læring.
Vitensenteret Sørlandet opplever at vår posisjon som et regionalt vitensenter fortsetter å befeste
seg i vår region. Bystyrets vedtak om at Vitensenteret Sørlandet skal levere undervisningsprogram
for alle trinn i Arendal kommune og det skal satses på barnehager og lærerkurs gjør at
realfagskommunen Arendal virkelig satser på realfag. Denne satsningen og andre forespørsler har
bidratt til at vi kommer til å tilsette flere ansatte i perioden.
Det er ingen tegn på reduksjon av statlig støtte slik at vi har for perioden budsjettert med 5
millioner i statlig støtte. Det vil aktivt arbeides for å øke denne støtten, da det har nasjonalt vært
liten økning i de statlige midlene. I programperioden vil vi fokusere ytterligere på mer målrettet
markedsføring, utvikling av flere nye tilbud og ikke minst etableringen i Kristiansand forventinger
om betydelig økning av antall deltakere og besøkende. Vi har lagt opp til nøkterne budsjett for de
neste årene. Da vi er inne i en sterk vekstperiode, men store utviklingsprosjekter i samarbeid med
fylkeskommunene, ny avdeling i Kristiansand, Raet nasjonalpark med besøkssenter på
Vitensenteret og vår rolle i det fremtidige nasjonalparksenteret. Vitensenteret Sørlandet er en
attraksjon som nå har opparbeidet seg en del kompetanse og erfaring. Den opplever vi i økende
grad er ønskelig å ta i bruk for utvikling av Arendal som destinasjon.
Vitensenteret har et samfunnsoppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet som er i tråd med
bystyrets bestilling. I tillegg presenterte KD via Norges Forskningsråd i desember 2015 en strategi
for de regionale vitensentrene i Norge for programperioden 2016-2019. I denne strategien er det
kommet tre målindikatorer som er gjeldene for tildelinger av statlige driftsmidler i programperioden.
Føringene vi skal konkretisere, gjennomføre og hvert år rapportere på er:





Bidra til økt kompetanse hos skole- og barnehagelærere
o Skriftlige avtaler med skoleeier og lærerutdanninger i regionen
o Vi skal rapportere antall deltakere på våre kurs
o Det skal dokumenteres hvordan disse etterutdanningskursene kvalitetssikret
Bidra til å øke familiers realfagskompetanse
o Tilbud til familier som bidrar til økt realfagskompetanse hos barn og unge
o Hvordan kvalitetssikres disse tilbudene
Bidra til videreutvikling av senternes egen kompetanse
o Dokumentere FoU-samarbeid med UH-sektoren
o Planer for kompetanseutvikling
o Fellestiltak i Norge det enkelte vitensenter deltar i

Strategien tar utgangspunkt i KDs nye strategiplan «Tett på realfag».
Realfagskommunesatsningen i Norge tar også utgangspunkt i «Tett på realfag». Dette gjør at de
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ulike strategiene og satsningene satsingene bygger på hverandre. Nasjonalt har Vitensenteret
Sørlandet en unik rolle som enhet i en kommune. Vi har gjennom flere år kunnet ha direkte dialog
med enhetsledere for skoler og barnehager, skolekontoret og har derfor i fellesskap kunnet utvikle
undervisningsprogram som er etter ønske av ansatte i kommunen. Vi mener at det har hatt
betydning for kvaliteten og vårt sterke skolefokus.
Vitensenteret Sørlandet har på bakgrunn av en samarbeidsavtale med Universitetet i Agder (UiA),
utarbeidet i 2017, har vi fått et godt utgangspunkt for utvikling på flere områder. Samarbeidet med
UiA er av stor betydning og vi opplever en sterk støtte i vårt arbeid. Vitensenteret skal ha fokus på
kvalitetssikring av etterutdanningskurs og familieaktiviteter i 2018 og 2019. Kompetanseutvikling
har og vil fortsette å være sentralt. Vitensenteret skal være et ressurssenter og da må vi holde oss
oppdatert, bygge faglige nettverk, og teste ut ulike tilbud.
Videre er etablering av fagnettverk innen det marine tema sentralt i programperioden, da dette er
et faglig satsningsområde. Vi er privilegerte som har dyktige forskningsinstitutter og organisasjoner
som ønsker å stille opp i utviklingen av aktiviteter, utstillinger, filmer, foto, tekster og
undervisningsopplegg. Dette kommer til å oppta mye av vår tid de neste årene. For avdelingen i
Kristiansand, skal det etableres et fagnettverk innen kunsthåndverk og design. Dette fordi vi skal
aktivt arbeide for å kombinere kunsthåndverk, teknologi, design, naturvitenskap og teknologi. UiA
vil være en sentral samarbeidspartner også her.
Hovedfokus på 2018 blir å starte på utviklingen av evalueringsverktøy for etterutdanningskurs og
fritidstilbud. Designe, produsere og åpne et utstilling knyttet til Raet nasjonalparksenter. Fokus på
tjenestekvalitet, HMS, rutiner og alle forhold som er sentralt i oppbygningen av en ny avdeling.
Etablering av nye fagnettverk. Aktivt bidra til at regionen og Arendal fremstår som et attraktivt
reisemål for familier.

6.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,6

2,9

Fravær langtid (%)

0,0

1,7

Nærvær (%)

98,4

95,4

93

96

1

0

2 000

0

Antall kvalitets-avvik

2 000

0

Andel heltidstilsatte

40 %

100 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

100 %

Antall HMS-avvik

Vitensenteret Sørlandet er avhengig av at våre besøkende, deltakere og kjøpere av tjenester
opplever kvalitet i all ledd i vår organisasjon. Videre er vi en organisasjon med mange unge
arbeidstakere som medfører et ekstra ansvar for å ha fokus på HMS- og kvalitetsforebyggende
arbeid. Det vil ytterligere vektlegges møtepunkter mellom faste ansatte og tilkallinghjelp i 2018, for
å få aktivt arbeide for forebyggende arbeide for å unngå kvalitetsavvik og HMS avvik. Vi er få
ansatte slik at en sykemelding får store utsalg på fraværsstatistikken, men målsetningen er at vi
unngår langtidsfravær i 2018.
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6.4 Klima/Miljø
Vitensenteret Sørlandet arbeider bredt med tema innen klima og miljø. Vitensenteret Sørlandet har
Fornybar energi som et av hovedtemaene i vår utstilling, og hvert år gjennomgår et par tusen
elever et undervisningsprogram i fornybar energi og elektrisitet. Utstillingen har også blitt tatt aktivt
i bruk av flere titusener av besøkende. Fornybar energi er et tema Vitensenteret Sørlandet vil
fortsette å ha i den kommende handlingsprogramperioden. Vitensenteret Sørlandet skal utvide sin
undervisningsprogramportefølje med flere tema som vil bidra til økt forståelse for betydningen av
resirkulering, miljøvennlig bruk av materialer i produksjon, verneverdier i vår marine nasjonalpark
og andre relevante aktiviteter. Det vil også bli utviklet og produsert en egen utstilling med Raet
nasjonalpark som hovedtema.
Internt i egen organisasjon så er det alt fra samkjøring til arrangementer og møter, styring av lys og
varme i bygg, avfallshåndtering og holdninger hos ansatte.
Vitensenteret Sørlandet ønsker å øke bevisstheten i egne organisasjon slik at vi i større grad
bruker FNs bærekraftsmål som et grunnlag for våre prioriteringer.
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7 Arendal voksenopplæring (1206)
7.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2017

Regnskap 2016

50 823

51 425

51 731

-33 857

-34 810

-43 215

16 966

16 615

8 517

7.2 Enhetens oppfølging
Bystyrets bestilling
Bestillingen til Arendal Voksenopplæring er at de i 2018 skal bidra til å:




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.

Geir Skjæveland, kommunalsjef
Økonomi.
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 til bedrifter (kompetansepluss)
omfanget av prosjektmidler

Antall nye bosatte flyktninger vil minke betraktelig i 2018. Integrerings og
mangfoldsdirektoratet(IMDI) har i november 2017 anmodet Arendal kommune om å bosette 45
flyktninger i 2018. (mot 117 i 2017, og 130 i 2016)
Norskopplæring og samfunnsfag for deltagere med rett og plikt til dette blir finansiert av
statstilskudd fra IMDi. Dette er persontilskudd som blir utbetalt over 3 år. Personer som har behov
for det kan ha rett på opplæring i opptil 5 år. I år 4 og 5 gis ikke tilskudd. Konsekvenser av
flyktningstrømmen i 2015 vil kunne føre til at mange flere enn tidligere kommer til å være i år 4 og
5 i 2018/2019, samtidig som det bosettes færre enn før. I tillegg vil flere enn tidligere ha behov for
grunnskoleopplæring. Gruppen med flyktninger som har blitt bosatt de siste årene har lavere
kvalifikasjoner og kompetanse enn tidligere.
Flere deltagere i år 4 og 5, flere deltagere med behov for grunnskoleopplæring og færre som
bosettes fra 2018 vil føre til økonomiske utfordringer og inntektssvikt for AVO. Enheten har fond
som vil kunne dekke utfordringer i 2018, men må samtidig vurdere kostnadsreduserende tiltak som
redusert bemanning og funksjonsstillinger i takt med færre deltagere ved skolen, reforhandle
avtaler med andre kommuner (Tvedestrand), mer satsing på kompetanse + og gjennomføre forsøk
med modulbasert opplæring som kan føre til at flere fullfører grunnskolen raskere enn i dag.
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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. 390 deltakere,
opplæringstilbud på dag- og kveldstid, fra 3 til 25 timer per uke. Norskopplæring med
samfunnsfag finansieres gjennom statlige tilskudd. Andre kvalifiserende tiltak for flyktninger
i Introduksjonsprogrammet finansieres gjennom integreringstilskuddet/refusjon fra Nav.
Norskopplæringen for asylsøkere finansieres gjennom statlige tilskudd.
2. spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2): ca. 30 elever (herunder,
hørsels- og synshemmede), opplæringstilbud individuelt og i grupper fra 1 til 4 timer per
uke, finansiering: kommunal ramme
3. grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): ca. 150 elever,
opplæringstilbud ca. 25- 30 timer per uke, finansiering: kommunal ramme. (statstilskudd for
deltagere som har grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet)
4. basiskompetanse i arbeidslivet (kompetanspluss): kortere kurs med varierende lengde
50-90 timer, statlige prosjektmidler.
Enheten vil ivareta Bystyrets bestilling for 2018 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.
Tett samarbeid med NAV om kvalifisering av flyktninger gjennom Introduksjonsprogrammet
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, samarbeid med NAV gjennom bl.a.
felles satsing på arbeidsretting av Introduksjonsprogrammet og karriereveiledning.
Videreutvikling og systematisering av samarbeidet med frivillig sektor for å styrke
innvandrernes nettverk, deres deltakelse i samfunnslivet og opplevelsen av tilhørighet i
lokalmiljøet. Språklæring og muligheter på arbeidsmarkedet (videreføring av «Folk møter
folk» kommunale utviklingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) fra 2017)
gjennom satsing på bruk av samfunnspraksis som metode for språkinnlæring og
inkludering. Eksempler på samfunnspraksis ved Arendal voksenopplæring er praksisplass
hos Frivilligsentralene, frivillig arbeid under festivaler og arrangementer, deltakelse i
aktiviteter gjennom ulike organisasjoner og andre nettverksbyggende arrangement.
(Samarbeid med Med Hjerte for Arendal og NAV), videreføring av Frivilligsentral på skolen i
samarbeid med flere ulike aktører.
Eget tilbud til høyt utdannede innvandrere og flyktninger (MOT - intensiv norskopplæring,
ressursmobilisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger med høyere
utdanning).
Bruk av egenutviklet metode for lese- og skriveopplæring for analfabeter ved hjelp av iPad
og morsmålsstøttere. (mål: raskere norskopplæring både skriftlig og muntlig, samt styrking
av digitale ferdigheter for deltakere med ingen skolegang.)
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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)

AVO vil bidra med følgende nye prosjekter innenfor satsingsområdet Livslang læring:











Satsing på Kompetansepluss: Arendal voksenopplæring godkjent tilbyder av
kompetanseplusskurs. Opplæringen er rettet mot personer med lav formell kompetanse
som har et arbeidsforhold til en bedrift. Opplæringen gjelder grunnleggende ferdigheter i
lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk. Ordningen skal bidra til at flere voksne,
gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning
og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samarbeid med private og offentlige
virksomheter og frivillige organisasjoner. For 2018/2019 er det søkt om 4 ulike
kompetanseplusskurs.
Samarbeid med DOGA gjennom opprettelse av bruktbutikken Bazar i sentrum.
Bruktbutikken er en intern språk- og arbeidstreningsplass for kvalifisering av flyktninger.
Helsementorprosjekt: Personer med innvandrerbakgrunn deltar i mentorprogram for å få
innpass i arbeidslivet og få styrket sin mulighet til å få jobb som er tilpasset egen
helsefaglige kompetanse og kvalifikasjoner. Delmål: Kommunens ansatte styrker sin
flerkulturelle kompetanse og bidrar til bedre og mer mangfoldig rekruttering innen helse og
levekår i Arendal kommune fremover.
Samarbeid med Kirkens Bymisjon gjennom prosjektet «Dyrk/ gateentreprenørene»
Kvalifisering av flyktninger gjennom arbeidstrening og språktrening.
Opprettelse av eget "lavterskel helsetilbud» for deltagere ved AVO i samarbeid med
helsestasjonen, (mål: forbyggende fysisk og psykisk helsearbeid, fange opp alvorlige
utfordringer på et tidlig tidspunkt)
Forberedende voksenopplæring (modulbasert opplæring): 3 årig pilotprosjekt fra
Kompetanse Norge med utprøving av nye læreplaner i grunnskoleopplæring for voksne.
Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I
tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. Nye modulstrukturerte læreplaner er
utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet på tre år fra 1.8.2017. Mål om
raskere gjennomføring av grunnskolen og kvalifisering til VGS.
Samarbeid mellom Arendal kommune, Aust- Agder fylkeskommune, AVO og Sam Eyde
VGS om økt gjennomføring av VGS for minoritetsspråklige. (mål: forhindre frafall for denne
gruppen.

Pedagogiske satsingsområder og mål for avdelingene:
Spesialpedagogisk avdeling.




Bruke iPad som pedagogisk verktøy: Lære deltagere å bruke iPad som
kommunikasjonsverktøy. Pedagoger som bidragsytere og veiledere for elevene og for
andre ansatte, for eksempel boligpersonell.
Grunnleggende begrepsundervisning etter Magne Nyborgs modell.
Deltagerne skal kunne mestre dagliglivet mest mulig gjennom ADL trening og
grunnleggende lese, skrive, regne og IKT- ferdigheter.

Avdeling for grunnskoleopplæring





Innføring av modulstrukturert opplæring der nye læreplaner tilpasset voksne prøves ut.
Implementere bruk av læringsplattformen It’s-learning samt innføre gode systemer og
rutiner for bruk av plattformen.
Utvikle gode pedagogiske metoder og verktøy for lesing i alle fag. (arbeide med
lesestrategier i alle fag, tverrfaglig arbeid med ord og utrykk, bevisst bruk av bilder og
konkreter i opplæringen)
Vurdering: Skape et felles grunnlag og en felles forståelse for vurdering og
vurderingskriterier.
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Norskavdelingen




Kompetanseheving i digitale ferdigheter i undervisningen. Implementering av
læringsplattformene «Showbie» eller it`s learning etter nivå/spor.
Jobbe systematisk og grundig med leseopplæring, både med innlæring av lyder og jobbing
med stavelser. Sikre den videre lesekompetansen på alle nivå.
Vurdering i muntlig og skriftlig: Sikring av kvalifiserte sensorer og prøveledere gjennom
sensorkurs fra Kompetanse Norge.

7.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

93.7

95,1

93

95

93.7

95,1

93

95

2

0

2 000

Fravær korttid (%)
Fravær langtid (%)
Nærvær (%)

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

2 000
2

0

0

Andel heltidstilsatte

66 %

40 %

70 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

75 %

70 %

80 %

7.4 Klima/Miljø
Klima/ miljø på Arendal voksenopplæring





AVO har 5 miljøstasjoner må skolen. Ansatte og deltagere skal sortere søppel.
Miljøstasjonene er stasjonært i fellesområdene til elevene og på ansattes personalrom.
Opplæring i alle klasser om sortering av avfall.
Kontinuerlig forbedring av lufteanlegg og inneklima.
Deltagelse i "Sykle til jobben- aksjonen".
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8 Østre Agder (1207)
8.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2017

Regnskap 2016

31 851

32 533

39 443

-17 906

-19 714

-26 893

13 945

12 819

12 550

8.2 Enhetens oppfølging
Enheten styres ut fra forutsetningen om at alle kommuner bidrar til virksomheten ut fra avtalt nivå
mellom kommunen i Østre Agder samarbeidet. Enheten mottar retningslinjer for virksomheten fra
styret og fra rådmannsgruppen i Østre Agder. Deres mandat er begrenset av tildelte rammer fra
kommunestyrer og bystyrer.
Det foreligger et forslag til nye vedtekter fra styret som skal behandles i kommunene tidlig på
nyåret. Det er formålene for samarbeidet oppsummert i §2:
Østre Agder regionråd er samarbeidsforum for kommunene i regionen.
Regionrådet skal:


bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall og
arbeidsplasser i hele Østre Agder.
 samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på
region-, fylkes- og/eller riksplan.
 arbeide for å styrke regionens infrastruktur
 arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.
 bidra til utredning av, og til å forberede etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere
kommuner knyttet til områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon der
kommunene finner det formålstjenlig.
 iverksette prosjekter med sikte på å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle
løsninger knyttet til levering av kommunale tjenester.
Regionrådet kan:




forestå utredninger for kommunene i samarbeidet når styret anmoder om at det blir gjort.
fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalt kontingent, fastsatte
bidrag til enkeltaktiviteter, samt for tilskuddsmidler samarbeidet mottar på vegne av
kommunene.
være representant for de andre medlemskommunene i planlegging og utbyggingsprosjekt
for interkommunale tjenester med vertskommuneløsning.

Østre Agder kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter særskilt vedtak i den
enkelte kommune.
På oppdrag av styret og rådmennene utreder sekretariatet for Østre Agder ulike samarbeidsfelt.
Det foregår en kartlegging av behov og muligheter knyttet til tettere samarbeid om
juristkompetanse. Videre vil sekretariatet bistå Østre Agder brannvesen under arbeidet med utkast
til ny samarbeidsavtale for denne virksomheten. Dernest sørge for behandling av forslaget i styret
før det endelig konfirmeres i kommunestyrer og bystyrer.
Felles veilys 2018
Østre Agder støtter kommunene i alle beslutningsprosesser knyttet til etablering av nye
veilysanlegg. Bidra til gode miljømessige løsninger for veilysanlegg slik at energiforbruket
begrenses og forhindre at veilysanlegg er kilde til forurensning.
Det avholdes planmessig kontaktmøter med deltakende kommuner med sikte på å informere
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kommunene om prioriterte satsninger og for å få tilbakemeldinger fra kommunene på utfordringer
de har registrert. Driftsleder følger opp pågående veilysprosjekt for kommunene.
Veilys er et område som er i rask utvikling med tanke på miljø, lyskvalitet, økonomi og
driftssikkerhet. Virksomheten må holde seg oppdatert og tilegne seg nødvendig kunnskap i takt
med utviklingen for å kunne vurdere kommende investeringer i veilysanleggene.
Prioriterte oppgaver:
Drift av veilys





Gjennomgang av veilysnettene og oppdatering av dokumentasjon.
Lage rutiner for oppdatering av data i NVDB kartsystem.
Arbeide videre med felles løsning i ØA kommunene for dokumentasjon av veilysanleggene.
Implementering av rutiner for registrering / debitering av fellesføringsavtaler.

Investering i veilysnettene






Splitting av felles tenninger med Statens vegvesen. Egne tennskap etableres for
kommunalt veilys i disse punktene.
Utbygging av veilysstyring fra Agder Energi Nett sine trafokiosker til egne utvendige skap.
(Krav fra AEN)
Utskifting av utrangert materiell, hovedsakelig gamle armaturer (byttes til LED) og
koblingsskap. Noen kvikksølvarmaturer gjenstår i tillegg å bytte ut.
Nedbygging av luftstrekk til kabel i felles grøft ifm VA prosjekter.
Råtekontroll. Det må påregnes en hel del stolpeskift, noe utskifting til stålmaster.

Interkommunalt helsesamarbeid, samhandling, e- helse og velferdsteknologi
Dette feltet består av et omfattende samarbeid på fem områder som er:






Lovfestet samarbeid med Sørlandet sykehus knyttet opp mot Samhandlingsreformen
Tjenesteinnovasjon for e-Helse og velferdsteknologi organisert med eget fagutvalg
Utvikling av felles satsning på kompetanse, kvalitetsarbeid og forskning
Nettverkssamarbeid innenfor folkehelse med eget fagutvalg
Samfunnsmedisinsk samarbeid gjennom eget fagutvalg for kommuneoverlegene

Hovedfokus i samhandlingen med SSHF vil i 2018 være en omfattende evaluering av alle
samhandlingsavtalene som ble inngått i 2012. Dette vil inngå i et eget prosjekt som vil pågå hele 1.
halvår. Dialog med SSHF om Utviklingsplan for sykehusdriften fram til 2035 med spesielt fokus på
sykehuset i Arendal, vil være av stor strategisk betydning for kommunene i Østre Agder.
Alle kommunene i Østre Agder deltar i prosjektet «Innføring av velferdsteknologi Agder». Arbeidet
er organisert gjennom Regional koordineringsgruppe (RKG) som består av ledere med
beslutningskompetanse. RKG ledes av kommunalsjef i Grimstad, Aase Hobbesland. RKG har en
samordnings – og koordineringsfunksjon for å sikre at prosjekter gjøres operative og styres i tråd
med kommunenes behov og prioriteringer.
Det er gjennomført to parallelle delprosjekter:



Felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi
Utvikling og etablering av et responssenter i regi av 21 Agderkommuner, lokalisert i
Kristiansand.

Flere kommuner utenfor Agder har besluttet å kjøpe tjenester av Responssenteret. Det planlegges
at følgeforskning skal inngå i prosjektet fra 2018.
Tjenesteinnovasjon på området videreføres med høyeste prioritet i 2018, og det pågår et
omfattende samarbeid om tjenesteinnovasjon både nasjonalt og regionalt. De viktigste prosjektene
er «Innføring av velferdsteknologi Agder», «En innbygger – en journal», «Velferdsteknologisk
informasjonsknutepunkt» og understøttelse av UiA og Grimstads kommunens satsing på «I4Helse
- prosjektet.»
Alle kommunene i Østre Agder deltar på tredjeåret i et nasjonalt læringsnettverk for å utvikle
helhetlige, trygge om koordinerte pasientforløp. Utviklingssentret i Grimstad leder og koordinerer
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arbeidet på vegne av Østre Agder. Arbeidet videreføres i 2018, og understøttes av følgeforskning.
Kommunene i Østre Agder besluttet i mai 2017 å etablere et felles prosjekt innenfor forskning og
utvikling. Arbeidet har en handlingsperiode ut 2020, og det vil bli satt opp flere delprosjekter i 2018.
Alle kommunene deltar også i det regionale folkehelseprogrammet som startet opp i 2017.
Kommunene Risør og Grimstad har en ledende aktørrolle i to delprosjekter. Prosjektene
understøttes av et eget forskningsopplegg.
Arendal kommunene er vertskommune for legevaktsdrift og planlegging av nytt legevaktsbygg i
tilknytning til sykehuset. Arendal og Grimstad er begge vertskommuner for tjenestetilbudet
Kommunal øyeblikkelighjelp (KØH). Alle Østre Agder – kommunene benytter tjenestene som
finansieres gjennom en spleiselagsordning. Samhandling mellom vertskommunene og øvrige
kommuner er organisert under et eget administrativt organ for Legevakten og det interkommunale
øyeblikkelige hjelp tilbudet. Deltakelse i et forsøksprosjekt innenfor telemedisin (TELMA) i
samarbeid med kommunal øyeblikkelig hjelp tilbudet på Myratunet er under vurdering.
Innenfor rammen av samarbeidet pågår det en opptrapping innenfor felles spesialistfunksjoner på
fysioterapifeltet.
Østre Agder arbeid med nærings- og samfunnsutvikling og aktiviteter i Østre Agder
næringsnettverk.
Frem til sommeren 2018 er det meste av aktiviteten knytte til nærings- og samfunnsutvikling i Østre
Agder knyttet opp til gjennomføring av byregionprogrammet. Byregionprogrammet har siden januar
2016 sikret finansiering av dette arbeidet i Østre Agder. Byregionprogrammet har fire
innsatsområder:





Næringsareal
Bransjesatsning kraftkrevende industri
Regionale areal- og transportutfordringer og infrastrukturtiltak
Tillitt og samhandling

Som et resultat av evalueringen som har blitt gjennomført i 2017 vedtok styret i Østre Agder
høsten 2017 nye vedtekter, samt å anbefale at det opprettes en fast stilling for å lede regionens
arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Dersom eierkommunene godkjenner vedtektene og
opprettelsen av ny stilling vil fokuset for arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling i Østre Agder
i 2018 fokusere på å realisere de fire første punktene i de nye vedtektenes formålsparagraf:
Regionrådet skal:





bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall og
arbeidsplasser i hele Østre Agder.
samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på
region-, fylkes- og/eller riksplan.
arbeide for å styrke regionens infrastruktur
arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.

Den direkte oppfølgingen av lokalt næringsliv skal ledes av den enkelte kommune. På et regionalt
nivå skal det fokuseres på å realisere et langsiktig og strategisk arbeid med nærings- og
samfunnsutvikling. Dette innebærer for det første å legge til rette for politisk samarbeid og
samhandling om nærings- og samfunnsutvikling, samarbeid og samhandling mellom
administrasjonen i de åtte kommunene og dialog og informasjonsflyt mellom styringsnivåene på
regionalt og kommunalt nivå. For det andre handler dette om å initiere og gjennomføre konkrete
prosjekter etter behov fra styret og/eller næringsnettverket, og å være proaktive ved å bygge
nettverk, relasjoner og oversikt som sikrer at regioner kommer tidlig på banen i forbindelse med
aktuelle infrastrukturinvesteringer, etablering av statlige arbeidsplasser, og større
bedriftsetableringer.
Østre Agder næringsnettverk (næringsmedarbeiderne fra alle åtte kommunene) gjennomgikk noen
vellykkede strukturelle endringer ved årsskifte 2016/17 som videreføres i 2018. Næringsnettverket
for Østre Agder har nå to primære funksjoner. For det første fungerer næringsnettverket som en
referansegruppe for arbeidet med regionale prosjekter prioritert gjennom byregionprogrammet,
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eller andre prosjekter ved konkrete behov. Her har sekretariatet for Østre Agder ved prosjektleder
for byregionprogrammet gjennomføringsansvaret. Ved opprettelsen av en eventuell ny stilling vil
næringsnettverket fortsatt være en referansegruppe for arbeidet med næringsutvikling i regionen.
For det andre har nettverkets representanter deltatt i ad-hoc arbeidsgrupper for gjennomføring av
konkrete prosjekter og saker. Møtene i næringsnettverket skjer ca. månedlig, og følger normalt en
oppbygging med tre hovedbolker; del en av møtet er knyttet til oppfølging og rapportering fra
arbeid med byregionprogrammet. Del to handler om erfaringsutveksling med mål om å lære av
hverandre, gi råd og støtte, bidra til kompetanseheving og diskusjon om næringsrådgiver rollen.
Den siste delen av møtene vies til ett hovedtema og/eller konkrete aktuelle saker.
Andre pågående arbeid:
Det er under utarbeidelse forslag til nye betalingsmodeller for interkommunale samarbeid, der
siktemålet er å kunne gjøre disse gjeldende fra 2019.
Det vil bli iverksatt en utredning vedrørende muligheter knyttet til å styrke jus-kompetansen i
samarbeidet med sikte på å kunne nytte slike ressurser felles.
Østre Agder har sterkt fokus på pågående prosesser knyttet til etableringen av ny fylkeskommune i
Agder.
Styret følger opp pågående utbygginger og planlegging av vei og jernbane overfor sentrale
myndigheter.

8.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

95

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

0,8

0,9

Fravær langtid (%)

0,1

11,8

Nærvær (%)

99,2

87,3

93

0

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

2 000

Andel heltidstilsatte

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

Målet er å få en reduksjon i fraværet

8.4 Klima/Miljø
I målsettingene for Østre Agder er det innarbeidet en målsetting om at felles innsats på klima og
miljø. Det gjør det aktuelt å vurdere igangsatt felles prosjekt på dette feltet. Initiativ til dette ligger i
styret og i rådmannsutvalget.
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9 Levekår (1301)
9.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

200 898

184 334

195 978

Sum inntekter

-29 519

-24 536

-44 119

Netto driftsramme enheten

171 379

159 798

151 859

9.2 Enhetens oppfølging
Enhetens ramme er økt med 12.389.000 kroner i 2018 med følgende fordeling:


opptrappingsplan rus 1 300 000 kroner



advokatutgifter barnevern 200 000 kroner



driftsbudsjett barnevern 6 000 000 kroner



indeksregulering kjøp av tjenester 300 000 kroner



tilsynsførerordningen barnevern 300 000 kroner



årsverk psykisk helse 1 300 000 kroner



Motbakkefestivalen 200 000 kroner



helsesøster videregående skole 325 000 kroner

På bakgrunn av avvik etter tilsyn med barselomsorgen vedtok bystyret å styrke jordmortjenesten
med 1 årsverk og at enheten selv må finne løsning innenfor rammen.
Utfordringer
Selv om barnevernets ramme er betydelig styrket, er driftsbudsjettet fortsatt krevende, jf. tertial 2
for 2017. Sykefraværet i barnevernet har økt gjennom høsten 2017 og gjør situasjonen svært
krevende. For å styrke bemanningen i barnevernet i 2018 er 4 årsverk overført fra forebyggende
tjenester i 1 år fra november 2017. Det er derfor også nødvendig å avklare forventningene fra
resten av kommunen til forebyggende tjenester.
Rustjenestene drives fortsatt i betydelig omfang med tilskuddsmidler. Det knytter seg hvert år
usikkerhet til hva vi får og svaret foreligger ikke før rundt sommeren. Vi håper styrkingen i
budsjettet er nok til å kompensere for reduserte tilskuddsmidler.
Også andre av enhetens tjenester som psykolog og innsatsteam psykisk helse, drives helt eller
delvis med prosjektmidler.
Tilsynet på barselomsorgen og innføring av nye nasjonale retningslinjer for helsestasjon,
skolehelsetjeneste og barselomsorg synliggjør at kommunen ikke har nok ressurser på dette
området. I forbindelse med implementeringen må det foretas en intern gjennomgang av relevante
årsverk i andre tjenester, samt sikre registreringen i Kostra. Det må lages en plan for innføringen i
samarbeid med øvrige instanser i enheten og kommunen. Det er allerede besluttet å øke
jordmortjenesten med 1 årsverk. Kommunen har fått prosjektmidler til 1 årsverk «God start
helsestasjon» som er et forsterket tilbud til gravide med rusbakgrunn. Det viste seg tidlig at dette
ikke er nok, så vi vil søke om ytterligere 1 årsverk for 2018.
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SATSINGSOMRÅDER
Visjonen for helse og levekår er: SAMMEN KAN VI!
Satsningsområder 2017 - 2020 i Helse og levekår:








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

Enhet Levekår vil i 2018 har særlig fokus på:
Det gode menneskemøtet, Gode forløp og Kompetanse
Avdelingene i enhet levekår er svært ulike og vil tilnærme seg dette på ulike måter.
Det gode menneskemøtet
- Spør: Hva er viktig for deg?
- Mitt liv barnevern, tilbakemeldingsverktøy tilpasset barneverntjenesten
- FIT: tilbakemeldingssystem (hjelper det vi holder på med? virker det?)
- Holdninger og kultur, gjensidig respekt, sjekke ut
- etisk refleksjon: hvordan vi møter brukere og kolleger
Gode forløp
- gode rutiner og prosesser
- sikre gode overganger
- bli bedre kjent på tvers/ bruke hverandres kompetanse/ bli gode sammen/ samhandling
- felles verktøy
Kompetanse
- utarbeide oversikter over den enkeltes kompetanse
- mobilisere kompetanse
- plan for kompetanseheving for å sikre nødvendig kompetanse
- oppnevne ressurspersoner på ulike områder
- felles kompetanseheving på tvers
- ta i bruk nye kunnskapsbaserte verktøy
Enheten vil følge opp kommunens satsing på
- tidlig innsats/ mestring/ samhandling rundt barn og unge
- hindre frafall i videregående skole
- ta imot lærlinger
På disse områdene har enhet levekår en særlig viktig rolle.
De enkelte avdelingene har disse prioriterte områdene i 2018:
Forebyggende tjenester barn, unge og familier:




implementere FiT
flytte inn nye lokaler og videreutvikle samarbeidet med Barneverntjenesten
styrke foreldrekompetansen gjennom kurstilbud, familieveiledning osv.
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prioritere saker som gjelder psykisk helse barn og unge: individuelt og i gruppe
sikre gode overganger, holde i saker til de er overtatt av andre
være synlige i oppvekstområdene/ delta i oppvekstteam

Arendal helsestasjon:





implementere de nye nasjonale faglige retningslinjene for helsefremmende og
forebyggende arbeid i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom og
nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen
bidra til å lukke avviket etter tilsyn barselomsorgen og psykisk helse for barn 7-12 år
HMS gruppa vil ha spesielt fokus på risikovurdering sammen med Agder arbeidsmiljø
tilby regelmessige COSp (Circle of Security)- kurs sammen med Barnevern og
Forebyggende tjenester

Barneverntjenesten:








flytte i nye lokaler
implementere Mitt liv barnevern og prøve ut brukerundersøkelser
komme ajour i alle saker; ikke ha avvik i noen grupper
arbeide kvalitativt med endringsarbeid og oppfølging av familievold
etablere bedre rutiner for, og kontroll på, kjøp av eksterne tjenester
utrede behov for endringstiltak og jobbe med å etablere de endringstiltakene som er mulig i
egen regi med dagens ressurser.
jobbe for økt nærvær, blant annet gjennom anerkjennende kulturutvikling og mestring av
arbeidsoppgaver

Aktivitet voksne:







jobbe for å realisere Drømmenes hus
jobbe med å få på plass prosjektet «Gatehallen»
samarbeide med Kirkens bymisjon om tilbud til ungdommer i «Kirkebasaren»
innovasjonsprosjekt med praksis bruker – brukerinvolvering på systemnivå og opplæring og
veiledningsprogram for ansatte med brukerkompetanse.
utvikle arbeidsmiljøet - fokus på kollegastøtte i hverdagen
evaluere tjenestene opp mot brukeres behov

Psykisk helse og rusarbeid voksne:










videreutvikle Innsatsteam Psykisk helse / rask psykisk helsehjelp. Utvikle Stangemodellen
videre til Arendalsvarianten av dette; bedre tilgjengelighet av tjenestene og bedre
samhandling og ressursutnyttelse internt i kommunen
videreutvikle Innsatsteam ettervern rus
pårørende nettverksarbeid: kurs og opplæring for å sikre metoder og lage rutiner for å
bedre pårørendearbeid
videreutvikle og implementere FIT
satse på og utvikle erfaringskompetanse/ erfaringskonsulenter i tjenestene sammen med
andre avdelinger
flerkultur og psykisk helse
eldre med psykisk helse og rusproblematikk
tidlig innsats / unge: fokus på samarbeid om den yngste gruppen
utprøve egne «livsstyrkekurs» for personer som ikke kan nyttiggjøre seg andre kurs

Bo- og oppfølgingstjenesten:




få på plass ny organisering av tjenesten ved å skille botilbudet fra oppfølgingstjenesten.
fokus på gode forløp gjennom målrettet arbeid, recovery og mestring.
kompetanseheving for å understøtte intensjonen i ny organisering

Eydehavn og Ørbek bofellesskap:


gjennomføre opplæring i håndtering av «vold og trusler» etter tilsyn fra Arbeidstilsynet.
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styrke kompetansen innenfor rusfeltet pga. endringer i beboergruppa
øke stillingsstørrelsene gjennom ikke-rullerende plan, samt se på endringer av
arbeidstidsordningene.
relasjonsbygging til beboerne ved å se hele mennesket og sjekke ut hva den enkelte
ønsker og har behov for av hjelp og støtte.

Evaluering av samhandling barn og unge
Evalueringen av enhet levekår i 2017 ble utvidet til å gjelde samhandling rundt barn og unge.
Prosessen rundt dette vil fortsette inn i 2018. Dette kan innebære endringer for enheten.
Oppfølging av avvik etter tilsyn
Enheten har i 2017 hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet på vold og trusler og fra Fylkesmannen på
barselomsorgen. Det vil være nødvendig å bruke deler av 2018 for å lukke disse. Helsestasjonen
skal i tillegg implementere nye nasjonale retningslinjer som også involverer samarbeidspartnerne.
Tilsynet på barn og unge 7-12 år med psykiske vansker er fortsatt ikke lukket og vil kreve stor
innsats også i 2018. Dette henger sammen med evalueringen av samhandling rundt barn og unge.
Lokaler
Det pågår en prosess med å finne nye lokaler til barnevern og forebyggende tjenester, evt. flere
tjenester til barn og unge. Flyttingen forventes å skje i god tid før sommeren.
Når barneverntjenesten flytter ut av rådhuset, er det ønskelig at de frigjorte lokalene kan brukes til
psykisk helse og rus voksne. Dette vil frigjøre lokaler på Plankemyra til hjemmebaserte tjenester.
Dersom Lassens hus ikke lar seg realisere må arbeidet med å fine andre og egnede lokaler til
Aktivitet voksne fortsatt ha høyeste prioritet. Det er svært utfordrende å drive dette tilbudet fra tre
lokasjoner.
Overdosestrategien
Det er foreløpig uklart hvordan Helsedirektoratet vil at strategien skal videreføres. Innholdet i
oppdraget for pilotkommunene i 2018 vil sannsynligvis være videreføring/oppfølging av det arbeid
kommunen allerede har gjort, samt være fadder for andre kommuner som skal starte med
overdoseforebyggende arbeid.
FACT
Arendal kommune holder på å utarbeide en samarbeidsavtale med SSHF vedr FACT-team. FACTteamene (Flexible Assertive Community Treatment) skal yte langvarig oppfølging til mennesker
med alvorlige psykiske lidelser i deres lokalsamfunn. De er rettet mot mennesker som i tillegg til
sine alvorlige psykiske plager ofte har begrenset sosial fungering, ustabil bo-situasjon, problemer
med å få arbeid, økonomiske vansker og andre faktorer som gir lav livskvalitet.
Kommunen ønsker å legge større vekt på funksjonsnivå enn diagnoser, særlig med tanke på
kombinasjonen psykisk helse og rus (ROP-pasienter), samt personlighetsforstyrrelser. Videre er
organisering tema med tanke på hvordan en kan samhandle om ressurser. Det pågår fortsatt
drøftinger rundt dette.
Fagutvikler
Enheten fikk fra oktober 2017 overført 1 årsverk fra rådgiverteamet til fagutvikler. Denne stillingen
blir viktig i utviklingen av tjenestene, implementering av nye faglige prosedyrer og retningslinjer,
kompetanseheving, oppfølging etter tilsyn, samhandling internt og ekstern mv.
Medarbeider- og brukerundersøkelser:
Resultatene fra bruker- og medarbeiderundersøkelsene skal følges opp i lederteamet, i HMSutvalgene og i personalmøter i avdelingene.
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9.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,3

2,1 (2.tert)

Fravær langtid (%)

7,2

5,8 (2.tert)

Nærvær (%)

90,5

92 (2.tert)

93

92

Antall HMS-avvik

42

54 (1.+2.tert)

2 000

120

Antall kvalitets-avvik

77

68 (1.+2.tert)

2 000

120

Andel heltidstilsatte

59 %

40 %

62 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

83 %

70 %

85 %

Enheten har valgt å videreføre målet om 92 % nærvær. Det vil være krevende nok å holde seg på
dette nivået. Enheten kan i større grad benytte "Raskere frisk" for å unngå sykmelding eller sikre
raskere tilbakeføring etter fravær.
Visjonen ALLE INNENFOR - INGEN UTENFOR må gis innhold for alle, - både brukere og ansatte.
Vi må alle bidra til å fremme likestilling og legge til rette for deltagelse og tilhørighet. Dette er særlig
viktig for å bedre barn og unges levekår og for å bryte ned fordommer rundt psykisk helse.
Arbeidsgiverstrategiheftet skal hentes frem igjen. Nye ansatte må involveres. Ulike temaer fra
heftet skal tas opp og reflekteres rundt på personalmøter. Det er viktig å stille spørsmålet: hva
betyr dette for meg/ for oss?
Forståelsen av avvik og betydningen av å melde skal være tema i alle HMS-utvalg og
personalmøter gjennom året. Reflektere rundt: hva er avvik hos oss? Å melde avvik må oppfattes
som bidrag til læring og forbedring, ikke som kritikk av kolleger. Det må skapes kultur for å melde
avvik.
Med utgangspunkt i tilsynet på vold og trusler på 2 arbeidsplasser skal dette være tema på alle
arbeidsstedene. Det skal foretas ROS-analyser og iverksettes tiltak i henhold til nye prosedyrer.

9.4 Heltidskultur
I handlingsplandokumentet er heltidskultur et sentralt tema. For å oppnå heltidskultur må det
jobbes med å endre holdninger og normer. For at kommunen skal kunne tilby effektive tjenester
med høy kvalitet, er det avgjørende at brukerne har færrest mulig ansatte å forholde seg til.
Enheten skal følge opp sak om retningslinjer for heltidskultur som behandles i bystyrets siste møte
2017.
Både i barneverntjenesten, på helsestasjonen og i forebyggende tjenester har tilnærmet alle
ansatte hele stillinger. Det er spesielt Ørbek bofellesskap som har en utfordring på dette området.
Der vil de ha et særlig fokus på å øke stillingsstørrelsene når det er mulig. I andre avdelinger må
det jobbes med å øke stillinger fra 80 til 100 prosent. Dette handler mye om å endre en kultur og få
til en bevissthet rundt betydningen av hele stillinger for å sikre kvalitet.

9.5 Klima/Miljø
Enheten har noen elbiler. 3 av avdelingene har nylig fått elsykler. Det må foretas en bevisstgjøring
rundt bruken av disse på oppdrag i rimelig avstand fra arbeidsstedene. Arendal helsestasjon er
miljøfyrtårn og vil følge dette opp. Det kan bli større bevissthet rundt sortering av søppel på noen
arbeidssteder.
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10 Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg
(1302)
10.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

103 256

103 491

106 095

Sum inntekter

-22 267

-20 384

-30 596

80 989

83 107

75 499

Netto driftsramme enheten

10.2 Enhetens oppfølging
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
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Kompetanse
Arendal kommune har i en årrekke kartlagt og analysert nåtidens og fremtidens utviklingsbilde når
det gjelder innbyggernes levekår. I følge handlingsprogram 2017 – 2020 har Arendal som
utgangspunkt en lavere befolkningsvekst enn landet. Utdanningsnivået er lavere og
arbeidsledigheten er høyere enn landsgjennomsnittet. I tillegg har helse- pleie og omsorgssektoren
en særskilt utfordring med en stor andel ufaglærte, høyt arbeidspress på ansatte, samt
rekrutteringsutfordringer i de ulike avdelingene og enkelte enheter.
Det forventes en ytterligere oppgave og ansvarsforskyvning mot kommunene i årene fremover.
Med de nevnte levekårsutfordringene og sterk økning på antall eldre vil presset på helse-, pleie og
omsorgstjenestene oppleves med en helt ny kraft. Dette tvinger oss til å tenke nytt og annerledes.
Kommunen må derfor sikre at ressursene og kompetansen benyttes fornuftig innenfor de
økonomiske rammene, slik at tjenestene blir mest mulig ressurseffektive. Dette betyr at man må
frigjøre ressurser til å jobbe både forebyggende og med tidlig innsats, samtidig som man må ha
ressurser nok og kompetanse til å jobbe med rehabilitering, behandling og oppfølging av våre
brukere i hjemmet, på korttids- og langtidsinstitusjoner. (Handlingsprogram Arendal kommune
2017 – 2020)
Målsettingen for helse-, pleie og omsorgstjenestene er at tjenestene skal ha mestringsfokus i all
tjenesteutvikling, samt "sikre at virksomheten og den enkelte medarbeider har den nødvendige
kompetansen til å møte dagens og fremtidens behov for tjenesteutøvelse". (Strategisk
kompetanseplan, side 6. Helse og levekår, 2017)
Med utgangspunkt i målsettingen over må alle avdelinger i Koordinerende enhet kartlegge
tilgjengelig kompetanse, gjennomføre en kompetanseanalyse for å sikre at vi har den
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kompetansen som trengs, samt identifisere fremtidens kompetansebehov. Resultatet tas med i
budsjettarbeid 2018 - 2019. Videre må det utvikles stillingsbeskrivelser som treffer på den jobben
som skal utføres.
Hver avdeling skal utarbeide nye fagplaner for 2018. Temaene i planene samles i enhetens
aktivitetsplan. Denne skal beskrive hvilke kompetanseområder som skal videreutvikles, enten i
form av formell utdanning, kursvirksomhet, internundervisning i grupper, E-læring, individuell
oppfølging og veiledning. I tillegg må enheten benytte seg av fellessamlinger, og fokusere på
læring gjennom deling i de ulike ressursgruppene, fagnettverk og kollegaer seg imellom.
Mobilisering av kunnskap hos ansatte med lang ansiennitet og overføring av denne kunnskapen til
nyansatte er av høy verdi. Vi må derfor revidere opplæringsplaner hvor dette fremheves.
Evaluering av kompetanseutviklings-, og mobiliseringstiltak gjennomføres ved årets slutt.
Det gode menneskemøtet
For å sette klare mål har ansatte i Helse og Levekår i fellesskap valgt verdier som skal
kjennetegne og prege virksomheten. Vi skal kjennetegnes for faglig dyktighet, teamarbeid,
samarbeid, brukermedvirkning, ansvarlighet, positiv holdning og respekt. Dette skal være
retningsgivende holdepunkter for alle ansatte i koordinerende enhet. Hva vi sier vi vil gjøre, hva vi
bør gjøre, hva vi faktisk gjør og hva vi føler og tenker skal preges av våre verdier og videre våre
holdninger og atferd i det gode menneskemøtet. Koordinerende enhet skal ha fokus på et positivt
menneskesyn og medmenneskelig innstilling. For å sikre dette trenger vi å jobbe videre med god
kommunikasjon med våre brukere, pasienter og pårørende. Vi må skape tid og rom for de gode
samtalene, samt lytte til hva som er viktig for det mennesket vi står ovenfor.
Gode kartleggingssamtaler, velkomst og innkomstsamtaler skal ha høy prioritet i 2018. Vi skal
jobbe mot en tilnærming der helsepersonell og pasient deler den beste, tilgjengelige kunnskap når
beslutninger skal tas, og der pasienten støttes i å vurdere ulike alternativer, for å kunne
gjennomføre et informert valg. Videre skal vi jobbe for at pasienter og brukere deltar i den grad og
på de måter de ønsker i viktige beslutninger om egen helse, sykdom og omsorgsbehov, samt gi
tydelige og forutsigbare avklaringer rundt tjenester som tildeles.
Kurs i empatisk kommunikasjon og motiverende intervju vil få høy prioritet i årene fremover. Videre
vil vi jobbe systematisk med innføring av etisk refleksjon i alle avdelinger i Koordinerende enhet.
Brukerundersøkelsene vil være en viktig indikator for om målene nås. Evaluering av tiltak utføres i
slutten av hvert år.
Trygge individ - Trygge hjem
Våre viktigste oppgaver i Koordinerende enhet er forebyggende tilbud, utredning, behandling,
oppfølging, veiledning, rehabilitering og hjelpemidler i hjemmet, samt saksbehandling.








Vi skal tilby tjenester som tar utgangspunkt i brukerens egne ressurser og mestringsevne
Vi skal kartlegge brukers funksjonsnivå og hjelpebehov
Vi skal sikre god kompetanse på våre medarbeidere slik at ulike brukergrupper ivaretas og
får et riktig tjenestetilbud
Vi skal veilede brukere, pasienter, pårørende og ansatte i enhetene
Vi skal sikre at pasienten får nødvendig helsehjelp og oppfølging i form av forutsigbare
tjenester av de ulike tjenesteyterne i kommunen.
Vi skal opprettholde lav terskel for henvendelser
Vi skal jobbe for at brukere, pasienter og pårørende opplever trygghet på mestring i eget liv

Vi skal ha fokus på at:







Ansatte kjenner egen organisasjon og egne/andre fagområder.
Holdningskompetanse utvikles hos alle ansatte.
Folkeopplysning blir et aktuelt tema.
Koordinerende enhet bidrar til at viktig informasjon er lettere tilgjengelig.
Hjemmesiden inneholder god, men tilpasset informasjon til innbyggerne våre
Brukermedvirkning står sentralt i utforming av informasjon
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Vi viser respekt i møte med pasient, bruker og pårørende

Gode forløp
Gode forløp i koordinerende enhet handler om systematisk oppfølging hvor tjenestene formes
sammen med den enkelte bruker med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?»
Innbyggere skal gis mulighet til å mestre eget liv, til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse.
Målsettingen er gode og smidige overganger, fra sykehus, korttidsavdelinger, hjemmetjenesten
eller andre instanser. Koordinerende enhet skal videreutvikle allerede etablert arbeid, samt
iverksette forbedringstiltak som er påvist i egen rapport utformet av rådgiver i gode pasientforløp.
Resultatet av arbeidet som er gjennomført, samt arbeid som er under utvikling presenteres for
læringsnettverket juni 2018.
Rekruttering
Anskaffelse av nye, samt beholde våre medarbeidere vil være en viktig strategi fremover. Vi skal
jobbe for å kunne tilby vårt eget personell og nytilsatte heltidsstillinger. Vi skal jobbe for bedre
tilrettelegging for lærlinger og studenter. Godt arbeidsmiljø, god opplæring av nyansatte, god
tilrettelegging, gode lønnsvilkår og muligheter for kompetanseheving vil bidra til tilfredse
medarbeidere som videre vil markedsføre tjenestene med positiv omtale. Vi skal sørge for at vi har
en attraktiv arbeidsplass med høy faglig kompetanse.
Innovasjon
Koordinerende enhet har høy fokus og aktiv deltakelse innen velferdsteknologi, herunder
fellesprosjektet på Agder «Innføring Velferdsteknologi Agder 2020». Dette med tilhørende
delprosjekter:




Kommunalt responssenter
Kompetanseløftet
Implementering Velferdsteknologi.

Fremtidig strategi vil være å sikre midler til investering innen digitalisering, digitale
trygghetsalarmer, infrastruktur og sykesignalanlegg, nye moduler i Gerica og blant annet videre
utbredelse av eRom.
Det som også vil være viktig er hvordan vi organiserer oss slik at vi kan være konkurransedyktige i
innføring, implementering og bruk av velferdsteknologiske løsninger samt fremoverlent i forhold til
fremtidig utvikling. Vi må tenke tjenesteinnovasjon med ny teknologi.
Videre må vi gjør alle i stand til å ta imot ny teknologi. Vi må tilrettelegge for opplæring slik at være
medarbeidere er rustet for endring.

10.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,1

1,9

Fravær langtid (%)

7,6

6,7

Nærvær (%)

90,3

91,4

93

Antall HMS-avvik

47

26

2 000

Antall kvalitets-avvik

327

117

2 000

Andel heltidstilsatte

26,19

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

68,33

70 %
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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 nr 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.
Avdelingsledere i enheten melder at komplekse brukergrupper krever økt krav til ulik og tverrfaglig
kompetanse. Kortere behandlings og liggetid, spesielt i korttidsavdelingene, vil kreve flere personer
med riktig faglig bakgrunn. Riktig dimensjonering av budsjettmidler til kurs og sertifiseringer blir en
utfordring de neste årene. Nye arbeidstidsordninger kan løse noe, men det vil fortsatt være
krevende.
Videre meldes det om høyt arbeidspress blant enkelte rådgivere, eksempelvis koordinator
individuell plan, kreftkoordinator og hukommelsesteam. For å ivareta disse medarbeiderne må det
utarbeides en fremtidig plan for hva som er prioriterte oppgaver og hvilke type oppgaver som kan
sorteres bort.
Det skal jobbes mer systematisk avvik / forbedringsmuligheter.

10.4 Heltidskultur
En målsetting i Arendal kommune er å «rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere i helse- og
omsorgssektoren». Ett av tiltakene som er angitt for å nå delmålet er «Motvirke uønsket deltid og
arbeide for større stillingsbrøker.»
Koordinerende enhet skal tilstrebe:






Ansettelser over 50 %. Unntak er reelle studentstillinger.
At stillingsstørrelse i 90 % skal alltid utlyses som 100 %.
At nyutdannede sykepleiere og/eller vernepleiere tilbys fast jobb i 100 % stilling, såfremt de
inngår i turnus med økt antall helger*, alternativt tilstrekkelig antall langvakter.
At kvalifiserte og egnede lærlinger med læretid tilbys fast jobb, garanteres 100 % stilling når
læretid er ferdig og fagprøve bestått, såfremt de inngår i turnus med økt antall helger*,
alternativt tilstrekkelig antall langvakter.
At temaer rundt heltidskultur skal i løpet av året tas opp som egen sak i
avdelingsledermøter, personalmøter og i HMS-utvalgsmøter. Ledere, tillitsvalgte,
verneombud og ansatte forventes å medvirke konstruktivt til å skape en heltidskultur.

10.5 Klima/Miljø
Enheten har fått tildelt 2 el-sykler. Disse er plassert på Myratunet.
Videre ventes det at Myratunet skal bli tatt med i miljøfyrtårnsertifiseringen.
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11 Enhet funksjonshemmede (1303)
11.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

163 646

160 355

153 360

Sum inntekter

-38 936

-35 435

-36 542

Netto driftsramme enheten

124 710

124 920

116 818

11.2 Enhetens oppfølging
Enhetens budsjett er for 2018 styrket med 3,2 mill. kroner. Ellengård er tilført 0,6 mill. kroner til
økning i årsverk og 0,3 mill. kroner til utskifting bil. Enheten har videre blitt styrket med 0,1 mill.
kroner til dekning av husleie for personalbase ved Romstølen bofellesskap, 0,6 mill. kroner til
kompensasjon prisøkning, mens det resterende beløp er til styrking av årsverk knyttet til
ressurskrevende brukere.
På inntektssiden er det beregnet ca. 26 mill. kroner til refusjon for ressurskrevende brukere. Det
knytter seg stor 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 kategori samt deres
tilstand og tjenestebehov kan variere noe fra år til år. Det er ved inngangen til 2018 meldt at
enheten i løpet av året vil måtte tilrettelegge for tjenester til flere nye og svært ressurskrevende
brukere.
Enhet Funksjonshemmede gir primært tilbud til mennesker med utviklingshemming, autisme eller
multifunksjonshemming. Ved inngangen til 2018 er det ca. 175 brukere som mottar tjenester i
enheten. Tilbudene og tjenestene varierer og er tilpasset den enkelte brukers behov, og gis i form
av boveiledertjeneste i eller utenfor bofellesskap, heldøgns omsorgstilbud, dag- og aktivitetstilbud,
avlastning i- eller utenfor institusjon. 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, gjerne i kombinasjon med en
demensutvikling. Avdelingen (Post 4) har en variert pasientgruppe og utfordringene her er å
balansere inntak og antall pasienter med rusproblematikk. Planen er at det i 2018 skal etableres en
KØH-plass for denne brukergruppa ved Post 4.
Evaluering og utvikling av tjenester til barn med sammensatte behov.
Med bakgrunn i sak om avlasting som ble behandlet i bystyret desember 2016 ble det vedtatt at
det skulle nedsettes et ad Hoc utvalg som fikk i oppdrag å gjennomføre en evaluering av dagens
tjenester som gis til barn og unge med sammensatte behov og deres familier. Det var behov for å
fremskaffe et bilde av hvordan dagens tjenester er koordinert og tilrettelagt for barn/unge og deres
familier. Det skal legges frem en rapport som viser hvordan Arendal kommunes tjenester til nevnte
brukergruppe er dimensjonert og organisert, og det skal fremmes forslag til tiltak eller justeringer
som vil være hensiktsmessig for fremtidens organisering av tjenester til denne brukergruppen. Ad
Hoc utvalget skal innen 01.04.2018 legge frem sin innstilling.
Avlastning
Resultatet av ovennevnte evalueringsarbeid samt kommunens oppfølging i forhold til privat
avlastning vil påvirke til hvordan kommunen skal organisere og tilrettelegge avlastningstilbudene i
fremtiden.
Arbeids –og sosialdepartementet har, på bakgrunn av høyesterettsdom av 23.juni 2016
vedrørende privat avlastning, nå kommet med en ny forskrift for ordningen. Denne presenterer nye
arbeidstidsregler som skal gjøre det mulig for kommunene å fortsatt tilby døgn- og
helgeavlastninger. Forskriften sier at avlasterne skal gå fra å være oppdragstakere til å bli fast
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ansatte med egne tariff-festede arbeidstidsordninger og med endrede betalingssatser. Med
utgangspunkt i de nye satsene må Arendal kommune beregne ca. 100 % økning i lønnsutgiftene
tilknyttet privat avlastning. For enhet funksjonshemmede vil dette beløpe seg til en økning på
ca. 1,6 mill. kroner.
Når ordningen med privat avlastning nå er avklart, kan vi igjen sette fokus på hvordan vi best skal
organisere kommunens tilbud om avlastning i institusjon, som i dag gis på Fagerheim, Røedtunet
og ved Neskilen bofellesskap. I løpet av våren 2018 vil ny sak vedrørende kommunens avla.
Madshaven
Madshaven bo- og dagtilbud er ett av tilsammen 11 bofellesskap i enhet Funksjonshemmede. Ved
Madshven gis det heldøgnstilbud til unge voksne med multifunksjonshemming. Tilbudet er spesielt
tilrettelagt for denne brukergruppen med bl.a. dagtilbud integrert i tjenestetilbudet. Utbyggingen
ved Madshaven er planlagt gjennomført i 2018, med innflytting og oppstart i 2019.
Boligutbygging
Behovet for flere boliger til unge mennesker med utviklingshemming er fortsatt stort. Ettersom
kommunens egne planer for boligbygging til denne brukergruppen ligger noe frem i tid, er det flere
pårørende som har tatt initiativ til å ville bygge selv. Det er viktig å være i dialog med disse, og det
er viktig å se kommunale og private planer i sammenheng. I løpet av 2018 vil det derfor være
behov for å revidere tidligere boligplaner, både for å synliggjøre nye eller endrede behov, og for å
fremme forslag til riktige prioriteringer.
Satsingsområder
Alle innenfor! Ingen utenfor! Brukerne i enheten er svært ulike og de fleste er godt ivaretatt med
tilbud og aktiviteter både på dag- og kveldstid. Noen mestrer å delta i lokalsamfunnet sammen med
andre innbyggere, mens andre gir uttrykk for at de trives best sammen med likesinnede. Per
Fuggeli var 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. Et godt samarbeid med 2.linjetjenesten er fortsatt viktig i forhold til både barn, unge,
voksne og eldre som får tjenester i enheten. Vi skal tilrettelegge for gode 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. I 2018 planlegger Ellengård i samarbeid med
videregående skole å iverksette et prosjekt for å sikre et bedre og tettere samarbeid mellom det
kommunale dagtilbudet, videregående skole, NAV, ulike bedrifter m.fl. Målet er at det skal være
lettere å håndtere de ulike behovene for tilrettelagt arbeid/aktivitet for ungdommene som trenger
dette, og for også å se nye og utvidete muligheter.
Det gode menneskemøtet. Et godt møte mellom mennesker der det utvises 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.
Trygge individ – 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. Det er fortsatt et mål om bedre samordning
og samarbeid i boveiledertjenesten.
Kompetanse. Enheten har ansatt fagkoordinator som starter i stillingen 01.01.2018. Sammen med
fagkoordinator skal vi sørge for at det settes enda mer fokus på kompetansebegrepet og at det
utarbeides en aktivitetsplan/kompetanseplan for 2018 som blir tydeligere og mer synliggjort for
ansatte enn tidligere. Linda Lai definerer kompetanse som summen av kunnskap, ferdigheter,
verdier og holdninger og dette ønsker vi at ansatte skal få et bevisst forhold til. I tillegg til å
utarbeide en kompetanseplan vil vi derfor også ha fokus på gode verdier og holdninger. Satsing på
etikk og etisk refleksjon bidrar til at vi kan lykkes med dette. Enheten vil fortsette å utvikle
ressurspersoner innen spesielle tema. Disse skal kunne bistå og veilede med sin spesielle
kompetanse på tvers i enheten. Enheten har mye kompetanse på kap 9 i Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester, som handler om bruke av tvang og makt, og vi har etterhvert flere
ansatte som kan bistå hverandre i dette, vi har ressurspersoner på aldring hos mennesker med
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Utviklingshemming, vi har flere som har tatt videreutdanning i målretta miljøarbeid i arbeidet med
utagerende brukere, og vi har etter hvert noen ressurspersoner på Vold og trusler på
arbeidsplassen. Planen videre er å få på plass ressurspersoner innenfor temaet
utviklingshemmede og psykisk helse og utviklingshemmede og seksualitet. Det skal i 2018 legges
til rette for mer bruk av e-læring.
Rekruttering. Vi ønsker fortsatt å ha et godt samarbeid med UIA i forhold til å ta imot studenter i
praksis. Dette gjelder for både vernepleiere og sykepleiere. Vi ønsker på denne måten å bidra til at
studentene får et spennende innblikk i de kommunale tjenestene, og vi håper også at vi på denne
måten kan bidra til positiv rekruttering. Vi skal i 2018 tilrettelegge for å ta imot flere lærlinger, og vi
skal tilrettelegge for at andre studenter og elever kan få innblikk i kommunen som en spennende
og lærerik arbeidsplass. Enkelte avdelinger vil fortsatt samarbeide med både NAV og
voksenopplæring for å tilrettelegge for arbeids- og språkpraksis.
Innovasjon. Nytilsatt fagkoordinator skal sammen med en av enhetens avdelingsledere være
enhetens representanter i ulike prosjekt osv. i forbindelse med innføring av velferdsteknologi. For
øvrig skal alle ansatte oppfordres til å være åpne for, og villige til, å vurdere nye måter å
tilrettelegge tjenestene på og tørre å ta i bruk ny teknologi. Vi skal oppfordre hverandre til å tenke
innovativt og vi skal bl.a. være positive til å prøve ut nye arbeidstidsordninger.
Inkludering. Som arbeidsgiver skal vi bidra til et inkluderende arbeidsliv. Vi skal fortsette å
samarbeide med NAV, voksenopplæringen, Durapart og ulike opplæringsinstitusjoner m.fl. for å
tilrettelegge for at flest mulig kan delta i arbeidslivet. For brukere som får tjenester i enhet
Funksjonshemmede er inkludering et viktig satsingsområde. Vi vil i 2018 ha et spesielt fokus på å
få til samarbeid med andre for å skaffe flere tilrettelagte arbeidsplasser også for denne
brukergruppa.

11.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,5

2,3

Fravær langtid (%)

5,7

5,5

Nærvær (%)

91,8

92,2

93

Antall HMS-avvik

97

59

2 000

Antall kvalitets-avvik

129

123

2 000

50

40 %

40 %

58,5

70 %

70 %

Andel heltidstilsatte
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Enhetens oppfølging
Det skal fortsatt jobbes med ulike tiltak for å følge opp resultatene etter
medarbeiderundersøkelsene. Lederne i enheten gjennomfører medarbeidersamtaler med sine
ansatte og de lokale HMS-utvalg er godt etablert og fortsetter med jevnlige møter.
Vi skal 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.
Det jobbes hele tiden med tiltak for å øke nærværet, og det er stor bevissthet blant
avdelingslederne i forhold til dette. Noen arbeidsplasser har større utfordringer enn andre, men det
viser seg at det er få fravær som er arbeidsplassrelatert. Der det er hensiktsmessig benytter man
seg av Raskere Frisk eller av tiltak i regi av Agder Arbeidsmiljø.
Arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida» vil fortsatt være tema for utvikling og refleksjon i
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den enkelte avdeling og i de lokale HMS-utvalgene.

11.4 Heltidskultur
Antall årsverk i enheten er 180,2, hvorav 50 ansatte i 100 % stilling og 50 ansatte i 80-99 % stilling.
Ledere og ansatte i enheten skal sammen bidra aktivt for en heltidskultur. Vi skal, som forslag til
nye retningslinjer for heltidskultur i Arendal kommune sier, bl.a. forholde oss til følgende:




Det skal ikke ansettes i stillingsstørrelser mindre enn 50 %. Unntak er reelle
studentstillinger.
Stillingsstørrelse 90 % skal alltid utlyses som 100 %.
Hele stillinger skal ikke under noen omstendigheter deles opp.

Flere tiltak er allerede gjort i enheten i 2017 og følges derfor naturlig videre opp i 2018.

11.5 Klima/Miljø
Ved flere av bofellesskapene er noen av bilene man benytter i tjenestene nå byttet ut med el-biler.
I tillegg har en av avdelingene mottatt el-sykkel som i 2018 skal benyttes i stedet for bil når ansatte
skal gi tjeneste til beboere som bor utenfor bofelleskap, men innenfor rimelig avstand.
Flere beboere kan og bør i 2018 oppfordres til utvidet bruk av kollektive transportmidler.
For øvrig jobbes det med ulike og tilpassede tiltak for å gi brukere praktisk bistand og opplæring i
kildesortering.
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12 Enhet hjemmebaserte tjenester (1304)
12.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

236 343

226 048

222 858

Sum inntekter

-33 261

-28 753

-39 027

Netto driftsramme enheten

203 082

197 295

183 831

12.2 Enhetens oppfølging
Følgende tjenesteområder er organisert i enhet Hjemmebaserte tjenester: hjemmesykepleie i 6
geografiske soner, fire døgnbemannede omsorgsboliger, hjemmehjelp, BPA, dagaktivitetstilbud og
frivillighetsarbeid. Enheten har organisert tjenesteområdene i 7 avdelinger og har ca. 450 ansatte.
Utfordringer i 2018:
Økningen i eldre over 80 år, demens og dårlig score på mange forhold som berører levekår og
folkehelse gir økte utfordringer for hjemmebaserte tjenester. Over tid har hjemmesykepleien fått
flere brukere og brukere med mer sammensatte problemstillinger og økt kompleksitet. Fremover
må det med bakgrunn i demografi forventes ytterligere økninger, og økt behov for
hjemmesykepleie i form av hjelp til flere og tyngre pasienter hjemme og i omsorgsbolig med
bemanning.
En hovedutfordring i årene som kommer vil være å utvikle en forebyggende, kvalitativ og riktig
dimensjonert tjeneste for hjemmeboende som rustes til å møte dagens og fremtidens økte
utfordringer. En slik strategi vil kunne redusere behovet for fremtidige institusjonsplasser. Det vises
i denne sammenhengen til strategi og tiltaksplan for hjemmebaserte tjenester 2017-2020 som
beskriver hvordan disse utfordringene skal møtes.
Enhet for hjemmebaserte tjenester har i flere år hatt utfordringer med å drive tjenestene innenfor
vedtatte budsjettrammer, og det blir derfor foretatt en gjennomgang av hjemmesykepleien i løpet
av høsten 2017. Riktig dimensjonering, rett kompetanse og god ressursutnyttelse i
hjemmesykepleien er en forutsetning for å møte morgendagens utfordringer med flere eldre og det
er helt avgjørende å ha en robust hjemmetjeneste. Gjennomgangen skal gi kommunen et bedre
bilde av dagens situasjon som grunnlag for vurdering av dagens nivå på tjenesten, samt få innspill
til videre utvikling av tjenesten. Det vil også innebære en vurdering av det etablerte
styringssystemet, og det skal sees på forvaltningspraksisen som bygger på et tett samarbeid
mellom tjenestekontor og utøvende tjenester.
Enhetens oppfølging av satsningsområder for handlingsperioden 2018 - 2021 i Helse og levekår
beskrives nærmere nedenfor.
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.
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 søkte enheten i 2017 om videre støtte fra Helsedirektoratet for å forlenge pilotprosjektet
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«sammen inn i felleskap og aktivitet» som var et samarbeid mellom «Med hjertet for Arendal,
Tyholmen Frivilligsentral og Hisøy frivillig sentral. Søknaden ble ikke innvilget og utfordringen
fremover blir hvordan erfaringer kan nyttiggjøres uten prosjektmidler i 2018. I etterkant av
prosjektperioden er det etablert rutiner for at nye brukere blir introdusert for åpne aktiviteter ved
Frivilligsentralene, Kulturvennprosjektet til Røde Kors, Tromøy Helselags middagstilbud og andre
aktuelle tiltak. Ny aktivitet og nytt felleskap som blir en fast del av brukerens hverdag kan
forebygge isolasjon og uhelse blant eldre.
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.
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 vektlegges. Det er et mål at
man i 2018 skal få til et system hvor ansatte i hjemmetjenesten har lett tilgang på hva som finnes
av ulike aktiviteter og tilbud i alle nærmiljø. Det er også et mål at hjemmetjenestens ansatte blir
motivatorer til at brukerne skal innarbeide gode hverdagsvaner mht. aktiviteter og knytte kontakt
med aktuelle felleskap..
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.
Gode Forløp
Gode pasientforløp er en kvalitetsreform og har som målsetting å få til en mer systematisk og
målrettet oppfølging med en retningsendring fra «Hva kan jeg hjelpe deg med?» til «Hva er viktig
for deg?». Nye arbeidsmetoder og sjekklister skal i 2018 breddes til alle avdelingene i
hjemmesykepleien og er et viktig tiltak for å nå målsettingen om «å utvikle en forebyggende og
kvalitativt god tjeneste hvor bruker- og pårørendeinvolvering står sentralt slik at vi kan unngå
unødvendige innleggelser og sikre at brukerne kan leve best mulig og lengst mulig i eget hjem.»
Ernæring og fall er identifisert som to særlige risikoområder og felles prosedyrer for oppfølging av
disse områdene skal prioriteres.
En viktig målsetting vil også være å sikre gode og smidige overganger, fra sykehus,
korttidsavdelinger, eller andre aktuelle instanser. Som grunnlag for å identifisere ytterligere
forbedringstiltak skal reinnleggelser gjennomgås i månedlige møter med representanter fra
sykehuset og kommunen.
Det er definert konkrete målsettinger for implementeringen av sjekklister og prosedyrer i gode
pasientforløp og oppfølgingsansvaret for de ulike rollene i avdelingene er tydelig beskrevet i en
ansvarsmatrise. Ved innføringen av elektronisk måltavle i hjemmesykepleien mot slutten av 2017
vil avdelingenes resultatoppnåelse tydeliggjøres i månedlige rapporter for alle pasienter som skal
delta.
Enheten skal videreutvikle faglige rutiner og prosedyrer og iverksette forbedringstiltak med
utgangspunkt i egne erfaringer og rapport utformet av rådgiver i gode pasientforløp. Et eksempel
er innføring av nye samarbeidsrutiner for å kvalitetssikre interne forløp.
Resultatet av arbeidet i gode pasientforløp skal presenteres for læringsnettverket juni 2018.
Med utgangspunkt i mål fra demensplan 2020 og strategi- og tiltaksplan for hjemmebaserte
tjenester, skal dagaktivitetstilbudene vektlegge helsefremmende og forebyggende aktiviteter i et
samarbeid med hjemmesykepleien og ha ernæring og fallforebygging som særlige
satsningsområder. De skal blant annet tilby aktiviteter som bidrar til opplevelse av mestring og
tilhørighet i en gruppe og legge til rette for trening og fysisk aktivitet tilpasset brukernes
funksjonsnivå. I 2018 skal dagaktivitetstilbudene gjennomføre en mer systematisk og dokumentert
kartlegging av brukeres interesser, ønsker og bruk av min historie der det er aktuelt. Ansatte på
dagaktivitetssentre skal ha kunnskap om ernæring og ha fokus på fellesmåltider og hyggelige
måltidsrammer.
For å kunne tilby aktiviteter i tråd med nevnte mål, skal dagaktivitetstilbud i 2018 differensieres
ytterligere med tanke på funksjonsnivå. Med unntak av Kastanjen dagaktivitetssenter har de øvrige
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sentrene blandede grupper og stadig flere er for syke til å delta på aktiviteter. Hvis vi skal klare å gi
forebyggende og helsefremmende aktiviteter til de øvrige brukerne, må vi i 2018 se på
mulighetene for å ha et eget dagavlastningstilbud for de sykeste.
Med bakgrunn i at stadig flere brukerne av dagaktivitetstilbudene jevnlig er på avlastningsopphold,
etableres det en praksis med overbelegg ved noen av dagaktivitetstilbudene for å sikre full
ressursutnyttelse.
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? og 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 i 2018 reflektere over hva «Det
Gode Menneskemøtet» kan bety for brukerne i et mestringsperspektiv og hvordan vi henter fram
brukerens motivasjon. Møter vi brukeren med respekt?
Trygge Individer - Trygge Hjem
Ett av enhetens viktigste tiltak for å sikre trygge individer og trygge hjem er å bredde
implementeringen av gode pasientforløp til alle avdelinger i hjemmesykepleien. Den nye
arbeidsmetodikken gir tidligere oppdagelse av forverring og risikoområder og sikrer mer
systematisk og målrettet oppfølging av den enkelte bruker slik at det som bør og skal gjøres, blir
gjort. Metodikken kan også forhindre unødvendige innleggelser og gi bedre brukerforløp internt og
eksternt.
For brukere med demens vil rutiner i «tiltakspakke demens» sikre en kvalitativ og systematisk
oppfølging av denne brukergruppen og også ha en viktig forebyggende og tryggende effekt.
Implementeringen av «tiltakspakke demens» skal breddes til alle avdelingene i hjemmesykepleien i
løpet av 2018.
Enheten har som motto: «Ser du noe, så gjør noe med det». Enheten vil tydeliggjøre mottoet
gjennom måltavla og prioritere kurs i dokumentasjon og styrket observasjonskompetanse ved
innføring av TILT som observasjonsverktøy. Målet er å fange opp endringer hos brukere tidligere.
Kontinuitet er også en viktig faktor for å oppdage tegn på sykdom som kommer gradvis hos eldre.
Avdelingene skal derfor sikre hyppig nok oppfølging av tjenesteansvarlig sykepleier og
primærkontakt. I denne sammenheng skal det også 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. Det skal arbeides
videre med å utvikle hensiktsmessige møte- og samarbeidsstrukturer med samarbeidende
helsepersonell som eks vis fastleger, KØH, psykiatrisk sykepleiere, fysio- ergoterapeuter,
innsatsteam, aktivitetssentre og miljøverter i omsorgsboliger.
Det skal være økt fokus på brukermedvirkning og pårørendesamarbeid i alle avdelinger. I
omsorgsboligene og ved dagaktivitetstilbud for personer med demens skal det være en målsetting
om å ha pårørendemøter to ganger i året. I tillegg skal pårørende inviteres til kulturarrangement og
sommer- og førjulsfester.
Enheten skal i samarbeid med Koordinerende enhet og Tjenestekontoret fortsette oppfølgingen av
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Bystyresak som gjelder system for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Det er et viktig mål at
brukere får nok og riktig tjenesteinnsats spesielt i starten, for å sikre tidlig og helsefremmende
innsats for trygge hjem og trygge overganger. Det skal i denne sammenhengen også utvikles god
kvalitet på styringstall og sikres tilstrekkelig utmålt tid på arbeidslistene. Nye rutinebeskrivelser skal
implementeres og følges opp både i hjemmesykepleien og ved tjenestekontoret.
Kompetanse og Rekruttering
Kompetanse er avgjørende for å sikre tjenester av god kvalitet, effektiv ressursutnyttelse og godt
omdømme som en attraktiv arbeidsplass. Tiltak for å utvikle og mobilisere nødvendig kompetanse
skal beskrives i enhetens aktivitetsplan for 2018. 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 komplekse behov.
Enheten vil kartlegge viktig kompetanse og kursaktivitet på avdelingsnivå. Ved behov skal
nødvendig kompetanse mobiliseres på tvers av dagens soner.
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
innenfor hjemmesykepleien være et mål i 2018 å øke sykepleier/vernepleierbemanningen til 55 %.
Avdelinger som ikke har nådd dette målet skal i dialog med enhetsleder vurdere omgjøring av
stillinger ved vakanser. Ved vakanser skal det også vurderes om det er hensiktsmessig og mulig å
ansette andre faggrupper enn de tradisjonelle. Hvis enheten ikke får rekruttert tilstrekkelig antall
sykepleiere/vernepleiere må særskilte rekrutteringstiltak vurderes.
Avdelingene i hjemmesykepleien skal sikre god veiledning og oppfølging av studenter og lærlinger.
Enheten har forventninger til at retningslinjene for heltidskultur vil bidra positivt også med tanke på
fremtidig rekruttering.
Innovasjon
Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere kostnader, øke livskvalitet og mye
mer. Det er ikke bare produkter eller teknologiske løsninger som regnes som innovasjoner. Bedre
prosesser, tjenester, løsninger, ja – en forbedring av hvordan man for eksempel tar i bruk ny
teknologi kan i seg selv være en innovasjon.
Enheten ønsker å videreutvikle helsefremmende ledelse og samhandling som handler om å se
mennesker - om å motivere, inspirere og å legge til rette for å oppnå resultater sammen. Målet er å
skape eierskap til forbedringsprosesser, og ta ansatte aktivt med i å forbedre og sette
organisasjonen i stand til å nå overordnede målsettinger og ambisjoner i strategiplanen. Flere tiltak
skal bidra til dette:







Kommunikasjonstrappa, feedback, den gode teamopplevelsen, samt medarbeiderskap og
ledelse er tema som skal følges opp videre i møter med avdelingsledere og
fagkoordinatorer.
Avdelingslederne skal fullføre lederutdanningen og delta i ledersamlinger for å styrke
bevisstheten om hva det vil si å være leder i Arendal kommune.
Ta i bruk og involvere medarbeidere i LEAN som metode for å forbedre og effektivisere
enhetens tjenester og rutiner og sikre effektiv ressursutnyttelse.
Medarbeidere skal gjøres kjent med enhetens måltavle som definerer verdier og drivere for
å nå viktige samfunns- og brukermål. Prosessen skal også hjelpe til med å implementere
viktige verdier og kjerneprosesser i virksomheten, dvs. hvordan vi skal jobbe med de riktige
tingene for å gjøre tingene riktig.
Oppfølging av medarbeider- og brukerundersøkelsene i lederteamet, HMS-utvalgene og i
avdelingene.

Et viktig tiltak for å ruste hjemmebaserte tjenester til å møte fremtidige utfordringer var å
implementere en ny og mer hensiktsmessig organisering av tjenestene fra januar 2017. Enheten vil
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evaluere rollen og arbeidsoppgavene til fagkoordinator og legge dette til grunn for å vurdere
endringer.
Omgjøring av vikarmidler til flere faste stillinger i enhetens bemanningsenhet vil vurderes.
Regelmessige møter mellom ansatte i bemanningsenheten, 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 2018.
Endringen vil forhåpentligvis 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 å fremskynde
innkjøp av nytt låssystem.

12.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,6

2,8

2

Fravær langtid (%)

9,3

6,6

7

Nærvær (%)

88,1

90,6

93

91

Antall HMS-avvik

232

55

2 000

75

Antall kvalitets-avvik

662

241

2 000

300

Andel heltidstilsatte

20,18

40 %

25

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

66,43

70 %

70

HMS-mål 1:
Vi skal sammen skape arbeidsmiljøer som fremmer nærvær, trivsel og som har fokus på å levere
gode tjenester.
HMS-mål 2:
Vi skal ha fokus på forebyggende tiltak for å forhindre arbeidsrelatert fravær.
HMS tiltak:









HMS- og kvalitetsutvalget skal sørge for å gjøre HMS-målene godt kjent for alle
medarbeidere.
Det skal være minimum fire møter i HMS- og kvalitetsutvalget i året.
HMS- og kvalitetsutvalgene skal jobbe aktivt med å definere og gjennomføre
forbedringstiltak for å nå enhetens målsettinger, jf. strategi- og virksomhetsplan og
måltavle. Oppfølging av avvik, arbeidsmiljøtiltak og nærvær skal også være tema. Det skal
skrives referat fra møtene og forbedringstiltak innenfor aktuelle områder skal beskrives i
avdelingens aktivitetsplan.
Avdelinger som har mer enn 15 % fravær skal utarbeides en egen tiltaksplan og
nærværsteamet skal trekkes inn.
Ansatte med flere egenmeldinger og høyt fravær skal følges opp gjennom samtaler med
leder. «Raskere Frisk» skal også vurderes som et forebyggende tiltak.
Avdelingene skal regelmessig gjennomføre etisk refleksjon på arbeidsplassen. Alle
avdelinger skal i 2018 reflektere over hvordan man kan utvikle samarbeidet i avdelingen og
gjøre hverandre gode.
Alle nyansatte skal følges opp iht. sjekkliste for nyansatte og ha en fadder.
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Alle faste ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtaler en gang i året. Gruppesamtaler
skal tas i bruk som metode.
Det skal avholdes årlige vernerunder og brannøvelser iht. årshjul.
Evaluere antall HMS utvalg.

12.4 Heltidskultur
Enheten ønsker å utvikle en heltidskultur og har definert følgende mål og tiltak for 2018:
Mål:



Andel ansatte som jobber heltid skal være minst 25 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten skal økes til 70 %

Tiltak:




Delta med to piloter (Tromøy og Solhaug hjemmesykepleie) i heltidsprosjektet fra og med
høsten 2017, samt utvide deltagelsen i prosjektet for flere avdelinger i løpet av 2018.
Ta i bruk vikarmidler til flere faste stillinger i vikarpool og i avdelingene, samt sikre fleksibel
bruk av personellressurser mellom avdelingene. Enheten vil med dette tiltaket også sikre
bedre tilgang på formalkompetanse ved fravær.
Følge opp mål og retningslinjer for heltid og som skal behandles av Bystyret i desember
2017.

12.5 Klima/Miljø
Enheten har fått noen elbiler og to el-sykler. Avdelingene skal jobbe med å optimalisere bruken av
disse.
Avfallssortering skal følges opp etter gjeldende rutiner.
Innkjøp vurderes opp mot miljøperspektivet så langt det lar seg gjøre.
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13 Enhet institusjoner (1305)
13.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter

Budsjett 2017

Regnskap 2016

291 309

285 238

282 609

-114 321

-106 072

-110 692

176 988

179 166

171 917

Netto driftsramme enheten

13.2 Enhetens oppfølging
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

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 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,
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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.
Kvalitetsforbedringer og faglige mål for 2018:
Enheten har en målsetting i å iverksette kvalitetsmålinger og å jobbe med systematisk
kvalitetsforbedrende tiltak. Svært syke beboere med multiple diagnoser i tillegg til demenssykdom
gir store krav til kompetanse og faglig vedlikehold av ansatte.
Enhetens ledergruppe består av 10 avdelingsledere og enhetsleder. 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.









Bruker medarbeiderundersøkelsen aktivt.
Legge til rette for medarbeidersamtale. Evt. gruppesamtale
Finne tid til oppfølging av medarbeiderne.
God kompetanseplan på alle nivå: enhet, avdeling, individ. Kompetansebehov. Tilbud om
kurs.
Legge til rette for det gode menneskemøtet. Viktig at medarbeiderne blir sett, Satsing på
Coaching og leder som motivator. Veiledning
Fokus på involvering, mestring og ansvarliggjøring av medarbeidere.
Veiledning/oppfølgning av elever/studenter.
Ved å ha fokus på disse områdene mener vi at vi vil få økt trivsel og økt nærvær.

Hovedsatsning i 2018 er:
Trygge individer:






Innkjøp og implementering av velferdsteknologi
Riktig bruk av tvangsvedtak og tillitsskapende arbeid.
Systemer for kartlegging av adferd.
Systemer for hvor beboer befinner seg til enhver tid.
Heltidskultur

Det gode menneskemøtet:





Gode innkomstrutiner og kjennskap til beboerne
God kommunikasjon med pårørende
Ansatte kjennskap til beboer/primærkontakt.
Livsgledearbeid

Gode forløp:






Dokumentasjon
Samhandling: samarbeid med lege og spesialisthelsetjenesten
Individuell tilrettelegging
TILT, HLR, MUST, Ernæring, Smertekartlegging, lindrende omsorg, adferdskartlegging,
årskontroller (standardiserte rutiner), vaksinasjoner, god og riktig dokumentasjon i
journalsystemet, felles prosedyrer som er kjent og implementert.
God, riktig og formell kompetanse.

Kompetanse:


Ansatte må til enhver tid ha kompetanse på:
o Demens, lovverk, adferd, miljøbehandling
o Psykiske lidelser
o Lindrende behandling
o Velferdsteknologi og medisinsk-teknisk utstyr samt laboratorium
o TILT
o MUST og ernæring
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o
o
o
o
o
o

HLR
Livsgledekriterier og rutiner
Forflytningsteknikk
Etikk
Legemiddelhåndtering
Dokumentasjon

Rekruttering:





Vurdering av behov ved all ledighet.
Systemer på opplæring, coach, forutsigbarhet.
Godt arbeidsmiljø og kollegastøtte
Arbeide aktivt med å innarbeide heltidskultur

Fagutvikler sørger for systemer for rullerende kursing internt eller eksternt. Knyttet til interne krefter
eller eksterne dersom det er nødvendig.
Beskrivelse av enhetens satsingsområder for 2018:










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.
TILT. Ansatte skal også i 2018 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 2018. Det gjelder først
og fremst Saltrød BOS (jan 2018) og Plankemyra BOS som starter sin prosess.
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 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 2018
satsing på kompetanse innen dette fagfelt.
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
første halvdel av 2018.
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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.
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 det blir tilsatt fagutvikler i første halvdel av 2018.

13.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,2

2,1

2

Fravær langtid (%)

8,3

7

6

Nærvær (%)

89,5

91

93

92

Antall HMS-avvik

112

2 000

1000

Antall kvalitets-avvik

351

2 000

1000

Andel heltidstilsatte

24

40 %

50

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

60

70 %

70

Det er en klar utfordring at institusjonsomsorgen ikke har standard for bemanningsfaktor. Heller
ikke nasjonalt er det føringer for dette. Kommunene rundt oss forholder seg også ulikt til
problematikken. Det som er klart er at institusjonspasienten er blitt langt mer krevende siste 10 år,
samtidig som bemanningssituasjonen er uendret eller lavere enn tidligere. Enheten vil starte et
arbeid sammen med Koordinerende Enhet for å utarbeide forslag til standard for bemanning av
korttids- og langtidsavdelinger i Arendal Kommune.
Enhet Institusjon har HMS-utvalg i hver avdeling. Avdelingsledere i enheten har i tillegg til det
systematiske HMS arbeidet utfordringer med økende tilfeller av utagerende eldre som gir hyppige
og mer utfordringer i forhold til vold/trusler. For å ivareta medarbeiderne må det utarbeides en
fremtidig plan for hva som er prioriterte oppgaver og hvilke type oppgaver som kan sorteres bort.
Det skal jobbes mer systematisk avvik / forbedringsmuligheter.
Kortere behandlings og liggetid, spesielt i korttidsavdelingene, vil kreve flere personer med riktig
faglig bakgrunn. Riktig dimensjonering av budsjettmidler til kurs og sertifiseringer blir en utfordring
de neste årene. Nye arbeidstidsordninger kan løse noe, men det vil fortsatt være krevende.

13.4 Heltidskultur
Enheten har 3 pilotavdelinger som deltar i prosjektet Heltidskultur høsten 2017. Det er en
målsetting at 2018 inkluderer flere avdelinger som pilot og hvor det høstes erfaringer på tvers i
enheten. Nye retningslinjer for Heltidskultur implementeres.

13.5 Klima/Miljø
Avdelingene er Miljøfyrtårnsertifisert.
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14 Nav arendal (1306)
14.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

161 412

158 542

181 864

Sum inntekter

-86 212

-81 382

-109 622

75 200

77 160

72 242

Netto driftsramme enheten

14.2 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 hatt en fin utvikling siden starten i 2007 og vil jobbe videre med å være i fremste
rekke på innovasjon, utvikling og god måloppnåelse opp mot hovedmålene. Som del av Helse og
levekårsavdelingen i kommunen er NAV Arendal sterkt involvert i satsingene rundt inkludering og
«Alle innenfor! Ingen Utenfor!» strategien.
Enheten står ovenfor store utfordringer i 2018. Det ene er reduserte rammer med 1 million, behov
for ytterlig 2 millioner for å holde tjenestene på 2017 nivå, samt at det lave antall flyktninger IMDI
anmoder kommunen om å bosette gir en netto utfordring på 8 millioner. Denne totalen lar seg ikke
løse med de tiltakene og målene som presenteres i virksomhetsplanen. Status på utfordringene vil
det rapporteres på i tertialrapporteringen.
Hovedmål:

Virksomhetsplan

56(137)

Styringsdokumenter:
I tillegg til de kommunale styringsdokumentene må NAV Arendal også forholde seg til statlige
styringsdokumenter for NAV. De operative målene og tiltakene samsvarer i stor grad både med
kommunale og statlige målsetninger.
Virksomhetsstrategien for NAV 2011-2020 definerer innsatsområder som peker ut retningen for de
valg og prioriteringer som skal tas fram mot 2020 for å realisere etatens mål.
Langtidsplan 2018-2021 operasjonaliserer virksomhetsstrategien, og viser de viktigste
prioriteringene for etaten de neste fire årene. Mens NAVs virksomhetsstrategi forteller hvor vi skal
på overordnet nivå, handler langtidsplanen om de områdene vi aktivt må jobbe mer med for å
forbedre oss. Den inneholder områder det er spesielt viktig å styre på, som har høy risiko, og som
vi har behov for å utvikle oss på. Dette er altså ikke en oversikt over alt NAV gjør.
Mål og disponeringsbrev 2018 til fylkene angir hovedprioriteringer for tjenestelinjen i 2018. Fylkets
virksomhetsplan for 2018 med tilhørende innsatsplaner og NAV-kontorenes virksomhetsplaner
angir prioriterte daglige aktiviteter ved alle enheter som skal bidra til fylkets måloppnåelse.
Fra langtidsplanen – prioriterte områder og delområder 2018-2021

NAV Arendal vil i 2018 prioritere følgende aktiviteter
Virksomhetsplan for NAV Arendal gir en oversikt over prioriterte aktiviteter innenfor statlige og
kommunale tjenester i kontoret. Aktivitetene underbygger NAV sin hovedmålsetning om at flere
skal i arbeid og kvalifisere seg til arbeid. Flere av aktivitetene passer under flere av hovedmålene,
men er bare plassert under et av dem. Aktivitetene er som regel operasjonalisert i egne
dokumenter.
Flere i arbeid
Aktivitet

Ansvar

Når

Rekrutteringsteam, som består av 5 veiledere, jobber tett opp mot arbeidsgivere
for å bistå med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Interne jobbrettede gruppebaserte
oppfølgingsaktiviteter, hvor målet er jobb i løpet av kort tid.

Avdelingsleder
Marked

2018

Formidlings arbeid. Dette er et bilde på essensen av NAV Arendal sitt arbeid og
det er vesentlig å utvikle de faktorene som får brukerne i arbeid.

Avdelingsleder
Marked

2018

Tilpassede Jobbmesser for arbeidsgivere jevnt 1-2 ganger i måneden gjennom
året.

Avdelingsleder
Marked

2018

Effekt prosjekt for å få sosialhjelpsmottagere over i arbeid. Samarbeid med
Durapart, Kirkens bymisjon og Pøbelprosjektet.

Avdelingsleder
Aktivitet

2018

Direkte i aktivitet. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere prosjekt sammen med
Kirkens bymisjon (Gateentreprenørene). I aktivitet fra dag en.

Avdelingsleder
Aktivitet

2018
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Flere i arbeid
Utvikling Introduksjonsprogrammet for flyktninger sammen med Arendal Voksen
Opplæring, med mer arbeidsretting, arbeidspraksis og sosialfaglig oppfølging for
å nå målsetningene om inkludering og integrering.

Avdelingsleder
Flyktning

2018

Egenetablering for brukere som ønsker å etablere egen virksomhet.

Avdelingsleder
Marked

2018

Avdelingslederne

2018

Alle ansatte

2018

Ungdom under 30 år. Dette er en nasjonal satsing i NAV og målet er å gi alle et
tilbud om aktivitet på et tidlig tidspunkt (før 8. uker). NAV Arendal er med å utvikle
det nasjonale verktøyet for dette.
Arbeidsrettede kvalifiserende kurs som AMO-kurs og utdanning i det ordinære
utdanningssystemet.

Bedre brukermøter
Aktivitet

Ansvar

Når

Tett oppfølging av de som trenger det mest. Jobbspesialister som skal jobbe
metodisk med et mindre antall brukere. (Supported employment)

Avdelingsleder
Aktivitetsteam

2018

Gruppeveiledning utvikles videre der det er hensiktsmessig. Herunder interne
jobbklubber og gruppeveiledning av prioriterte grupper.

Avdelingslederne

2018

Ordinær oppfølging utvikles ved digitalisering og samarbeid med andre aktører
som aktuelle kommunale enheter, fast leger og andre.

Avdelingslederne

2018

Digitalisering. Ha gode moderne digitale tjenester. Tilpasse kommunikasjon til
den enkelte bruker (digitale/ikke digital). Treffe brukerne på rett sted: institusjoner,
hjemme, skole, arbeidsplass etc.

Avdelingsleder
Serviceteam

2018

Utvikling av bosettingsarbeidet for flyktninger sammen med Arendal Voksen
Opplæring og andre aktuelle enheter med fokus på sosialfaglig oppfølging,
frivillighet og boveiledning for å nå målsetningene om inkludering og integrering.

Avdelingsleder
Flyktning

2018

Aktivitet

Målgruppe

Når

Lederutvikling PULS programmet.

Lederteam

2018

Kommunalt lederutviklingsprogram - Enhetsleder

NAV leder

2018

Veileder

2018

Metodefellesskap. Utvikling og standardisering av brukerrettede metoder internt i
NAV og opp mot samarbeidspartnere.

Alle ansatte

2018

Nærværsarbeid og fraværsoppfølging. Fortsette å ha fokus på området og utvikle
verktøy som Nærværsspillet videre.

NAV leder, Alle
ansatte

2018

Avdelingslederne

2018

Øke kompetansen ytterlig rundt kommunikasjon og holdninger i forhold til brukere
og egne ansatte. Ny personvernlov trer i kraft i mai.

Alle ansatte

2018

Kollegaveiledning av veiledere for å bevisstgjøre veilederrollen opp mot NAV sin
veilederplattform.

Alle ansatte

Økt kompetanse

Ny digital aktivitetsplan for NAV brukere – Digital oppfølging

Team baserte kompetanseplaner som del av team-dokumentet i tillegg til
overordnet kompetanseplan.

2018

Andre relevante tiltak og prosjekter i NAV Arendal
Aktivitet
Bedre gjennomføring av Videregående skole. Satsing på helhetlig og koordinert
oppfølging fra ungdomsskole til man er ferdig med VGS. Samarbeid med
oppvekst, NAV og Fylkeskommunen.
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Andre relevante tiltak og prosjekter i NAV Arendal
Digital utsending av sosialvedtak til de som har digital postkasse og sentral
utskrift til andre.

Avdelingsleder
Internservice

2018

Miljøvaktmester. Prosjekt med oppfølging av midlertidige boliger, kommunale
boliger og boliger med flyktninger. Mål: Forebygge skader og hærverk.

Avdelingsleder
Flyktning

Juni
2018

Barnefattigdomsprosjekt. Oppfølging av familierier med store utfordringer.

Prosjektleder

2018

Økonomi og gjeldsrådgivning. Interkommunalt prosjekt med NAV Arendal som
driftsoperatør.

Prosjektleder

2018-

Fra leie til eie, herunder digitalisering av husbankens tjenester. Best i landet på
digital søknad om bostøtte.

Prosjektleder

2018

DigiSos. Integrering av felles brukerportal i NAV med både statlige og kommunale
tjenester.

Prosjektleder

20182019

NAV i VGS. Prosjekt med NAV ansatte tilgjengelig på Sam Eyde VGS.

Prosjektleder

Juli 2018

IPS prosjekt opp mot Sykehuset ved DPS og ARA. NAV sine medarbeidere
jobber tett med behandlingsteamene mot arbeid.

Prosjektleder

2018-

14.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2

1,5

1,5

Fravær langtid (%)

7,8

5,5

5

Nærvær (%)

90,2

93

93

93,5

Antall HMS-avvik

22

36

2 000

25

Antall kvalitets-avvik

3

2

2 000

5

Andel heltidstilsatte

94 %

95 %

40 %

90 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

92 %

93 %

70 %

94 %

Nærvær

HMS

Ansatte

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
Nav Arendals mål ligger litt over kommunens mål på nærvær siden ca. halvparten av de ansatte i
enheten er statlig ansatt. Målet er minst 93,5 % nærvær i 2018 noe som samsvarer med statens
målsetninger.
Enheten har et aktivt HMS utvalg og en 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.

14.4 Klima/Miljø
Enheten er miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 og etterlever nødvendig rapportering og tiltak for å
følge opp dette. Tiltak som er innført som en følge av dette er bygningstekniske tiltak som å
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installere strømstyringssystem i alle lokaler og gode rutiner rundt kildesortering av søppel. I tillegg
bruker enheten elektriske biler og har to sykler tilgjengelig hvorav en er elektrisk. Alle innkjøp
vurderes opp mot miljøperspektivet så langt det lar seg gjøre.
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15 Østre Agder krisesenter (1307)
15.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

10 974

10 415

10 198

Sum inntekter

-6 009

-5 625

-5 951

4 965

4 790

4 247

Netto driftsramme enheten

15.2 Enhetens oppfølging
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 bistand.
I 2016 mottok 34 barn, 31 kvinner og 4 menn tjeneste fra enheten.
Utvikling av tjenesten
Arbeidsgiverstrategien Sammen for framtida Arendal 23 er godt kjent for alle 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.
Etisk refleksjon inngår i personalmøter og skal videreføres i 2018. Målet er å skape positive
holdninger og et klima som fremmer mestring både for ansatte og mottakere av tjenesten.
Videreutvikle barnefaglig kompetanse:
Barnefaglig ressurs ved enheten (2 ansatte), startet på ICDP veilederkurs okt. 2017 og fullfører vår
2018.
Det planlegges kompetanseheving i:
"Profesjonelle barnesamtaler", i samarbeid med evt. barnevernstjenester som er knyttet mot
enheten".
Cos Circle of security (Trygghetssirkelen). Identifisere tilknytning mellom barn og omsorgsperson
og videre oppfølging/veiledning.
Veiledningskompetanse styrkes:
Fast veiledning fra RVTS.
Alle ansatte deltar i 3 dagers kurs i "Motiverende intervju". Det skal videre utarbeides plan på
øvelse, utvikling og vedlikehold av kompetansen.
Krisesentertilbud til menn og barn
Krisesentertilbudet til kvinner og barn, og krisesentertilbudet til menn og barn 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 til framkommelighet og at tilbudet for øvrig er tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg skal
det være godt tilrettelagt for barn som kommer med sine fedre.
Dagens tilbud innfrir ikke lovens krav. Dette gjelder både ift. bevegelseshemmede, men også
aktuelle barn som skal ha tilbud i leiligheten. Enheten tilstreber å etterkomme lovens krav
tilfredsstillende i eksisterende tilbud, men det er behov styrke tilbudet på linje med det som tilbys
kvinner og barn! Loven setter krav til et likeverdig tilbud.
Et forslag kan også være å samlokalisere de 2 tilbudene, da vil fellesrom for barn og ungdom og
aktivitetsareal utendørs for barn kunne disponeres uavhengig om det er en far eller mor som skal
være beboer sammen med sitt (sine) barn. Personalressursen vil være tilgjengelig i ØA primære
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krisesenterbolig 24/7, også for menn og tilhørende barn.
I tillegg til å innhente erfaringer fra krisesentre som allerede har et samlokalisert tilbud, skal det
også gjennomføres en risikoanalyse for å belyse om dette vil være et forsvarlig tilbud.
Fokus på forebygging av vold i nære relasjoner gjennom





Styrke samarbeidet med barnevernet i samarbeidskommunene.
Styrke samarbeid med konsultasjonsteamet i Agder.
Videreutvikle enhetens posisjon ift. kommunens handlingsplan for vold i nære relasjoner.
Videreutvikle informasjonsarbeid om tematikk og tjenesten.

15.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,7

0,7

2

Fravær langtid (%)

24,8

9,7

5

Nærvær (%)

72,5

89,6

93

93

Antall HMS-avvik

13

2

2 000

10

Antall kvalitets-avvik

12

6

2 000

10

Andel heltidstilsatte

ca. 50 %

ca.50 %

40 %

50 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

ca.50 %

ca.60 %

70 %

65 %

Fravær/nærvær:
Sykefraværsoppfølging skjer i tråd med gjeldende retningslinjer.
Fravær/nærvær har vært fast punkt på personalmøter, videreføres i 2018
Avvik:
De fleste innrapporterte avvik omhandler avvik som gjelder sikkerhet.
Enheten er opptatt av å forebygge risiko for ansatte og brukere. Sikkerhetsrutiner evalueres
kontinuerlig og avvikshåndteringen benyttes til å lukke avvik med forebyggende tiltak.
Enhetens HMS mål 2018:





Lavt sykefravær
Høy sikkerhet for ansatte og beboere
Ansatte skal oppleve trivsel, utvikling og mestring
Heltidskultur skal være tema i enhetens HMS utvalg. Øke stillingsprosenter når det er
mulig.

15.4 Heltidskultur
5 av 14 stillinger er under 50 %.
I tråd med kommunens mål fortsetter enheten å tilstrebe at ansatte skal tilbys store stillinger. Pr.
2017 har ca. 50 % av de ansatte 100 %stillinger.
Ved ledighet av stillinger gjøres det alltid vurderinger om stillingsprosenten kan økes for aktuelle
ansatte.
Heltidskultur skal være et tema i medarbeidersamtaler og personalsamlinger. Leder skal ha
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fokuset med seg i møtet med ansatte og aktualisere fordelene med å jobbe fulltid.

15.5 Klima/Miljø
Enheten har stort fokus på gjenbruk. Dette gjelder både klær og utstyr. Mange som bor på
krisesenteret har ikke en ordnet god økonomi og trenger klær og utstyr der og da.
Beboere som skal reetablere seg har ofte behov for møbler og utstyr. Krisesenteret forøker å
hjelpe med å skaffe det som er nødvendig og bistår med å hente/kjøpe brukte (beboer betaler selv)
møbler og utstyr, som enten gis bort eller er til salgs.
Enheten har produktdatablad på alle stoffer som har kjemisk innhold.
Avfallssortering gjøres etter gjeldende rutiner og alle nye beboere får informasjon og veiledning.
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16 Legevakten (1308)
16.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2017

Regnskap 2016

33 313

28 599

28 213

-19 896

-16 805

-18 041

13 417

11 794

10 172

16.2 Enhetens oppfølging
Bystyrets ressurstildeling
Budsjettøkningen i 2018 er 45 000 kroner til økte nødnettutgifter og 70 % av KØH/LV
overlegelønnen er lagt inn i legevaktens budsjett. Det er i tillegg lagt inn justering av husleie og
lønn legebilsjåfør. 50 000 kroner er lagt inn for å dekke kurs i akuttmedisin og vold og overgrep
som ifølge Akuttforskriften er et krav til alle ansatte på legevakt.
Legevaktens visjon «Tilstede med trygghet og kompetanse».
Legevakten har en beredskapsfunksjon. Økt innbyggertall og aktivitet har medført at Legevakten
over flere år har hatt behov for en styrking av bemanningen. Akuttforskriften av april 2015 har krav
om svartid på telefon på 80 % innen 120 sekunder. På bakgrunn av dette fikk Legevakten økt
bemanningen til tre sykepleiere på natt og fire på kveld og helg. Dette har avhjulpet situasjonen
noe, men på enkelte kvelder og spesielt i helgene er bemanningen fortsatt for lav. Dette vil bli enda
tydeligere ved nytt triageringsverktøy og etterhvert med nye lokaler.
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. Planleggingen av nytt bygg KØH/LV er
i gang, men det er viktig at prosessen ikke stopper opp eller blir forsinket.
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 hatt, blir tatt i bruk i løpet av høsten 2017. 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.
Alle ansatte skal gjennomføre kurs i akuttmedisin og vold og overgrep i løpet av våren 2018 for å
oppfylle Akuttforskriftens krav.
Legevakten jobber med en revidert opplæringsplan for å kvalitetssikre og øke kompetansen for
nyansatte, noe som igjen kan lette rekruteringen til vakante stillinger.
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16.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,3

1,9

1,5

Fravær langtid (%)

4,9

3,1

4,5

Nærvær (%)

93,8

94,9

93

Antall HMS-avvik

0

2 000

Antall kvalitets-avvik

9

2 000

94

Andel heltidstilsatte

6%

13 %

40 %

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

45 %

47 %

70 %

70 %

Avvikstallene fra 2016 var ufullstendige, så sammenligning er ikke mulig. Det oppfordres til å skrive
avvik ved feil eller uønskede hendelser.
Legevaktens HMS utvalg har jevnlige møter for blant annet å gjennomgå avvik, og gå vernerunde.
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.
Det avholdes årlig brannøvelse og kurs i hjertelungeredning.

16.4 Heltidskultur
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.
I 2016 fikk vi tilført midler for å oppbemanne, noe som resulterte i økt stillingsprosent til flere i
2017, deriblant tre ansatte som fikk økt til 100 % stilling.
Vi har fokus på å øke deltidsstillingene til de ansatte, men samtidig må dette balanseres mot
rekrutteringsutfordringer i små stillingsbrøker. Vi er avhengig av økte lønnsmidler for å kunne
nærme oss målsettingen på stillingsstørrelse og antall heltidsansatte.

16.5 Klima/Miljø
Legevakten er Miljøfyrtårn og ble resertifisert høsten 2014 og på nytt 2017. Fokus på helse, miljø
og sikkerhet er viktig i denne sammenheng.
Legevakten har stort fokus på søppelsortering og energiforbruk. Det utarbeides årlig en rapport til
Miljøfyrtårnstiftelsen der det rapporteres på bl.a. avfallsmengde og CO2 utslipp. Vi har tro på at
vårt fokus på avfallssortering har ringvirkninger utover vår arbeidsplass. Vi tenker globalt, handler
lokalt.
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17 Enhet enslige mindreårige flyktninger (1309)
17.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter

Budsjett 2017

Regnskap 2016

44 133

46 048

29 332

-49 489

-49 405

-34 283

-5 356

-3 357

-4 951

Netto driftsramme enheten

17.2 Enhetens oppfølging
Ressurstildeling
Ny finansieringsordning har for Arendal kommune gitt positiv resultat.
Mange av våre ungdommer går på grunn av alder fra høyt enslig mindreårig tilskudd 1 198 000
kroner til lavt tilskudd 750 000 kroner, noe som medfører lavere inntekter.
Mange ungdommer har søkt familiegjenforening. Dersom dette innvilges bortfaller enslig
mindreårig tilskuddet. Dette skaper uforutsigbarhet med tanke på økonomi.
Enhetens oppfølging/satsningsområder

Kilde: FoU-prosjekt nr 164016






·Enheten består av 5 bofellesskaper og et uteteam.
IMDi anmoder om bosetting av 2 barn/unge i 2018.
Implementerer traumebasert omsorg i alle avdelinger.
Trener på etisk refleksjon i alle ledd.
Sikre VI følelsen i enheten og 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 fram mot 2019-20.
Omsorg og respekt
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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 definerer sine behov og reflekterer 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 at alle får grunnskoleutdanning og får forutsetninger for å fullføre videregående opplæring.
Jobb/praksis
Ungdommer som ønsker det får hjelp til å finne praksisplass/deltidsjobb.
Vi viderefører prosjekt sommerjobb i samarbeid med avdelinger innen helse levekår og andre
aktuelle arbeidsplasser. Igjennom dette prosjekt får alle ungdommer tilbud om sommerjobb inntil
10 timer per uke i 4 uker på en arbeidsplass i sommerferien.
Fritidsaktiviteter
Inkluderer ungdommene i fritidsaktiviteter sammen med andre norske ungdommer.
Arrangerer felles aktiviteter mellom avdelingene.
Samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde Kors, Kilden, Fortet SMS idrettslag etc.
Nettverk og forankring
Vi motiverer ungdommene til å ta del i samfunnet utenfor avdelingene.
Viderefører prosjekt «SAMMEN» i samarbeid med SOS barnebyer.
Botilbud
Ungdom under 18 bor i bofellesskap. I samarbeid mellom bofellesskap og uteteam får
ungdommene nødvendig hjelp til å finne egen bolig og etablere seg når de blir 18 år.
Faglige mål
Sikre at alle avdelingene har kvalitetsmessige gode tilbud. Implementere Traumebasert omsorg.
Sikre et felles faglig grunnsyn/verdier og en felles forståelse av hvordan arbeidet og kontakten med
ungdommene skal være.
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.
Utvikling av medarbeidere







Implementerer traumebasert omsorg i alle avdelinger.
Gjennom fellesmøter, fagdager, personalmøter og veiledning i hver enkelt avdeling, har vi
fokus på mestringsledelse og mestringsklima.
Alle ansatte må ha kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å møte ungdommene i
«landingsfasen». Innarbeide metodikken «refleks til refleksjon».
Trene på etisk refleksjon i arbeidshverdagen.
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 kunne romme ungdommens smerte.
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17.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

92,6

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,6

3,2

Fravær langtid (%)

7,7

7,8

Nærvær (%)

90,7

89

93

Antall HMS-avvik

5

2

2 000

Antall kvalitets-avvik

9

0

2 000

Andel heltidstilsatte

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

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.
Sykemeldte følges opp i tråd med IA-avtalen. HMS-utvalget har fokus på et godt arbeidsmiljø.
Utarbeide gode rutiner i forbindelse med vold og trusler.

17.4 Heltidskultur
Alle avdelingene har lange vakter inntil 15 timer. De minste stillingene er på 70 % med hvilende
nattevakt. Nærvær oppimot 100 %. Innføringen av ikke-rullerende arbeidsplan medfører mulighet
for planlagt arbeid for å oppnå 100 % stilling.

17.5 Klima/Miljø
Stort fokus på å gi ungdommene opplæring i kildesortering. Utover dette har ungdommene
busskort for å lære seg å bruke kollektivtransport.
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18 Spesialpedagogiske tjenester (1402)
18.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

42 179

41 035

37 508

Sum inntekter

-2 851

-1 724

-3 495

Netto driftsramme enheten

39 328

39 311

34 013

18.2 Enhetens oppfølging
Enhetens overordnede mål er å medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte utviklings- og
opplæringsbehov i Arendal kommune får like muligheter til vekst og utvikling, og at de sikres tidlig
og riktig innsats når et problem oppstår eller avdekkes. Dette sammen med fellesmålet i oppvekst;
"Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet "skal danne grunnlag for alt vårt arbeid.
Vi vil derfor videreføre vårt fokus på inkludering, både på system og individnivå. Øvrige
satsingsområder og faglige mål i enheten vil være:











Utvikle gode systemer og rutiner som sikrer reell medvirkning fra våre brukere og
samarbeidsparter på alle tjenesteområder. Målet er først og fremst at brukerne skal
oppleve at de har innflytelse på eget liv gjennom tiltak de selv har vært med på å utforme.
Det er også et mål at vi gjennom dette får et bedre grunnlag for å videreutvikle og bedre
kvaliteten på tjenestene våre. Enheten vil vurdere å ta i bruk LEAN for å kvalitetssikre
prosessene i dette arbeidet.
Videreutvikle tjenestene gjennom systematisk evaluering og analyse basert på egen
statistikk og nøkkeltall. Målet er at ressursene våre, både i form av kompetanse,
organisering og økonomi utnyttes på best mulig måte.
Lede prosessen med å utvikle et korttidstilbud for mellomtrinnet i tråd med bystyrevedtak
18.5.2017
Videreutvikle Mobilt team slik at de jobber systematisk ut mot skolene på 1.-10. trinn. Det
må vurderes om antall ansatte i teamet skal økes, både som en konsekvens av endelig
form på mellomtrinnstilbudet og behovet i skolene
Vurdere PPTs rammer og kapasitet med tanke på å øke bemanning og få inn
psykologkompetanse i tjenesten. Dette må også ses i sammenheng med den pågående
evalueringen av samhandling i kommunen, mellomtrinnsatsingen og en eventuell utvidelse
og endring av mobilt team. Det er en lovpålagt oppgave at PPT skal jobbe på systemnivå,
og det vil kreve mer ressurser til tjenesten dersom dette skal gjennomføres på en
systematisk og tilfredsstillende måte.
Videreutvikle og implementere traumebevisst omsorg i større deler av organisasjonen
gjennom bruk av nettverksagentene i spesialpedagogiske tjenester og levekårsenheten.
Være en aktiv bidragsyter ved innføringen av samhandlingsmodellen BTI (bedre tverrfaglig
innsats)
Få på plass bedre kontorlokaliteter til PPT og Pedagogisk fagteam.

Pedagogisk psykologisk tjeneste





Ny intern organisering i 3 team for å redusere sårbarhet og spisse kompetansen. I tillegg vil
vi etablere ulike faggrupper som eksempelvis fagvansketeam (fagvansker) og
læringsmiljøteam (psykisk helse, klasseledelse, mobbing).
Brukerne skal i fokus i sakkyndighetsarbeidet. Barnets stemme skal inn i vurderingene fra
barnehage til skole.
Forenkle og forkorte prosessene knyttet til sakkyndighetsarbeidet gjennom økt presisjon og
nye arbeidsformer.
Generelt vedlikehold av kompetanse. Styrke alle ansattes veilednings/
endringskompetanse med utgangspunkt i en utvalgt veiledningsmodell
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Nærvær og arbeidsmiljø skal ha fokus på forebygging, og tettere oppfølging av
sykemeldte.

Sandum alternativ skole/ Mobilt team










Fortsette og utvikle periodeundervisning som undervisningsmetode med fokus på
dybdelæring
Styrke elevens ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk.
Månedlige elevsamtaler, og tett skole- hjem samarbeid med ukentlig kontakt
Arbeide systematisk med elevens sosiale ferdigheter gjennom Art som metode.
Jobbe aktivt med overgangen til videregående skole med skolebesøk og hospitering.
Fremme elevens bevissthet om kosthold og mosjon.
Tilpasse undervisningen til den enkelte elev.
Tilstrebede så lang det er mulig å gi elevene et opplæringstilbud med mulighet for full
kompetanse.
Mobilt team videreutvikles slik at de jobber systematisk ut mot skolene på 1. – 10. trinn
fortrinnsvis spisset mot elever/skoler hvor det er behov for rask bistand gjeldende
psykososiale utfordringer. Dette for å sikre at ressursen blir et bindeledd mellom et
alternativt mellomtrinnstilbud og nærskolene. Det må vurderes om antall ansatte i teamet
skal økes.

Pedagogisk fagteam
Barnehagen har ansvar for gode betingelser for utvikling, lek og læring for alle barn som tilhører
barnegruppa. Organisering av spesialpedagogisk hjelp inngår som et ledd i å skape gode leke-,
lære – og utviklingsbetingelser også for barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.









Barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp, skal inkluderes i det ordinære tilbudet i
barnehagen. De skal delta i barnegruppen på lik linje med andre barn. Spesialpedagogisk
hjelp kan også bety støtte i hverdagsaktiviteter, lek og samspill med andre barn og voksne.
Det skal arbeides for å tilpasse den spesialpedagogiske hjelpen til det allmennpedagogiske
tilbudet slik at barna opplever å være en del av en inkluderende barnehage.
Fortsette arbeidet med «Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne § 19 g i
Barnehageloven», hvor vi har møter med foresatte og barnehagen for å være i tett dialog
før vedtak om tilrettelegging fattes. Målet er at tilretteleggingen skal treffe behovet i størst
mulig grad, og at foresatte skal oppleve å bli hørt i det som er viktig for dem i forhold til
barnets behov. Samtidig vil vi gi råd og veiledning ut til barnehagene, slik at barnehagene
styrkes i å løse utfordringene gjennom egne ressurser og kompetanse.
Vi skal fortsette å følge opp saker raskt slik at barna får den hjelpen de har behov for så
tidlig som mulig.
Faglig utvikling skjer gjennom møter på fellesarenaer og et godt arbeidsmiljø sørger for at
alle medarbeiderne yter sitt beste for å gi barna et godt tilbud.
Vi vil fortsette forbedringsarbeidet, og videreutvikler gode rutiner for å vurdere arbeidet
underveis, slik at vi sikrer at de tiltakene vi setter inn fungerer og er de riktige.
Vi skal tilby «Tegn til tale- kvelder» for barnehager som trenger oppfølging i forhold til bruk
av «Norsk med tegn som støtte».
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18.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,1

1,7

1,5

Fravær langtid (%)

5

8,3

4,0

92,9

90

93

Antall HMS-avvik

1

0

2 000

Antall kvalitets-avvik

54

5

2 000

Nærvær (%)

94,5 %

Andel heltidstilsatte

40 %

70 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

90 %

Enheten jobber aktivt med oppfølging av sykemeldte, og tilrettelegger så langt det er mulig for at
sykemeldte skal ha mulighet til å stå i jobb. Dette er viktig slik at inkludering også er noe vi
etterlever i praksis og gjør til en del av enhetens kultur. Vi har til tross for dette hatt et høyt
langtidsfravær i 2017, og det er derfor også viktig for oss å klare å ivareta de som er igjen på jobb
på en god måte når arbeidspresset øker.
I 2018 vil vi ha fokus på å følge opp medarbeiderundersøkelsen, både på enhetssamlinger,
avdelingsmøter og på ledernivå. Enheten har fire årlige enhetssamlinger, og i tillegg til
medarbeiderundersøkelsen tar vi opp temaer som arbeidsgiverstrategi, felles faglige temaer etc.
Det avholdes minimum to møter i HMS utvalget pr. halvår, og det lages en enkel HMS plan for
enheten.
PPT rapporterer avvik på saksbehandlingstid. Dette har skapt større bevissthet rundt tidsbruken i
sakkyndighetsarbeidet, og snittet på saksbehandlingstid i 2017 er 90 dager. På tross av dette har
vi fortsatt mange saker som ikke behandles innenfor tidsfristen (lovbrudd), og vi må derfor ha fokus
på dette arbeidet også i 2018.
Det har vært utfordringer knyttet til lokalitetene både i PPT og i Pedagogisk fagteam, og vi må finne
bedre og mer hensiktsmessig kontorløsninger for disse to avdelingene i løpet av våren 2018.
Dagens kontorløsning er ikke tilpasset PPTs behov, og er en utfordring for arbeidsmiljøet i
tjenesten. I Pedagogisk fagteam er utfordringene plassmangel.
Kompetanseutvikling skjer på alle nivåer i organisasjonen, og det samme gjelder utvikling av den
enkelte medarbeider. Det gjennomføres medarbeidersamtaler en gang i året, og avdelingene har
regelmessige møter der aktuelle faglige temaer og utvikling av tjenestene står på dagsorden.
Kompetanseheving foregår fortrinnsvis i fellesskap med en større gruppe, men det er i noen tilfeller
også behov for individuell kompetanseheving for eksempel knyttet til tester o.l.

18.4 Klima/Miljø
Sandum alternative skole ble miljøfyrtårnsertifisert i 2017. Det er også gjort en grundig vurdering
av om våre tjenester, Pedagogisk fagteam og PPT skulle inngå i en el- bil pool. Foreløpig er
behovet hos oss så stort og logistikkmessig komplisert at det ikke er økonomisk forsvarlig. Ansatte
med fast plassering i rådhuset skal bruke rådhusets el biler ved behov for kjøring.
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19 Lunderød skole og ressurssenter (1403)
19.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

21 826

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

-46

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

21 780

21 780

Asdal skole splittes fra 2018 i to enheter og detaljbudsjettet er ikke klart, derfor fremkommer kun
netto driftsramme.

19.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

19.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Enheten ønsker å drive et kontinuerlig arbeid med å forbedre og kvalitetssikre undervisningen og
læringsmiljøet. 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 å delta på ulike arenaer, både nå og seinere i livet.
Arbeide med at alle elever skal få en mulighet til å uttrykke seg kommunikativt, og bli
forstått, uavhengig av kognitivt nivå.

Enheten 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. Enheten kan om ønskelig også bistå skoler i forkant av at de skal ta imot
elever med spesielle behov.

19.2.2 Realfagskommune
Ikke aktuelt.
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19.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat
2016

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,8

2,0

Fravær langtid (%)

2,7

3,0

Nærvær (%)

95,5

93

95,0

15

2 000

-

-

2 000

-

Andel heltidstilsatte

55

40 %

50

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

82

70 %

80

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

-

19.4 Klima/Miljø
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20 Birkenlund skole (1410)
20.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

38 918

36 667

38 511

Sum inntekter

-6 041

-4 150

-7 071

Netto driftsramme enheten

32 877

32 517

31 440

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

176

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

33 053

20.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

20.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
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
2018 vil vi fortsette å utvikle skolens læreplanforståelse og vurderingskultur. I dette arbeidet får vi
hjelp av Høgskolen i innlandet. Målet er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og
ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Elevene skal oppleve mer
læringsfremmende tilbakemeldinger.
Innenfor området sosial tilhørighet:
Vi vil fortsette vårt arbeid med det sosiale holdningsskapende programmet «Mitt valg» for å bedre
det psykososiale miljøet ved skolen. Vi har laget felles fokusområder for hele skolen, vi har
bestemt oss for øvelser vi skal gjøre og når det skal skje. Skolens fokusområder er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jeg er klar for å skape et godt læringsmiljø (august)
Jeg vil være en god venn (september)
Jeg vil samarbeide (oktober)
Jeg viser respekt for andre (november-desember)
Jeg er stolt av den jeg er (januar)
Jeg er ansvarlig for mine valg (februar-mars)
Jeg viser følelser (april)
Jeg finner løsninger (mai-juni)

Vi vil fortsette arbeidet med å fange opp elever som har et høyt fravær eller viser tegn på at de
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vegrer seg for å komme til skolen. Vi vil her benytte de nye rutinene «Elever som uteblir fra
skolen» som kommunen har utarbeidet.

20.2.2 Realfagskommune
Birkenlund vil ha særlig fokus på:







Kompetanseheving og –deling. Vi vil fortsette å delta på nettverkene i regi av
realfagssatsingen og bruke den kunnskapen de lærerne som har deltatt den statlige
videreutdanningsordningen har opparbeidet. Vi skal skape flere arenaer hvor de får snakket
sammen, reflektert og planlagt gode undervisningsopplegg.
Vi skal videreutvikle det samarbeidet vi har etablert mellom matematikklærerne.
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.

20.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

50 (2016/17)

51

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

45 (2016/17)

51

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

47 (2016/17)

50

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing

47

51

Nasjonale prøver 8. trinn – regning

46

50

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk
lesing

49

52

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing

59

52

Nasjonale prøver 9. trinn – regning

58

52

Eksamenskarakter skr. hovedmål
norsk

-

3,5

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

-

3,5

Eksamenskarakter skr. Engelsk

3,7

4

Eksamenskarakter skr. Matematikk

3,1

3,3

Grunnskolepoeng

38,3

40

Siste Resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,3

4,5

Trivsel 10. trinn

4,2

4,5

Vurdering for læring 7. trinn

3,9

4,3

Vurdering for læring 10. trinn

3,3

4,3

Mobbing på skolen 7. trinn

1,3

1

Mobbing på skolen 10. trinn

1,3

1

20.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Skolen arbeider kontinuerlig med at elevene skal oppleve faglig og sosial tilhørighet til klassen. Vi
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forventer at skolens arbeid med "Mitt Valg" og Vurdering for læring (i regi av høgskolen i innlandet)
vil føre til at elevene opplever bedre trivsel og vurdering.

20.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,2 %

1,6 %

1,5 %

Fravær langtid (%)

7,2 %

3,3 %

3%

Nærvær (%)

90,6 %

95,1 %

93

10

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

95,5 %

2 000

Andel heltidstilsatte

55 %

40 %

55 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

80 %

70 %

80 %

20.4 Klima/Miljø
Skolen er opptatt av å lære elevene om viktigheten av bærekraftig forvaltning av kloden vår, og å
påvirke elevene til å gjøre flest mulig handlinger som bringer oss i den retning. Derfor arrangerer
skolen et årlig klimaseminar for elevene på ungdomstrinnet, bruker bymarka aktivt («Bekkis») i
forbindelse med undervisningen, har bærekraftig utvikling som tema i flere av samlingene vi har
med elevene og oppfordrer elevene til å gå til og fra skolen.
Birkenlund skole er Miljøtårn sertifisert og vi vil fortsette arbeidet med å etterleve de mål vi har satt
oss der.
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21 Asdal skole (1411)
21.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

63 433

63 328

Sum inntekter

-9 645

-12 201

53 788

51 128

Netto driftsramme enheten

32 574

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

442

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

33 016

Asdal skole splittes fra 2018 i to enheter og detaljbudsjettet er ikke klart, derfor fremkommer kun
netto driftsramme.

21.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

21.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:




Barne- og ungdomstrinnet vil utarbeide et årshjul for arbeidet med læringsmiljøet og
psykisk helse som en integrert del av skolens virksomhet.
På bakgrunn av ny § 9A i opplæringsloven vil skolen revidere de skriftlige rutinene knyttet til
mobbing og annen krenkende atferd. Det vil også være behov for en tydeligere
gjennomgang hvert år både overfor personalet og elevene.
Skolen ønsker å videreutvikle samspillet/inkludering mellom elevene fra Lunderød skole og
ressurssenter og elevene på ungdomstrinnet. Konkret dreier det seg om blanda 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.

21.2.2 Realfagskommune
Her vil enheten ha særlig fokus på:



Å gjennomføre særskilte realfagsdager (matematikk og naturfag) minst to ganger pr år
både på barne- og ungdomsskolen.
Både i arbeidet med matematikk og naturfag ønsker skolen mer utforskende undervisning.
To satsinger er knyttet til dette:
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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.
Barnetrinnet er med i forskningsprosjektet Two Teachers hvor bl.a. skriving på fagets
premisser er et tema. Vårt hovedfokus vil være skriving i naturfag.
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.

21.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

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

Eksamenskarakter skr. hovedmål
norsk

3,2

3,4

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

2,8

3,3

Eksamenskarakter skr. Engelsk

3,5

3,8

Eksamenskarakter skr. Matematikk

3,8

3,4

Grunnskolepoeng

39,4

41,4

Resultatene er fra skoleåret 2016-17. Nasjonalt gjennomsnitt for 2017 settes som mål for enheten i
2018.

21.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste Resultat

Mål 2018

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

4,7

Mobbing på skolen 10. trinn

4,5

4,7

Resultatene er fra skoleåret 2016-17. Nasjonalt gjennomsnitt for 2017 settes som mål for enheten i
2018.
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21.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,1

1,0

2,0

Fravær langtid (%)

4,8

4,5

5,0

Nærvær (%)

93,1

94,4

93

93,0

Antall HMS-avvik

0

5

2 000

-

Antall kvalitets-avvik

-

-

2 000

-

Andel heltidstilsatte

45

40 %

45

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

82

70 %

80

Enhets 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 2017-18:




Arbeidsmiljøet: Dialogspillet blir brukt i personalgruppene på barne- og ungdomstrinnet.
ROS-analyse og beredskapsplan for bruk av maskiner i sløyden. Innspill fra
formingslærene innhentes.
Påse at det utarbeides beredskapsplaner i forhold til utagerende elever. Vurdere behovet
for kursing av personalet.

21.4 Klima/Miljø
Enheten ble miljøfyrtårnsertifisert i 2017. Målet for 2018 er å innhentet nødvendige opplysninger
for å få fylt ut årsrapport.
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22 Stuenes skole (1412)
22.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

38 643

38 412

40 164

Sum inntekter

-4 142

-4 272

-8 585

Netto driftsramme enheten

34 501

34 140

31 579

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

2 459

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

36 960

22.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

22.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø pågår kontinuerlig. Vi har "Det er mitt valg" som vi
arbeider med, flere voksne trenger oppfriskningskurs her som vil bli gjennomført i løpet av året. Vi
har i tillegg til Elevundersøkelsen, trivselsundersøkelse på trinnene og systematisk arbeid med
godt læringsmiljø i alle klasser. Arbeidet forsterkes av ulik kursing og veiledning av ansatte
gjennom Abup, Ressurssenteret på Asdal, forebyggende enhet og ambulerende team.

22.2.2 Realfagskommune
Enheten jobber systematisk med satsning på realfag. Vi har et utstrakt samarbeid gjennom hele
1.- 10.trinns løpet i fagene matematikk og naturfag. Vi har blant annet matematikkdager/
forskerdager, nærmiljøprosjekt, tverrfaglige prosjekter, stjernekikking og
videreutdanning/etterutdanning av personalet. Vi deltar i realfagsnettverket i kommunen. Fra
høsten 2018 vil vi forsøke en ny metodikk i matematikkundervisningen på noen trinn som er slik at
man fordyper seg i ett matematisk tema om gangen, Man gjør seg ferdig med emnet og på den
måten får vi inn god dybdelæring i faget.
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22.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

48

49

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

46

48

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

47

48

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing

49

50

Nasjonale prøver 8. trinn – regning

49

50

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk
lesing

50

51

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing

51

52

Nasjonale prøver 9. trinn – regning

52

53

Eksamenskarakter skr. hovedmål
norsk

3,0

3,5

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

2,7

3,0

Eksamenskarakter skr. Engelsk

3,9

4,0

Eksamenskarakter skr. Matematikk

3,4

3,5

Grunnskolepoeng

40,7

41

Siste Resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,3

4,4

Trivsel 10. trinn

4,2

4,4

Vurdering for læring 7. trinn

3,9

4,1

Vurdering for læring 10. trinn

3,2

4,0

Mobbing på skolen 7. trinn

1,3

1,0

Mobbing på skolen 10. trinn

1,2

1,0

22.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres i disse dager på 5.-10. trinn.

22.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,3

0.8

1

Fravær langtid (%)

6,3

1.5

2.0

Nærvær (%)

91,5

97.7

93

2

21

2 000

0

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

Andel heltidstilsatte

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %
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Enheten har fokus på HMS arbeidet gjennom å skape et godt arbeidsmiljø og gode rutiner for å ta
opp ting som påvirker det gode samarbeidet og de samhandlingsreglene personalet har utformet.
Vi vil at enheten skal være en attraktiv arbeidsplass som tar vare på medarbeiderne og gir alle rom
for utvikling og vekst.

22.4 Klima/Miljø
Stuenes skole er en Miljøfyrtårn bedrift. Vi er opptatt av bærekraftig utvikling og at vi skal ta godt
vare på naturen rundt oss. Dette gjøres gjennom bevisstgjøring rundt søppelsortering, rydding av
strender og et bevisst forhold til naturressurser. Vi oppfordrer til å gå og sykle til skolen.
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23 Nedenes skole (1413)
23.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

37 245

35 315

36 109

Sum inntekter

-5 412

-4 928

-6 244

Netto driftsramme enheten

31 833

30 387

29 865

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

318

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

32 151

23.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

23.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
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.
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. Innenfor
begrensede økonomiske rammer søker vi også å etablere målbevisste, systemrettede tiltak for å
fremme læring; lesekurs, regnekurs og lignende.
Læringsmiljø
Dette blir i stor grad en videreføring av det fokuset vi har hatt siden 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.
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
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satsingen på klasseledelse – i et tydelig inkluderingsperspektiv. Vi benytter et
analyseverktøy for inkluderende klasseledelse utarbeidet av Mette Molbæk, Ph.d. VIA
University College of Århus. Analyseverktøyet er delt inn i fire dimensjoner; en
rammesettende, en relasjonell, en didaktisk og en organisatorisk dimensjon.

23.2.2 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 også i 2018 et tydelig medansvar for skolens kollektive
kompetanseutvikling i realfag:
1.
2.
3.
4.
5.

Gradvis implementering av «undersøkende matematikk»
Spredning av god praksis med særlig vekt på dybdelæring
Regning i alle fag/ tverrfaglig samarbeid
Satsing på bruk av nettressurser i opplæringen
God gjennomføring av Lektor 2 - programmet

23.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

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

52

50

Nasjonale prøver 8. trinn – regning

53

50

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk
lesing

52

50

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing

55

55

Nasjonale prøver 9. trinn – regning

53

55

Eksamenskarakter skr. hovedmål
norsk

3,8

3,8

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,6

3,6

Eksamenskarakter skr. Engelsk

3,8

3,9

-

3,3

40,4

41,4

Eksamenskarakter skr. Matematikk
Grunnskolepoeng

Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn er fjorårets tall da årets tall ikke foreløpig er
tilgjengelig.
Resultatene på nasjonale prøver for 8. trinn svært gledelige. (2017)
Resultatene på nasjonale prøver lesing for 9. trinn reflekterer en tydelig positiv utvikling. Selv om
også resultatet i regning er over landssnittet reflekterer det ikke en ønsket utvikling for elevene.
(2017)
Eksamensresultatene 2017 er gledelige. Resultatene i engelsk er som forventet, mens resultatene
i norsk, og da særlig i sidemål, er svært oppmuntrende. Det er også godt samsvar mellom
eksamensresultatene og elevenes standpunktkarakterer.
En utfordring for oss fremover er å få stabilt gode resultater.
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23.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste Resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,6

4,6

Trivsel 10. trinn

4,1

4,2

Vurdering for læring 7. trinn

4,2

4,2

Vurdering for læring 10. trinn

3,6

3,7

Mobbing på skolen 7. trinn

1,3

1,0

Mobbing på skolen 10. trinn

1,5

1,0

Siste resultat er tallene fra undersøkelsen i 2016.

23.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,4

0,8

1,1

Fravær langtid (%)

5,2

2,7

3,2

Nærvær (%)

93,4

96,5

93

95,7

3

3

2 000

10

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

Andel heltidstilsatte
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2 000

66,1

74,5

40 %

75

69

67,8

70 %

70

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
elevenes læringsutbytte - en annen viktig indikator på vår tjenestekvalitet;
Med inkludering som en grunnleggende verdi og gjennom å legge til rette for dialog og samtale om
arbeidsgiverstrategi samt fokusområder i medarbeiderundersøkelsen arbeider vi systematisk for å
bygge kultur på arbeidsplassen.

23.4 Klima/Miljø
I et av våre HMS-mål beskriver vi at vi gjennom informasjon, tverrfaglige undervisningsopplegg
samt egen kjøkkenhage vil videreutvikle skolen som Miljøfyrtårn. Gjennom å være sertifisert som
Miljøfyrtårn- bedrift forplikter vi oss også å være miljøbevisste i forhold til innkjøp, renhold,
kildesortering og redusering av mengden søppel. Eksempelvis reduserer vi papirforbruket ved
gradvis å digitalisere ukeplaner, hjemmearbeid, prøver og liknende samt at vi har egen
vaktmestergruppe blant elevene som har et særskilt ansvar for kildesortering og søppelhåndtering.
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24 Stinta skole (1414)
24.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

43 217

44 012

47 070

Sum inntekter

-5 107

-4 740

-8 640

Netto driftsramme enheten

38 110

39 272

38 430

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

-362

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

37 748

24.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

24.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
I arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø vektlegger Stinta skole følgende i sitt arbeid:
a) Stinta skole er en PALS skole. PALS fokusere på positiv atferd, støttende læringsmiljø og
samhandling. Hensikten er å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og
sosiale kompetanse.
b) Stinta skole jobber systematisk med læringsmiljøet på alle trinn. Hvert klassetrinn har utarbeidet
et en sosial plan uke for uke gjennom hele skoleåret. I planen kommer det fram helt konkret hva
klassene / trinnene gjør. Herunder kan nevnes ringmøter, læringspartner, logg, elevsamtaler,
fadderordninger og vennegrupper, sosiale spill og aktiviteter. Alle trinn har innført læringspartner.
Læringspartnerprinsippet innebærer at elevene i perioder har en fast samtalepartner. Metoden
arbeider mot at læring skal skje gjennom bruk av språk, interaktivitet, dialog og deltagelse i sosial
praksis.
c) I samarbeid med vår fritidsmedarbeider organiseres «Etter skoletid», et lavterskeltilbud fra
kl. 14:15 til 16:30 to dager i uken. Stinta skole tilbyr også frokost hver morgen for elever fra 6. til
10. klasse. Det er i gjennomsnitt 40 elever som benytter seg av frokosten hver dag.
d) Stinta skole viderefører friminuttaktiviteter, Trivselsledere på barnetrinnet og " Aktiv skole 365 " i
regi av Aust-Agder Idrettskrets på ungdomstrinnet. Hovedmålsettingen er at elevene skal få tilbud
om daglig fysisk aktivitet og andre aktiviteter som støtter opp under et positivt læringsmiljø.
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24.2.2 Realfagskommune
Stinta skole har i realfagssatsingen særlig fokus på deltagelse i nettverk for ungdomstrinn og
barnetrinn.
To ressurspersoner fra BT og Ut deltar på nettverkssamlinger, ca. 2 ganger pr semester. På
samlingene er det faglig påfyll og drøftinger at metodiske opplegg. På skolen er deling av ressurser
innad i faggrupper som består av mattelærere på ungdomstrinnet. Skolen viderefører arbeidet med
«lesson studies».
Faggruppene på Stinta jobber etter instruks fra nettverkslederne og planlegger undervisningsøkter
som omhandler et gitt fokusområde. Fokusområdene er forskjellige fra gang til gang.
Arbeidet i nettverkene videreføres i 2018.
Klasser på barnetrinnet deltar på Nysgjerrigpermetoden " Forskerspiren " i praksis.
Nysgjerrigpermetoden er en meget enkel fremstilling av den hypotetisk-deduktive metoden (HDM).
Den er en utbredt forskningsmetode som benyttes både i natur- og samfunnsvitenskapene, og kan
fungere godt i grunnskolen. Metoden gir elevene et utgangspunkt til selv å arbeide vitenskapelig,
og den formidler viktige sider ved vitenskap. Stinta skole vil delta på Nysgjerrigperkonkurransen
også i 2018.

24.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

49 (2016)

50

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

49( 2016)

50

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

49 ( 2016)

50

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing

47

50

Nasjonale prøver 8. trinn – regning

47

50

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk
lesing

47

50

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing

53

54

Nasjonale prøver 9. trinn – regning

51

54

Eksamenskarakter skr. hovedmål
norsk

3,4

3,5

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,3

3,4

Eksamenskarakter skr. Engelsk

4,o

Eksamenskarakter skr. Matematikk

3,4

3,5

Grunnskolepoeng

40,5

41

Siste Resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,1 ( 2016)

4,7

Trivsel 10. trinn

4 ( 2016)

4,5

Vurdering for læring 7. trinn

3,7 ( 2016)

4,0

Vurdering for læring 10. trinn

3,2 ( 2016)

4,0

Mobbing på skolen 7. trinn

1,3 ( 2016)

1,0

Mobbing på skolen 10. trinn

1,1 8 2016)

1,0

24.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen
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24.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

95

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,8

1,8

Fravær langtid (%)

9,6

4,1

Nærvær (%)

88,6

94,1

93

2

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

Andel heltidstilsatte
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2 000

44

40 %

85 %

70 %

24.4 Klima/Miljø
Stinta skole følger opp kravene til Miljøfyrtårn.
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25 Roligheden skole (1415)
25.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

39 275

37 897

39 765

Sum inntekter

-5 236

-3 840

-5 737

Netto driftsramme enheten

34 039

34 057

34 028

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

-739

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

33 300

25.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

25.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
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.
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

25.2.2 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. Matematikklærerne på
ungdomstrinnet deltar i nettverksmøter og nettverksarbeid. Skolen har tre lærer som tar
videreutdanning i matematikk inneværende skoleår.
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25.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

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

49

50

Nasjonale prøver 8. trinn – regning

50

50

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk
lesing

49

50

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing

55

55

Nasjonale prøver 9. trinn – regning

56

55

Eksamenskarakter skr. hovedmål
norsk
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk
Eksamenskarakter skr. Engelsk

4,2

Eksamenskarakter skr. Matematikk

2,9

Grunnskolepoeng

43,4

25.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste Resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,2

Trivsel 10. trinn

4,1

Vurdering for læring 7. trinn

3,8

Vurdering for læring 10. trinn

3,3

Mobbing på skolen 7. trinn

1,4

1,0

Mobbing på skolen 10. trinn

1,3

1,0

25.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,7

1,5

1,5

Fravær langtid (%)

5,1

3,0

3,5

Nærvær (%)

93,2

95,5

93

23 pr. 2.tertial

16

2 000

0

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

Andel heltidstilsatte

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

95

HMS har fokus på nærvær og arbeid med å forebygge og håndtere trusler og vold som personalet
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utsettes for. Personalet har hatt opplæring i håndtering av vold- og trusselsituasjoner i regi av
Verge opplæring. Det er ønske om oppfølgingskurs på dette området i 2018.
HMS utvalget har i 2017 vært svært involvert i byggeprosjektet for ny skole. Dette arbeidet vil bli
videreført i 2018.

25.4 Klima/Miljø
Roligheden skole har intensivert søppelsorteringen med bl.a. plastsortering i alle klasserom.
Skolen deltar i «Beintøft» for å motivere elevene til å gå og sykle til skolen, framfor å bli kjørt.
Videre reduserer skolen papirforbruket ved utvidet bruk av digital kommunikasjon mellom skole og
hjem.
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26 Hisøy skole (1416)
26.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

37 027

36 254

39 367

Sum inntekter

-5 484

-4 353

-7 545

Netto driftsramme enheten

31 543

31 901

31 823

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

-560

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

30 983

26.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

26.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Hisøy skole vil jobbe systematisk med å videreutvikle det arbeidet som skolen har holdt på med
gjennom 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 vil fortsatt jobbe med hele personalet på hva vi legger i profesjonalitet. Hisøy
skole har nulltoleranse i forhold til mobbing og jobber hele tiden med elevenes psykososiale miljø
blant annet gjennom Trivselslederprogrammet og skolens skolemiljøplan.
Vi skal fortsatt jobbe 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.
Hele skolens pedagogiske personale er nå med i et 2- årig prosjekt som skal bidra til en felles
vurderingskultur på skolen. Vi har hektet oss på Høgskolen i Innlandet sitt internettbaserte kurs
som de kaller SkoleVFL. Kurset er et skolebasert kompetanseutviklingsprogram i vurdering for
læring.

26.2.2 Realfagskommune
Hisøy skole skal delta i dette arbeidet gjennom interne og eksterne læringsnettverk
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26.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

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

49

52

Nasjonale prøver 8. trinn – regning

51

52

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk
lesing

50

52

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing

62

60

Nasjonale prøver 9. trinn – regning

61

60

Eksamenskarakter skr. hovedmål
norsk

3,9

3,9

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

3,5

3,5

Eksamenskarakter skr. Engelsk

3,8

3,8

Eksamenskarakter skr. Matematikk

3,3

3,5

Grunnskolepoeng

42,4

43,0

5.trinnsresultatene er fjorårets resultater. Årets kommer i desember.

26.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste Resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,1

4,3

Trivsel 10. trinn

3,9

4,0

Vurdering for læring 7. trinn

3,7

3,8

Vurdering for læring 10. trinn

3,1

3,5

Mobbing på skolen 7. trinn

1,7

0

Mobbing på skolen 10. trinn

2,0

0

Tallene fra elevundersøkelsen er fra høsten 2016. Mobbingen på 7. og 10. trinn var alarmerende
høyt. Det viste seg at flere elever hadde gått sammen om å svare at de ble mobbet.
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26.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,7

1,4

1,4

Fravær langtid (%)

4

3,8

3,6

94,4

94,8

93

95

Antall HMS-avvik

12

2

2 000

0

Antall kvalitets-avvik

0

0

2 000

0

Andel heltidstilsatte

52

53

40 %

55

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

48

47

70 %

45

Nærvær (%)

26.4 Klima/Miljø
Hisøy skole vil ha fokus på å bedre kildesorteringen på skolen. Det er allerede kjøpt inn bokser
som skal bidra til enklere sortering.
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27 Eydehavn skole (1417)
27.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

11 906

12 076

11 373

Sum inntekter

-1 581

-1 522

-2 084

Netto driftsramme enheten

10 325

10 554

9 289

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

2

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

10 327

27.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

27.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Alle ansatte som jobber med elevene er på Eydehavn skole er med på felles kursing som fremmer
godt læringsmiljø og tilpasset opplæring. Med god voksentetthet, nyinnkjøpt undervisningsmateriell
og pedagogiske verktøy får vi til en bedre tilpasset opplæring som skal redusere behovet for
spesialundervisning ytterligere. Videre deltar alle lærere, fagarbeidere og assistenter på veiledning,
kursing og oppfølging ifm. spesialundervisning etter §5.1. Vi får med dette til en god inkludering av
alle elevene i klassen ved at mer av spesialundervisningen foregår sammen med klassen.
Vi fortsetter med felles ART-samlinger hver måned med aktuelt tema som det jobbes videre med i
klassen.
Flere undersøkelser av hvordan elevene har det på skolen og oppfatter sitt læringsmiljø er
gjennomført. Sosiogram med analyser av venner brukes aktivt for å inkludere alle elevene i
fellesskapet.

27.2.2 Realfagskommune
Eydehavn skole vil fortsette å bruke det unike nærområdet ved å ta en del av opplæringen ut i
naturfag og matematikk. Det gir gode mulighet for bevegelse i læringen og praktisk tilnærming til
realfag.
Vi har hatt felles opplæring av hele personalet i bruk av trykkfølsomme tavler (smartskjermer).
Elevene vil oppleve en godt forberedt visuell visning samtidig som de selv er mer aktive i læringen.
Vi utvikler videre bruken av nyinnkjøpte kofferter med mange konkreter som gir muligheter for spill,
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god tallforståelse, problemløsning, logikktenking og økte regneferdigheter. Elevene får med dette
materiellet oppøvd sin «kognitive kondisjon» med metoder som holder de aktive og motiverte.
Målrettet bruk av adaptive øvingsprogram på pc gjør at elevene får oppgaver etter sitt nivå i
matematikk. Hele skolen har abonnement på «Multi Smart Øving» som tilpasser oppgaver og
øvingssett etter hver enkelt elev på bakgrunn av hvordan elevene svarer. Dette verktøyet brukes
på skolen og hjemme med informasjon til foresatte.

27.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

47

50

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

53

53

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

50

50

Vi har som mål ved Eydehavn skole å klare nasjonalt nivå på de Nasjonale prøvene. Målsettingen
vår er ingen elever under kritisk grense på de obligatoriske og frivillige kartleggingsprøvene på 1. til
4. trinn.

27.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

Ikke ferdig

4,6

Vurdering for læring 7. trinn

Ikke ferdig

4,2

Mobbing på skolen 7. trinn

Ikke ferdig

1,0

Det er et klart mål at ingen skal oppleve å bli mobbet eller krenket på Eydehavn skole.
Elevundersøkelsen og nasjonale prøver suppleres av trivselsundersøkelser, sosiogram og ulike
kartleggingsprøver som M- prøver, Arbeid med ord, Kartleggeren og Carlstens lesetester.
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 med tiltak i de første årene gir den største
læringseffekten.

27.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat
2016

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,4

1,0

Fravær langtid (%)

6,6

5,0

Nærvær (%)

92,1

93

1

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

2 000

Andel heltidstilsatte

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

Virksomhetsplan

94

96(137)

Vi har stor trivsel blant de ansatte på Eydehavn skole. Det er høyt engasjement, åpenhet,
hjelpsomhet og godt humør i personalet. Den kollegiale trivselen gjenspeiles i meget høy
deltakelse på felles arrangement.

27.4 Klima/Miljø
Eydehavn skole er Miljøfyrtårn og jobber etter målsettinger satt i system på miljofyrtarn.no
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28 Flosta skole (1418)
28.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

10 811

10 665

10 691

Sum inntekter

-1 328

-1 247

-1 493

Netto driftsramme enheten

9 483

9 418

9 197

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

4

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

9 487

I likhet med de siste årene vil 2018 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.

28.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

28.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
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
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Læringsmiljø
Et omfattende analysearbeid høsten 2012 avdekket hvilke områder skolen burde endre sin praksis
for å nå målet om økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for elevene. Skolen har siden 2012 hatt
fokus på følgende områder:




Lærer – elev relasjon
Egenvurdering (elev)
Elevsamtale

I tillegg til overnevnte fokusområder, samt Uteskolen (jf. pkt. 2.2), vil skolen aktivt gjøre følgende
for å følge opp «Gode læringsmiljø, felles satsingsområde for barnehager og skoler»:








Observasjon i friminutt og timer
Være bevisste og se etter «punktene», vi må få dem inn under huden
Elevene må vite/ ha forventninger om at ansatte er bevisste på disse kriteriene og det som
kjennetegner dem
Månedlige gjennomganger av elevgruppa
Gi tilbakemeldinger til elevene
Bruke Elevundersøkelsen (5.-7. klasse) og Trivselsundersøkelsen (1.-4. klasse) – hva sier
elevene selv?
Bruke Conexus Engaged aktivt for å følge faglig utvikling

28.2.2 Realfagskommune
Flosta skole vil i 2018 ha følgende målsetninger for Tett på realfag:




Sørge for at kompetansehevingen innenfor matematikkfaget endrer/ prøver ut nye måter å
undervise på.
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 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.

28.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

54

50

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

53

50

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

50

50

Siste resultat

Mål 2018

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

28.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen
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28.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,2

2,2

1,5

Fravær langtid (%)

3,7

2,7

4,5

Nærvær (%)

95,1

95,1

93

3

5

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

94

2 000

Andel heltidstilsatte

81

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

93

70 %

Systematisk HMS-arbeid i enheten
Et inkluderende og støttende arbeidsmiljø preget av et godt mestringsklima og mestringsledelse er
grunnlaget for enhetens målsetninger for 2018.
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

28.4 Klima/Miljø
Flosta skole ble Miljøfyrtårnsertifsert høsten 2015. Skolens arbeid med klima/ miljø ivaretas av
handlingsplanen og de forpliktelsene som ligger i å være et Miljøfyrtårn
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29 Moltemyr skole (1419)
29.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

36 965

38 093

40 682

Sum inntekter

-4 058

-5 190

-7 434

Netto driftsramme enheten

32 907

32 903

33 248

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

687

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

33 594

Moltemyr skole har som mål å gå i balanse, og samtidig levere best mulig opplæring innen de
rammene vi blir tildelt. Skolen etterstreber å finne god balanse hvor vi møter elever både faglig og
sosialt, og inkluderer dem i felleskapet.
Det er fortsatt en utfordring for Moltemyr skole å balansere inntekter og utgifter i 2018. Dette
skyldes først og fremst ulike refusjonsordninger knyttet til rollen som Ressursskole for
grunnleggende norskopplæring. Skolen forskutterer opplæring som det senere kan søkes refusjon
for, men det er knyttet stor usikkerhet til når refusjonene kan bokføres.

29.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

29.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Moltemyr skole er en fremtidsrettet skole som preges av verdiene Mot, Åpenhet og Raushet.
Vi på Moltemyr skole er engasjerte, rause, aktive og har fokus på samarbeid, fellesskap, trivsel og
trygghet i vårt læringsarbeid.
Moltemyr skole skal ha et positivt læringsmiljø som er fritt for mobbing og som bidrar til elevenes
faglige og sosiale utvikling.
Læringsmiljø
- Enheten er med i satsingen på" Inkluderende barnehage og skolemiljø" i regi av Udir.
Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til dem som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing, og
som ønsker støtte og veiledning. Veiledningen varer i 2 år. Vi arbeider med tema som læringsmiljø,
forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og
organisasjonsutvikling. Målet er økt kompetanse og utvikle gode modeller for å fremme et godt
skolemiljø for vi ønsker å være en inkluderende skole som legger til rette for felles opplevelser og
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samhandling. Et godt elevmiljø fremmer trivsel og trygghet og virker forebyggende mot mobbing.
Moltemyr skole skal være en god skole å være på, en god skole å lære på og en skole der
elevene står i sentrum.
- Enheten er en del av Arendal Kommune sitt satsning «Trygge voksne» i samarbeid med RVTS
Sør. RVTS- Grunnleggende traumeforståelse. Alle medarbeidere i skolen får opplæring i
traumebevisst praksis. «Trygge voksne» er tidlig innsats for inkluderende læringsmiljø, barns
psykiske helse og voksne som trygge hjelpere og ledere.
- Enheten viderefører sitt arbeid med plan for systematisk arbeid med læringsmiljøet på alle trinn.
Fokus på elevsamtale, hjem - skole samarbeid, tydelig klasseledelse og relasjonsbygging elev lærer.
- Enheten viderefører det gode arbeidet som fritidsmedarbeider styrer. Vi tilbyr frokost hver
morgen, kantine, "Etter skoletid" for mellomtrinn og ungdomstrinn og «Drømmebanken» sitt
engasjement og arbeid fortsetter.
- Enheten ønsker som ett tillegg i arbeidet med læringsmiljøet å starte opp / delta i ett eller to
program som retter seg spesifikk i det forebyggende arbeidet mot mobbing. Vi vurderer TL, MOT,
PALS, Olweus, «Det er mitt valg», Link til livet og Aktiv skole 365.
- Enheten er opptatt av å skape Vi - kultur / Vi - skole, noe som gir et trygt, godt og inkluderende
miljø for alle elever. Alle vi som arbeider på Moltemyr skole skal ha gode relasjoner til alle våre
elever, og vise omsorg for hvert enkelt barn.

29.2.2 Realfagskommune
- Enheten har fokus på de 5 grunnleggende ferdighetene (jamfør Utdanningsdirektoratet). Det er
digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Regning
er en av de grunnferdighetene og går på tvers av fag. Alle våre ansatte er regnelærere og
leselærere. Ferdigheten regning er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Ferdighetene er
avgjørende redskaper for læring i alle fag og en forutsetning for at elevene våre kan vise sin
kompetanse(Udir).
- Enheten har fokus på kompetanseheving og delekultur (Lærende organisasjon). Vi har flere
pedagoger som tar etterutdanning og dette kommer alle elever og lærere til gode.
- Enheten ønsker å bygge opp en større base med konkretiseringsverktøy - mattekasser.
- Enheten deltar på "Lærende nettverk" mellom skolene. Dette er en viktig møteplass for våre
pedagoger. Her blir faglige og didaktiske erfaringer utvekslet.
- Enheten bruker en fellestid i måneden til ulike faggrupper. Her vil vi blant annet ha fokus på
helhetlige planer fra 1 til 10 trinn, lokale årsplaner, periodeplaner, bruken av
konkretiseringsmateriell, og den helhetlige planen i matematikk som er laget.
- Enheten har fokus på å få gjennomført minimum to hele særskilte realfagsdager (matematikk og
naturfag) i skoleåret.
- Enheten bruker skolens flotte uteområde mye som en arena for realfagsundervisning.
- Enheten har byttet læreverk på 1. trinn. Russisk matematikk. Andre trinn bruker her materiell som
ett supplement i sin matematikk undervisning.
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29.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

52

55

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

52

56

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

53

58

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing

50

51

Nasjonale prøver 8. trinn – regning

46

50

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk
lesing

49

50

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing

51

52

Nasjonale prøver 9. trinn – regning

48

50

Eksamenskarakter skr. hovedmål
norsk

3,6

3,6

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk

2,8

3

3

3,2

43,4

43,5

Eksamenskarakter skr. Engelsk
Eksamenskarakter skr. Matematikk
Grunnskolepoeng

Nasjonale prøver er nå blitt et godt redskap i å kartlegge elevenes kunnskaper regning, lesing og
engelsk.

29.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste Resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,2

4,5

Trivsel 10. trinn

4,2

4,5

Vurdering for læring 7. trinn

3,8

4,2

Vurdering for læring 10. trinn

3,0

3,5

Mobbing på skolen 7. trinn

1,8

1

Mobbing på skolen 10. trinn

1,2

1

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i
skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.
Undersøkelsen er obligatorisk for elever fra 5 -10 trinn
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29.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

94

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,9

1,7

Fravær langtid (%)

5,1

5,5

Nærvær (%)

93

92,8

93

1

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

Andel heltidstilsatte
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2 000

35

40 %

87,5

70 %

29.4 Klima/Miljø
Klima - miljø er en viktig fokusområde
- Enheten er i startfasen til å bli sertifisert som en miljøfyrtårn skole.
- Enheten har fokus på å holde skoleområdet fritt for søppel. Hvert trinn rullerer på å rydde
uteområder.
- Enheten har et godt samarbeid med FAU og har to årlige dugnader. Dette for å utvikle og holde
skoleområdet fint.

Virksomhetsplan

104(137)

30 Myra skole (1420)
30.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

22 008

20 017

21 143

Sum inntekter

-3 934

-2 976

-4 696

Netto driftsramme enheten

18 074

17 041

16 447

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

154

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

18 228

30.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

30.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Myra skole arbeider iht. Olweus-programmet, målet er en mobbefri skole der alle elever trives.

30.2.2 Realfagskommune
Myra skole deltar aktivt i arbeidet med å satse på realfagene, vi har god erfaring med deltakelse i
First Lego League.

30.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

45

50

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

46

50

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

45

50

50 skalapoeng viser gjennomsnitt for hele landet, det er et mål at vi har et resultat på minst
gjennomsnittlig resultat.
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30.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,7

4,8

Vurdering for læring 7. trinn

4,3

4,4

Mobbing på skolen 7. trinn

1,2

1

30.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat
2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,2

1,52

Fravær langtid (%)

5,8

3,78

Nærvær (%)

93,1

94,7

Antall HMS-avvik

3

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

95

2 000

Antall kvalitets-avvik

2 000

Andel heltidstilsatte

40 %

90 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

95 %

30.4 Klima/Miljø
Myra skole ønsker at foreldre lar barna gå eller sykle til og fra skolen, vi ønsker å begrense kjøring
til og fra skolen.
Vi opprettholder vår praksis med å begrense energibruk og kildesortere avfall.
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31 Nesheim skole (1421)
31.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

11 140

10 586

10 601

Sum inntekter

-1 756

-1 335

-1 772

Netto driftsramme enheten

9 384

9 251

8 830

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

-48

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

9 336

Enheten ser ut til å øke elevtallet neste skoleår. Det vil gi flere elever i 1.trinn, noe som gjør at vi
må vurdere å øke antall lærere fra høsten 2018. Det kan også bety ytterligere økning av barn på
SFO som betyr økt foreldrebetaling, og dermed flere ansatte.

31.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

31.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Enheten er med i Arendal Kommunes satsing på et inkluderende læringsmiljø i barnehage og
skole. Det betyr at det jobbes mye i personalgruppa, elevgruppa og blant foreldrene i forhold til
holdninger og relasjoner. Et godt læringsmiljø vil gi mindre mobbing og krenkelser, samtidig som
det gir resultater over tid i forhold til elevenes læring.

31.2.2 Realfagskommune
I 2018 vil enheten ha fokus på realfag sett i lys av at vi er en dysleksivennlig skole. Vi vil starte et
arbeid med utgangspunkt i Dysleksinorge sitt arbeid for å forebygge dyskalkuli, sammen med
Kommunens realfagssatsing. Dette er et arbeid vi starter på våren 2018, og har ennå ikke tenkt
ferdig på hvordan dette skal gjøres, eller hva det munner ut i. Målet er å få til en bedre forståelse
av realfaget.
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31.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

47

47

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

44

45

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

43

44

Resultatene er de fra 2016. Det er de siste tilgjengelige på nåværende tidspunkt. Målsettingen for
2018 er satt ut ifra klassestørrelse og elevgruppen som er der.

31.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste resultat

Mål 2018

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

Resultatene på elevundersøkelsen viser at vi lykkes på noen områder i vår satsing på
læringsmiljøet. Vi vil fortsette med dette arbeidet også i 2018.

31.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,0

0,5

0,9

Fravær langtid (%)

3,8

2,1

2,1

Nærvær (%)

95,1

97,3

93

97

Antall HMS-avvik

0

0

2 000

0

Antall kvalitets-avvik

0

0

2 000

0

Andel heltidstilsatte

70 %

76 %

40 %

80 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

86 %

87 %

70 %

90 %

Systematisk HMS-arbeid i enheten.


Respekt for hverandres holdninger. Være inkluderende og raus.
o Snakke pent om hverandre. Tenke positivt.
o Bruke dialogspillet fra Idébanken på personalmøter.
I tillegg til dette vil vi følge opp HMS-utvalgets arbeid slik det kommer frem i HMS-håndboka.
Enheten har noen fagarbeidere knyttet til skole og SFO som har deltidsstilling. Det er et ønske om
at flest mulig skal kunne inneha en 100 % stilling dersom de ønsker det.

31.4 Klima/Miljø
Enheten vil være sertifisert som Miljøfyrtårn i 2018. Det vil da være en styringsindikator for vårt
arbeid med klima og miljø.
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32 Rykene - skole (1422)
32.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

16 465

16 223

16 767

Sum inntekter

-2 047

-2 477

-2 948

Netto driftsramme enheten

14 418

13 746

13 819

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

-822

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

13 596

32.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

32.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang.
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang.
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:







Samtlige ansatte har blitt kurset i opplæringsprogrammet «Det er mitt valg». I den
forbindelse arbeider skolen med en systematisk plan for sosial kompetanse. Skolen har
felles ukentlige mål i sosial kompetanse der målet er å bevisstgjøre elevene på å ta gode
valg.
Arbeid med tydelig klasseledelse. Kursing av PPT. I den forbindelse arbeides det med
motivasjon, medvirkning og holdning.
I friminuttene har vi aktivitetsledere som gjennomfører friminuttsaktiviteter.
i tillegg arbeider skolen med læringsmiljøet gjennom; læringspartner, elevsamtaler,
fadderordning, sosiale spill og aktiviteter.
På bakgrunn av ny §9A i opplæringsloven, vil skolen revidere de skriftlige rutinene til
mobbing og annen krenkende atferd. Det vil også være behov for en tydelig gjennomgang
overfor personalet og elevene

32.2.2 Realfagskommune
Her vil enhetene ha særlig fokus på:





Fokus på delingskultur.
Delta aktivt i kommunens lærende nettverk i realfag og bruke dette jevnlig til analyse og
refleksjon rundt eget arbeid.
Gjennomføre realfagsdager
Ha fokus på utforskende undervisning.
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Lærere som deltar i kommunens nettverk, oppdaterer og holder kurs for samtlige ansatte.

32.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

50

50

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

50

50

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

50

50

Resultatene er fra skoleåret 2016-17. Nasjonalt gjennomsnitt for 2017 settes som mål for enheten i
2018.
Vi har jevnlig fokus på analysearbeid og refleksjoner rundt resultater av nasjonale prøver og
kartleggingsprøver. Deling av erfaringer, deling av undervisningsopplegg, matematikkdager,
oppjustering av konkretiseringsmateriell og aktiv medvirkning i skolens lærende
matematikknettverk i realfag, er alt med på å dra oss i rett retning.

32.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,3

4,4

Vurdering for læring 7. trinn

4,3

4,4

Mobbing på skolen 7. trinn

4,8

4,8

Resultatene er fra skoleåret 2016-17.
Vi ser at tallene fra elevundersøkelsen er gode. Vil fortsette med vårt systematiske arbeid med
visjon, og sosial kompetanse "Mitt Valg". Innenfor arbeidet med sosial kompetanse er fokuset på
områdene: selvfølelse, empati, selvkontroll, ansvar og samspill.

32.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,3

0,3

0,3

Fravær langtid (%)

7,0

2,3

1,7

Nærvær (%)

91,7

97,4

93

98

Antall HMS-avvik

1

2

2 000

5

Antall kvalitets-avvik

0

0

2 000

Andel heltidstilsatte

22

21

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

22

70 %

Sykemeldte følges opp i henhold til IA- bedrift
HMS utvalget arbeider med ulike tiltak for å forebyggende og helsefremmende arbeid.
Jevnlig fokus på god kommunikasjon og samhandling med ledelse og kollega.
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32.4 Klima/Miljø




Rykene skole kildesorterer alt avfall.
Vi arbeider med å redusere papirforbruket ved å digitalisere f.eks. ukeplaner.
Ansatte oppfordres til å delta i kommunens - sykle til jobb kampanjer.
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33 Sandnes skole (1423)
33.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

22 896

21 775

22 614

Sum inntekter

-5 763

-4 805

-5 491

Netto driftsramme enheten

17 133

16 970

17 123

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

539

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

17 672

33.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

33.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Vi skal ha videre deltagelse i prosjektet "Inkluderende barnehage og skolemiljø". Elevrådet
arrangerer ulike aktiviteter i friminutter. Vi vil ha stor voksentetthet i overganger og friminutter. Vi vil
utvikle systemrettede tiltak for å fremme læring, med særlig stor vekt på lesing i alle fag og
matematikk. Fellesskap er viktigst, vi vil at alle ansatte og elever skal føle seg som en del av
fellesskapet. Vi vil "se" elevene hver dag. Vi vil sette inn andre tiltak i forhold til elevenes trivsel,
der dette er nødvendig.
Vi vil fortsatt ha hoveddelen av vår undervisning i samlet gruppe på trinn.

33.2.2 Realfagskommune
VI har tre lærere som deltar i matematikknettverket i kommunen. Hele personalet utfordres i
utprøving og refleksjoner rundt ulike metoder å undervise i matematikk på. Vi legger til rette for
disse refleksjonene i skole-fellestiden.

Virksomhetsplan

112(137)

33.2.3 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

47

50

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

47

50

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

46

49

Vi vil fortsette vårt systematiske arbeid med de grunnleggende ferdighetene fra elevens første
skoledag. Vi skal ha faggrupper i ulike fag. Refleksjoner og diskusjoner rundt metodikk vil bli lagt til
rette for.

33.2.4 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,0

4,9

Vurdering for læring 7. trinn

3,4

4,0

Mobbing på skolen 7. trinn

1,7

0

Vi vil sette inn tiltak for elever som trenger det i forhold til et trygt og godt skolemiljø. Vårt mål for
2018 er at alle FØLER at de har et trygt og godt skolemiljø. Vurdering for læring videreutvikler vi på
enheten.

33.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat
2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,8

1,7

Fravær langtid (%)

9,6

7,6

Nærvær (%)

88,6

90,7

Antall HMS-avvik

20

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

93

2 000

0

Antall kvalitets-avvik

2 000

Andel heltidstilsatte

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

70 %

Vi vil daglig jobbe for så høyt nærvær som mulig. Langtidsfraværet er redusert, vi håper det er en
trend som fortsetter i 2018. Vi vil ha nærvær som et fast tema i HMS-utvalget, vi vil drøfte hva vi
som HMS-utvalg kan bidra med i den forbindelse.

33.4 Klima/Miljø
Vi skal sertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av våren 2018. Det vil bli en styringsindikator for vår
jobbing med temaet.
KF Eiendom har byttet til dispensere med ark. Vi deltar i pilotprosjektet til KF Eiendom: «Clean
Pilot» som har oppstart i februar.
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34 Strømmen oppvekstsenter (1424)
34.1 Bystyrets ressurstildeling - skole
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

25 072

24 089

25 793

Sum inntekter

-5 695

-4 503

-6 832

Netto driftsramme enheten

19 377

19 586

18 961

Korrigering iht. til endringer
i GSI-tall

666

Korrigert Netto driftsramme
til enheten

20 043

34.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

34.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Skolen
* Oppvekstsenteret har fokus på visjon og verdiarbeid på planleggingsdagene.
* Vi har setter av tid på personalmøtene til å arbeide med kjennetegnene ¨på hvordan vi lykkes i
arbeid med det "gode læringsmiljøet".
* Arbeide systematisk med elevenes sosiale ferdigheter bla. gjennom Olweusarbeidet og ARTgrupper.
* 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.
Barnehagen
* Oppvekstsenteret har fokus på visjon og verdiarbeid på planleggingsdagene.
* Vi arbeider aktivt med programmene «Være sammen» og «Steg for steg». «Være sammen» har
også perspektiver for sosial kompetanse for voksne (tydelige og varme voksne).
* Vi setter av tid på personalmøtene til å arbeide med kjennetegnene på hvordan vi lykkes i
arbeidet med det "gode læringsmiljøet".
* Barnehagen jobber sammen med skolen om månedens fokus som omhandler sosiale
ferdigheter.
* Det blir viktig gjennom 2017 å innarbeide den nye rammeplanen for barnehagene.
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34.2.2 Realfagskommune
Her vil enhetene ha særlig fokus på:
Skolen
* Analysere og reflektere rundt resultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver på leder- og
skolenivå og justere undervisningen i forhold til dette.
* Tilpasse undervisningen til den enkelte elev slik at den gir best mulig effekt/læringsutbytte for
eleven.
Utvikle gode rutiner for matematikkopplæringen.
* Delta aktivt i kommunens lærende nettverk innen realfag (Matematikk).
* Fortsette arbeidet med lesing i alle fag da lesing er alle fags mor, også realfagene.
* Videreutvikle opplegg med matematikkdager på tvers av klasser.
* Videreutvikle matematikkundervisningen i alle rom og utendørs.
* Videreutvikle konkretiseringsmateriell til bruk i matematikkundervisningen for det enkelte trinn.
Barnehagen
* Arbeide med matematikkens begreper jfr. rammeplanens fagområder.
* Utnytte oppvekstsenterets nærmiljø.
* Samarbeid barnehage-skole
* Holde fokus på personal og gruppemøter.

34.2.3 Brukerundersøkelse
Barnehagene i Arendal bytter brukerundersøkelse f.o.m. neste undersøkelse.
Denne er ikke klar enda. Derfor er ikke resultater og nye mål for brukerundersøkelsen med for
2018.

34.2.4 Faglige styringsindikatorer
Faglige styringsindikatorer

Siste resultat

Mål 2018

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

47

50

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

47

50

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk
lesing

48

50

Siste resultat er fra høsten 2016 da 2017 resultatene ikke er ferdig skåret i skrivende stund. Vi har
satt målene våre til å ligge på landsgjennomsnittet for 2018. Vi har de siste årene lagt litt under
gjennomsnittet for landet, men har som mål å krype forsiktig opp til landsgjennomsnittet.

34.2.5 Elevundersøkelsen
Indikatorer elevundersøkelsen

Siste resultat

Mål 2018

Trivsel 7. trinn

4,6

4,6

Vurdering for læring 7. trinn

3,9

4,0

Mobbing på skolen 7. trinn

1,1

1,0

Resultatene for elevundersøkelsen er fra høsten 2016 da årets undersøkelse ikke er ferdig skåret
enda.
Elevene gir oss gode skussmål i elevundersøkelsen på spørsmålene om trivsel og mobbing. Vi
satser på å holde trykket oppe også fremover.
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34.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

3,4

2,7

3

Fravær langtid (%)

8,8

9

4

Nærvær (%)

87,9

88,3

93

Antall HMS-avvik

1

1

2 000

Antall kvalitets-avvik

1

0

2 000

64 %

40 %

70 %

87

70 %

87

Andel heltidstilsatte
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

93

Vi har hatt flere år med flere langtidssykemeldte og langtidsfraværet har derfor vært høyt. Vi ser at
tallene for 2017 er noe bedre enn 2016. Vi håper og tror den positive utviklingen fortsetter i 2018.
De som ønsker og evner å jobbe full stilling hos oss har anledning til det.

34.4 Klima/Miljø
Enheten er sertifisert som miljøfyrtårn og arbeider bevisst med å etterleve de prinsipper som ligger
i dette. I 2018 vil vi fokusere på å begrense papirbruken og satse på digitalisering.
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35 Tromøy barnehagene (1450)
35.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

11 010

10 919

12 686

Sum inntekter

-2 325

-2 096

-3 004

8 685

8 823

9 683

Netto driftsramme enheten

35.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

35.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:

35.2.2 Realfagskommune
Tromøy barnehageenhet har fokus på realfag i hverdagen. Vi har laget egen realfag plan. Fokuset
vårt er å heve matte og naturfagkunnskapen – følge barns nysgjerrighet og undring. Vi ønsker
fokus på dette i hverdagen. Ny rammeplan skjerper fokuset. Vi har også laget egne
progresjonsplaner sammen i personalet, så vi kan se hvilke mål vi har for hver alders gruppe. 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!

35.2.3 Brukerundersøkelse
Barnehagene i Arendal bytter brukerundersøkelse f.o.m. neste undersøkelse.
Denne er ikke klar enda. Derfor er ikke resultater og nye mål for brukerundersøkelsen med for
2018.
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35.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

95

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,4

1,1

Fravær langtid (%)

1,7

0,8

Nærvær (%)

96,3

98,06

93

0

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

2 000

Andel heltidstilsatte

78

40 %

90

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

87

70 %

95

35.4 Klima/Miljø
Vi vant IA-prisen for Aust-Agder 2017 for vår jobb med Ergonomi & Pedagogikk. Det er vi stolte av.
Vi har fokus på å finne gode måter å jobbe på i barnehagene våre. Slagordet er "Slipp barna til".
Dette innebære at barna skal få lov til å mestre. Vi ønsker at ansatte skal være veiledere for barna.
Dette fører til et miljø med mindre løfting enn tidligere og at barna lærer seg hvordan de kan klare
mye selv. Vi har barnehager med et personale som har fokus på god grunnstemning og at vi skal
ha det bra i hverdagen.
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:
1. Slipp barna til
2. Være en helsefremmende barnehage
3. Personalet skal ha et nærvær på 95 %
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.

Virksomhetsplan

118(137)

36 Hisøy barnehageenhet (1451)
36.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

12 891

13 503

14 376

Sum inntekter

-1 748

-2 005

-2 315

Netto driftsramme enheten

11 143

11 498

12 061

36.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

36.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Stemmehagen har noen spesielle utfordringer. 6 av våre barn befinner seg innenfor
autismespekteret eller er multifunksjonshemmet. Også disse barna skal oppleve tilhørighet både
sosialt og faglig utfra deres forutsetninger. I tillegg har vi fokus på at alle barn skal oppleve slik
tilhørighet uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kjennetegnene er forankret i enheten,
men vi kan alltid bli bedre og er i kontinuerlig utvikling. Vi "kontrollerer" ved konkrete spørsmål
knyttet til ovenfor nevnte kjennetegn så vel i personalgruppen som i foreldregruppen.

36.2.2 Realfagskommune
Her vil enhetene ha særlig fokus på:
I Stemmehagen har vi et helhetlig læringssyn; Læring foregår hele tiden og i alle situasjoner. En
viktig forutsetning for å stimulere til læring innenfor alle fagområder, også realfag, er voksne med
kompetanse på barn og fag. De foregående årene har vi hatt flere felles kompetanseløft og hatt tett
samarbeid med Vitensenteret. Etter økt bevisstgjøring i personalgruppen, vil vi fortsette å satse på
realfag; Se mulighetene i barnas lek, være undrende og nysgjerrige som voksne og skaffe barna
materiell og muligheter.
Det bør samtidig presiseres at det ble innført ny Rammeplan for Barnehager i august 2017, denne
skal sammen med ny, felles kommunal årsplan implementeres.

36.2.3 Brukerundersøkelse
Barnehagene i Arendal bytter brukerundersøkelse f.o.m. neste undersøkelse.
Denne er ikke klar enda. Derfor er ikke resultater og nye mål for brukerundersøkelsen med for
2018.
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36.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,6

3,1

2,3

Fravær langtid (%)

4,7

1,1

3,7

Nærvær (%)

92,7

95,8

93

94

Antall HMS-avvik

0

0

2 000

0

Antall kvalitets-avvik

0

0

2 000

0

Andel heltidstilsatte

80

40 %

80 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

90

70 %

90 %

Det arbeides kontinuerlig med nærvær i enheten, bl. a. med tett oppfølging av sykemeldte og
tilrettelegging der det er mulig.
Enheten har med suksess gjennom mange år arbeidet for å at ansatte som ønsker det, skal få
utvidet sine stillinger, eksempelvis i forbindelse med naturlig avgang.

36.4 Klima/Miljø
Stemmehagen barnehage er Miljøfyrtårnsertifisert og jobber kontinuerlig med være
klima/miljøbevisste, både som personalgruppe og ikke minst i oppdragerøyemed.
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37 Barnehager sentrum øst (1452)
37.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

12 256

12 244

13 262

Sum inntekter

-2 420

-2 362

-3 151

9 836

9 882

10 111

Netto driftsramme enheten

37.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

37.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Voksenrollen: Enheten har jobbet med Være sammen metodikken i over 3 år. Vi fortsetter dette
arbeidet også videre. Være sammen prosjektet er et kompetanseløft for tidlig innsats og
endringsarbeid i barnehagen. Fokus er på voksenrollen og relasjonsbygging.
Utestenging/mobbing: Enheten har laget en handlingsplan mot utestenging/mobbing, vi har hatt
foreldremøte med samme tema. I 2018 skal vi fortsette arbeidet ved systematisk å ta opp saker
relatert til barns trivsel og lekemiljø. Empati, god selvfølelse og sosial kompetanse jobbes frem
med det pedagogiske materialet til Være sammen prosjektet.
Leken: I alle sammenhenger vi diskutere fag så kommer vi stadig tilbake til lekens betydning i
barnas hverdag, det er en grunnleggende forutsetning for barndommens egenverdi. I 2018 skal vi
ha enda større fokus på leken og utvikle barnas rollelek både ved å inspirere, legge til rette og
sette av nok tid til lek inne og ute. Vi skal jobbe med dagsrytmen og strukturen for å gi de beste
forutsetninger for barnas lek.
Utemiljø: lekeområdet ute skal inspirere til lek og bevegelsesglede. Enheten skal ruste opp
uteområdet i 2018 med dugnad og egeninnsats. Uteområdet skal være trygt, og inspirere til lek og
bevegelsesglede.
Språkmiljø: Enheten har mange flerspråklige barn. Et stimulerende og rikt språkmiljø er grunnlag
for integrering og tidlig innsats.
Ergonomi og bevegelsesglede: Vi fortsetter å ha fokus på å utnytte mulighetene i hjelpemidlene vi
har kjøpt inn. Samtidig skal barns mestringsglede ha stort fokus. Barn kjenner god
mestringsfølelse når de klarer å gjøre ting selv.
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37.2.2 Realfagskommune
Realfag i hverdagssituasjoner: aktivt bruk av det matematiske språket. Voksne skal være
nysgjerrige og utforskende sammen med barna. Lek med former, eksperimentering,
systematisering, osv. både på tur i skogen og inne.
Bruk av materiell: Mattekassa skal være en naturlig del av barnehagens tilgjengelige leke- og
læringsmateriell.
Familiematematikk med foreldre og førskolebarna på Vitensenteret hvert år.
Delta på Forsk og finn i regi av Vitensenteret med førskolegruppene.
Besøke Vitensenteret med småbarnsavdelingene.

37.2.3 Brukerundersøkelse
Barnehagene i Arendal bytter brukerundersøkelse f.o.m. neste undersøkelse.
Denne er ikke klar enda. Derfor er ikke resultater og nye mål for brukerundersøkelsen med for
2018.

37.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

3,1

1,7

Fravær langtid (%)

13,6

13,3

Nærvær (%)

83,3

84,9

93

90

1

1

2 000

0

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

2 000

Andel heltidstilsatte

54 %

40 %

55 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

83 %

70 %

85 %

37.4 Klima/Miljø
Bærekraftig utvikling: Begynner ved å formidle verdier av å ta vare på naturen og miljøet i tidlig
alder. Respekt for naturen er sentralt. Rammeplanen for barnehager understreker at opplevelser
og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om
naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barna skal bli glade i
naturen gjennom friluftsliv, utelek, kunnskap om dyr og dyreliv, undring og utforsking, (s. 52).
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38 Stinta barnehageenhet (1453)
38.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

15 289

16 496

17 477

Sum inntekter

-3 244

-3 480

-4 223

Netto driftsramme enheten

12 045

13 016

13 254

38.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

38.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Vi har fått ny rammeplan og årsplan, gjeldende fra aug.17 hvor bl.a. det grunnleggende om barns
autonomi er sterkt forankret. Vi vil øke vår bevisstgjøring på å ivareta at alle «våre» barn opplever
mestring i hverdagen gjennom et tilstedeværende personal, som anerkjenner og støtter barnets
livsmestring.
Deltakelse i lek, vennskap og det å oppleve tilhørighet i et fellesskap er det viktigste for barna.
Leken, som drives av en indre motivasjon, må ivaretas og anerkjennes. Vi fortsetter med
«lekelyst», for å inspirere og bidra med kreativitet og utfoldelse, både ute og inne.
Temaet livsmestring vil også følge oss på alle årets møter i Samarbeidsutvalget. I februar vil
utvalget arrangere temamøte for personal og foreldre som vil omhandle bl.a. trygghet, mestring,
mobbing, utestenging.
Videre vil vi ha fokus på tilbakemeldingskultur i våre læringsmiljøer. En kultur som skal bidra til at vi
gjør hverandre gode og hvor vi fremmer demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og
bærekraftig utvikling.

38.2.2 Realfagskommune
Her vil enhetene ha særlig fokus på:
Vi skal fortsette vårt arbeid for å fremme undring og nysgjerrighet gjennom realfag, både ute og
inne. Vi skal bidra til opplevelser og erfaringer som kan øke barnas tilhørighet og nysgjerrighet til
naturen, teknologi og ulike redskaper.
Gjennom en lekende holdning til utstyr/leker i " mattekassen", kan vi bidra til at barna får mulighet
til å oppdage, utforske og skape struktur. Undersøkende arbeid med bl.a. sammenligning,
sortering, plassering, former, mønstre, tall, måling gjennom undring, resonnering, argumentering
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kan bidra til økt søken etter løsninger.
Vitensenteret skal også kommende år, være en fast møteplass hvor undring og kreativitet får
utfolde seg. De eldste barna i hver barnehage vil også delta på Forsk og Finn.

38.2.3 Brukerundersøkelse
Barnehagene i Arendal bytter brukerundersøkelse f.o.m. neste undersøkelse.
Denne er ikke klar enda. Derfor er ikke resultater og nye mål for brukerundersøkelsen med for
2018.

38.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,8

2,3

2,9

Fravær langtid (%)

4,9

5,7

3,1

Nærvær (%)

93,3

92

Antall HMS-avvik

0

93

94

2 000

0

Antall kvalitets-avvik

1

2 000

0

Andel heltidstilsatte

71,4

40 %

75

88

70 %

92

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Vi vil gjennom HMS arbeidet dette året vektlegge resultatene fra kommende
medarbeiderundersøkelse. Funnene fra undersøkelsen vil gi oss informasjon om hva som bør
vektlegges i vårt arbeid.
Vi arbeider for å ha et høyt nærvær i begge barnehagene, vi iverksetter tiltak som "raskere frisk"
eller annen oppfølging av sykmeldte, samt tilrettelegging der det er mulig i en barnehagehverdag.

38.4 Klima/Miljø
I Stinta barnehageenhet vektlegges kildesortering, sammen med barna. Vi er miljøfyrtårnsertifisert
og arbeider for å bidra til et bedre klima og miljø.
Gjennom vårt arbeid vektlegger vi undring gjennom opplevelser og erfaringer i naturen rundt oss,
og vår egen by. Det er mye vi kan oppleve på vår vei til Vitensenteret eller biblioteket, så vi tar oss
tid til å stoppe opp og finne ut mer av det barna måtte oppdage underveis. Fra rammeplan for
barnehager: «Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å
gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden».
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39 Jovannslia barnehageenhet (1454)
39.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

14 280

15 958

18 366

Sum inntekter

-3 113

-2 978

-4 198

Netto driftsramme enheten

11 167

12 980

14 168

39.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

39.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt 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.
Vi vil 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.
Vi vil ha jobbe med å utvikle gode rutiner, samt har fokus på for erfarings og kompetansedeling.
Enheten er med i satsningen på Inkluderende miljø i barnehage og skolemiljø.
Målet er å kompetanseheve ledere og ansatte i forhold til å utvikle en god kollektiv praksis innenfor
følgende områder: Utvikle og opprettholde gode og trygge barnehage-/skolemiljø, hvor alle barn og
unge trives og opplever tilhørighet. Samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre
krenkelser.

39.2.2 Realfagskommune
Her vil enhetene ha særlig fokus på:
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.
Mattekassa er tilgjengelig som barnehagens læringsmateriell.
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Hele enheten deltar 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.

39.2.3 Brukerundersøkelse
Barnehagene i Arendal bytter brukerundersøkelse f.o.m. neste undersøkelse.
Denne er ikke klar enda. Derfor er ikke resultater og nye mål for brukerundersøkelsen med for
2018.

39.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,3

2,3

2

Fravær langtid (%)

13,6

12,9

8

Nærvær (%)

84

84,7

93

90

Antall HMS-avvik

5

1

2 000

10

Antall kvalitets-avvik

Andel heltidstilsatte
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2 000

67

40 %

67

88,62

70 %

88

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

39.4 Klima/Miljø
Enheten har fokus på at barn skal få opplevelser og erfaringer i naturen som kan fremme
forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk
mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barna skal bli glade i naturen gjennom friluftsliv, utelek,
kunnskap om dyr og dyreliv, undring og utforsking.
Enheten skal se på muligheten til å bli Miljøfyrtårn sertifisert.
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40 Øyestad barnehageenhet (1455)
40.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Sum utgifter

13 837

15 534

17 143

Sum inntekter

-2 944

-3 066

-4 309

Netto driftsramme enheten

10 893

12 468

12 834

40.2 Enhetens oppfølging
I 2018 vil barnehager og skoler ha særlig fokus på to felles satsingsområder:



Gode læringsmiljø i barnehager og skoler
Arendal kommune, en realfagskommune

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018.
Måltall for 2018 settes opp av enhetene.

40.2.1 Læringsmiljø
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang
Kjennetegn er jobbet fram, og forankringsprosessene er i gang
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:
Vi ønsker å gi barna et positivt og stimulerende lekbasert læringsmiljø som fremmer glede, trivsel,
mestring, undring og utvikling.
Enheten har i flere år jobbet med voksenrollen gjennom Være Sammen metodikken. Vi ønsker at
alle voksne i enheten skal jobbe ut fra denne metodikken, være varme og grensesettende
voksne(autoritative). Dette arbeidet ønsker vi fortsatt å ha et stort fokus på.
Leken har stor betydning for barnas utvikling og læring. Gjennom leken får barna erfaringer som de
tar med seg videre i livet. Personalet inspirerer og legger til rette for lek der det trengs og tilfører
nye momenter slik at leken utvikles etterhvert som barna blir eldre og får flere erfaringer.
Vi har fått ny Rammeplan og Årsplan som gjelder fra august 2017, her er det spesielt noen
områder vi skal jobbe med i 2017-2018:
Fellesskap, inkludering og tilhørighet
Omsorg, lek og læring
Foreldresamarbeid
Livsmestring og helse
Planlegging, vurdering og evaluering

40.2.2 Realfagskommune
Her vil enhetene ha særlig fokus på:
Barna skal gjennom lek, undring, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikle sine realfags
kompetanse.
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Vi skal gjennom opplevelser og erfaringer øke barnas nysgjerrighet til naturen og teknologi.
«Mattekassa» er tilgjengelig for barna. Den bidrar til at barna naturlig og uoppfordret sorterer,
sammenligner, lager former, mønstre, lager tallrekker og samtaler om hvordan de skal løse
oppgaver/utfordringer.

40.2.3 Brukerundersøkelse
Barnehagene i Arendal bytter brukerundersøkelse f.o.m. neste undersøkelse.
Denne er ikke klar enda. Derfor er ikke resultater og nye mål for brukerundersøkelsen med for
2018.

40.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,5

1

Fravær langtid (%)

8,2

14,3

Nærvær (%)

89,2

85,7

93

16

4

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

Andel heltidstilsatte
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2 000

47,64

40 %

82

70 %

Hovedmålet i nærværsarbeidet er å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av trivsel og
arbeidsglede.
Fokus på gode ergometriske løsninger
Fokus på samspill i personalgruppen og løse utfordringer før konflikter oppstår
Fokus på mestringsglede og mestringsklima
Etisk refleksjon

40.4 Klima/Miljø
Enheten kildesorterer sammen med barna.
I Rammeplanen står det at" barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare
på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier,
holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn"
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41 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (1501)
41.1 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner

Budsjett 2018

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2017

Regnskap 2016

9 540

9 203

7 872

-8 031

-7 693

-6 479

1 509

1 509

1 393

41.2 Enhetens oppfølging
For 2018 har vi helt nye styringsparametere sammenlignet med tidligere år. Styringsparameterne
kommer fra Skatteetaten som har fagansvar for enheten og de definerer hva vi skal levere av
kontroller.
Vi skal i 2018 levere avdekkingskontroller med en forventet avdekking på 70 %. Sammenlignet
med tidligere vil dette medføre økt avdekking. Det stilles krav til redusert saksbehandlingstid hos
oss. Skatteetaten vil komme med en ressursanbefaling i februar 2018. Vi skal rapportere på antall
utførte kontroller også i 2018 men det er ingen krav knyttet opp mot dette.
Ny styring vil medføre at organisasjonen og kontrollarbeid må endres. Nye mål er mer i samsvar
med vårt samfunnsoppdrag og vi opplever endringen som motiverende og fornuftig.
Vi fortsetter arbeidet med faglig utvikling samtidig som vi endrer arbeidsmetoder. Det er viktig å
sikre økt kunnskap for alle i enheten for å møte de store utfordringene som kommer i forbindelse
med tyngre saker fra a-krimsenteret og kunnskapsbaserte utplukk fra skatteoppkreverne.
Enheten vil utarbeide en detaljert kontrollplan.
Rapportering på gjennomførte kontroller rapporteres til enhetens styringsgruppe.
Regnskapsrapportering, budsjettoppfølging rapporteres til styringsgruppa samt til kommunalsjef i
Arendal kommune.

41.3 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

2,4

1

Fravær langtid (%)

9,3

19,6

Nærvær (%)

88,3

79,4

93

Antall HMS-avvik

0

0

2 000

Antall kvalitets-avvik

0

0

2 000

Andel heltidstilsatte

72 %

75

40 %

83

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

0,90

0,93

70 %

0,94

Vi lar kommunens mål på nærvær 2018 også være enhetens mål. Vi har hatt langtidssykemeldte
både i 2016 og 2017 som ikke er relatert til arbeid og arbeidsplass. Vi forventer at dette endrer seg
for 2018.
Vi er 12 ansatte i enheten. I 2017 var 9 heltidsansatte. I 2018 vil det være 10 heltidsansatte.
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Det kan komme endringer i antall ansatte som følge av Skatteetatens ressursanbefalinger. Disse
er ikke klare enda og hensyntas ikke her.

41.4 Klima/Miljø
Enhetens arbeidsoppgaver medfører miljøbelastning på grunn av utstrakt bilkjøring knyttet opp mot
kontrollarbeid ute i kommunene. De ansatte benytter egen bil ved kontroll og siden vi betjener 22
kommuner vil de fysiske avstandene være betydelige og kjøring til kontrollstedene nødvendig.

Virksomhetsplan

130(137)

42 Arendal eiendom KF (5001)
42.1 Bystyrets bestilling
Bystyrets bestilling, i budsjett- og handlingsplan, betyr at hovedaktiviteter for Arendal eiendom KF
videreføres i 2018. Foretakets strategidokument, som er behandlet i bystyret, har likevel mål som
er svært ambisiøse sett i forhold til tilgjengelige ressurser. Både et redusert vedlikeholdsetterslep,
og reduserte energikostnader for kommunen, vil kreve stor innsats og tett oppfølging fra ansatte og
styret i AE KF.
Det vil være en særlig oppfølging på følgende aktiviteter i 2018:









Vedlikeholdsetterslep på formålsbygg skal reduseres fra 112 mill. kroner i 2017 til 85 mill.
kroner i løpet av 2020. Dette krever økte rammer for vedlikehold, et sterkt fokus på
vedlikehold fra ansatte og styret i AE KF og god planlegging og riktig prioritering av tiltak
Det vil bli lagt frem rapport om teknisk standard og vedlikeholdsnivå på dagens basseng
tidlig i 2018. Rapporten vil også beskrive alternative konsept for fremtidens svømmeanlegg
Organisatoriske tiltak som skal understøtte kulturbyggingen i organisasjonen, hvor målet er
et godt arbeidsmiljø kombineres med effektiv drift og høy måloppnåelse
Arbeidet med gode og riktige energiløsninger videreføres. Dette krever stor innsats for at
foretaket skal nå ambisiøse mål om redusert energiforbruk for Arendal kommune
Arbeidet med vedlikehold av sertifiseringen OHSAS 18001 (HMS) og forberedelser til
innføring av ISO14001 (Miljø) videreføres
Økonomioppfølging hvor styrets målsetting om økonomiske resultater følges opp
Gjennom områderegulering og detaljplan tilrettelegge Fløybyen til beste for utviklingen i
Arendal
Bidra til erverv, regulering og utvikling av næringsområder i Arendal

42.2 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

340 757

349 907

355 125

-340 757

-349 907

-355 775

0

0

-650

42.3 Hovedoversikt drift og investering
Økonomisk oversikt drift
Tall i 1000 kroner
Andre salgs- og leieinntekter

Budsjett 2018

Opprinnelig vedtatt
budsjett 2017

Regnskap 2016

-48 888

-47 867

-57 674

-278 009

-272 000

-272 226

-13 860

-30 040

-25 875

-340 757

-349 907

-355 775

Lønnsutgifter

56 696

61 764

59 585

Sosiale utgifter

15 588

16 196

16 497

121 751

134 478

131 649

1 375

1 375

1 598

25 009

14 318

23 010

Overføringer med krav til motytelse
Andre overføringer
Sum driftsinntekter

Kjøp av varer og tj. inngår i komm.
tj.prod.
Kjøp av tj. som erstatter komm.
tj.prod.
Overføringer
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Tall i 1000 kroner

Opprinnelig vedtatt
budsjett 2017

Budsjett 2018

Regnskap 2016

Avskrivninger

67 500

54 000

63 564

Fordelte utgifter

-3 850

-3 600

-5 574

Sum driftsutgifter

284 069

278 532

290 329

Brutto driftsresultat

-56 688

-71 375

-65 446

-700

-1 200

-675

Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter

-

-

-700

-1 200

-675

Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter

58 628

60 741

60 184

Avdrag på lån

66 259

65 834

67 351

-

-

-

Sum eksterne finansutgifter

124 887

126 575

127 535

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

124 187

125 375

126 860

Motpost avskrivninger

-67 500

-54 00

-63 564

Netto driftsresultat

0

0

-2 150

Bruk av tidl. års regnskapsm.
mindreforbr.

-

-

-478

Bruk av disposisjonsfond

-

-

-

Bruk av bundne fond

-

-

-

Sum bruk av avsetninger

-

-

-478

Overført til investeringsregnskapet

-

-

1 500

Dekning. av tidl. års regnsk.
merforbr.

-

-

-

Avsatt til disposisjonsfond

-

-

478

Avsatt til bundne fond

-

-

-

Sum avsetninger

-

-

1 978

Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

0

0

-650

Utlån
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Skjema 2A - investering
Tall i 1000 kroner
Prosjekt

2018

2019

2020

2021

Lovpålagt – myndighetskrav

3 000

3 000

3 000

4 000

Brukerstyrte endringer

2 000

2 000

2 000

3 000

Rehabilitering skolebygg

4 000

4 000

4 000

6 000

Rehabilitering omsorgsbygg

4 000

4 000

4 000

6 000

91 000

95 000

-

-

500

500

-

-

2 500

2 500

1 000

1 000

500

500

500

500

-

5 000

7 000

10 000

Eiendomsutviklingsprosjekter

5 000

5 000

5 000

-

Kjøp av næringstomter inkl.
Heftingsdalen ifm E18

8 125

-

-

8 125

Boliger med heldøgnsomsorg

-

5 000

100 000

140 000

Nybygg legevakt/KØH

-

11 250

51 250

-

ENØK-satsing, HP led kommunale
bygg

-

-

-

1 000

Næringsutvikling, kjøp av
næringstomter

-

-

-

15 000

Ny barnehage Tromøy, samling til
en

-

1 000

20 000

15 000

Tomt/rivning gamle Roligheden
skole

-

-

-

5 000

HP-beredskap omsorg

-

1 000

1 000

2 000

3 000

-

-

-

Krematorium

-

1 000

23 000

-

Vaskeri/kjøkken/renhold

-

-

20 000

30 000

Asdal skole – påbygg ressurssenter

2 000

-

-

-

Drømmenes hus

6 001

-

-

-

Enhet funksjonshemmede –
Madshaven 2 enh.

7 000

-

-

-

-

-

-

400

6 500

-

-

-

Flosta BOS – utvidelse

-

1 500

-

-

Forprosjekt bolig psykisk helse

-

500 000

-

-

1 700

-

-

-

Bomuldsfabriken kunsthall –
fuktskader

240

-

-

-

Bomuldsfabriken kunsthall – nytt
lysanlegg

600

200

-

-

Bobilparkering

-

-

-

1 200

Planleggingsressurs helse og
omsorgsbygg

-

250

500

-

147 666

143 200

242 250

248 225

Roligheden – ny skole
Transportmidler (miljøvennlige)
ENØK-tiltak
Fjellsikring
Kjøp av boliger

Myra skole

Klatreanlegg Sør Amfi
Solhaug – ombygging 5. etg.

Myratunet – omb. 3.etg

Sum
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42.4 Foretakets oppfølging
Arendal eiendom KFs rapportering fremkommer av mål og tiltak i strategidokumentet.
Strategidokumentet har følgende målbare indikatorer
Strategiplan
Kunder

Målbare indikatorer
Gjennomføre kundeundersøkelse
hvert 2. år
Ekstern kvalitetskontroll

Strategiplan

Økonomi

Strategiplan

Mål 2018
Ny undersøkelse i 2018
Gjennomføres hvert år i forhold til
brann, heis, vann, inneklima, etc.

Målbare indikatorer

Mål 2018

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 17,2 mill. kroner

Vedlikeholdsetterslepet reduseres
fra 120 mill. kroner i 2016 til 85 mill.
kroner i 2020

103 mill. kroner

Målbare indikatorer

Mål 2018

Nulltoleranse for sosial dumping og
øvrige brudd på arbeidslivets regler

Ingen tilfeller

Samfunnsrollen/

Kommunens energiforbruk skal
reduseres i henhold til krav fastsatt i
miljødokumentet

Se punkt om miljø

næringsutvikling

Tilrettelegge for boligbygging

Tomtesalg Marisberg

Tilby hensiktsmessige
næringsarealer

Følge opp muligheten for nye
næringsområder på Eydehavn i
forbindelse med ny vei samt erverve
areal til Agderparken nord

Tilrettelegging for spredt bosetting av
flyktninger

Dekke behovet gjennom innleie av
egnede boliger

Strategiplan

Organisasjonsutvikling/
innovasjon
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Målbare indikatorer

Mål 2018

Sykefravær lavere enn 6 %

6%

Økte inntekter og effekter fra
organisatoriske tiltak, benyttes til
forsterket vedlikehold

Vurderes underveis

Kulturutviklende tiltak for alle ansatte
minst 2 ganger pr år

Gjennomføre fellessamling og
sommeravslutning

Oppdatert kompetanseplan

Årlige revideringer av Veritas i
forbindelse med OHSAS 18001

Tilby praksisplasser i samarbeid med
AK

Tilbyr arbeidspraksisplasser i
samarbeid med AK

Tilby lærlingplasser for byggdrift og
renhold

2 lærlinger
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42.5 HMS-arbeid
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

94

2016

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,86

1,78

Fravær langtid (%)

2,64

3,63

Nærvær (%)

95,5

94,59

93

29

2 000

Antall HMS-avvik
Antall kvalitets-avvik

2768

2 000

Andel heltidstilsatte

65,5 %

64,7 %

40 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

87,5 %

87,3 %

70 %

Kvalitetsavvik - Vi teller kundehenvendelser via helpdesk i Fasillit, status pr. 25.10.17.
Det norske Veritas gjennomfører den årlige revisjonen av foretakets sertifisering i OSAHS 18001.
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.
Målsettingen er at foretaket hele tiden utvikler og forbedrer HMS systemet og at dette gjenspeiles i
praksis i avdelingene.
Det utarbeides en tiltaksliste med forbedringspunkter etter hver gjennomførte revisjon. Oppfølging
dokumenteres.

42.6 Klima/Miljø
Miljødokumentet har følgende målbare indikatorer
Miljødokument

Miljødokument
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Målbare indikatorer

Mål 2018

50 % biler som bruker ikke-fossilt
brennstoff innen 2020

5 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

Pågår

Iverksette holdningsskapende tiltak
sammen med kommunale enheter

Holdningsskapende tiltak pågår

Miljøsertifisering etter ISO 14001

Igangsatt
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43 Arendal havnevesen KF (6001)
43.1 Bystyrets bestilling
Det vises til strategiplan 2017-2027 for Arendal havnevesen KF, vedtatt i Arendal bystyre 22.06.17,
sak 17/83.

43.2 Bystyrets ressurstildeling
Tall i 1000 kroner
Sum utgifter
Sum inntekter

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Regnskap 2016

24 810

24 722

33 081

-24 810

- 24 722

-33 081

0

0

0

Netto driftsramme enheten

43.3 Foretakets oppfølging
SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP - SKJÆRGÅRD
Målet for all havnevirksomhet er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og
skjærgård.
Havneforetaket har følgende hovedvirksomhetsområder: Industri og trafikkhavn - Rigg og
prosjekthavn - Fiskemottak - Cruise - Småbåt - Gjestehavn.
Havnestyret er kommunal myndighet etter lov om havner og farvann. Havneforetaket er
kommunens havnefaglige organ.
Eydehavn skal videreutvikles for å sikre godsoverføring fra vei til sjø, verdiskapning sikres gjennom
transportarbeid, bedriftsetableringer og arbeidsplasser. Det søkes stamnetthavn status. Nye havne
og industriarealer erverves og tilrettelegges ved uttak av steinmasser og etablering av nødvendig
infrastruktur. Fysisk sikring, overvåkning og adgangskontroll etableres. Prosjektstart for opprydding
av forurensing på Steikeritomta, med eiendom og kommune. Planarbeid for ny vei fra havn utenom
Eydehavn sentrum sluttføres. Nytt verksted og nytt kontorbygg etableres. ØABV forventes etablert
i havneområdet i eget garasjebygg. Finansiering av dette bygget vil bli fremmet for bystyret i egen
sak 2018
Cruise trafikken øker med 12 anløp 2018. Arbeidet med å få utvidet passasjen i Galtesund inn i
NTP videreføres. Ny fiskerikai sluttføres i Barbu.
2 etg. fiskemottaket bygges om for Redningsselskapet. Finansiering av denne ombygningen vil bli
fremmet for bystyret i egen sak 2018
Lokalferger: Etablering av sykkelparkering og venteskur i samarbeid med AK og AA
Fylkeskommune.
Småbåt: Gjøre skjærgården tilgjengelig for flest mulig. Økt bostedsattraktivitet. Krana, His området
reguleres og arbeider startes opp ved endelig vedtak, inkl. etablere p-plasser og sikre
avgiftsbetaling på aktuelle havneområder. Ingen nye havner etableres 2018. Ledig kapasitet.
Vedlikeholdsetterslepet søkes redusert
Gjestehavnen: Besøksindustri. økt sentrumsattraktivitet. Gjennomføre drifts sesong tilsvarende
fjoråret.
Lovverk og rammebetingelser for havnevirksomheten er i endring. Havn vill følge disse prosesser
tett.
Havn skal drive kommersielt uten tilskudd eller overføringer. Inntektene skal dekke alle drifts og
finanskostnader. Bystyret har vedtatt at havn skal ha betingelser og konkurransevilkår på nivå med
konkurrerende havner. Havn skal tilstrebe økonomisk overskudd og bygge opp fond.
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43.4 HMS-arbeid
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat
2016

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

0,4

1,0

Fravær langtid (%)

1,2

1,0

Nærvær (%)

98

98

93

98

Antall HMS-avvik

2

3

2 000

5

Antall kvalitets-avvik

8

23

2 000

20

Andel heltidstilsatte

9

9

40 %

10

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

87

87

70 %

87

43.5 Klima/Miljø
Det er et overordnet nasjonal mål at mer gods skal overføres fra vei til sjø og bane. Havn er
knutepunktet for gods og passasjerer, der overføring mellom transportformene foregår. Havn er et
viktig redskap for reduksjon av samlet utslipp i regionen og nasjonalt. Driften av havnen skal søkes
utført og utviklet på best mulig miljøvennlig måte. Eydehavn er elektrifisert i 2017 med støtte fra
ENOVA. Skip som anløper vil kunne kobles til grønn landstrøm, og potensialet i Eydehavn er
overføring av inntil 9 mill. kwt fra fossilt brensel til grønn fornybar ila 3 år. Det er mange hindringer i
veien for å oppnå potensialet, men retningen er satt. De fleste utfordringene kan ikke løses på
Eydehavn alene, men trenger politisk vilje og vedtak, bla for ombygging av skip.
Eydehavn ønskes bygget opp til en fremtidig grønn lade HUB for både skip og vogntog.
Innen alle virksomhetsområder søkes kontinuerlig etter nye og miljøvennlig løsninger.
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