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INNLEDNING 
Årsrapporten 2015 gir en generell oversikt over tjenesteproduksjonen i kommunen i de ulike område-
ne. Den inneholder også rapporter fra de enkelte driftsenhetene i kommunen, samt for kommunens to 
foretak. For overordnet redegjørelse for kommunens virksomhet i 2015 vises det til årsberetningen. 

 

 
 

 
Sam Eydes plass 

1. POLITISK AKTIVITET OG ORGANISERING 
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Arendal bystyre fikk etter valget 2015 følgende medlemmer som i oversikten er fordelt på de komiteer 
de tilhører: 

Ordfører Robert Cornels Nordli, Ap - Varaordfører Terje Eikin, KrF 

Komite for kultur, miljø og næring 
(13 medlemmer) 
Leder: Pål Koren Pedersen, V 

Komité for oppvekst 
(11 medlemmer) 
Leder: Gjermund Orrego  
Bjørndahl, Ap 

Komité for Helse, omsorg og 
levekår 
(13 medlemmer) 
Leder: Atle Svendal, Ap   

• Arbeiderpartiet 
Morten Kraft 
Jarl Steinar Odinsen 
Arne Jenssen 
Ottar Vigerstøl 

• Kristelig Folkeparti 
Ole Glenn Tvermyr 

• Sosialistisk Venstreparti 
Einar Kraft Myhren 

• Senterpartiet 
Milly O. Grundesen 

• Høyre 
Kristoffer A. Lyngvi 
Gunn Haga Brekka 
Robert Myhren 

• Fremskrittspartiet 
Liv Heidi Arnesen 

• Miljøpartiet De Grønne 
Magrete Martens Breivik 

• Arbeiderpartiet 
Jelena Høegh-Omdal 
Anniken Solfjeld Pedersen 
Asbjørn Karl Olsen 
Josef Hæier 

• Kristelig folkeparti  
Terje Eikin 

• Sosialistisk folkeparti  
Rune Sævre 

• Høyre 
Geir Fredrik Sissener 
Roar Gundersen 

• Fremskrittspartiet 
Torbjørn Nilsen 
Åshild Bruun-Gundersen 

• Arbeiderpartiet 
Nina Jentoft 
Vanja Grut 
Marte Næss Thomassen 
Cathrine Krogstad Hansen 

• Kristelig folkeparti 
Ingebjørg Berstad Torp 

• Venstre 
Cathrine Hall 

• Høyre 
Maiken Messel 
Benedikte Nilsen 

• Fremskrittspartiet 
Anders Kylland 
Ingrid Dorteha Skårmo 
Edward Terjesen 

• Pensjonistpartiet 
Knut Arne Tveiten 

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

Sammensetning av formannskap 
Fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet: 
Robert Cornels Nordli, ordfører (Ap), Nina Jentoft (Ap), Anniken Solfjeld Pedersen (Ap), Terje Østebø 
Eikin, varaordfører (KrF),Rune Sævre (SV) 
Fra Høyre: Geir Fredrik Sissener, Maiken Messel 
Fra Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Miljøpartiet De Grønne: 
Anders Kylland (FrP), Åshild Bruun-Gundersen (FrP) 

Sammensetning av kommuneplanutvalg 
Fra Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre: 
Nina Jentoft, leder (Ap), Cathrine Høyesen Hall, nestleder (V), 
Vanja Grut (Ap), Einar Krafft Myhren (SV), Ole Glenn Tvermyr (KrF) 
Fra Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet: Knut Arne Tveiten (PP), Torbjørn Nilsen (FrP) 
Fra Høyre: Roar Gundersen (H), Benedikte Nilsen (H) 

Oversikt over behandlede saker 
Utvalg 2012 2013 2014 2015 

Bystyret 211 171 199 244 
Komité for helse og omsorg 45 40 44 40 
Komité for kultur, miljø og næring 51 48 55 41 
Komité for oppvekst 71 45 48 45 
Formannskapet 185 181 178 167 
Kommuneplanutvalget* 316 275 214 216 
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Sam Eydes plass 

2. BEFOLKNING 
Utvikling i folketallet 
Ved årsskiftet var det 44 313 innbyggere i kommunen. Veksten fra forrige årsskifte var kun på 94 per-
soner og veksten i Arendal er nå betydelig under veksten i landet som helhet. Som det framgår av 
følgende tabell har tendensen de siste tre år vært nedadgående. 

Folketall 2012 2013 2014 2015 

Folketall (31.12) 43 336 43 841 44 219 44 313 

Endring 535 505 378 94 

%-endring 1,25 1,17 0,86 0,21 
Nasjonal endring i % 1,31 1,14 1,11 0,93 
 

Nedgangen i befolkningsveksten startet 2. halvår 2014, da veksten det halvåret var på bare 12 perso-
ner. Veksten i 2015 tok seg noe opp, men er fortsatt lav i forhold til begynnelsen av dette ti-året. Selv 
om også landet har fallende vekst i innbyggertallet så er effekten større her. I 2015 vokste folketallet i 
Norge med 0,93 %, mens Arendal hadde 0,21 % vekst. Da er vi langt fra målsettingen i kommunepla-
nen om at veksten i Arendal skal ligge på nasjonalt nivå.  

Arendal mottok i løpet av 2015 et relativt stort antall asylsøkere. Disse er ikke registrert i den offisielle 
statistikken, da de ikke blir telt med før de får flyktningestatus og blir bosatt i kommunen. 

Fødsler og dødsfall 
Fødsler og dødsfall 2012 2013 2014 2015 

Fødsler 486 490 453 436 

Dødsfall 366 417 371 348 

Fødselsoverskudd 120 73 82 88 

Fødsler i % av folketall 1,14 1,13 1,03 0,99 
Fødsler i % av folketall (Norge) 1,21 1,17 1,16 1,14 
 
Aust-Agder har lave fødselstall i forhold til landet som helhet, og fødselstallene fortsetter å gå ned. I 
2014 opplevde Arendal et markant fall i tallet på fødsler, nedgangen fortsatte i 2015. Nedgangen i 
fødsler vil få stor betydning for hvilken etterspørsel som skal dekkes kommende år.  
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Tallet på dødsfall er lavere enn i 2014. Det bidrar til at kommunen får en liten økning i fødselsover-
skuddet. 

Flytting 
Flytting 2012 2013 2014 2015 

Innflytting 1 997 2 094 1 996 1 829 

Utflytting 1 588 1 665 1 699 1 824 

Flytteoverskudd 409 429 297 5 
 

Innflytting i 2015 er noe lavere enn de siste årene, mens utflyttingen øker og er nå om lag på nivå med 
innflyttingen.  Dette er hovedårsaken til at kommunens vekst er vesentlig svakere enn tidligere.  

Utvikling i sysselsettingen  
Antallet registrerte arbeidsledige i Arendal har vist en stigende tendens de siste årene. Ledigheten 
blant de unge under 30 år er fortsatt høy, men her ser det ut til å være en svakt positiv utvikling.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15-29 år 5,5 5,3 5,2 6,3 6,2 6,1 

30-74 år 2,7 3 2,7 3,3 3 3,8 

15-74 år 3,3 3,5 3,3 4 3,8 4,3 
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EUREKA Kompetanse 

3. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 
 

Kommuneplanens overordnede mål er tjenester med høy kvalitet. Kommunens arbeidsgiverstrategi 
skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. De ansatte blir vist tillit og vet at gode re-
sultater og utvikling ikke kommer av seg selv, Arbeidsgiverstrategien har forventninger til faglig utvik-
ling, godt lederskap og et arbeidsmiljø preget av mangfold og arbeidsglede. 

Arbeidsgiverstrategien Sammen om framtida! er et dokument som gir muligheter for gode samtaler 
på den enkelte arbeidsplass. I tillegg til å understreke kommunens samfunnsoppdrag setter strategien 
fokus på den enkeltes etiske bevissthet.  

Medarbeiderundersøkelse 
I november 2015 ble resultatene av medarbeiderundersøkelsen, gjennomført i september/oktober, 
presentert for enhetsledere og mellomledere i Arendal kommune. Undersøkelsen fokuserer på indivi-
duelle, gruppemessige og ledermessige variabler som forskning viser er avgjørende for å oppnå gode 
resultater.  

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Linda Lai, professor ved Handelshøgskolen Bi.  

Ansatte i Arendal kommune jobber i arbeidsmiljø som i liten grad preges av innbyrdes konkurranse og 
rivalisering. Forskning tilsier at ledere i denne situasjonen bør fokusere på utvikling av ansattes 
mestring. Det å styrke fokuset på samarbeid, gjensidig kunnskapsutveksling og det å gi den enkelte 
ansatte støtte med nyttige og konkrete råd, vil kunne bidra til å forbedre enhetens arbeidsprestasjoner. 
Dette skal det jobbes videre med i 2016. Det er på denne bakgrunn at resultatet av undersøkelsen 
peker på at arbeid med mestringsklima og mestringsledelse fortsatt er viktige utviklingsområder i or-
ganisasjonen. 

Neste medarbeiderundersøkelse er planlagt til september 2017. 

Som en del av prosjektet med Linda Lai er det i 2015 også gjennomført brukerundersøkelse i helse og 
levekår og pårørendeundersøkelse i barnhager. Bruker- og medarbeiderundersøkelsene ble analysert 
ved at disse ble «koblet sammen». Resultatet av analysene viser at innholdet i kompetanseutvikling er 
mer avgjørende enn omfanget. Brukers behov og utvikling av autonomi og individuell støtte til medar-
beidere er viktige nøkler for at kompetanse skal kunne bli brukt til brukernes beste i Arendal kommu-
ne.  
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Lederutvikling 
Tema for lederutvikling for enhetsledere i 2015 har vært: Mestring, innovasjon og endringskompe-
tanse. Lederutviklingsprogrammene for enhetsledere og mellomledere har videre hatt fokus på  
arbeidsgiverstrategi og utviklingsområdene fra medarbeiderundersøkelsen. I 2015 har interne rutiner, 
systematikk og informasjon også vært tema. Videre er det over 3 ganger gjennomført et 3 timers kurs i 
«Arbeidsgivers styringsrett» - der målgruppen var alle ledere med personalansvar. 

I en fellessamling for alle ledere med personalansvar ble det tidlig høsten 2015 gitt en oppfriskning av  
LØFT- metodikken med Gro Langslett Johnsrud. Det sentrale i LØFT-metodikken er at atferd som gis 
oppmerksomhet gjentar seg. Man bør derfor ha oppmerksomhet på ønsket adferd som da vil gjentas.  

Kompetanseutvikling 
Gjennom Eureka kompetanses kurslokaler har Arendal kommune fått et kompetansesenter i godt 
tilrettelagte kurslokaliteter som benyttes av både offentlige og private aktører. 

Eureka kompetanse etterstreber å lage praksisnær opplæring og etterutdanning i form av kurs,  
utviklingsprogram, fagkonferanser og foredrag. Dette gjøres i tråd med kommunen satsningsområder.  

Veiledere i kommunen med ansvar for lærlinger har vært et viktig satsningsområde også i 2015.  
Dyktige veiledere er viktige bidrag for utvikling av en trygg og dyktig fagarbeider.  

Innen barnehagesektoren, skolesektoren og i helse og levekårssektoren jobbes med lederutviklings-
programmer på avdelingsledernivå og enhetsledernivået. Programmene er forankret i strategisk kart 
for Oppvekst og i strategisk kompetanseplan for Helse og levekårssektoren. Målet har vært å lage 
utviklingsprogram som styrker lederrollen gjennom relevant kunnskap, eksempler fra egen praksis og 
tilrettelegging av et kompetansefellesskap.  

Det er i 2015 gjennomført en etterutdanning i service. Dette er for ansatte som har publikumsrettede 
tjenester.  

Det er et mål at Eureka kompetanse skal være en møteplass for eksterne og interne aktører som har 
behov for kompetanseheving. Dette jobbes det spesielt med i interregprosjektet KOBRA: Kompetan-
sebasert Regional Analyse der Arendal kommune deltar sammen med Larvik kommune, NAV Larvik 
og en rekke andre samarbeidspartnere i Danmark og Sverige. Prosjektet startet i september 2015.  

I regi av Eureka kompetanse gjennomføres også ulike enkeltkurs. Det kan være HMS, sosiale medier, 
aktuelt lovverk eller ”den nødvendige samtalen”. Etterutdanningsprogrammene blir evaluert av refe-
ransegrupper og arbeidsgrupper. Det er mulig for andre å delta på flere av kommunens opplærings-
programmer. I 2015 ble det gjennomført 198 kurs publisert gjennom kursportalen og med 4025  
påmeldte, i tillegg til en rekke møter der antallet og deltakere på disse ikke er registrert.  

I januar 2015 mottok Arendal kommune Agderrings Kompetansepris 2014. Etableringen av Eureka 
kompetanse og etterutdanningen var en viktig del av juryens begrunnelse for prisen. I tillegg la juryen 
vekt på hvordan Arendal kommune systematisk jobber med å tilrettelegge for kompetanseutvikling for 
ansatte og andre gjennom øvrige delings- og formidlingsarenaer som Sørlandet kunnskapshavn, 
TEDx Arendal, Vitensenteret Sørlandet, Arendalskonferansen og Innovasjon Arendal. 

Stillingsbank 
Siden 1999 har kommunen regelmessig gjennomført større eller mindre omstillinger. I 2000 opprettet 
kommunen en stillingsbank for å ta hånd om overtallige i forbindelse med disse prosessene. Det  
pågår kontinuerlig omstillinger som vil kunne resultere i nye overtallige som må gis alternativ syssel-
setting.  

Også i 2015 har stillingsbanken overført enkeltpersoner til faste stillinger og ledige vikariater.  

Stillingsbanken har derfor fremdeles en viktig funksjon i å ivareta og bidra til at overtallige ansatte 
overføres til nye arbeidsoppgaver og andre stillinger.  Fortsatt er det enkelte som det er vanskelig å 
finne alternative faste stillinger til, men en ser muligheter for enkelte av disse i 2016. Ved årsskiftet 
2015/2016  var det 1,67 årsverk i stillingsbanken mot 3,4 ved foregående årsskifte. 
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Nærvær  
Nærværsprogrammet, er en del av kommunens ordinære drift, der det kontinuerlig er fokus på å øke 
ansattes nærvær. Nærværsarbeidet sees i sammenheng, og er synliggjort i Handlingsplanen for HMS. 
Arendal kommune har i flere år deltatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingspro-
gram ”Saman om ein betre kommune”. Utviklingsprogrammet, som ble avsluttet i desember 2015, 
innebar et årlig statlig tilskudd på kr 300 000. Administrasjonsutvalget har vært programmets styrings-
gruppe, og rapporterer også regelmessig til Arbeidsmiljøutvalget. 

Det gjennomsnittlige nærvær i 2015 var på 91,6 %, mens det i 2014 var 91,9%. Det er en nedgang i 
nærværet med 0,3 prosentpoeng fra 2014 til 2015. Langtidsfraværet har imidlertid vært synkende fra 
2013, men samtidig har korttidsfraværet fra 2014 til 2015 hatt en økning på 0,4 prosentpoeng. 

Fravær/Nærvær/år 2013 2014 2015 

Langtidsfravær 6,5 % 6,4% 6,3 % 

Kortidsfravær 1,9 % 1,7 % 2,1 % 

Nærvær  91,6 % 91,9 % 91,6 % 
Utvikling fravær og nærvær 2013, 2014 og 2015 - Arendal kommune 

Tiltaket ”Raskere frisk” ble igangsatt for ansatte i omsorgsenheten fra 1. august 2012. Quick Care er 
aktør i dette arbeidet der fysioterapeuter tilbyr individuelt tilpasset aktivitet gjennom 8 - 10 uker for 
medarbeidere som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Det er høstet gode erfaringer i dette 
arbeidet fra både medarbeidere og ledere. Tiltaket er fra 1.8.2014 utvidet til å omfatte alle kommunens 
virksomheter. Om lag 430 medarbeidere har til nå vært gjennom et forløp i ”Raskere frisk”, om lag 
50/50 fordeling mellom sykmeldte og forebyggende. 46 % av de som var sykmeldte ble friskmeldt etter 
endt forløp. Av dem som fortsatt var sykemeldt ble det en reduksjon i sykemeldingsgrad på 54 %. Det 
er gjennomført en evaluering av tiltaket ved å foreta en effektanalyse etter avsluttet forløp i ”Raskere 
frisk”. 72 % av de tidligere sykemeldte har ikke hatt sykemeldinger i perioden 1 år etter endt forløp. 
Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) støtter dette prosjektet økonomisk i 2014, 2015 og 2016.   

Nærværet på enhet og avdelingsnivå følges opp systematisk. Rådmannens stab har i samarbeid med 
Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud møtt enheters/avdelingers HMS-utvalg som har fravær over 
grenseverdi. Målet er å reflektere sammen med utvalget om utfordringer med fraværet og muligheter 
for aktuelle tiltak.         

Nærværs- og HMS-arbeidet følges også opp gjennom et samarbeid mellom kommunen, Agder  
Arbeidsmiljø, NAV Arbeidslivssenter og Hovedverneombud. Dette teamet møtes ca en gang i måne-
den for å informere hverandre om pågående aktiviteter, spesielle utfordringer samt reflektere rundt 
nærværs-temaer.  

HMS 
Det er i 2015 gjennomført 17 inspirasjons- og informasjonssamlinger for HMS-utvalgene med mål om 
å skape en felles forståelse for hvordan HMS-utvalgene bør arbeide på arbeidsplassene, dette med 
utgangspunkt i Handlingsplanen for HMS. I alt har om lag 70 utvalg deltatt på to samlinger i løpet av 
2015. Temaet på samlingene våren 2015 var HMS Handlingsplanen med særlig fokus på Akan –
arbeid. Høstens samlinger hadde temaene, Aktivitetsplikt ved sykemelding, tilrettelegging, og konflikt-
håndtering. Høsten 2015 satte NAV økt fokus på aktivitetsplikt ved sykemelding, noe som nødvendig-
gjorde økt fokus også i Arendal kommune.  

Samlingene som samler fra 5 til 12 HMS-utvalg hver gang legger vekt på erfaringsdeling for å få en 
felles forståelse for HMS arbeidet og økt læringsutbytte.  

HMS-handlingsplanen som ble utarbeidet første gang i 2014, ble revidert høsten 2015. Planen inne-
holder retningslinjer for oppfølging av det generelle HMS-arbeidet, nærværsarbeid (inklusiv oppfølging 
av IA-avtalen), AKAN-arbeidet samt Agder Arbeidsmiljøs handlingsplan for Arendal kommune. Planen 
fikk en ny godkjenning i AMU i januar 2016.  

Ny fullelektronisk kvalitetshåndbok for HMS med et digitalt avvikssystem ble tatt i bruk for hele kom-
munen fra 1.1.2015. Systemet er tilrettelagt av Kommuneforlaget som sikrer at håndboka til enhver tid 
er oppdatert med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Kommunens rutiner og retningslinje 
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for lokal praksis er innarbeidet i håndboka. Der ble våren 2015 avholdt flere kurs i avvikshåndtering i 
forbindelse med innføring av systemet.  

AMU vedtok våren 2015 en ny rutine for HMS-gjennomgang i Arendal kommune. I løpet av en 5 års 
periode skal den enkelte avdeling/enhet gjennomføre en HMS-gjennomgang der bedriftshelsetjenes-
ten, hovedverneombud og rådmannens stab personal deltar. Målet med dette er å sikre fokuset på 
helsefremmende og trygge arbeidsplasseer. 16 enheter/avdelinger fikk denne gjennomgangen høsten 
2015.   

Rekruttere og beholde 
Kommunen fikk i 2013 nettsiden ”Jobb i Arendal”. Målet var at denne siden skulle det gjøre mer attrak-
tivt og enklere å søke jobb i kommunen. Erfaringene med siden synes positive.  

Kommunen har i 2015 deltatt på i 4 rekrutterings- og utdanningsmesser (3 i 2014). Flere enheter har 
innført strategiske kompetanseplaner noe som bidrar til å skape utviklingsmuligheter for de ansatte og 
som for ansatte er viktig for å fortsette i jobben. 

Kommunen hadde i 2015 53 lærlinger (54 i 2014); 5 lærlinger i teknisk sektor, 5 lærlinger i kokkefag, 
20 barne- og ungdomsfaglærlinger og 23 helsefaglærlinger. 

Alderssammensetning alle stillinger 

 

Aldersfordeling alle ansatte 2012 - 2015 

Ansatte i Arendal kommune har en høy gjennomsnittsalder og kommunen må påregne rekrutterings-
utfordringer de neste 10 år. Rekrutteringsutfordringen økes ytterligere da mange kommuner har til-
nærmet samme aldersstruktur på sine ansatte. 

18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 
2012 16 362 715 939 975 505 11 
2013 19 368 696 968 949 556 11 
2014 15 395 742 1004 948 556 16 
2015 15 373 717 1018 966 580 13 
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Heltid/deltid Helse og levekår 

 

Stillingsprosent innenfor helse og levekår 2012 - 2015 

Det er et kontinuerlig fokus på utviklingen av deltidsstillinger i helse- og levekårsenhetene. Figuren 
viser fordelingen av stillinger innenfor alle omsorgsenhetene samlet og fordelt på stillingsstørrelse. 
2015 viser en reduksjon i andel stillinger under 60 % og økning i stillinger over 80 %.  

Andel stillinger på 100 % i 2015 er 23.4 % (22,7 i 2014) % , dvs 344 (340) hele stillinger helse-og le-
vekårsenhetene. 

Seniortiltak 

 

Seniortiltak 2007- 2015 Arendal kommune inklusivt Arendal Havn og Arendal Eiendom 

Antall ansatte i seniortiltak er ved årsskiftet 2015/16 på 146 personer samme antall som ved årsskiftet 
2014/15.    

Den årlige motivasjons- og inspirasjonssamling som gjennomføres i Vrådal, i et samarbeid med AKP, 
hadde i år 77 (81 i 2014) deltakere. 

16. september 2015 markerte kommunen at 74 (78 i 2014) personer hadde 20 års jubileum som  
ansatt i Arendal kommune, 32 (39 i 2014) personer 30 års jubileum og 5 (6 i 2014) personer 40 års  
jubileum. Jubileene ble markert med festmiddag på Arendal Gamle Rådhus. 

 

2012 2013 2014 2015 
 0-39% stilling 16,6 % 18,5 % 16,3 % 15,0 % 
40-79% stilling 45,1 % 42,8 % 41,8 % 40,7 % 
80-100% stilling 38,3 % 38,7 % 41,9 % 44,3 % 
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Utvikling uføre 

 

Endring i antall uføre 2008 -2015 Arendal kommune inklusivt Arendal havn og Arendal Eiendom 

Det var en netto endring i antall uføre på - 11 peroner i 2015, tallet i 2014 var + 31. Dette omfatter alle 
tre pensjonskasser, både helt og delvis uføre. Tallet beregnes ut fra brutto økning fratrukket de som 
blir friskmeldt, alderspensjonister og personer som er døde eller har ukjent status. 

Likestilling og mangfold  
SSBs likestillingsindeks for alle innbyggere i Arendal kommune opererer  med 16 indikatorer for 
kjønnslikestilling. Tabellen under viser en oversikt over utvikling på de 16 indikatorene fra 2012 til 
2013. 

Indikatorer for likestilling - Arendal kommune 
Arendal kommune Endring Snitt 

Norge 
2013 2014 2013-2014 2014 

Andel barn 1 – 5 år barnehage (%) 89,4 90,1 0,7 90,2 

Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (%) 28,2 28,2 0 39 

Andel menn med høyere utdanning (%) 24,8 26,2 1,4 28,1 

Andel kvinner med høyere utdanning (%) 29,9 31,6 0,7 34,3 

Andel menn ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%) 79,7 80,3 0,6 83,1 

Andel kvinner ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%) 74,1 74,8 0,7 77,6 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt menn (kr) 463 900 476 300 12 400 503 600 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt kvinner (kr) 305 700 313 200 7 500 338 900 

Andel sysselsette menn (20 – 66 år) som jobber deltid (%) 14,4 14,9 0,5 14,2 

Andel sysselsette kvinner (20 – 66 år) som jobber deltid (%) 40,0 41 1,0 34,7 
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldre-
pengeperioden (%) 64,6 61,5 -3,9 68,2 

Grad av kjønnsbasert næringsstruktur (skår) 0,60 0,6 0 0,6 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (%) 70,3 70,2 -0,1 29,6 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (%) 36,6 36,5 -0,1 36,6 

Kvinneandel blant ledere 30,8 30,8 0 35,8 

Kjønnsbalanse i utdanningsprogram videregående skole (skår) 0,66 0,67 -0,1 0,68 
Indikatorer likestilling – Arendal kommunes innbyggere 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
AKP 32 26 4 -7 16 6 13 -8 
SPK 10 5 4 -12 5 2 11 2 
KLP 5 5 7 -5 3 1 7 -5 
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Likestillingsindeksen viser at kvinners utdanningsnivå i Arendal øker i 2014, men at andelen med høy-
ere utdanning for menn øker i større grad enn for kvinner. Inntektsforskjellene mellom kvinner og 
menn øker også.  

Arendal har færre kvinner i arbeidsstyrken enn landsgjennomsnittet, og de jobber markant mer deltid. 
Utviklingen viser en økning deltidsarbeidende både for kvinner og menn. 

I likestillingsindeksen fremkommer det en reduksjon i antall fedre som tar ut hele fedrekvoten eller 
deler mer av foreldrepengeperioden. Arendal ligger under landsgjennomsnittet. 

Kvinneandelen blant ledere i Arendal er under landsgjennomsnittet.  

  Alle Omsorg Skole Barnehage Øvrige 

Antall kvinner 80 % 90 % 78 % 93 % 58 % 

Antall menn 20 % 10 % 22 % 7 % 42 % 
Andel kvinner og menn  Arendal kommunes ansatte i 2015 

Tabellen over viser Arendal kommunes andel ansatte i de ulike sektorer fordelt på kjønn. Det har vært 
liten endringer i kjønnsfordelingen siste år. 

Bystyret har vedtatt at ”Regional plan for Likestilling, Integrering og Mangfold” følges opp i Arendal 
kommune gjennom planen ”Tidlig innsats – for bedre levekår 2023”, Heltidsprosjektet, og ved å tilby 
nødvendig opplæring innen området LHBT. 

”Tidlig innsats for bedre levekår 2023” viser blant annet til at kommunen skal jobbe for økt likestilling i 
alle ledd. ”Like muligheter” er et av fem satsingsområder og omhandler innsats for å redusere sosiale 
ulikheter. Videre sier planen at individers muligheter til å realisere sitt potensial skal være uavhengig 
av kjønn, legning, etnisk bakgrunn eller kulturell/religiøs tilhørighet. I 2015 ble det jobbet med å forank-
re planen i tjenesteområdene i organisasjonen. 

I løpet av våren 2015 ble prosjektplanen for heltidsprosjektet ferdigstilt med følgende hovedmål; «Ut-
arbeide og implementere nye måter å organisere kalenderplan som gir effekt i forhold til heltid.». Det 
er jobbet aktivt for å få i gang utprøving av ny turnusordning i 6 pilotavdelinger, arbeidet har tatt lenger 
tid enn forventet. Utprøving av kalenderplan/ikke-rullerende arbeidsplan på to pilotavdelinger ble ved-
tatt i budsjettprosessen for 2016. 

Arendal kommune har i 2015 deltatt i et heltidsnettverk av kommuner på Agder, der Senter for likestil-
ling og Agderforskning arrangerer samlingene. Hensikten med Heltidsnettverket er erfaringsdeling 
samt å gi deltakerkommunene en kunnskapsbasert tilnærming til arbeidet med heltid. Det holdes 4 
samlinger for året. 

Arendal kommune ble i 2015 i regi av BUFDIR invitert til å delta i et kommunenettverk med tema 
LHBT (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner).  Hensikten med kommunenettverket er både å øke 
kompetansen om LHBT og hvordan kommunen kan arbeide med temaet. Som følge av nettverksar-
beidet er det tatt et initiativ til et samarbeid med Kristiansand kommune på dette området. 

Kommunen arbeider med mangfold gjennom å utvikle og utnytte potensialet blant ansatte og innbyg-
gere med etnisk minoritetsbakgrunn. Utvikling av språkferdigheter og forståelse av norsk kultur er 
sentrale elementer i arbeidet. 

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er et tiltak i denne sammenheng og er en tilskuddsordning som 
finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. I 2015 gjennomførte AVO 8 kurs i fem 
ulike virksomheter Arendal kommune, Arendal Eiendom KF, Strand hotell, Tyholmen hotell og Setes-
dals bilruter. 

Prosjektet ”MOT” – intensiv norskopplæring og ressursmobilisering for innvandrere med høyere ut-
danning ble gjennomført våren 2015 med prosjektmidler fra IMDI. Det er tatt opp nytt kull fra høsten 
2015, da uten IMDI’s medvirkning. 

Internasjonalt Marked har gått av stabelen i Arendal sentrum hvert år siden 1994. Formålet er å spre 
kunnskap og bygge bruer mellom ulike kulturer og folkegrupper. Internasjonalt Marked var det første 
av sitt slag i Norge. Deltakere med ulik kulturbakgrunn bidrar til markedet som arrangører, frivillige, 
utstillere og artister. Markedet samlet i 2015 ca 7 000 besøkende. 

Internasjonale Dager i Arendal er blitt arrangert i dagene rundt FN-dagen, 24.oktober, hvert år siden 
2005. På programmet står foredrag og seminarer knyttet til FN-årets internasjonale tema. Arrange-
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mentene er et samarbeid mellom Kilden internasjonale kulturkontor, GRID-Arendal, FN-byen Arendal, 
FN-sambandet sør, Arendal voksenopplæring, videregående skole i Aust Agder, Arendal Røde Kors 
og Arendal bibliotek. Deltakelse er avhengig av antall aktiviteter. I 2015 samlet arrangementene totalt 
ca 1100 deltakere.  

Digitalisering og IKT 
Det er i 2015 foretatt en gjennomgang av kommunens dokumentasjon knyttet til informasjonssikkerhet 
og internkontroll. Dette som en del av kommunens internkontrollsystem. 

I 2015 er elektronisk kvalitetshåndbok og avvikssystem satt i drift for hele kommunen, journalsystemet 
på legevakten er skiftet ut og det er påbegynt en anskaffelse av et journalsystem for krisesenteret, 
planlagt implementert våren 2016. 

Innenfor oppvekst har det skjedd en utskifting av kopimaskiner og skole PC’er. Her er det foretatt et 
betydelig konsolideringsarbeid på skrivere og det er lagt mye ressurser på å utnytte investeringene til 
å få best mulig PC-dekning per elev i grunnskole og barnehage. 

Planleggingsverktøyet IKT-plan er innført i grunnskolen. Dette er et verktøy for å styrke kompetansen 
innen den femte ferdighet, IKT. 

I 2015 startet et systematisk arbeid med å modernisere og utvide datanett og utstyr i helse og levekår. 
Det er etablert tilgang til trådløse nett ved de fleste bo- og omsorgssentre og ved hjemmesykepleiens 
baser. Gode nettløsninger er en forutsetning når ulike løsninger innen velferdsteknologi skal innføres. 

Arendal kommune har en koordinatorrolle for kommunene i Agder innen det nasjonale prosjektet Ko-
mUT og mottar tilskudd for dette. Koordinator deltok i 2015 i en rekke nasjonale arbeidsgrupper og 
referansegrupper, blant annet i arbeidet med konseptvalgutredningen for En innbygger - En journal. I 
forbindelse med dette arbeidet ble det i 2015 arrangert erfaringskonferanser for kommunene på Ag-
der, og i samarbeid med SSHF for både kommunalt ansatte og sykehusansatte. Arendal kommune 
deltar i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og har, sammen med Risør og Grimstad, testet ut 
nattilsyn med teknologistøtte i omsorgsboliger. 

Et større prosjekt for å oppgradere eller skifte ut dagens sak/arkiv system ble startet i 2014 og i 2015 
er det gjennomført kravspesifikasjon og anskaffelsesprosess. Nytt system ble valgt ved slutten av året 
og implementeringsarbeidet starter og sluttføres i 2016.  

Kommunenes ERP systemer (økonomi, regnskap, HR/lønn) skal også skiftes eller oppgraderes. Dette 
arbeidet startet opp i 2015.  

Prosjekt (BOSS) for implementering av nytt oppvekstfaglig system i grunnskole i IKT Agder kommu-
nene startet i midten av 2014 og anskaffelse er gjennomført i 2015. Systemet settes i drift våren 2016 

Kommunenes websider skal moderniseres og det er gjennomført et anskaffelsesprosjekt for nytt web-
publiseringsverktøy. Nye sider forventes publisert våren 2016. 

Det er innført et nytt geografisk informasjonssystem i 2015. 

IKT Agder har i 2015 gjennomført mange tekniske oppgraderinger av kommunens IKT-systemer. 
Samtlige lokasjoner i Arendal kommune er lagt over på en felles trådløsløsning. Dette gjør det mulig å 
samordne tjenester og gir muligheter for en bedre og mere effektiv administrasjon. Gammelt ustabilt 
utstyr er i samme periode blitt faset ut. 

Det ble i 2015 etablert en ny utskriftstjeneste som muliggjør høyere sikkerhet på utskrift fra applikasjo-
ner i sensitiv sone. Tjenesten sørger for at man får en enhetlig fysisk løsning som reduserer behovet 
for antall printere og en reduksjon av utskrifter. 

Kommunikasjon  
Arendal kommunes kommunikasjonsstrategi vektlegger kommunikasjon som et virkemiddel for å nå 
kommuneplanens mål.  Strategien beskriver mål, prinsipper og særskilte utfordringer og satsingsom-
råder for kommunens kommunikasjon. Strategien er gjort tilgjengelig på innbygger- og ansattportal og 
følges opp gjennom det daglige arbeidet med kommunikasjon i kommunen. 

Det er høy bevissthet rundt god kommunikasjon i Arendal kommune. Enhet for Innovasjon og kompe-
tanse bistår en rekke enheter innen samtlige tjenesteområder med ulike kommunikasjonsaktiviteter på 
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områder som nettsider, sosiale medier, støtte til produksjon av informasjonsmateriell og kommunika-
sjonsrådgivning. Det er et kontinuerlig mål å øke kommunikasjonskompetansen hos ledere og ansatte. 
I 2015 er det satt i gang et interkommunalt prosjekt for å fornye kommunens nettside. Ny nettside inn-
føres i løpet av våre 2016.  

Juridiske tjenester 
Kommunens tjenesteområder er fastlagt gjennom en rekke lover og forskrifter. Faglig juridisk kvalitets-
sikring blir ivaretatt gjennom en juridisk kompetanse sentralt plassert i organisasjonen. Formålet er å 
være en faglig ressurs og spisskompetanse på det juridiske fagfeltet. I tillegg, og vel så sentralt er å 
medvirke til at kommunens ulike nivåer sikrer at kommunens og innbyggernes rettigheter og plikter 
ivaretas. 

Juristene arbeider innenfor alle kommunens saksområder. Oppgavene består dels i bistand til organi-
sasjonen gjennom uttalelser til juridiske problemstillinger, utredninger av juridisk art, oppfølging og 
korrespondanse med eksterne advokater, oppfølging av tvister for domstolen som kommunen er part i 
og utstrakt intern veiledning, kurs og foredragsvirksomhet. 
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Nye Stuenes skole  

 

4.  KUNNSKAPSSAMFUNNET 
 

Kommunens tjenestetilbud innen pedagogiske tjenester vil at alle barn og unge i Arendal hver dag blir 
stilt krav til, har muligheten til å bli sett og opplever gleden av å lykkes med noe. Alle ansatte skal ha 
som mål å få til maksimal utvikling og læring for barn og ungdom ut fra den enkeltes forutsetninger. 
Tjenestetilbudet skal videre sørge for at barn, unge og deres familier skal få riktig hjelp så tidlig som 
mulig i barnets livsløp og så raskt som mulig når problemer og bekymringer oppstår 

Barnehage 

Nøkkeltall 
Utvalgte kostratall barnehage Arendal 

2014 
Arendal 

2015 
Kostragr. 
13, 2015 

Landet 
2015 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i komm.bhg. 181 765 199 537 179 904 181 520 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass 80,1% 81,2% 82,3% 80,7% 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass 96,2% 96,5% 97,2% 96,6% 
Korrigerte brutto driftsutgifter til komm.bhg per korrigert opp-
holdstime (kr) 61 66 59 60 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning (i %) 33% 34% 36,5% 36,1% 
Ant barn (korrigert for alder) pr årsverk til basisvirksomhet i 
kommunale bhg  5,8 8,2 8,1 7,9 

Andel barn med ekstra ressurser til styrket tilbud i komm. bhg. 
Ekskl. minoritetsspråklige  3,2% 3,9% 3,7% 3,6% 

 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn har økt fra 2014 til 2015.  Dette skyldes økte lønnsutgifter 
(lønnsoppgjør), og pensjonsutgiftene var vesentlig høyere i 2015 enn i 2014 på grunn av bl. regule-
ringspremie og noe ledig kapasitet i kommunale barnehager som følge av nedgang i antall barne-
hagebarn.  

Når det gjelder rad seks i tabellen (ant barn pr årsverk…) så er tallene ikke sammenlignbare 2014 og 
2015. Vi lå ca på snittet med G13 også i 2014 som vi gjør i 2015. 
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Barnetall 
Barnehage Plasserte barn  

pr 15.12. 2013 
Plasserte barn  
pr 15.12. 2014 

Plasserte barn  
pr 15.12. 2015 

Totalt 2405 2406 2332 

Private barnehager 1709 1726 1688 

Kommunale barnehager 696 680 644 
 

Som tallene ovenfor viser, var det en nedgang i antall barn i barnehagene fra 15.12. 14 til 15.12.15 på 
74 barn jevnt fordelt på kommunale og private barnehager.  Dette skyldes dels at 2009-årgangen som 
gikk over i skolen i august,  var stor. Men fødselstallet i 2014 var relativt lavt i Arendal, og tilflytting av 
familier med barnehagebarn var heller ikke stor i 2015.    

Barnehageundersøkelsen 
Kommunale barnehager ble en del av ”Driverprosjektet” (drivere for motivasjon, innsats, ytelse og høy 
tjenetekvalitet) i kommunen 2013 – 2017 for å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse og en bru-
kerundersøkelse hvor det ble gjort en analyse av sammenheng mellom brukers/foresattes opplevde 
barnehagetilbud og barnehagepersonalets vurdering av eget arbeid i barnehagen. 

Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i et ”mellomår” for brukerundersøkelser. Den ble gjennom-
ført kun i de kommunale barnehagene. Kommunale og private barnehager hadde brukerundersøkelse 
i 2014 og skal i forhold til vanlig praksis ha ny undersøkelse i 2016.  

Spørsmålene ble tilpasset i forhold til barnehage slik at det ble en sammenheng med indikatorene  i 
medarbeiderundersøkelsen. 

Resultatene fra brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen er lagt fram for enhetslederne 
som tar arbeidet videre ut til sine barnehager hvor det skal jobbes med funnene i barnehagenes ulike 
fora. 

Gjennomsnitt, faktorer i kommunale barnehager. (Skala: 1-5, der 5 er beste score.) 

Barnehage 

Foresatte har 
tillit til de 
ansatte i 

barnehagen 

Foresatte har 
innflytelse i 

forhold til det 
tilbudet bar-
net mottar 

De ansatte gir 
barnet et 

tilbud som 
dekker bar-
nets behov 

De ansatte 
oppmuntrer 
barnet til å 
gjøre mest 
mulig selv 

Barnet opple-
ver godt 

vennskap 
med andre 

barn 
Alle kommunale barnehager 4,57 4 4,41 4,46 4,55 

Strømmen barnehage 4,59 4,11 4,41 4,48 4,57 

Sentrum øst barnehagene 4,38 3,61 4,03 4,21 4,52 

Jovannslia/Lia barnehager 4,56 4,04 4,35 4,43 4,49 

Tromøy barnehageenhet 4,73 4,30 4,55 4,71 4,57 

Stinta barnehageenhet 4,48 3,98 4,53 4,35 4,65 

Stemmehagen barnehage 4,76 4,25 4,61 4,53 4,46 

Øyestad barnehageenhet 4,46 3,63 4,26 4,44 4,57 
 

Analysen av sammenhengen mellom brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen viser blant 
annet følgende: 

Foreldre/foresatte i barnehager er:  
• Mest fornøyd med barnehagetilbudet når: 

- det satses mye på kompetanseutvikling 
- medarbeiderne opplever høy innflytelse 
- medarbeiderne opplever støtte til å være fleksible 

• Minst fornøyd med tjenestene når: 
- medarbeiderne opplever et prestasjonsklima 
- medarbeiderne opplever høyt arbeidspress/tidspress 
- medarbeiderne har høy turnoverintensjon (vurderer å slutte) 
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Personalet i barnehagene i Arendal 
I kommunale barnehager er det pr 15.12.15 ingen dispensasjoner i forhold til utdanningskrav for styre-
re og pedagogiske ledere. 

I de private barnehagene har vi pr 15.12.15,  0,6% dispensasjoner i forhold til utdanningskrav for sty-
rere og pedagogiske ledere. 

Barnehagenes oppholdstid 
Alle kommunnale barnehager er nå åpne fra kl 07.00 – 16.30. 

Ytterligere utvidelse av åpningstid kan gjøres ved den enkelte barnehage ved vedtak i barnehagens 
samarbeidsutvalg. 

Tilsyn i kommunale og private barnehager i 2015 
Det er blitt gjenomført nettbasert tilsyn i alle barnehagene i 2015.  

Dette er et tilsyn der en benytter et elektronisk spørreskjema i forhold til lover og forskrifter barneha-
gen må ha på plass. 

Eventuelle merknader om forhold som må rettes opp, blir automatisk rapportert tilbake til barnehagen 
med en tidsfrist. Når mangelen er utbedret, etterspør systemet også om en redegjørelse for hva som 
er gjort,slik at tilsynsmyndigheten har full innsikt i hva barnehagen har foretatt seg. Alle barnehagene 
hadde ved tilsynets slutt, 30. november, levert inn rapport og fulgt opp eventuelle merknader. 

Det som markerte seg ved dette tilsynet, og som 19 av 60 barnehager fikk merknad på, var: 

Oversikt over representantene i samarbeidsutvalget: 

Barnehagene har enten oppført feil representasjon eller feil antall representanter i Samarbeidsutval-
get, som ikke er i henhold til barnehagelovens § 4, eller har krysset for at det ikke er noe samarbeid 
utvalg. For å rette på dette, har barnehagene måttet sørge for at representasjonen blir i henhold til 
loven. 

Arendal kommune tilsynsmyndighet ber den enkelte barnehage sette seg inn i lovbestemmelsen og se 
til at barnehagen oppfyller lovkravet. 

Tilsyn fra Fylkesmannen i 2015 
Tilsyn fra Fylkesmannen med kommunen som barnehagemyndighet, ble i perioden høsten 2015 gjen-
nomført i Arendal kommune. Tema for tilsynet var forvaltningslovens krav til enkeltvedtak når barne-
hagemyndigheten fatter vedtak om godkjenning av barnehager. Arendal kommune har mottatt en fore-
løpig tilsynsrapport som inneholder pålegg om retting av rutiner som ikke er på plass. Kommunen er i 
ferd med å rette opp dette. Den endelige rapporten fra Fylkesmannen er ikke kommet oss i hende 
enda.                                                 

Bystyresaker i 2015 
• Revisjon av vedtekter og regler for betaling i kommunale barnehager. 
• Høring – regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. 
• Høring – endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. 
• Melding til bystyret – nedleggelse av Hove barnehage. 
• Høring – om ny forskrift om politiattest i barnehage. 

Barnehagekapasitet 
Det er god barnehagekapasitet i Arendal kommune og full barnehagedekning. Det vil si at alle barn 
som har oppfylt retten til barnehageplass, vil få det. Konkurransen mellom barnehagene er større  enn 
tidligere, og barnehagene må være gode til å markedsføre seg og levere et godt kvalitativt tilbud for å 
få nok søkere. Det er noe ulik etterspørsel etter barnehageplasser i de forskjellige oppvekstområdene i 
kommunen. Nedenes og Asdal skolekretser har hatt noe underkapasitet. Dette vil endre seg da det i 
løpet av våren 2016 skal bygges to nye barnehager i disse områdene. Det er en privat barnehagekje-
de ”FUS Trygge barnehager” som står bak denne utbyggingen. Dette vil være store barnehager med 
plass til 60-80 barn. Den ene vil ligge på Nidelvåsen og den andre på Vippa/Skarpnes.  
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Det er også områder i kommunen som har overkapasitet. Totalt sett hadde vi i utgangen av 2015 ca 
80-100 ledige barnehageplasser. En framtidsanalyse indikerer at etterspørselen etter sentrumsnære 
barnehageplasser vil øke.  

Flyktninger 
Barnehagekontoret har en god dialog og et godt samarbeid med Asyl- og flyktningemottakene Egebo 
og Hero i Arendal kommune. Det er foreløpig ankommet ca 70 barn i alderen 0-5 år, men tallene for-
andrer seg raskt. UDI dekker barnehageutgiftene til 4-5 åringene hvis de får plass i kommunal eller 
privat barnehage De fleste søker ved hovedopptaket om plass fra 1.august. Administrasjonen hjelper 
med å gi foreldre og barn personnummer slik at de kan søke barnehageplass via Barnehageporta-
len/nettet i Arendal kommune. Det er mottakene som søker om barnehageplass til familien. Det er 10-
12 barn som allerede har fått plass i en av kommunens private eller kommunale barnehager.    

Etter- og videreutdanning i kommunale barnehager 

Nasjonal styrerutdanning – på deltid 
Lederutdanning for styrere og assisterende styrere er en utdanning for styrere/ daglig ledere som har 
faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar. 

Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen gjennomfø-
res på deltid, mens styrer/daglig leder er i arbeid. 

 I 2015 var tre ansatte i dette utdanningsløpet. 

Pedagogisk veiledning 
Pedagogisk veiledning bidrar til å kvalifisere praksislærere til å gi veiledet, vurdert og variert praksis-
opplæring. Dette er i tråd med retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. 

Studiet er en videreutdanning i to deler. Hver del består av et selvstendig og avsluttende emne på 15 
studiepoeng som går over to semestre. Undervisningen består av faglige dagssamlinger og selvstudi-
um slik at en kan studere og være i jobb samtidig. 
I 2015 var det to ansatte i Arendal i dette utdanningsløpet. 

Agderprosjektet 
Videreutdanningen har startet opp, og studiet tar for seg innføring i forskning og teori knyttet til kjerne-
områdene i Agderprosjektet: trygge og varme relasjoner, lekbasert læring, sosial kompetanse, selvre-
gulering, språk og matematikk. Studiet gir 15 studiepoeng. 

I 2015 var det fem ansatte i Arendals barnehager i dette utdanningsløpet. 

Kompass 
Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen. Målet med studiet er at deltakerne eller studentene 
skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og betydningsfulle rolle i barnehagen. På denne måten 
blir de sentrale i utviklingen av egen barnehage, og bidrar til et bedre tilbud for alle barn og foreldre. 

I 2015 var det en ansatt i dette utdanningsløpet. 

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider 
I 2015 var det 11 ansatte i Arendals barnehager i dette utdanningsløpet. 
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Barnehageøkonomi 2015 

Tall i mill kr Regnskap Opprinnelig 
budsjett 

Revidert 
budsjett 

Merforbruk(-
)/ Mindre-
forbruk (+) 

Tilskudd til private barnehager 232,6 232,7 238,2 +5,6 

Komp. Redusert foreldrebetaling 3,7 2,8 4,4 +0,7 

Ovf. Til andre kommuner (gjestebarn) 6,9 6,2 6,2 -0,7 

Ovf. Fra andre kommuner (gjestebarn) -3,0 -2,0 -2,0 +1,0 

Andre utgifter 0,7 0,1 0,5 -0,2 

Andre inntekter -0,8 0 0 +0,8 

Netto avsetning til bundne fond (avsetning-bruk) 0,2 0 0 -0,2 

Sum 240,3 239,8 247,3 +7,0 
 
Barnehagedelen av rådmannens stab oppveksts budsjett for 2015 består i hovedsak av tilskudd til 
private barnehager og kompensasjon for redusert foreldrebetaling (inntektsgradring/søskenmodera-
sjon). Opprinnelig budsjett for 2015 var på 239,8 mill. kroner. Samlet mindreforbruk i forhold til justert 
budsjett 2015 endte på 7,0 mill. kroner (tilsvarende 2,85%).  

Tilskudd private barnehager 
Endelig regnskap for tilskudd til private barnehager viser et mindreforbruk på 5,6 mill. kroner. 

Også i 2015 har det vært krevende for kommunen å følge opp regelverket knyttet til tilskudd til private 
barnehager. I 1. tertial ble det varslet om et merforbruk på ca 7,1 mill. kroner som følge av høyere 
barnetall i barnehagene våren 2015 enn opprinnelig budsjettert, lovendring i forhold til redusert foreld-
rebetaling (lavere grense) og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer. Dette forventede merforbruket ble 
kompensert i budsjettet. 

På grunn av et stort kull som sluttet i barnehagene (førskolebarna) og et forholdvis lite kull med  
ettåringer med rett til barnehageplass, gikk antall barn i barnehagene betydelig ned fra 1. august. 
Nedgangen var rådmannen klar over, men det var stor usikkerhet knyttet til om det ville føre til at flere 
barn uten rett til plass ville søke barnehageplass i og med at det var ledig kapasitet i barnehagene. 
Dette slo bare delvis til. Resultatet ble en utbetaling i høst til private barnehager pr. mnd som lå ca 1,1 
mill kroner under vårens utbetalinger, dvs totalt ca 5,5 mill. kroner, som tilsvarer det vi økte budsjettet 
med i 1. tertial. Dette tilsvarer ca 65 færre små barn på høsten. 

Nedgangen i antall barn har også hatt en effekt på kompenasjon for redusert foreldrebetaling. I tillegg 
var det umulig å budsjettere hvor stor effekt endringen i grensen for inntektsgradering og gratis kjerne-
tid ville bli (hvor mange barn som etter nye regler hadde krav på redusert foreldrebetaling). Resultatet 
ble et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på ca 0,7 mill. kroner. 

Arendal kommunes netto utgifter knyttet til «gjestebarn» i andre kommuner har et merforbruk på ca 
0,7 mill. kroner i forhold til budsjett. På den annen side er inntekter knyttet til «gjestebarn» fra andre 
kommuner ca 1 mill. kroner høyere enn budsjettert, slik at «gjestebarn» totalt har et netto mindre-
forbruk på ca 0,3 mill. kroner. 

Vi har fått et statstilskudd der 0,4 mill. kroner ikke er benyttet i 2015 som er avsatt til fond. På den 
annen side er det hentet inn statstilskudd fra 2014 på kr 0,2 mill kroner fra fond. I tillegg er netto andre 
kostnader/inntekter 0,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Netto mindreforbruk på barnehage blir dermed 
7,0 mill. kroner. 

Kommunen betalte i 2015 tilskudd til ordinære private barnehager ihht forskrift om likeverdig behand-
ling basert på kommunens regnskap for 2013. Følgende tilskuddssatser gjaldt for 2015: 

• Tilskuddssats drift pr heltidsplass pr år for små barn: kr 205.858 
• Tilskuddssats drift pr heltidsplass pr år for store barn: kr 106.152 
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Skole  

Nøkkeltall 

Utvalgte kostratall, skole (foreløpige tall 2015) Arendal 
2014 

Arendal 
2015 

Kostra-
gr. 13 
2015 

Landet 
2015 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev 80 877  85 447   82 447   88 244  

Andal elever (%) 1.- 4. trinn som får spesialundervisning 5,5 6,8 4,9 5,2 

Andel elever (%) 5.-7. trinn som får spesialundervisning 11,1 12,5 8,6 9,2 

Andel elever (%) 8.-10. trinn som får spesialundervisning  12,6 12,2 9,8 10,3 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 47,4 46,7 62,5 58,5 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 15,2 15,5 14,2 13,2 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 14,2 14,4 14,2 13 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10. trinn  16,6 15,8 15,1 14,1 
KOSTRA-tall skole 

Ifølge foreløpige KOSTRA-tall for 2015 har enhetskostnader (korrigerte brutto driftsutgifter) til grunn-
skole økt fra 2014. Arendal lå ganske likt som gjennomsnittet for gruppe 13 i 2014, men ligger i 2015  
over gruppe 13. De totale driftsutgiftene til grunnskole i Arendal kommune er økt med  21,2 mill kroner 
fra 2014 til 2015, noe som vil si økning på 5,3 %.  Det er økning av lønnsutgiftene som har størst be-
tydning for veksten.  Siden antall elever er redusert med 47, har dette også betydning for at enhets-
kostnadene økte i 2015. Klassereduksjonen kommer primært i 2016 som følge av elevtallsnedgangen.   

Elevtallsutvikling, kommunale og private skoler 2013-2015 
Det gikk 01.10.2015  5400 barn på skoler i Arendal kommune, 4880 av disse i kommunale skoler og 
520 i private skoler. Elevtallet er redusert med med 25 fra samme telling i 2014, men elevtallet i de 
kommunale skolene er redusert med 49 og har økt med 24 elever i de private skolene. Dette viser at 
elevtallsøkningen var på om lag 5 % i de private skolene og mens elevtallet er redusert med om lag 1 
%  i de kommunale skolene. I Arendal kommune går nå 9,6 % av elevene på en privat skole, noe som 
er opp 0,5 % fra 2014. 

Elevtall kommunale skoler 

 
Elevtallsutvikling 

Som en kan se av tabellen, er det i 2015-16 det laveste elevtallet i kommunale skoler i løpet av de 24 
årene vi har tall på.  Dette til tross for at det var det største førsteklassekullet som startet på skolen 
høsten 2015 i løpet av disse 24 årene. 

Fremskrivninger av elevtall viser at elevtallet vil gå noe ned de neste årene, og særlig mot slutten av 
den kommende 6 årsperioden som vi har tall på. Det har både i 2014 og 2015 vært svært lave fødsels-
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tall, og det er noe usikkerhet i forhold til hvordan de ulike skolene blir påvirket av dette. For det  er en 
del flytting innad i kommunen og da særlig før barna starter på skolen. Det ble kun født 439 barn i 
Arendal kommune i 2015, mens det er 550 som skal starte på skolen i august 2016. De to siste kulle-
ne med barn er om lag 20 % mindre enn de som året etter skal starte på skolen i samme periode. 
Dette er bekymringsfullt. 

I tillegg til dette bildet er det i skrivende stund 89 barn med flyktningestatus med rett til grunnskoletil-
bud i Arendal. De aller fleste av disse har nå et skoletilbud. Dette er i tillegg til alle de som er bosatte i 
kommunen i ulike tilbud. Flytningesituasjonen i forhold til elevtallene er krevende, men mottaksskolene 
må berømmes for særdeles godt arbeid på dette området og viser stor vilje til å få dette til. 

Bystyresaker 2015 
I mars behandlet bystyret en sak om mottaksskoler i Arendal. Rådmannens anbefaling var den gang å 
beholde den eksisterende strukturen med to mottaksskoler. Anbefalingen ble fulgt i Bystyrets vedtak. 

I mai ble høringsuttalelse til NOU 2015:2 behandlet. Utredningen inneholdt Djupedalsutvalgets anbefa-
linger om et godt psykososialt miljø i skolen. Bystyrets behandling av saken konkluderte i stor grad 
med at man støttet anbefalingene i utvalgets utredning 

I juni avga bystyret en høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratetet om endringer i opplæringsloven. 
Det var spørsmål om krav til læreplaner for skoler som driver på grunnlag av en særskilt profil, kvoter 
for prioriteringer av voksne med rett til videregåene opplæring og endringer av søknadsfrist for å søke 
om å etablere nye privatskoler. Bystyrets vedtak var i overveiende grad positive til de endringen som 
lovgiver hadde foreslått.  

I desember fikk bystyret til behandling en sak om opprettelse av midlertidig mottaksskole på Stuenes. 
Det er stort behov for flere skoleplasser til det store omfanget med asylsøkere med rett til grunnskole-
opplæring, som er bosatt i kommunen via de to mottakene Hero og Egebo. Forslaget ble vedtatt.  

Økonomi 
Skolesektoren fikk i et innsparingskrav på om lag 3 mill kroner under 1. tertialbehandling i 2015. På 
tross av stramme budsjetter fikk skolene et overskudd på ca 0,5 mill kroner. Det var 6 skoler med 
overskudd på ca 4,5 mill kroner og 9 skoler med underskudd på 4 mill kroner. De fleste enhetene med  
overskudd hadde både økte inntekter og økte utgifter sett i forhold til budsjett.  

Skoledelen av rådmannens stab oppvekst sitt regnskap viser merforbruk på gjesteelever og skole-
skyss på ca 3,8 mill kroner. Dette oppveies noe av merintekter på tilskudd etc., slik at  merforbruket 
ble på om lag 2,3 mill kroner.  

Men i og med at barnehagedelen ga et mindreforbruk på 7 mill, går rådmannens stab oppvekst med et 
mindreforbruk på kr  3,7 mill. i 2015. 

Etter- og videreutdanning 
• Rådmannens stab oppvekst deltar sammen med kommunalsjefen i etterutdanningstiltaket NU-

BAS. (Nettverkslæring for Utvikling av Bevisst og Ansarlig skoleeier). Her er fokus å bidra til utvik-
ling av admininstrative skoleeiers kunnskap og dele erfaringer i forhold til skoleutvikling på tvers 
av kommunene i fylket. Prosjektet driftes gjennom tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen. Alle 
kommuene i fylket deltar med sine skoleadministrative tilsatte.   

• Høsten 2015 ble det i samarbeid med folkebiblioteket i Arendal  opprettet nettverk for skolebiblio-
tekarene i kommunen. Møtene er av ca. 3 timers varighet 2 ganger pr. semester. Fokus er å gi et 
faglig fellesskap for skolebibliotekarene og gi faglige innspill og oppdateringer innen feltet. Folke-
biblioteket har anssvar for det faglige innholdet og innkaller til samlingene.  

• Det arrangeres også nettverkssamlinger for de spesialpedagogiske koordinatorene i skolene i 
kommunen. Det avholdes gjennomsnittlig to samlinger pr. semester. Rådmannens stab oppvekst 
har sammen med enhet for spesialpedagogiske tjenester ansvaret for det faglige innholdet på 
samlingene. 

• Skolelederne i Arendal har høsten 2014 og hele 2015 deltatt i et kompetansetiltak som har hatt 
fokus på å støtte skolelederne i deres skoleutviklingsarbeid. IMTEC har hatt ansvaret for det fagli-
ge innholdet, i de til sammen 7 samlingene som er blitt avholdt.    
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• Skoleåret 2015 / 2016 deltar 28 lærere på videreutdanningstiltak innenfor den statlige strategien 
via Utdanningsdirektoratet.  

• En avdelingsleder tar videreutdnningen for skoleledere, den såkaldte “Rektorskolen”.  
• I tillegg tar en tilsatt i Arendalsskolen videreutdanning innenfor psykososialt arbeid med barn og 

unge. Dette er et studium som finansieres med støtte fra Helsedirektoratettet, i tillegg til kommu-
nenes egenandel.  

Asylsøkere i grunnskolen 
I 2015 ble hele Norge preget av en høy tilstrømming av mennesker som søkte asyl. Barn i grunnsko-
lealder  som bor i mottak, hvis det er sansynlig at de blir i Norge i mer enn 3 måneder, har rett på opp-
læring. Arendal fikk i løpet av kort tid flere ulike asylmottak med et betydelig antall asylsøkere.  

De to mottakene som driftes av Hero og Egebo er desentraliserte mottak, som startet opp sin drift 1. 
desember 2015. Til sammen har de nær 400 plasser. Det har vist seg at mottakene i stor grad har 
bosatt familier med barn. Dette har medført at vi har fått mange nye barn i kommunen som trenger 
skolegang og særskilt norskopplæring. Ved årssiftet til 2016 var det kommet 61 barn, og flere var 
meldt at ville ankomme. 

Som et resultat av dette så rådmannen at det var behov for å opprette en mottaksskole i tillegg til Mol-
temyr og Stinta skoler. Det ble vedtatt at Stuenes skole skulle ha en slik funksjon, som midlertidig 
mottaksskole. Her var det ledige lokaler, og skolen ligger nært ved kollektivaksen. 

Kommunen har i stor grad klart å imøtekomme behovet for og kravet om å gi et opplæringstilbud til 
barna i mottak. Det som etter hvert er blitt den største utfordringen, er kapasitet, både romforhold og i 
forhold til å skaffe utdannet pedagogisk personell.  

Nasjonal Ungdomstrinnssatsing 
Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tre sentrale virkemidler - skolebasert kompe-
tanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Skolebasert kompetanseutvikling innebæ-
rer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen skole. 

Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, 
undervisning og samarbeid. 

Alle skoler i landet med ungdomstrinn skal delta i denne strategien i løpet av en fireårsperiode. Aren-
dal kommune deltok med sine 1 – 10 skoler i perioden august 2014 til desember 2015. Det ble gitt 
kompetansheving gjennom forelesinger holdt ute på den enkelte skole, av Universitetet i Agder. Sko-
lene kunne velge mellom temaene klasseledelse, skriving, regning eller lesing. 7 av 8 skoler valgte 
klasseledelse i tillegg til et av de andre temaene. Skolene hadde to temaer gjennom perioden.  

Satsingen er nå avsluttet i Arendal, i den form den har hatt i 1 ½ år. Skolene melder i stor grad om at 
de har opplevd satsingen som nyttig. Den har bidratt til større grad av faglige diskusjoner blant ansatte 
på skolen, og utprøving av nye metoder. Særlig positivt meldes det at den felles kompetansehevingen 
har vært. Det å kunne arbeide i et helt kollegium med et tema har gitt positive effekter. Flere ønsker å 
fortsette med denne arbeidsformen, også etter at prosjektperioden er slutt.  

Faglige resultater i skolen 
Navn på indikator, resultater Mål 

2014 
Resultat 

2014 
Mål 

2015 
Resultat 

2015 
Mål 

2016 
Nasjonale prøver 5. trinn – lesing * 48 50 49 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning * 48 50 47 50 
Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing * 48 50 48 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing * 50 50 49 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning * 49 50 50 50 
Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing * 49 50 49 50 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing * 53 54 53 54 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning * 52 54 53 54 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,3 2,9 3,3 3,1 3,3 
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Navn på indikator, resultater Mål 
2014 

Resultat 
2014 

Mål 
2015 

Resultat 
2015 

Mål 
2016 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,6 3,8 3,7 3,5 3,7 
Eksamenskarakter skr. matematikk 3,1 2,8 3,1 2,8 3,1 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,0 39,7 40,0 39,9 40,0 
*Fra og med 2014 ble nasjonale prøver publisert på en ny skala der en regner om elevenes resultater slik at 
samme ferdighet i for eksempel regning gis samme verdi, uavhengig av om eleven tok prøven det ene eller det 
andre året. Det er derfor ikke satt mål for 2014, da vi ikke kan sammenligne resultater fra tidligere år. 

Resultatene i engelsk og regning i 2014 var startpunktet for måling av utvikling over tid. Fra og med 
2015 kan resultatene sammenlignes mellom år slik at skoler og kommuner kan sammenlikne sine 
egne resultater over tid og se om det har skjedd en endring. 

Leseprøvene er foreløpig ikke tilrettelagt for å kunne måle utvikling over tid. Resultatene i lesing vil 
inntil videre skaleres slik at det nasjonale snittet er 50 hvert år. 

Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen er i Arendal kommune obligatorisk å gjennomføre på 5.-10. trinn. Elevundersøkel-
sen gjennomføres en gang i året, og er et viktig redskap for skolene, administrasjonen og bystyret.  
Elevene skal bli tatt på alvor, og det som kommer frem i elevundersøkelsen, skal skolene og skoleier 
følge opp. Skolene i Arendal rapporterer på følgende indikatorer i sine virksomhetsplaner og årsberet-
ninger.  

• Vurdering for læring, 7. trinn og 10. trinn  
• Mobbing, 7. trinn og 10. trinn  

I virksomhetsplanen skal skolene sette seg en målsetning i forhold til deres arbeid med disse to indika-
torene gjennom året. Disse er også forankret i strategisk kart for skolene i Arendal kommune. 
I det strategiske kartet for skolene har vi følgende mål: 

Mål 
• Elever skal oppleve et trygt, utviklende og inkluderende fellesskap. 
• Elever skal vise omsorg og respekt for andre, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
• Elever skal være gode til å samspille med andre i ulike situasjoner. 
• Det er nulltoleranse mot mobbing/krenkelser. Alle ansatte har ansvar for å forebygge, gripe inn og 

følge opp mobbesaker i forhold til skolens rutiner.  

Vi skal: 
• Arbeide systematisk med elevenes sosiale ferdigheter. 
• Arbeide med gode lærer-elev relasjoner og bruke elevsamtalen aktivt til dette.   
• Gjennomføre elevundersøkelsen på 5. til 10. trinn. 
• Analysere og reflektere rundt resultater på elevundersøkelsen på leder- og skolenivå og justere 

vår praksis i henhold til disse 

Alle skoler i Arendal skal ha en plan eller et program som de følger i forhold til å arbeide systematisk 
med elevenes sosiale ferdigheter og forebygge mobbing. Alle skoler skal også ha tydelige og gode 
rutiner for hvordan jobbe godt med en mobbesak dersom dette avdekkes. Skoleeier forventer at skole-
ledere og lærere på skolene analyserer og diskuterer resultatene på elevundersøkelsen og endrer 
praksis i forhold til disse der det er nødvendig. Skoleeier utarbeider også analyser hvis nødvendig og 
gir bistand med dette arbeidet til de skolene som ønsker dette. 

Elevundersøkelsen, resultater Mål  
2014 

Resultat 
2014 

Mål 
2015 

Resultat  
2015 

Vurdering for læring 7. trinn 3,8 4,0 4,0 3,9 
Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,1 3,2 3,1 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,3 1,2 1,2* 1,3 
Mobbing på skolen 10. trinn 1,3 1,3 1,2* 1,3 
*Fra og med 2016 er alle skolenes mål 1,0 
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Målsetningene for Arendal kommune på elevundersøkelsen samlet for skolene ble ikke nådd for noen 
av målepunktene i 2015. Målet for vurdering for læring var satt til 0,1 høyere enn landsgjennomsnittet, 
og vi endte på landsgjennomsnittet noe som må sies å være bra. Men det er en liten tilbakegang fra 
2014. Når det gjelder 10. trinn er landsgjennomsnittet nå på 3,3, og vi ligger dermed ytterligere bak. I 
forhold til indikatoren mobbing, ligger vi omtrent på samme nivå som i 2014 og når ikke helt våre mål-
setninger. Alle skolene har for 2016 blitt bedt om å sette målsetningen for mobbing på 1,0 (ingen 
mobbing) og det må legges inn ekstra innsats dette året for både å jobbe forebyggende og jobbe godt 
når mobbing meldes og oppdages. 

Tilsyn fra Fylkesmannen i 2015 
I forbindelse med felles nasjonalt tilsyn 2014 – 2017, fikk Arendal kommune to skriftlige tilsyn fra  
Fylkesmannen i 2015. 

1 Tilsyn med forvaltningskompetanse, varsel sendt 12.12.2014. 
Formålet med tilsynet var i følge Fylkesmannen: 
- Det overordnede målet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen og 
oppnår ønsket kompetanse. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er det viktig å ivareta elever 
som har behov for en særlig tilrettelegging i skolen. Elevens rettigheter i opplæringsloven er ment å 
sikre at alle elever får et forsvarlig utbytte av opplæringen. Skolens avgjørelser om særlig tilrette-
legging for elever er enkeltvedtak. Reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven skal sikre at saks-
behandlingen skjer på en korrekt måte som ivaretar de hensyn som loven angir og sikrer elevens 
rettssikkerhet. Skolen må sikre elevens foreldres rettsikkerhet gjennom å involvere dem i vurderingene 
før skolen tar avgjørelser om særlig tilrettelegging. I tillegg er det viktig at elevens behov blir vurdert og 
kar lagt på en faglig forsvarlig måte.Dette skal både bidra til at alle viktige behov og hensyn kommer 
frem og at eleven og foreldre er innforstått med og ser verdien av tilretteleggingen. Både involvering 
og sakkyndig vurdering er viktige forutsetninger for at skolen kan fatte et vedtak som gir gode føringer 
for skolens tilrettelegging. Skolens tilrettelegging skal sikre at eleven får et forsvarlig utbytte av opp-
læringen. 
 
Arendal kommune fikk pålegg som måtte rettes, og kommunen har i løpet av 2015 lukket disse påleg-
gene. I brev av 12.02.16 fra Fylkesmannen ble tilsynet avsluttet. 

2 Tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen, varsel sendt 09.01.2015. 
Formålet med tilsynet var i følge Fylkesmannen: 
- Temaet for det nasjonale tilsynet er innrettet mot skolens kjerneområde: arbeidet med elevenes  
utbytte av opplæringen Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt  
utbytte av opplæringen. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i op-
plæringsloven etterleves, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Tilsynet skal bidra til at kommunen 
som skoleeier sørger for at: 
• elevene får kjennskap til og opplæring i de målene som gjelder for opplæringen 
• elevene får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av opplæring-

en 
• elevenes utbytte av opplæringen blir vurdert kontinuerlig 
• elevene blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbyttet av opplæringen ikke er tilfreds-

stillende 
 

Gjennom å kontrollere om skoleeier og skolene overholder de rettslige kravene, skal eventuell lovstri-
dig praksis avdekkes og rettes opp. 

Arendal kommune fikk pålegg som måtte rettes, og kommunen har i løpet av 2015 lukket disse på-
leggene. I brev av 12.11.15 fra Fylkesmannen ble tilsynet avsluttet. 

Realfagskommunen, skole og barnehage 
I lang tid har elever fra Arendal ligget noe dårligere enn landsgjennomsnittet på Nasjonale prøver i 
regning og til avsluttende eksamen i matematikk. Med en politisk forankret realfagsstrategi mener 
rådmannen at det kan settes i verk tiltak som kan forbedre elevenes kompetanse i realfagene.  

Fra medio august 2015 har vi hatt en realfagskoordinator i en delstilling ved rådmannens stab opp-
vekst.  Realfagsstrategi for Arendal kommune 2015-2019 er utarbeidet.  Det er etablert er samarbeid 
med Arendal v.g.s. og Sam Eyde v.g.s. innenfor matematikk, der samarbeidsfeltet i 2015 har vært 
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hospitering av lærere.  Dette startet opp i 2015 og vil fortsette i større skala i 2016.  Det er startet opp 
et arbeid med å etablere fagnettverk i matematikk. 

Arendal kommune har stab oppvekst med god analysekompetanse for den løpende situasjonen i skole 
og barnehage. Dette gir gode muligheter for å avdekke problemstillinger som må følges opp. Men det 
er kapasitetsutfordringer på oppfølging av barnehager og skoler. 

Arendal kommune har gode forutsetninger for å kunne bli en god realfagskommune. Det politiske og 
administrative miljøet i kommunen har vist stor vilje til satsing. Et eksempel er kommunens rolle under 
etableringen av Vitensenteret Sørlandet. Et annet eksempel er prosjektering av nye Roligheden skole 
med realfagsprofil. Videre legges det opp til en vedvarende satsing på videreutdanning for lærere i 
realfag, og barnehagene er i godt arbeid med utvikling av barns realfagskompetanse gjennom utforsk-
ning, lek og læring.  

• Fokusering innenfor dette satsingsområdet har i 2015 i barnehagesektoren vært: 
• Etablering av prosjektgruppe bestående av representanter fra barnehage, skole, stab oppvekst og 

Vitensenteret. 
• Igangsetting av lærende nettverk,  en nettverkssamlig høsten 2015. 22 barnehager deltar i pro-

sjektet med totalt 40 deltakere. Det skal være 3 -  4 nettverkssamlinger  i året. 
• Økt bruk av Vitensenteret – Alle femåringene i kommunale og private barnehager har fått tilbud 

om å være med på ”Forsk og Finn” på Vitensenteret høsten 2015. Totalt 432 femåringer har  
deltatt. 
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Foto: Coulorbox.com 

5. HELSE OG LEVEKÅR 

Organisasjonskart helse og levekår 

Tjenesteområdet er i hovedsak uendret i 2015. Unntaket er støttetjenester helse og levekår, som fra 
2015 er organisasjonsmessig plassert i helse og levekår. Denne tjenesten lå tidligere under Administ-
rasjonsenheten, som nå er avviklet. I det videre omtales noe av aktivitetsnivået i 2015 for helse og 
levekår. Det vises til enhetenes årsrapporter, for utfyllende beskrivelse. 

Satsningsområder 2015 – relatert til kommuneplanens mål for helse 
og levekår 
Folkehelseperspektiv i all samfunnsutvikling. 
- Stimulere innbyggerne til å ta ansvar for egen helse, og legge til rette for sunne valg. Innbyggere skal 
på egne premisser settes i stand til å mestre eget liv, til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse. 
Innbyggere som trenger hjelp og har behov for bistand, skal erfare at kommunen gir omsorgstjenester 
som er tilpasset den enkeltes behov.  

Mestring 
Forebygge og utsette behovet for kommunale tjenester.  

Tidlig innsats i helse og levekår 
I enhet Levekår dreier tidlig innsats seg både om å sette innsatsen inn tidligst mulig i livsløpet, særlig 
mot barn og unge. Men det kan også dreie seg om å sette inn omfattende innsats i en periode overfor 
voksne som strever med sin psykiske helse, rusavhengighet eller en kombinasjon av begge. I tillegg er 
en opptatt av ettervern for rusmisbrukere etter et behandlingsopplegg eller overfor personer som er på 
vei ut i samfunnet etter soning i fengsel. Tverrfaglig innsatsteam er styrket og består av sosionom, 
ergoterapeut, psykolog, psykiatrisk sykepleier og vernepleier. Stillingene er i stor grad finansiert av 
tilskuddsmidler. Avdelingen ble ved slutten av året styrket med 2 psykologer, en fast ansatt og en vi-
kar. Det er igangsatt et samarbeid med forebyggende tjenester med fokus på forebyggende og kortva-

Kommunalsjef  
helse og levekår 

Levekår Koordinerende 
enhet  

Hjemmebaserte 
tjenester institusjoner Funksjons-

hemmede Legevakt Østre Agder 
krisesenter NAV 

Stab  
helse og levekår 

Støttetjenester  
helse og levekår 
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rig intervensjon, og 2 ansatte deltar fast i oppvekstteam 0-6 år i regi av helsestasjonen. Samarbeidet 
om gruppetilbud for familier der mor/far er psykisk syk/har rusproblemer er også videreført med gode 
erfaringer. 

I enhet Funksjonshemmede er målgruppen i hovedsak voksne mennesker med utviklingshemming, 
multifunksjonshemming og/eller autisme. De fleste brukerne bor i bofellesskap med personalbase, 
men noen bor også i egne leiligheter med oppfølging og veiledning fra boveiledertjenesten. For nye 
søkere i siste målgruppe samarbeides det med innsatsteamet som kartlegger brukers behov og som 
bistår med ekstra innsats i tidlig oppstart av tjenesteforløpet.  Dette skal stimulere til mest mulig 
egenmestring hos brukeren. Prosjektet hverdagsrehabilitering for mennesker med utviklingshemming 
ble gjennomført i samarbeid med Koordinerende enhet, og prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 
2015/16. Hverdagsrehabilitering for brukergruppa skal innarbeides og videreføres som en del av enhe-
tens rutiner og drift. Samarbeidet med innsatsteam og koordinerende enhet vil videreføres innen dette 
området både i 2016 og videre fremover. 

I enhet Hjemmebaserte tjenester har det vært et mål å videreutvikle mestringskontaktene, og det har 
vært regelmessige samarbeidsmøter med innsatsteam hverdagsrehabilitering. Det har også vært job-
bet med felles systemer, rutiner og prosedyrer. Enheten har i 2015 jobbet med ”Gode pasientforløp” 
gjennom 3 piloter i hjemmesykepleien. Framdriften ble imidlertid ikke som forventet og det var nød-
vendig å restarte med en pilot, tydeligere lederforankring og prosjektledelse. Erfaringene har tydelig-
gjort at avdelingene i hjemmesykepleien har behov for en sterkere fagutviklingsressurs for å lykkes i 
implementeringen av nye faglige retningslinjer. Etter ”restart” har det vært god framdrift i prosjektet. 
Fylkesmannen hadde forløpstilsyn våren 2015. Det ble gitt to merknader, ingen avvik. I 2015 har akti-
vitetssentrene og miljøvertene hatt et spesielt fokus på ulike aktivitetstilbud. Målsettingen har vært at 
tilbudet skal bidra til bedre livskvalitet og økt egenmestring, samt å opprettholde et best mulig funk-
sjonsnivå lengst mulig. Gåturer ute og inne, fellestrim med musikk, dans, bowling og Boccia er noen 
eksempler på aktiviteter som brukes jevnlig. 

I enhet Institusjon er ”Livsglede for eldre” et tiltak som ble etablert for å opprettholde eller forsterke 
brukernes ressurser. Det skal også sikre at kommunen fyller kravet om å gi beboere på institusjon et 
meningsfylt liv, der brukerens individuelle behov ivaretas både fysisk, psykisk og sosialt. Livsgledeser-
tifiseringsstemplet garanterer at sykehjemmet arbeider i tråd med kvalitetsforskriften og verdighetsga-
rantien. Livsglede for eldre er et tiltak for å opprettholde eller forsterke brukernes ressurser. Nyskogen 
og Røed BOS skal sertifiseres innen november 2016. Færvik sykehjem er 1. gangs resertifisert og 
Solhaug aldershjem er 2. gangs resertifisert april 2015. Det legges stor vekt på aktiviteter og andre 
tiltak som bidrar til å gi beboerne livsglede og bidrar til å heve deres livskvalitet og mestringsevne. 

I enhet NAV dreier det meste av virksomheten seg om levekår, og å få mennesker inn i positive aktivi-
teter som arbeid og utdanning. Mye av det forebyggende arbeidet ligger i andre enheter i kommunen 
som helse og omsorg og oppvekst. NAV samarbeider tett med disse, og samarbeidet og integrasjonen 
er økende som følge av kommunens store satsing på området. 

1. For å løse levekårsutfordringene er aktiv næringsutvikling vesentlig. Når det gjelder nyetableringer 
og vekst samarbeider NAV tett med etablerersenteret og kommunens næringsavdeling. Sosialt 
Entreprenørskap er et område innenfor dette feltet som er svært interessant. 

2. NAV har flere satsinger rundt ungdom. I tillegg til å være en aktiv partner opp mot videregående 
skole for de som faller fra opprettet NAV Arendal/Froland i samarbeid med Fylkeskommunen og 
Sam Eyde Videregående skole prosjektet «NAV i Videregående skole. Dette prosjektet er en del 
av en nasjonal satsing for å forebygge frafall. «Jobbstrategien» retter seg mot unge med nedsatt 
arbeidsevne under 30 år som har vært hos NAV i mer enn 12 måneder. Jobbstrategien er en na-
sjonal satsing. NAV Arendal har spesielt fokus på ungdom, og et eget team som jobber med dette. 
  

I enhet Østre-Agder krisesenter er det fokus på egen mestring. Utgangspunket er brukers ståsted. 
Hverdagsaktiviteter tilrettelegges ut fra ønsker og behov hos den enkelte. Oppfølging og veiledning gis 
i forhold til rettigheter, sikkerhet, helse, barnehage, skole, fritid, arbeid, boligforhold, økonomi og valg 
for framtida. Med tidlig hjelp og oppfølging med samtaler, avklares mål og framdrift for den enkelte 
beboer/dagbruker. 

I Koordinerende enhet er rehabiliteringstankegang som en grunnleggende verdi og arbeidsform over-
for alle innbyggere som har behov for tjenester ett av de viktigste satsingsområdene. Tidlig og effektiv 
innsats, koordinering av tjenester, god kommunikasjon med innbyggere og samarbeidspartnere har 
vært fokusområder innenfor enhetens fagområder: korttidstilbud, rehabilitering, hjelpemiddelformidling, 
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tjenestekontor, rådgiverfunksjoner innen kreft, demens, individuell plan, psykisk helse og rus, 
Frisklivssentralen, m.m.  

Innsatsteam hverdagsrehabilitering 
Hverdagsrehabilitering i Arendal kommune omfatter tilbud til alle brukere med rehabiliteringspotensial - 
uavhengig av alder og diagnose. Deltakelse i forskningsprosjekt i regi av Senter for Omsorgsforskning 
– Vest, ble avsluttet 31.12.15. Resultatene fra denne forskningen er ikke kjent enda.  

Antall brukere som mottok tjeneste fra innsatsteamet i 2015 var 265 personer. I 2014 var antallet 268. 

(I en av tabellene nedenfor fremkommer et antall brukere på 259. Årsaken til ulikheten i totalt antall 
brukere er at noen personer overføres til institusjonsopphold. Det blir da av naturlige grunner ikke 
registrert tidsbruk for hjemmesykepleien etter at innstasteamet har vært inne). 

Antall timer pr. uke hjemmesykepleie etter innsatsteam 

 
Reduksjon i hjemmesykepleie - ant. timer pr. uke 

Tabellen nedenfor viser en sammenligning av 2015 og 2014 når det gjelder redusert behov for hjem-
mesykepleie etter at innsatsteamet har vært inne.  

 

Barnefattigdom 
I 2015 har 52 familier i Arendal kommune fått innvilget opplevelseskort. Kortet hjelper fattige familier til 
å kunne delta på en fritidsaktivitet, låne utstyr, delta på nærmiljøaktiviteter og turer i skoleferien. Tilba-
kemeldingen fra de som deltar er svært gode. Kriteriet for å få innvilget opplevelseskort er EUs fattig-
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Av de 259 brukerne hadde 102 personer 
ikke behov for hjemmesykepleie etter 
oppfølging fra innsatsteamet. (39 %).  
 
103 personer hadde et behov for 
hjemmesykepleie på mellom 0,5 og 3 timer 
pr. uke. (40 %)  
 
Til sammen 54 personer hadde et behov for 
mer enn 3 timer hjemmesykepleie pr. uke 
etter innsatsteamet. (21 %.) 
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215 av brukerne (83 %) hadde 
et redusert behov for 
hjemmesykepleie etter 
innsatsteam. (82 % i 2014). 
 
49 % hadde et redusert behov 
for tjeneste på 1-5 timer pr. 
uke. (57 % i 2014). 
 
17 % hadde ingen reduksjon i 
sitt behov for tjeneste.  
(15 % i 2014) 
 

http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Innsatsteam-hverdagsrehabilitering/
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domsgrense. Selv om mange har fått hjelp, utgjør dette rundt 25 % av målgruppen. Tiltaket finansieres 
med kommunale midler og statlige fattigdomsmidler.  

Medborgerskap 
Brukermedvirkning på individ og systemnivå skal bidra til aktiv deltakelse og gi innbyggerne innflytelse 
på tjenestetilbudet. 

Skape aktiv omsorg gjennom samarbeid med pårørende og frivillige. 

En vital og åpen omsorgstjeneste i samspill med brukere, pårørende, nærmiljø  
Strategisk ledergruppe for frivillighet ledes av enhetsleder for enhet Institusjon og er tverrfaglig dvs. 
dekker de fem store enhetene i helse og levekår.  

Det er etablert et frivilligkontaktnettverk, som har årlige samlinger med relevante tema. I august var 
alle frivillighetskontaktene samlet på seminar. 

Det har vært en positiv utvikling når det gjelder nyrekruttering av frivillige og samarbeid med Nav, Vok-
senopplæringen og lag/organisasjoner, og dette gjelder særlig enhetene Institusjon og Hjemmebaser-
te tjenester. 

Frivillighetsgruppa ”Kulturuka oss over 60” arrangerte kulturuke med mange og varierte kulturtilbud. 
Midler til arrangementene kom fra den kulturelle spaserstokken. I tillegg til mange institusjonskonserter 
fikk beboere og brukere god hjelp fra frivillige og transporttjenesten slik at de fikk mulighet til å oppleve 
konsert i trefoldighetskirken og i kulturhuset. I samarbeid med Senior Travel ble det høsten 2015 ar-
rangert en sydentur med ledsager for brukere som ønsket dette. 

Motbakkefestivalen ble arrangert for første gang. Den var svært vellykket, og vil bli videreført. 

Med hjerte for Arendal - en ny velferdsmodell i samarbeid med ideelle organisasjoner  
Partnerskapet i Med Hjerte For Arendal (MHFA) inngikk i 2012 en avtale om å etablere et felles pilot-
prosjekt i perioden 2013-2016. Hensikten var å konkretisere og utvikle en bærekraftig samarbeidsmo-
dell som vil være med på å utvikle medborgerskap og velferd gjennom et nytt samspill mellom ideell 
sektor, frivillige organisasjoner og offentlig sektor i Arendal kommune.  

Det overordnete målet er å styrke sosial inkludering gjennom deling av kunnskap og etablering av 
inkluderende møteplasser og aktiviteter, for å skape tiltak mot ensomhet, fremme folkehelse, og fore-
bygge fattigdom og marginalisering, gjennom medvirkning og samspill på tvers av generasjonene. 
Videre bidra til å utvikle overførbare og bærekraftige modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig 
sektor. 

Det har i 2015 vært et betydelig fokus på innbyggerinvolvering og mobilisering for å nå ut til flere en-
keltpersoner og mindre lag- og organisasjoner. Særlig situasjonen knyttet til flyktningstrømmen, og 
økning i antall asylsøkere, har ført til en kraftig rekruttering av nye frivillige. Nettverket har i løpet av 
2015 økt til over 100 lag, menigheter og organisasjoner. MHFA har gjennom en kommunikasjons- og 
mobiliseringsstrategi bidratt til å inspirere til styrke engasjement og deltakelse blant innbyggerne i 
Arendal, blant annet gjennom å sikre bilde- og filmdokumentasjon fra aktiviteter/prosjekter og formidle 
fortellinger fra disse til hele befolkningen, samt ved å videreutvikle et livsløp og digitaliseringsperspek-
tiv ovenfor seniorer. 

Gjennom konkret oppfølging av Regionplan 2020 og innspill til oppfølging av Kommunedelplan Tidlig 
innsats - for Bedre Levekår 2023 og utvikling av aktiviteter og arenaer for kommunikasjon, fellesskap 
og samvær inn mot Byplan Arendal 2023, har MHFA jobbet målrettet for å øke innbyggerinvolvering 
og sikre økt mulighet for innflytelse og lokaldemokrati i forhold til folkehelse. Det praktiske samarbeidet 
rundt forebyggende folkehelsearbeid har også blitt styrket gjennom initiering av nye nettverk, arrang-
ementer som Motbakkefestivalen og sosiale entrepenørskapsprosjekter. Praktisk samhandling rundt 
primærforebyggende tiltak for barn og ungdom har også blitt styrket gjennom nært samspill mellom 
kommunen, næringsliv og lag- organisasjoner. Mange av tiltakene som kommer ut av MHFA er finan-
siert gjennom ekstern finansiering.  

Heldøgns omsorg – boliger og institusjon 
Utvikle differensierte tilbud i helse- og omsorgssektoren, både når det gjelder boligløsninger og tjenes-
ter, som ikke er knyttet til alder, diagnose eller funksjonsnivå men til faktisk hjelpebehov. 
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Boliger og aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming  
De siste årene har vært mye preget av avvikling av enkelte bofellesskap og etablering av nye. Dette er 
krevende prosesser, ettersom det er mange og ulike hensyn som skal ivaretas. Det handler bl.a. om 
brukernes evne til å oppfatte det som skal skje og om evne til å kunne uttrykke egne ønsker og behov. 
Ansatte og ledere i enhet Funksjonshemmede har i 2015 hatt en viktig oppgave i forhold til oppfølging 
av både brukere og pårørende. Ettersom boligplanene også har tatt høyde for at en skal bemanne et 
helt nytt bofellesskap innenfor den ressursrammen en har til disposijon har en del av prosessene også 
omhandlet innplassering ansatte i nye stillinger på nye arbeidsplasser. 

Drømmen om huset  
I enhet Levekår ble det ble jobbet mye med ”Drømmen om huset” i 2015. I forbindelse med budsjett-
behandlingen i desember brast drømmen. Det letes nå etter et nytt alternativt hus for å samkjøre de 
ulike tilbudene. Det er stort fokus på brukerinvolvering, mestring og hva som er viktig for den enkelte 
for å ha et godt liv.  

Lavterskelbolig for rusmisbrukere  
Byggeprosjektet og drift av bygg er i regi av Arendal Eiendom. Det er planlagt 10 forsterkede faste 
boliger, og dette er til de av våre innbyggere med meget lav boevne. Det er et mål å ha disse boligene 
klare i løpet av 2016.Tverrfaglig tildelingsutvalg, sammensatt av medarbeidere fra ulike enheter og 
ledet av NAV, velger ut beboere. 

Institusjonsplasser 
Kommunens situasjon med mangel på korttidsplasser har preget 2015 i stor grad. Utfordringene økte 
sterkt fra ca august 2015, og dette har medført at størsteparten av kommunens korttidsplasser ved 
overgangen 2015/2016 var belagt med brukere som venter på langtidsplass.  

Det ble fra september opprettet midlertidige beredskapsplasser på Myratunet, Plankemyra BOS, Røed 
BOS, Nyskogen BOS og Tomøy bokollektiv. Dette tiltaket har gitt overbelegg siden august 2015. Det 
har vist seg vanskelig med 2 beboere på et rom på Tromøy bokollektiv, og det er besluttet at denne 
beredskapsplassen skal avvikles så snart som mulig. Saltrød og Færvik BOS hadde en kort periode 
overbelegg, men det ble konkludert med at boforholdene ikke var egnet. Erfaring så langt viser også at 
det har vært nødvendig med noe styrking av bemanning på enkelte vakter, spesielt helger når beman-
ningen er lav. 

Tjenestekontoret vurderer hvilken plass som skal benyttes ut i fra pasientens behov og tilstand.  

Etikk 
Sikre høy etisk og faglig standard på kommunale, ideelle og private helse og omsorgstjenester. 

Etikk er et av satsingsområdene innenfor helse og levekår. Etikk handler i stor grad om service og 
kvalitet. Etisk refleksjon er refleksjon over verdispørsmål rettet mot holdninger og handlinger. Strate-
gisk ledergruppe for etikk ledes av enhetsleder for enhet Levekår og er tverrfaglig dvs. dekker de fem 
store enhetene i helse og levekår. Det er i tillegg etikk-kontakter på ulike avdelinger, som har ansvar 
for etisk refleksjon på arbeidsplassene.  

Det har vært 5 piloter i 2015, en fra hver enhet. Det har vært avviklet en fagdag for alle etikk-
kontaktene. I tillegg har etikk vært tema på en ledersamling i helse og levekår i forkant av budsjettpro-
sessen. 

Innovasjon  
Skape en innovasjonskultur som bidrar til valg av gode løsninger, og som bidrar til høy kvalitet og 
bedre ressursutnyttelse. 

Framtidas utfordringer innen helse- og omsorgstjenester trenger kultur for innovativ tenking og utprø-
ving av nye arbeidsmetoder. De største utfordringene vi står ovenfor er at den yrkesaktive del av  
befolkningen reduseres betydelig, samtidig med at det blir en sterk vekst i den eldre del av befolkning-
en. For å sikre en bærekraftig kommunal velferdstjeneste i de neste tiårene er vi helt avhengige av å 
finne nye måter å løse disse utfordringene på. Fokus på utvikling av nye arbeidsmetoder, utprøving av 
velferdsteknologiske løsninger og kommunikasjon krever innovativ tilnærming.  
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Enhetene i helse og levekår deltar i kommunens innovasjonsarbeid på tvers av sektorer, enhetene i 
helse og levekår og i den enkelte enhet. Det forventes at denne satsingen vil gi gode resultater for 
kommunen som helhet. 

Kompetanse  
Virksomheten i helse- og omsorgssektoren skal være kunnskapsbasert. Rekruttere og beholde kvalifi-
serte medarbeidere i helse- og omsorgssektoren.  

Strategisk kompetanseplan 
Alle omsorgsenhetene skal følge opp føringene i ”Strategisk kompetanseplan” gjennom utarbeidelse 
av årlige aktivitetsplaner. Aktivitetsplanene skal sikre god planlegging, forankring og prioritering av 
kompetansetiltak, samt tydelige føringer for prioriteringen av kompetansemidler. 

Lederutviklingsprogram for ledere i helse og levekår er gjennomført, og er satsningsområde også i 
2016. 

Velferdsteknologi  
Velferdsteknologi og IKT skal benyttes for å kunne tilby kvalitet, effektivitet og verdighet i helse- og 
omsorgssektoren. 

Koordinerende enhet fikk et større ansvar for oppfølging av velferdsteknologi våren 2015 i forbindelse 
med at 2 stillinger som hadde jobbet med fagprogrammet Gerica, også fikk ansvar for velferdsteknolo-
gi og samtidig ble overført Koordinerende enhet. De samarbeider bredt med fagpersoner innen IKT og 
helse i kommunen og med Østre Agder-kommuner. De har deltatt i ulike prosjekter og utviklingsarbeid 
innen teknologi som kan bidra til at brukere får løst dagliglivets utfordringer og mestrer egen helsesitu-
asjon. Dette har omhandlet trygghetsteknologi og alarmtjenester, gode IT-løsninger for ansatte, m.m. 

KomUT Agder 
Arendal kommune har en koordinatorrolle for Agder i det statlige prosjektet KomUT (Kommunal Utbre-
delse) som skal støtte kommunene i deres innføring og bruk av elektronisk samhandling, kjernejournal 
og velferdsteknologi. KomUT har bistått kommunene med å tilrettelegge for elektronisk mottak av mel-
dinger ved helsestasjonene.  

Det er etablert kontakt med OSS fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi. Koordinator KomUT inn-
går i Østre Agders fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi, og leder OSS IKT-forum. OSS IKT-forum 
er hovedarena for samarbeidet mellom SSHF og kommuneregionene om elektronisk samhandling og 
bredding av nye løsninger.  

Det er startet opp aktiviteter for å forberede innføring av Kjernejournal i Agder. Innbyggerne i Agder vil 
få Kjernejournal 1. mars 2016, og KomUT har en sentral rolle i å bistå Helsedirektoratet/direktoratet for 
e-helse med å tilrettelegge lokalt med informasjonsarbeid og koordinering. 

Økonomi og tjenesteproduksjon i helse og levekår  

Økonomi  
I helse og levekår er resultatet for fem av enhetene for syv av enhetene positivt, og gir et resultat på 
kr. 4 250 000. Legevakten har et merforbruk og korrigert for dette er resultatet kr. 4 172 000. Det vises 
for øvrig til enhetenes årsrapporter, for detaljer. 

Produksjonstall  
Tjenesteproduksjon som vises i flere tabeller er volumorientert, og forteller ikke noe om kompleksitet 
og kvalitet. 

Arendal kommune samlet 2013 2014 2015 

Antall institusjonsplasser korttid  40 42 51* 

Antall plasser utskrivningsklare pasienter  4 2 2 

Antall plasser kommunal øyeblikkelig hjelp 5 10 10 
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Arendal kommune samlet 2013 2014 2015 

Antall institusjonsplasser rehabilitering 9 9 9 

Antall institusjonsplasser langtid 286 284 283 

Herav - antall langtidsplasser fortsatt boliggjort 10 4 3 
Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass sykehjem/ bokol-
lektiv/aldershjem 34,7 33,4 34 

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass rehabilitering døgn 
(Myratunet) 29,2 23,6 30,4 

Antall brukere av hjemmesykepleie i løpet av året 1536 1466 1555 

Antall brukere av hjemmesykepleie pr 31.12 970 969 1023 

Antall brukere av kommunal hjemmehjelp i løpet av året  951 906 877 

Antall brukere av hjemmehjelp i løpet av året – privat utfører 24 34 37 

Antall brukere av hjemmehjelp pr 31.12 781 736 711 

Antall brukere dagrehabilitering 99 94 66 
Antall brukere under 67 år (alle tjenester) 
Tjenester unntatt tekniske hjelpemiddel 

1639 
1407 

1741 
1472 

1869 
1524 

Antall brukere over 67 år (alle tjenester) 
Tjenester unntatt tekniske hjelpemiddel 

2140 
1900 

2228 
1915 

2178 
1943 

Antall brukere som har tjenesten hjelpemiddelformidling (bevegelse, syn, 
hørsel, kognisjon) 2107 2246 2406 

Antall brukere som har fått tildelt boligtilrettelegging  28 29 8 
Antall brukere med trygghetsalarm pr 31.12.11 703 682 691 

Personer over 80 år bosatt i kommunen 1852 1857 1848 

Personer over 90 år bosatt i kommunen 359 360 384 
Produksjonstall omsorg 

Økning i institusjonsplasser korttid og reduksjon i langtidsplasser skyldes omgjøring av en langtids-
plass ved Røed BOS til korttidsplass. Øvrig økning i korttidsplasser er et resultat av beredskapsplas-
ser etablert høsten 2015.  

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass går opp, og dette er i tråd med den utviklingen vi 
har sett og meldt i 2015.  

Antall brukere av hjemmesykepleie går opp, og flere brukere enn før krever betydelig mer oppfølging 
og kompetanse. Det er satt i gang flere tiltak i enhet hjemmebaserte tjenester, for å møte dette. Det 
vises til enhetens årsrapport. 

Antall brukere av hjemmehjelp fortsetter å gå ned, og her følger en utviklingen nøye med tanke på 
bemanning framover. 

Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter (pasienter som er klare for overføring til kommunen) 
År 2013 2014 2015 
1. kvartal  1 67 
2. kvartal  

 2 66 
3. kvartal  59 74 
4. kvartal 

 58 151 
Totalt antall døgn 23 120 358/innsigelse på 17* 
Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter *De siste 17 innsigelsene er ikke ferdig behandlet ennå.  

I 2014 innebar antall utskrivningsklare pasienter at Arendal kommune betalte spesialisthelsetjenesten 
kr. 510 600. I 2015 er kostnaden kr. 1 570 049 dvs. et merforbruk i fht. budsjett på kr 379 000. 

Utviklingshemmede 2013 2014 2015 

 Boveiledertjeneste antall brukere 98 94 103 

 Brukere Ellengård dagsenter 67 65 63 
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Utviklingshemmede 2013 2014 2015 

Brukere avlastning (Fagerheim, Røedtunet, Myratunet, Jovanntunet*) 33 31 29 

Antall beboere i bolig/leilighet med bemanning og institusjon  64 72* 
Utviklingshemmede – antall brukere *inkl. institusjonsplasser fra 2015 

Det er i hovedsak stabile produksjonstall i tjenesten ovenfor mennesker med utviklingshemming. 
Madshaven og Fagerheim ble i 2015 ikke lenger brukt til avlastning, og forklarer reduksjon i antall 
brukere. 

Psykisk helse og rus 2013 2014 2015 

Boveiledertjeneste antall brukere 115 117 147 
Miljøarbeidertjenesten antall brukere 114 127 138 
Brukere Arendal dagsenter 82 82 79 
Antall bruker av psykiatrisk sykepleietjeneste 403 412 408 
Psykisk helse og rus – antall brukere  

Innenfor denne tjenesten har det vært økning over tid når det gjelder tjenestene til rusmisbrukere. I 
arbeidet med kommunens levekårsutfordringer er det et mål å snu denne utviklingen. For øvrig stabile 
tall. 

Barneverntjenesten 2013 2014 2015 

Nye meldinger 469 478 524 

Nye meldinger – andel under 6 år i % 41 37 28 

Henlagte meldinger 91 120 111 

Nye undersøkelser 378 358 413 

Henlagte undersøkelser 230 215 238 

Fristoverskridelser i løpet av året 163 180 29 

Aktive saker pr. 31.12 464 460 484 

Antall barn i frivillige tiltak pr. 31.12 296 299 315 

Antall barn under omsorg av barnevernet 31.12 38 45 45 

Antall barn i tillegg plassert utenfor hjemmet 31.12  58 43 47 

Årsverk barnevern ekskl. enhetsleder 29,5 34,0 39 
Barneverntjenesten - aktivitetstall 

Aktivitetstall for barneverntjenesten viser utviklingen fra 2013. veksten i årsverk fra 2014 til 2015 er i 
hovedsak etablering av barnevernvakt. Som en ser av tallene har antall meldinger og undersøkelses-
saker økt. Dette gjelder også frivillige tiltak og barn plassert utenfor hjemmet. Det er all grunn til å føl-
ge denne utviklingen både når det gjelder vekst i saker, men også når det gjelder kapasitet i barnever-
net. Fristoverskridelser er alle før 01.04.15. 

Østre Agder Krisesenter 2013 2014 2015 

Dagbrukere kontakt/besøk 435 429 267 

Kvinner på opphold i krisesenteret 70 53 46 

Menn på opphold i krisesenteret 4 4 4 

Antall barn på opphold I krisesenteret 51 27 20 

Overnattingsdøgn voksne 2129 1827 2209 

Overnattingsdøgn barn 1685 1464 1186 

Arendal kommunes andel beboere i % 53 55 50 
Østre Agder krisesenter – aktivitet 

Krisesenteret har hatt større fokus på å avslutte dagbrukere tidligere, og dersom nødvendig overføre 
til andre kommunale instanser evt. spesialisthelsetjenesten. Nedgangen på antall kvinner og barn kan 
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rett og slett handle om naturlig variasjon, og vi vil følge utviklingen på dette framover. Forklaringen kan 
være at en ikke har fått være så aktiv som ønskelig på ekstern informasjon fordi andre oppgaver ved 
krisesenteret har vært nødvendig å prioritere dette året.  

Legevakt  2013 2014 2015 

Telefoner/konsultasjoner/sykebesøk 90 076 90 302 74 235 
Legevakt - aktivitet 

Når det gjelder statistikk 2015 vil det på grunn av skifte av journalsystem være annen registrering enn 
tidligere. I gammelt system ble alle henvendelser registrert, f.eks. tlf med sykepleier og konsultasjon 
med lege ble registrert som 2 henvendelser. I nytt system blir dette kun 1 henvendelse. 

Legevakten mottok 16 klagesaker i 2015, derav 4 via Fylkeslegen. Sett i forhold til aktiviteten, er antall 
klagesaker lavt. 

Bosetting flyktninger  
Det er bosatt 109 flyktninger i 2015. Temaer rundt flyktninger og hvilket volum kommunen skal ta imot 
har vært oppe til politiske diskusjon flere ganger i løpet av året og det ble vedtatt å følge IMDI sin fore-
spørsel og behov. 

Introduksjonsprogrammet har hatt stor aktivitet, som følge av økt bosetting. Her jobbes det aktivt med 
norskopplæring og aktiviteter som skal føre til arbeid. Overgangen til arbeid og utdanning i etterkant av 
Introduksjonsprogrammet er god i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er spesielt gledelig at 
antall på sosialhjelp er svært lav og at bruken av NAV sitt virkemiddelapparat er god. 

Enslige mindreårige flyktninger 
Det ble bosatt 16 ungdommer i 2015, hvorav 6 på Natvig og 10 i den nye avdelingen på Engekjær. 

Mottak 
Det er etablert 9 mottak i løpet av høsten 2915 i Arendal kommune, og plassene er fordelt slik: 

• 2 akuttmottak med henholdsvis 150 og 180 plasser. 
• Midlertidig mottak for enslige mindreårige flyktninger fra 15 -18 år, 40 plasser 
• 4 omsorgssentra for enslige mindreårige under 15 år med snitt på 6 plasser i hvert senter. 
• 2 desentraliserte mottak med henholdsvis 150 og 230 plasser.  

Kommunen gjør et omfattende arbeid for å sikre gode helsetjenester til asylsøkere, kvoteflyktninger, 
familiegjenforente innvandrere og arbeidsinnvandrere. Fra oktober 2015 ble dette en stor utfordring da 
kommunen på kort tid fikk to akuttinnkvarteringsmottak med inntil 400 asylsøkere og etter hvert to 
ordinære asylmottak med inntil 350 asylsøkere. Helsestasjonen, fastlegene og legevakta gjorde en 
ekstraordinær innsats for å sikre nødvendig helsehjelp og tilby vaksinasjon og helseundersøkelse. 
Kommunen har valgt å sluse asylsøkere i ordinære mottak inn i fastlegeordningen så snart som mulig 
framfor å opprette en egen legetjeneste for asylsøkere. Arbeidet fortsetter med høy intensitet inn i 
2016. 

Høsten 2015 ble det opprettet flere asylmottak i flere av kommunene tilknyttet legevakten i Arendal, og 
legevakten fikk i starten ganske mange pasienter fra asylmottakene. Etter hvert ble mange av hen-
vendelsene håndtert av lokale legekontor. Legevakten mottar akutte henvendelser utenom dagtid 
hverdager. Disse konsultasjonene er ofte tidkrevende grunnet behov for tolketjeneste og ofte sam-
mensatte problemstillinger. 

Planarbeid 

Kommunedelplan tidlig innsats  
Bystyret vedtok mai 2015 PS 15/81 Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023. Råd-
mannen har arbeidet med oppfølging av kommunedelplanen. Det er jobbet fram prosjektkart, pro-
sjektskisse, mandat og sammensetning for flere prosjektgrupper. Målet er positiv endring av indikato-
rer på levekår og folkehelse. 
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Prosjektkart Kommunedelplan ”Tidlig innsats – for bedre levekår 2023” 

I dette arbeidet er hovedfokus at innbyggerens ressurser, mål og behov skal være i fokus. Dette skal 
bidra til at en tidligst mulig i livet etablerer mestringsevne og siden beholder denne. Når mestringsev-
nen er redusert på grunn av helsemessige eller andre forhold vil oppgaven bestå i å gjenvinne den.  

Plan for helse og levekår – lenger forløp  
Bystyret vedtok i mai 2015 PS 15/80 (10/2087) Plan for helse og levekår 2015-2030 - Lengre forløp. 
Planen vil bli fulgt opp de neste årene i hht. føringer gitt i denne. 

Plan for fysio- og ergoterapi  
Arbeidet med fysio- og ergoterapiplan ble sluttført i 2015, og bystyret vedtok ny Plan for fysio- og ergo-
terapi 2015-2030 den 25. juni 2015. Denne planen har som formål å sikre forsvarlig tilbud innen fysio- 
og ergoterapi fram mot 2030, og sørge for god utnyttelse av både kommunale og selvstendig næ-
ringsdrivende fysioterapeuter med driftstilskudd.  

Beredskap 

Miljørettet helse- og smittevern 
Innen smittevernet ble en rekke mindre saker håndtert i 2015, og det ble gitt rådgivning til helseperso-
nell og publikum i kommunen, med særlig vekt på helsestasjonen, bo- og omsorgssentrene, legevakta 
og fastlegene. 

Smitteoppsporing etter tre tilfeller av lungetuberkulose i kommunen ble utført etter vanlige rutiner og 
fullføres i løpet av åren 2016. Over hundre smitteutsatte personer er undersøkt, men som ventet var 
svært få av dem smittet. 

Innen miljørettet helsevern ble også en rekke mindre saker håndtert. Flere ombygde og nye barneha-
ger hadde tilsyn, men på grunn av asylsøkersituasjonen måtte en tilsynsrunde i alle kommunens bar-
nehager utsettes til 2016. 

Gjennomgang av kommunens plan for helse og sosial beredskap startet høsten 2015 med tanke på 
fullføring i 2016. 

Arbeidet med å overføre kommunens infeksjonskontrollprogram til den nye kvalitetshåndboken kom 
godt i gang med tanke på fullføring i 2016. 

Psykososialt kriseteam 
Psykososialt kriseteam bistår i tilfeller der det er akutt behov for hjelp som følge av tragisk dødsfall, 
kriser og ulykker til barn/unge og voksne.  

Psykososialt kriseteam - aktivitet 2013 2014 2015 

Oppdrag 24 19 20 

Personer 72 115 120 
Psykososialt kriseteam - aktivitet 

 
Tverrfaglige prosjektgrupper 

Styrings-
gruppe 

 

Koordinerings-
gruppe 

 

 
Like muligheter 

   
Livslang læring 

Gode bomiljø og møteplasser 

Tilhørighet 

Medborgerskap 

http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Temaplaner/Helse-og-levekar/Fysio---og-ergoterapiplan/
http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Temaplaner/Helse-og-levekar/Fysio---og-ergoterapiplan/
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Bruker- og pårørendetilfredshet  
Det er gjennomført brukerundersøkelse i 2015 i regi av Linda Lai. Her har enhet Funksjonshemmede, 
Institusjon, Hjemmebaserte tjenester og Koordinerende enhet deltatt. 

Resultatene av undersøkelsen vil bli fulgt opp i 2016. 

Nærvær  
Det vises til enhetenes omtale av sitt nærværsarbeid i egne årsberetninger. Raskere Frisk nevnes 
som en positiv faktor i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. 
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Sørlandet kunnskapshavn 

6. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING 

Kultur og identitet 
Kultur og identitet er omtalt i enhetenes årsberetning under enhet Kultur. 

Vekst og verdiskaping 
Arbeidsledighet 

 
Arbeidsledighet fordelt på grupper og kvartal 

Arbeidsledigheten har i den siste treårsperiode viste en liten økning. Likevel er hovedinntrykket at det 
så langt ikke er skjedd dramatiske ting i ledigheten. Samtidig vil et varig lavere oljeprisnivå gi mindre 
vekstimpulser til fastlandsøkonomien. Det faktum at vi i perioden har fått vesentlige flere innbyggere 
med utenlandsk opprinnelse synes ikke i vesentlig grad å ha påvirket ledighetsnivået. 

Sysselsetting 
Tallene for sysselsatte innbyggere øker med 104 personer fra 2013 til 2014 som er den siste periode 
det foreligger tall for. Det gir en vekst i sysselsettingen på 1,0%. Samtidig lå befolkningsveksten på 
dette tidspunkt på 1,3-1,4%. Det var en reduksjon i tallet på arbeidsplasser i kommunen på 80. Det 
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utgjør en reduksjon på 1,3% i antallet som arbeider i Arendal. I Østre var det en liten reduksjon i tallet 
på arbeidsplasser fra 2013 til 2014 (-51 personer), en reduksjon som relativt sett er størst i Vegårshei, 
Gjerstad og Åmli. Samlet øke tallet på de som er i arbeid med 198 personer fra 2013 til 2014. Mest 
positiv var utviklingen i Risør og Grimstad. 

Sysselsetting og arbeidsmarked 2010 2011 2012 2013 2014* 

Sysselsatte med bosted i Arendal  20 519 20 619 20 829 20 876 21 080 

Sysselsatte med arbeidssted i Arendal  21 403 21 397 21 803 22 222 21 942 

Netto innpendling 884 778 974 1 346 862 
*) siste år med data 

HOVEDMÅL: Vilje til vekst, miljø og verdiskaping – Arendal blant Norges beste næringslivs-
kommuner 

DELMÅL: Fremstå som en forutsigbar og effektiv samarbeidspartner for næringslivet 

Det er blitt avholdt regelmessige møter mellom Arendal Næringsforening og kommunens politiske og 

administrative ledelse gjennom hele 2015. Næringssjefen har i 2015 hatt flere møtepunkt med bedrif-
ter i kunnskapshavna og i resten av kommunen. De mest benyttede fora for samhandling i 2015 har 
vært Kontaktforum for Sørlandet Kunnskapshavn, Agdering og partnerbedriftene for TEDxArendal. 

I 2015 har det vært regelmessige møtepunkter mellom Arendal og Grimstad kommuner, Etablerersen-
teret IKS, Arendal Næringsforening og Grimstad Næringsråd om videre samarbeid innen næringsut-
viklings- og gründersatsing i Arendal-Grimstadregionen. 

Samfunnsanalysen for Østre Agder som ble fremlagt sent høsten 2014 viser at arbeidsplassutvikling-
en i Østre Agder er lavere enn landsgjennomsnittet båre i offentlig og privat sektor. Det må arbeides 
aktivt, både politisk og administrativt, for å oppnå bedre resultater i årene som kommer. Dette arbeidet 
er samordnet gjennom Strategisk Næringsplan for Østre Agder som ble utarbeidet og vedtatt våren 
2015. Oppfølgingen av planen er organisert opp med egen prosjektleder delvis finansiert gjennom 
Byregionprogrammet. Rådmannen håper at de satsinger som har vært foretatt de siste årene, og den 
tette kontakten vi nå har med næringslivet, skal ha positiv effekt.  

2015 var et spesielt krevende år for den oljerelaterte næringsvirksomheten. Flere Arendalsbedrifter 
har fått merke dette ved betydelige nedbemanninger.Kommunen opprettet høsten 2015 tilbud i Sør-
landets Kunnskapshavn for ledige oljeingeniører. 

DELMÅL: Tilby konkurransedyktige næringsarealer for eksisterende næringsliv og for 
tilflytting av nye bedrifter 

I regi av Kystveien Utvikling ble reguleringsplan for Kunnskapshavna 3 vedtatt i juni 2015. Regule-
ringsplanen hjemler betydelige utbyggingsarealer for nye kunnskapsbedrifter. 

Arendal Eiendom fikk våren 2015 vedtatt områdereguleringsplan som skal sikre nye næringsarealer 
tilknyttet avfallsbehandlingsanlegget i Heftingsdalen.  

Ut over dette har rådmannens stab Samfunnsutvikling samarbeidet med eieindomsforetaket om utar-
beidelsen av Kommunedelplan for Agderparken Nord. Et planforslag forventes førstegangsbehandlet 
våren 2016. 

DELMÅL: Utvikle konkurransefortrinn innenfor bærekraftig næringsutvikling 

Arendal kommune er partner i Klimapartnere. Det er et nettverksprosjekt hvor offentlige og nærings-
livspartnerne deler kunnskap, nyheter og informasjon om klima og miljøspørsmål. I tillegg forplikter 
partnerne seg til å kartlegge/måle sine klimautslipp og til utarbeide plan for reduksjon av disse. Formå-
let med Klimapartner er å støtte og stimulere til klima- og miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdri-
vende næringslivsaktører på Agder. Nettverket hadde i 2015 aktiviteter med frokostmøter samt konfe-
ranser tilknyttet Arendalsuka. Nettverket fikk tidlig 2015 sikret finansiering for ytterligere 3 års drift.  

Arendal kommune er dessuten aktiv bidragsyter til Miljøfyrtårnsertifisering av offentlige og private virk-
somheter. Kommunen er regional sertifisør og veileder for Miljøfyrtårn. 

DELMÅL: Videreutvikle handelsbyen Arendal 
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Sentrumshandelen samlet sett har brukbare omsetningstall i 2015. Flere virksomheter har fornyet sine 
handelskonsept og det har også foregått en fysisk relokalisering av en del virksomheter i de gamle 
bykvartalene som samlet har vært vellykkede. Kommunen samarbeider tett med Arendal By AS for å 
skape best mulige vekstvilkår i sentrum. Gjennom Byplan Arendal 2023 er det fremalgt en samlet 
Byutviklingstrategi hvor sentrumsutvikling har fått stor plass. Bystyret vedtok gjennom budsjettbehand-
lingen høsten 2014 en betydelig satsing på fornying av byens uterom. Dette førte bl.a. til etablering av 
ny lekeplass på Torvet sommeren 2015. 

DELMÅL: Styrke Arendal som opplevelsesby og reisemål 

Den viktigste arenaen for produktutvikling for byens reiselivs- og opplevelsesnæringen er fortsatt 

reiselivs-clusteret Usus, hvor flere lokale reiselivsbedrifter er med. Agderbedrifter samarbeider om 
kompetanseutvikling og driver erfaringsdeling. Kommunal innsats i Usus har foregått gjennom de sel-
skapene vi har eierinteresser i (Canal Street/Hove Utviklingsselskap) og via Vitensenteret. 

Vitensenteret Sørlandet har i 2015 styrket sin posisjon ytterligere som reisemål og opplevelsesbedrift i 
regionen. Det vises til eget årsrapport for enheten Vitensenteret.  

Arendalsuka har også vokst seg større og bidrar sammen med Arendalskonferansen, TEDx og Canal 
Street til å forsterke Arendals attraksjonskraft.  

I løpet av de fire årene som er gått siden oppstart har Arendalsuka fått en tydelig posisjon som politisk 
møteplass. I 2015 var deltakelsen og interessen rundt arrangementet enda større enn tidligere år.  

DELMÅL: Sikre og videreutvikle landbruksnæringen 

Det er behandlet 36 saker angående deling etter jordloven, omdisponering og konsesjons saker  med 
mer. Det er en nedgang på 18 saker fra året før. Det er mottatt og ekspedert ca 300 egenerklæringer 
(noe usikkert). Det er behandlet 190 søknader om produksjonstillegg og godkjent 185. 52 søknader 
om regionale miljømidler. Det er innvilget og behandlet 14 søknader om spesielle miljøtiltak i landbru-
ket med et samlet tilskudd på kr. 536.160,-. Den nye tilskudds ordningen til drenering har slått gått an 
og 464 daa ble drenert med et samlet tilskudd på kr. 479.095 som var ca 50 % av fylkespotten.  

Det ble utbetalt kr. 185.000,- i kommunale midler til driftsbygninger/prosjekter i landbruket. I tillegg er 
det behandlet 5 søknader om BU-midler (bygdeutviklingsmidler) til tradisjonelle og nye næringer med 
samla tilskudd på kr. 1.700.000,-. Kommunen bistår gårdbrukere med planlegging og rettledning in-
nenfor tilskudds ordningene  og generelt landbruk. Året førte til brukbare avlinger på korn og kjempe-
avlinger på gras/grovfor.  

Husdyrproduksjonen er rimelig stabil, men enhetene blir større og færre. Antall ammekuer er sterkt 
økende.  Kornarealet minker og grasarealet øker.  Totalt drevet jordbruksareal av gårdbrukere i Aren-
dal er ca 16.300 daa.  Kornarealet er på ca 700 daa som er en nedgang på ca 1000 daa fra året før.  
Potet, frukt, bær og grønnsaksarealet er rimelig stabilt og er på ca 250 daa.  Det er sommeren 2015 
registrert 425 kyr, 1299 ungdyr, 340 ammekuer og 1987 sauer og lam.  Antall høns er ca 15.000,- og 
antall kyllinger ca 240.000. 

Landbruksplan følges opp i perioden.  Det har vært avholdt 2 møter i kommunens landbruksforum. 

Skogbruket i kommunen har høy aktivitet både knyttet til hogst og skogkultur. Viltforvaltningen skjer i 
godt samarbeid med grunneierne. I Nidelva jobbes det med å få bedre oppgang av laks sammen med 
andre aktører. 

Internasjonalisering 
HOVEDMÅL: Arendal er en moderne og framtidsrettet kommune i en verden i endring 

Det er en intensjon med kommunens internasjonale satsning at det skal gi grunnlag for at kommunen 
skal kunne delta i internasjonale prosjekt og internasjonalt samarbeid.  

Det har ikke vært kapasitet i administrasjonen til å engasjere seg i internasjonale prosjekter selv om 
Sørlandets Europakontor og Nordisk Informasjonskontor jevnlig formidler informasjon om aktuelle 
prosjekt. Administrasjonen holder likevel en tett kontakt med disse for å trekke veksler på den kunn-
skapen og de nettverkene Sørlandets Europakontor og Nordisk Informasjonskontor  besitter.  

Kommunen blitt medlem av Union of Baltic Cities, Compact of Mayors, Cities for Life og ICLEI noe 
som gir oss tilgang til deltagelse i ulike relevante prosjekter og deltagelse i internasjonal erfaringsut-
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veksling gjennom nettverksmøter. Ledende politikere og folk fra administrasjonen besøker årlig den 
norske delegasjonen i Brussel for å få kjennskap til hva som rører seg og fange opp signaler som kan 
være nyttige for Arendal Kommune. 

DELMÅL: Styrke Arendals posisjon som Norges FN-by 

Kommunens satsing på reduksjon av klimagassutslipp (redusert med 5% i virksomheten Arendal 
kommune), klimanøytral kommunevirksomhet og utvikling av Lavutslippsamfunnet høster anerkjennel-
se internasjonalt. Det bidrar til å forankre Arendals posisjon som Norges FNby. 

DELMÅL: Regionen er attraktiv for internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse 

Nedgangen i oljeprisene har medført lavere etterspørsel etter internasjonal arbeidskraft med høy 
kompetanse. I følge UiA blir en betydelig del av utenlandske studenter som tar masterutdanning væ-
rende i regionen etter at de har fullført sin utdanning. I hvilken grad den reduserte etterspørselen etter 
arbeidskraft har påvirket dette er for tidlig å si. Men universitetet er utvilsomt viktig for hele regionen 
med tanke på å være attraktive for internasjonal arbeidskraft. 

Samferdsel og infrastruktur 
E18 Tvedstrand-Arendal 
Bystyret vedtok kommunedelplan for ny E18 i mai 2012. Oppfølgende reguleringsplan ble vedtatt i 
bystyrene i Arendal og Tvedestrand mai 2014. Planvedtaket ble påklaget men Fylkesmann stadfestet 
tidlig i 2015 Arendal Bystyre sitt vedtak. Grunnerverv og detaljplanlegging startet opp i 2014 i regi av 
Statens Vegvesen. Traceen ble i 2015 snauhogd. Bompengeproposisjonen ble liggende i Samferd-
selsdepartementet hele høsten 2015 før den ble sendt tilbake til fylket/kommunene for ny behandling 
tidlig 2016. Det er forventet at byggearbeidene kan komme i gang sent 2016/tidlig 2017 i regi av det 
nyopprettede selskapet Nye Veier AS. 

Tilknytningsveg Tromøybrua – Krøgenes 
Reguleringsplan for ny tilknytningsveg fra Tromøybrua til ny planlagt ny rundkjøring på Krøgenes (i 
endepunktet av planlagt tilførselsveg fra E18-krysset på Longum) ble vedtatt i november 2015. Vegen 
er ikke finansiert og må sees på i sammenheng med Bypakke Arendal. (ATP-prosjektet) 

Ny E18 forbindelse mellom Myrene og Stoa 
Sent høsten 2013 satte Aujst-Agder Fylkeskommune og Statens Vegvesen i gang forberedelser av 
områderegulering av ny vegforbindelse mellom Myrene (Øst-Vest-forbidelsen) og E18-krysset på 
Stoa. Forslag til planprogram Planarbeidet og kunngjøring om igangsetting vil bli fremmet våren 2014. 
Planprogrammet er foreløpig ikke fastsatt da en sett det som nødvendig å gjennomføre ytterligere 
transportanalyser i ATP-sammenheng før en går videre med planarbeidet. Disse analysene vil bli 
gjennomført våren 2016. 

Vegforbindelse Eydehavn-E18 
Stortingets behandling av NTP bidro til en positiv formulering om behovet for en vegtilknytning mellom 
Eydehavn Havn og E18, noe som bidro til at Aust-Agder Fylkeskommune i 2013 besluttet å sette av 
midler til planlegging av ny vei mellom Eydehavn og E-18 i 2014 og 2015. Et innledende utredningsar-
beid konkluderte med at nye vegforbindelse fra Eydehavn bør tilknyttes E18 i det nye Longumkrysset 
vest for Heftingsdalen. 

Kystnær jernbane 
Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan ble det også vedtatt å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU) for sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. I regi av 
Jernbaneverket ble utredningsarbeidet igangsatt vinteren 2014/2015. Jernbaneverkets arbeide med 
KVU Grenlandsbanen foregår i dialog med berørte kommuner, fylkeskommuner og andre interessen-
ter. Det er i 2015 gjennomført flere ideverksteder med opptil 80 deltakere i tillegg til en rekke andre 
møter. Prosjektet er opptatt av å få gode råd og innspill om lokale forhold som er av betydning for en 
eventuell Grenlandsbanen og bruker derfor mye tid til å møte berørte interessenter. Arbeidet forventes 
oversendt Samferdselsdepartementet for kvalitetssikring våren 2016. 
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Arendal Lufthavn Gullknapp 
Flyplassen var forutsatt åpnet for kommersiell flyvning i 2013/14. Dette er blitt sterkt forsinket pga. 
manglende konsesjon. Først sommeren 2014 fikk flyplassen ny konsesjon. Denne gjelder for 20 år og 
erstatter dagens konsesjon. I den nye konsesjonen åpnes det for vanlige ruteflyvninger. Konsesjonen 
tillater et trafikkvolum på omtrent 154 flybevegelser per uke og totalt 8000 flybevegelser per år. Fly-
plassen forventes å åpne for kommersielle flyvninger høsten 2016. Avhengig av trafikkutviklingen på 
flyplassen forutsetter kommunens planstrategi at kommunen vurderer behovet for igangsetting av en 
kommunedelplan for ny veg til flyplassen.  

Kommunal infrastruktur/Trafikksikkerhet 
Kommunalinfrastruktur og trafikksikkerhet  er omtalt i årsrapporten til enheten Kommunalteknikk og 
geodata. 

Klima, energi og miljø 
HOVEDMÅL: Klima- og miljøperspektivet ligger til grunn for kommunens politikk for å skape 
lavutslippssamfunnet, sikre biologisk mangfold og ivareta jordvern  

DELMÅL: Som samfunnsutvikler er kommunen partner, eier eller informasjonsformidler i miljø-
arbeidet. Kommunikasjon og kunnskapsformidling om mer bærekraftig utvikling og de valgmu-
ligheter næringsliv, organisasjoner og innbyggerne har, skal være sentralt for å nå klima, ener-
gi og miljømål  

Det årlige Energi- og klimaregnskapet til Arendal kommunes virksomhet er retningsgivende for klima- 
og miljøarbeidet. Det beregnede utslippet av klimagasser til Arendal kommunes virksomhet i 2014 var 
1 728 tonn CO2. De store utslippskildene er knyttet til forbruk av fyringsolje og drivstoff til egne kjøre-
tøy og maskinpark og står for om lag 80 % av de totale utslippene. Rapporten viser en markant økning 
i forbruk av drivstoff til egen bil- og maskinpark, basert på innkjøpte drivstoffmengder. Økningen i driv-
stofforbruk innenfor Kommunalteknikk skyldes økt aktivitet på både vedlikehold og i anleggssektoren. 
Utkjørte maskintimer på gravemaskiner, feiebiler og på hjullastere er økt fra 16015 timer til 18000 
timer. Klimaregnskapet viser en nedgangen i strømforbruket på 7 %. Totalt viser regnskapet en ut-
slippsøkning på 10 % i 2014.  

Det avholdes månedlige møter med Miljøledelsesgruppa, hvor politisk og administrativ ledelse diskute-
rer saker som angående klima- og miljøarbeidet i kommunen. Gjennom medlemskapet i ICLEI (Local 
Governments for Sustainability) har Arendal som en av 30 byer verden over testet ut en modell for 
Klimaregnskap for hele kommunen. Under Klimatoppmøtet i Paris ble modellen presentert. Arendal 
kommune presenterte sitt klimaarbeid på “Breakfast at Sustainability’s” i Brussel, i regi av Sørlandets 
Europakontor. Arendal kommune var Norges representant under Nordic Day arrangert av de nordiske 
ambassadene i Washington, USA. Tema for den nordiske dagen var klima- og miljøarbeid. 
Arendal kommune var med å etablere Klimapartnere, som er et nettverk for virksomheter som forplik-
ter seg til å redusere sine klimautslipp. Dette nettverket har nå 43 medlemsvirksomheter. Medlemmer 
som har vært med siden 2008 har til sammen redusert sine utslipp med 37,7 % fra 2008 – 2014. Del-
tagelse i Klimapartnere gir kommunen verdifull kontakt og samarbeid med lokalt næringsliv. Særlig er 
Klimapartneres debattmøter under Arendalsuka og lanseringen av kunnskapsnotater gode arenaer for 
å diskutere klimatiltak som angår både kommunen og næringslivet.  

Miljøfyrtårnsertifisering av kommunens virksomheter pågår, og i 2015 er det 22 sertifiserte enheter. 
Arendal har inngått en regionavtale om Miljøfyrtårnsertifisering med Grimstad og Risør. Sammen ar-
rangerer vi Miljøfyrtårndag og felles kurs i miljørapportering. Andel økologisk mat i det kommunale 
kjøkkenet har økt fra 20 % til 31 %, fordelt på 7 ulike kategorier. Earth Hour ble i 2015 markert under 
verdensrekorden i orgelspill i Trefoldighetskirka. 10 skoler med til sammen 61 klasser deltok i Beintøft, 
gå- og sykle til skolen-kampanje. Kampanjen bidro til en reduksjon av klimagasser tilsvarende minst 
det 2 personbiler slipper ut på et helt år. 300 elever deltok i Aksjon Rydd strand, hvor 5 friluftsområder 
ble ryddet for søppel. 

DELMÅL: Som energi forvaltningsmyndighet skal kommunen bidra som beslutningstager 
gjennom aktivt bruk av lovverk, forskrifter, planer og retningslinjer til en samfunnsutvikling 
som ivaretar klima, og miljøhensyn  

På lengre sikt arbeides det gjennom arealplanlegging med å legge til rette for et lavutslippssamfunn, 
hvor transportbehovet minimeres og hvor det legges godt til rette for kollektive transportløsninger. Det 
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er etablert et 3-årig prosjektopplegg for samarbeid om Areal- og transportplan mellom Aust-Agder 
Fylkeskommune, Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand kommuner. Det er ansatt egen prosjekt-
leder, ansatt i fylkeskommunen. Arendal har inngått avtale med Statens vegvesen om å bli sykkelby. 
Arbeidet koordineres av klima- og miljørådgiver og folkehelsekoordinator. Hovedaktiviteten er kampan-
jer, aktiviteter og tilrettelegging for økt bruk av sykkel, og da særlig hverdagssykelisten. I Byplan 2023 
er det utarbeidet en transportanalyse med tanke på å redusere transportbehovet.  

Økte miljøkrav i offentlig innkjøp utgjør et stort potensiale når det gjelder å få til det grønne skiftet. 
Arendal deltok i et prosjekt i regi av Miljømerket Svanen, om spydspissinnkjøpere på Agder, sammen 
med flere kommuner og det Offentlige innkjøpssamarbeidet på Agder – OFA. Resultatet ble presentert 
på Klimapartneres møte om innkjøp, under Arendalsuka.  

For å kompensere for kommunens klimautslipp kjøpes klimakvoter tilsvarende utslippene. Arendals 
havneområder er ett av 17 prioriterte havner i Norge.  

Arbeidet med opprydding av forurenset grunn på Eydehavn og i Bukkevika er ferdigstilt. Kittelsbukt har 
fått bevilget statlige midler til opprydding av forurenset grunn. I Pollen har Miljødirektoratet bekostet en 
risiko- og tiltaksanalyse som skal gi kunnskap og grunnlag for det videre oppryddingsarbeidet.  

Kommunen bruker myndighet etter plan- og bygningsloven for å bidra til redusere energibruk og ut-
slipp av klimagasser ved å tilrettelegge for Lavutslippssamfunnet. Gjennom den løpende saksbehand-
lingen følges kommunens klimahandlingsplan og strategier opp. Det er etablert en egen tilskuddord-
ning for Passivhus hvor private husbyggere kan få tilskudd tilsvarende halve byggesaksgebyret.  

Etablering av Raet nasjonalpark pågår og omfatter arealer i Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Poli-
tisk er planene møtt med stor velvilje i de tre kommunene og i fylkeskommunen. Det er også naturlig å 
se på nasjonalparkplanen i vår region i sammenheng med tilsvarende plan for nasjonalpark i Kra-
gerø(Jomfruland nasjonalpark). Sammen med Hvaler nasjonalpark og Færder nasjonalpark vil disse 
fire naturområdene sikre og formidle noen av landets viktigste naturområder med meget stor bruk. Fra 
tiden da nasjonalparkene var områder langt fra folk med begrenset tilgjengelighet ”flytter nå” nasjonal-
parkene helt inn i nærområdene til store befolkningskonsentrasjoner i landet. Derfor deltar Arendal 
kommune i det viktig utviklingsarbeid i regi av Fylkesmannen i Aust-Agder med sikte på å tilrettelegge 
for bruk og vern av naturområdene som skal omfattes av nasjonalparken. 

DELMÅL: Som tjenesteleverandør skal Arendal kommune lede an og legge grunnlag for et 
samfunn der innbyggerne kan gjøre gode klima, energi og miljøvalg. I egen virksomhet skal 
kommunen gå foran i valg av bærekraftige løsninger.     

Det årlige klimaregnskapet viser at de to viktigste områder for klimatiltak er energiforbruk og transport. 
Arendal Eiendom KF har vedtatt eget Miljødokument med målsettinger for kommunens bygg om 20 % 
reduksjon i energibruk innen 2020 med utgangspunkt i 2013. Energioppfølgingssystem (EOS) er inn-
ført i kommunale bygg. Oppvarming styres fra et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg) og forbruk overvå-
kes. Tett oppfølging av byggene er en viktig faktor for å oppnå redusert energibruk. Det er fortsatt 
store muligheter for å redusere energiforbruket knyttet til kommunens bygningsmasse. På sikt bidrar 
tiltak vedrørende energiøkonomisering og utfasing av oljekjeler til bedre driftsøkonomi og dermed til å 
utvikle kommunen i retning av Lavutslippssamfunnet. Eiendomsforetaket følger opp dette i samråd 
med kommunens klima- og miljøkompetanse. Kommunen kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Det 
er spesiell oppfølging av bygg som har økt strømforbruk. Nedenfor vises utvikling i strømforbruk kWh 
pr kvadratmeter de siste 3 årene:  

Effektmålte formålsbygg AEKF 2013 2014 2015 

Areal 191 994 220 950 232 005 

Forbruk kWh 31 363 715 28 515 856 27 827 861 

Forbruk kWh/m2 163 129 119 

 

Når det gjelder transport er det fokus på kommunens egne kjøretøy. Av 125 leasede biler er 10 elbiler. 
Ladeinfrastrukturen bygges ut etter hvert som antallet ladbare kjøretøy øker. Torvet p-hus har fått 20 
nye ladeplasser. Alle nye kjøretøy ligger innenfor utslippskriteriene til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Arendal 
Eiendom KF har vedtatt 50 % elbiler i egen drift innen 2020. Kampanjen Oljefri er gjennomført, med 
informasjon om og hvordan fjerne oljekjeler i private husholdninger. Arendalssamfunnet har høy grad 
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(97 %) av gjenvinning av avfall. Alle husstander har mottatt klistremerker til postkassene med Rekla-
me-nei-takk for å redusere søppelmengden. 

Samfunnssikkerhet 
DELMÅL:  Gjennom aktiv samfunnsplanlegging skal Arendal kommune forebygge at uønskede 
hendelser inntreffer 

Kommunen har satt i gang en ny runde med overordnet kommunal ROS (Risiko og sårbarhetsanaly-
se). Analysen vil bli fulgt opp i arbeidet med ny kommuneplan inkludert kommuneplanens arealdel. 
Kommunen har også tatt initiativ overfor NVE for å få en grundig kartlegging av kvikkleireforekomstene 
langs Nidelva og for å få en grundig gjennomført flomanalyse for Nidelva nedenfor Rygene kraftverk.  

DELMÅL:  Som samfunnsaktør skal Arendal kommune være i beredskap og kunne håndtere 
konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet 

Kommunen har startet en grundig gjennomgang av beredskapsplanverket i skole- og barnehagesekto-
ren, men spesielt fokus på skoleskyting. Kommunen har også økt bemanningen til et senter for evaku-
erte og pårørende i tilfelle dette er nødvendig i en krise.   

I 2015 er det installert områdebrannalarm i den gamle bebyggelsen på Merdø, og et tilsvarende an-
legg planlegges på Tyholmen.. 

Arealpolitikken 
Kommuneplanen 
Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2014. Det ble derfor ikke arbeidet med kommu-
neplanen eller kommuneplanens arealdel i 2015. Sent høsten 2015 ble arbeid med Planprogram for 
perioden 2016-2019 starte opp og lagt frem for Kommuneplanutvalget i desember. Planprogrammet 
forventes slubehandlet våren/sommeren 2016 og vil da avklare revisjonsbehovet tilknyttet kommune-
planen. 

Byggesaksbehandling 
Det ble fattet totalt 1502 vedtak etter plan- og bygningsloven (alle typer) i 2015. Tilsvarende tall for 
2012 var 1741 vedtak, 2013 1740 vedtak og 2014 1423 vedtak. 28 vedtak var avslag.  Budsjetterte 
inntekter var på 11,2  millioner. Dette ble oppnådd gjennom samlede inntekter på 11,5 millioner. Selv-
kostprosent for 2015 på ca. 90 %.  

Saksbehandlingstiden for 3 ukers saker har gått ned fra 2 uker og 4 dager til  1 uke og 6 dager.  (2013 
– 3 uker) ). Når det gjelder saker med 12 ukers saksbehandlingstid så er gjennomsnittet 2 uker og 6 
dager slik at avdelingen her har hold seg godt innenfor fristene. Tallet for 2013 var 6 uker og 4 dager, 
for 2014 6 uker og 5 dager. 

Reguleringsplaner – saksbehandling 
I 2015 ble det vedtatt 20 reguleringsplaner. 1 ble opphevet (Nyli). 9 av planene er fremmet av det of-
fentlige (Fylkeskommunen, Arendal Eiendom KF, Statens vegvesen, Arendal kommune og Kirkever-
gen). En av planene er utarbeidet av Planavdelingen. Totalt har saksbehandlerne en portefølje på ca 
100 planer som befinner seg på ulike stadier i planprosessen mellom (kunngjort igangsatt til endelig 
vedtak i bystret). Av disse er ca. 45 planer ”varme” og vi ser for oss at rundt 20 planer vil kunne bli 
vedtatt i 2016. Planavdelingen vil stå for utarbeiding av 3 av disse.. Siden 2010 har antall vedtatte 
mindre planendringer lagt mellom 30-45 per år. 

Byplan Arendal 2023 
Byplan 2023 ble kunngjort igangsatt i april 2012. Planarbeidet består av en tematisk kommunedelplan 

med 5 tilhørende analyser og en områdreguleringsplan for fastlegge arealdisponeringen i sentrum. 
Kommunedelplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i desember 2014 med høringsfrist 30. januar 2015. 
På grunn av sykdom har arbeidet med sluttbehandlingen tatt lengre tid en forutsatt men planen forven-
tes nå sluttbehandlet i bystyret april 2016. Områdereguleringsplanen er tenkt igangsatt 

våren 2016 og forventes ferdig medio 2017. 
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ATP Arendalsregionen 
De fire kommunene Grimstad, Tvedestrand, Froland og Arendal har sammen med Aust-Agder fylkes-
kommune igangsatt arbeid med en regional areal- og transportplan (ATP-prosjekt). Aust-Agder fylkes-
kommune har ansatt egen prosjektleder. Prosjektet har 3-års varighet og fikk med formell oppstart 
januar 2015. Det ble opprettet en politisk styringsgruppe med tre politikere fra hver kommune, samt fra 
fylkeskommunen. En prosjektgruppe ivaretar det praktiske arbeidet. I 2015 har det vært jobbet med 
planprogram og transportanalyser. Arbeidet skal våren 2017 munne ut i en regional arealplan for de 
fire kommunene, samt forslag til en bypakke som er tenkt å ivareta finasieringen av de foreslåtte 
transporttiltakene. 
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ÅRSRAPPORTER FRA ENHETENE OG FORETAKENE 
I denne delen er alle årsrapportene fra enhetene og foretakene sammenstilt. 

 

03 – Kommunalteknikk og geodata 
Enhetsleder: Arne Christen Bentzen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 188 291 216 712 215 243 211 619 -3 623 -1,7 % 

Sum inntekter -218 778 -249 458 -250 250 -248 541 1 709 -0,7 % 
Netto driftsramme 
enheten -30 487 -32 746 -35 007 -36 921 -1 914 -5,2 % 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  
AK 60 - Forvaltning 
- Vannmålerinstallasjon i nybygg og etter pålegg har ført til 1966 nye vannmålere.  
- Ny avlesningsmetode for vannmåler. 
- Ny forskrift om gebyr for utslippsøknader etter forurensningsreglement er tatt i bruk. 
- Oppfølging og kontroll av separate avløpsanlegg. Skal lages forskrifter og rutiner for tilsyn. Planer 

om nyansatt i 2017 som skal utføre tilsyn hvert 6 år, på 2000 anlegg. Ble jobbet med, men er ikke i 
mål enda. 

- Revidering av forskrift om avfall i Arendal, Froland og Grimstad kommune ble igangsatt. 
- Ett nedgravd avfallsanlegg ble etablert for Øvre hulveien og omegn, ved Margrete Stiftelsen.  

AK 62 - Plan og bygging 
I 2015 har det vært gjennomført eller påbegynt en rekke prosjekter der hensikten er: 
- Separere overvann og kloakk. Dette reduserer vannbelastning til renseanlegget og transport un-

derveis (dvs pumping). 
- Separering reduserer overløp til lokalresipient som trer i kraft i regnvær. 
- Nye avløps rør hindrer at vann legger inn eller ut. Dette gir mindre forurensing. 
- Vannforsyning fornyes, og mange steder oppdimensjoneres slik at dagens krav til brannforsyning 

ivaretas der det er mulig. 
 
De største prosjektene er: 
- VA Molandsveien. Ny vannledning i Kjørestranda, forsyning til sentrum. 
- VA Melkedammen. Sanering i eks boligområde. 
- VA Vollene – Nyli. Sanering i eks område inkl forsterket vannforsyning. 
- V Biejordet. Ny hovedledning, vann på en strekning der eks ledning er svært dårlig. 
- VA Stintebakken. Sanering i eks tett og gammelt område. Utført i egenregi. 
- VA Nedenes. Sanering av eks område. 
- VA Stuenes. Sanering og tilrettelegging. 

 
Økonomi: 
Prosjektene omfattes av funksjon 3450 og 3530.  
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- Rest fra 2014 (dvs knyttet til prosjekter som er i gang eller i oppstart):   kr   52 mill 
- Budsjett 2015: Nye prosjekter 2015:                 kr 100 mill 
- Rest ved utgangen av 2015: Følger prosjekter videre:   kr   40 mill 
 

AK 69,70 og 72 - Geodata 
- Økt fokus på etablering av digitale tjenester. 
- Brukere: Serve eksterne og interne kunder med best mulige kartrelaterte produkter  
- Kvalitet på tjenestene: Høyest mulig kvalitet på tjenestene til enhver tid.  
- God kvalitet på grunnlagsdata. Databaser som er à jour i hht lovens krav. 
- Etablere rutiner for oppbygging/mottak av 3D-modeller.   
- Etablere brukervennlige og effektive løsninger for saksbehandlere. 

Gjennomførte drifts/forvaltnings-oppgaver:  
Vi har ivaretatt alle forvaltningsoppgaver knyttet til kommunens databaser og vedlikehold/ ajour-
hold av kart- og fagsystemer. Utført GIS-tjenester for Froland kommune.  

Gjennomførte aktiviteter i 2015 inkl felles IKT-prosjekter:  
- Oppstart av geodatasamarbeid med Grimstad kommune. 
- Innføring av nytt GIS-innsynsverktøy for saksbehandlerne. 
- Tilrettelegging av karttjenester for mobile plattformer. 
- Videreføring av KommIT-prosjekt eByggeSak – pilotprosjekt. 
- Etablering av historiske ortofoto 1946-1985 – fellesprosjekt Geovekst. 
- Flervinkelfotografering (pictometry) av kystsonen – fellesprosjekt Geovekst. 

 

AK 81-  Vei  
Vei gikk med overskudd på ca 2,5 mill. Største grunnen er nok pga den milde vinteren som medførte 
mindre utgifter til brøyting og strøing. Annen grunn er at det i en peroide på ca 1 mnd ikke var nevne-
verdig med ressurser å bruke på vei da de plukket hvite plast brikker fra et utslipp på et renseanlegg.  

Det kommunale veinettet fortsetter å forfalle. Det er behov for ytterligere investeringstiltak på det 
kommunale veinettet. Det er behov for forsterkning på deler av veinettet, både i form av oppbygging 
av veikroppen, grøfting, overvannsproblematikk, forsterkning av murer, rasfare og andre sikringstiltak. 
Flere broer trenger nødvendig opprusting. 

Vei – drift 
Arbeidslaget har ansvar for drift av det kommunale veinettet inkl veilys. 
Prioriterte drifttiltak på det kommunale veinettet i 2015 var: 

- Igangsatte nødvendig sommerdrift mars/april. Sentrumsrenhold har 1. prioritet.  
- Reparasjon av vinterskader, vårfeiing og kantklipp ble prioritert deretter. Omfanget av opp-

gavene ble vurdert etter at utgiftene til vinterdriften var avklart. 
- En del overvannsproblemer er løst, asfaltlapping, grusing og salting av grusveier. Innsatsen 

på dette feltet burde være større. 
- Utvikle og forbedrede driftsrutiner ved bruk av flåtestyring til regelmessige, gjentagende og 

ressurskrevende oppgaver.  
 

Dersom budsjettet gir rom for ytterligere driftsoppgaver vil det bli iverksatt generell grøfterensk samt 
sluktømming. 
Driftsbudsjettet ble økt med kr. 500 000,- til bedring av 08 trafikksikkerheten. Disse midlene ble fratatt 
oss pga innsparingene i kommunen. 

Planlegging: 
- Utarbeide ny veinorm i samarbeid med planavdelingen, pågår. 
- Utarbeide ny gravenorm, pågår. 

 
Veilys - drift 
- Arbeidet videre med overtakelse av eierskapet til veilysanlegg fra AE-nett. Er ikke i mål. 
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- Utarbeidet dokumentasjon for veilysanleggene. 
- Feilrettinger, merket en betydelig nedgang pga lite torden vær og utskifting til nytt materiell. 
- Utarbeide plan for videre utskifting av eldre veilysanlegg. Arbeidene ble igangsatt innenfor 

rammen av bevilgningene. 
- Oppdatering av veilysnormalen med østre agder kommunene pågår. 
- Felles drift og vedlikeholdskontrakt veilys med østre agder kommunene pågår. 
 

Vei - investeringer 

Investeringer i nye dekker og sikringsarbeider ble fordelt slik. 
Det ble innvilget 2,5 mill i starten av året, ble tatt 0,5 mill pga innsparinger i kommunen. 

- Til større, sammenhengende asfalt arbeider >  ble redusert fra kr 1 mill. til 0,8 mill. 
- Til dekkearbeider på kortere strekninger der veiene måtte forsterkes/reasfalteres > ble redu-

sert fra kr 1 mill. til 0,8 mill. 
- Til sikringsarbeider langs kommunale veier (murer og fjellsikring) > ble redusert fra kr 0,5 mill. 

til 0,4 mill. 
 

Øvrige investeringsmidler på veisektoren ble benyttet slik: 

- Anskaffelse av asfaltcontainer er utsatt inntill videre. 
- Det ble etablert strømasselager på Klodeborg pukkverk og nytt tak på Eydehavn lageret. 
- Siste rest av adresseskilting langs kommunale veier, her gjennstår det noe + fortløpende opp-

dateringer/ forandringer. 
- Leskur taxiplassholdeplass er ikke utført enda. 
- Reparasjon av broer, ble ikke igangsatt pga alle pengene ble fjernet pga innsparinger i kom-

munen. 
- Innkjøp av brøyteutstyr ble gjennomført. 
- Gjennomførte utbedringsarbeidene på Haugenesveien. 
 

      Veilys – investeringer 
- Gjennomførte utskifting av armaturer med kvikksølvpærer ihht til plan og inngått kontrakt i 

første halvår 2015. 
- Sanering av luftledninger, AK har hvert med på Vollene-Nyli, Ytre Revesand og Melkedam-

men. Prosjektene er ikke avsluttet enda. 
 

AL 08 - Trafikksikkerhet 
Arbeidslaget har bestått av 9 personer fra sektorer med ansvar for trafikk, vei, skole og plan, så som:  
Kommunens veimyndighet, ansvarlig for drift vedlikehold av kommunale veier, skolekontoret, ansvarlig 
for tildeling av skyss til elever med særlig farlig skolevei, trafikk og parkeringsetaten, rådmannens 
stab, planavdelingen, statens vegvesen. Ansvarlig for arbeidslaget har vært kommunens koordinator 
for trafikksikkerhet som har en 50% stilling i tilknytning til trafikksikkerhet. 

Aktiviteter 2015: 

- Behandlet og besvart alle henvendelser fra publikum der trafikksikkerhet er tema 
- Gjennomgang av nye reguleringsplanforslag 
- Gjennomgang av søknader om skoleskyss for elever med særlig farlig skolevei 
- Deltagelse på møter med ulike grupper og etater som skoler, FAU, Trygg Trafikk, Statens vegve-

sen, fylkeskommunen, befaring og møter med publikum.   
- Planlegging av tiltak i henhold til prioriteringer i kommunedelplanen.  
- Planlegging av tiltak etter behandling av innspill fra publikum, etater og andre. 
- Samordne tiltak med sykkelbyprosjektet 
- Utarbeide kalkyle og søke fylkeskommunen om tilskudd (inntil 50%) til planlagte tiltak   
- Rullering av kommunedelplanen for trafikksikkerhet. 
- Anskaffelse og byggeledelse ved gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak 
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Gjennomførte tiltak 2015: 

- Etablering av nytt trafikkområde med korttidstopp og busstopp, Hisøy skole  
- Legging av fartshumper flere steder over hele kommunen 
- Skilting med redusert hastighet div. steder 
- Etablering av ny fotgjengeroverganger div. steder 
- Etablering av gangsti Waglegårdsveien/Solbakken mot Stinta skole 
- Prosjektering av nytt fortau Gunnarsboveien (anlegges i 2016)  

 

AK 82 - Drift Vann 
- Hovedsatsningsområdet vårt er å redusere vannlekkasjen. Jevnt over ligger denne på rett under 

40 %. Vi ser at det totale vannforbruket vårt er på vei nedover, men det gjør ikke store utslagene 
på lekkasjeprosenten. Utskifting av ledninger, framleiting og reparasjoner av både kommunale og 
ikke minst private lekkasjer er prioritert. 

- Ledningsnettet på Tromøy, østre del,er pluggkjørt og reingjort. 
 

2015 

Hygienisk betryg-
gende vann 

Bruksmessig 
vannkvalitet 

Leverings- 
stabilitet 

Alternativ vann-
forsyning 

Ledningsnettets 
funksjon 

God God God Dårlig Mangelfull(alder 
på nettet) 

Rapportering av vannverksdata til Bedre VA 

 
AK 83 – Avløp- drift  
- Arbeidslaget har ansvar for driften av avløpsnettet med 192 pumpestasjoner, RA Saulekilen og 

RA Narestø. Det er gjennom året  foretatt rehabilitering av 11 pumpestasjoner. Videre har vi an-
satt en ny automatiker.  

- Etter utslippet av biomedie fra RA Saulekilen i juni, ble det nye biologiske rensetrinnet bygd om og 
forsterket. Arbeidene ble avsluttet 5. februar 2016 og biotrinnet ble tatt i bruk umiddelbart. I perio-
den uten biologisk rensing har det nye anlegget likevel klart de strenge utslippskravene som er 
satt. 

- Oppgjør etter utslippet i juni er enda ikke avsluttet. Kommunens kontraktør har bekreftet at kom-
munen vil bli holdt skadesløs. 

- I forbindelse med utbyggingen på RA Saulekilen, blir driftsovervåkingen gradvis modernisert og 
fornyet. 

- Utskifting av gamle fellesavløpsledninger har aldri vært større enn i 2015 og investeringstakten i 
gjeldende avløpsplan er fulgt opp. 

AK 84- Maskiner og anlegg 
Maskinforvaltning Solborg driftstasjon  / Verksted  Solborg  er offentlig autorisert verksted   for arbeid 
på både person , lastebiler  og  tyngere  anleggsmaskiner. Enhetens drifts-, vedlikehold- og anleggs-
base er knyttet opp mot driftsstasjonen. 

Driften av maskinforvaltningen ansvar 1900  hadde i 2015 et drifts overskudd på  kr.1 500 791.- 

Overskuddet er tilbakeført drift vei vann og avløp. 

Virksomheten er tilknyttet opplæring kontorene  i bilfag, transportfag og byggfag. Vi har i 2015 hatt 
følgende lærlinger: 

- 1 lærling i bilfag 
- 1 lærling i transport fag 
- 1 lærling i grunnarbeiderfaget 
- 1 lærling i rørleggerfaget 
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Driftstiltak/resultat: 
- Løpende vedlikehold  av hele  Arendal Kommunes  eide bil og maskinpark , i alt 158 enheter. 

Dissse skal minimum tilfredstille  gjeldende krav til EU godkjenning av person og lastebiler, 
samt  årlig godkjenning/ sertifisering av  anleggsmaskiner. 

- Fokus på førerbasert vedlikehold  
- Gjennomført etterutdanning for yrkessjåfører for  6 mann. 
- Totale driftstimer i 2015 på maskinparken tilknyttet Solborg driftstasjon var ca  18000 timer. 
- Videreført arbeidet med energiøkonomisering  på Solborg driftstasjon. 
- Videreført arbeidet med  efiktivisering av lastebil transporten tilknyttet maskinforvaltningen , 

ved at ny anskaffede lastebiler er utstyrt med et vekselflak system  som gir mulighet for en 
langt større flerbruk av bilparken. 

- Utskifting av 2 stk gravemaskiner og en hjullaster. 
- Virksom heten er i 2015  godkjent som Miljøfyrtårn bedrift. 

 
Følgende prosjekter er ferdigstillt: 
Arbeid med tilbygg til verksted og lager er ferdig med kontor for verksmester i tilknytning til 
verkstedet samt godkjent garderobe og spiserom for verkstedansatte. Lagerkapasitet for an-
leggsutstyr er også betydelig forbedret. 

Anlegg gjennomført av egen anleggs/vedlikeholds avd.: 
- VA  anlegg Gunnarsboveien del 2 
- VA  anlegg Skibevik –Kongshavn  ferdigstillet. 
- VA  anlegg Stintebakken-Høyveien del 1 ferdigstillet. 
- VA  Anlegg Waltersborg veien. 
- VA  anlegg Bløytemyr inkl. gangvei og akebakke. 
- VA  anlegg Revesand torv. 
- VA  anlegg Barbu etappe 1. 
- VA  anlegg Skilsø toppen etappe 1 inkl. ballløkke. 
- VA  anlegg Bjørnsplass. 
- Vannledeing til Nedre Garta. 
- Renovasjons anlegg Margretha stiftelsen 
- Etablering av Trykkforsterker Romstølen inkl. kabel grøft. 
- VA  anlegg Hovet –Hoveheia del 1. 
- Utbedring av 14 vannlekkasjer. 
- Ferdig stillelse av Haugenes veien. 
- Riving og kildesortering av  Bygg Trollnes,Thorbjørnsbu,Løvold,Elim samt drivhus på Havsøy 

veien. 
- Arbeid med innsamling av plastbrikker i strandsonen. 

AK 86 - Parkering 
- Det er etablert 20 ladeplasser for elbil og ladbar hybrid i 4. etasje i Torvet p-hus.  
- Vedtatte ladeplasser i Østre gate er forsinket, men etableres i forbindelse med VA-anlegg vår 

2016. 
- Avgiftsparkering i Strømsbuveien er enda ikke iverksatt pga. behov for omfattende forarbeid. 
- Alle avgiftsbelagte parkeringsplasser i Barbubukt er avviklet pga utbygging. 
 

Arbeidsgiverstrategien 
På driftsmøter og arbeidslagsmøter er det et fokus på sammen om framtida, arbeidsgiverstrategi.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
På Solborg driftsstasjon blir medarbeider- og brukerundersøkelsen presentert i forbindelse med pågå-
ende medarbeidersamtaler. Faglederne på kommunalteknikk har fått gjennomgang av undersøkelsen, 
for øvrige ansatte på kommunalteknikk- og geodata er undersøkelsen ikke presentert enda.   
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 
HMS er tema på samtlige byggemøter. Vi har i tillegg utarbeidet en egen personlig HMS bok/dagbok 
som bygger på kommunens HMS- system, men som er mer tilgjengelig for ansatte som jobber utenfor rådhuset. 
Alle ansatte må kvittere for at de har mottatt, og satt seg inn i innholdet i HMS boken. Boken fornyes 
hvert år.  

Avvik 

  
 

 
Samtlige avvik er lukket. Det alvorlige avviket var knyttet til manglende merking av høyspentkabel i 
bakken, tilhørende Agder Energi. Oppdaget i forbindelse med utbedring av vannlekkasje. 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk 94.7 100 103,7 103 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,1 1,8   
Fravær langtid (%) 2,7 3,9   
Nærvær (%) 96,2 94,2 92,2  
Økningen i fravær skyldes tre ansatte som har vært langtidssykemeldt. Alle tre er nå sluttet/ uføretryg-
det. 
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 06 – Kultur 
Enhetsleder: Linda Sætra 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 107 866 113 834 89 282 81 410 -7 871 -9,7 % 

Sum inntekter -23 601 -23 054 -25 264 -16 981 8 283 -48,8 % 
Netto driftsramme 
enheten 84 265 90 780 64 018 64 430 412 0,6 % 

 

Omsetningen er høyere enn budsjett, men driftsresultatet er innenfor budsjettrammen. Avvik på inn-
tektssiden skyldes i hovedsak at spillemidler til anlegg eid av kommunen og anlegg eid av lag og fore-
ninger overføres fra fylkeskommunen via kulturbudsjettet før de fordeles til mottakerne. Midlene blir 
ikke budsjettert og varierer fra år til år. Det er også merinntekter knyttet til statlige og andre til-
skudd/overføringer samt bruk av fond. I tillegg kommer avvik både på inntekts- og utgiftssiden knyttet 
til sykepenger, merverdiavgift og omsetning knyttet til bl.a. park og  Bomuldsfabriken.   

Enhetens satsningsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Biblioteket 
• Automatiseringsprosjekt og omorganisering er fullført. Fra 9/11 iverksatte vi en forsøksordning 

med meråpen bibliotekløsning som gir publikum tilgang til biblioteket fra kl. 07-22 alle dager og 
hele året. For å få tilgang krever vi at bruker tegner kontrakt med biblioteket.  Ordningen er tilbudt  
noen brukere slik at vi kan høste erfaringer, men meråpen bibliotek vil bli tilbudt stadig flere utover 
våren 2016. 

• I 2015 har vi arbeidet mye med å utvikle en profil for bibliotekets arrangementer. Aktiviteten har 
økt sterkt, og vi har opplevd sterkt økning i eksterne henvendelser om samarbeid med mer.  

• Utlån og besøk: tallene viser små variasjoner fra 2014, Vi ser en svak nedgang på utlån, men det 
kan forklares med at biblioteket var stengt ca. 4 uker på grunn av utskifting av gulvbelegg og and-
re fysiske endringer som del av automatiseringsprosjektet.  

Kulturskolen 
• Kulturskolen har i 2015 igangsatt implementeringstiltak og prosesser før politisk vedtak av Norsk 

kulturskoleråds nye rammeplan ”Mangfold og fordypning”. Tema; foredling og videreutvikling av 
kjerne, grunn-og fordypningsprogram med grunnlag i ny  rammeplan. Arendal ble i 2015 sammen 
med Grimstad kulturskole utvalgt som høringsinstans ved de kommende høringsrundene av ram-
meplanens fagplaner/kapittel 3. 

• Ved hjelp av tiltaksmidler igangsatte kulturskolen ”Digital musikkproduksjon” i  samarbeid med 
Kilden kommunale fritidsklubb. Formålet, som er å skape et tilbud til barn og unge som i hovedsak 
ikke deltar i andre organiserte fritidsaktiviteter, ble oppnådd. I tillegg hjalp tiltaket med å kartlegge 
behov for nye tilbud i regi kulturskolen, og utprøve ny samarbeidsform med Kilden. 

• Nytt arrangement  ”Åpen kulturskolelørdag” ble igangsatt høsten 2015. 
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Barn og unge / forebyggende folkehelse 
• Enheten har hatt flere tilbud med teater for barn, barnefilm, m.m. Ofte gis tilbudene som en del av 

andre arrangementer, for eksempel Vinterfestivalen og Bynatt. 
• Den kulturelle skolesekken - DKS -har hatt både kommunale og fylkeskommunale tilbud ut til sko-

lene. 
• Bomuldsfabriken Kunsthall har hatt gratis tilbud om verksted og omvisning til alle skolene i kom-

munen ifm 5 utstillinger. Alle i samarbeid med DKS Arendal kommune og en i samarbeid med 
DKS Aust-Agder fylkeskommune. 

• Kilden fritidsklubb har hatt samme åpningstider som tidligere år. Via eksterne midler ble det holdt 
åpent en dag i uken også gjennom sommeren. Det har vært gjennomført UKM og flere konserter 
med ungdom (Kildenrock). Det er et tett samarbeid med Rytmisk fabrikk på Munkehaugen (Mu-
sikkbyen Arendal). Reduksjon i bemanning fra høsten av har fått negative konsekvenser i forhold 
til fritidsklubbens tilbud. Også musikkdelen på Kilden fritidsklubb lider pga manglende oppfølging 
som en konsekvens av reduksjon i bemanning. 

• Kulturenheten har i samarbeid med NAV og andre forebyggende instanser tilbud innen kommu-
nens bekjempelse av fattigdom knyttet til ferie og fritid for barnefamilier. Rundt 45 familier fikk inn-
vilget opplevelseskort. Kommunens innsats kan oppsummeres i fire hovedtiltak: 
1) Støtte til deltakelse i lag og foreninger for barna i familiene 
2) Nærmiljøturer og aktiviteter (kino, skiturer, aktivitetsdager..) 
3) Turer i skoleferiene (vinter, sommer & høst) 
4) Utstyrssentral (innkjøp av utstyr for utlån til målgruppen).  

• Marka Fritidsklubb har hatt fast samling hver tirsdag, i tillegg til ulike turer. Gjennom Marka Fritids-
klubb får ungdom prøve mange ulike friluftsaktiviteter. Fra 2016 blir tilbudet videreført i samarbeid 
med Friluftsrådet Sør, men i noe redusert omfang. 

• TALENT ARENDAL ble delt ut første gang i 2015 og er et samarbeid mellom Arendal kommune, 
NOV (tidligere APL) og den tidligere stiftelsen Kultura. Hensikten er å stimulere karrieresatsningen 
til unge talenter innen idrett og kultur. Det ble delt ut 6 stipend – 3 innen idrett og 3 innen 
kunst/kultur. 

Park, idrett, friluft, fysisk aktivitet/forebyggende folkehelse 
• Stuenes – ombygging av banen fra naturgress- til kunstgressbane fotball samt delanlegg for friid-

rett ble ferdigstilt i 2015. 
- Bystyret bevilget i 2015 kr 4.5 mill. til friidrettshall - Campus Grimstad Arena. 
- Det ble bevilget kr 3,8 mill. til kunstgressbane på Moltemyr. 

• I forbindelse med planlegging av ny E18 arbeides det med å sikre gode løypetraseer for både 
sommer- og vinterbruk, der målsettingen er et godt utviklet løypenett for byens befolkning.  

• Det arbeides også med rundløyper ifm Arendal idrettspark med tilknytning til eksisterende løype-
nett mot Tveiten og Granestua.  

• Det ble bevilget kr 4,3 mill. til asfaltert rulleskiløype 2 km med utgangspunkt i Sparebanken Sør 
amfi og Sam Eyde videregående skole. 

• Harebakken – Myra – turvei med lys utstår, i påvente av konkrete planer for den nye 4-felts motor-
veien til Harebakken. 

• Mye arbeid knyttet til forvaltning av Friluftsloven – befaringer, møter, uttalelser angående henven-
delser om stengsler m.v. som hindrer allmennhetens ferdsels- og oppholdsmuligheter.  

• Det arbeides kontinuerlig med sikring av allmennhetens interesser mht konkrete planforslag, sær-
lig med tilgjengelighet fra nye og eksisterende boligområder. Selv om det i gjeldende Kommune-
plan 2011–2021 heter at det ved utbygging av større boligfelt skal arbeides for å skape tilknytning 
til turløypenettet, har det ikke vært mulig å få en slik tilknytning, verken når det gjelder Nidelvåsen 
og Gamle Vestlandske hovedvei eller Engene og turområder/turveier fra Tingstveit mot Birketveit. 
Dette fordi det ikke ble innregulert ved regulering av boligfeltene. 

• Flere eksisterende turstier/turveier, hvor allmennheten har ferdselsrett, har fått en helt nødvendig 
standardøkning: Nedenes skole, Biejordene, Klodeborg til Bie boligfelt og del av Gamle Vest-
landske hovedvei. 
- Det er asfaltert parkeringsplasser til attraktive turområder: Tveiten (også utvidet parkerings-

plassen), Stoa og vei til Skarestrand brygge. Alt dette for bl.a. å minimalisere framtidig vedli-
kehold. 

https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Kultur-idrett-og-fritid/Priser-og-stipender/Talent-Arendal/Stiftelsen-Kultura/


Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

55 

 

- Friluftslivets ÅR ble markert i 2015 med bl.a. ordførerens tur til kommunens høyeste topp og 
kåring av kommunens mest attraktive friluftslivsområde, som ble Hove. 

• På kunstisbanen (vår og høst 2015) har det vært i overkant av 10.000 besøkende på kvelder og i 
helger. I tillegg kommer ca. 5.500 skoleelever på dagtid. Dette er en markant oppgang. 

• Telleapparat er blitt satt ut i lysløypa på Birkenlund. Her er registert 44.071 passeringer i perioden 
19. mai til 31. desember. Dette viser hvor viktig det er med tilrettelegging for turområder nær der 
folk bor. 

Kulturvern 
• Arbeidet med bokprosjektet Arendals by- og regionshistorie 2023 fortsetter, forfattere er i gang 

med bind 1. Utgivelse av bind 1 blir i 2017. Arbeid med bind 2 er planlagt å starte opp januar 
2017. 

• Kulturlunsjene Kløcker Hus har trukket fulle hus. 
• Stiftelsen Brattekleiv Skipsverft ble etablert, åpning for publikum blir sannsynligvis 2017. 
• Arbeid med kulturløyper i samarbeid med historielagene er videreført. 
• Det ble gjennomført en serie med presentasjoner av Månedens skulptur på kommunens hjemme-

side. 
• Bomuldsfabriken Kunsthall har ferdigstilt planer og tegninger til det som skal bli en gangvei gjen-

nom Torbjørnsbu gruver. Dette vil gjøre kulturminnet og områdets industrihistorie tilgjengelig for 
alle. 

• Arbeidet med kommundelplan kulturvern ble igangsatt. 

Arrangementer 
• Det er mange fine arrangementer i Arendal om sommeren. Det er imidlertid færre arrangementer 

enn for få år siden. I 2013 mistet vi Båtmessen. I 2014 mistet vi Korfestivalen og Bilmessen flyttet 
til Sør Amfi, og Hovefestivalen blir ikke arrangert i 2015. For å opprettholde aktivitet i bykjernen er 
det viktig å tilrettelegge for de arrangementer som gjenstår. Det vil også innbefatte Bakgårdskon-
sertene som må ses på som en institusjon i bykjernen, og som strekker seg over tre måneder. 
Arendalsuka er imidlertid en flott tilvekst og et godt eksempel på hvor godt Arendals bysentrum 
kan fungere. Et kompakt sentrum skaper en intim atmosfære i vakre omgivelser ved vann. Kultur-
nettverket har samlet lagt ned en stor innsats i gjennomføringen av Arendalsuka. 

• Det har vært en varierende sommer som ikke har hatt altfor mange varme dager. Kanskje var det 
spesielt i slutten av mai og juni at vi hyppig måtte bruke regnværsseglet i Bakgården. Likevel har 
publikum vært flinke til å kjenne sin besøkelsestid. Til sammen med gårdskonserten på Otters-
land, samt tre utekonserter under Arendalsuka, har vi hatt 19 ulike arrangementer fra 22. mai til 
28. august. 6 av disse arrangementene var under Arendalsuka, der alle var gratis. I alt har vi re-
gistrert 2628 besøkende publikummere på våre arrangementer, noe som gir et gjennomsnitt på 
138 pr. arrangement. Gjennomsnittet for 2014 var på 97 publikummere pr. arrangement.  

• I tillegg til arrangementskontoret har enheten en portefølje av egne arrangementer og deltakelse i 
arrangementer i samarbeid med eksterne aktører. Bomuldsfabriken Kunsthalls filial i sentrum, 
ARTendal, viste to utstillinger i løpet av sommeren og hadde et vellykket arrangement, Kunstner-
maraton, ifm Arendalsuka der alle de nasjonale kunstnerorganisasjonene deltok. Appeller, perfor-
mance, opplesning og eksperimentell jazz. 

Kulturinstitusjoner 
• Bomuldsfabriken Kunsthall har hatt 12 utstillinger (derav 6 i filialen ARTendal i sentrum), 7 konser-

ter i konsertserien PB 1898, workshop og omvisning for 61 skoleklasser (tilsammen 70 omvis-
ninger). 6 offentlige innkjøp av kunst til KODE/Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen og 
Kunstmuseene i Trondheim/Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Totalt 10 648 besøkende, der-
av 2 076 under 18 år. Ifb med utstillingen ”Krigsbilder. Kunst under okkupasjonen 1940-45” ga 
Bomuldsfabriken ut boken med samme tittel på eget forlag. Boken ble innkjøpt av Kulturrådet un-
der sakprosa og fordeles til alle landets biblioteker. Bomuldsfabriken har levert et regnskap i ba-
lanse. Omsetning kr 7 161 741, derav kr 5 002 000 i statlige overføringer, kr 423 000 fra AAfk og 
kr 1 505 537 i egeninntekter. 

• Det har vært jobbet med prosjektet Kunstarena Torbjørnsbu gruver gjennom hele året. Det er fore-
tatt 3D-scanning av gruvene, gjort geologiske undersøkelser og oppmålinger ifm den fremtidige 
gangbanen, og alle tegninger og tekniske beregninger er ferdigstilt. Prosjektet er presentert for 
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kulturvernmyndighetene i fylket og Norges handikapforbund lokalt med positiv tilbakemelding. 
Sendes på anbud i februar 2016. 

• Munkehaugen kultursenter har i 2015 hatt 37 arrangementer, konserter, kurs og seminarer. Be-
søkstall ca 2700, i tillegg kommer utleie til lag/foreninger/andre eksterne. Rytmisk fabrikk - som er 
et fylkesdekkende prosjekt for unge musikktalenter - har hatt 13 arrangementer (konserter, semi-
nar, kurs) . Besøkstall her er ca. 380.  

• Kafe Frekvens ble etablert - en alternativ rusfri kafe for eldre ungdom 2 dager i uken. Kafeen er 
også blitt et tilbud/møtested for foreldre som venter på barna i kulturskolen. 

Tilrettelagte fritidstilbud 
• Enheten har ansvar for støttekontakttjenesten. Vi har 451 brukere med vedtak om aktivitet i grup-

pe eller 1:1 støttekontakt. 241 brukere har 1:1 støttekontakt, 42 brukere deltar i et gruppetilbud. 
168 brukere er på venteliste. Det er en utfordring å rekruttere nok dyktige støttekontakter, samt å 
få flere brukere til å velge støttekontakt i gruppe i stedet for 1:1 tjeneste. En del brukere står også 
uten støttekontakt fordi det er vanskelig å finne støttekontakter med egnet kompetanse i forhold til 
brukerens sammensatte utfordringer. For å få ned ventelistene, er det særlig innen psykriatri be-
hov for flere støttekontakter i alderen 20-50 år. 

• Vi har 9 ulike gruppetilbud innen psykriatri, psykisk funksjonshemmede, barn/unge og voksne. I 
tillegg har vi ukentlige turer/aktiviteter på sommeren. Nyttårsballet er årets høydepunkt! 

• Vi har et Etter Skole Tilbud (EST) for elever i ungdoms- og videregående skole lokalisert på Kilden 
Fritidsklubb. EST er for ungdommer som trenger tilsyn mens pårørende er på jobb, og de får ved-
tak om tjenesten via tjenestekontoret. 

Utfordringer / evt tjenester ikke gjennomført 
• Øvings- og produksjonsfasiliteter for kulturskolen og det frivillige musikklivet. Saken ble utsatt av 

bystyret i møte den 27.08.15 for ytterligere utredning hva gjelder alternativer og innhold. Det ble 
ikke avsatt noen planleggingsmidler for utredningsarbeidet. Hvordan enheten skal håndtere dette 
videre, må avklares i forbindelse med arbeidet med revisjon av kommunedelplan for kultur 2017-
2020.  
- Vi erfarer at det er en nedgang i tradisjonell frivillighet i lag og foreninger. Dette gir utfordringer 

i forhold til viktige oppgaver innen kultur og idrett, og er svært viktig for fremtidig utvikling av 
våre nærmiljø og tilbud til barn og unge. 

• Idretts- og friluftsinteressene må komme tidligere inn i planprosessen ved reguleringer av nye 
boligområder, jfr eks. grenseområdene Engene/Birketveit. 
- Kulturenheten har tilbud til skoler og barnehager, men vi merker at disse har stadig mindre 

midler til transport. Vi må vurdere om mer aktivitet/tilbud kan flyttes ut til områdene. Konse-
kvens blir at bare de barna som er i gangavstand fra sentrum, kan delta i kulturtilbud i sent-
rum.   

• Skatehallen holder åpent tirsdager, torsdager og lørdager i regi av skateklubben og tett oppfølging 
av kulturnettverket. Det er krevende å holde hallen stabilt åpent, kun med frivillig innsats. Fortsatt 
er heller ikke fuktproblemet løst.   

• Behov for opptrapping av maskininvesteringene i parkavdelingen. 
• Lunderød stadion/friidrettsdelen – behov for opprusting iht bystyrets vedtak i møte 24.04.2014. 
• Mangler fullfinansiering av Arendal byhistorie. 
• Kulturnettverket fikk i 2015 reduksjon i stillinger. 50% knyttet til idrett og 76% knyttet til barn og 

unge, uten at arbeidsoppgaver er tatt bort. Det er en utfordring å løse det mest nødvendige. 
• Kulturskolen har i 2015 hatt økonomiske utfordringer på ”etterslep” grunnet  at den statlige støtten 

til Kulturskoletimen  ble fjernet  ved ny regjering fra skoleåret 2014-2015. I tillegg er kun deler av 
stillingsprosenten  ved AFP pensjon-oppsigelse i 2015 utlyst og fylt. 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien er tatt opp som tema i enhetens avdelinger.  
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelsen er drøftet i enhetens avdelinger og skal følges opp på nettverksmøter 
våren 2016. Vi vektlegger avklaring av begreper, gjennomgang av resultater og oppfølging av anbefa-
linger fra Linda Lai. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det arbeides regelmessig og godt, noe nærværstallene viser. Hver avdeling etablerte egne HMS-
utvalg i 2015, men med et par felles møter i året. Elektronisk avviksrapportering er tatt i bruk på alle 
avdelinger. 

Alle prioriterte tiltak for biblioteket, foreslått i arbeidsplassvurderinger gjort av Agder Arbeidsmiljø, er 
gjennomført. Agder Arbeidsmiljø har også hatt repitisjoner av øvelser for forebygging av arbeidsrela-
tert slitasje og skader. Fortsetter satsingen på ”fellesopplevelser” som vi mener er en viktig bidragsyter 
til et godt arbeidsmiljø. 

Kulturskolen har i 2015 flyttet inn i nye lokaler på Munkehaugen og Arendal Bibliotek. Innrapporterte 
fysiske behov er grunnet trangt budsjett kun delvis dekket i 2015. Felles yogabasert bevegelsetilbud 
tilpasset hver enkelts behov er igangsatt fra og med august 2015. I tillegg til felles fagtur til Ålborg har 
staben i samarbeid med ledelse arrangert flere sosiale treff i 2015.  

Avvik 

  
 

 
 

Årsverk  
Fakta om enheten,  per. 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk 59,07 59,05 59,39 57,15 
 

Endring fra 2014 er 50% kutt på stilling innen idrett, 76% innen barn og unge og 98% i kulturskolen 
(kulturskoletimen). 
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens  

Mål 2015 
Enhetens  
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 0,95 1,09  1 

Fravær langtid (%) 3,29 4,63  4 

Nærvær (%) 95,76 94,29 92,2 95 
 

Det er en reduksjon i nærværet i forhold til 2014. Spesielt økning i langtidssykemeldte forklarer dette, 
de langt fleste er nå tilbake i jobb. Fortsatt ligger vi godt over kommunens målsetting.  
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10 – Brann 
Enhetsleder: Dag Svindseth 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Østre Agder Brannvesen (ØABV) sitt motto og visjon er: “Din trygghet -  Vår stolthet”.  
  
ØABV er et samarbeid mellom 7 kommuner, og er organisert etter en vertskommunemodell. Brannve-
senet har 185 ansatte, hvorav 125 er deltidsansatte mannskaper som i hovedsak er tilknyttet den en-
kelte brannstasjon i samarbeidskommunene.  
Tjenestene som ligger under ØABV finansieres på ulike måter. Feiertjenesten finansieres ved gebyr, 
mens det interkommune utvalgs arbeid mot akutt forurensing (IUA) og Agder 110 nødsentral finansie-
res ved en andel pr innbygger.  

Forebyggende- og beredskapsarbeid finansieres ved rammetildeling hvor Arendal kommune bevilger 
56 % av rammen. De resterende 44 % bevilges av samarbeidende kommuner etter en fordelingsnøk-
kel. 
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 75 477 79 418 77 197 73 286 -3 911 -5,3 % 

Sum inntekter -47 862 -51 520 -51 951 -47 367 4 584 -9,7 % 
Netto driftsramme 
enheten 27 615 27 898 25 246 25 919 673 2,6 % 

 

Budsjettet for 2015 ga ikke rom for å lette på noen av tiltakene som ble innført i 2013, da budsjettet var 
stramt grunnet tidligere overforbruk. ØABV måtte også i 2015 driftes med to vakante stillinger (1 stil-
ling under forskriftskrav i forebyggende avdeling og 1 stilling i beredskapsavdelingen) for å kunne 
oppnå balanse i regnskapet, og med fortsatt redusert aktivitet på flere områder i beredskapsavdeling-
en. Det å holde stillinger vakant vil midlertidig gi redusert tjenesteproduksjon, særlig innen tilsyn, og 
dette medfører også merarbeid for øvrige ansatte i avdelingene. Overskuddet er i hovedsak et resultat 
av svært nøktern drift av feieravdelingen. Budsjettmessig har det vært knyttet mye usikkerhet til hvor-
dan underfinansieringen av kostnader knyttet til Nødnett ville utarte seg. I budsjett har vi 500 000 kro-
ner, mens faktiske kostnader fra Direktoratet for Nødkommunikasjon bare for Østre Agder Brannvesen 
er 1,356 mill kroner. Regnskapet gikk allikevel i balanse grunnet flere ulike inntektsposter vi ikke kan 
eller skal budsjettere med videre. For 2016 er vi avhengige av en budsjettrevidering på dette punktet. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

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

Agder 110 sentral  
Ved årsskiftet ventet vi fortsatt på utfallet av politistudien med tanke på hvordan de nye politidistriktene 
ville se ut. Når politidistriktene ble ”landet” har dette ført med seg endringer blant annet på en vedtatt 
fremtidig samlokalisering mellom Brann 110 og Politi 112 i Kristiansand. 

Den nye 110-sentralen på Stoa er ferdigstilt, og arbeidet med fullføring av dokumentasjon omkring 
sentralen har vært viktige gjøremål i 2015. I arbeidet med å videreutvikle operative rutiner har det vært 
jobbet tett med politiets operasjonssentral og AMK-sentralen om fellesfaglige utfordringer.  
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Blant våre operatører har hovedfokus vært å sikre at alle når et høyt kvalitetsnivå på bruk av det nye 
verktøyet i sentralen. I tillegg har det vært jobbet mye med intervjuteknikk og samspill i sentralen. 

På teknisk side startet året med oppgaven å skifte alarmmottak, i tillegg til å etablere en utskiftnings-
plan for alt teknisk utstyr. 

Beredskapsavdelingen  
Ny brannstasjon er innfaset og har vært i drift i godt over to år pdd. Opplæring og kurs: Beredskaps-
avdelingen har fokusert på lovpålagte kurs i 2015 (grunnkurs, 160 kode og beredskapsutdanning trinn 
I, trinn II og trinn III). Mange av disse kursene har ØABVs egne mannskaper utført selv som internopp-
læring, og noen tyngre kurs er kjørt av Norges Brannskole i Tjeldsund/Harstad. Flere av våre mest 
erfarne heltidsansatte nærmer seg pensjonsalder, og det er essensielt med en proaktiv tilnæring til 
kompetansebygging slik at vi står faglig sterke tilbake når enkelte går av med pensjon. I flere år har 
avdelingen hatt 1 stilling vakant som et innført sparetiltak, og tiden er moden for å se på hvordan disse 
stillingene (forebyggende og beredskap) kan realiseres økonomisk fremover. Investeringsmessig er 
det i 2015 bestillt ny tankbil til Arendal brannstasjon, det er kjøpt en ATV 6 hjuling som distriktsressurs 
for hendelser utenfor allfarvei, samt at det har vært jobbet med investering i ny mannskapsbil til Fro-
land brannstasjon i 2016. 

Forebyggende avdeling  
Avdelingen har 7 stillingshjemler inkludert leder som er et minimum lovpålagt antall iht dimensjone-
ringsforskriften (1 pr 10.000 innb). I 2015 stod en stilling vakant som et generelt sparetiltak i ØABV. 
Forebyggende brannvernarbeid dreier nå fokus fra rutinemessige tilsyn til risikobaserte tilsyn og annen 
risikobasert forebyggende aktivitet. En revidert forskrift har vært ute på høring og krevd mye arbeid i 
2015. Ny Forebyggende forskrift ble iverksatt januar 2016. 

ØABV har fokusert på tette verneverdige trehusområder, og brannsikkerhet i hjemmet hos utsatte 
grupper. 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. Forebyggende avdeling har hatt svært mange pro-
sjekter gående i 2015 (Trygg Hjemme, Flammbært barnehageprosjekt, brannsikring av bebyggelse på 
Merdø, tilsynsaksjoner mm). 

Feieravdelingen  
Avdelingens lovpålagte oppgaver for 2015 var ca. 21600 objekter fordelt på 14560 feiinger og 7040 
tilsyn. I tillegg til disse lovpålagte oppgavene, var feieravdelingen også pådriver av den nasjonale 6. 
klasse undervisningen i samarbeid med Agder Energi, hvor avdelingen hadde teoretisk undervisning 
og praktisk slukking på programmet. Avdelingen samarbeidet også med forebyggende avdeling med 
kampanjer som Trygg hjemme, Hyttekampanjen og Brannvernuka. 

Feieravdelingen gjorde også betydelige endringer på IKT struktur i 2015. Blant annet utskifting av 
Gemini feier program til DM feiing. Denne endringen ble pålagt da Gemini feiing avvikles. 

Varsling av feiing og tilsyn er tidligere gjort pr. post, noe som ble endret i 2015. Feieravdelingen har 
inngått avtale med UMS (Unified Messaging Systems) for varsling av feiing og tilsyn, dette ble innført i 
løpet av 2. kvartal 2015. 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)  
IUA fortsatte å bygge opp sin kompetanse og matereiellmessige kapasitet ved å kurse og øve mann-
skapene i deltakende kommuner. Flere mindre utrykninger innen akutt forurensning, men ingen større 
hendelser i 2015. 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien, “Sammen om framtida – Arendal 2023”, skal brukes til langsiktig utvikling og 
holdningsskapende arbeid for å øke den enkeltes bevisthet rundt egen arbeidshverdag og egne verdi-
er. De overordnede målsetninger er gode og relevante, og tas med som del av den enkeltes medar-
beidersamtale for bevistgjøring og refleksjon. “Plakaten” som er utarbeidet gjøres kjent for ansatte 
generelt og avdelingsledere spesielt.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
ØABV gjennomførte en ny medarbeiderundersøkelse i 2015 (som del av Arendal kommune), som det i 
2016 skal jobbes med å tolke funnene på. 
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Østre Agder Brannvesen jobber systematisk og bra med internt HMS arbeid. Det gjennomføres må-
nedlige møter i HMS utvalget hvor avviksmeldinger behandles og saker/elementer i daglig drift håndte-
res på en mest mulig proaktiv måte. ØABV har gjennom AK fått en veldig god plattform for HMS kvali-
tetshåndbøker og avviksrapportering. Det skal jobbes videre med full integrering av ØABVs deltidsan-
satte i de andre kommunene ifht tilgang og enkel avviksrapportering. 

Avvik: 

  
 

 
 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk 65 heltid – 
122 deltid 

63 heltid – 
122 deltid 

63 heltid – 
122 deltid 

63 heltid – 
122 deltid 

 

Årsverk fordelt på følgende områder: 
Heltid Arendal brannstasjon: 

• Beredskapsavdelingen   29 (4 ansatte i Risør + 1 vakant stilling) 
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• Forebyggende      6 (1 vakant stilling) 
• Feieravdelingen   10 (3 ansatte i Risør) 
• Agder 110    13 
• Administrasjon      3 
 

Deltid: 

• Moland brannstasjon             10 
• Froland brannstasjon  16 
• Risør brannstasjon   16 
• Tvedestrand brannstasjon  20 
• Gjerstad brannstasjon  20 
• Vegårshei brannstasjon  20 
• Åmli brannstasjon   20 

 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,6 1,6   
Fravær langtid (%) 4,4 3,4   
Nærvær (%) 94,0 95,0 92,2  
 

Fraværsprosenten på både korttid og langtid har nå stabilisert seg på et akseptabelt nivå. Enheten 
hadde ved inngangen til 2016 ingen langtidssykemeldte. 
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16 – Innovasjon og kompetanse 
Enhetsleder: Anne Cathrine Haugland 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Enheten hadde ved inngangen av 2015 ansvar for Eureka kompetanse, kommunikasjon, turistinfor-
masjon, Arendalsuka (praktisk og teknisk gjennomføring) og Innovasjon Arendal, herunder Arendals-
konferansen og Med hjerte for Arendal. Fra og med 1. april 2015 ble Servicesenteret lagt til enheten.  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter - - 31 871 22 933 -8 938 -39,0 % 

Sum inntekter - - -16 421 -5 570 10 851 -194,8 % 
Netto driftsramme 
enheten - - 15 450 17 364 1 913 11,0 % 

 

Enheten gikk med et overskudd på kr. 1 900 000. Dette skyldes i hovedsak at enheten i 2015 mottok 
vertskommunetilskudd for flyktninger. Pengene ble fordelt etter behov gjennom året, men ansettelse 
av flyktningkoordinator ble utsatt og det ble som følge av dette mindre utgifter enn først antatt.  

De fleste ansvarsområdene, med unntak av turistinformasjon går i balanse. Turistinformasjon gikk i 
2015 med et underskudd som følge av reduserte inntekter og høyere utgiftsnivå enn budsjettet tilsier.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  
Innovasjon Arendal 
Arendalskonferansen og Arendalskonferansen fordypning: Hovedkonferansen var fulltegnet med over 
500 deltakere og ble gjennomført 11.-12. juni 2015. I tillegg ble det arrangert en forypdningskonferan-
se om det demensvennlige samfunn 23. – 24. mars med 250 deltakere og en studietur til Crawley der 
Nasjonalforeningen for folkehelsen hadde hovedregien. Konferansen har en stor gruppe nasjonale 
partnere og skal være et virkemiddel for innovasjon både i egen kommune og i regionen. Den planlag-
te ordypningskonferansen om klima og byplanlegging ble utsatt til 2016. 

Prosjektet Kommunalt intraprenørskap ble avsluttet i august 2015. Prosjektet fordelte midlene fra 
KMDs innovasjonspris på 11 initiativer fordelt på områdene: helse, integrering, frivillighet, folkehelse, 
byplanlegging, brannvern og oppvekst. Prosjektet ble presentert for Arendal bystyre 26. august 2015.  

Med hjerte for Arendal var i sitt nest siste år. Prosjektet har levert en egen årsrapport. Aktiviteten er 
stor og prosjektet har vært en viktig inspirator og samarbeidspartner for innovasjonsprosesser i in-
traprenørskapsprosjektet og i arbeidet med frivillig samarbeid. 

Innovasjon Arendal gjennomførte en samling med kommunen, Arendal næringsforening, Arendal kul-
turforum og Med hjerte for Arendal der formålet var å bli kjent med viktige utviklings- og innovasjons-
satsninger i kommunen og regionen og personene bak satsningene. Det ble i tillegg utviklet et inno-
vasjonsrom i Sørlandet kunnskapshavn som er åpent for kommunen, næringsliv og organisasjoner.  

Arendal kommune deltok i arbeidet med VINN Agder: Regional plan for innovasjon og bærekraftig 
verdiskaping i Agder.  

Det var et ønske om å jobbe med en møteplass for kommunens innbyggere i Kloa. Dette ble ikke fulgt 
videre opp av økonomiske hensyn.  
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Eureka kompetanse 
Eureka kompetanse har hatt fokus på å etablere god drift og å øke kjennskapen til Eureka kompetan-
se både som kurssenter og kursleverandør. Etterspørselen etter kurslokaler er økende, men var i 
2015 ikke tilstrekkelig for å oppnå inntektsmål. Arendal kommunes virksomheter har pr. i dag gratis 
leie av lokalene noe som også bidrar til at leieinntektene begrenses.   

Som følge av økonomiske utfordringer i kommunen ble det ikke ansatt ny kompetansemegler etter at 
den tidligere kompetansemegleren sluttet. Dette gjorde at fokuset på å uvikle interne etterutdannings-
program har vært mindre i 2015 enn først antatt.  

Det har imidlertid vært stor aktivitet knyttet til kompetanseutvikling i oppvekstsektoren , helse og leve-
kår, veilederprogram og Serviceskolen. Vi ser også at interessen fra andre kommuner om å delta på 
Arendal kommunes kurs innen jus, personal og administrasjon er økende.  

Eureka kompetanse deltar på vegne av Arendal kommune i Interregprosjektet KOBRA: Kompetanse-
basert regional analyse. Prosjektet har som mål å forbedre dialog mellom det offentlige og næringsli-
vet om fremtidens kompetansebehov. Prosjektet aktualiserer også behov for tilgang til kurs og utdan-
ning via internett (e-læring) og vi har sett på mulige løsninger som kan materialisere seg gjennom 
prosjektet. 

Det er ikke inngått rammeavtaler om innkjøp av kurs og opplæring slik det var forutsatt. Årsaken er at 
det i samråd med kommunens jurister er vurdert som unødvendig gitt dagens innkjøpsbehov.  

Kommunikasjon 
Arendal kommune utvikler i samarbeid med Grimstad, Froland og IKT-Agder ny nettside. Som følge av 
at prosjektet ble utvidet fra å gjelde webpubliseringsløsning til å omfatte hele nettsiden er ferdigstil-
lingen utsatt til 2016. Det er i løpet av året lagt ned et enormt arbeid i å forenkle og forbedre informa-
sjonen på kommunens nettside. Alle fagmiljøer med informasjon på sidene har vært involvert og det 
har vært gjennomført brukertest av dagens nettside for å vite hva brukerne har behov for. Det er etab-
lert en redaksjon med representanter fra de store fagområdene. 

Som en del av fornyingen av nettsiden er det også etablert en språk- og skriveguide for kommunens 
nettside med tanke på forenkling og forbedring av språket.  

Kommunen er aktiv på Facebook og Twitter og antall følgere er stigende. Dette tror vi blant annet 
skyldes mye bruk av bilder, samt positive og uformelle budskap i kombinasjon med informasjon om 
aktuelle saker og aktiviteter.  

Kommunikasjonsnettverket har vært aktive i å drifte sidene til Arendaluka og Arendalskonferansen. 
Det ble i løpet av året igangsatt anskaffelse av påmeldingssystem til Arendalsukas nettsider som kan 
oppdateres av deltakere og arrangører. Det ble gjennomført et arbeid for å tydeliggjøre kommuni-
kasjonsen fra Arendalskonferansen, spesielt med tanke på forskjellen mellom hovedkonferansen og 
Arendalskonferansen fordypning.  

Det har vært gjennomført skrivebordsøvelser innenfor informasjonsberedskap. De ansatte som er en 
del av beredskapen gjennomførte krisekommunikasjonskurs hos Nasjonalt utdanningssenter for sivilt 
beredskap.  

Turistinformasjon og Arendalsuka 
Det er utviklet nye nettsider for Visit Arendal. Nettsidene ligger under Visit Norways profil og bidrar til 
en helhetlig turistinformasjon for regionen.  

Den praktiske og tekniske gjennomføringen av Arendalsuka ble gjennomført uten problemer. Koordi-
nering og praktisk støtte i forbindelse med uka er krevende, men tilbakemeldinger tilsier at deltakere 
og besøkende er svært fornøyde også med den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Det ble 
i løpet av året ansatt en person som jobber med praktisk støtte og kommunikasjon for Arendalsuka på 
heltid. Stillingen er delvis finansiert av Arendalsuka, delvis av en ledig 50% stilling i kommunikasjons-
nettverket.  

Turistkontoret var lokalisert i Kloa i sommermånedene og for øvrig dekket Servicesenteret opp denne 
funksjonen. Dette fungerte veldig bra. Besøket i sommermånedene var økende sammenliknet med når 
kontoret var lokalisert inne i rådhuset.  
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Servicesenteret 
Servicesenteret ble lagt til i enheten fom. 1. april 2015 som følge av omorganisering. Det jobbes konti-
nuerlig med forbedring av driften gjennom god dialog med fagmiljøene. Servicesenteret har hatt an-
svaret for gjennomføring av Serviceskolen og deltok før omorganiseringen på studietur til Danmark der 
det ble satt spesielt fokus på den nye kommunen (kommune 3.0).  

Servicensenteret deltok i utprøving av åpent Servicekontor på Saltrød.  

Servicesenteret samarbeider med Kommunikasjonsnettverket om kommunens nettsider og har ansvar 
for daglig drift av kommunens Facebookside.  

Arbeidet med skjenke- og serveringsbevilling ble fom. 1. januar organisert sammen med Servicesente-
ret.  

Arbeidsgiverstrategien, medarbeiderundersøkelser og HMS-arbeid 
Enheten gjennomførte i 2016 2 samlinger for hele enheten. HMS-utvalget deltok aktivt i å arrangere 
disse samlingene og hensikten er å utvikle og reflektere over arbeidsmiljø, samarbeid, måloppnåelse 
og utvikling. I 2015 gjennomførte vi en samling der hensikten var å sikre en god innlemming av Ser-
vicesenteret, og en samling der vi satte spesielt fremsnakking, samt forståelse for hvorfor temaene 
innovasjon og kompetanse er aktuelle for hele enheten.  

Arbeidsgiverstrategien ble delt ut.  

Resultater fra medarbeiderstrategien ble presentert for HMS-utvalget og det ble lagt opp til en prosess 
for medvirkning fra hele enheten i 2016.  

HMS-utvalget møtes hver sjette uke. Møtene annonseres på enhetens Facebook-side og de ansatte 
oppfordres til å komme med innspill til temaer før hvert møte.  

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i løpet av våren 2015. 

Avvik: 

 
 

Det er ikke registrert alvorlighetsgrad eller avvikstyper i avvikssystemet. 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk   10,2 20,5 
 

Pr. 1. januar hadde enheten 13 ansatte fordelt på 10,2 årsverk. Pr. 31.12 hadde enheten 25 ansatte 
fordelt på 20,5 årsverk. Økningen i årsverk skyldes at Servicesenteret ble lagt til enheten fom. 1. april 
2015.  
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%)  2,4  4 

Fravær langtid (%)  3,9  2 

Nærvær (%)  93 92 96 
 

Enhetens mål var 96% nærvær. I løpet av året har det imidlertid oppstått noe langtidsfravær. Dette 
skyldes ikke forhold som har med arbeidsplassen å gjøre. Det er postitivt at korttidsfraværet har vært 
lavere enn målet. Alt i alt er resultatet likevel noe over kommunens mål for nærvær.  
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17 – Levekår 
Enhetsleder: Tora Halvorsen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
2015 er det første hele driftsåret for enhet levekår. 

Enheten fikk et overskudd på 1.5 mill. Dette skyldes i hovedsak større tilskudd fra staten, stram drift og 
at stillinger er holdt vakante eller at det ikke er tatt inn vikar ved fravær. 

Sum utgifter har et avvik på -13.9% eller 24,7 mill. kr. mot budsjett. Merforbruket kommer hovedsake-
lig fra Helsestasjonen og Barneverntjenesten, samt økte kostnader ved ny avdeling Engekjær som må 
sees opp mot betydelige økte inntekter. 

Sum inntekter har et avvik på 69.1% eller et overskudd på 26.2 mill.kr. mot budsjett. Merinntekten 
kommer hovedsakelig fra økningen i tilskudd og refusjon tilknyttet enslige mindreårige flyktninger, 
samt fra staten på bakgrunn av opprettelsen av ny avdeling Engekjær. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter - - 202 466 177 748 -24 718 -13,9 % 

Sum inntekter - - -64 198 -37 968 26 230 -69,1 % 
Netto driftsramme 
enheten - - 138 268 139 780 1 512 1,1 % 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Enheten har et sterkt fokus på oppdraget som ble gitt i forbindelse med opprettelsen av enheten 1. juni 
2014.   

Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 gir sterke føringer for enhetens prioriteringer.  

Enhetens felles satsingsområder har vært: 

• Forsterket innsats mot barn, unge og deres familier, så flest mulig blir i stand til å mestre livet. 
• Identifisere særlig utsatte grupper og målrette innsatsen mot de som trenger det mest. 
• Fokus på hele familien: barnet og foreldrene. 
• Tverrfaglig og koordinert innsats  på tvers i kommunen og  med eksterne samarbeidspartnere. 
• Særlig fokus på samarbeid med skole og barnehager, NAV og kultur/fritid. 
• Bruke taushetsplikten som en mulighet, - ikke en begrensning. 
• Sikre overgangene mellom ulike aldre og tjenesteområder, herunder motvirke drop – out. 
• Tidlig innsats/innsatsteam overfor alle brukergrupper og aldre, fra det ufødte barn til voksen.  
• Delta i læringsnettverk psykisk helse og rus barn og voksne i regi av KS.  
• Anerkjenne og nyttigjøre ansattes kompetanse på tvers av enheten. 
• Jobbe med kultur-, holdnings- og praksisendring. 
• Evaluere eksisterende tjenester; videreutvikle tjenestene, implementere ”beste praksis”. 

Det har vært krevende å ”sette” enheten. Den består av svært ulike tjenester for barn og voksne. Men 
felles fokus for alle er tidlig innsats og/eller mestring. 

Flere avdelingsledere og enhetsledere er deltagere i prosjektgruppe Like muligheter som startet opp i 
høst som en del av satsingen på Tidlig Innsats for Bedre levekår.  
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Særskilt om: 

Barneverntjenesten 
Det har gjennom året vært betydelige utfordringer i barneverntjenesten. Arbeidsmiljøet har hatt et ekst-
ra fokus. Høyt sykefravær og høy turnover i personalgruppa er krevende for brukerne og ansatte. 

Et åpent avvik fra 2012 på fristbrudd i undersøkelsessaker ble lukket innen fristen fra fylkesmannen 
1.4.15. Det ble brukt betydelige ekstra ressurser for å klare dette. Det har ikke vært fristbrudd på dette 
området resten av året. 

Barneverntjenesten ble omorganisert fra 1.9.15 for å spisse kompetansen med mål om best mulig 
tjenester. 

Ny barnevernvakt (bvv) ble opprettet fra 1.9.15 og holder til på politistasjonen. Dette er et godt sup-
plement til den ordinære tjenesten. Mot slutten av året gir bvv også tjenester til Froland kommune. 

På slutten av året var det tilsyn fra fylkesmannen på meldinger. Kommunen fikk 2 avvik som det job-
bes med å lukke. 

Arendal helsestasjon 
Det har vært stort fokus på tidlig hjelp til de som trenger det, spesielt gravide som sliter og er i en 
vanskelig livssituasjon. 

Skolehelsetjenesten har ikke greid å gjennomføre alle oppgavene som anbefales i nasjonale retnings-
linjer. 

Ca 150 nye flyktningebarn med familier har gitt økt arbeidsmengde for helsestasjon og skolehelse-
tjeneste. 

Enslige mindreårige flyktninger 
Personalet har deltatt på kurs i traumebasert omsorg i regi av RVTS. Dette gir de ansatte en felles 
faglig plattform.  

Høsten 2015 er det startet opp et nytt bofellesskap for 10 ungdommer. 

Bystyret vedtok i desember å bosette 35 enslige mindreårige i 2016. 

Forebyggende tjenester barn, unge og familier 
Det har vært fokus på å sette avdelingen. Det er stort press på tjenestene og oppgavene er svært 
varierte både med tanke på problematikk og alder. Det er en bred kompetanse blant ansatte og aktiv 
deltagelse i tverrfaglig samarbeid intern og eksternt. Ansatte har bistått barneverntjenesten i deler av 
året, samt holdt stillinger vakante. Det er en ulempe at avdelingen har en fragmentert lokalisering. 

Aktivitet voksne 
Det ble jobbet mye med ”Drømmen om huset” i 2015. I forbindelse med budsjettbehandllingen i de-
sember brast drømmen. Det letes nå etter et nytt alternativt hus for å samkjøre de ulike tilbudene. Det 
er stort fokus på brukerinvolvering,mestring og hva som er viktig for den enkelte for å ha et godt liv.  

Motbakkefestivalen ble arrangert for første gang. Det var svært vellykket og vil bli videreført. 

Avdelingen fikk egen bil som i stor grad brukes til at bruker henter/hjelper bruker.  

Psykisk helse og rusarbeid voksne 
Tverrfaglig innsatsteam er styrket og består av sosionom, ergoterapeut, psykolog, psykiatrisk syke-
pleier og vernepleier. Stilllingene er i stor grad finansiert av tilskuddsmidler. Avdelingen ble ved slutten 
av året styrket med 2 psykologer, en fast ansatt og en vikar. 

Det er igangsatt et samarbeid med forebyggende tjenester med fokus på forebyggende og kortvarig 
intervensjon, og 2 ansatte deltar fast i oppvekstteam 0-6 år i regi av helsestasjonen. Samarbeidet om  
gruppetilbud for familier der mor/far er psykisk syk/har rusproblemer er også videreført med gode erfa-
ringer. 



Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

69 

 

Bo- og oppfølgingstjenesten 
Det er påbegynt et samarbeid med Aktivitet voksne for å gi brukere et aktivitetstilbud som de er inter-
essert i. Det jobbes også med å gjøre de to personalgruppene kjent med hverandre med sikte på å 
bruke kompetansen på tvers. Felles HMS-utvalg er et lite skritt på veien.  

Ørbek og Eydehavn bofellesskap 
I budsjettbehandlingen før sommeren 2015 ble det kuttet 1 årsverk avdelingsleder. Dette innebar felles 
avdelingsleder for de 3 bofellesskapene. Dette legger grunnlag for mer samarbeid på tvers og mobili-
sering av kompetanse. 

Prosjekter 
Samhandling rus/ ettervern i samarbeid med Grimstad restartet i høst med ny prosjektleder. 

Overdosestrategien er videreført og samarbeider tett med de andre kommunene som har fått midler. 

De to prosjektlederne samarbeider og har nå felles prosjekt- og referansegruppe. 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategiheftet er delt ut til alle ansatte og er tema i ledermøter, HMS-utvalg og personal-
møter. Det er ulikt hva de enkelte avdelinger har satt fokus på. Etikk/etisk refleksjon er et spesielt sat-
singsområde og brukes systematisk på flere arbeidssteder. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Det ble gjennomført medarbeider- og brukerundersøkelser i 2015.Resultatene kom så sent på året at 
oppfølging skjer i 2016.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det ble gjennomført en samling for alle ansatte for å bli litt kjent med hverandre og enhetens samlede 
oppgaver. Virksomhetsplanen for året ble presentert, samt at avdelingen informerte om sine tjenester. 

HMS-utvalgene er etablert i alle avdelinger. Her har det vært bredt fokus på arbeidsmiljø og nærvær. 

De fleste team har utarbeidet samspillsregler til aktivt bruk i dert daglige.  

Avvik 
Trusler og vold er den vanligste avvikstypen i enheten. En av truslene var en drapstrussel. Alvorlige 
trusler anmeldes og følges tett opp. Et alvorlig avvik ble ikke lukket innen utgangen av året. 

Forebygging og hensynet til ansattes sikkerhet er et prioritert område. 

Det har vært en underrapportering av avvik etter overgang til elektronisk versjon. Temaet tas jevnlig 
opp i personalmøter, også som refleksjon rundt hva som er et avvik det aktuelle sted. 
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Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk    188.05 
 

Enheten ble opprettet fra 1.6.2014 så det er ingen tall å sammenligne med. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%)  2,1   
Fravær langtid (%)  8,9   
Nærvær (%)  89,0 92,2 92 
 

Enheten ligger betydelig under nærværsmålet for både enheten og kommunen. Fraværet i barnevern-
tjenesten har variert fra 37.1 i januar, til 13.7 i august og 16.6 i desember. Det er ellers stor variasjon 
mellom avdelingene, også i årsakene til fraværet.  

Lederne har fokus både på å forebygge fravær og å tilrettelegge for at ansatte kan komme tilbake. Det 
har vært et utstrakt og positivt samarbeid med Raskere Frisk.  
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18 – Spesialpedagogiske tjenester 
Enhetsleder: Inger Mari Sørvig 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter - - 42 278 37 229 -5 049 -13,6 % 

Sum inntekter - - -3 901 -1 166 2 735 -234,7 % 
Netto driftsramme 
enheten - - 38 377 36 063 -2 314 -6,4 % 

 

De økonomiske resultatene i tabellen viser at enheten i sitt første hele budsjettår har et overforbruk på 
2,314 mill. kr, et beløp som samsvarer med det overforbruket som ble varslet i 2. tertial.  

Budsjettoverskridelsen er i sin helhet knyttet til avdelingen Pedagogisk fagteam, og det er to  
hovedårsaker til overforbruket: 

- Avdelingen foretok store endringer i tidligere praksis knyttet til barn med behov for ekstra hjelp og 
støtte i barnehagene. Målet er at barnehagene i stor grad skal få hjelp og ressurser i form av råd, vei-
ledning og støtte, og ikke i form av ekstra medarbeidere. Pr i dag blir tiltak i form av ekstra medarbei-
der som hovedregel bare tildelt de barna som får dette anbefalt i sakkyndig vurdering, gitt i et vedtak 
og hjemlet i opplæringsloven. 

Ny praksis er i stor grad innført, men i 2015 fikk vi bare 5 måneders effekt av tiltaket og i en over-
gangsperiode hadde vi derfor kostnader knyttet til både “gammel” og “ny” praksis. Dette er også årsa-
ken til at både utgifter og inntekter er høyere enn budsjettert.  

Det forventes at denne praksisendringen også vil ha en positiv økonomisk og kvalitativ effekt videre 
inn i 2016.  

- I 2015 ble rammen til enheten på funksjonen 2110 ”styrket tilbud til førskolebarn” vesentlig redusert,  
og det kan synes som om det er en ubalanse mellom tildelt ramme og det faktiske behovet i denne 
delen av vår tjeneste. Det vil derfor være nødvendig å utarbeide et tallgrunnlag som kan være ut-
gangspunkt for en vurdering av hva som er et riktig nivå på den spesialpedagogiske hjelpen for barn 
under skolepliktig alder i Arendal kommune.  Basert på en slik vurdering kan det settes i verk tiltak i 
forhold til  økonomi og tjenesteleveranse. 

Avdelingene Sandum skole m /ambulerende team og Pedagogisk psykologisk tjeneste m/ logoped-
tjenesten leverer et regnskapsresultat i tråd med budsjett . 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Enheten som leverer tjenester til hele oppvekstområdet har jobbet systematisk med forventnings- og 
rolleavklaringer for å tydeliggjøre enhetens mandat, og for å utvikle enheten og sette dagsorden for 
det spesialpedagogiske feltet i Arendal Kommune. Vi har hatt fokus på å tydeliggjøre de ulike arbeids-
prosessene for å bli mer tilgjengelige for foreldre, skoler og barnehager. Det er utviklet elektronisk 
verktøy som inneholder et årshjul og planer for det spesialpedagogiske feltet som omhandler  
prosessen fra en bekymring oppstår, til endelig individuell opplæringsplan for en elev/ barnehagebarn 
er skrevet.   

Målet med verktøyet er at Arendal kommune skal ha en enhetlig praksis på feltet. 
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Det er startet et arbeid som utreder et alternativt spesialpedagogisk skoletilbud for mellomtrinnet etter 
samme modell som Sandum alternative opplæringssted. Dette arbeidet sluttføres i 2016.  

- Det jobbes med kompetanseutvikling i hele enheten. Pedagogisk fagteam har utarbeidet en kom-
petanseplan for deling av kompetanse mellom medarbeiderne i avdelingen. Noe av kompetanse-
delingen er også aktuell for de andre avdelingene i enheten.  
PPT har etablert en ny arena for kompetansedeling og utvikling kalt «fagkafe» som startet  
høsten2015. Her har de ansatte ansvar for å dele og reflektere rundt faglige temaer i fellesskap, 
intern kursing og kompetansedeling. Det har også blitt jobbet med felles kompetanseheving for 
alle ansatte i  PPT med temaer som ”systemarbeid, evneutredning, språk, matematikk, og bruk av 
testverktøy”. 

- PPT har samarbeidet tett med en av skolene i 2015 for å få til større grad av tilpasset opplæring 
for elever med lesevansker. Dette tiltaket er videreført i 2016 og utvidet med to nye skoler. Mål-
gruppen er utvidet til å gjelde flere elever enn kun de med lesevansker. Dette innebærer at man 
også ser på om det er andre grupper av elever som i større grad kan få et tilfredsstillende utbytte 
av det ordinære opplæringstilbudet. Det er også tatt et initiativ overfor Fevik skole i Grimstad som 
har en lav andel elever med vedtak om spesialundervisning, noe som har medført at flere skoler 
har vært i kontakt med Fevik skole for å se om dette kan implementeres i Arendal. 

- Vår/Høst 2015 ble det gjennomført nybegynner - og videregående kurs i Norsk med tegn som 
støtte til barnehager, skoler, foresatte og egne medarbeidere i regi av Pedagogisk fagteam. Vi ser 
at deltakelse fra skolene er lav og bør økes, spesielt på småskoletrinnet for å kunne ivareta over-
gangen mellom barnehage og skole på best mulig måte. 

- PPT har avholdt flere kurs i forhold til elever med lesevansker, og kurs i forhold til mobbing.  
I tillegg er det avholdt flere miniforedrag på 1-2 timer som omhandler grensedragningen mellom 
spesialundervisning og det ordinære opplæringstilbudet, og hvordan skolene kan utvide hand-
lingsrommet sitt for å romme flere elever innen det ordinære opplæringstilbudet. 

- Veilederne i pedagogisk fagteam tilbyr etter søknad veiledning til ansatte og foreldre i kommunale 
og private barnehager. Vi har stor etterspørsel etter tilbudet, og fører statistikk over antall saker. 

- Saksbehandlingstiden er vesentlig redusert i PPT. Det er vanskelig å si hvor mye den er redusert 
fordi det ikke foreligger noen oversikt fra tidligere år, Det har heller ikke vært noe system for regist-
rering av oppstart i forhold til aktive saker som har behov for ny sakkyndig vurdering/nytt vedtak. 
Fra januar 2015 ble det etablert et system med rehenvisning for allerede aktive individsaker som 
må ha ny sakkyndig vurdering. Det er også  etablert  en totaloversikt over alle henviste og rehen-
viste saker med mottatt dato, dato for første samtale og dato for sluttført vurdering. Denne oversik-
ten ble jevnlig fulgt opp av leder PPT, noe som medførte at man fanget opp avvik og i større grad 
fikk mulighet til å korrigere avvik. Det er likevel slik at PPT har vedvarende utfordringer med å 
saksbehandle sakene innen 3 mnd. Utfordringene har medført flere avvik relatert til saksbehand-
lingstid.  
Pedagogisk fagteam knyttes til saker hvor det vurderes henvisning til PPT. Det utarbeides en rap-
port som følger med henvisningen til PPT. Der Pedagogisk fagteam har vurdert at det er nødven-
dig, har spesialpedagog gjennomført tiltak i tiden fra henvisning sendes og til vedtak er fattet.  

- Det vurderes fortløpende om enheten har en hensiktmessig organisering som gir god ressursut-
nyttelse, likeverdighet for brukerne våre og best mulig kvalitet på tjenestene våre. Det fremkom-
mer av data PPT har innhentet i 2015 knyttet til henvisninger og faste møter i oppvekstområdene, 
at PPT sine ressurser til dels er svært skjevt fordelt og at bruken kan synes statisk. Dette kan 
være til hinder for en bedre ressursutnyttelse og for likebehandling av brukere, skoler og barneha-
ger.  
I 2016 vil vi derfor gjøre grep med tanke på intern organisering av PPT med tanke på hvordan sa-
ker og oppgaver fordeles. Økt fleksibilitet og forventningsavklaring eksternt blir nødvendig for å 
sikre innbyggerne i Arendal et likt tilbud fra tjenesten. 

- Sandum skoles inntaksprossedyrer er endret i 2015, og det har medført at ansvar og oppgaver 
mellom nærskolen og Sandum er mer tydelig. 
På Sandum skole har vi ukentlig kontakt med elevenes hjem, og vi har månedlige elevsamtaler 
med fokus på å følge opp faglig og sosial utvikling. 
I august 2015 endret Sandum skole sin undervisningsmetode. Vi har valgt å teste ut periodeun-
dervisning hvor vi i en til to uker underviser hver formiddag i kun ett fag. Dette for å gi elevene mu-
lighet til å fordype seg samt å kunne dykke ned i kompetansemålene ved å ta i bruk ulike lærings-
arenaer og læringsstrategier. Vi har hatt fokus på opplevelse og læring gjennom ulike sanser. Må-
let er å øke læringsutbytte og gi elevene våre gode mestringsopplevelser. 
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Arbeidsgiverstrategien 
Enheten har jobbet med arbeidsgiverstrategien i alle sine enhetsmøter i 2015, og det er utarbeidet 
samspillsregler for alle medarbeiderne i enheten som i sin helhet tar utgangspunkt i strategien. Vi har 
også jobbet mye med å etablere en felles forståelse av begrepene i strategien. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Arbeidet med medarbeiderundersøkelsen startet med forberedelser til gjennomføringen, hvor vi hadde  
fokus på viktige begreper som mestringsledelse, mestringsklima og kompetansemobilisering. I etter-
kant har vi begynt arbeidet med å følge opp resultatene våre, blant annet gjennom bruk av dialogmo-
dellen. Enheten bruker også en mal for sine medarbeidersamtaler som tar utgangspunkt i og følger 
den samme systematikken som medarbeiderundersøkelsen. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det er holdt fem ordinære HMS møter i 2015. I tillegg er det holdt HMS gjennomgang med Stab  
Personal og Kvalitet og  Bedriftshelsetjenesten.  
HMS- utvalgets medlemmer har gjennomført 40 timers kurs, og har deltatt på to større HMS -
samlinger.  
Vernerunden ble gjennomført innen fristen 

Det er registrert drøyt 40 avvik i forhold til saksbehandlingstid i PPT, halvparten i barnehage og skole, 
resten i voksenopplæringen. Alle avvikene er lukket.  

Avvik 

  
 

 
 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk    46,7 
  
I tillegg til årsverkene som fremkommer i tabellen, refunderer enheten kommunalt driftstilskudd til ekst-
ra ressurser i barnehagene knyttet til barn med spesielle behov. Høsten 2015 dreide dette seg om 
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ressurser tilsvarende ca 18 årsverk som alle har et ansettelsesforhold i den enkelte barnehage, men 
som utfører oppgaver  knyttet til barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%)  2,0   
Fravær langtid (%)  9,0   
Nærvær (%)  89,0 92,2  
 

Enheten sett under ett har et lavt nærvær, imidlertid er det variasjoner mellom avdelingene. PPT har et 
nærvær på 91,8 og Sandum skole har et nærvær 93,7 % Utfordringen har i særlig grad vært knyttet til 
pedagogisk fagteam, men nærværet er økende, og i 2. halvår 2015 har fagteamet et nærvær over 
90 %. Enheten jobber systematisk med  oppfølging av sykemeldte, og bruker tiltak som ”raskere frisk” 
og tilretteleggingstilskudd fra NAV for å øke jobbnærværet. 
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19 – Vitensenteret 
Enhetsleder: Kine Wangerud 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Vitensenteret Sørlandet har har i 2015 hatt sitt første driftsår, med alle lokalene vi skal disponere og 
uten at vi har store byggeprosjekter. Dette har gjort at vi har fått større anledning til å fokusere å aktivi-
teter som effektivisering av driften og vi har gjort en del tiltak som har bidratt til at vi har fått flere besø-
kende i 2015. Vi har dermed fått redusert kostnadene på deler av driften, også har vi økt egeninn-
tjeningen. Det har bidratt til et godt økonomisk år for Vitensenteret. På bakgrunn av at det er klare krav 
om fornyelse, regelmessige investeringer i dyrt utstyr og mye utvikling, har vi avventet ytterlige anset-
telser for å skape oss mulighet for å avsette til nødvendige investeringer. Dette i kombinasjon med at 
vi søker midler fra ulike fond og samarbeidspartnere for å bidra med finansiering for at vi skal kunne 
møte kravene om fornyelse, videreutvikling og kompetanseutvikling som ligger i de nye realfagsstrate-
giene fra Kunnskapsdepartementet og Norges Forskningsråd sine kriterer i Norges regionale viten-
sentre. Vi er nødt til å ”sko oss” for fremtiden, slik at vi opprettholder dagens (2016) nivå på statlig 
driftstøtte på kr.5.000.000,-. Den forutsigbarhet Arendal kommune har utvist gjennom sitt eierskap har 
gitt tillitt og er sentralt i vurderingen for femtidige bidra fra både stat og fylke. Det å kunne dokumente-
re økonomisk støtte og samarbeid med kommunene er en av de gjeldende føringer for de regionale 
vitensentrene i Norge. Vitensenteret økte antall besøkende/deltakere fra 24 000 i 2014, til 32 000 i 
2015. På tross av at vi har hatt en god økning i 2015, er budsjettet for 2016 et moderat budsjett.  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter - - 15 867 13 950 -1 917 -13,7 % 

Sum inntekter - - -12 562 -10 645 1 917 -18,0 % 
Netto driftsramme 
enheten - - 3 305 3 305 - 0,0 % 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Vitensenteret Sørlandet er det regionale vitensenteret for begge Agderfylkene. Vi skal være en utvidet 
læringsarena for hele utdanningsløpet. Alle våre undervisningsopplegg og aktiviteter er forankret i 
læreplaner. Vi er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for naturvitenskap, teknologi 
og matematikk.  

Vitensenteret har arbeidet målrettet med vår visjon, Varm, stolt og utadvent. Visjonen har blitt konkre-
tisert på personalmøter og er vår rettesnor. Vi har hatt personalsamling for å bygge oppunder 
mestringsfølelsen.  

I desember 2015 kom det en ny realfagsstrategi og det kom en ny strategi for de regionale vitensent-
rene i Norge. Det er svært gledelig å se at de regionale vitensentrenes rolle i realfagssatsningen i 
Norge har befestet seg. Disse planene vil danne grunnlaget for en del av våre prioriteringer de neste 
årene. Arendal kommune har blitt realfagskommune, og vitensenteret er med i ressursgruppen i dette 
arbeidet. Vitensenteret har vært med på oppstarten av enkelte aktiviteter, søkt om midler og fått til-
sagn om et prosjekt i samarbeid med barnehagen Møllers Asyl, hvor vi skal arbeide med matematikk. I 
tilkytning til realfagskommune satsningen i Norge, er etableringen av lærende nettverk sentralt. På 
bakgrunn av dette har ikke Vitensenteret prioritert å invitere inn VitenAmbassadører, da vi har villet 
kombinere disse to satsningene og ikke minst bruke ”lærende nettverk” tenkningen inn i våre Viten-
Ambassadør arbeid i regionene.  
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Vitensenteret er en helårsattraksjon. De å bemanne en helårsattrasjon er en krevende øvelse, og vi 
opplever varierende besøkstall. Spesielt er det stor forskjell i helgene. Hva som skjer i forhold til mu-
seer, bibliotek, arrangement, festivaler, været og høytider spiller inn. Vi ser at i 2015 har det blitt noe 
mer stabilt, og at mange av våre besøkende har ofte kjørt langt for å besøke oss. Andelen som kom-
mer vest i Vest-Agder har økt betraktelig. I 2015 har vi fått prioritert å være med på enkelte nettverks-
samlinger i opplevelsesbransjen, vært med på en rekke møtepunkter med tema besøksstrategi, mar-
kedsføring ovenfor fritidsbesøkende, utvikling av nettsider og fått posisjonert oss i flere miljøer. Vi er 
aktive deltakere på Forskningstorg, Arendalsuka og er tilstede på en rekke arrangementer i regionen. 
Vi er fortsatt en del av fordelsprogrammet til LOS, NITO har vi en langsiktig avtale med, Tekna er en 
god samarbeidspartner, Doorway har bidratt med midler slik at vi har kunnet redusere deltakeravgift 
på flere VitenKlubber, Sevan Marine har utviklet og produsert et bølgebasseng for Vitensenteret, vi har 
samarbeid med DKS i begge fylkene, og flere prosjekter med ulike kommuner.    

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra begge fylkeskommunene, Arendal 
kommune og Vitensenteret for å lage en utredning for et samarbeid mellom begge Agder fylkene og 
Vitensenteret Sørlandet. Det har vært gjort mange vurderinger fra AS til samarbeidsavtaler over 5 år. 
Arbeidsgruppen er i sin sluttfase, og har endt opp med å foreslå en langsiktig samarbeidsavtale, hvor 
årlig tilskudd, kjøp av tjenester og mulige felles prosjekt inngår. 

Arbeidsgiverstrategien 
Har vært fokus på at vi skal bry oss. Det som ingen har ansvar for, har alle ansvar for. Interne 
samspillsregler har blitt vurdert. Arbeidsgiverstrategien henges opp med plakater, og ulike satsninger 
som AAKAN markedsføres gjennom at det sendes mail til alle ansatte, tas opp på personalmøte og 
plakat henges opp. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Alle Vitensenteret Sørlandet sine ansatte deltok i medarbeiderundersøkelsen for første gang i 2015. 
Vårt satsningsområdet har vært mestringskultur, rolleforståelse og rolleavklaring. Dette arbeidet vil 
viderføres, og flere områder vil komme til i 2016. Enheten har samling hver mandag, hvor avklaringer i 
forhold til neste ukes forpliktelser, utviklingsprosjekter, satsninger diskuteres og ansvar for deles. Ba-
sert på dette skapes det en økt rolleavklaring, reduksjon av rollekonflikt, behov for midre fleksibilitet da 
hverdagene blir mer forutsigbare.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
I løpet av 2015 har HMS vært en av våre hovedsatsninger. Vitensenteret fikk enhetsleder juni 2014. 
Hele 2015 har HMS vært et hovedtema. Vi fikk etablert et HMS utvalg, årshjul for HMS aktiviteter for 
hele organisasjonen, opplæringsplaner, ressursplanlegning, tilgjengliggjøring av informasjon vedrø-
rende personaltema, kursing av leder og ansatte i tema innen HMS, grundig gjennomgang sammen 
med hovedvernombud, HR og Agder arbeidsmiljø. Det har vært gjennomført mange HMS møter, og 
HMS-utvalget har hatt jevnlige møtepunkter. I løpet av 2015 har vi evaluert flere av de rutinene som 
har vært etablert, og forbedret disse. På bakgrunn av at vi har mange unge i vår organisasjon, må det 
avsettes tid for å skape trygghet og forståelse for kontrakter, rutiner, brannverksinstrukser, opplæring, 
rettigheter og drift av senteret.  

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk   12,5 9,7 
 

Når det er tilstrekkelig med forutsigbarhet i antall bookinger og avtaler med skoleiere, og næringslivs-
aktører ansetter vi. Målsetningen til Vitensenteret er at den faste bemanningen økes med minimum 1 
årsverk hvert år, de neste årene. I løpet av 2015, reduserte vi noe på antall studenter som arbeider for 
oss, da de som arbeidet ønsket å ha flere vakter i løpet av året.  
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%)  1,7   
Fravær langtid (%)  3,4   
Nærvær (%)  94,9 92,2 94 
 

Vi har god oversikt over fraværet i organisasjonen, og alt fravært følges opp i forhold til samtaler med 
mål om å kunne tilrettelegge. I 2015 var vi svært tilfreds med at tilrettelegging og fleksibilitet, medførte 
at enkelte ikke fikk 100% sykefravær, men 50%. Vi nådde vårt nærværsmål for 2015. 
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23 – Arendal voksenopplæring 
Enhetsleder: Joanna Derdowska 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 32 995 35 454 39 574 37 106 -2 468 -6,7 % 

Sum inntekter -19 524 -21 529 -25 886 -21 906 3 980 -18,2 % 
Netto driftsramme 
enheten 13 471 13 925 13 689 15 200 1 511 9,9 % 

 

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

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

Både tjenesteproduksjonen og omfanget av statlige tilskudd ved AVO økte betydelig høsten 2015 som 
følge av flyktningsituasjonen i Arendal og landet for øvrig - enheten har fått mange nye deltakere ved 
Norskavdelingen (fra ca 400 til ca 700), nye målgrupper og tilskudd (enslige mindreårige asylsøkere), 
samt økte utgifter (husleie og innkjøp). Enhetens mindreforbruk i 2015 skyldes i hovedsak to forhold – 
høyere inntekter enn budsjettert (mva-kompensasjon, statlige tilskudd til norskopplæring og refusjoner 
fra andre), samt innsparingstiltak som ble innført fra og med skoleåret 2014/15 (reduksjon i ukentlig 
timetall i spesialundervisningen for voksne og i grunnskoleopplæringen for voksne, bl.a. nedleggelse 
av alle kveldskurs i engelsk og matematikk, totalt ca 140 % stilling). 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Arendal voksenopplæring er et framtidsrettet ressurssenter preget av mangfold i brukergruppene og i 
arbeidsmetoder og voksenpedagogikk. Skolens deltakere integreres i samfunns- og arbeidsliv gjen-
nom 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: 

• Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring samt andre kvalifiserende tiltak for voksne inn-
vandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand; norskopplæring for voksne og enslige mind-
reårige asylsøkere (Introduksjonsloven): ca 700 deltakere, opplæringstilbud på dag- og kvelds-
tid samt nettbaserte kurs, fra 3 til 25 timer per uke. Norskopplæringen med samfunnsfag finansie-
res gjennom statlige tilskudd. Andre kvalifiserende tiltak for flyktninger i Introduksjonsprogrammet 
finansieres gjennom integreringstilskuddet/refusjon fra Nav. Norskopplæringen for asylsøkere fi-
nansieres gjennom statlige tilskudd.  
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• Spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2): ca 60 elever (herunder slagpasi-
enter, hørsels- og synshemmede), opplæringstilbud individuelt og i grupper fra 1 til 4 timer per 
uke, finansiering: kommunal ramme 

• Grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): ca 90 + 90 (mindreårige asylsø-
kere) elever, opplæringstilbud ca 25 timer per uke, finansiering: kommunal ramme. Eget statlig til-
skudd til grunnskoleopplæring for asylsøkere i alderen 16 – 18 år. 

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

Enhetens satsingsområder i 2015 – oppfølging av virksomhetsplanen 2015 
Flyktningsituasjonen i Arendal og landet for øvrig preget virksomheten ved AVO høsten 2015 ved en 
betydelig økning i enhetens tjenesteproduksjon samt i antall årsverk. I løpet av høstsemesteret oppret-
tet skolen et fulltidstilbud (20 klokketimer pr uke) til 80 nyankomne enslige mindreårige asylsøkere 
med rett til grunnskoleopplæring for voksne. I tillegg ble det ansatt nye lærere med tanke på oppstart 
av norskopplæring for voksne asylsøkere fra desentraliserte mottak i Arendal kommune fra januar 
2016. 

Samtidig har enheten ivarettatt den ordinære driften, fulgt opp satsingsområdene som er beskrevet i 
virksomhetsplanen for 2015 samt jobbet utviklingsorientert med nye satsingsområder. Enheten har 
arbeidet målrettet med å bidra til å bedre levekårene for voksne med behov for grunnleggende kvalifi-
sering gjennom følgende tiltak: 

• Forpliktende samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune/Sam Eyde videregående skole om gode 
overganger fra grunnskoleopplæringen for voksne til videregående opplæring for å hindre frafall 
for elever med kort botid i Norge. Høsten 2015 ble den eksamensrettede grunnskoleopplæringen 
for voksne lokalisert på Sam Eyde vgs. Samarbeidet fikk prosjektstøtte fra Integrerings- og mang-
foldsdirektoratet (Imdi) gjennom kommunale utviklingsmidler (KUM). Prosjektet skal videreutvikles 
i 2016, og det er søkt om ytterligere prosjektstøtte til dette fra Imdi. 

• Videreutvikling av en modell for kvalifisering av innvandrere med høyere utdanning (MOT - inten-
siv norskopplæring og ressursmobilisering for innvandrere med høyere utdanning med prosjekt-
støtte fra Imdi våren 2015, og implementering i skolens ordinære drift fra høsten 2015. 

• Videreutvikling av samarbeidet med frivillig sektor om integreringsfremmende tiltak (Med Hjerte for 
Arendal, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Seniorsenteret/Tyholmen Frivilligsentral, andre frivillige lag 
og organisasjoner samt frivillige leksehjelpere ved AVO). Skolen ble premiert av Imdi Sør for beste 
integreringsidé for stuntet Folk møter folk som ble gjennomført på Arendal bibliotek i september 
2015. AVO er i ferd med å utvikle en metodikk for samarbeid mellom voksenopplæring og frivillig 
sektor for å få til bedre kvalifisering og sosial inkludering for nyankomne flyktninger i Introduk-
sjonsprogrammet. Det er søkt om prosjektmidler fra Imdi til videreføring av dette arbeidet i 2016. 

• Styrking av innvandrernes muligheter på arbeidsmarkedet gjennom arbeidsrettet norskopplæring i 
samarbeid med NAV, samt offentlige og private virksomheter (språkpraksis), drift av kaféen på 
Arendal bibliotek innen rammene av Introduksjonsbedrift (Ungt Entreprenørskap), samt nettverks-
bygging og deltakelse i frivillig arbeid. 

• Bedring av kvaliteten i opplæringen gjennom systematisk arbeid med vurdering for læring, grunn-
leggende ferdigheter, bruk av lesebrett i opplæringen, samt videreutvikling av morsmålsstøttet al-
fabetisering. 

• Opplæring i grunnleggende ferdigheter for arbeidstakere i ulike bedrifter gjennom BKA-ordningen. 
• Samarbeid med PPT og Enhet for levekår om opplæringstilbudet til elever ved Avdeling for spesi-

alpedagogikk. 
• Internasjonalt samarbeid gjennom NORDPLUS- og Erasmus+-ordningene (prosjektene Visible 

Bridges – modeller for gode overganger fra språkopplæring til arbeid for innvandrere samt IDEAL 
– integrering av digitale metoder i opplæring i grunnleggende ferdigheter for utsatte grupper) 

• Holdningsskapende arbeid gjennom ressursmobilisering og synliggjøring av innvandrernes med-
brakte kompetanse i media, gjennom ulike arrangementer (Åpen dag, seminarer på Internasjonale 
dager), involvering av sivilsamfunnet (frivillig sektor samt deltakelse i relevante fora (likestillingsut-
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valget i Arendal kommune, integreringsutvalget ved Sam Eyde vgs, nettverket Agder for alle, 
NAFO-fokusvirksomhet (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). 

Arbeidsgiverstrategien/ Medarbeider- og brukerundersøkelser/  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
AVO opplevde i 2015 en krevende organisatorisk situasjon pga vedvarende høyt arbeids- og end-
ringspress for de ansatte, som følge av den sterke økningen i antall deltakere og nytilsatte. Dette har 
også medført en utvidelse og omorganisering av enhetens ledelse og administrasjon. Overordnet mål 
for HMS-arbeidet i 2015 var ivaretakelse av personalet og arbeidsmiljøet, fokus på nærvær, samt sik-
ring av kompetanseoverføring og –utvikling (tiltak: fadderordning, tilbud om kollegaveiledningsgrupper, 
team-byggende aktiviteter, sosiale tiltak). Enheten har fulgt opp Medarbeiderundersøkelsen i tråd med 
anbefalt plan. Følgende fokusområder er identifisert: bevaring av autonomi og mestringsklima, forbed-
ring av mestringsledelse samt satsingen på kompetanseutvikling. Tiltak er under utarbeidelse. 

Avvik: Det er ikke registrert avvik i 2015. 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk 42,5 42,8 42,8 57 
 

Som følge av flyktningsituasjonen høsten 2015 har både tjenesteproduksjonen, samt antallet deltake-
re/elever og ansatte ved skolen økt betydelig. Det er foreløpig usikkert hva fremtidige behov for nytil-
settinger blir.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,6 2,5 1,5 1,5 

Fravær langtid (%) 5,1 8,0 6,5 6,5 

Nærvær (%) 93,4 89,5 92,2 93 
 

Det har vært en negativ utvikling i nærværet ved AVO i 2015. Det er ulike medvirkende årsaker til 
dette, bl.a.flere langtidssykmeldinger. Til tross for at sykefraværet i de aller fleste tilfeller ikke skyldes 
forhold på arbeidsplassen, er det grunn til å anta at den ekstraordinære og svært pressede arbeidssi-
tuasjonen høsten 2015 kan være noe av årsaken til at nærværet er lavere enn ønskelig. 
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25 – Birkenlund skole 
Enhetsleder: Guttorm Fevang 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 44 268 45 231 36 878 35 617 -1 261 -3,5 % 

Sum inntekter -5 499 -5 164 -4 977 -3 699 1 278 -34,6 % 
Netto driftsramme 
enheten 38 769 40 067 31 900 31 918 18 0,1 % 

 

Etter et merforbruk i 2014, har skolen i 2015 klart å redusere aktiviteten til hva økonomien tillater og er 
derfor i balanse. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Birkenlund skole har i 2015 fortsatt arbeidet med at flest mulig elever skal oppnå målene i Kunnskaps-
løftet best mulig. For å klare det. har vi på skolen valgt å fokusere særlig på: 

1. ”Ungdomstrinn i utvikling” 
Skolen har prioritert mye tid og energi i arbeidet med denne statlige satsingen. Alle lærerne ved 
skolen har deltatt, og vi har prioritert å arbeide med læringsstrategier og klasseledelse. Dette ut-
viklingsarbeidet har vært støttet av UIA og utviklingsveiledere. Vi har deltatt på kurs, prøvd ut nye 
metoder og reflektert over erfaringene vi har gjort oss. Dette har resultert i at vi har blitt mer be-
visst viktigheten av å variere læringsstrategiene, samt konkretisere og tilpasse undervisningen. Vi 
har utarbeidet en oversikt over hvordan vi tar i bruk de forskjellige læringsstrategiene. Innenfor 
klasseledelse har vi prioritert å arbeide med hvordan øke elevenes motivasjon for læring, hvordan 
bygge gode relasjoner innad i en klasse og hvordan gi gode tilbakemeldinger til elevene. Vi vil 
fortsette å arbeide med vurdering for læring. 

2. Bedre det sosiale miljøet ved skolen 
Skolen har fortsatt og videreutviklet vårt arbeid for å bedre miljøet blant elevene. Vi har arbeidet 
med å implementere vår sosiale plan og elevstandarden. Dette har resultert i at vi er stadig mer 
samkjørte i hvordan vi vil ha det på skolen, at elevene har stadig flere aktiviteter å gjøre i friminut-
tene og at vi (rektor, avd.leder, rådgiver, skolens barnevernspedagog, vernepleier og sosionom) 
fortsetter å møtes ukentlig for å prioritere og samkjøre våre aktiviteter. 

3. Videreutvikle samarbeidet med foresatte 
Vi har arbeidet med å gi foresatte bedre tilbakemeldinger på deres barns utviklingen på skolen. Vi 
har fortsatt samarbeid med foreldrene i forhold til foreldrenettverk og om et tema vi trekker særlig 
frem på våren. I 2015 hadde vi to dager hvor nettvett stod på agendaen, og i 2016 skal vi ha om 
vold og overgrep mot barn.  

4. Følge opp resultatene fra de ulike kartleggingsprøver 
Også i 2015 ser vi at det er særlig innenfor matematikk og regningen vi må gjøre noen grep for å 
bedre resultatene. I denne sammenhengen er vi glade for at Arendal kommune har blitt en real-
fagskommune. 

5. Bærekraftig bruk av våre ressurser 
Vi har fortsatt arbeidet med Klimaseminar på ungdomstrinnet og Bekkis på barnetrinnet. Hensik-
ten er å gi elevene en best mulig innsikt i viktigheten av å ta vare på vår ressurser. 
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6. Ti2 
Vi har fortsatt vårt samarbeidet med Moltemyr skole i forhold til elever med sammensatte utford-
ringer.  

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 51 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 55 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 52 55 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 51 55 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 52 53 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 52 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk - 3,4 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk - 2,9 

Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,54 3,7 

Eksamenskarakter skr. Matematikk 2,86 3,0 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,4 39,9 
 

Resultatene fra nasjonale prøver er noe lavere enn forventet. Resultaten er drøftet og analysert, og 
tiltak er utarbeidet. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
 Arendal 

kommune 
Resultat  

2015 
Mål  

2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4 3,8 4,1 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,4 1,2 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,1 3,3 

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,1 1,3 
 

Arbeidsgiverstrategien 
Vi arbeider med elementer fra arbeidsgiverstrategien jevnling – og i 2015 har vi også særlig fokusert 
på forpliktelsene vi har i forhold til skolens samfunnsmandat. Gjennom arbeidet med ”Ungdomstrinn i 
utvikling” har vi vektlagt viktigheten av å få involvert og inkludert flest mulig av våre elever i læringsar-
beidet ved skolen.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Skolens HMS-utvalg har drøftet resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, og vi har lagt resultatene 
frem for personalet og drøftet dem. I medarbeidersamtalene har vi fokusert på hva den enkelt 
medarbeider mestrer og bruker sin kompetanse til. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Skolens HMS-utvalg møtes den første mandag i måneden og har i 2015 særlig drøftet hvordan vi kan 
forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet blant de ansatte og følge opp de punktene som ble avdekket 
i vernerunden og runden om inneklima.  

Det er ikke registrert avvik i 2015. 
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Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 479 483 465 451 

Barn i SFO 117 110 89 90 

Antall årsverk ledelse 2,9 2,9 2,9 2,9 

Antall årsverk pedagogisk personale 38 34 32 33 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 6,5 6,5 6,9 5,5 

Total årsverk 47,4 43,4 41,8 41,4 
 

For å tilpasse seg de økonomiske rammene har antall årsverk på skolen blitt redusert i perioden. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,5 2,7  1,5 

Fravær langtid (%) 3,9 3,4  4 

Nærvær (%) 94,6 93,9 92,2 95 
 

Selv om fraværet ved skolen generelt er lavt, har kortidsfraværet ved skolen steget i 2015. Den utvik-
lingen vil vi forsøke å endre på i 2016.   
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27 – Asdal skole 
Enhetsleder: Jon Erik Bakke 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Etter at husleien ble fjernet fra enhetens budsjett, er nå budsjettet firedelt: Barnetrinnet (31 %), ung-
domstrinnet (31 %), oppvekstområdet (< 1 %) og ressurssenteret (38 %). Det er nesten identisk med 
fjoråret. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 67 958 70 002 61 260 61 222 -38 -0,1 % 

Sum inntekter -8 938 -10 388 -10 476 -8 872 1 604 -18,1 % 
Netto driftsramme 
enheten 59 020 59 615 50 784 52 350 1 566 3,0 % 

 

Enheten har dette året klart seg bra økonomisk. Pga elevnedgang fra forrige skoleår til inneværende 
skoleår ble personalet på ungdomstrinnet redusert fra august 2015. Dette ga et overskudd på  1.5 mill 
som ble skolens bidrag til kommunens budsjettreduksjon etter 1. tertial.  

At enheten likevel går vel 1,5 mill i overskudd skyldes forhold ved ressurssenteret. Det gjelder tilskudd 
fra NAV-flyktning (noe man får de fem første årene etter ankomst til Norge), og at det i perioder har 
vært vanskelig å få kvalifiserte vikarer når det har vært sykefravær. (Dette har imidlertid ført til en 
uønsket ekstrabelastning for resten av personalet, noe som ikke kan vare over tid.) 

Ungdomstrinnet har også i 2015 hatt statlig tilskudd til tre ekstra lærerstillinger. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 49 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 49 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 48 49 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 48 49 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 49 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 52 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 52 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,6 3,4 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,1 2,8 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,7 3,8 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,7 2,7 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,2 39,0 
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Økt læringsutbytte har vært et hovedmål for skolen, med et særlig fokus på følgende områder: 

• ”Skolebasert kompetanseutvikling” er gjennomført etter planen. Skolen har opplevd at begge te-
maene – ”Regning i alle fag” og ”Klasseledelse” – har påvirket skolens drift, selv om utbyttet av te-
maet klasseledelse var noe større enn det første. Både barne- og ungdomstrinnet har vært med, 
og på én samling var også personalet ved Rykene skole inkludert. 

• Arbeidet med økt læringsutbytte for de svakeste elevene har ikke gitt de ønskede resultater. Sko-
len vil derfor jobbe videre med dette temaet. 

• Revidering av lokale læreplaner i norsk, matematikk og engelsk på alle trinn er gjennomført. I løpet 
av høsten 2015 ble også lokale læreplaner i de øvrige fagene påbegynt og forventes ferdige i be-
gynnelsen av 2016. 

• De tre ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet (betalt av staten) ble foregående år primært brukt til 
tolærersystem. Ved overgangen til skoleåret 2015-16 ble ressursene i stor grad omprioritert til tre-
deling av 8. trinn (som i utgangspunktet skulle vært todelt). Deler av ressursene brukes fortsatt til 
tolærersystem innen fagene matematikk og engelsk, men da med ansvar også for elever med spe-
sialundervisning.  

• Økt bruk av digitale verktøy. Skolen har for egne midler investert på flere fronter: 
- Flere elev-PCer på ungdomstrinnet og innredning av datarom nummer to. 
- Innkjøp av I-pads, primært til bruk i spesialundervisningen både på barne- og ungdomstrinnet. 

Gode resultater! 
- Innkjøp/oppgradering av smartboard. 

• Viderutdanning for lærere. Forrige skoleår var det tre lærere fra ungdomstrinnet som tok videreut-
danning i realfag. Inneværende skoleår er det to lærere som studerer realfag, én med norsk, én 
med engelsk og én med alternativ og supplerende kommunikasjon (lærer på ressurssenteret). 

 
Kommentarer til resultatene (tabellen over): 
• Nasjonale prøver: På 5. trinn er det svake resultater. Noe av dette kan ha sammenheng med 

mindre ressurser til lesekurs på småskoletrinnet, slik at andelen på mestringsnivå 1 har økt de to 
siste årene. På 8. trinn er resultatene egentlig bedre enn forventet, tatt i betraktning en relativt 
stor andel elever med svake faglige forutsetninger. På 9. trinn er resultatene som forventet. 

• Eksamensresultater og grunnskolepoeng: I hovedsak bedre enn forventet. Dette er de beste re-
sultatene skolen har hatt på 10 år! 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 

 2015 
Mål  

2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 4,2 4,2 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,1 1,3 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,3 3,2 

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,8 1,3 
 

Elevundersøkelsen viser bedre resultater enn for kommunen og målsettingen, med unntak av mobbing 
på 10. trinn. Da resultatene kom, ble det umiddelbart tatt opp med elevene, og det viste seg at 7 av 8 
som hadde meldt om mye mobbing hadde gjort dette ”for moro skyld”. Skolen har ingen mulighet for å 
korrigere statistikken, men regner med at det reelle resultatet for 10. trinn er 1,1 eller 1,2. 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien er tatt opp i sammenheng med arbeidet med neste punkt. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Enhetens resultater ved den kommunale medarbeiderundersøkelsen er presentert og drøftet i HMS-
utvalget og i personalgruppene. Resultatene varierer en del mellom avdelingene, og det er derfor satt 
særlig fokus på hvilke faktorer som kan ha påvirket disse variasjonene. 

På ungdomstrinnet ble det i tillegg gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2015 ledet av 
Agder Arbeidsmiljø. Arbeidet med begge undersøkelsene vil bli videreført i 2016. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
HMS-utvalget har hatt tre fokusområder skoleåret 2014-15: Arbeidsmiljøet, inneklima og avvikssyste-
met. Alle tre områdene er behandlet etter planen. Arbeidet med inneklimaet ble avsluttet, mens arbei-
det med arbeidsmiljøet og avvikssystemet ble videreført i skoleåret 2015-16.   

Avvik 

  
 

 
 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 478 471 461 437 

Barn i SFO 70 70 76 75 

Antall årsverk ledelse 3,4 3,6 3,6 3,6 

Antall årsverk pedagogisk personale 49,5 52,0 47,7 43,9 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 33,7 37,4 30,3 30,3 

Total årsverk 86,6 87,2 81,6 77,8 
 

Elevtallet i på ungdomtrinnet er redusert slik at det blir én klasse mindre. Det førte til reduksjon i lærer-
staben på ungdomstrinnet fra august 2015. P.g.a. langtidssykdom har det også vært noe mindre læ-
rerdekning på ressurssenteret.  
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,9 2,2  2,0 

Fravær langtid (%) 6,6 6,1  6,0 

Nærvær (%) 91,5 91,7 92,2 92,0 
 

Totalnærværet har økt noe fra 2014 til 2015, men samtidig har korttidsfraværet også økt. Dette er tatt 
opp i HMS-utvalget og vil bli behandlet der og i personalgruppene vinteren 2016. 
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28 – Stuenes skole 
Enhetsleder: Wenche Liberg 

 
 

 
Stuenes skole - Veien til mestring  

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 45 569 45 870 39 164 38 051 -1 113 -2,9 % 

Sum inntekter -4 674 -5 556 -6 394 -4 633 1 761 -38,0 % 
Netto driftsramme 
enheten 40 894 40 314 32 769 33 418 649 1,9 % 

 

Inntektene for 2015 ble langt høyere enn  budsjettert.  Skolen har hatt  mange flere gjestelever fra 
andre kommuner enn det  vi kunne forutsi. Dette har medført økte inntekter. Utgiftsiden er overskredet 
med 1,1 mill kroner, men merinntekter gjør at vi kommer i pluss. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Mars måned flyttet elever og ansatte  inn nye flotte skolelokaler. Under åpningsmarkeringen fremførte 
ungdomskoleelever en historisk musikal, en reise i tid hvor elever viste frem viktige elementer i vår 
lokale historie og vårt lokalsamfunns utvikling. Stuenes skole bygger på en historie, en grunnmur fra 
langt tilbake og fram til der vi er i dag. 

Elevene har selv stått for utsmykkingen av bygget, og skolens vegger og tak prydes av flotte elevar-
beider.  

Skolen rommer læringsarealer til 825 elever, og hadde pr. desember mnd. 2015 448 elever. Barne-
trinn har 200 elever, men har kapasitet til å ta i mot 525 elever. Store deler av barnetrinnsarealet med 
møbler og utstyr står ubenyttet. 

Vi har fått et skolebygg vi er svært godt fornøyd med og som imøtekommer våre behov på aller beste 
måte. 

Stuenes skole – veien til mestring  - veien til økt kunnskap og en bedre skole 

Skolens mål 
• Vi skal ha et faglig utfordrende læringsmiljø med høyt kvalifisert personale der elevene opplever 

mestring 

Skolens pedagogiske plattform 
• Skolen skal være et sted for læring og utvikling i et trygt og samarbeidende miljø 
• Elevene skal møtes med tillit, forventninger, krav og oppfølging  
• Skolen skal gi elevene opplevelse av å bli sett og verdsatt 

Satsingsområder 
• Klasseledelse 
• Organisering av undervisningen i nytt bygg 
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Skolen har også dette året vært med i satsingen; ”Ungdomstrinn i utvikling”. Satsingen skal bidra til at 
arbeidsmåtene på ungdomstrinnet blir mer praktiske og varierte, og at elevene opplever at undervis-
ningen både er relevant og motiverende for dem.  

Dette året har vi arbeidet med klasseledelse. Klasseledelse handler om evnen til å skape et positivt 
læringsmiljø. Dette handler om å utvikle gode betingelser for både faglig og sosial læring. Vi opplever 
å ha bedret skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning 
og samarbeid. 

Lærerne på Stuenes har fått veiledning fra Universitetet i Agder for å øve på å bli bedre klasseleder. Vi 
har brukt kollegaveiledning, øvd på ulike undervisningsmetoder og strategier.  

Vi har arbeidet og arbeider kontinuerlig med å få til: 

• Bedre tilpasset opplæring gjennom variert metodikk 
• Mer fleksibel bruk av ressursene (rom, voksne, utstyr osv) 
• En mer åpen og lærende organisasjonskultur 
• Et bedre tilrettelagt spesialpedagogisk tilbud 
• Et systematisk og helhetlig arbeid med læringsmiljøet 

 
Lærerne på Stuenes har ansvar for alle elevene på sitt trinn og ikke bare sin egen klasse.  Alle skal 
bidra til å skape et godt læringsmiljø. Vi har gått over til 60 minutters undervisningstid i stedet for 45 
minutter. Dette oppleves positivt hos elever og lærere.  
I perioder blir timeplanen oppløst for å arbeide temabasert gjennom flere fag, nettopp for å gå mer i 
dybden. En slik måte å arbeide på  krever at lærere er tett på elevene og at det samarbeides godt. 

Vårt utgangspunkt er å utnytte de mulighetene dette bygget gir oss for å skape en undervisningsorga-
nisering som ivaretar elever best mulig og gir best læringsutbytte. 

Vi har i høst arbeidet mye med nasjonale prøver. Det er utarbeid en handlingsplan for hvordan Stue-
nes skole skal arbeide med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av nasjonale prøver. 

Prøvene gir et lite bilde av elevenes kompetanse og ferdigheter, men likevel en nyttig informasjon i 
forhold til den enkelte elev og gruppa. Resultatet er et godt verktøy for den enkelte lærer i det videre 
arbeidet. 

Stuenes har i  2015 utarbeid ny handlingsplan for arbeid med § 9a, elevenes psykososiale miljø. Alle 
barn og unge har rett til et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  

Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring. Det handler om klasseledelse, 
organisasjon og ledelse, skole – hjem samarbeid og elevrelasjoner.  

Elevundersøkelsen gir oss et bilde av hvordan elevene opplever å være elev på skolen hos oss, og et 
verktøy for skolen og den enkelte lærer i arbeidet med læringsmiljøet. 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 45 52 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 43 51 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 41 51 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 49 51 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 48 52 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 48 51 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 52 52 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 54 52 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,9 3,8 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,8 3,2 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,3 3,9 
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Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,6 3,6 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,9 41,5 
 

Resultatet på årets 5. trinn er svakt. Det er mange faktorer som spiller inn. Det arbeides grundig med 
læringsmiljøet i klassen og foreldre har vært trukket inn i prosessen. Fokus er  å forbedre resultater for 
hver enkelt elev og for gruppa som helhet.   

Vi er imidlertid godt fornøyd med grunnskolepoeng, som ligger over landsgjennomsnitt selv om målet 
for 2015 var noe høyere enn oppnådd. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat  

2015 
Mål 

 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 4,5 4,0 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,1 1,1 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,1 2,7 3,4 

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,3 1,1 
 

Arbeidsgiverstrategien 
Gjennom felles kompetanseheving og skolens satsningsområder deltar alle medarbeidere aktivt  for å 
utvikle skolen til en god skole for elever og ansatte. Personalmøter, teammøter og ledermøter  har 
som mål å bedre vår tjeneste. På Stuenes har vi utarbeid samspillsregler  hvor fokus er at alle har et 
ansvar for felleskapet.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Vi har valgt å arbeide med mesringstro og mestringsledelse. Dette er også hovedtema på medarbei-
dersamtalene. Mye av skolens fellestid har også fokus på kompetanseheving og utvikling for den en-
kelete lærer og for hele personalgruppa. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
HMS -utvalget består av representanter fra ledergruppa, verneombud samt tillitsvalgt.  

Representanter fra rådmannens stab  har i 2015 hatt  en gjennomgang av utvalgets arbeid og skolen 
fikk positive tilbakemeldinger for sitt HMS arbeid derfra. 

Avvik 
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Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 475 449 440 448 

Barn i SFO 50 47 40 56 

Antall årsverk ledelse 3,4 3,4 3,4 3,2 

Antall årsverk pedagogisk personale 41,92 43,32 42,04 41,6 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 4,40 4,95 5,02 8.24 

Total årsverk 51,87 53,33 54,06 53,04 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,4 2,2  1.2 

Fravær langtid (%) 5,2 4,5  4,5 

Nærvær (%) 93,4 93,4 92,2 94,3 
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29 – Nedenes skole 
Enhetsleder: Olav Vikse 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 37 132 37 970 34 932 33 875 -1 057 -3,1 % 
Sum inntekter -5 145 -4 498 -5 979 -4 640 1 339 -28,9 % 
Netto driftsramme 
enheten 31 986 33 472 28 953 29 235 282 1,0 % 

 

Som tabellen viser går enheten i 2015 med et overskudd. Dette gjør vi tross et merforbruk på lønn. 
Inntektene er høyere enn budsjettert hovedsaklig grunnet økt sykelønnsrefusjon. Et mindreforbruk av 
vikarmidler har også bidratt til overskuddet.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Hovedmålene for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftets generelle del, læreplanverkets prinsip-
per for opplæring samt de spesifikke fagplanene. 

Skolens barnetrinn har hatt hovedfokus på utvikling og revidering av lokale læreplaner dette året; for-
uten den systematiske oppfølgingen av elevenes læringsutvikling gjennom kartlegginger, skolens  
leseutviklingsprogram og trinnsamtaler. 

Ungdomstrinnet har deltatt aktivt i den nasjonale ungdomstrinnssatsningen der fokusområdene på 
Nedenes har vært ”Klasseledelse” (TPO) samt ”Regning i alle fag”. I tillegg til det rent faglige har et 
mål også vært å utvikle organsisasjonen gjennom å bruke metoder som kollegaveiledning, utforsk-
ende team og aksjonslæring.  

Også på ungdomstrinnet er alle lokale læreplaner revidert/utviklet.  

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 50 52 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 45 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 49 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 52 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 50 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 52 53 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 53 52 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,3 3,5 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,2 3,2 
Eksamenskarakter skr. Engelsk - 4,0 
Eksamenskarakter skr. matematikk 3,6 3,0 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,5 40,5 
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Resultatene på nasjonale prøver for 2015 er med unntak av regning, noe lavere enn forventet.  

Eksamensresultatene spriker fra oppsiktvekkende godt resultat i matematikk til lavere enn forventet i 
norsk.  

En utfordring for oss fremover er å få mer konsistente resultater – på et høyere nivå enn i dag. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
 Arendal 

kommune 
Resultat 

 2015 
Mål 

 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,2 4,2 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,2 1,2 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,1 4,0 

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,2 1,2 
 

Spesielt gledelig resultat i elevundersøkelsen i forhold til mobbing. Vi velger å tro at tallene gjenspeiler 
systematisk arbeid over tid.  

Resultatet for vurdering 10. trinn er overraskende lavt, noe som gjør at  vurdering for læring får for-
sterket fokus i utvikingsarbeidet videre. 

Arbeidsgiverstrategien 
Se punktene under: 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Enhetens resultater ved den kommunale medarbeiderundersøkelsen er presentert og drøftet i leder-
gruppen, HMS-utvalget og i personalgruppene. Vi hadde i år en uheldig sammenstilling av resultatene 
fra de to avdelingene, noe som har gjort det utfordrende å analysere funnene i lys av forrige undersø-
kelse. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
HMS-utvalget har hatt fokus på trivsel og nærvær gjennom miljørettede tiltak både på og utenfor ar-
beidsplassen. Kunnskapsdeling og annerkjennelse har vært fokusområder i det profesjonelle lærings-
fellesskapet. Indikatorer på om vi har lykkes er en nærværsprosent på hele 95.5 samt høy rapportert 
trivsel i medarbeiderundersøkelsen. 

Vi har gjennomført opplæringsøkter ift avvikssystem og behandling samt startet et omfattende arbeid 
med å utarbeide bedre beredskapsplan for krisesituasjoner.  

Kravet om HMS-kursing er delvis gjennomført og sluttføres våren -16.   

Oppfølging av sykemeldte er utført i henhold til regelverket. 

Det er ikke registrert avvik i 2015. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 404 382 395 413 

Barn i SFO 98 103 106 107 

Antall årsverk ledelse 2,40 2,55 2,55 2,55 

Antall årsverk pedagogisk personale 30,44 29,41 31,37 31,52 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 5,23 4,69 7,07 6,43 

Total årsverk 39,48* 38,94* 43,13* 42,53* 
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Etter en nedgang i elevtall i 2013 er antallet stigende. Ifølge prognoser vil stigningen øke betraktelig 
fra 2017. Antall barn på SFO har stabilisert seg på et relativt høyt nivå. Endringen i årsverk personale 
er hovedsakelig knyttet opp mot andelen spesialundervisning, det samme gjelder for antall årsverk til 
fagarbeidere.  

*  I den totale summen for antall årsverk er også kontorteknisk personale samt assistent/ fagarbeider 
som utelukkende er knyttet opp mot SFO inkludert. Det fordeler seg slik: 

 2012 2013 2014 2015 

Kontorteknisk personale 0,90 1,30 1,15 1,23 
Assistent/ fagarbeider kun knyttet opp mot SFO 0,51 0,99 0,99 0,80 
 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,4 1,1  1,5 

Fravær langtid (%) 4,2 3,4  3 

Nærvær (%) 94,4 95,5 92,2 95,5 
 

Vi er godt fornøyd med å ha nådd enhetens nærværsmål. 
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30 – Stinta skole 
Enhetsleder: Reidun Philmann 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 54 067 53 485 44 260 43 659 -601 -1,4 % 

Sum inntekter -6 342 -5 849 -5 593 -3 890 1 703 -43,8 % 
Netto driftsramme 
enheten 47 725 47 637 38 667 39 769 1 102 2,8 % 

 

Enheten har i 2015 et mindreforbruk. Inntektene i 2015 har vært høyere enn budsjettert.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Trivsel – læring - likeverd 

Stinta skole har i 2015 videreført satsingsområdene fra 2014 som samsvarer med Kunnskapsløftet og 
kommunens strategiske kart. 

Stinta skole gjennomførte og ferdigstilte arbeidet med lokale læreplaner i 2015. Kun få muntlige fag 
gjennonstår, og ferdigstilles våren 2016. Lokal læreplan innholder en generell del, bearbeiding av læ-
ringsplakaten og fagplaner. 

Stinta har deltatt i den nasjonale satsningen  Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) fra høsten  2014 
og hele 2015. Skolen har arbeidet innenfor klasseledelse og regning i alle fag. Utviklingsarbeidet har 
vært gjennomført med støtte fra UIA og utviklingsveileder Susanne Lavik. Arbeidet i SKU har resultert i 
at skolen har utarbeidet en plan for læringsstrategier fra 1.-10. klassetrinn. Innenfor klasseledelse har 
skolen i tillegg arbeidet med elevmedvirkning. I dette arbeidet presenterte elevene på ungdomstrinnet 
dokumentet ” Slik lærere vi best”. I dokumentet vektla elevene varierte og praktiske oppgaver for å 
forstå teori. 

Videre har arbeidet i SKU fokusert på: 

• Bedre tilpasset opplæring. 
• Systematisk arbeid med å bedre  læringsmiljøet. 
• Å bli en lærende organisasjon.  
• Vudering for læring 

 
Stinta skole som lærende organisasjon har i 2015 i større grad en tidligere hatt fokus på å prøve ut 
nye arbeidsmåter og  metoder. Dette for å skape en bedre læringskultur og bedre tilpasset opplæring. 
Skolen utarbeidet høsten 2015 en plan for et systematsik arbeid med § 9a . Planen har som formål å 
fremme et godt psykososial miljø på skolen vår.   

Elevundersøkelsen 2015 viser større trivsel blant elevene våre en tidligere, og mindre mobbing. 

Stinta skole viderefører sitt arbeid med PALS. Skolen gjorde endringer i PALS -teamet i 2015. Elever 
fra elevrådet fikk to representanter i teamet.  

PALS er med på å styrke læringsmiljøet, og å fremme respekt , omsorg og ansvar. 
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Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 49 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 49 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 49 48 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 48 52 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 48 49 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 47 50 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 53 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 51 52 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,3 3,4 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,4 3,4 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,7 4,1 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,5 2,8 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 36,8 39,7 
 

Nasjonale prøver viser en positiv utvikling for 5. og 9. trinn. Det er svakere resultater på 8. trinn enn 
forventet. Resultatene  er bearbeidet og tiltak utarbeidet. Skolen kan ikke si seg fornøyd med antall 
grunnskolepoeng. 

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2015 
Mål  

2015 
Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 4,0 4,2 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,2 1,1 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,1 4,0 

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,1 1,1 
 

Arbeidsgiverstrategien 
Stinta har i 2015 arbeidet med å styrke teamsamarbeidet og vektlagt  gjensidig kunnskapsdeling i 
kollegiet. Gjennom Skolebasert kompetanseutvikling har utprøving av nye metoder stått sentralt. I 
dette arbeidet har personalet fått en felles kompetaseheving og utviklet en bedre delingskultur. Arbei-
det har styrket fellesskapet og lagt til rette for refleksjon rundt skolens og den enkeltes praksis. 

PALS fokuset: respekt ,ansvar og omsorg står også sentralt i kollegiet. I dette ligger det klare forvent-
ninger til hverandre som kolleger. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Stinta skole har utviklet og gjennomført medarbeidersamtaler med fokus på den enkelte medarbeiders 
tro på egen mestring; Mestring i forhold til de utviklingsområdene skolen har arbeidet med. Felles 
kompetanseheving gjennom hele 2015 har hatt som mål å styrke  kollegiet i arbeidet med å bedre 
læringsmiljøet. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Stinta skole har gjennomført HMS - arbeidet som beskrevet i Virksomhetsplanen for 2015.  

4 HMS møte pr semester. Gjennomført vernerunde. Arbeidet med arbeidsgiverstrategien og arbeids-
miljøet. Stort fokus på nærvær. Iversatt arbeidet med oppfølgingsplaner for sykmeldte og gjennomført 
dialogmøter.  
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HMS utvalget har deltatt på obligatoriske samlinger som omhandler blant annet sykefraværsoppføl-
ging, medvirkningsplikten  og tilrettelegging. 

Avvikshåndteringen rapporteres i HMS utvalget.  

Avvik 

  
 

 
 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 498 505 537 532 

Barn i SFO 65 75 90 82 

Antall årsverk ledelse 2,8 2,8 2,8 3,0 

Antall årsverk pedagogisk personale 50,9 47,8 52,6 43,5 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 6,3 6,3 5,63 5,35 

Total årsverk 60 56,9 61,09 51,85 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,6 2,3   
Fravær langtid (%) 6,0 2,8   
Nærvær (%) 92,4 95,0 92,2  
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32 – Roligheden skole 
Enhetsleder: Hans Georg Toreskaas 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 42 942 44 476 38 924 36 684 -2 240 -6,1 % 

Sum inntekter -4 484 -4 755 -5 346 -3 200 2 146 -67,1 % 
Netto driftsramme 
enheten 38 458 39 720 33 578 33 484 -94 -0,3 % 

 

Regnskapet for 2015 går ca. i  balanse.    

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Faglig utvikling  
• Hele personalet har deltatt i den statlige ungdomstrinnsatsinga med fokus på ” variert, praktisk og 

relevant” undervisning.  
• I samarbeid  med Universitetet i Agder har personalet utarbeidet en pedagogisk plattform for Ro-

ligheden skole. Denne skal danne grunnlag for den fysiske utformingen av den nye  skolen på Ro-
ligheden.  

• Skolen har fremmet elevenes regneferdigheter gjennom samarbeidsprosjekt med Statped/ Sør-
landet Kompetansesenter og PPTjenesten i Arendal. 

• Tre av skolens lærere tar  videreutdanning (30 stp.)  i  matematikk inneværende skoleår.  

Sosial kompetanse  
• Styrke elevenes sosial kompetanse med vekt på tydelig klasseledelse og gjenkjennelig ytre struk-

tur. 
• Utvikle gode relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne preget av holdninger der vi alle 

vil hverandre vel.     

Medvirkning  
• Videreutviklet arbeidet med utviklingssamtaler og læringssamtaler  
• Involvert elevrådet i utviklingen av skolens pedagogiske plattform.  
• Styrket foreldresamarbeidet gjennom forventningsavklaringer. Skole-hjem samarbeidet planlegges 

av  klassekontakt og kontaktlærer som likeverdige parter.   
• Skolen har et nært og konstruktivt samarbeid med FAU som har opprettet Foreldrenettverk på alle 

trinn.  
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Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 52 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 49 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 49 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 52 53 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 53 52 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 51 52 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 55 54 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 53 54 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,7 3,9 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,1 3,6 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,9 3,9 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,1 3,2 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,2 41,0 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 2015 Mål 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,9 4,0 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,3 1,0 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,2 3,5 

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,2 1,0 
 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien i form av dokumentet ” Sammen om framtida”  er formidlet til personalet.   

Roligheden skole driver et pedagogisk utviklingsarbeid / kvalitetsarbeid  som er preget  av omfattende 
medvirkning og aktiv dektakelse av personalet.  

Skolen har ressurslærere innenfor ulike fag/tema og arbeider bevisst etter strategien ”distribuert ledel-
se”.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Resultatene  fra medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i personalmøter og drøftet i HMS-utvalg 
og ledermøter.  

Elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2015, viser en positiv utvikling. Resultatene følges 
opp på det enkelte klassetrinn.    

Foreldreundersøkelsen gjennomføres vinteren 2016.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Roligheden skole har inkludert Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i all aktivitet for å forebygge helseska-
der og tilstrebe et optimalt arbeidsmiljø for alle ansatte og elever. I 2015 har HMS - utvalget vært eng-
asjert i utformingen av romprogrammet for den nye skolen på Roligheden.   

Viktige satsingsområder ellers er: 

• trivsel og trygghet på arbeidsplassen, 
• sykefravær, yrkesskader og ulykkesrisiko, 
• informasjon og kommunikasjon (dialog) i HMS-arbeidet  
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Enhetsleder har mottatt mange avviksmeldinger knyttet til vold og trusler. Dette oppleves som et 
økende problem og utgjør en belasting på personalet.  Skolen samarbeider med kommunens hoved-
vernombud  og Agder arbeidsmiljø i forhold til dette.  

Avvik 

  
 

 
 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 458 461 464 452 

Barn i SFO 87 90 82 71 

Antall årsverk ledelse 2,9 2,9 2,87 2,87 

Antall årsverk pedagogisk personale 37,78 37,54 37,67 37,27 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 5,36 5,60 6,20 9,46 

Total årsverk 46,04 46,01 46,74 49,60 
 

Elevtallet er relativt stabilt, selv om skolen har en klasse mindre skoleåret 2015/2016. Vi har måtte øke 
antallet fagarbeidere som følge av flere elever som må ha tett oppfølging. Skolen har skoleåret 
2015/2016 noen elever som må ha separate opplegg med egen pedagog/fagarbeidere.  

  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Alle avvik Lukkede avvik 

Status 2015 

0 

10 

20 

30 

40 

Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig 

Alvorlighetsgrad 2015 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Stress/tidspress Trusler /vold Annet 

Avvikstyper 2015 



Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

101 

 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,8 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 4,0 3,8  2,5 

Nærvær (%) 94,2 94,5 92,2 96,0 
 

Både langtidsfravær og kortidsfravær er noe redusert i forhold til 2014. Det arbeides kontinuerlig for å 
redusere fraværet i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og Agder arbeidsmiljø.  
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33 – Hisøy skole 
Enhetsleder: Tore Frøyshol 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Enhetens regnskap går med et underskudd på 50.000,-. Dette er akseptabelt i forhold til et budsjett på 
kr 31.150.000. 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 44 524 44 580 38 663 36 827 -1 836 -5,0 % 

Sum inntekter -6 010 -7 197 -7 464 -5 677 1 787 -31,5 % 
Netto driftsramme 
enheten 38 514 37 383 31 200 31 150 -50 -0,2 % 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Hisøy skole har et faglig  sterkt  læringstrykk  med kontinuerlig fokus på et solid læringsmiljø,  høyt 
kvalifisert personale der elevene opplever faglige utfordringer, mestring og trivsel. Vi har et stort  fokus 
på læringsresultater innen lesing, regning og sosiale ferdigheter, og har et godt samarbeid med det 
enkelte hjem. Resultatene på de nasjonale prøvene viser fortsatt at elevene på Hisøy gjør det svært 
godt, og over landsgjennomsnittet. Videre ser vi at de laveste mestringsnivåene har svært få elever. 
Skolen har i flere år utviklet en god modell for leseutviklingsarbeidet på 1.-4.trinnene.  

Vi arbeider systematisk med forebygging, oppfølging av elever som er utsatt for mobbing og de som 
utfører mobbing. Det er utarbeidet en skolemiljøplan som sikrer at vi oppfyller kravene i opplæringslo-
vens paragraf 9A. I tillegg til dette innholder denne planen en revidert mobbeplan som skal sikre mest 
mulig fravær av mobbing. 

Siden 2013  har det vært et stort fokus og oppmerksomhet på å få til et helhetlig skoleløp for barn og 
unge på Hisøy. Vi har vært opptatt av å bli bevisste på hvilken betydning gode relasjoner har for et 
godt skolemiljø. Forskning viser at gode relasjoner virker positivt på læringsutbyttet. 

Vi ønsker å jobbe målbevisst når det gjelder forebyggende sykefraværsarbeid slik at alle opplever 
muligheten til å medvirke i enhetens beslutninger. Medarbeiderne skal oppleve at de blir sett og at det 
foregår ett solid oppfølgingsarbeid i sykefraværsarbeidet.  

I 2015 har vi hatt store utfordringer når det gjelder inneklimaet. Ledelsen har mottatt uakseptabelt 
mange avik fra ansatte og foreldre på vegne av sine barn/ungdom. Det er blitt klaget på hodesmerter 
og ubehag i luftveier. Enheten har tatt tak i disse avvikene ved å involvere kommunalsjefen, Eiendom, 
Agder arbeidsmiljø og AMU. Avvikene er pr 31/12-2015 ikke lukket. 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 55 55 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 53 53 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 52 52 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 52 52 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 52 52 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 52 52 
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Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 60 55 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 57 54 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,5 3,5 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,4 3,4 

Eksamenskarakter skr. Engelsk - - 

Eksamenskarakter skr. Matematikk 3,2 3,5 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 42,2 42 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 2015 Mål 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 4,0 4,0 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,1 1,0 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,3 3,3 

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,4 1,0 

 
Arbeidsgiverstrategien 
Vi har jobbet kontinuerlig med arbeidsgiverstrategien gjennom å utvikle arbeidsmiljøet til medarbeider-
ne. Dette har vi gjort gjennom gode rutiner og godt forankret utviklingsarbeid. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Gjennom vårt utviklingsarbeid og våre målsettinger har vi ivaretatt fokusområdene fra medarbeiderun-
dersøkelsen.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
HMS-utvalget består av tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet, verneombudet og rek-
tor. Vi hadde jevnlige møter hvor vi tok opp målene i virksomhetsplanen og andre arbeidsmiljøutvik-
lende tiltak som har betydning for våre ansatte. Et hovedområde har vært å lukke alle avviksmeldinge-
ne vi har fått pga dårlig inneklima. 

Avvik 
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Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 523 517 530 519 

Barn i SFO 131 134 117 130 

Antall årsverk ledelse 2,5 2,5 2,5 2,5 

Antall årsverk pedagogisk personale 37,1 38,2 38,9 37,3 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 5,7 6,5 5,7 6 

Total årsverk 45,3 47,2 47,1 45,8 
 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,5 1,9  2,0 

Fravær langtid (%) 6,6 4,0  4,0 

Nærvær (%) 91,9 94,1 92,2 94 
 

Vi har hatt færre langtidsykemeldte i 2015. Derfor en positiv statistikk når det gjelder økt nærvær i 
enheten. 
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36 – Eydehavn skole 
Enhetsleder: May Dypdalen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Eydehavn skole har i 2015 hatt et merforbruk på 589 000 kr. Varslet merforbruk var stipulert til 650 
000 kr. Årsakene til dette merforbruket er bemanning rundt elever med særskilte behov. For å oppfylle 
elevenes krav til opplæring, både de elevene med spesielle behov og de øvrige elevene ved skolen, 
og i forhold til det psykososiale miljøet, har dette dessverre vært helt nødvendig. Elevene har krav på 
ett godt og trygt læringsmiljø og fysisk og psykisk vold må forhindres så lang det er mulig. I et arbeids-
giverperspektiv er det også svært viktig med nok og riktig bemanning slik at slitasjen ikke blir for stor 
på de ansatte. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 14 511 15 618 11 713 10 737 -976 -9,1 % 

Sum inntekter -2 533 -2 280 -1 751 -1 364 387 -28,3 % 
Netto driftsramme 
enheten 11 978 13 338 9 962 9 373 -589 -6,3 % 

 

Vi arbeider kontinuerlig med god kvalitet på tjenestetilbudet. Dette året medførte det at vi gikk ut over 
enhetens økonomiske ramme. Vi har elever som trenger sosial og faglig tett oppfølging både  i skole-
tiden og på skolefritidsordningen. Alle elever har krav på et forsvarlig opplæringstilbud, og de ansatte 
har krav på et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider fortsatt med å ha riktig bemanningsnorm, og vi dekker 
fravær på enheten selv så langt det er mulig. Rektor har fortsatt mye undervisning, og kollegiet er 
fleksible og står skikkelig på hver eneste dag. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Eydehavn skole satser på god språkopplæring, gode matematikkferdigheter, konkrete læringsmål, 
tydelige vurderingskriterier og tett oppfølging av den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling.  

Vi begynte på et felles kompetansehevingskurs av personalet innenfor emnet ”Vurdering for læring.” 
Dette var et nettbasert studium som ble tilbudt fra Høgskolen i Hedmark. Det viste seg at vi ikke hadde 
særlig utbytte av dette, så vi har heller valgt å bruke Utdanningsdirektoratets tilbud innenfor emnet og 
jobber systematisk med dette. Felles planleggingsdag i samarbeid med flere andre skoler om dette 
temaet var svært inspirerende! Vi har også felles arbeidsplaner for elevene på skolen, læringsmål er 
tydelig uttrykt hver uke, og elevene har uketester. 

Vi har bygget om skolens bibliotek, vi har laget ett rom med bøker og ett litteraturformidlingsrom. Dette 
fungerer godt i forhold til å presentere bøker, se film, ha prosjektfremføringer, arbeid i mindre grupper 
og så videre. Der blir man heller ikke forstyrret av andre elever som skal levere og låne bøker. 

1. og 2. trinn ved skolen har uteskole hver fredag. Der trekkes det inn fag som matematikk,naturfag, 
kroppsøving, samfunnsfag og de lager ofte god og sunn mat på bålet. 
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Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

7 Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 1,9 1,8 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 1,9 1,8 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 1,7 1,8 
 

Nasjonale prøver er et godt kartleggingsverktøy i forhold til den enkelte elevs faglige utvikling/ståsted 
og våre egne undervisningsstandarder. Kullvise variasjoner vil vi oppleve, men oppfølgingsverktøyene 
er blitt svært gode, og foreldrene er heldigvis engasjert i resultatene på disse prøvene. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 2015 Mål 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4 3,5 4 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,5 1,2 
 

Læringsmiljøet ved skolen kan alltid forbedres. Vi har utfordringer med elever som synes det er vans-
kelig å tilpasse seg skolens normer og regler og forventningene vi har i forhold til adferd. Uro og for-
styrrelser overskygger av og til gode undervisningsopplegg, og elevenes læringsmiljø forringes. Vi 
arbeider med å gjøre elevene selvstendige nysgjerrige slik at de selv kan ta mer ansvar for læring og 
adferd. Vi har god systematikk på arbeidet i mobbesaker og fatter enkeltvedtak i sakene vi behandler. 
Vi har et tett og godt samarbeid med foresatte, et lite, åpent og oversiktlig miljø på skolen, og alle tar 
denne problematikken på alvor, enten det er ting som skjer i skoletida eller på nettet i fritida.  

Arbeidsgiverstrategien 
Skolens HMS-utvalg har dette året deltatt på kommunens skolering om oppfølging av sykemeldte, 
systematisk HMS- arbeid, konflikthåndtering og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykemelding. Vi 
arbeider med humør og humor i hverdagen, og vi strekker oss langt for å gjøre arbeidsmiljøet positivt 
og inkluderende. Likevel har enheten høyt langtidsfravær, men dette er ikke relatert til forhold på ar-
beidsplassen. Vi har gode rutiner for oppfølging av sykemeldte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelsen har vært tema på flere personalmøter. Det som er interessant for vår del, 
er at scoren på de ansattes fleksibilitet har gått noe ned. Vi har konkludert med at det kanskje skyldes 
at gjennomsnittsalderen i personalet har gått opp, eller at man blir mer bevisst på hvor man fungerer 
best med alderen og vil holde fast ved det. Forutsigbarhet og trygghet er viktig for både små og store, 
og vi tenker at ro rundt skolens fremtid er med på å øke trivselen på arbeidsplassen. 

Vi har ikke gjennomført brukerundersøkelse utover elevundersøkelsen dette året. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Skolens HMS- utvalg har byttet medlemmer to ganger dette året. Nå har vi et stabilt utvalg som har 
gjennomført kursing og har regelmessige møter hvor viktige saker rundt avviksmeldinger, trivsel på 
arbeidsplassen og fravær blir diskutert. Vår gruppe ”Fyrstekakelauget”, har gått over fra å servere 
”gamle klassikere” til ”Tema-tirsdag” en gang i måneden, hvor vi spiser oss gjennom ulike lands mat-
tradisjoner. 

Det arrangeres også møter på byen, spillkvelder og andre hyggelige treffpunkt. 

Vi feirer fødselsdager og alt mulig annet med is, kake og kos. 

Avvik 
Våre avvik er i hovedsak knyttet til vold og verbal trakassering fra elever mot ansatte. For å lukke avvi-
kene må eleven, den ansatte og foresatte møtes.   



Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

107 

 

  
 

 
 

Årsverk og antall elever 
Eydehavn skole har en fantastisk engasjert og aktiv bemanning. Vi har stabile pedagoger og fagarbei-
dere som er ulike, kreative, humørfylte, dedikerte og som utfyller hverandre på en flott måte. Elevene 
våre har mange muligheter til å få støtte på forskjellige utviklingsområder. 

Vi har redusert bemanningen også dette året, og er nå nede på det marginale i forhold til hva vi kan 
klare mens elevtallet fortsatt er stigende. I dag har vi 156 elever her! 

Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 145 146 139 151 

Barn i SFO 50 38 29 30 

Antall årsverk ledelse 1 1 1 1 

Antall årsverk pedagogisk personale 12,84 10,81 9,3 9,3 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 4 4 4 3,75 

Total årsverk 17,84 15,8 14,6 14,1 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,0 1,7 1,5 1,0 

Fravær langtid (%) 9,8 4,9 6,5 5,0 

Nærvær (%) 89,2 93,5 92,2 95 
 

Vi har hatt et fravær litt høyere enn ønsket dette året. Fraværet skyldes i hovedsak ikke forhold  som 
er relatert til ting på enheten, men vi har også opplevd at ansatte ikke har vært fornøyde og derfor har 
forlatt arbeidsstedet. Vi har jobbet med begrepene arbeidsrett og arbeidsplikt. Det er gode rutiner i 
kommunen på å håndtere slike saker, og det er god støtte å få. 
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37 – Flosta skole 
Enhetsleder: Casper C Schoombie 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 13 009 13 895 10 618 9 795 -822 -8,4 % 

Sum inntekter -1 250 -1 832 -1 793 -1 273 519 -40,8 % 
Netto driftsramme 
enheten 11 759 12 063 8 825 8 522 -303 -3,6 % 

 

Det ble både i 1.- og 2. tertialrapport redegjort for et sannsynlig merforbruk i størrelseseorden 400-
600 000,- (5-7%) grunnet ressurskrevende enkeltelever og etterslepet av merforbruket i 2014. Bud-
sjettkutt på 50 000,- ihht bystyresak PS 15/61 utfordret enhetens økonomi ytterligere. Regnskapet 
viser at enheten endte opp med et merforbruk på ca. 300 000,- (3,6%). Iverksatte tiltak høsten 2015 
ser dermed ut til å ha bidratt til å redusere estimert merforbruk. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Ihht Opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og Kunnskapsløftet (L’06). 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

7 Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 52 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 46 51 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 49 50 
 

Resultatene fra årets nasjonale prøver viser at skolen ikke nådde sine målsetninger i år. Vi har imidler-
tid god tro på at tiltak basert på felles analyser av årets resultater vil minske det faglige avviket i løpet 
av de neste 2,5 årene. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 

 2015 
Mål 

 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,7 3,9 4,1 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,1 1,1 
 

Vi jobber svært målbevisst for at læringsmiljøet ved skolen skal være best mulig gjennom bl.a. klasse-
ledelse, positiv relasjon lærer-elev, elevmedvirkning og at alle elever er alle sitt ansvar (”vi skole”). 
Mange indikatorer i elevundersøkelsen 2015 viser at vi er på god vei, bl.a. ved at såpass mange ele-
ver svarer at de ikke blir mobbet eller krenket på skolen.  



Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

109 

 

Arbeidsgiverstrategien 
Sammen om framtida har vært drøftet i skolens HMS-utvalg og arbeidsstrategien har blitt gjort kjent for 
nye ansatte og påmint faste ansatte gjennom personalmøter, teammøter og onsdagsmøter. Skolens 
ansatte har blitt utfordret på fokusområdene i arbeidsgiverstrategien etter et vedtak i skolens HMS-
utvalg. Ansatte har også vært oppmuntret til aktivt å bruke etisk refleksjon i deres daglige arbeid. Opp-
følging av Sammen om framtida har vært tatt opp i skolens HMS-utvalg gjennom året. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelsen er et godt verktøy for Flosta skole, og vi vil fortsette arbeidet med å følge 
opp fokusområdene mestringsledelse og mestringsklima i skolens HMS-utvalg, personalmøter, ons-
dagsmøter og i de enkelte team. Evaluering av årets resultater fra elevundersøkelse er påbegynt  og 
følges opp sammen med de satsningsområdene slik det fremgår av virksomhetsplan for 2016. I tillegg 
skal det gjennomføres en brukerundersøkelse blant foresatte våren 2016.   

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Alt i rute. 

2 av 3 avvik listet under var utprøving av systemet februar 2015. Det siste avviket er lukket. 

Avvik 

  
 

 
 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 128 124 114 114 

Barn i SFO 28 28 29 24 

Antall årsverk ledelse 1 1 1 1 

Antall årsverk pedagogisk personale 10,51 9,62 9,48 9,60 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 3,15 3,55 4,19 4,11 

Total årsverk 14,66 14,17 14,67 14,71 
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Et fortsatt lavt elevtall får også konsekvenser for SFO. Erfaringsmessig avtar antall barn som benytter 
seg av tilbudet jo eldre de blir, og derfor er antallet 1. klassinger svært viktig mht de økonomiske ram-
mene til SFO. 1. trinn skoleåret 2016/ 2017 blir antallet elever et sted mellom 15-18 elever.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 0,9 1,3  1,5 

Fravær langtid (%) 9,5 4,6  4,5 

Nærvær (%) 89,7 94,1 92,2 94 
 

Nærværstallene for  2015 samsvarer med målsetningene vi satt oss for året. Det er en indikasjon på at 
vårt fokus på HMS-arbeid, kommunens arbeidsgiverstrategi (Sammen om framtida!) og god kommuni-
kasjon/ informasjon mellom alle ansatte og skole-hjem er viktige suksesskriterier for å nå våre målset-
ninger.  
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41 – Moltemyr skole 
Enhetsleder: Egil Mjåvatn 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 43 867 43 234 39 318 38 023 -1 295 -3,4 % 

Sum inntekter -6 234 -5 337 -6 691 -4 490 2 201 -49,0 % 
Netto driftsramme 
enheten 37 633 37 897 32 627 33 533 906 2,7 % 

 

Av tabellen over fremgår det at enheten i år går med et overskudd. Det er i år enkelte utestående reg-
ninger som i noen grad ville ha påvirket resultatet, men enheten er likevel godt i balanse. 

Brutto inntekter har økt som en følge av at det har vært større ”tilsig” av elever i mottaksskolen 
(Språkrom). En annen faktor er at refusjon sykelønn har økt noe mer enn budsjettert. Videre har en 
forventet nedgang i barn på SFO ikke slått til. 

Økningen av brutto utgifter er i hovedsak relatert til at skolen har tilsatt lærere og tospråklige assisten-
ter/ fagarbeidere som en konsekvens av at antall mottakselever har økt. Som det imidlertid vil fremgå 
av tabellen over, har det i noen grad vært mulig å fange opp volumøkningen innenfor de eksisterende 
rammer.  

Det har vært viktig for enheten å ikke overdimensjonere volumøkningen før forholdet mellom ekstra 
inntekter og de utgifter dette genererer for enheten er avklart.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Hovedmålet for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftet (K- 06)  og kommunens overordned mål-
setninger.  

Enheten har fokus på et godt læringsmiljø for elevene med sterk vekt på leseferdighet. ”Lesing i alle 
fag”. Skolen fikk i løpet av 2012 på plass en egen leseplan. I 2013 ble det påbegynt et arbeid med å 
utarbeide en helhetlig plan i matematikk. Dette arbeidet ble som skissert i Virksomhetsplanen ferdig 
høsten 2015,  

Skolen har i 2015 deltatt aktivt i den nasjonale ungdomstrinnssatsningen der fokusområdet på Molte-
myr dette året har vært ”Klasseledelse”. Moltemyr valgte å involvere b- trinnet i denne satsingen. Det 
er nå bestemt at dette arbeidet vil fortsette som en lokal satsing. 

Høsten 2014 startet skolen opp med middagsservering 3 dager i uka og frokostservering fire dager i 
uka for u- trinnselever. Ordningen har fortsatt i 2015 og finansieres med friske midler. Skolen tar sikte 
på å videreføre ordningen. 

Det har vært mye fokus på integrering av flerkulturelle barn, og i den forbindelse har skolen satt i gang 
et forebyggende arbeid som har vakt stor interesse. Ordningen går i korthet ut på at skolen besøker 
de nyankomne familiene/elevene inntil fire ganger før oppstart i skole. Dette har gitt oppsiktsvekkende 
gode resultater.  

Skolene i Arendal har utarbeidet et ”Strategisk kart” dette legger føringer for skolene i Arendal. Med 
utgangspunkt i dette har Moltemyr, etter en grundig prosess, laget skolens strategiske kart. (Dette 
ligger ved Virksomhetsplanen)  
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Det ble senhøsten 2012 nedsatt en styringsgruppe bestående av lederne på Birkenlund, Stinta og 
Moltemyr for å se på muligheten for å gjøre skoletilbudet i sentrum harmonisk, robust og mer kost-
nadseffektivt. Dette arbeidet er nyttig og vil derfor bli forsøkt videreført.  

Øvrige fokusområder  i 2015 
• Vektlegge IKT som verktøy i undervisningen med bruk av læringsplattform (IT`s learning). 
• Videreutvikle en felles og helhetlig pedagogisk tenkemåte. 
• Være en god arbeidsplass for alle ansatte. 
• Omdømmebygging  
• Fokus på brukervennlighet og brukermedvirkning.  
• Klasseledelse. 
• Sammen med foresatte, arbeide aktivt og målrettet mot et mobbefritt skolemiljø. Skolens antimob-

be verktøy er ”Ingen utenfor” og ”No one out” 
• Vurdering for læring. 
• Systemarbeid relatert til a) elevenes ferdigheter b) rutiner og prosedyrer c) utvikle gode systemer/ 

rutiner for tilpasset opplæring (TPO). 
• Fortsette samarbeidet med Stinta skole om skolebibliotekar.  
• Samarbeidet med Birkenlund om barn med multi- handikap som ikke har fått plass på Asdal res-

surssenter.(Ti2) Samarbeidet har så langt gitt et betydelig bedret tilbud til denne gruppen elever.  
• Ordningen med fleksibel ferie er og vil bli videreført. 

 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 46 49 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 46 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 49 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 45 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 44 49 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 46 50 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 46 52 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 50 52 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk - 3,4 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk - 3,2 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,3 3,8 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,7 3,1 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 37,7 40,2 
 

Måla for 2015 ble satt noe høyt, og enheten har ikke fullt ut klart å nå målsetningen for 2015. 

Ved muntlig avgangseksamen fikk elevene på Moltemyr også i år svært gode resultater med et snitt 
på 4,0. 

Ved eksamen ble elevene prøvd i fagene matematikk, engelsk, samfunnsfag og norsk.  
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Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 2015 Mål 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,9 3,9 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,2 1,4 1,2 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,1 3,8 

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,3 1,2 
 

Tilbakemeldingene fra elevundersøkelsen er stort sett positive, men det fremgår at skolen har noe 
utfordring i forhold til mobbing på trinn sju. Dette er det tatt tak i da skolen har nulltolleranse på dette 
punktet!   

Arbeidsgiverstrategien 
Med utgangspunkt i ”Sammen om framtida” har skolen jobbet på ulike nivåer for å utvikle et godt læ-
ringsmiljø der det settes fokus på læring og trivsel. Dette gjøres sammen med en rekke aktører, og 
skolen har også et nært samarbeid med foresatte - primært gjennom FAU og SU for å finne gode flek-
sible løsninger. 

I samarbeid med politikere, byplanlegger, ”Med hjerte for Arendal”, kulturnettverket og enhet levekår 
ble det høsten 2014 initiert et prosjekt ift en områdesatsing i Moltemyr oppvekstområde. Dette arbeidet 
initierte opprettelsen av ”Drømmebanken” våren  15.  

Sammen med Birkenlund og Stinta har det blitt sett på ulike modeller for å videreutvikle et allerede 
godt eksisterende samarbeid.  

Utover dette er arbeidsgiverstrategien synliggjort for personalet gjennom ulike former for informasjon. 
Deriblant utdeling av folderen ”Sammen om framtida” til alle ansatte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Skolen følger opp Elevundersøkelsen og evaluerer de resultatene som der fremkommer. Dette skjer i 
noen grad i samarbeid med Elevrådet på skolen. Foreldreundersøkelsen er ikke gjennomført i 2015, 
dette er i tråd med de føringer som ligger. Sammen med tillitsvalgte og ansatte er det fortsatt viktig å 
ta tak i de utfordringer som  fremkom i Ståstedsanalysen som ble gjennomført i 2014. Det er imidlertid 
særdeles viktig å videreutvikle det enheten er god på.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det er foretatt enkelte risikovurderinger, og relevante elementer er inntatt i skolens beredskapsplan. 

HMS utvalget har jobbet kontinuerlig med nærværsutfordringer og følger kommunens oppsatte kurs-
rekke. 

”Nødkonvolutten” er et tiltak med utspring i Danmark. Tiltaket ser ut til å ha hatt en positiv effekt, men 
direkte sammenheng mellom kortidsfravær og tiltaket er selvsagt vanskelig å måle. Erfaringene er 
imidlertid slik at HMS- utvalget vil fortsetter tiltaket i 2016. Enheten vurderer på nytt oppstart av fore-
byggende tiltak relatert til akupunktur/homøopati/kiropraktikk og massasje, men det ventes her avkla-
ringer bl. annet av skattemessig karakter. 

Det er meldt inn fem avvik i 2015. Avvika relaterer seg i hovedsak til utagering fra barn på mellomtrin-
net. Avvika er behandlet i HMS utvalget og er lukket. 

Utover dette har sykmeldte blitt fulgt opp i tråd med regelverket, og enheten gjør seg stadig bruk av 
Agder- Arbeidsmiljø. 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 442 450 444 419** 

Barn i SFO 72 58 62 62 
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Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk ledelse 2,67 2,67 2,67 2,67 

Antall årsverk pedagogisk personale 40,85 39,88 39,22 39,15 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 7,2 7,91 5,99 5,39 

Total årsverk 50,72 50,46 49,28 49,84* 
* her er også det kontortekniske personalet inne. Utover dette har skolen en lærling og  personer på tiltak  gjen-
nom NAV  ** Antall elever har økt utover høsten bl. annet som en konsekvens av økt inntak i Språkrom. 

Enheten er en av to faste mottaksskoler i Arendal. Antall årsverk har økt noe og vil ligge noe høyt 
blant annet som en konsekvens av økt tilstrømning av asylsøkere og generell fortettet oppfølging av 
flerkulturelle barn. Siden disse gruppene er relativt små, vil kostpris per elev ligge noe høyt. Elevene 
går inntil to år i Språkrom og følger da ”Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter”. 
Deretter tilbakeføres elevene til nærskolen. Elevtallet i mottaket vil variere, men antallet barn har økt 
utover høsten. Fra nyttår setter skolen dessuten i gang med et ettermiddagstilbud for å dekke behovet 
for skoleplasser i Arendal kommune. Skolen er tilsluttet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
(NAFO).  

Vårt mottak er kostnadseffektivt og robust og har så langt klart å tilpasse seg de store endringene vi 
nå opplever.  

Nedgang i antall barn på SFO er stoppet opp og enheten har nå stabilt eller svakt økende barnetall i 
SFO. Tilbakemeldingene fra brukerne av SFO er positive! 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,7 1,5  1,6 

Fravær langtid (%) 4,5 6,2  4,4 

Nærvær (%) 93,8 92,3 92 94 
 
Korttidsfraværet er lavere enn i 2014 og enheten har nå et nærvær på 92,3 %. Dette er over kommu-
nens målsetning, men noe under egen målsetting. Langtidsfraværet er økt noe, men er ikke reelt slik 
det fremkommer. Det har bant annet sammenheng med reglene internt i Arendal kommune. Dette er 
rådhuset gjort kjent med!  

Enheten jobber aktivt og kontinuerlig med å redusere sykefraværet og har et godt samarbeid med 
NAV og Agder- Arbeidsmiljø.  

Det er viktig å fremholde at det fraværet som er kjent, ikke er relatert til arbeidsplassen.  

I regi av HMS- utvalget har det vært prøvd ut en rekke tiltak som vi mener har hatt  effekt for å bedre 
nærværet og øke trivselen. 
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42 – Myra skole 
Enhetsleder: Anna Hjeltnes 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 21 582 23 015 20 435 18 449 -1 986 -10,8 % 

Sum inntekter -3 972 -3 824 -2 836 -1 935 901 -46,6 % 
Netto driftsramme 
enheten 17 610 19 191 17 599 16 514 -1 085 -6,6 % 

 

Myra skole har et mindre overforbruk i 2015 enn 2014. Det ble varslet i 2. tertialrapport at vi kom til å 
få et underskudd på ca. kr. 900.000. Sykelønnsrefusjon november/desember fra 2015 på kr.145.388 
ble først overført i slutten av januar. Med disse midlene ville vi hatt et samlet underskudd på kr. 
940.000. 

Det er flere grunner til at vi fortsatt har et overforbruk.Økt elevtall ved skolestart uten kompensasjon 
før ved nyttår,1:1 oppfølging av elever,organisering av spesialundervisning,eldre lærere som trenger 
tilrettelegging og et fysisk miljø på 1.-4. trinn der små klasserom hindrer oss i å slå sammen grupper 
på trinna. 

Vi har en nedbemanningsplan som går over to år (2015/16).Målet er at vi kan oppnå en drift som er 
innenfor gitte budsjettrammer i løpet av 2016 .    

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Skolens satsningsområder i 2015 har vært en videreføring av: 

- Lesing i alle fag 
- Regning 
- Digitale ferdigheter 
- Vurdering for læring 
- First Lego League (FLL) 
- Olweusprogrammet (antimobbeprogram) 
- Relasjonskompetanse 
- Medvirkning fra elever og foreldre 
- Være en god partnerskole for UIA (ta imot studenter på en god måte) 

 
Med utgangspunkt i og oppfølging av handlingsprogrammet for 2014-2017 har Myra skole arbeidet 
spesielt med tilrettelegging av god  tilpasset opplæring for alle elever, tidlig innsats og mer bruk av 
uteskole. 

Nye satsningsområder i 2015 har vært: 

- Gi flere elever god tilpasset opplæring framfor spesialundervisning 
Vi har hatt et samarbeid med PPT gjennom hele året der vi har fått hjelp til observasjon av elever, 
klasseledelse,kurs,veiledning og arbeid på systemnivå. 
Vi har opprettet en faggruppe innenfor spesialundervisning som har arbeidet fram forslag til omor-
ganisering av spesialundervisnigen. Dette blir prøvd ut fra 1.august 2016. 

 

 



Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

116 

 

- Tidlig innsats 
Med hjelp av statlige midler til tidlig innsats på 1. trinn, har vi greidd å gi flere elever en god skole-
start. Vi har styrket bemanningen på 1. trinn med en pedagogstilling 

- Uteskole 
Målet har vært å flytte deler av undervisningen ut. 1. trinn har uteskole hver fredag. 3. trinn har 
lagt deler av matematikkundervisningen ute.  
SMU (Skolemiljøutvalget) jobber med planlegging og bygging av grillhytte,slik at flere kan benytte 
uteklasserom. 

- Faggrupper  
Vi har tidligere dannet faggrupper for å lage faplaner i basisfagene.Disse faggruppene har fungert 
veldig bra, og i 2015 har disse gruppene hatt ansvar for videreføring av satsingsområder innenfor 
deres fagområder.Det har vært felles bokuke, mattedager,vurdering av materiell, meto-
der/tilnærming og erfaringsdeling. 
 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

7 Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 47 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 44 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 48 
 

Resultatet på høstens nasjonale prøver var spesielt dårlig i regning.Vi har prøvd å vektlegge systema-
tisk arbeid med regning fra 1.-4.trinn ved å prøve ut nye undervisningsmetoder som er mer rettet mot 
praktisk matematikk/forståelse. Vi har gode rutiner rundt forberedelse, gjennomføring og oppfølging av 
nasjonale prøver.  

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 

 2015 
Mål 

 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,9 4,1 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,2 1,0 
 

Vi har et godt læringsmiljø på skolen vår. Det viser høstens elevundersøkelse. Vi arbeider systematisk 
med antimobbeprogrammet Olweus. 

Resultater på karleggingsprøver og nasjonale prøver i 2015 viser at vi må ha et større læringstrykk. 
Dette har vi grepet fatt i på skolens fagmøter og har definert hva vi vil/må gjøre annerledes fremover.  

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien blir implementert i fag – og arbeidsmiljøutviklingsarbeidet vårt. Vi arbeider sys-
tematisk i voksenmiljøet med holdninger, verdier og refleksjon i tilknyning til Olweus programmet og 
relasjonskompetanse.Vi har ”Kompetanseplan for Myra skole”. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen har blitt knyttet til det arbeidet vi gjør med utvikling av rela-
sjonskompetanse. Vi har ”Kompetanseplan for Myra skole” 

Vi gjennomførte Ståstedsanalysen (Udir) på planleggingsdagen i januar 2015. Sammen med elevun-
dersøkelsen, foreldreundersøkelsen og den årlige mobbeundersøkelsen som er knyttet til Olweuspro-
grammet har dette vært grunnlag for refleksjon og bakgrunn for nye mål og tiltak i 2016. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Mål: Arbeide proaktivt med det psykososiale arbeidsmiljøet. 
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Arbeidsmiljøutvikling har vært tema i fagmøtet en gang i måneden. Vi har hatt fokus på å skape ett 
felles godt arbeidsmiljø for skole og SFO. 

HMS- utvalget har deltatt på flere felles skoleringer i kommunal regi dette året. HMS- utvalget er flinke 
til å dra i gang felles aktiviteter for både skole og SFO. I august ble planleggingsdagene brukt til felles 
opplevelser og styrking av relasjoner mellom skole og SFO. 

 

Avvik: 2 avvik som er lukket og fulgt opp. 

  

 

 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 213 239 250 260 
Barn i SFO 75 90 85 80 
Antall årsverk ledelse 1,6 1,6 1,6 1,6 
Antall årsverk pedagogisk personale 18,49 18,1 18,6 18,4 
Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 3,40 4,7 6,1 5,0 
Total årsverk 23,49 24,4 26,3 25,0 
Tabellen viser en nedgang på 1,3 årsverk i 2015. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,3 2,5  1,3 
Fravær langtid (%) 9,7 4,0  6,5 
Nærvær (%) 89,0 93,5 92,2 92,2 
Fravær korttid 1.tertial var 3,7 og 2. tertial 2,9. Fravær langtid 1. tertial var 2,6 og 2. tertial 1,9.Vi har 
hatt et redusert nærvær ved slutten av året (november). Vi har hatt flere langtisdsykemeldte ved slut-
ten av året der fraværet ikke er relatert til arbeidsplassen.  

Vi er fornøyde med denne utviklingen både for skole og SFO når vi sammenligner med nærværstall for 
2014.   

0 

1 

2 

3 

Alle avvik Lukkede avvik 

Status 2015 

0 

1 

2 

3 

Meget alvorlig 

Alvorlighetsgrad 2015 

0 

1 

2 

Trusler/vold Annet 

Avvikstyper 2015 
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44 – Nesheim skole 
Enhetsleder: Bodil Pihlfelt Haugen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 

I kr I % 

Sum utgifter 11 105 12 076 10 957 9 640 -1 317 -13,7 % 

Sum inntekter -1 282 -1 344 -1 771 -905 866 -95,7 % 
Netto driftsramme 
enheten 9 822 10 733 9 186 8 735 -451 -5,2 % 

 

Årsaken til merforbruket har i stor grad vært økt bemanning i forhold til utfordringer i elevmassen, og 
vikarbruk ved sykdom. Det er blitt gjort grep i forhold til reduksjon av stillinger for barne-og ungdoms-
arbeider og noe vernepleier. De økte inntektene skyldes  langtidssykmeldinger, og refusjoner i forbin-
delse med videreutdanning. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
2015 har vært Friluftlivets år. Enheten hadde bruk av nærområdet i alle fag som satsingsområde.  
Skolens lavvo har vært flittig i bruk. Det samme har naturområdene, blant annet  rundt fagene norsk, 
matematikk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk. Fire klasser har dessuten vært invitert med 
lokale jegere på rådyrjakt. 

”Klasseledelse” er et tema det har vært jobbet med hele tiden. 

Et tredje mål var utfordring av de kreative sidene hos elever og lærere. Det kom tydelig frem i en 
lokalskrevet musikal med to forestillinger før jul. 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

7 Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 43 45 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 47 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing - 45 
Det var datatekniske årsaker som gjorde at prøven i engelsk ikke ble gjennomført. Dette er nå ordnet 
opp i. Resultatet i lesing og regning er litt under målsettingen. Resultatene er gjennomgått i kollegiet, 
og det er lagt opp en undervisning i klasserommet som gjenspeiler dette. I første klasse er det prøvd 
ut et nytt program for leseinnlæring som viser seg å ha god effekt på  opplæring i tidlig innsats. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 

2015 Mål 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,4 3,5 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,1 1,1 
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I forhold til vurdering for læring har vi innført læringspartnere på alle trinn i mange fag. Det er en god 
arbeidsform der elevene jobber sammen, og lærer å gi hverandre konstruktive  tilbakemeldinger. Vi 
har hatt fokus på tydelige mål og kriterier for læring slik at det er lett å gi gode vurderinger. Når det 
gjelder mobbing har det vært fokus på ordets betydning og forskjellen på mobbing og erting. Hver 
måned har det vært innført en ny sosial ferdighet. 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien, Sammen for framtida, har vært sett i sammenheng med Kommunens sat-
singsområder for Oppvekstsektoren, HMS-arbeidet og Medarbeiderundersøkelsen 2015.Det er tema 
på fellesmøter, og det gjenspeiles ute i klasserommene og i samarbeid med foreldre. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Mestringsledelse og mestringsklima har vært tema på de felles møtepunktene vi har hatt. I tillegg har 
vi hatt fokus på punktene kollegastøtte og prestasjonsklima. Dette har vi sett i sammenheng med ar-
beidet med våre mål innenfor HMS-arbeidet og arbeidsgiverstrategien.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Høsten 2015 formet vi to mål som er viktige for oss i vårt HMS-arbeid. 
* Respekt for hverandres holdninger. Være inkluderende og rause. 
* Snakke pent om hverandre. Tenke positivt. 
I tillegg følger vi opp HMS-utvalgets oppgaver slik de kommer frem i HMS-håndboka. 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 106 112 111 121 

Barn i SFO 30 25 22 20 
Antall årsverk ledelse 1,0 1,0 1,0 1,0 
Antall årsverk pedagogisk personale 7,46 7,8 9,0 9,0 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 2,8 3,8 5,1 4,5 

Total årsverk 11,36 12,6 15,1 14,5 

Enheten har hatt en økning i elevtallet i 2015. Endringen i elevmassen har ført til en liten reduk-
sjon i antall årsverk for assistenter / fagarbeidere. Reduksjonen av barn på SFO er bekymrings-
full. Både antallet barn, og det at flere og flere benytter halv plass.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 0,8 1,0  0,8 

Fravær langtid (%) 1,7 7,1  1,5 

Nærvær (%) 97,5 91,9 92,2 97,7 
 

Enheten har hatt et høyt nærvær de siste årene. Resultatet i 2015 viser et høyere langtidsfravær enn 
ønskelig. Dette ser nå ut til å snu, bl.a. på grunn av mulig tilrettelegging. 
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46 – Rykene skole 
Enhetsleder: Astrid Hagen Krog 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 9 874 13 614 16 119 15 333 -786 -5,1 % 

Sum inntekter -1 096 -1 995 -3 055 -2 297 758 -33,0 % 
Netto driftsramme 
enheten 8 778 11 619 13 064 13 036 -28 -0,2 % 

 

2015 er det første hele året vi har vært en sammenslått skole. Det har vært krevende med tanke på de 
store behovene som dukket opp etter hvert, både når det gjaldt undervisningsmateriell og utstyr, spe-
sielt ulike former for IKT og AV – utstyr, samt inventar av ulikt slag. Det har også vært nødvendig med 
nye elektriske installasjoner. Kostnader knyttet til inventar, bl.a. pulter og stoler, har vært relativt høye. 
Det var ikke bevilget penger til noen form for inventar i nybygget, så alt måtte dekkes via skolens bud-
sjett, samt det restbudsjettet vi fikk fra Løddesøl skole. Vi har også hatt kostnader knyttet til HMS – 
tiltak på helsesøsters kontor etter at hun måtte bytte rom i forbindelse med sammenslåingen. Det 
samme gjaldt for lærernes arbeidsrom og personalrom. I tillegg har vi hatt stadig økende utgifter til 
spesialundervisningen.  

Det ble innført delvis kjøpestopp fra april som varte ut hele 2015. Vi har imidlertid ikke fått inn syke-
pengerefusjon for desember på i overkant av kr.54.000 slik vi hadde beregnet, dette er regnskapsført i 
2016. Det betyr at regnskapet av denne grunn viser et lite underskudd. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Etter at mange av de praktiske oppgavene knyttet til sammenslåingen var gjennomført, bestemte vi fra 
skolestart høsten 2015 at vi skulle satse på sosial kompetanse, der verbal plaging og krenkelser skulle 
stå i fokus. Foruten det forebyggende arbeidet i klassene, innførte vi et trivselslederopplegg som inne-
bærer stor elevaktivitet. Det er nå to assistenter som har ansvaret for dette opplegget, sammen med 
trivselslederne, og det fungerer veldig positivt. Trivselslederne utvikler seg og lærer å ta ansvar, og det 
stimulerer til økt aktivitet blant elevene. FAU har vært en viktig samarbeidsfaktor i dette arbeidet, både 
ved å slutte seg til opplegget, men ikke minst at de bidro til et spleiselag ved oppstarten. Det gjorde at 
det var lettere for oss å prioritere nettopp dette blant alle andre ekstraordinære kostnadskrevende 
tiltak som måtte dekkes av skolens budsjett. 

I tillegg til dette ligger strategisk kart i bunnen av faglig virksomhet, samt skole-hjemsamarbeid. 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

7 Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 44  52 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 41  50 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 44  50 
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Resultatet på alle tre prøvene er langt dårligere enn høsten 2014. Klassen har en høy andel med spe-
sialundervisning og vi hadde bare to delvise fritak. 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 2015 Mål 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,9 4,0 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,3 1,0 
 

Læringsmiljø 
Vi nådde ikke helt målsettingen vår for 2015, og vi ligger under kommunens resultat. Vi jobber imidler-
tid med en høyere bevisstgjøring i vurderingsarbeidet generelt. Når det gjelder mobbing, har vi samme 
resultat som kommunen, men noe dårligere enn målsettingen vår. Dette området jobber vi med konti-
nuerlig, og har egne prosedyrer og rutiner på området. 

Sosiale ferdigheter er høyt prioritert som en forutsetning for å lykkes med å skape og opprettholde et 
godt læringsmiljø. I tillegg til trivselsledere har vi læringspartnere på alle trinn som et utgangspunkt for 
egenvurdering og faglige drøftinger mellom elevene. Dette skal også bidra til å bevisstgjøre elevene 
på medvirkning og de mulighetene dette gir.  

I tillegg arbeider vi spesielt med å tilrettelegge for og organisere en best mulig tpo – undervisning. 
Hensikten er å få færre elever over på spesialundervisning, noe vi har hatt en jevn økning i gjennom 
hele året. Regning, lesing og engelsk er de viktigste områdene for tpo – arbeidet vårt. 

Arbeidsgiverstrategien 
Vi har hatt 2 HMS – møter på kveldstid for hele personalet, der vi har drøftet saker som har vært aktu-
elle for oss. Det har handlet om forventinger til hverandre, samarbeidsmuligheter og sosialt arbeid 
med elever i skolen og barn i SFO. I det andre møtet foretok vi en evaluering, og det  resulterte i et 
forventningsdokument der forventninger til assistenter, lærere og ledelse ble beskrevet, samt forvent-
ninger fra ledelse til ansatte. Disse punktene skal bidra til å bevisstgjøre praksisen vår.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Denne ble i første omgang kort referert for personalet. I tillegg planla vi å arbeide med den i personal-
gruppene, men av ulike årsaker har vi ikke fått prioritert dette slik vi opprinnelig hadde tenkt. Arbeidet 
vil derfor fortsette utover våren i 2016. Det samme gjelder for elevundersøkelsen og vår egen interne 
trivselsundersøkelse fra 2. – 4.trinn. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Et viktig mål i 2015 har vært å få på plass gode rutiner for beredskapsarbeid, samt en del praktiske 
forhold. HMS – utvalget har gjennomført interne befaringer for å få dette på plass, bl.a. oppgradering 
av internt alarmsystem. Det har vært gjennomført en befaring knyttet til inneklima/arbeidsforhold, men 
oppfølgingsarbeidet er ikke på plass. Det samme gjelder for bygg og uteområder. Vi hadde 1 registrert  
HMS – avvik i 2015, dette ble lukket. 

Avvik 
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Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever   * 184 

Barn i SFO    50 

Antall årsverk ledelse    2 

Antall årsverk pedagogisk personale    15 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere    6,35 

Total årsverk     23,35 
 

Det har vært noen endringer i årsverk for pedagoger i løpet av året, spesielt fra høsten 2015, derfor er 
dette dagens tall. Det samme gjelder for assistenter. Dette har skjedd for å styrke enkelte av klassene 
som har store utfordringer. I tillegg kommer 0,8 årsverk med kontorpersonale. 

*Historiske tall er ikke sammenlignbare, og er derfor ikke med. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,1 1,1  1,0 

Fravær langtid (%) 0,7 5,1  0,5 

Nærvær (%) 98,2 93,8 92,2 98,5 
 

Korttidsfraværet har holdt seg stabilt, men langtidsfraværet har økt betraktelig utover året, særlig i 
løpet av høstterminen. Vi har foretatt en god del tilrettelegginger, men det er svært sammensatte  
årsaker til langtidsfraværet. Vi har derfor ikke nådd målene vi satte for 2015 på dette området. 
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47 – Sandnes skole 
Enhetsleder: Synnøve Solheim Pedersen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 

I kr I % 

Sum utgifter 19 586 22 698 20 550 19 000 -1 550 -8,2 % 

Sum inntekter -3 639 -4 761 -4 764 -3 733 1 031 -27,6 % 
Netto driftsramme 
enheten 15 947 17 937 15 786 15 267 -519 -3,4 % 

Som nevnt i 2. tertial var vi kjent med at vi i august fikk flere elever som medførte merutgifter. Ca. 
200.000,- i sykerefusjon, som skulle kommet inn i 2015, kom  på regnskapet i januar 2016. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  
Vårt strategiske kart er et viktig styringsdokument for skolen. Hovedmålene for enheten er i samsvar 
med Kunnskapsløftet. Alle på Sandnes jobber for at elevene skal bli i stand til å mestre livene sine og 
blir ”gagns menneske”.  

Vi deltar i det naturlige skolefagprogrammet ”Den naturlige skolesekken” for 3. år på rad. Vi er nå godt 
i gang med ”Vurdering For Læring”. Vårt program for sosial kompetanse har vært videreført. Vi styrker 
de sosiale ferdighetene gjennom det omfattende Hel-ART-programmet vårt. Tydelig klasseledelse, 
rammer for timene og oppsummering etter hver økt bidrar positivt i forhold til elevenes læring. Eleve-
nes medvirkning økes gjennom deltagelse i elevråd, skolemiljøutvalg, utviklingssamtaler, elevsamtaler 
og læringssamtaler. FAU har arbeidet sammen med skolen bla. for å viderutvikle skolens uteområde 
med tanke på å legge til rette for økt fysisk aktivitet, og drøfte aktuelle saker. 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

7 Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 45 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 44 48 
Vi fortsetter vår systematiske jobbing innenfor satsningsområdene norsk, regning og engelsk. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 

 2015 
Mål 

 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,7 3,7 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,4 1,0 
Vi bruker vår ”Handlingsplan mot mobbing” i forhold til forebyggende arbeid – og oppfølging i mobbe-
saker. 

Arbeidsgiverstrategien 
Vi reflekterer systematisk over de ulike punktene i arbeidsgiverstrategien. Vi drøfter de viktige temae-
ne på personalmøter med jevne mellomrom. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Spesielt i tider med fravær i personalet, er det viktig å være tilstede og lytte aktivt når noen har noe på 
hjertet. I disse samtalene, samt i medarbeidersamtalene, drøfter vi hvordan hver enkelt best kan bidra 
i det daglige arbeid. Leders oppgave er å bruke personalets kompetanse på den mest optimale måten. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Vi tar saker fortløpende og legger til rette for en åpen dialog når noe er utfordrende og vanskelig. 
Hadde vi fjernet den økte bemanningen rundt enkeltelever, ville det sannsynligvis vært betraktelig flere 
avviksmeldinger. Størstedelen av disse avvikene er i forhold til elever som burde hatt et tilbud med en 
annen kompetanse enn det vår skole kan gi. 

 

  
 

 

 Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 218 228 243 263 
Barn i SFO 94 112 127 119 
Antall årsverk ledelse 1,14 2,0 1,6 2,4 
Antall årsverk pedagogisk personale 14,1 14,28 14,5 17,35 
Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 3,7 3,74 3,8 3,9 
Total årsverk 18,94 20,02 19,9 23,75 
Flere elevgrupper medfører mer pedagogisk personale. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 2,3 2,4  1,5 

Fravær langtid (%) 10,4 9,4  5.5 

Nærvær (%) 87,3 88,1 92,2 93 
Langtidsfraværet skyldes bl.a. svangerskapspermisjoner og somatiske lidelser. Det vi vet om sykefra-
vær, har ikke vært relatert til arbeidsplassen.  
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50 – Strømmen oppvekstsenter 
Enhetsleder: Geir Erling Birkeland 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Strømmen oppvekstsenter har glade, trygge og lekende barn i et spennende læringsmiljø, hvor alle 
utvikler et positivt selvbilde ved å vise hverandre respekt og omsorg. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 28 771 30 374 25 781 21 772 -4 009 -18,4 % 

Sum inntekter -5 858 -6 700 -6 999 -3 887 3 113 -80,1 % 
Netto driftsramme 
enheten 22 913 23 674 18 781 17 885 -896 -5,0 % 

 

I år går enheten med et underskudd på 896 000 kroner. Underskuddet skyldes hovedsakelig utgifter til 
vikar i barnehagen samt utgifter knyttet til elever med store behov i skolen. Det er viktig å påpeke at 
barnehagen vår er underfinansiert når det gjelder midler til vikar og drift generelt sammenliknet med 
øvrige kommunale barnehager. Tidligere år har vi kunne overføre midler fra skolebudsjettet til barne-
hagen slik at regnskapet samlet har gått i balanse. Dette vil være vanskelig fremover da skolebudsjet-
tet er minimalisert!  

Barnehagens regnskap for 2016 vil være svært krevende å få i mål på en god måte. Forhåpentligvis  
får vi en økonomisk tildelingsmodell for barnehagene som i større grad baserer seg på antall barn fra 
2017. Slik det ligger an nå følger de gamle skjevhetene i tildelingen mellom barnehagene også for 
budsjettåret 2016. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Faglig utvikling i skolen 
Vi har jobbet med et leseprosjekt – da særlig med å øke elevenes leseferdigheter og leseforståelse. Vi 
har arbeidet med å utvikle gode rutiner for Vurdering for læring. Dette arbeidet fortsetter for fullt utover 
2016. 

- Tilrettelagt undervisning for enkeltelever bla. på skolens ”Oase”. 
- Spesialundervisning og læreplanarbeid har vært viktige områder vi har arbeidet grundig med 

gjennom 2015. 
- En lærer studerer matematikk gjennom skoleåret 2015/2016. To lærere er skolert til ART-

instruktører i løpet av 2015. 

Faglig utvikling i barnehagen 
Det er jobbet med følgende fagområder i Rammmeplanen: 

- Kommunikasjon, språk og tekst. 
- Natur, miljø og teknikk. 
- Nærmiljø og samfunn 
- Realfag i barnehagen. Vi har fått kompetansemidler fra Fylkesmannen og setter spesielt fokus på 

et matematisk læringsmiljø for de minste. 
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Sosial kompetanse i skolen 
Vi er en godkjent Olweus-skole som arbeider etter denne metodikken mot mobbing og antisosial at-
ferd. Vi har et stort fokus på elevenes læringsmiljø og klasseledelse.  

Sosial kompetanse i barnehagen 
”Være sammen” er barnehagens program for sosial kompetanse. ”Være sammen” handler om sosial 
kompetanse hos barn og voksne, aggresjonsmestring og relasjonsbygging. Overordnet fokus er selve 
barnefellesskapet og tilhørighet til dette. Vi har arbeidet mye med dette i voksenmiljøet. 

Skole-hjem samarbeid 
Vi har en oppdatert standard for skole/hjemsamabeid. Skolens organer er aktive og skal oppleves 
meningsfulle. Det er et svært godt samarbeid med FAU. FAU arbeider for tiden med en ideperm til 
klassekontaktene; ”Hvilke oppgaver ligger til rollen som klassekontakt?” 

Medvirkning i barnehagen 
Det har vært arbeidet med anerkjennelse – barna møter forståelse for sine ideer og initiativ. Vi har 
innført medvirkning som tema på alle foreldremøtene. 

Faglig utvikling  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2015 

Mål 
2015 

Sk
ol

e 
1-

7 Faglig utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 43 49 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 40 49 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 43 49 
 

Vi skårer dårligere enn ønskelig på Nasjonale prøver i år. Det er først og fremst leseferdighetene som 
er for dårlige hos elevene våre. Dette gir seg utslag også i regning og engelsk. Resultatene er disku-
tert i personalet og vi satser på å forbedre leseferdighetene fremover. Vi holder lesekurs for de eleve-
ne som har behov for dette, og vi har et spesielt fokus på leseopplæring generelt. Vi avholder lesepro-
sjekter høst og vår for å sette fokus og øve.  

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 

2015 Mål 2015 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,9 4,0 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,3 1,3 1,0 
 

Vi skårer midt på treet når det gjelder Vurdering for læring og mobbing. Skolen har satt i gang et godt 
arbeid med Vurdering for læring i høst. Vi håper dette arbeidet skrur resultatene et lite knepp i riktig 
retning. Når det gjelder mobbing, arbeides det systematisk knyttet opp til Olweus-programmet. 

 

Indikator i barnehageundersøkelsen 2015 Resultat 2015 Mål 2016 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,59 4,50 

Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,11 4,20 

De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,41 4,50 

De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,48 4,50 

Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,57 4,60 
 

I barnehageundersøkelsen skårer vi bra. Vi har prøvd å sette målene noe høyere for neste år, men 
innser at det vil være vanskelig å skåre stort bedre enn det vi har gjort i år. 
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Arbeidsgiverstrategien 
Strømmen oppvekstsenter har utarbeidet sitt eget verdidokument og har arbeidet med temaer innenfor 
dette på planleggingsdager. Verdidokumentet henger godt sammen med arbeidsgiverstrategien:  
Sammen om framtida! 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har vært gjennomgått og diskutert i personalmøter og 
HMS-utvalg. Vi har hatt spesielt fokus på mestringsklima og mestringsledelse. Nevnte områder vil 
også være tema i medarbeidersamtalene utover våren. Resultater fra diverse brukerundersøkelser er 
kommentert ovenfor. Som Olweusskole deltar vi også årlig i Olweusundersøkelsen som omhandler 
mobbing spesielt. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Vi har et oppegående HMS-utvalg med jevnlige møter. I forbindelse med sykefraværsarbeidet har vi 
hatt oppfølging av personalavdelingen to ganger i løpet av 2015. 

Det er ikke registrert avvik i 2015. 

Årsverk og antall elever og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall elever 152 157 149 150 

Barn i SFO 43 42 48 52 

Antall årsverk ledelse 2 2 2 2 

Antall årsverk pedagogisk personale 17,17 17,02 16,75 16,77 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 16,19 15,57 16,65 15,88 

Total årsverk skole 16,21 15,43 15,40 15,48 

Årsverk barnehage 21,55 21,25 21,25 19 

Antall barn I barnehage 81 81 80 80 
Antallet barn i barnehagen har vært stabilt. Vi har vært heldige og fått fylt opp plassene de siste årene. 
Det blir spennende å se om vi klarer å gå med fulle barnegrupper i årene som kommer siden vi nå har 
full barnehagedekning i Arendal.  

Elevtallet i skolen er ganske stabilt. I småskolen har vi bortimot fulle grupper og elevtallet vil trolig stige 
forsiktig fremover. 

Antall årsverk i barnehagen er redusert noe på grunn av at noen stillinger er overført til Spesialpeda-
gogisk enhet. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 2,9 2,9   
Fravær langtid (%) 9,0 8,6   
Nærvær (%) 88,1 88,5 92,2 92,,2 
Enheten har hatt stort fravær de siste årene. Spesielt har langtidsfraværet vært stort. Vi har hatt flere 
langtidssykemeldte både i skolen, barnehagen og i sfo.  Høsten 2015 har vært svært bra med tanke 
på nærvær i skolen og sfo. Barnehagen har fortsatt stort langtidsfravær. De sykemeldte i barnehagen 
vil være sykemeldt utover våren 2016, og nærværstallene vil følgelig fortsatt være ugreie. 

Fraværet har vært diskutert i HMS-utvalget og det virker ikke som om fraværet er arbeidsrelatert. 
HMS-utvalget har hatt to besøk av personalavdelingen i sakens anledning i løpet av 2015. 

Vi har hatt flere arbeidstakere med på kommunens opplegg Raskere frisk. De ansatte gir svært gode 
tilbakemeldinger på oppfølgingen som blir gitt her. 
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53 – Tromøy barnehageenhet 
Enhetsleder: Johnny Svensvik 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 16 862 16 547 13 537 12 579 -958 -7,6 % 

Sum inntekter -3 163 -3 116 -3 595 -2 650 945 -35,7 % 
Netto driftsramme 
enheten 13 699 13 431 9 942 9 929 -13 -0,1 % 

 

Enheten kom i 2015 i balanse.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Enheten har hatt stort fokus på ergonomi & pedagogikk, det skal vi fortsette med. Vi har tre hovedmål:  
1. Nærvær på over 95%. I 2015 endte vi på 96,32, det er vi veldig godt fornøyd med. Det er viktig    

at vi har et sterkt fokus på at personalet er på jobb, det er med på å gjøre barnehagen til en god 
plass å være både for store og små. 

2. Slipp barna til. Vi har hele tiden fokus på hva barna kan klare selv. Vi ser en formidabel utvikling, 
hele tiden strekker vi oss mot å bli bedre. 

3. Vi skal være en helsefremmende barnehage. Fokus på å legge til rette for personal som har ut-
fordringer i forhold til helsen, fokus på den daglige jobbingen i barnehagen, vi skal ha det bra på 
jobb.  

 

Måltall  
Indikator i barnehageundersøkelsen 2015 Resultat 2015 Mål 2016 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,73 5 

Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,20 5 

De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,55 5 

De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,71 5 

Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,57 5 
 

Arbeidsgiverstrategien 
Det har blitt jobbet med arbeidsgiverstrategien på planleggingsdager, ledermøter og personalmøter. 
HMS-utvalget har laget en personlig plan hvor den også er inni. På denne måten får alle ansatte og 
vikarer den samme informasjonen.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Vi er svært godt fornøyd med svarene på medarbeider- og brukerundersøkelsen 2015. Vi jobber kon-
tinuerlig med å bli bedre på alle områder. Det som er veldig hyggelig, er at foreldre/foresatte legger 
merke til hvordan vi jobber, og dette ser en igjen i undersøkelsen. Tillit til personalet er også avgjøren-
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de for at vi skal få gjort det beste vi kan for barna. I forhold til medarbeiderundersøkelsen, så er det 
veldig bra at personalet er fornøyd med hvordan vi jobber med å styrke kompetansen til den enkelte. 
Det er også veldig bra at personalet opplever en stor grad av autonomi og en stor grad av indre moti-
vasjon for å gå jobb. Tiltak etter undersøkelsene så langt er at vi har takket foreldre/foresatte for sva-
rene og laget en kort oversikt over svarene. Vi har i etterkant av dette også laget en brosjyre/nettside 
for  Tromøy barnehageenhet og en felles for alle kommunale barnehagene i Arendal. Dette vil forhå-
penligvis gjøre oss synlige for kommende brukere.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enheten har HMS-møter en gang pr. mnd, da er alle barnehagene representert.  
Våre HMS-mål: 1. Nærvær på over 95%. 2. Slipp barna til. 3. Vi skal være en helsefremmende barne-
hage. Vi er en miljøfyrtårnbedrift, det skal prege vårt daglige arbeid. Det er ikke registrert avvik i 2015. 

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall barn 103 103 87 84 

Antall årsverk 27,7 24,7 20,8 20,8 
 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 2,2 1,5  2% 

Fravær langtid (%) 4,3 2,2  3% 

Nærvær (%) 93,6 96,3 92,2 95% 
 

Vi jobber bevisst med å øke nærværet, derfor veldig hyggelig at vi i 2015 fikk et nærvær på 96,32%. 
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54 – Hisøy barnehageenhet 
Enhetsleder: Solveig Abrahamsen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 14 819 15 617 15 959 13 816 -2 143 -15,5 % 

Sum inntekter -2 346 -2 411 -4 695 -2 489 2 205 -88,6 % 
Netto driftsramme 
enheten 12 473 13 206 11 264 11 327 62 0,5 % 

 

Som nevnt ved tidligere anledninger har enheten jobbet kontinuerlig og målbevisst med økonomisty-
ring. Tidlig i 2015 ble enheten pålagt et innsparingskrav på 200.000. Regnskapstallene har vært vans-
kelige å ”lese”/tolke/kontrollere selv med hjelp og veiledning fra vår økonomikontakt på rådhuset.  

Innsparingen er gjort, og vi tenker oss ulike forklaringer; 1. Alle barnehageplasser ble fylt opp utover 
høsten 2015. 2. Redusert barnetall og pedagogtall på småbarnsavdelingene (Reduksjonen skyldes 
færre søkere, ikke økonomi). 3. Billige vikarer ved langtidssykemeldinger. 4. Restriktiv vikarbruk, vi 
spør oss til tider om den har vært for restriktiv? 

Enheten er en ”suksess” rent økonomisk i 2015, men for 2016 er det budsjettert med færre småbarns-
plasser og færre pedagoger, vi er usikre på søkermassen mv. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Etter åpningen i august 2014, er Stemmehagen nå en barnehage som er vel etablert. Samarbeidet 
fungerer godt. Vi har etablert gode rutiner, og den praktiske hverdagen fungerer bra. Vi har utvidet 
åpningstiden.Tradisjoner, fester og merkedager er etablert og har funnet sitt innhold. Et antall av våre 
barn har store funksjonshemminger og arbeidet med faglig oppdatering og inkludering pågår kontinu-
erlig. Vi synes vi leverer høy kvalitet på våre tjenester, spesielt hva gjelder raushet og respekt (jfr. 
Brukerundersøkelse) Vi har endog ansatte som finner overskudd og er spontane i hverdagen; Stadig 
oppstår små teateroppsetninger, både barn og voksne deltar, dette igjen skaper energi og glede i 
hverdagen. 

Vi har utarbeidet en ny plan for de kommende tre år i tråd med kommunens satsingsområder for sine 
barnehager. Faglig står vi for en helhetlig tilnærming til barns læring og utvikling. Vi har utfordret oss 
selv spesielt på å fordype oss i barns lek og den voksnes rolle for å stimulere og videreutvikle leken. 
For å fokusere mer på fag (spesielt etterspurt i siste medarbeiderundersøkelse), har vi bl. a. innført 
fagmøter som inkluderer hele personalgruppen. Vi har også prioritert å støtte assistenter som har 
nsket å ta fagbrev. I 2015 avla to av våre assistenter fagbrev, i 2016 planlegger ytterligere fire å gjøre 
det samme.  

Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2015 Resultat 2015 Mål 2016 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,76 4,76 

Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,25 4,3 

De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,62 4,7 

De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,53 4,6 

Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,46 4,7 
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Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien er et tema som enheten har stor fokus på og det arbeides systematisk med 
etisk bevissthet i enheten, spesielt i disse økonomisk krevende tider. Se også ”Enhets tjenester” 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
2015 har vært et spennende og krevende år. Det å bygge en helt ny organisasjon med alt det innebæ-
rer av praktisk organisering, kompetanse- og kulturbygging har tatt det meste av tiden. Gjennom hele 
2015 har vi derfor hatt som mål å sikre gode kulturer knyttet til samarbeid, intert og eksternt, holdning-
er, rutiner og fag. 

For å møte føringene i medarbeider-og brukerundersøkelsene har vi gjort noen grep. I forbindelse 
med utviklingssamtalene med foreldrene, har vi stilt spørsmålet: ”Hva tenker dere om brukemedvirk-
ning?” og reflektert sammen omkring hvordan medvirkningen kan økes. Ved årets medarbeidersamta-
ler ble det laget spørsmål knyttet til mestringsledelse og mestringsklima. 

Resultatene av undersøkelsene har gitt oss gode indikatorer på hva vi er gode på og på hvilke områ-
der som kan bli bedre. Vi har vært veldig spent på årets brukerundersøkelse siden foreldrene i ut-
ganspunktet var veldig godt fornøyd med de ”gamle” barnehagene. Svarene viser at strategien vår har 
vært vellykket. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
• Enheten har hatt faste HMS-møter. 

• HMS-utvalget har deltatt på felles kursing i regi av kommunen. 

• Verneombudet  har gjennomført et 3 dagers kurs gjennom Agder Arbeidsmiljø. 

• HMS-utvalget har hatt mye fokus på nærvær. 

• Gjennomført medarbeidersamtale med samtlig ansatte. 

• Vi har etablert rutiner for brannvern.gjennomført brannøvelser og vernerunde. 

• Personalet er gjort kjent med HMS og kvalitetsystemet. 

• Beredskapspermen er revidert. 

• Vi har startet prossen mot å bli miljøfyrtårnssertifisert. 

• Vi har gjennomført førstehjelps-og livreddingsopplæring. 

 
Det er ikke registrert avvik i 2015. 

Enheten har etablert en god kultur for å komme med raske løsninger på ulike probler som luftes, ek-
sempelvis innkjøp av ørepropper til personale som jobber med barn som lager mye lyd eller løftehjel-
pemidler og treningsmuligheter for personale som har tunge løft. 

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall barn 72 75 74 68 

Antall årsverk 24,15 24,8 25,47 25,37 
 

Stemmehagen er en vanlig barnehagen med en gunnbemanning på 3 ansatte pr avdeling. I tillegg er 
vi en barnehage som tar i mot kommunens barn med autisme og multifunksjonshemminger. 
Pr.01.08.15 hadde vi 7 barn med omfattende funksjonshemminger som har såvel spesialundervisning 
som oppfølging en-ti-en. Antall årsverk vil derfor kunne variere fra år til år. 
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Nærvær 

 2014 2015   
Fravær korttid (%) 1,0 3,0  2 

Fravær langtid (%) 4,7 10,9  3 

Nærvær (%) 94,4 86,1 92,2 95 
 

Enheten har hatt et år med mye fravær. Det er spesielt langtidsfraværet som peker seg ut. Fraværet 
har jevnlig vært oppe til diskusjon i HMS-utvalget og vi har hatt mye kontakt med personalavdelingen i 
kommunen. Sykemeldingene kommuniseres ikke å være jobbrelatert. Vi har etter hvert en personal-
gruppe med relativt høyt snitt aldersmessig. Barnehagearbeid er krevende og eldre arbeidstakere 
synes å ha større helseplager. 

Vi har fulgt situasjonen tett og førsøkt å legge til rette for alternative stillinger eller særskilt oppfølging 
av den enkelte. Arbeid med nærvær/fravær prioriteres høyt kommende år. 

  



Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

133 

 

55 – Barnehager sentrum øst 
Enhetsleder: Anne Quist Paulsen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 16 928 16 708 13 133 11 637 -1 496 -12,9 % 

Sum inntekter -3 363 -3 537 -3 574 -2 473 1 101 -44,5 % 
Netto driftsramme 
enheten 13 565 13 171 9 559 9 164 -395 -4,3 % 

 

Merforbruket i enheten skyldes vikarutgifter. Tiltak som ble iverksatt for å begrense merutgiftene i  
2015 var: Vi fikk 100 000,- i tilretteleggingstilskudd fra NAV, vi reduserte antall kveldsmøter høsten 
2015 for å spare utgifter til overtid. Avdelingene måtte klare seg uten vikar når det var forsvarlig. Vi 
hadde lærlinger og praksiskandidater for å styrke bemanningen. Men høsten 2015 var preget av syke-
fravær innenfor sykemeldingsperioden, med lite sykerefusjon fra NAV. Seniortiltak i enheten ble større 
enn budsjettert. Vi hadde et etterslep på vikarutgifter fra høsten 2014 som ble utbetalt i 2015. Til tross 
for tiltakene, ble det merforbruk i enheten. Ledergruppa, HMS gruppa og i SU ble forløpende informert 
om utfordringene våre i forhold til vikarutgiftene. Se også tertialrapport fra september.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Barnehager Sentrum Øst har hatt flere ulike satsingsområder: Å gi barna et godt grunnlag for språk, 
tallforståelse og sosial kompetanse. Vårt tema i 2015 har vært bevegelsesglede. Dette er et 5- årig 
prosjekt fra 2014-2019. Året som har gått har hatt spesielt fokus på realfag. Målet har vært å gi barn 
en følelse av mestring og å skape nysgjerrighet for realfag. Vi er ofte på Vitensenteret, og vi har jobbet 
med bevisstgjøring av hverdagsmatematikken. Barnehagen jobber også godt med ”Være sammen” 
prosjektet. Grunntemaene i Være sammen er sosial kompetanse, autoritative voksne og tidlig innsats. 
Håndtering av utfordrende atferd er også sentralt. Barn lærer helhetlig, å legge til rette for god lek er 
viktig for oss. Dette krever voksne som er kompetente og engasjerte. Flerspråklighet er et av de om-
rådene vi jobber mye med. Språkstimulering i små grupper, bevisstgjøring av voksnes ansvar for å 
bruke alle muligheter til å bruke språket aktivt og sette ord på konkreter i hverdagen.  

Kompetanseplanen vår viser satsingen på nevnte områder; planleggingsdager, kurs, personalmøter 
og fagteam blir brukt for å øke ansattes kompetanse.  

Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2015 Resultat 2015 Mål 2016 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,38 4,4 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 3,61 4,2 
De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,03 4,4 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,21 4,5 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,52 4,6 
 

Brukerundersøkelsen viser områder vi må jobbe mer med. Vi har jobbet mye med vennskap blant 
barn, det vil vi fortsette med. Det er viktig at vi synliggjør arbeidet vårt overfor foreldre, og at vi involve-
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rer foreldre mer i planleggingen vår. Foreldremøter og - samtaler er viktig arenaer der foreldre kan 
bidra. De daglige møtene er allikevel de viktigste. Vi hadde 34 svar (av 83 barn), målet ved neste un-
dersøkelse er å øke svarprosenten til 80 %. SU er informert om resultatene. 

Arbeidsgiverstrategien 
Vi har jobbet med rolleavklaringer og forventninger. Vi har også gått igjennom og redigert samspills-
regler. Fagteam hver måned har fokus på ulike sider ved virksomheten, bl a faglige og etiske disku-
sjoner i forhold til voksenrollen i barnehagen. Da inngår refleksjon rundt samarbeid med foreldre, barn 
og kolleger. Ansvar for eget jobbnærvær har vi også hatt oppe til diskusjon.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
God tilbakemeldingskultur er et viktig satsingsområde hos oss. Hvordan gjøre hverandre gode, og 
hvordan være en støttende kollega? Det bygger på god kommunikasjon, og dette har vi hatt som tema 
på personalmøter. Mestringsklima er noe vi skal fortsette å jobbe aktivt med. Å dele erfaringer og 
kunnskap bygger opp en kultur som gir grunnlag for godt samarbeid. Fagteamene vi har annenhver 
måned har fokus på dette. Alle ansatte har hatt medarbeidersamtaler i 2015.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enheten har HMS møte en gang i måneden, med tillitsvalgte, HMS ansvarlig, verneombud og enhets-
leder. Vi har tema om nærvær, rolleavklaringer og arbeidsmiljø. Beredskapsplanen har blitt revidert, vi 
har jobbet med medarbeiderundersøkelsen, og vi har hatt fokus på permisjonsreglement, sykefra-
værsoppfølging, tilrettelegging og konflikthåndtering. Målet er å skape et arbeidsmiljø preget av ar-
beisglede og mangfold. HMS utvalget har deltatt på obligatoriske samlinger i kommunens regi. Vi har 
hatt vernerunde og brannøvelser. 

Det er ikke registrert avvik i 2015. 

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall barn 99 95 83 82 
Antall årsverk 26,7 26,7 21,4 19,6 
 

Antall barn i enheten har gått ned de siste årene, dette kommer av Lillebo barnehage som ble lagt ned 
1.aug 2014. I 2015 har vi hatt tilnærmet fulle barnegrupper, vi hadde en ledig plass på høsten. I 2016 
ser det ut som det kan bli utfordrende å få fylt opp alle plassene. Møllers Asyl vil antakelig bli fylt opp, 
der er det få førskolebarn i år. Gullfakse har større utfordringer her er det få søkere i oppvekstområdet. 
Vi jobber aktivt for å få fylt opp alle plassene.  

Antall årsverk er redusert tilsvarende i forhold til antall barn. Vi har ingen ekstra personalressurser i 
enheten, kun grunnbemanning. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,7 3,4   
Fravær langtid (%) 10,3 10,3   
Nærvær (%) 88,0 86,3 92,2  
 

Nærværet i 2015 har gått noe ned siden året før. Det er korttidsfraværet som har steget, dette ønsker 
vi å få ned igjen til 2014 nivå. Langtidsfraværet er stabilt, vi vil jobbe for å få dette også ned i 2016. Vi 
har en del ansatte med kroniske sykdommer, dette gjør seg gjeldende på statistikken. Vi har hatt NAV 
og Agder Arbeidsliv med i prosesser angående ergonomi og fraværsoppfølging. Vi har hatt 7 ansatte 
som har deltatt på ”Raskere frisk” i 2015. Enhetens mål for 2015 var å få fraværet ned til 92 %, dette 
blir fortsatt målet fremover. Målet er langtidsfriske medarbeidere. Tilrettelegging og god sykemel-
dingsoppfølging er viktig.   



Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

135 

 

56 – Stinta barnehageenhet 
Enhetsleder: Hilde Ljøstad Aasen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 18 370 19 112 16 900 15 671 -1 229 -7,8 % 

Sum inntekter -3 877 -3 812 -4 916 -3 496 1 420 -40,6 % 
Netto driftsramme 
enheten 14 493 15 300 11 984 12 175 191 1,6 % 

 

Enheten har hatt en stram økonomisk styring på bakgrunn av innsparingskav og færre søkere til beg-
ge barnehagene. På Strømsbuåsen endret vi rominndeling for å åpne for flere barn under 3 år. Vi 
forsinket nyansettelsesprosess pga tilstrekkelig personal i forhold til bemanningsnormen.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Enheten startet tildig i 2015 med å arbeide seg frem mot en felles visjon, en plattform for vårt daglige 
arbeid : ”sammen om trygghet, lek og undring.” Vi har engasjert personal og foreldre på ulike mø-
tearenaer for å skape eierforhold og forståelse for visjonens budskap og innhold. Dette året har vi 
spesiellt hatt fokus på ”trygghet”, som er grunnleggende for utvikling.  

Vi har to pedagogiske ledere som startet sin videreutdanning gjennom ”Agderprosjektet”. Alle foreld-
rene til våre 23 kommende førskolebarn født 2011 i Strømsbuåsen har undertegnet og vært positive til 
at barna blir en del av forskningsprosjektet fra kommende barnehageår. Gåsungen hadde for få barn 
født i 2011 til å kunne delta i prosjektet, men vil etter hvert bli indirekte engasjert.  

Gjennom Arendal som realfagkommune har vi lagt til rette for spennende forskningsmiljø i begge 
barnehagene. Her kan barn og personal leke seg med ulike enkle eksperimenter som åpner for felles 
undring og gode opplevelser. Vi mottok midler fra fylkesmannen i 2015, som i starten av 2016 vil be-
nyttes til kompetanseheving hos personalet i begge barnehagene i samarbeid med Vitensenteret.   

Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2015 Resultat 2015 Mål 2016 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,48 4,6 

Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 3,98 4,4 

De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,53 4,6 

De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,35 4,5 

Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,65 4,7 
 

Arbeidsgiverstrategien 
Gjennom ulike møtepunkt som ledermøter, veiledning og kveldsmøterhar vi lagt opp til refleksjon rundt 
etiske utfordringer og dilemmaer som utfordrer oss i barneahagedagen. 
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enheten har hatt faste HMS-møter, samtidig som noen har ”falt bort” på bakgrunn av felles HMS mø-
ter/kurs. I løpet av 2015 fikk vi valgt et verneombud og brannansvarlig, slik at vi i dag har 2 vernombud 
og 2 brannansvarlige i enheten. Det nye verneombudet har vært på 3 dagers kurs gjennom Agder 
Arbeidsmiljø. Vi startet arbeidet med å fornye beredskapsplanene med det mål at planene skal være 
tilgjengelige, lettleste og at de alltid skal være med i tursekken. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Bruker og medarbeiderundersøkelsen ga oss gode indikasjoner på hva vi er gode på og på hvilke 
områder som bør forbedres. Vi har bl.a. høy score på barns opplevelse av vennskap mens vi har noe 
dårligere score på medvirkning, både med barn og foreldre. Med medvirkning ønsker vi at både barn 
og foreldre skal gis muligheter til å være med på å påvirke hverdagens gleder og utfordringer gjennom 
egne ønsker og behov.   

Det at våre barn opplever gode vennskap er en berikelse for våre barnehager og for barnas videre 
sosiale utvikling når de etter hvert skal møte et nettverk og et læringsmiljø i skolen.  

Medarbeiderundersøkelsen viste noe fremgang fra 2013 på totalscore, det var også flere ansatte som 
deltok i undersøkelsen. Samtidig vil vi arbeide for at alle ansatte deltar i fremtidige medarbeiderunder-
søkelser.  

Det er ikke registrert avvik i 2015.  

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall barn 124 125 116 110 

Antall årsverk 29 29 28,1 26,42 
 

Vi hadde noe færre barn enn hva kapasiteten tilsier i begge barnehagene grunnet mange 2009-barn 
som sluttet hos oss pga skolestart. Vi har arbeidet for å ha god kontakt med potensielle nye foreld-
re/barn  som har vært innom oss i løpet av året. Personalet har vært imøtekommende og velvillige i  
denne prosessen. Det kan nå se ut som vi nå har et bedre grunnlag ved oppstart i aug 2016 enn hva 
det har vært på flere år.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 0,9 3,0   
Fravær langtid (%) 3,3 5,2   
Nærvær (%) 95,8 91,8 92,2 93,2 
 

Vi tilstreber høyt nærvær i begge barnehagene. Våre virksomheter er avhengig av et personale som er 
tilstede, både fysisk og mentalt. Vi arbeider for å ha gode og kjente vikarer som raskt kan ”steppe inn”, 
og bidra til at barnehagedagen forblir en trygg arena, både for barn og foreldre. Vi har samarbeidet 
med Agder Arbeidsmiljø, Raskere Frisk og Nav for tilrettelegging og ivaretakelse av både sykmeldte 
og de andre ansatte som er på jobb.    
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57 – Jovannslia/ Lia barnehageenhet 
Enhetsleder: Janne Andersen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 20 794 21 270 19 792 16 996 -2 796 -16,4 % 

Sum inntekter -3 942 -4 470 -6 525 -3 717 2 808 -75,6 % 
Netto driftsramme 
enheten 16 852 16 800 13 266 13 279 13 0,1 % 

 

Enheten har i 2015 gått i balanse. Både utgifter og inntekter har vært høyere enn budsjettert. Enheten 
har hatt et mer forbruk på utgifter til barn med særskilte behov, men har dekket dette inn ved økte 
inntekter. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Jovannslia/Lia barnehageenhets visjon er ”Trygghet, Trivsel og Mestring for alle” 

Hovedsatsingsområdet har vært språkstimulering i hverdagssituasjoner. Språkstimulering er en av 
barnehagens viktigste oppgaver. Målet er at barna skal møte og være en del av et rikt og variert 
språkmiljø i barnehagen. Leken er en viktig arena for språklæring og språkutvikling. Vi har hatt et spe-
sielt fokus på voksenrollen i leken og hva som hemmer og fremmer leken. Enheten fikk midler fra Fyl-
kesmannen i 2014 til satsningsområdet, og prosjektet fortsatte i 2015. Vi har også jobbet med voksen-
rollen gjennom programmet ”være sammen”. Målet har vært å videreutvikle varme og grensesettende 
voksne og medvirkende barn. 

Agderprosjektet  
Jovannslia barnehage er trukket ut som en av 50 barnehager til å være med i Agderprosjektet. Agder-
prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som 
er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert 
på ”lekbasert læring”. Det er også en målsetting å forske på hvorvidt et førskoleopplegg som gir barna 
økt stimulering innen sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk, kan bidra til at barn i 
større grad har samme læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i ut-
danningsløpet og arbeidslivet. En pedagogisk leder tar utdanning for å være med i prosjektet. 

Realfagsbarnehage 
Målet har vært å øke barnas læring og motivasjon i matematikk og naturfag. Vi har jobbet med at bar-
na skal oppleve realfag gjennom lek. 

Vi har jobbet med å ta vare på barns nysgjerrighet og interessese i naturen. Vi har grublet sammen 
med barna over hvordan ting henger sammen.  

Målet vårt har vært å : 

• Gi barna gode opplevelser knyttet til å leke i, bruke og utforske natur og teknologi sammen med 
andre. 

• Utvikle barnas  matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. 
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Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2015 Resultat 2015 Mål 2016 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,56 4,70 

Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,04 4,30 

De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,35 4,50 

De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,43 4,50 

Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,49 4,60 

Arbeidsgiverstrategien 
Enheten har hatt et særlig fokus på etisk bevissthet og kommunens visjon og verdigrunnlag dette året. 
Temaene har vært tatt opp på personalmøter og HMS møter. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
I forhold til oppfølging av medarbeiderundersøkelsen har vi jobbet med temaene støttende ledelse og 
hvordan får jeg mobilisert/brukt min kompetanse på en bedre måte. Vi har hatt et særlig fokus på den 
enkeltes læring og utvikling, og barnehagen som lærende organisasjon. Enheten fikk veldig gode re-
sultater på medarbeiderundersøkelsen høsten 2015. Resultatene er lagt frem og drøftet i personalet. 

I forhold til oppfølging av resulteter i brukerundersøkelsen, har vi hatt fokus på hvordan opprettholde 
de gode resultatene i forhold til språkutvikling, ansattes kompetanse til å gjøre en god jobb, persona-
lets omsorg for barnet og i forhold til at personalet tar deg på alvor. 

Enheten fikk gode resultater på brukerundersøkelsen høsten 2015. Enheten hadde 4,45 poeng av 5 
mulige. Resultatene fra  brukerundersøkelsen er lagt frem for personalet og Su.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enheten har jobbet for at de ansatte skal oppleve trygghet, trivsel og arbeidsglede på arbeidsplassen. 

Det er gjennomført medarbeidersamtale med ansatte. Vi har hatt fokus på støyforebyggende tiltak og 
at kommunikasjon skal fungere godt på tvers av avdelinger. 

Ansatte har fått kjennskap til kvalitetssystemet, og det er gjennomført brannrunder og vernerunder. 

Det er ikke registrert avvik i 2015.  

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall barn 129 129 127 113 

Antall årsverk 34,93 35,36 33,55 30,45 
 

Nedgang i antall barn skyldes at en avdeling i Lia barnehage med 18 barn over 3 år, er omgjort til 9 
barn under 3 år. To avdelinger i Jovannslia barnehage med til sammen 34 barn er omgjort til en    
gruppe med 24 barn. Enheten har noen flere delte plasser en tidligere.  

Reduksjon i antall årsverk, skyldes færre barn og mindre ressurser til barn med særskilte behov. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 2,5 2,3  1,5 

Fravær langtid (%) 7,1 12,6  7 

Nærvær (%) 90,4 85,2 92,2 91,5 
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Hovedmålet i enhetens nærværsarbeid er å skape et godt arbeidsmiljø som er pregget av trivsel, 
trygghet og mestring. 

Kortidsfraværet har gått jevnt ned de siste årene. Langtidsfraværet har imidlertid økt mye. Mye av 
fraværet skyldes at enheten har flere ansatte med kroniske sykdommer. Det jobbes kontinuerlig med å 
øke nærværet, og vi har i hele 2015 hatt fokus på tilrettelegging av arbeidssituasjonen til de som 
trenger det. Vi har hatt tett oppføging og samarbeid med Durapart, NAV, Agder arbeidsmiljø, Raskere 
frisk og flere leger.  
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63 – Øyestad barnehageenhet 
Enhetsleder: Gjertrud Halle 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 13 081 14 658 16 765 15 842 -923 -5,8 % 

Sum inntekter -2 616 -2 588 -4 452 -3 423 1 029 -30,1 % 
Netto driftsramme 
enheten 10 466 12 071 12 313 12 419 106 0,9 % 

 

Enheten har hatt et år med store utfordinger i forhold til økonomien, men vi har likevell klart å få et lite 
overskudd i 2015. Vi har redusert antall kveldsmøter for å spare utgifter til overtid, vi har brukt mindre 
vikar og vi har redusert innkjøp av leke/pedagogisk materiell. På grunn av overkapasitet på barneha-
geplasser i Nedenes oppvekstområde har Engene barnehage gått med ledige plasser store deler av 
2.halvdel av 2015.   

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Øyestad barnehageenhets visjon er: Vi setter spor som andre ønsker å følge. 

Enheten består av Engene barnehage (80 plasser, 28 plasser for barn under 3 år og 52 plasser for 
barn over 3 år) og Rykene barnehage (36 plasser.14 plasser for barn under 3 år og 22 plasser for barn 
over 3 år)  

Løddesøl barnehage som som tidligere var en del av Øyestad barnehageenhet, ble nedlagt og barn 
og ansatte ble overført til Rykene barnehage fra og med 1. august 2015. Barnehagen var blitt lovet 
oppusset og istandsatt før barna skulle være på plass etter ferien. Dette var ikke blitt gjort, noe som 
medførte at samtidig med at vi skulle ta imot barn og personale fra Løddesøl, ble det satt i gang utbed-
ring av barnehagen som maling innvendig og utvendig, bytting av kjøkkeninnredning og ingen ”sove-
bu” var ferdig. Dette førte til en mer urolig oppstart av barnehageåret enn hva som var ønskelig.Men vi 
kom i mål i løpet av høsten.  

• For barnehageåret 2015 har satsingsområdene våre vært : 
• Barns lek og vennskap, med fokus på voksenrollen i barnas lek 
• Barns sosial kompetanse.  
• Barns språkutvikling og gode språkmiljøer. 
• Barns og pårørendes medvirkning. 
• Siste halvåret har vi også hatt større fokus på realfaget i barnehagen. 

 

Engene barnehage er også med i Agderprosjektet. Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt 
som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. 
Vi har en pedagogisk leder som tar utdanning for å være med i prosjektet.  
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Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2015 Resultat 2015 Mål 2016 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,46 4,60 

Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 3,63 4,30 

De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,26 4,50 

De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,44 4,50 

Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,57 4,80 
Brukerundersøkelsen viser områder vi må jobbe videre med. Det er viktig at vi finner arenaer hvor vi 
kan involvere foreldrene mer i vårt planleggingsarbeid. Av 107 barn som hadde plass da brukerunder-
søkelsen ble gjennomført, var det 56 foresatte som svarte. Resultatene fra brukerundersøkelsen har 
vært presentert i samarbeidsutvalget og for personalet. 

Arbeidsgiverstrategien 
Vi har jobbet med arbeidsgiverstrategien på personalmøter/planleggingsdager og i HMS-utvalget. Vi 
har hatt fokus på punktene om godt arbeidsmiljø og at medarbeiderene utfører jobben til det beste for 
arbeidsgiver og fellesskapet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har vært arbeidet med i HMS-møtene i enheten. 
Resultatet har også blitt presentert på personalmøte. Enhetsleder gjennomfører medarbeider-
samtaler nå i februar /mars hvor fokusområdene mestringsledelse og mestringsklima er et 
tema som blir tatt opp. Det vil bli arbeidet videre med resultatene i ulike fora våren 2016. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
• Nye HMS-medlemmer skal få tilbud om 40 timers kurs i HMS-arbeidet 
• Ha fokus på samspill i personalgruppa 
• Alle ansatte skal ha kjennskap til kvalitetssystemet innenfor HMS-arbeidet 
• Ha fokus på gode ergometiske løsninger i hverdagen 
• Gjennomføre førtehjelpsopplæring. 
 

Det er ikke registrert avvik i 2015.  

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall barn 77 72 99 108 

Antall årsverk 21,8 21,7 28,4 29,2 
Økningen i antall barn og årsverk skyldes at Løddesøl barnehage ble nedlagt og barn og personale 
ble overført til Rykene barnehage fra og med 01.08.15.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 2,2 2,0   
Fravær langtid (%) 2,8 8,9   
Nærvær (%) 95,1 89,1 92,2 93 
Vi tilstreber høyt nærvær i begge barnehagene. Vi er avhengig av et personale som er tilstede. Vi 
streber etter å få beholde gode og kjente vikarer som raskt kan være på plass og bidra til at barneha-
gedagen er en trygg arena, både for barn og foreldre. Vi har samarbeidet med Agder Arbeidsmiljø, 
Raskere Frisk og Nav for tilrettelegging og ivaretakelse av både sykmeldte og de andre ansatte som 
er på jobb.    
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70 – Koordinerende enhet 
Enhetsleder: Ragnhild Vignes 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 52 666 72 612 103 649 94 103 -9 545 -10,1 % 

Sum inntekter -7 412 -11 476 -28 681 -17 463 11 217 -64,2 % 
Netto driftsramme 
enheten 45 253 61 136 74 968 76 640 1 672 2,2 % 

 

Enhetens økonomiske resultat for 2015 ble et overskudd på kr 1 672 000,-. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Koordinerende enhet 

 
*Rådgivere og koordinatorer innen rehabilitering, demens, kreft, psykisk helse og rus, velferdsteknolo-
gi og fagprogram (Gerica), frivillighet.   

Det vises til informasjon på innbyggerportalen, hvor det kan leses mer om Koordinerende enhet.  

Enhetens satsingsområder 

Tidlig innsats og rehabilitering 
Rehabiliteringstankegang som en grunnleggende verdi og arbeidsform overfor alle innbyggere som 
har behov for tjenester, var i 2015 ett av de viktigste satsingsområde for Koordinerende enhet i sam-
arbeid med de øvrige helse- og levekårsenhetene. Det inngår også i satsingsområdet ”tidlig innsats” 
som det har blitt jobbet med på tvers av alle sektorene.  

Tidlig og effektiv innsats, koordinering av tjenester, god kommunikasjon med innbyggere og samar-
beidspartnere har vært fokusområder innenfor enhetens fagområder: korttidstilbud, rehabilitering, hjel-

Koordinerende enhet 

Tjeneste- 
kontoret Rehabilitering 

Fysio- og 
ergoterapeuter 

Innsatsteam 
hverdagsrehab. 

Transporttjeneste og 
montører hjelpemidler  

 og trygghetsalarm 
Korttidsavdelinger 

(3) Myratunet 

Korttid  
2. etasje 

Korttid  
3. etasje 

Rehab.døgn 

KØH Rådgivere og 
koordinatorer 

https://www.arendal.kommune.no/Organisasjonen/Helse-og-omsorg/Koordinerende-enhet-mestring-rehabilitering-og-omsorg/
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pemiddelformidling, tjenestekontor, rådgiverfunksjoner innen kreft, demens, individuell plan, psykisk 
helse og rus, Frisklivssentralen, m.m.  

Arbeidet med fysio- og ergoterapiplan ble sluttført i 2015, og bystyret vedtok ny Plan for fysio- og ergo-
terapi 2015-2030 den 25. juni 2015. Denne planen har som formål å sikre forsvarlig tilbud innen fysio- 
og ergoterapi fram mot 2030, og sørge for god utnyttelse av både kommunale og selvstendig næ-
ringsdrivende fysioterapeuter med driftstilskudd.  

Arbeidsmetodikken innen hverdagsrehabilitering er videreført både innen innsatsteamet og i samar-
beid med andre. Prosjekt i regi av Helsedirektoratet ”Hverdagsrehabilitering også for mennesker med 
psykisk utviklingshemmede” ble avsluttet 31.12.15, og erfaringer, samarbeidsformer og metodikk vide-
reføres i drift fra i 2016. Prosjektet har hatt fokus på utprøving og utvikling av metodikken ovenfor ut-
viklingshemmede.  

Velferdsteknologi 
Enheten fikk et større ansvar for oppfølging av velferdsteknologi våren 2015 i forbindelse med at 2 
stillinger som hadde jobbet med fagprogrammet Gerica, også fikk ansvar for velferdsteknologi og sam-
tidig ble overført Koordinerende enhet. De samarbeider bredt med fagpersoner innen IKT og helse i 
kommunen og med Østre Agder-kommuner. De har deltatt i ulike prosjekter og utviklingsarbeid innen 
teknologi som kan bidra til at brukere får løst dagliglivets utfordringer og mestrer egen helsesituasjon. 
Dette har omhandlet trygghetsteknologi og alarmtjenester, gode IT-løsninger for ansatte, m.m. 

Aktivitet og resultater fra drift i enhetens ulike tjenester/avdelinger 2015 
Nærmere beskrivelse av oppgaver og ansvarsområder kan leses på innbyggerportalen ved å klikke på 
hyberkoblingene som er knyttet til overskriftene for tjenestene. 

Fysio- og ergoterapitjenester  
Enhetens årsrapport for 2014 omtalte bemanningssituasjonen for fysio- og ergoterapitjenesten i kom-
munen, og personalressursene ble betegnet som knappe. Oppgaver for fysio- og ergoterapeuter har 
økt mye de siste årene som følge av samhandlingsreformen, uten at personalressursene er styrket.  
Viktige oppgaver innenfor forebygging, tidlig innsats og behandling er satt under stort press, fordi sta-
dig flere oppgaver er overført til kommunen innen behandling og rehabilitering. Som følge av ressurs-
situasjonen innen kommunal fysioterapi, har det de siste årene vært nødvendig å redusere oppfølging 
av brukere på langtidsplass i institusjon til et minimum. Bemanningensiituasjonen er uendret i 2015, og 
på noen områder er det en økning i oppgaver. 

Den vedtatte plan for fysio- og ergoterapitjenester som er omtalt innledningsvis, oppsummerer beho-
vet for opptrapping av disse tjenestene i årene framover. 

Kort oppsummert produksjonstall for fysio- og ergoterapitjenester 2015: 
• Hjelpemiddelsaker innen fysio- og ergoterapitjenesten for voksne har fortsatt å øke også i 2015. 

Dette gjelder særlig innen området bevegelse. Antall nye brukere med denne tjenesten er økt fra 
362 i 2014 til 407 i 2015.  

• Kognisjonssaker som økte mye fra 2013 til 2014, har holdt seg stabil i 2015.  
• Boligsaker har gått tydelig ned (fra 29 nye saker i 2014 til 8 nye i 2015). 
• Antall brukere med dagrehabilitering har økt betydelig, og er nesten en fordoblet fra 35 i 2014 (til 

62 i 2015.) Gruppene har i lengre perioder hatt ventelister.  
• Fysio- og ergoterapitjenesten for barn hadde i 2015 færre nye barn henvist enn i 2014.(203 i 2015 

og 239 i 2014). Nedgangen har kommet i antall henvisninger av barn under 1 år. Statistikk på hvor 
mange barn en har i systemet, er ikke mulig å ta ut pga. ulike fagsystemer.  

 

Innsatsteam hverdagsrehabilitering 
Hverdagsrehabilitering i Arendal kommune omfatter tilbud til alle brukere med rehabiliteringspotensial - 
uavhengig av alder og diagnose. Deltakelse i forskningsprosjekt i regi av Senter for Omsorgsforskning 
– Vest, ble avsluttet 31.12.15. Resultaten fra denne forskningen er ikke kjent enda. Prosjekt ”Hver-
dagsrehabilitering – også for personer med utviklingshemming” ble også avsluttet 31.12.15.  

Antall brukere som mottok tjeneste fra innsatsteamet i 2015 var 265 personer. I 2014 var antallet 268. 

http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Temaplaner/Helse-og-levekar/Fysio---og-ergoterapiplan/
http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Temaplaner/Helse-og-levekar/Fysio---og-ergoterapiplan/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Fysioterapi/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Ergoterapi/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Innsatsteam-hverdagsrehabilitering/
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(I to av tabellene nedenfor fremkommer et antall brukere på 259. Årsaken til ulikheten i totalt antall 
brukere er at noen personer overføres til institusjonsopphold. Det blir da av naturlige grunner ikke 
registrert tidsbruk for hjemmesykepleien etter at innstasteamet har vært inne.) 

Antall timer pr. uke hjemmesykepleie etter innsatsteam 

 

Reduksjon i hjemmesykepleie - ant. timer pr. uke 
Tabellen nedenfor viser en sammenligning av 2015 og 2014 når det gjelder redusert behov for hjem-
mesykepleie etter at innsatsteamet har vært inne.  
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Av de 259 brukerne hadde 102 personer 
ikke behov for hjemmesykepleie etter 
oppfølging fra innsatsteamet. (39 %).  
 
103 personer hadde et behov for 
hjemmesykepleie på mellom 0,5 og 3 timer 
pr. uke. (40 %)  
 
Til sammen 54 personer hadde et behov 
for mer enn 3 timer hjemmesykepleie pr. 
uke etter innsatsteamet. (21 %.) 

Økt 
antall 
timer 

Ingen 
reduks

jon 
0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 >10 

2014 9 38 47 62 30 57 17 0 
2015 13 44 50 43 36 49 23 1 
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215 av brukerne (83 %) hadde 
et redusert behov for 
hjemmesykepleie etter 
innsatsteam. (82 % i 2014). 
 
49 % hadde et redusert behov 
for tjeneste på 1-5 timer pr. 
uke. (57 % i 2014). 
 
17 % hadde ingen reduksjon i 
sitt behov for tjeneste.  
(15 % i 2014) 

Oversikt over hvordan brukerne fordeler seg på hjemmesykepleiesoner 
Sone 2014 2015 
Solhaug 45 50 
Sentrum/Maxis 64 56 
Hisøy/Nedenes 50 42 
Bjorbekk/Rygene 25 26 
Flosta/Moland/Eydehavn 20 26 
Tromøy/Krøgenes/Saltrød 43 45 
Marg.stift 10 7 
Plankemyra bolig 11 11 
Ukjent  2 
Totalt 268 265 
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Aldersfordeling brukere i innsatsteamet  
56 % av brukerne som mottok tjenesten hverdagsrehabilitering i 2015 var over 80 år. (58 % i 2014) 

 

 

Korttidsavdelingene på Myratunet  

Korttidsavdelingene på Myratunet ble overført til Koordinerende enhet 01.01.15. Bakgrunnen for dette 
var blant annet å styrke samarbeidet mellom korttidsavdelinger, fysio- og ergoterapitjenester, innsats-
team hverdagsrehabilitering og tjenestekontor. Siden samhandlingsreformen ble innført har kravene til 
kompetanse og effektivitet økt sterkt uten tilførsel av nye personalressurser. Dette er tidligere omtalt 
og tertialrapport 1 og 2 i 2015, og enheten har i løpet av 2015 foretatt et forbedringsarbeid i forhold til 
dette. Foreløpig resultat av dette er en styrking av koordinering og sykepleiekompetanse på hver av 
de 3 korttidsavdelingene. Dette er gjort gjennom interne omdisponeringer innenfor avdelingens totale 
ressurser, gjeldende fra og med 01.01.16    

Korttidsavdelingenes personale har i 2015 deltatt i kompetansetiltak både internt og eksternt. Hoved-
fokus har vært på kompetanseheving innen sykepleieprosedyrer, rehabilitering, gode pasientforløp, 
demens. Det har også vært interne samlinger for flere personalgrupper hvor kunnskap om kommu-
nens tjenestetilbud og samhandling har vært tema. 

Kommunens situasjon med mangel på korttidsplasser har preget 2015 i stor grad for disse avdelinge-
ne.  Utfordringene økte sterkt fra ca august 2015, og dette har medført at størsteparten av avdelingens 
korttidsplasser ved overgangen 2015/2016 var belagt med brukere som venter på langtidsplass. Flere 
av avdelingene har også kontinuerlig eller delvis hatt overbelegg siden august 2015. 

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 
KØH er en av de 4 korttidsavdelingene på Myratunet og et Østre-Agder-samarbeid. 2015 var det siste år av pro-
sjektperioden, men driften fra 2015 videreføres i 2016.  
 
2015 ble brukt til videreutvikling av tilbudet: 

• Utprøving/utvikling av ambulant KØH-team 
• Økt samarbeid med hjemmetjenestene med fokus på gode pasientforløp  
• Samarbeid og utvikling av gode rutiner med KØH legene 
• Satsing på med kontinuerlig kompetanseheving, holdninger og etikk, både gjennom  

heldagskurs, internundervisning, gjensidig hospitering mellom KØH, 2.linjetjeneten og hjemmesy-
kepleien 

• Samarbeid og informasjon overfor de andre Østre-Agder kommunene 
 

Tjenestekontoret 

Tjenestekontoret fortsatte i 2015 det kontinuerlige arbeidet med å utvikle systematisk samarbeid med 
utøvende tjenester. Etablerte faste møtearenaer mellom saksbehandlerne og tjenestene ble overført til 
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https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Sykehjem-og-botilbud/Sykehjem---korttidsopphold/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/KOH---Kommunal-oyblikkelig-hjelp/
http://www.arendal.kommune.no/tjenestekontoret
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flere fagområder. Det nye antall saker behandlet av tjenestekontoret i 2015 var 3624. Tilsvarende 
antall i 2014 var 3520. 

Transporttjenesten, hjelpemiddelformidling, og montering av trygghetsalarm 
I perioden 2014-2015 har det vært en stor økning av formidling av hjelpemidler fra kommunalt hjelpe-
middellager. Økningen av sykehussenger til brukere av hjemmesykepleien er mest tidkrevende fordi 
det må være 2 hjelpemiddelmontører til å utføre disse oppdragene. Leveringen må skje raskt og uten 
ventetid, siden dette ofte er en forutsetning for utskrivning fra sykehuset til eget hjem.  

Hoveddelen av transporttjenesten er knyttet opp mot brukere av kommunens dagtilbud. (ca 950 opp-
drag pr. uke). I tillegg har transporttjenesten ansvar for kjøring av tøy mellom kommunens institusjoner 
samt levering av smitteavfall til SSA.  

Transporttjenesten hadde i 2015 fortsatt store utfordringer med en del gammelt materiell på biler. Det 
ble bevilget midler til ny buss i 2015, men tjenesten er avhengig av fortsatt prioritet ved kjøp av bil på 
de kommende investeringsbudsjett. Budsjettposten på vedlikehold av biler ble også i 2015 overskre-
det, men det ble dekket inn ved redusert forbruk på andre poster. 

Den planlagte samlokalisering av Ellengård dagtilbud og samlokalisering av Ellengård transporttjenes-
ten/lokalt hjelpemiddellager er fortsatt svært aktuell for å minske kjøreavstander. En samlokalisering vil 
medvirke til effektivisering av transporttjenesten/ hjelpemiddelformidling. Frigjort tid kan dermed nyttig-
gjøres til å møte fremtidens utfordringer knyttet til flere hjemmeboende brukere av helsetjenester og 
behov for hjelpemidler. 

Til tross for et økende antall oppdrag og utvidet ansvarsområde har tjenesten klart å holde seg innen 
for budsjetterte rammer. De 2 siste årene har tjenesten hatt utplassert personer på praksisplasser i til 
sammen ca 2 årsverk fra Nav. Denne ordningen oppleves positiv av alle parter. 

Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen (FLS) er Arendal kommunes frisklivstilbud og holder til på Myratunet. Tilbudet er for 
mennesker som trenger drahjelp til å endre livsstil. Fastlegen eller andre instanser kan henvise, men 
den enkelte innbygger kan sjøl ta kontakt uten henvisning. Frisklivssentralen er under stadig utvikling 
og det jobbes kontinuerlig med å forbedre og utvide tilbudet til å omfatte flere utsatte grupper. Per d.d 
er det to faste fysioterapistillinger med til sammen 1,3 årsverk i Frisklivssentralen.  

Ansvaret for Frisklivssentralen er lagt til en rehabiliteringsrådgiver (ca 50 %), som også har ansvar for 
de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene. I tillegg bidrar fysio-/ergoterapitjenesten med 80 % 
stilling fysioterapeut og psykisk helse bidrar med psykiatriske sykepleiere i ca. 20 % i Frisklivssentra-
len, og det leies inn ernæringsfysiolog og yogainstruktør.  

Ant. deltakere Frisklivssentralen 2013 2014 2015 

Deltakere totalt 99 144 171 

Nye deltakere  75 66 112 
Tabellen viser en betydelig økning i antall personer som benytter Frisklivssentralens tilbud de 3 siste 
årene 

I 2015 utgjorde deltakerne på lavterskeltrening ca 50 % av alle FLS-deltakere. De andre fordelte seg 
på kostholdskurs, KID (kurs i depresjonsmestring), KIB (kurs i mestring av belastningslidelser) og 
mestringskurs innen muskel/skjelettlidelser. 

Koordinering, samhandling og Individuell Plan (IP) 

Rehabiliteringsrådgiver med systemansvar for IP arbeider med oppfølging av koordinatorene gjennom 
kursing, veiledning og direkte bistand i saker. Fra og med 2015 har dette arbeidet blitt styrket gjennom 
etablering av rådgiver innen psykisk helse og rus. Sistnevnte har også jobbet på systemnivå med for-
bedringer av samhandling mellom de ulike kommunale instanser som gir tjenester innen psykisk helse 
og rus.    

IP/ koordinatorer 2013 2014 2015 

Antall brukere med IP og/eller koordinator 205 240 300 

Antall koordinatorer 90 90 120 
 

http://www.arendal.kommune.no/hjelpemidler
http://www.arendal.kommune.no/trygghetsalarm
http://www.arendal.kommune.no/frisklivssentralen
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Individuell-plan/


Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

147 

 

Den største økning på IP-saker har i 2015 vært innenfor rus/psykiatri og sammensatte saker for 
barn/unge. Det ble i 2015 rekruttert 30 nye koordinatorer fra helse- og levekårsenhetene, og det er 
fortsatt behov for flere. Det er gjennomført flere kurs og veiledningssamlinger for både nye og erfarne 
koordinatorer. 

Kreftkoordinator  
Stillingen som ble opprettet i oktober 2012, er nå et godt etablert tilbud i Arendal kommune og utgjør et 
viktig tilbud for pasienter og pårørende som er rammet av kreft. Kreftforeningen har dekket 75 % av 
kreftkoordinators årslønn i 3 år. Denne perioden utløp i 2015, men Kreftforeningen har utvidet ord-
ningen videre med dekning av 60 % stilling, og kommunens andel er 40 %. I de kommende årene vil 
kreftforeningens bidrag trappes ned inntil stillingen er fullfinansiert av kommunen. 

Kreftkoordinator 2014 2015 

Antall brukere 81 100 

Antall pårørende 64 77 
 

Største delen av stillingen har i 2015 som tidligere år vært knyttet opp mot direkte bruker- og pårøren-
de kontakt. Dette har vært hjemmebesøk, kartlegging, legekonsultasjoner, samarbeidsmøter, telefon-
samtaler, koordinering av tjenester, m.m..  

I tillegg til direkte bruker- og pårørendeoppfølging har kreftkoordinator arrangert kurs for pasienter og 
pårørende på div. kurs, bl.a. ”Livslyst når det røyner på” i regi av kreftforeningen og andre pasientfore-
ninger. Andre viktige oppgaver har vært drift av ressurssykepleier nettverk, oppfølging av frivillige, 
intern og ekstern undervisning, veiledning innen etisk refleksjon, pårørende prosjekt, barn som pårø-
rende – nettverk og utarbeidelse av prosedyrer/rutiner, planlegging av regionale kurs og konferanser. 

Demensteamet 
Demensrådgiverne fikk henvist 121 nye saker i 2015. I tillegg kommer oppfølging av brukere og pårø-
rende som var påbegynt året før. Deres hovedoppgave er kartlegging og utredning av personer med 
mistanke om demens. De har nært samarbeid med fastlegene, foretar hjemmebesøk og samtaler med 
pårørende, samt anbefaler tiltak og tjenester.  Demensteamet har i tillegg til oppfølging av brukere og 
pårørende bistått ulike personalgrupper i de andre enhetene med undervisning og veiledning innen 
demens. Demensrådgiverne har i samarbeid med Arendal demensforening gjennomført pårøren-
deskole og samtalegrupper i 2015.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelsen i 2015 ble presentert mot slutten av året, og resultatene følges opp på de 
ulike arbeidssteder i 2016. Tabellen nedenfor viser resultater for Koordinerende enhet innen de 5  
fokusområder som det er anbefalt å jobbe med til neste undersøkelse i 2017. 

Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 
kommune 2015 

Resultat  
enhet 2015 Mål 2016 

Kompetansemobilisering 4,17 4,31 4,4 

Autonomi 4,30 4,42 4,5 

Mestringsledelse 3,69 4,05 4,2 
Mestringsklima vs prestasjonsklima (tall for pres-
tasjonsklima i parentes) 3,65 (2,15) 3,89 (1,97) 4,0 

Satsing på kompetanseutvikling 3,31 3,76 4,0 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Koordinerende enhet har også i 2015 valgt å beholde ett felles utvalg for HMS- og kvalitetsarbeid.. 
Utvalget har hyppige møter og tar opp problemstillinger både knyttet til den enkelte personalgruppe, 
samt tema som er felles for hele enheten.Enheten har benyttet seg av tiltak som ”raskere frisk”, fysisk 
tilrettelegging av arbeidsplassen m.m. både for å forbygge arbeidsrelatert fravær og for å lette ar-
beidssituasjon ved sykdom. 

http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kreftkoordinator/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Demensradgivning/
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Avvik 

  
 

 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk - 56,8 60,5 106,7 
Økningen i årsverk fra 2014 til 2015 skyldes organisasjonsendring. Korttidsavdelingene på Myratunet 
ble overført Koordinerende enhet fra Enhet hjemmebaserte tjenester. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,3 1,9   
Fravær langtid (%) 4,2 4,7   
Nærvær (%) 94,5 93,4 92,2 94,0 
Fraværsprosent varierer mellom avdelingene, men enhetens gjennomsnittlige nærvær er på et aksep-
tabelt nivå. 
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72 – Enhet funksjonshemmede 
Enhetsleder: Grete Nærbøe 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 148 453 153 156 153 410 151 015 -2 395 -1,6 % 

Sum inntekter -44 810 -39 019 -37 818 -35 373 2 445 -6,9 % 
Netto driftsramme 
enheten 103 643 114 137 115 592 115 642 50 0,0 % 

 

Året 2015 har vært preget av stram drift. Ved første tertial ble det meldt at enheten ikke ville gå i ba-
lanse, mens reultatet ved 2 tertial så noe bedre ut. Høy økonomisk bevissthet blant enhetens ledere 
og ansatte, i tillegg til jevnlig dialog og oppfølging sammen med økonomikonsulentene, har bidratt til at 
enheten nå leverer et årsresultat i balanse.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Enhet Funksjonshemmede gir ulike typer tjenester til mennesker med utviklingshemming, autisme 
eller multifunksjonshemming, mennesker med ervervet funksjonshemming, andre funksjonshemninger  
eller til mennesker med en psykiatri og/eller rus diagnose. Tjenestene er organisert og gis i form avr: 

• bofellesskap og boveiledertjeneste til personer med utviklingshemming, autisme og  Multifunk-
sjonshemninger. 

• dag- og aktivitetsstilbud til samme brukergruppe som nevnt over. 
• avlastingstilbud i institusjon for funksjonshemmede barn, ungdom og voksne, samt privat avlas-

ting. 
• bofellesskap til sterkt funksjonshemmede.  
• tilrettelagt institusjonstilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk.  
• institusjonstilbud for eldre utviklingshemmede.  
 
Organisasjonskart: O:\Enheter\Enhet Funksjonshemmede\Div. informasjon\Informasjon vedr enhet 
Funksjonshemmede\Organisasjonskart 2015..pptx 
 
Boveiledertjeneste gis til mennesker i og utenfor bofellesskap. De fleste bofellesskapene i enheten er 
døgnbemannet, men med ulik tetthet alt etter hvilke brukere som bor i bofellesskapet. I 2015 er det gitt 
tilbud til  62 beboere i bofellesskap. 

Boveiledertjeneste til brukere utenfor bofellesskapene gis av personalet som er knyttet til bofellesska-
pene, og gis som timebaserte tjenester basert på enkeltvedtak. I 2015 fikk i gjennomsnitt 40 brukere 
denne type tjeneste.  

Det meldes behov for etablering og utbygging av flere botilbud, og det har i hele 2015 vært jobbet med 
etablering av noen konkrete nye boligtilbud, se punkt om boligbygging under. 

Enheten har to institusjonsavdelinger hvorav den ene av disse er tilrettelagt tilbud for eldre mennesker 
med utviklingshemming. Den andre er Post 4, se eget avsnitt under. 

Avlasting gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med ulike funk-
sjonshemminger.I Arendal kommune gis avlasting som privat avlastning eller som avlastning i institu-
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sjon. Privat avlastning gis i private hjem som timebasert tilbud enkelte dager eller det gis som døgntil-
bud. 

Økt behovet for avlasting henger sammen med mangel på egnede botilbud, og ettersom kommunen 
ikke kan tilby nok boliger er det svært viktig med et godt utbygd avlastingstilbud.  

Fagerheim bo- og avlastningstilbud er tilrettelagt for barn unge med sammensatte funksjonshemming-
er, deriblant multifunksjonshemmede. På Fagerheim står halvparten av bygget ledig etter at Fager-
heim barnehage flyttet ut høsten 2014. Det er ønskelig å kunne knytte denne delen til det eksisterende 
tilbudet på en hensiktsmessig måte.. 

Røedtunet avlastningshjem er også tilrettelagt for å gi tilbud til barn/unge med ulike funksjonshem-
minger, men tilbudet her er også tilrettelagt for å ivareta barn/unge med utfordrende adferd.  Røedtu-
net er et gammelt og slitt bygg.  

I 2015 har vi uttrykt at det er behov for å se nærmere på både bygningsmassene og på organiseringen 
av avlastingstilbudene. I forbindelse med bystyrets behandling av handlingsplan og budsjett des. 2015 
har bystyret bedt oss utrede avlastingstilbudet.   

Post 4 er i utgangspunktet en avdeling med 6 langtidsplasser og 2 korttidsplasser for mennesker med 
psykiske lidelser. I løpet av 2015 har vi sett et økende behov for korttidsopphold i institusjon for bruke-
re med sviktende helse og rusproblematikk. Avdelingen har i løpet av 2015 også måtte åpne opp for at 
tilbudet kunne gis til mennesker med rusproblematikk, som pga sviktende helse trenger korttidsopp-
hold i institusjon. Avdelingen står overfor store utfordringer i forhold til dette noe som nå i 2016 vil vur-
deres og drøftes på tvers av enhetene i Helse og Levekår. 

Boligbygging og samlokalisering Ellengård 
De siste årene har vært mye preget av prosessene i forhold til avvikling av enkelte bofellesskap og 
etablering av nye. Dette er krevende prosesser, ettersom det er mange og ulike hensyn som skal iva-
retas. Det handler bl.a. om brukernes evne til å oppfatte det som skal skje og om evne til å kunne 
uttrykke egne ønsker og behov. Ansatte og ledere har derfor i 2015 hatt en viktig oppgave i forhold til 
oppfølging av både brukere og pårørende i disse prosessene. Ettersom boligplanene også har tatt 
høyde for at vi skal bemanne et helt nytt bofellesskap med ressurser vi allerede har i dag, har en del 
av prosessene også omhandlet forberedelsene til dette der ansatte vil innplasseres i nye stillinger på 
nye arbeidsplasser.  

I tillegg til boligplanene har det i 2015 vært mye aktivitet i forhold til etablering og bygging av et nytt 
Ellengård. 5 avdelinger ved Ellengård skulle samles under samme tak. Ulike arbeidsgrupper jobbet 
med prosjektet i hele 2015, hvor ansatte fra Ellengård, representanter fra eiendomsforetaket, arkitek-
ter og representant for brukerrådet deltok i dette. Tomten som var tildelt prosjektet viste seg å bli  
svært dyr å opparbeide, og de samlede kostnadene for byggeprosjektet ble derfor større enn først 
antatt. I forbindelse med bystyrets behandling av budsjett- og handlingsplan i des. 2015 ble prosjektet 
tatt ut av handlingsplanen. Vedtaket sier at rådmannen i stedet får i oppgave å finne egnet lokale til 
leie for en samlokalisering av Ellengård. Utfordringen er allerede tatt tak i, og det jobbes helt konkret 
med aktuelt alternativ.   

Satsingsområder 
Enhetens satsingsområder for 2015 er gjennomført i tråd med virksomhetsplanen. Det har vært fokus 
på både mestring, etikk, innovasjon, frivillighet, kompetanse og ledelse. Det er større aktivitet og utvik-
ling innen noen av disse områdene, men det er likevel et bevisst forhold til alle, spesielt blant ledelsen 
i enheten.  

Hverdagsmestring, etisk refleksjon og kompetansemobilisering er etter hvert innarbeidet i daglige ruti-
ner og oppfølging i enheten, mens aktiviteter innen frivillighetsarbeid og tiltak i forhold til innovasjon er  
mer sporadiske.  

Prosjektet hverdagsrehabilitering for mennesker med utviklingshemming ble videreført fra 2014 over til  
2015. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Koordinerende enhet, og prosjektet ble avsluttet 
ved årsskiftet 2015/16. Hverdagsrehabilitering for brukergruppa innarbeides og videreføres som en del 
av enhetens rutiner og drift. Samarbeidet med innsatsteam og koordinerende enhet vil videreføres 
innen dette området både i 2016 og videre fremover.     

Når det gjelder kompetanse ble det ved oppstart 2015 utarbeidet egen kompetanseplan for enheten. 
På grunn av den økonomiske situasjonen og stramme rammer har enheten holdt lav profil i forhold til 
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eksterne kurs og opplæringstilbud. Det har likevel vært fokus på fag og kompetanse, og det har i år 
vært viktigere enn noen gang før å fokusere på den enkelte medarbeiders egen kompetanse  

En oppsummering av året viser at vi i enheten likevel har klart å tilrettelegge for mye kompetanseutvik-
ling.  

Høsten 2015 fikk flere ansatte anledning til å delta på videreutdanning ved UIA i målretta miljøarbeid 
og utfordrende adferd. Mange ansatte fikk i 2015 også delta på seminar i Vrådal arrangert av Fylkes-
mannen og Habiliteringstjenesten for voksne. Det har vært gjennomført opplæring i forhold til aldring 
hos mennesker med utviklingshemming, det har vært gjennomført førstehjelpskurs, kurs i medika-
mentopplæring, workshops i ulike metodeverktøy, og det har vært gjennomført opplæring for de lokale 
HMS-utvalgene. Ledere og enkelte ansatte har i tillegg deltatt på HMS dag, Arendalskonferansen, og 
intern lederopplæring. Enkelte avdelinger har i tillegg fått anledning til å arrangere dagssamlinger med 
eget faglig innhold tilpasset eget arbeiddsted. Det gjennomføres jevnlige interne kurs i Kap 9 i Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester. To ansatte er ansvarlige for gjennomføring av disse kursene. 
Enhetens lederteam sammen med disse to deltok mars 2015 på kurs i Oslo i tilsvarende tema. 

Arbeidsgiverstrategien 
I 2015 er arbeidsgiverstrategien fulgt opp på ulike måter og i ulike fora. Den er brukt som ren informa-
sjon og den er benyttet som refleksjonsverktøy i personalgrupper, HMS-utvalg og i interne samlinger i 
enheten. Arbeidsgiverstartegien oppleves som et godt verktøy for refleksjon bl.a over kommunen som 
arbeidsgiver og hva som forventes av ledere og ansatte.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført tidlig høst 2015 forelå helt på slutten 
av året. Resultatene viser helt klart hvilke utfordringer kommunen samlet har og hvilke utfordringer den 
enkelte enhet har. I 2015 fikk vi så vidt startet oppfølgingen av denne og alle lederne i Enhet Helse og 
Levekår har hatt en gjennomgang med presentasjon av ulike verktøy til bruk i videre oppfølging. Flere 
av avdelingslederne i enhet Funksjonshemmede startet oppfølgingen i 2015, men ettersom resultate-
ne forelå sent på året vil det settes av tid og ressurser til oppfølgingen i 2016. Resultatene følges  
også opp i medarbeidsersamtaler.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
De lokale HMS-utvalg har jevnlige møter der man tar opp tema som er aktuelle for tjenestestedenes 
arbeidsmiljø. Møtestrukturen følger de anbefalinger som er gitt i forhold til disse møtene.  

Mål for HMS arbeidet i enheten i 2015 var å : 

• legge til rette for et arbeidsmiljø som oppleves trygt, inkluderende og utviklende. 
• bidra til å forebygge helseskader, dårlig fysisk og psykisk helse og dårlig arbeidsmiljø.  
 

Ettersom enheten rapporterer mange avvik på vold og trusler på arbeidsplassen er det nødvendig å 
hele tiden ha fokus på hvordan tilrettelegge for en hverdag der vi kan få mindre avvik innen dette om-
rådet. Det har i 2015 vært tlbudt videreutdanning i målretta miljøarbeid og utfordrende adferd ved UIA, 
og det gis mulighet for at ansatte i sin arbeidshverdag kan få avsatt tid til å utarbeide planer og tiltak 
knyttet til enkelte brukere eller situasjoner.  

Ved en av arbeidsplassene i enheten er man oftere utsatt for vold og trusler og i mange tilfeller også 
mer alvorlig enn i de andre avdelingene. Her har man i løpet av 2015 også måttet oppsøke legevakt i 
flere av tilfellene. 

Ved alvorlige hendelser er det gitt tilbud om debriefing enten på egen arbeidsplasse, eller hos Agder 
Arbeidsmiljø.  

Det jobbes hele tiden med å forebygge vold og trusler, og det er ofte nødvendig å se dette i sammen-
heng med hvordan man forstår og følger opp lovverk. Enheten har derfor egen internundervisning i 
kap 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som handler om rettsikkerhet for mennesker 
med utviklingshemming og om bruk av tvang og makt.  

Andre områder det meldes avvik på er feil på alarmsystem eller datasystem, - det meldes om nøkler 
som er mistet, om tjensester som ikke er gitt, brudd på rutiner m.m.  Mange av avvikene er lukket. Når 
det gjelder kvalitetsavvik er dette i det nye avvikssystemet ikke dokumentert like godt som HMS-
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avvikene. Av det som er meldt innen kvalitet er det fremdeles medisinavvik som er den største utford-
ringen. Det jobbes hele tiden med å få til bedre rutiner for håndtering av medikamenter. Det er i tillegg 
meldt avvik på fall, og på vold og trusler mellom brukere. 

Avvik 

  
 

 

Årsverk 
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk x 171,9 172,0 173,1 
Økning i antall årsverk er knyttet til økning lederstilling og til styrking i bemanningen pga ressurskre-
vende brukere. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,8 2,3   
Fravær langtid (%) 8,4 6,1   
Nærvær (%) 89,8 91,6 92,2 92 
I virksomhetsplanen for 2015 ble enhetens mål for nærvær satt til 92 %. Årsresultatet viser 91,6 som 
er litt i underkant av målsettingen. Dette er en positiv utvikling sett i forhold til resultatet året før. Avde-
lingslederne har jobbet godt med fraværsoppfølgingen. I tillegg til avdelingslederens tette dialog med 
og oppfølging av den enkelte sykemeldte har enheten også benyttet seg av tilbudet Raskere Frisk. 
(Qick Care).  
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73 – Enhet hjemmebaserte tjenester 
Enhetsleder: Per Øyvind Larsen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 225 873 245 740 210 801 205 287 -5 514 -2,7 % 

Sum inntekter -37 446 -47 891 -36 089 -30 293 5 796 -19,1 % 
Netto driftsramme 
enheten 188 427 197 848 174 712 174 994 282 0,2 % 

 

Enheten fikk et overskudd på 0,3 mill kr (0,2 %).   

I all hovedsak er det hjemmesykepleien (3,8 mill kr), Solhaug 3 (0,6 mill kr) og BPA (0,5 mill kr) som 
forårsaker merutgiftene. 

Merinntekter kommer hovedsakelig fra økning i tilskudd til ressurskrevende brukere, samt underfor-
bruk på hjemmehjelp, LAR, trygghetsalarm og dagsentre. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Hjemmehjelp 
Antall søknader om hjemmehjelp de fem siste årene har vært fallende. Sammenlignet med 2011 er 
antall søknader redusert med 92. 

2011 2012 2013 2014 2015 

266 247 220 190 174 
 

I løpet av 2015 har det vært ny utlysning av tjenestekonsesjon for praktisk bistand. Andelen av brukere 
som velger privat aktør har vært stabilt gjennom 2015.  

Enheten har fulgt utviklingen nøye gjennom året og bemannet ned hjemmehjelpstjenesten i samsvar 
med fallende produksjonstall. 

Arbeidet med å optimalisere samarbeidet mellom hjemmesykepleiens personale og hjemmehjelpste-
am har vært videreført i 2015. 

Hjemmesykepleien 
Antall brukere innenfor hjemmesykepleien har i løpet av 2015 økt med ca 5 %. Flere brukere enn før 
krever betydelig mer oppfølging og kompetanse.  

Styringssystemet som har vært under utvikling de siste årene ble evaluert høsten 2015. Det jobbes 
kontinuerlig med kvalitetsutvikling av produksjonstall og analyse av tallene gir bedre innsikt om be-
manningsbehov og/eller behov for effektiviseringer. Spørsmålet om det bør gjøres større systemend-
ringer vil bli fulgt opp i 2016.  

Hjemmesykepleiens avdelinger har også i 2015 arbeidet med å videreutvikle systemer for bedre sam-
arbeid. Det har vært regelmessige samarbeidsmøter med tjenestekontoret både på ledernivå og mel-
lom saksbehandlere og tjenesteansvarlige ute i sonene. Med mål om å videreutvikle mestringskontak-
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tene har det også vært regelmessige samarbeidsmøter med innsatsteam hverdagsrehabilitering. Det 
har også vært jobbet med felles systemer, rutiner og prosedyrer. 

Enheten valgte å implementere ”gode pasientforløp” i 3 piloter i hjemmesykepleien. Framdriften ble 
imidlertid ikke som forventet og det var nødvendig gjøre en ”restart” i en pilot tidlig på høsten med en 
tydeligere lederforankring og prosjektledelse. Det var også nødvendig og ”frikjøpe” en implemente-
ringsressurs i piloten. Erfaringene har tydeliggjort at avdelingene i hjemmesykepleien har behov for en 
sterkere fagutviklingsressurs for å lykkes i implementeringen av nye faglige retningslinjer. Etter 
”restart” har det vært god framdrift i prosjektet. Fylkesmannen hadde forløpstilsyn våren 2015. Det ble 
gitt to merknader, ingen avvik. 

Enheten har i 2015 arbeidet med å finne fram til en mer egnet lederstruktur. Målet med dette arbeidet 
har vært å komme frem til en anbefaling om ny overordnet lederstruktur i enheten, herunder: 

- Struktur som er effektiv og som ivaretar både god drift, samt god strategisk ledelse. Kort- og lang-
tidsperspektiv.  

- Struktur som bedre mobiliserer kompetanse i avdelingene og som har en bedre faglig oppfølging 
og utvikling. 

- Struktur som ivaretar ansatte på en bedre måte enn i dag.   
Som en del av prosessen ble det innhentet erfaringer fra andre kommuner.  
 

Hovedkonklusjonene fra arbeidet var at avdelingene bør bli noe større enn i dag ved at antall avde-
linger reduseres og sikres mer formell lederstøtte, særlig på det faglige området.  

Enheten har 2015 valgt å prøve ut en ny organisering i en av avdelingene i hjemmesykepleien.  Målet 
har vært å sikre bedre kontinuitet ved at brukerne får besøk og oppfølging av færre ansatte. Tiltaket 
ble iverksatt i oktober og skal evalueres i 2016.  

Enheten har igangsatt et arbeid for å pilotere en vikarpool i hjemmesykepleien. Noen målsettinger 
med vikarpool er: 

- Bedre kontinuitet og kvalitet 
- Bedre rustet til å takle ”aktivitetstopper” ved å styrke bemanningen på den avdelingen behovet 

øker 
- Buffer i ferier, høytider eller på helg 
- Redusere behov for ekstravakter og nye krav  
- Redusere overtid, forskyvinger, beordringer  
- Øke fleksibilitet og samarbeid på tvers 
- Videreutvikle tjenestene og beste praksis 

 
Enheten har i 2015 gjort nødvendige forberedelser, men har sett seg nødt til å utsette oppstart av 
vikarpool til 2016. 

Tiltakspakke demens er implementert i en sone i hjemmesykepleien med gode erfaringer. Tilbudet om 
regelmessige oppfølgingssamtaler og vurderingsbesøk sikrer en kvalitativt god og systematisk oppføl-
ging av denne pasientgruppen og har hovedsakelig en forebyggende effekt.  

Kompetanse 
Enheten har i aktivitetsplanen beskrevet prioriterte tiltak for opplæring. Aktivitetsplanens hovedfokus er 
at hjemmesykepleien skal sikres nødvendig kompetanse for å kunne arbeide mer forebyggende, for-
hindre unødvendige innleggelser på sykehus, sikre gode pasientforløp og behandle pasienter med 
større/mer komplisert behov for hjelp som følge av samhandlingsreformen.  

Dagaktivitetstilbud 
I 2015 har aktivitetssentrene og miljøvertene hatt et spesielt fokus på ulike aktivitetstilbud. Målsetting-
en har vært at tilbudet skal bidra til bedre livskvalitet og økt egenmestring, samt å opprettholde et best 
mulig funksjonsnivå lengst mulig. Gåturer ute og inne, fellestrim med musikk, dans, bowling og Boccia 
er noen eksempler på aktiviteter som brukes jevnlig. Kastanjen aktivitetssenter for yngre personer 
med demens (under 70 år) har daglig vært ute på tur i nærmiljøet. Aktivitetssentrene har ellers hatt 
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fokus på gode opplevelser for den enkelte og aktivitetene har variert ut fra brukernes interesser, øns-
ker og behov. 

I tillegg til nevnte aktiviteter har tilbudet «Sykling på gjengrodde stier» som er spesialtilpassede ergo-
metersykler med motivasjonsverktøy (filmer fra kjente steder) gjort til at enda flere brukere trener jevn-
lig. Brukere som tidligere var vanskelig å motivere for trim og turer opplever nå mestring og glede ved 
å sykle på steder som de kjenner igjen. Effekten er målbar og merkbar, flere kilometer sykles, mer av 
egen muskelkraft brukes, humøret blir bedre, styrke og funksjon i armer og ben blir bedre. På grunn av 
gode erfaringer fra utprøving av spesialsykkel i prosjektet «Sykling på gjengrodde stier» ble til-
skuddsmidler fra Helsedirektoratet på slutten av året brukt til innkjøp av ytterligere to sykler med tilhø-
rende motivasjonsverktøy. Syklene er plassert på Elim hvor Kastanjen og Houenly aktivitetssenter 
ligger og på Margretestiftelsen.  

Midlene fra helsedirektoratet er øremerket utbygging og aktiviteter på nye aktivitetstilbud til hjemme-
boende med demens, og plassering av sykkel på Margretestiftelsen begrunnes med oppstart av nytt 
dagtilbud 2 dager pr uke for personer med demens som bor i omsorgsboligene. Tilbudet og pilotpro-
sjektet hadde oppstart i november 2015. 

Prosjekt «Helsetupper» fra 2014 ble videreført i 2015. Nytt prosjekt i 2015 var malekurs på Varden 
aktivitetssenter. Prosjektet ble et samarbeid med Tromøy helselag som søkte om midler fra demens-
aksjonen til å dekke kursholder og materiell og som videre i løpet av året har bidratt inn i tilbudet med 
ekstra hjelpere.  

Lia aktivitetssenter fikk i 2015 flere brukere og lokalet ble for lite. Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet 
ble derfor brukt til å utvide lokalet.  

Aktiv omsorg og samarbeid med frivillige 
I 2015 har det fortsatt vært en positiv utvikling når det gjelder nyrekruttering av frivillige og samarbeid 
med Nav, Voksenopplæringen og lag/ organisasjoner. Røde kors og Voksenopplæringen har faste 
dager på Margretestiftelsen og har bidratt til gjennomføring av faste aktiviteter for beboerne der. På 
Saltrød og Lia aktivitetssenter har en dyktig fysioterapeut i språkpraksis vært sykkelvert. Frikirka, me-
nigheter, helselag, barnehager og trofaste frivillige har bidratt med faste arrangement/ aktiviteter på 
flere av institusjonene. 

Det har vært mange flotte aktiviteter og arrangement gjennom året. Et godt eksempel på dette var 
festmiddagen for beboere og pårørende på Plankemyra hvorpå elever fra Sam Eyde dekket bord, 
lagde mat og serverte. Fiskedagen i juni med Jeger og fiskeforbundet var også i 2015 et svært popu-
lært arrangement og hadde en rekordstor oppslutning. Det var også denne sommeren åpne hagekon-
serter med populære artister i parken ved Margaretestiftelsen.  

Vel etablerte aktiviteter som ”Åpen dag” (lokale hobbyentusiaster viser fram og selger sine produkter) 
dans, konserter, baking, bingo, andakter, basarer, bussturer, handleturer m.m. har også fått sin faste 
plass i aktivitetskalenderen gjennom året.  

Frivillighetsgruppa ”Kulturuka oss over 60” arrangerte kulturuke med mange og varierte kulturtilbud. 
Midler til arrangementene kom fra den kulturelle spaserstokken. I tillegg til mange institusjonskonserter 
fikk beboere og brukere god hjelp fra frivillige og transporttjenesten slik at de fikk mulighet til å oppleve 
konsert i trefoldighetskirken og i kulturhuset. I samarbeid med Senior Travel ble det høsten 2015 ar-
rangert en sydentur med ledsager for brukere som ønsket dette. 

Innovasjon 
Utfasingen av analogt ledningsnettet tvinger frem nye typer trygghetsalarmløsninger (mobile løsning-
er). Det er gjennomført et prosjekt med uttesting av en ny type trygghetsalarm som bruker mobilnett. 
Hensikten med prosjektet har vært å få et bedre erfaringsgrunnlag for utarbeidelse av kravspesifika-
sjon for nye alarmer. Prosessen med å legge trygghetsalarmtjenesten ut på anbud er utsatt til 2016. 

Enheten har vært med på utprøving av digitalt nattilsyn.  

Det er anskaffet storskjermer til alle avdelinger i hjemmesykepleien. Skjermene gjør det lettere å opti-
malisere arbeidslister og legger forhold til rette for tettere samarbeid i egen avdeling og på tvers av 
avdelingene. I tillegg vil skjermene forbedres muligheten for internundervisning på tidspunkt der dette 
lar seg gjøre kombinert med den daglige driften, eksempelvis under vaktskifter, rapport og lignende.    
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Det ble gjennomført medarbeider- og brukerundersøkelser i 2015. Tabellene nedenfor viser resultater 
og mål innen valgte fokusområder og som det skal prioriteres å jobbe med fram til neste undersøkel-
se. 

Brukerundersøkelsen 2015 
Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 

kommune 2015 
Resultat  

enhet 2015 Mål 2016 

Tillit 4,56 4,60 4,60 

Støtte til selvhjelp 4,28 4,22 4,30 

Totalvurdering 4,41 4,42 4,50 

Pårørendeundersøkelsen 2015 
Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 

kommune 2015 
Resultat  

enhet 2015 Mål 2016 

Tillit Ikke tall 4,27 4,50 

Samarbeid Ikke tall 3,53 3,75 

Totalvurdering Ikke tall 3,61 3,80 

Medarbeiderundersøkelsen 2015 
Navn på indikator, resultater etc. Resultat Arendal 

kommune 2015 
Resultat  

enhet 2015 Mål 2016 

Autonomi 4,30 4,09 4,30 

Kompetansemobilisering 4,16 3,97 4,20 

Satsning på kompetanseutvikling 3,30 2,95 3,40 

Mestringsledelse 3,68 3,46 4,00 

Mestringsklima 3,64 3,45 4,00 

Totalvurdering 3,98 3,82 4,10 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategiheftet er delt ut til alle ansatte og har vært tema i ledermøter, HMS-utvalg og per-
sonalmøter. Etikk har vært et satsingsområde og etisk refleksjon har vært prøvd ut i personalmøter og 
ledermøter. I tillegg til å reflektere over kommunen som arbeidsgiver og hva som forventes av ledere 
og ansatte har det vært et mål at etisk refleksjon skal bidra til å oppnå større faglig trygghet slik at 
pasienter får et riktig og kvalitativt godt tilbud. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
I 2014 ble det etablert HMS-utvalg i hver av enhetens avdelinger. I 2015 har det vært fokus på opplæ-
ring og få utvalgene til å ta en aktiv rolle i oppfølgingen av enhetens HMS mål og HMS tiltak gjennom 
regelmessige møter.  

Det er fortsatt mange avvik på tidspress. Flere avdelinger i hjemmesykepleien melder om flere og mer 
omsorgskrevende brukere gjennom året og det har vært nødvendig å øke bemanningen ved flere 
avdelinger for å sikre forsvarlighet. Enkelte avvik skyldes også lav sykepleierbemanning.  

En avdeling har meldt avvik om mobbing/trakkasering og trusler/vold fra bruker. Her har det vært 
gjennomført flere tiltak, deriblant tett oppfølging fra leder, hyppige personalmøter, gruppesamtaler med 
AAM, utarbeidelse av samspillsregler og to ansatte på vakt 3 dager i uka. Sykefravær er nå redusert 
fra 46 % til 12 %, og det er ikke meldt avvik etter medio oktober. 

Ved avdelinger som har meldt om avvik på kommunikasjon og samarbeid har det vært jobbet med 
samspillsregler, i noen tilfeller også med støtte fra AAM. 
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Avvik 

  
 

 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk  248,1 269,45 233,4 
 

Reduksjon i årsverk (40,1 årsverk) fra 2014 til 2015 skyldes organisasjonsendring. Korttidsavdelinge-
ne på Myratunet ble overført Koordinerende enhet fra Enhet hjemmebaserte tjenester. Videre har 
enhet en fått tilført Legemidelassistert rehabilitering (LAR) 4,38 årsverk. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 2,1 2,9  2 

Fravær langtid (%) 9,6 9,1  8 

Nærvær (%) 88,3 88,0 92,2 90 
 

Tallene viser at nærværet ligger noe lavere fjoråret og fortsatt under kommunens og enhetens måltall. 
Mens langtidsfraværet er noe redusert har korttidsfraværet økt. Avdelinger med høyt fravær har utar-
beidet egne handlingsplaner og er blitt fulgt opp også fra kommunens personalavdeling. Raskere Frisk 
har vært en positiv faktor i oppfølgingen av sykemeldte og har i enkelte tilfeller vært en viktig faktor for 
å få medarbeidere raskere tilbake i jobb og også forebygget sykefravær.  
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74 – Enhet institusjoner 
Enhetsleder: Agnethe Tholle 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 277 645 278 641 278 605 275 080 -3 525 -1,3 % 

Sum inntekter -92 274 -101 948 -104 440 -100 866 3 574 -3,5 % 
Netto driftsramme 
enheten 185 371 176 692 174 165 174 214 49 0,0 % 

 

Enheten har i 1. og 2. tertial meldt forventet balanse for 2016. Det knyttet seg imidlertid en del usik-
kerhet til om inntekt for egenandeler og oppholdsbetaling ville nå budsjett og en forventet innteksøk-
ning på 2 640 000 kr,  hvor av 2 500 000 for vederlag opphold i institusjon. Økningen skulle dekke nye 
tiltak i helse og levekår og omfordeles på aktuelle enheter (jfr. Handlingsprogram 2015 - 2018 punkt 
6.2). Årsinntekt for oppholdsbetaling på Enhet Institusjon ble ca. 1 000 000 kr under budsjett, men 
samlet sett i helse og levekår kom man i balanse på oppholdsbetaling. Enheten har i 2015 redusert 
utgifter tilsvarende 1 000 0000 kr på andre poster gjennom året for å imøtegå utfordringen. I 2017 
beregner enheten at en evt. inntektsvikt fordeles på alle enheter som har egenandeler eller oppholds-
betaling.  

Vaskeriene 
Kommunens vaskerier ble på slutten av 2014 samlokalisert og man gikk fra 7 til 2 vaskerier.  

Regnskapstall (avrundet) for vaskeritjenesten:  

År 2014 2015 2016 (budsjett) 

Kr 6 000 000 4 900 000 5 000 000 

Vaskemengde i KG 453 743 kg 439 068 kg  
 

Tallene viser at man har fått en reell innsparing på drift ved å effektivisere vaskeritjenesten.  Andre 
enheter som vaskeriene vasker for fikk i 2015 lavere fakturaer, og på den måten lavere kostnader. 

Ressurskrevende brukere 
Refusjon for ressurskrevende brukere ble som forventet, med en liten økning i forhold til budsjett.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
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 pro-
duksjonskjøkken (”Kjøkkenet”) og alle kafeer og mottakskjøkken tilknyttet bo-og omsorgssentrene. 
Vitenbiten kafe. Det er 10 avdelingsledere i tillegg til enhetsleder. Disse utgjør enhetens ledergruppe. 

Enheten har gjennom 2015 iverksatt flere tiltak som er beskrevet i virksomhetsplanen for 2015. 
Lenke til virksomhetsplanen (side 108 – 110):  
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http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Handlingsprogram-og-arsberetning/Handlingsprogram-2015--
-2018-Budsjett-2015-Radmannens-forslag/Virksomhetsplaner-2015---Enheter-og-foretak/ 

Beredskapsplasser  
Høsten 2015 oppsto det en prekær situasjon på institusjonsplasser (korttid/langtid) i forhold til meldte 
behov.  I møte 28.8.15 med bl.a. komunalsjef for helse og levekår ble man enig om midlertidig oppret-
telse av beredskapsplasser. Tjenestekontoret vurderer hvilken plass som skal benyttes ut i fra pasien-
tens behov og tilstand. Dersom det er mulig bør man rullere bruk av beredskapsplassene mellom de 
enkelte sykehjem, slik at belastningen fordeles.  

Det ble med virkning fra 3.9.15 opprettet beredskapsplasser på følgende sykehjem:  

- Plankemyra BOS: 2 plasser for korttidsopphold 
- Nyskogen: 1 plass (for brukere med vedtak om langtidsplass i påvente av permannet rom ledig) 
- Røed: 2 plasser på dobbeltrom (for brukere med vedtak om langtidsplass i påvente av permannet 

rom ledig).  
- Tromøy bokollektiv:  1 plass for korttidsopphold 

 
Saltrød sykehjem hadde en kort periode overbelegg, men det ble konkludert med at boforholdene ikke 
var egnet. Erfaring så langt viser at behovet er til stede og alle øvrige plasser har vært brukt. Det har 
vist seg vanskelig med 2 beboere på et rom på Tromøy bokollektiv og det er siden bestemt at denne 
muligheten skal avvikles så snart som mulig. Erfaring så langt viser også at det har vært nødvendig 
med noe styrking av bemanning på enkelte vakter, spesielt helger når bemanningen er lav.  

Solhaug aldershjem 
Bystyret vedtok i behandling av handlingsplan/budsjett 2015-2018 omfordeling av merinntekt for enhe-
tene i helse og levekår. Det forutsettes at merinntekt 2015 brukerbetaling/vederlag finansierer kr. 935 
000 til opprettelse av sykepleiestillinger på Solhaug aldershjem med virkning fra 1.1.15. Disse stilling-
ene er opprettet og i funksjon.  

Aldershjemmet ble i 2015 resertifisert som Livsgledesykehjem.  

Rapport etter branntilsyn kom 27.11.15 med 2 alvorlige avvik: 

1. Bygningsmessige – AEKF har ansvar for nødvendige utbedringer og sikkerhetstiltak. 
2. Driftsmessige forhold – innebærer at man må samordne brannberedskapen på en mer helhetlig 

måte og sørge for at alle avdelinger/tjenester er involvert og oppdatert på brannberedskap. 

 AEKF har ansvar for branndører, og at andre bygningsmessige forhold kommer på plass og er nå 
våren 2016 i full gang med utbedringer. Avdelingslederne på Solhaug aldershjem og hjemmesykeplei-
en Solhaug har ansvar for å sikre bedre samordning av driftsmessige forhold. Enhetslederne for insti-
tusjon og for hjemmebaserte tjenester har i samråd med Østre Agder Brannvesen vurdert risikoen ved 
brann i bygget og etablert tiltak. Det har ut i fra en ROS-analyse siden branntilsynet ble gjennomført, 
vært leid inn en ekstra nattevakt på huset, som i hovedsak har dekket tilsyn med leilighetene i de un-
derste etasjene.  

Saltrød Sykehjem 
Brannvern: Det er laget en plan på utbedring av en del bygningsmessige forhold. Det er utarbeidet 
ROS-analyser der HMS utvalg, Agder Arbeidsmiljø, Hovedverneombud m. fl. har vært involvert. Det er 
med bakgrunn i dette arbeidet installert 5 nye varmepumper, tetting av brannvegger og dører, ytterli-
gere skifte av belegg, fremdrift at utvikling A-fløy og en del andre tiltak.  

Nyskogen og Færvik sykehjem  
Bystyret vedtok i behandling av handlingsplan/budsjett 2015-2018 omfordeling av merinntekt for enhe-
tene i helse og levekår. Det forutsettes at merinntekt 2015 brukerbetaling/vederlag finansierer kr. 450 
000 til opprettelse av 2 x 50 % stilling som miljøvert på Nyskogen og Færvik sykehjem med virkning 
fra 1.1.15. Begge disse stillingene er opprettet og i funksjon. Færvik sykehjem er resertifisert som 
Livsgledesykehjem i 2015. Nyskogen forventer sertifisering i 2016 og har jobbet med implementering i  
av Livsgledekriteriene i 2015. Beboerne har fått flere og mer varierte aktivitetstilbud i løpet av 2015.  

 

http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Handlingsprogram-og-arsberetning/Handlingsprogram-2015---2018-Budsjett-2015-Radmannens-forslag/Virksomhetsplaner-2015---Enheter-og-foretak/
http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Handlingsprogram-og-arsberetning/Handlingsprogram-2015---2018-Budsjett-2015-Radmannens-forslag/Virksomhetsplaner-2015---Enheter-og-foretak/
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Plankemyra sykehjem 
Plankemyra sykehjem har høsten 2015 evaluert ledermodellen (fra 3 til 2 ledere – se virksomhetsplan 
for 2015) som har vært utprøvd i 2015. Prosjektperioden ble bredt evaluert og konklusjonen ble at man 
fra 1.3.16 avslutter prosjektet og går over til fast drift med 2 ledere og støttefunksjoner. Disse forbere-
delser pågår i disse dager. Omorganiseringen gir ingen økonomisk besparelse, da midlene fra den 
ledige lederstillingen er omdisponert innen for enheten.  

Elim og Tromøy bokollektiv 
I løpet av våren 2015 ble ledelse av bokollektivene omorganisert. Fra å ha en felles leder, ble to 50 % 
stillinger omgjort til en avdelingslederstilling slik at man fikk stedlig ledelse begge steder. På Elim ble 
ny leder ansatt høsten 2015. Leder på Elim skal i tillegg til lederoppgaver også delta i sykepleiefaglige 
oppgaver når det er nødvendig.  

Vitenbiten 
I løpet av 2015 har Vitenbiten hatt en jevn drift hele året. Møtemat, kursmat og faste kunder til lunsj og 
middag har vært stabilt. Regnskapet for 2015 går i balanse med de tre årsverkene vi har der.  

Livsglede og frivillighet  
Nyskogen og Røed BOS er inne i en krevende fase og går mot sertifisering innen utgangen av året. 
Livsgledeprosessen skal bidra til at det skjer en kulturendring og at ansattes fokus utvides til til å se 
brukernes behov ut over det rent pleiemessige. Det er helt nødvendig å bruke tid på prosessen, da 
alle ansatte skal være innforstått og tilslutte seg en ny tilnærming til jobben de utfører. Færvik syke-
hjem er 1. gangs resertifisert  og Solhaug aldershjem er 2. gangs resertifisert april 2015. 

Frivillighetskontakter – Strategisk ledergruppe for frivillighet ledes av enhetsleder for enhet institusjon 
og er tverrfaglig dvs dekker de fem store enhetene i helse og levekår. Det er etablert et frivilligkontakt-
nettverk, som har årlige samlinger med relevante tema. I august var var alle frivillighetskontaktene 
samlet på seminar. For 2016 planlegges et kurs i bruk av facebookgrupper og det planlegges også et 
nytt seminar.  

Vaskeriene og Røed kjøkken 
Det vises til kommentarer til budsjett/regnskapsdelen innledningsvis.  

Vaskeriløsningen må ses på i et kortsiktig perspektiv, da den ikke tilfredsstiller dagens krav om barrie-
remaskiner (kan fylles på den enesiden og tømmes på den andre). Det er også behov for større areal 
og et ytterligere effektiviseringspotensilale ved å samle alle vaskeriene i et bygg. Kjøkkenet på Røed 
er svært lite hensiktsmessig for dagens produksjon og tilfredsstiller ikke arbeidsmiljømessige hensyn.  

Både behov for nytt vaskeri og kjøkken ble spilt inn i budsjettprosessen for investering 2016 med øns-
ke om et forprosjekt.  

Arbeidsgiverstrategien 
Enhetens ledergruppe har i løpet av året lagt til rette for at arbeidsgiverstrategien har blitt gjort kjent og 
arbeidet  med, i tråd med innholdet i heftet. Vi har brukt ledermøter, personalmøter, HMS-møter og 
andre relevante møteplasser som naturlige arenaer der tema er tatt opp.  

Medarbeider- og brukerundersøkelse 

Brukerundersøkelsen 2015 (utdrag) 
Tillit 4,44 

Kompetanse 4,18 

Innflytelse 3,91 

Behovsdekning 4,39 

Informasjon 3,74 

Støtte til selvhjelp 4,05 
(skala fra 1-5 der 5 er best) 

 

Score for brukerundersøkelsen er tilfredsstillende og 
det er et noe bedre skore på innflytelse (3,72 i 2013). 
Det er grunn til å forbedre dette ytterligere frem mot 
neste brukerundersøkelse.  

Brukerundersøkelsen må tas opp i personalmøter og 
på andre arenaer der dette er relevant.  
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Pårørendeundersøkelsen 2015 (utdrag) 
Tillit 4,02 

Kompetanse 4,13 

Innflytelse Pårørende 3,88 

Behovsdekning 3,89 

Oppmerksomhet 4,16 

Samarbeid 3,93 
(skala fra 1-5 der 5 er best)  

Score for pårørendeundersøkelsen er på de fleste 
parametre tilfredsstillende, men det må før neste 
undersøkelse settes høyere mål for innflyelse pårø-
rende og behovsdekning.  

Pårørendeundersøkelsen må tas opp i personalmø-
ter, pårøendemøter og på andre arenaer der dette er 
relevant. Spesielt viktig å være i dialog med pårø-
rende om hva som de mener skal til for å bedre 
opplevelsen av innflytelse. 

Medarbeidertilfredshet 2015 (utdrag) 
Kompetansemobilisering 4,1857 

Indre motivasjon 4,3204 

Rolleklarhet 4,4007 

Mestringstro 4,4634 

Autonomi 4,2500 

Mestringsledelse 3,5539 
(skala fra 1-5 der 5 er best) 

 
 

MTU viser gode score. I den videre oppfølging vil 
enhetsleder og avdelingsledere legge spesielt vekt 
på mestringsledelse, motivasjon og autonomi. Det er 
utarbeidet en felles mal for enhetene med veiledning 
på hvordan man kan jobbe med MTU sammen med 
sine medarbeidere for å få en større forståelse av 
hva som ligger i de enkelte parametre.  

Målet er å legge til rette for en god prosess sammen 
med medarbeiderne på hva man mener er viktig å ta 
tak i hvordan man vil ta tak i utfordringer man ønsker 
å jobbe mer med på den enkelte avdeling og i leder 
teamet. 

 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det kan ut ifra tertialrapporteringene se ut til at noen avvik er meldt på HMS, som skulle ha vært meldt 
på kvalitet (f.eks. feilmedisinering og fall). I avvikstype trusler og vold er det meldt flere avvik og disse 
handler i hovedsak om personer med alvorlig grad av demens. Enheten har kontinuerlig kompetanse-
heving på demens og til dels også med tiltak i forhold til utagerende adferd. Det har vært vanskelig å 
få brukere med utagerende adferd inn på rett omsorgsnivå (forsterket avdeling på plankemyra med 6 
plasser) og det har av den grunn vært behov for innleie av 1-1- personale i visse perioder. Antall meld-
te avvik på stress/tidspress var lavere i 2 tertial enn i 1. tertial. Det kan muligvis forklares med somme-
ren og vikarer som ikke har meldt avvik. Det er meldt 1 avvik om mobbing/trakkasering. Dette avviket 
har man fått assistanse rådmannens stab og avviket ble lukket i høst.  

HMS-avvik 
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Årsverk 

Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk    306,60   
 

298,60 298,17 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 2,1 2,2  1,7 

Fravær langtid (%) 8,3 8,3  8,0 

Nærvær (%) 89,7 89,5 92,2 90,3 
 
2015 har vært et utfordrende år og med til dels stort fravær på enkelte avdelinger. Sykefraværet har 
vært sprikende – høyt på noen avdelinger og lavt på andre. Avdelingslederne synes det er krevende å 
følge opp sykemeldte, men følger IA avtalens intensjoner og krav. NAV har innskjerpet kravet til aktivi-
tet innen 8 ukers fravær, noe som muligvis vil ha en positiv effekt på nærvær. Enheten har i 2015 
etablert et prosjekt sammen med Raskere Frisk (RF) på to avdelinger med høyt sykefravær, der RF 
har gått tettere i dialog med den sykemeldte og avdelingsleder. Hensikten har vært at alle muligheter 
for aktivitet skal kartlegges sammen med den sykemeldte, med mål om viktige avklaringer som hjelper 
den sykemeldte raskt tilbake i jobb eller alternative tiltak. Man har også jobbet godt sammen med 
nærværskonsulent for sikre at avdelingslederne er oppdatert på oppfølgingsrutiner og spesielt utsatte 
avdelinger har fått ekstra oppfølging. Samarbeidet med Raskere Frisk fortsetter i en videreføring av 
prosjekt over 6 uker, som skal ha spesielt fokus på veildening og kompetansebygging for aktuelle 
avdelingsledere. Disse skal da bli ressurspersoner på enheten i denne typen oppfølging. Agder Ar-
beidsmiljø er med på de fleste IA-samtaler og har også vært benyttet i bl.a. oppfølging av ansatte med 
behov for debriefing eller konfliktsituasjoner. NAV er også en viktig samarbeidspartner. 
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75 – NAV 
Enhetsleder: Geir Svendsen 

 
 

 

NAV-Arendal 
2015 har vært preget av økende arbeidsledighet og det store antallet asylsøkere og flyktninger som 
kom til Norge og Arendal. Arendal er blant de kommunene som har høyest antall asylmottak jf. inn-
byggertall. Da det ble etablert 8 nye mottak i kommunen høsten 2015 påvirket dette hele kommunen 
og spesielt NAV og Voksenopplæringen. Arbeidsledigheten steg gjennom hele året og har rundet 5%. 
Arbeidsledighet påvirker blant annet skatteinngangen i kommunen og gir økt behov for sosialhjelp. For 
NAV betyr det at man har jobbet tett opp mot bedrifter og virksomheter som omstiller og nedbeman-
ner. NAV får postive tilbakemeldinger fra Næringslivet på den servicen som blir gitt.  

Levekårsutfordringene i regionen er vel kjent og antall uføre øker også i perioder med et stramt ar-
beidsmarket. Vurderingene rundt uføretrygd er underlagt streng kvalitetskontroll og helseerklæringer 
fra spesiatlisthelsetjenesten.  

Bystyrets vedtatte budsjettramme 
NAV-Arendal sitt budsjett er utfordrende å styre. Dette har sin bakgrunn i at det i stor grad er påvirket 
av konjunktur endringer og ytre faktorer. I 2015 kom det en forventet økning på antall sosialhjelpsmot-
tagere på grunn av ledighet med bakgrunn i næringer som offshore, eksportrettet industri, og entre-
prenørbransjen som har store utfordringer. 

Sosialhjelpsutbetalingene økte likevel ikke i 2015 jf. 2014. Årsaken til dette er raskere overgang til 
statlige tiltak og i noen grad også til arbeid og utdanning. Det var altså flere sosialhjelpsmottagere, 
men de gikk på sosialhjelp kortere tid. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 137 272 146 900 158 418 131 157 -27 261 -20,8 % 

Sum inntekter -66 416 -73 298 -85 494 -57 835 27 659 -47,8 % 
Netto driftsramme 
enheten 70 856 73 602 72 924 73 322 398 0,5 % 

På flyktninger så øker både inntekter og utgifter ved større volum på en forutsigbar måte.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Levekår 
Det meste av NAV sin virksomhet dreier seg om levekår, og få mennesker inn i positive aktiviteter som 
arbeid og utdanning. Mye av det forebyggende arbeidet ligger i andre enheter i kommunen som helse 
og omsorg og oppvekst. NAV sammarbeider tett med disse, og samarbeidet og integrasjonen er 
økende som følge av kommunens store satsing på området. 

For å løse levekårsutfordringene er aktiv næringsutvikling vesentlig. NAV er aktiv i forhold til å bistå 
bedrifter med oppbemanning, nedbemanning og omstillingsprosesser. Når det gjelder nyetableringer 
og vekst samarbeider NAV tett med etblerersenteret og kommunens næringsavdeling. Sosialt Entre-
prenørskap er et område innenfor dette feltet som er svært interessant.  

Sosialhjelp 
Sosialhjelp er samfunnets siste sikkerhetsnett. Det medfører at alt annet skal være prøvd først. Mange 
av de som mottar sosialhjelp er i aktivitet. Mange av disse utløser midler til livsopphold som arbeids-



Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

164 

 

avklaringspenger, dagpenger, sykelønn etc. Noen av disse er ikke tilstrekkelige til å dekke dagens 
prisnivå f. eks i forhold til boutgifter. Det er primært de høye boutgiftene som medfører at mange 
trenger supplerende sosialhjelp på toppen av en statlig ytelse.  

NAV Arendal stiller aktivitetskrav til alle sine brukere. Utfordringen for en stor kommune er å drifte 
selve aktiviteten. I 2015 har det vært prøvd ut mange praktiske tilnærminger til aktivitetsplikt for de 
som mottar sosialhjelp. NAV Arendal har hatt samarbeid med sosiale entreprenører som Lyk-Z,  
Pøbelprosjektet og Gateentreprenørene. I tillegg har vi et nært samarbeid med Durapart og Proflex. 

Antall sosialhjelpsmottakere 

 

Bolig 
Boutgiftene til sosialhjelpsbrukerne går ned. Totalt sett er utgiftene for kommunen uendret fra 2013, 
men dette skyldes et høyere volum. Bagrunnen for nedgangen er blant annet fokuset på boligsosiale 
virkemidler som bostøtte og oppfølging. Husbankprosjektet BASIS hadde sitt siste driftsår i 2014 og er 
nå over i drift.  

 

Flyktninger 
Det er bosatt 109 flyktninger i 2015. Temaer rundt flyktninger og hvilket volum kommunen skal ta imot 
har vært oppe til politiske diskusjon flere ganger i løpet av året og det ble vedtatt å følge IMDI sin fore-
spørsel og behov. 

Introduksjonsprogrammet har hatt stor aktivitet som følge av økt bosetting. Her jobbes det aktivt med 
norskopplæring og aktiviteter som skal føre til arbeid. På dette området jobbes det tett opp mot Aren-
dal Voksenopplæring. Overgangen til arbeid og utdanning i etterkant av Introduksjonsprogrammet er 
god i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er spesielt gledelig at antall på sosialhjelp er svært 
lav og at bruken av NAV sitt virkemiddelapparat er god. 
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36 % 
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Arbeid + utd. Grunnskole Nav tiltak Sosialstønad 

Resultat for introprogram 2015 

 

Kvalifiseringsprogrammet 
Resultatene og effekten av kvalifiseringsprogrammet (KVP) er gode. Dette er et satsingsområde for 
enheten og det har vært et viktig virkemiddel i forhold til å skulle iverksette aktivitetskrav. KVP er nå et 
lovfestet tiltak. Metodikken rundt KVP ble evaluert og forbedret i 2014, og henger nå tettere sammen 
med statlige tiltak.  

Ungdom 
NAV har flere satsinger rundt ungdom. I tillegg til å være en aktiv partner opp mot videregående skole 
for de som faller fra opprettet NAV Arendal/Froland i samarbeid med Fylkeskommunen og Sam Eyde 
Videregående skole prosjektet «NAV i Videregående skole. Dette prosjektet er en del av en nasjonal 
satsing for å forebygge frafall. «Jobbstrategien» retter seg mot unge med nedsatt arbeidsevne under 
30 år som har vært hos NAV i mer enn 12 måneder. Jobbstrategien er en nasjonal satsing. NAV 
Arendal har spesielt fokus på ungdom og et eget team som jobber med dette.  

Rus og psykisk helse 
Arendal kommune og NAV Arendal har forbedret arbeidet med rusavhengige vesentlig i 2015. NAV 
har etablert en ruskonsulent og man har fått fagansvarlige for rus i de fleste team. Statens Helsetilsyn 
gjennomførte tilsyn med kommunens rusarbeid høsten 2015 og konkluderte med at de ikke ønsket å 
gi hverken avvik eller merknader. Helseforetaket har ansvaret for rusbehandling. Det er fortsatt lang 
og til dels økende ventetid på behandling. Dette er bekymringsfullt. En konsekvens av dette er at en-
heten må dekke institusjonsopphold i påvente av plass via SSHF. NAV har i snitt hatt 3 brukere i priva-
te institusjoner i 2015. Dette utfordrer enhetens økonomiske rammer. NAV er med i Prosjekt Ettervern 
og Overdoseprosjektet.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser  
NAV har en årlig medarbeiderundersøkelse «Human Kapital Index» Denne viser gode resultater, men 
disse varierer noe internt mellom avdelingene. Det arbeides aktivit med tiltak i etterkant av undersø-
kelsen slik at man kan forbedre disse ved systematisk arbeid. Enheten hadde som mål å score over 
en indeks på 24. I 2015 nådde man dette målet med et resultat på 24,1 en økning fra 2014 (23,1). 

NAV har årlig brukerundersøkelser som viser en årlig forbedring nasjonalt, og for NAV Arendal sin del 
en god forbedring fra 2014. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enheten har et aktivt HMS-utvalg som jobber fram tiltak som legges inn i HMS-planen. Denne følges 
opp gjennom året. Enheten jobber sammen med Agder Arbeidsmiljø og bruker aktivt tiltak som «Ras-
kere Frisk», et treningstiltak med veiledning som har hatt positiv effekt. Sikkerhet er viktig ved et NAV 
kontor. Alle ansatte fått kompetanseheving på området. Lokalene til NAV Arendal er også bygd om 
med 2 dører i alle møterom og hatt sikkerhetsgjennomgang av konsulent fra Arbeids direktoratet. 
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Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk 43,2 46,4 48,4 50,4 
Justeringen i årsverk er en konsekvens av økt volum på bosetning av flyktninger.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,8 2,5   
Fravær langtid (%) 6,2 5,8   
Nærvær (%) 92,0 91,7 92,2  
 

Langtidsfravær er redusert i 2015 og kortidsfraværet økte i forhold til 2014. Enheten når kommunens 
mål for nærvær. Det jobbes aktivt for å ha en god sykefraværsoppfølging ved at man samarbeider tett 
med Agder Arbeidsmiljø for å forebygg og tilrettelegge. 
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76 – Østre Agder krisesenter 
Enhetsleder: Turid Holst-Pedersen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 7 925 8 836 9 341 9 377 36 0,4 % 

Sum inntekter -4 260 -4 843 -5 131 -4 880 251 -5,1 % 
Netto driftsramme 
enheten 3 665 3 993 4 210 4 497 287 6,4 % 

 

Overskuddet skyldes i hovedsak at vikarutgiftene har vært mindre enn sykelønnsrefusjonen. På lønn 
totalt er det en innsparing på 240 000. I tillegg har det vært noe mindreforbruk på drift. Det var lagt inn 
en buffer på husleie (tilbudet for menn), regnskapet viser et mindreforbruk på 80 000. Tilsvarende er 
ikke driftsutgifter til nytt fagsystem benyttet, fordi innkjøpet og installasjon enda ikke er på plass.  

52% av overskuddet er satt av til samarbeidskommunene, og vil redusere kostnadene tilsvarende i 
avregning for 2016. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Østre Agder krisesenter er et interkommunalt samarbeid hvor Arendal kommune er vertskommune, 
herunder også i budsjettsammenheng og arbeidsgiveransvar. Kommunene  som samarbeider er Ris-
ør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Grimstad, Froland og Arendal. 

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. Tjenestene innebærer oppgaver som døgnkonti-
nuerlig telefonvakt, botilbud, dagsamtaler, informasjonsarbeid, faglig og praktisk oppfølging og bi-
stand. 

• Krisesenteret har hatt 2209 overnattingsdøgn for voksne, fordelt med 2005 på kvinner og 204 på 
menn  

• Krisesenteret har hatt 1186 overnattingsdøgn for barn. 
• Krisesenteret har hatt 267 dagsamtaler med 61 dagbrukere, 53 kvinner og 8 menn. 

 

Mestring 
Kommunedelplan ”Tidlig innsats – for bedre levekår 2023” legger føringer for enhetens prioriteringer. 

Det er fokus på egen mestring. Utgangspunket er brukers ståsted. Hverdagsaktiviteter tilrettelegges ut 
fra ønsker og behov hos den enkelte. Oppfølging og veiledning gis i forhold til rettigheter, sikkerhet, 
helse, barnehage, skole, fritid, arbeid, boligforhold, økonomi og valg for framtida. Med tidlig hjelp og 
oppfølging med samtaler, avklares mål og framdrift for den enkelte beboer/dagbruker. 

Barn på krisesenteret 
Barna på krisesenteret har fått tilbud om samtale, hjelp og støtte fra egne barnefaglige terapeuter på 
krisesenteret.  

Barnefaglig ansatte ved krisesenteret har gjennomført 1 ICDP (International Child Development Pro-
gram) foreldreveiledningsgruppe våren 2015. Den gikk over 6 ganger i perioden 4/2-15 til 22/4-15. Det 
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var 7 deltakere (mødre) som hadde meldt seg på. 3 falt fra underveis, men 4  fullførte og meddelte at 
de var fornøyde med veiledningen. ISPD programmet har i tillegg vært benyttet i individuell veiledning. 

Aktuelt samarbeid med skole og barnehage har vært opprettet.  

Det har vært rettet fokus på at barn/ungdom blir kartlagt raskt ift behov for hjelp og  behandling ut ifra 
opplevelse/situasjon. 

Det vektlegges at leker og aktivitetsmateriell er tilpasset barn på ulike alderstrinn. I tillegg oppfordres 
og motiveres det til deltakelse på sosiale aktiviteter som tilbys internt, eventuelt fra frivillige organisa-
sjoner. ”Åpen barnehage” i Røde korsbygget har i 2015 vært benyttet av familier som har vært beboe-
re på krisesenteret.      

Lekeplassen på krisesenterets  uteareal har blitt asfaltert og plenlagt og utbedringen har gitt et mer 
barnevennlig  tilbud utendørs. 

Menn    
De fleste som utsettes for vold i nære relasjoner utsettes for vold fra sin partner, det gjelder også 
menn. 

Krisesenterloven sier at botilbudet for kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Østre Agder krisesen-
ter har en egen leilighet og 1 mannlig ansatt i 60 % stilling.   

Erfaringen viser at tilbudet oppleves ganske ensomt. I forbindelse med økt bemanning på kveld og 
helg f.o.m. 2016, vil det være mulig å ha tettere oppfølging/kontakt med menn som er beboere på 
krisesenteret.       

Det vil være viktig for Østre Agder Krisesenter å etterstrebe et likeverdig tilbud for kvinner og menn. 

Samarbeidsrutiner internt 
Enheten har hatt samarbeid med følgende (i aktuell kommune): 
• Faste samarbeidsmøter med Nav (Arendal) 
• Hjemmetjenester 
• Psykisk helse og rus 
• Legevakten  
• Helsestasjon 
• Ungdomsteamet/Familieteamet 
• Barnevernstjenesten 
      
Andre : 
• Skole/barnehage/SFO  
• Familiekontoret 
• Samarbeidsavtale Durapart 
• ATV (alternativ til vold): hvis barn kommer til krisesenteret oppfordres far til å ta kontakt. Før evt 

samvær mellom far og barn har krisesenteret, far og ATV en samtale 
 

Samarbeid med frivillige 
Krisesenterets beboere og dagbrukere har deltatt på ulike aktiviteter som tilbys fra frivillige lag og fo-
reninger.  

Fra Redd barna og Røde kors mottar krisesenteret halvårig program med invitasjon til aktiviteter. 

Riskovurdering 
Avvergelsesplikten har vært gjennomført, politiet får beskjed når voldsoffer reiser tilbake til voldsutø-
ver. 

Opplysningsplikten til barneverntjenesten er gjennomført. Når barn har vært vitne til eller har vært 
utsatt for vold i nære relasjoner, vurderes alltid opplysningsplikten. 

Det er kontinuerlig fokus på gode rutiner for sikkerhet på krisesenteret.  
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Internkontrollsystem 
Krisesenteret har jobbet med å kvalitetsikre internkontrollen. Internkontroll ble beskrevet som et eget 
punkt i forslag til revidert samarbeidsavtale for Østre Agder krisesenter og dette ble politisk behandlet 
og vedtatt i 2015. 

Organisering av krisesentertilbudet, hovedoppgaver og mål, herunder forbedringsarbeidet er nedfelt i 
virksomhetsplan, årsmelding og tertialrapporter. 

Som et ledd i krisesenterets internkontroll vil et tilpasset elektronisk fagsystem sikre en forbedret in-
formasjonsflyt og framdrift i tjenesten. Dette var planlagt innkjøpt og implementert i løpet av 2015. 

På grunn av krisesenterlovens strenge krav til taushetsplikt, herunder også oppbevaring og sletting av 
personopplysninger, har det vært utfordrende å finne fram til programvare som kan tilpasses krisesen-
terets drift. Prosjektetgruppen intensiverte høsten 2015 arbeidet  med innkjøpsplanleggingen. Det 
beregnes innkjøp i løpet av mars 2016.  

Avviksrapporteringen er kjent, men har vært lite i bruk i 2015. Dette vil være tema på personalmøter 
framover. 

Kompetanse 
Ansatte har vært på flere kurs som belyser temaet ”Vold i nære relasjoner”, tema har vært:  

• Grupper med særlige behov. Minoritetsfamilier, men også tilleggsbelastninger i form av fysisk 
funksjonshemming, psykiatri og rusproblematikk. 

• Menn på krisesenter  
• Lekens betydning i traumebehandling 
• Om samhandling og barns rett til å bli hørt 
• Ansatte som jobber med barn på krisesentere og sentere mot incest og seksuelle overgrep 
 
Fortsatt mangler noen ansatte opplæring i ”motiverende intervju” og samtalen som verktøy. Dette tilta-
ket var planlagt videreført i 2015, men er utsatt til 2016. Intensjonen i ”motiverende intervju” er likevel 
tatt noe inn som elementer i personalmøter og samlinger i 2015.  

Krisesenteret har satset på felles kompetansehevingsprogram ”Trygg hjelper i møte med barn og 
unge” fra RVTS. (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Dette 
er et samarbeid mellom Barnevernstjenesten, Helse barn og unge og Pedagogisk Psykologisk 
tjeneste og Åmli kommune. Samtlige ansatte har fått tilbud om å delta i programmet. Det har vært 
ulike tema som moderne traumeforståelse, arbeidsglede og selvmordsforebygging. Det ble gjennom-
ført fire felles fagdager i 2014 og skulle videreføres med en siste samling i 2015. Denne gjennomføres 
1.mars 2016.  

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien Sammen for framtida Arendal 2023 er kjent for ansatte i enheten. På fagdag i 
oktober 2015 var arbeidsgiverstrategien utgangspunktet for videre planlegging og tilrettelegging av 
tjenesten, samt utvikling og vedlikehold av et godt arbeidsmiljø og en god faglig tjeneste. Med ”roller 
og oppgaver” i enheten som spesifikt tema er personalgruppen utfordret til å reflektere på forventning-
er, verdier, bevisstgjøring, ansvarliggjøring og samhandling. Dette følges videre opp i 2016 og er også 
sentralt i arbeidet med MTU.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Krisesenteret gjennomfører ikke brukerundersøkelser. I tillegg til jevnlig individuelle oppfølgingssamta-
ler, har beboerne fast husmøte hver uke og kan komme med innspill til aktiviteter og praktiske rutiner 
oa. 

Brukerinformasjonen til alle nye beboere som kommer til krisesenteret er revidert. Informasjonen er 
bl.a. justert på bakgrunn av nyttige tilbakemeldinger fra beboere. 

Fokusområdene mestringsledelse og mestringsklima ift MTU 2013 har ikke vært systematisk fulgt opp.      
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 
I enhetens virksomhetsplan 2015 var målet å utvikle et sunt, godt og robust arbeidsmiljø ved enheten. 

Det har i 2015 vært spesielt fokus på arbeidsmiljøet på krisesenteret. Med bistand fra Agder Arbeids-
miljø og rådmannens stab Personal, ble det kartlagt områder som det har vært jobbet videre med.  

Krisesenteret hadde et lederskifte i juni. Ny leder har fortsatt det pågående arbeidet med ulike forbed-
ringstiltak. Det har vært lagt vekt på nødvendig skriftlig informasjon til alle ansatte ift hva som jobbes 
med når og hvordan. Områder som har hatt spesielt fokus har vært: turnusprosess, forbedret intern 
informasjonsflyt ved innkjøp av nytt fagprogram, evaluering av rutiner og prosedyrer. Utdyping av roller 
og oppgaver som binder sammen HMS og god faglig drift har også vært spesielt vektlagt. Det har 
også vært etterstrebet en åpen dialog. Aktuelle prosesser i personalgruppen har hatt som mål å få 
ansatte til å ta ansvar for og medvirke til kvalitet på tjenesten. Arbeidet veidereføres i 2016.      

Krisesenteret har utnevnt en etikkontakt som sammen med leder evt andre ansatte, setter etikk på 
dagsorden i personalmøter og enhetssamlinger.   

HMS utvalget har deltatt på obligatioriske samlinger. I tillegg har utvalget faste møter, hvor sykefra-
vær/nærvær, vernerundeoppfølging og aktuelle saker til personalmøter drøftes og planlegges. Et viktig 
fokus for HMS utvalget har også vært ansattes ansvar for å vedlikeholde og utvikle god trivsel i ar-
beidshverdagen.  

Verneombudet har gjennomført obligatorisk 40 timers kurs i 2015.  

Arendal kommunes nye elektroniske HMS- og kvalitetssystem er kjent men har ikke vært benyttet i 
særlig grad. Dette har vært tema på personalmøter etter 2. tertialrapportering i 2015 og fokuset vil 
videreføres i 2016.  

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk    9,41 
 

Tjenesten ble i 2015 planlagt økt med 0,5 årsverk, i forbindelse med omlegging til turnusarbeid for alle 
ansatte.  

Driften på krisesenteret har  vært sårbar på kveld og helg, med kun 1 ansatt på vakt. Kun miljøarbei-
derne har jobbet turnus 35,5 t/u. Miljøterapeutene har arbeidet dagtid ordinær dagtid 37,5 t/u. Det har 
til tider vært utfordrende å følge opp beboere i tillegg til å ha telefon/beredskapsvakt.  

Etter anbefaling fra vertskommunen til rådmennene i Østre Agder og videre til styret for Østre Agder, 
ble det vedtatt å øke tilbudet med 0,5 årsverk og utarbeide turnus med 35,5 t/u for alle ansatte. I tillegg 
til dagbemanningen er kveld og helg dekket med 2 ansatte.  

Turnusplanleggingen startet i høst 2015 med oppstart 15.02.2016.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 0,8 3,5  0,8 

Fravær langtid (%) 6,9 6,8  5 

Nærvær (%) 92,2 89,7 92,2 94 
 

Nærværet har gått ned. Sykemeldte har meddelt at fraværet ikke er arbeidsrelatert. Det har vært tett 
oppfølging av sykemeldte gjennom hele høsten, etter retningslinjer for oppfølging av sykefravær.    

Ansattes plikter ift fravær generelt, spesielt sykefravær, tas opp generelt og individuelt der det er aktu-
elt. Det har vært åpnet for dialog og tilrettelegging i forbindelse med aktuelt sykefravær.  
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77 – Østre Agder 
Enhetsleder: Ole Jørgen Etholm 

 
 

 

Bystyret innbetaler avtalt kontingent innenfor vedtatte budsjett-
ramme  
Østre Agder utarbeider årsberetning 2016 til styret som er oppdraggiver for virksomheten på 
vegne av de åtte eierkommunene. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter - - 33 291 26 949 -6 342 -23,5 % 

Sum inntekter - - -30 697 -24 355 6 342 -26,0 % 
Netto driftsramme 
enheten - - 2 594 2 594 0 0,0 % 

 

Nettoutgiften er misvisende ved at kr.746.000 utgjør bidraget fra fylkesmannen til arbeidet med Kom-
munereformen i syv av de åtte kommunene i Østre Agder. Kontingent og driftstilskudd fra Arendal 
kommune til Østre Agder var i 2015 k1.848.000. For å få balanse i driften etter innbetalinger fra kom-
muner og budsjettbidrag fra Arendal kommune har Østre Agder brukt fond. Dette er i henhold til forut-
setningene for pågående felles prosjekt. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Det vises til den samlede årsberetningen for det interkommunale samarbeidet gjennom Østre Agder. 
Samarbeidet omfatter helse, skole, teknisk, kommunereform, næringsutvikling med mer. Den samlede 
årsberetning publiseres på Østre Agders nettsider. 

Arbeidsgiverstrategien 
Enhet 77 hadde kun fire medarbeidere i 2015. Bakgrunnen for dette er at samarbeidet bygger på 
vertskommunemodellen slik at de ansatte i tjenestene tilhører andre enheter i Arendal eller i de andre 
deltakende kommuner 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Tall for så få medarbeidere kan ikke legges fram med bakgrunn i at grunnlagsmaterialet må omfatte 
flere medarbeidere enn de som er direkte engasjert i enheten. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Sykefravær følges opp. Det arbeides for å begrense bruk av overtid. 

Avvik: Det er ikke registrert avvik i 2015 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk - - - 4 
 

Årsverkene har tidligere tilhørt andre enheter eller staber, og da ble de registrert der. 

http://www.ostreagder.no/om-ostre-agder/styret/
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%)  2,0   
Fravær langtid (%)  1,1   
Nærvær (%)  96,9 92,2  
 

Enheten er preget av lite fravær. 
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80 – Legevakten 
Enhetsleder: Arnhild Glendrange Lund 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter 23 907 26 399 27 817 26 353 -1 464 -5,6 % 

Sum inntekter -14 839 -16 951 -17 649 -16 262 1 387 -8,5 % 
Netto driftsramme 
enheten 9 068 9 448 10 169 10 091 -78 -0,8 % 

 

Legevakten har drevet stramt hele året. I åtte av årets måneder har vi hatt en fast ansatt nattlege. 
Dette har redusert beredskapsutgiftene våre, men økt fastlønn og sosiale utgifter.  

Regnskapet for 2015, viser et underskudd på til sammen kr. 165 264, der 47 % (kr. 78 000) er Arendal 
kommunes del. Budsjettet for nødnettet har subsidiert resten av driften og har ført til at underskuddet 
ikke ble større. Årsakene til underskuddet er hovedsakelig at beredskapsgodtgjøringen til legene ikke 
er fullt refundert for i budsjettet. I tillegg måtte sykepleierbemanningen økes ytterligere i høytider og 
sommerferien i forhold til faglig forsvarlighet. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Legevakten i Arendal er sikkerhetsnettet for alle innbyggere i Arendal og de ni andre samarbeids-
kommunene.  
Høsten 2015 ble det opprettet flere asylmottak i flere av våre kommuner. Legevakten fikk i starten 
ganske mange pasienter fra asylmottakene, men etter hvert ble mange av henvendelsen håndtert av 
lokale legekontor. Legevakten mottar akutte henvendelser utenom dagtid hverdager, disse konsulta-
sjonene er ofte tidkrevende grunnet behov for tolketjeneste og ofte sammensatte problemstillinger. 

Overgrepsmottak 
Legevakten har drevet overgrepsmottak siden 2007. Statistikken viser at vi hadde 17 saker i 2015. 
Stortingsmelding nr.15 overførte ansvaret for seksuelle overgrep til spesialisthelsetjenesten fra 2016. 
Resultatet av dette ble at SSHF i desember 2015 bestemte at det skal opprettes ett felles overgreps-
mottak for begge Agder-fylkene lokalisert i Kristiansand (fra 1. april 2016).  

Vold i nære relasjoner 
Vold i nære relasjoner er en kommunal oppgave, som legevakten har hatt fokus på i mange år med 
bevisstgjøring og kompetanseheving. Det er ingen sentrale føringer på hvordan denne oppgaven skal 
løses, men den nye akuttforskriften stiller krav til at alt helsepersonell på legevakt skal ha gjennomført 
kurs i volds- og overgrepshåndtering. Vi ser at det er stor avstand mellom dagens tilbud og slik vi øns-
ker at tilbudet skulle være. Dette skyldes at dette er en tidkrevende pasientgruppe, som er vanskelig å 
gi et tilfredsstillende tilbud innenfor dagens vaktsystem. 

 Nytt nasjonalt nødnett 
Nytt Nødnett skulle vært satt i drift for AMK Sørlandets område februar 2015. I januar gjennomførte vi 
en dags opplæring for alle sykepleierne i ICCS, som er operatørplass for legevakter. Helsedirektoratet 
utsatte nok en gang oppstart av prosjektet på ubestemt tid. 
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Nasjonalt legevaktsnummer 116 117 
Nytt felles legevaktsnummer for hele landet ble innført 1. september 2015. 116 117 er gratis å ringe, 
og befolkningen rutes til nærmeste legevakt uansett hvor man befinner seg i landet. Statistikken viser 
at mange innringere fortsatt benytter det gamle nummeret. 

Legevaktens lokaler 
Legevaktsutredningen i regi av Østre Agder samarbeidet ble ferdigstillt i august 2014.  

En av hovedkonklusjonene var at legevaktens lokaler ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet for pasien-
ter og ansatte, overholding av taushetsplikt og faktisk plassbehov. 

Det ble utarbeidet plan for bygging av felles legevakt- og KØH i nærheten av sykehuset. Total kostnad 
ble beregnet til 139 mill. kroner, forutsatt byggestart i 2018 med sluttføring i 2020. 10 kommuner skulle 
delta i finansieringen av renter og avdrag. 

Rådmannen anbefalte å legge prosjektet inn i investeringsbudsjettet, men dette ble fjernet  av bysty-
ret.  

Nytt journalsystem 
Legevakten måtte skifte journalsystem da det gamle programmet skulle fases ut. Anbudet på nytt 
journalsystem ble lagt ut i Doffinbasen, og etter nøye gjennomgang av tilbudene ble ny leverandør 
valgt. Etter opplæring av alle sykepleiere og leger, konverterte vi i september over til System X. 

Arbeidsgiverstrategien 
HMS-utvalget har presentert Arbeidsgiverstrategien ”Sammen om fremtida! ” på et personalmøte, og 
folderen er levert ut til alle ansatte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen fra høsten 2015 vil bli fulgt opp av HMS utvalget i 
2016. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Legevakten har månedlige personalmøter med undervisning. Legevaktens HMS utvalg har gått verne-
runde og gjennomgått innkomne avvik.  

Legevakten oppbemanner alltid på sommeren og i høytider, og i 2015 enda mer enn tidligere.  

Legevakten er Miljøfyrtårnsertifisert og har fokus på søppelsortering, energi- og ressurssparing. Fokus 
på helse, miljø og sikkerhet er viktig også i denne sammenheng. Vi har årlig brannøvelse og opplæ-
ring i HLR (hjerte-lunge-redning). 

Avvik 
Det ble levert totalt 45 avvik i 2015, 28 i alvorlighetsgrad 1-3, 17 i alvorlighetsgrad 4-6, hvor det mest 
graverende var en voldsepisode som endte med politianmeldelse. 
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Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk 15,4 15,8 16,6 16,6 
 

Antall årsverk er uforandret fra 2014 til  2015. 

Den nye Akuttforskriften av april 2015 har krav om svartid på telefon på 80 % innen 120 sekunder, 
med virkning fra 1. mai 2015. På bakgrunn av denne, underbemanning i mange år, samt konklusjone-
ne fra legevaktsutredningen (2014) har Legevakten fått lovnad om styrket bemanning fra medio 2016.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,4 2,6  1,5 

Fravær langtid (%) 5,6 7,0  4,5 

Nærvær (%) 93,0 90,4 92,2 94 
 

Legevakten har fokus på å ha et arbeidsmiljø med høy trivsel, trygghet og høy faglig kompetanse. Vi 
har i mange år hatt et lavt sykefravær, noe vi har tolket som et tegn på godt arbeidsmiljø. Legevakten 
er en liten arbeidsplass, og fravær gir fort utslag på statistikken. Gjennom hele 2015 hadde vi flere 
langtidssykemeldte, men vi har ingen indikasjoner på at økningen i fraværet skyldes arbeidsmiljøet.   
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88 – Rådmannen med staber 
Enhetsleder: Harald Danielsen 

 
 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Sum utgifter  549 775   564 515   835 552   831 843   -3 709  -0,4 % 

Sum inntekter  -86 779   -83 334   -160 027   -138 017   22 010  -15,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  462 997   481 181   675 524   693 826   18 301  2,6 % 

 

Enhet 88 har samlet sett et mindreforbruk på 18,3 mill kroner. Det vises til kommentarer innen de ulike 
ansvarsområdene for forklaring på avviket. 

Ansvarsområde 880 – Enhetsadministrasjon rådmannen 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  94 281   75 329   7 013   5 303   -1 711  -32,3 % 

 

Ansvarsområdet har merforbruk, som i hovedsak skyldes at kutt for enhet 88 ikke er fordelt. Kuttet er 
løst ved innsparinger innenfor andre ansvarsområder på enheten. 

Endring av regnskapsstørrelser fra 2014 til 2015 skyldes i store trekk husleie som er overført til an-
svarsområdet 888 – Økonomi. 

Ansvarsområde 884 – Kultur, infrastruktur og utvikling 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  19 656   16 029   33 486   35 248  1 762 5,0 % 
 

Ansvarsområdet 884 omfatter blant annet kultur, infrastruktur, politisk aktivitet og utviklingsprosjekter. 

Ansvarsområdet har et totalt overskudd på 1,8 mill kroner. Noen av ansvarsområdene med store avvik 
kommenteres nedenfor.  

Ansvar 884210, husrådet, har overskridelse på ca 0,7 mill kroner som i hovedsak skyldes utbygging 
av det gamle dokumnetsenteret, IKT-utstyr og andre byggeskostnader.  

Ansvar 884220, kantineservice, har et merforbruk på om lag 0,7 mill kroner. Overskridelsen skyldes i 
store trekk kaffeavtale med Arendal kulturhus. Denne avtalen er under revidering.  

I Tertial 1 ble det varslet fremlegg av et selvkostregnskap for Byggesaksavdelingen i tertial 2. Regn-
skapet for 2015 viser at avdelingens samlede kostnader er kr. 9 277 000,-. Dette beløpet kan i sin 
helhet gebyrfinansieres dersom selvkostprinsippet legges til grunn. I revidert budsjett for 2015 er ge-
byrinntektene budsjettert til 11 200 000,-, gebyrinntektene ble 11 518 000 i 2015. Det totale avviket på 
Byggesak ble dermed ca kr 371 000 i merinntekter for 2015. 
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Ansvarsområde 885 – Helse og levekår 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  95 726   98 186   48 605   52 125   3 520  6,8 % 

 

Stab helse og levekår  har et overskudd på 3,5 mill kr.  Overskudd fremkommer blant annet fra under-
forbruk av lønnsmidler i forbindelse med  omorganisering mot enhet 15.   Videre er det mindre forbruk 
på områdene beredskap, privatpraktiserende leger samt støttetjenester helse og levekår.  Enheten  
har merinntekter på 1,1 mill kr.  

Ansvarsområde 886 – Pedagogisk virksomhet 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  251 506   283 685   269 862   274 523   4 661  1,7 % 

 

Rådmannens stab oppvekst (skoler og barnehager) har overskudd på til sammen 4,7 mill kroner. Mer-
forbruk på gjesteelever og skoleskyss er på ca 3,8 mill kroner. Dette oppveies blant annet av merintek-
ter på tilskudd etc. Skolefeltet har merforbruk på til sammen 2,3 mill kroner. Barnehagefeltet har min-
dreforbruk på 7 mill kroner. Hovedårsaken er færre barn høsten 2015 enn budsjettert. 

Ansvarsområde 887 – Personal og kvalitet 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  -     -     70 562   77 227   6 665  8,6 % 

 

Ansvarsområdet 887 omfatter i hovedsak stab personal og kvalitet, IKT, stillingsbank, tillitsvalgte og 
lærlinger. Ansvarsområdet har totalt et mindreforbruk på ca 6,7 mill kroner. Gjennom året har det vært 
vakante stillinger, i tillegg til at man har fått høyere refusjoner for tillitsvalgte og lærlinger en forutsatt i 
budsjettet. Nærværsprogrammet har hatt lavere utgifter enn lagt til grunn i budsjettet. Innen IKT er det 
innsparing som i stor grad skyldes at kommunen har mottatt sin andel av overskudd i IKT- Agder for 
2014.  

Ansvarsområde 888 – Økonomi 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  -     -     244 998   248 457   3 458  1,4 % 

 

Ansvarsområdet 888 omfatter i hovedsak stab økonomi, innfordring/fakturering, skatteoppkrever og 
interkommunal arbeidsgiverkontroll. I tillegg kommer overføringer til/fra kommunale foretak (husleier 
mv), AKST og kirkelig fellesråd samt de sentrale pensjonspostene for kommunen.  

Ansvarsområdet har totalt et mindreforbruk på 3,5 mill kroner. Dette skyldes i noe grad mindreforbruk 
på lønn innen stab økonomi, som følge av vakant stilling og frikjøp av stillinger som ikke var med i 
budsjettforutsetningene. I tilllegg har det vært lavere utgifter til AFP enn forutsatt. Det er også ført mer-
inntekter knyttet til brannsamarbeidet som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Innen innford-
ring/fakturrering er det et merforbruk som skyldes manglende budsjettjustering ved overgang til eks-
tern innfordringstjeneste.  

De sentrale pensjonspostene (reguleringspremie AKP, premieavvik, amortiserings premieavvik) er 
totalt sett i balanse for 2015. Reguleringspremien og løpende premieinnbetaling ble høyere enn forut-
satt i budsjettet, men jevnes ut som følge av økt postitivt premieavvik samt lavere kostnader til KLP 
enn forutsatt. 
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Ansvarsområde 889 – Lønnsrelaterte avsetninger 

ØKONOMI Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Reg. bud-
sjett 2015 

Avvik 2015 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  -2 700   4 362   999   943   -56  -5,9 % 

 

Ansvarsområdet består av avsetning til kompensasjon for lønnsoppgjør i tillegg til enkelte fellesutgifter 
for kommunen (tapsføringer, etterinnmeldinger pensjon mv). Lønnsavsetningen var beregnet til å dek-
ke lønnsoppgjør 2015 samt  helårsvirking av lønnsoppgjør 2014. Enhetene er kompensert for om lag 
80 mill kroner i 2015, hvor 63,2 mill kroner var lønnsoppgjør 2014 og 16,8 var kompensasjon for opp-
gjøret 2015. Ansvarsområdet er samlet sett i balanse. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk 84,0 86,0 86,0 102,6 
 

Endringer i årsverk skyldes omorganiseringer i tjenesten. Stab helse og levekår er tilført årsverk fra 
tjenestene. I tillegg kommer prosjektstillinger innenfor oppvekst. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1,3 1,4   
Fravær langtid (%) 3,3 2,9   
Nærvær (%) 95,4 95,7 92  
 

Nærvær for alle stabene er økt fra 2014 og er tilfredsstillende samlet sett. 
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Arendal Eiendom KF 
Daglig leder: Øystein Sangvik 

 
 

 

Foretakets satsingsområder i virksomhetsplanen 
Foretaket s mål er å redusere energiforbruket i kommunale formålsbygg med 20 % innen 2020. Resul-
tater for 2015, som det redegjøres for i denne årsberetningen, viser at målet er utfordrende men innen 
rekkevidde. Det må fortsettes at investeringer til enøk-tiltak opprettholdes. Foretaket er også i gang 
med en utskifting av bilparken til el-biler, slik at målet om 50 % transport på el er innen rekkevidde.   

Samlingen av vedlikehold, byggdrift og renhold til en felles avdeling for Eiendomsdrift, er det store 
organisatoriske prosjektet som er gjennomført i 2015.  Formålet, som bla er effektiviseringsgevinster 
ved å gi et mer koordinert og effektivt tilbud til kommunens driftsenheter, er i ferd med å gi effekter. 
Denne avdelingen har også satset på å utvikle en teknologisk plattform hvor kvalitetsutvikling samt 
rask håndtering av kundehenvendelser er viktige faktorer.  

Sykefraværet i 2015 er på samlet på 9,7 %. Sett i forhold til strategidokumentets krav på 6 % er dette  
ikke akseptabelt. Arbeidet med å redusere uønsket fravær følges tett opp, både på individ- og på sys-
temnivå. Fraværstallene viser en nedadgående tendens mot slutten av året.  

Styret har i 2015 fattet vedtak om nulltoleranse for sosial dumping i prosjekter i regi av AE KF. Dette 
følges opp ved at forsterkede krav, med tettere oppfølging, innarbeides som en del av alle prosjekter i 
Arendal Eiendom.   

Spesielle utfordringer  
Et vedlikeholdsetterslep på formålsbygg på om lag 122 millioner kroner er en betydelig utfordring. 
Foretaket har lykkes med å snu en utvikling hvor etterslepet var økende, men det er ikke oppnådd en 
reduksjon av noe omfang. Arendal Eiendom har dessuten mistet mye av sin økonomiske handlefrihet 
ved at det skjer en ekstraordinær overføring til kommunen i budsjett for 2016. Redusert husleie på Sør 
Amfi samt forskuttering av reduserte strømkostnader har medført at årsresultatet for 2015 gir et helt 
marginalt økonomisk resultat. Foretakets strategi må fremdeles være å styrke vedlikeholdet på spesi-
elt den eldre bygningsmassen. Dette må gjøres både ved å prioritere tiltak innenfor egne bud-
sjettrammer, og ved å øke foretakets økonomiske handlefrihet.   

Arbeidet med miljødokumentet, herunder et mål om å redusere strømforbruket på 20 % innen 2020, er 
gitt prioritet. Forbruket i 2015 viser vesentlige besparelser i de bygg hvor det er gjort enøk tiltak i fore-
takets regi. Samtidig er det dessverre en tendens at bygg hvor det ikke er gjort tiltak fra foretakets 
side, har et økt strømforbruk. Det er i løpet av 2015 innledet samarbeidsprosjekt med personalgrup-
pene i bla Saltrød BOS, Røed BOS og Moltemyr skole for å engasjere personalet på disse enhetene til 
å tenke god energiøkonomi. Holdningsskapende tiltak i samarbeid med driftsenhetene kan komple-
mentere foretakets eget arbeid med å finne gode tiltak for å redusere energiforbruket.  

Nivået på investeringstiltak er redusert i 2015. Dette tilsier at kapasiteten på prosjektledersiden må 
justeres ned tilsvarende.   

Rehabiliteringen av Stinta idretts- og svømmehall ble stanset i 2015 grunnet for høye kostnader. Det 
er foretatt helt nødvendige utvendige sikringstiltak på hallen i løpet av 2015. Stinta svømme- og id-
rettshall bør i løpet av relativt kort tid totalrehabiliteres. Alternativet er bygging av et nytt svømmean-
legg i Arendal kommune.  

HMS- og kvalitetsarbeid  

HMS utvalg  
Foretakets HMS-utvalg er sammensatt av lokale tillitsvalgte, verneombud, HMS-leder og ledelse. Ut-
valget har gjennomført 5 møter i 2015 og behandlet 24 saker. Utvalget har dessuten behandlet orga-
nisasjonsmessige endringer og tiltak knyttet til nærværsarbeidet.   
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Arbeidet med sertifisering i henhold til OHSAS 18001 har vært videreført og revisjon er foretatt av Det 
Norske Veritas. Foretaket er i ferd med å lukke siste avvik etter denne revisjonen. Det er innført felles 
avvikssystem med Arendal kommune.  

Praktisk plan for HMS-arbeidet 
• Det er gjennomført opplæring av ansatte hvor HMS Håndboken og alle nye prosedyrer har vært 

tema  
• HMS-håndboken er revidert, og egen folder med prosedyrer er fordelt ut på den enkelte arbeids-

plass.  
• Intern revisjon er gjennomført i samarbeid med Agder Arbeidsmiljø 

Ansatte 
Antall årsverk i foretaket er 127 fordelt på 139 personer. Antall ansatte i 2014 var 140.  

Dette er fordelt på følgende grupper: 

Eiendomsdrift             123 personer 75 kvinner  48 menn  
Bolig og eiendomsutvikling    6 personer   5 kvinner   1 mann 
Prosjektledere/administrasjon 10 personer   3 kvinner   7 menn 
Antall deltidsstillinger utgjør 34,3 %.  

25 % av våre ansatte har annet opprinnelsesland enn Norge.  
Det er felles lønns- og arbeidsgiverpolitikk og etiske retningslinjer med Arendal kommune.  

Vår personalpolitikk bygger på prinsippet om like muligheter uavhengig av kjønn, seksuell orientering, 
alder og etnisk tilhørighet.  

Arendal Eiendom tilbyr norskkurs til ansatte. I 2015 deltok 19 ansatte som fullførte 80 timers opplæring 
i arbeidsrettet norsk, skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Det er etablert et samarbeid med Vok-
senopplæringen om å ta imot fremmedspråklige elever. (STYRK -prosjektet).  Foretakets ansatte del-
tar som veiledere.  

Nærvær 

 
Det totale sykefraværet i 2015 er på 9,68 % mot 6,78 % i 2014. Dette er en uakseptabel utvikling og et 
avvik i henhold til strategidokumentets mål.  

Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet har vært:  

• Øvelsesterapi i forhold til muskel/skjelett plager, 13 medarbeidere har deltatt på dette i år og tilba-
kemeldingene er positive.  

• Tilrettelegging ved mer alvorlige diagnoser og ved behandling/operasjoner.  
• Egen personalmedarbeider med sykefraværsoppfølging, og bistand til personalledere, som særlig 

ansvar 
• Etablert et tett samarbeid med Nav, Quick Care (fysioterapeut) og Agder Arbeidsmiljø, men også 

Arbeidslivssenteret, lege og frisklivssentralen ved behov. 
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• Det er gjennomført kurs for ledere hvor tema er: «Hva er viktig i mitt arbeidsmiljø».  
• Hvis funksjonsevnen tillater det blir det praktisert at sykemeldte må møte på avdelings- og infor-

masjonsmøter for å opprettholde en god og tett kontakt med arbeidsplassen. 

Planlagte tiltak er som følger:  

• Iverksettelse av ny organisasjonsmodell på Eiendomsdrift hvor den enkelte personalleder følger 
den enkelte medarbeider tettere opp.  

• Utarbeidelse av målkort for oppfølging og registrering av sykemeldte. Månedlig rapportering.  
• Kartlegging og oppfølging på teamnivå av sykefravær og arbeidsmiljø 
• Revidere handlingsplan for oppfølging av sykemeldte.  
• Nærmere evaluering av tiltak og videreføring av tiltak som viser seg at har effekt.  
• HMS, inklusiv tema sykefravær, som fast punkt på alle ledermøter og personalmøter.  
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Arendal Havnevesen KF 
Foretakets leder: Rune Hvass 

 
 

 
 

Havn driver kommersiell virksomhet. Alle inntekter kommer fra næringslivet, vareeiere og kunder.  
Arendal havn svarer for og er ansvarlig for å betale foretakets løpende forpliktelser inkl finanskostna-
der.  Havnens virksomhet skal være økonomisk bærekraftig. Regnskapet 2015 balanseres med bruk 
av kr 967 694 fra fond.  

Havnestyret er bekymret for valgt lånefinansieringsmodell, som medfører: 
- høye rente kostander. 
- utbetaling av lån når vedtatt og ikke når gjennomført (renteutgift men ingen inntekt eller kontant-

strøm over lange perioder). 
- havnen får høyere generelt kostnadsnivå som gir en negativ konkurranseeffekt. 
 

Følgende drifts forhold har påvirket det økonomiske resultat: 
- 6 mnd forsinket  leieinntekt  på industrihall Eydehavn 
- høy kostnad innleie av teknisk håndteringsutstyr ( hjullaster) og mannskap  
- Utgifter cruise inkl innleie av taubåtkapasitet. 
 

Oversikt havnevirksomheten 2011-2015 2015 2014 2013 2012 2011 

Antall anløp Arendal (*eks fisk, taubåt, seilskip, Marine) 212 194 133 148 158 

Godsmengde 386 000t 201 000t 156 000t 126 000 119 000 
 

Småbåthavner og Gjestehavn er litt bedre en budsjettert. 

Bystyrets oppdrag til havnen er en prioritering av samfunnsansvaret. Havnen skal ta initiativ og legge 
til rette for aktiviteter til støtte for  lokalt og regional næringsliv. Verdien av 3de parts kontrakter er 
vanskelig å måle direkte. 

Havnen speiler næringslivet og påvirkes derfor av flere viktige faktorer som kronekurs, oljepris og 
markedsutvikling. Det er satset på kostnadseffektiv godshåndtering og etablering av nye kunder. Vari-
asjon i kunder, godstype og lange leiekontrakter  vært vært prioritert. Det kraftige fallet i oljepris og 
redusert aktiviet innen oljeservice har påvirket aktiviteten. Det er stor konkurranse mellom havner om 
de fleste oppdrag, kunder og gods.  

Havnen skal legge til rette for økt næringstranport på sjø, og bidra til godsoverføring fra vei til sjø. Det 
produseres, importeres og eksporteres relativt sett små godsvolumer fra områdene øst i Agder, og 
havnen må ha fokus på kostnader, effektiv håndtering og tilgjengelig areal for ny etablering i havneom-
rådet. 

For å få økt godsstrøm over Eydehavn, må bedre veiforbindelse fra havneområdet til ny fremtidig E 18 
etableres. Slik godoverføring er en statlig prioritering, og det bør være en prioritert politisk oppgave å 
etablere ny vei til havneområdet. 

Småbåthavner 
Det er ca1500 offentlige båtplasser i Arendal, og anleggene er fulle tiltross for betydelig utbygging de 
senere år. Videre utbygging av småbåthavner gjøres på de lokasjoner der etterspørselen og behovet 
er størst.  

Gjestehavn 
Godt besøk med ca 5300 betalende båter sommeren 2015. Totalt har ca 20 000 mennesker overnattet 
i gjestehavnen. Positive ringvirkninger for sentrum er målet for videre utbygging og investering.  
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Dampskipsbrygger / fergeleier 
 Flere av bryggene er i alvorlig forfall. Inntekter er ikke mulig, og det utføres primært sikring. Det vil bli 
krevende både arbeidsmessig og økonomisk å redusere det akkumulerte og løpende vedlikeholdset-
terslepet, noe styret ikke har funnet økonmiske ressurser til på kort sikt.  

Følgende mål ble satt for havnens virksomhet i 2015: 

Eydehavn industri og havneområde  
1. Oppføre industribygg for utleie. Utført: Industribygg 2900m2 oppført og overlevert leietager m 10 + 

10 års kontrakt. Ca 25 arb.plasser 
2. Klargjøre ny vei og infrastruktur i havneområdet. Utført 
3. Supplere teknisk utstyr. Utført 
4. Øke lagringskapasitet. Utført: Oppført lagerbygning 1800m2 for bulkmasser overlevert til kunde 10 

+ 10 års kontrakt. Ca 4 arb.plasser ++ 
5. Klargjøre for steinpute i sjø. Avventer prosjektgjennomføring pga markedsituasjon 

Fallende oljepris og krevende marked for rigger og oljeservice 

Småbåt  
1. Sletta- etablere ny pir. Ikke gjennomført ref vedtak i Kommuneplanutvalg vedr parkering. 
2. Gårdalsbukten -erverve og etablere ny småbåthavn. Pågår planlagt ferdig 2016 
3. Kuviga- etablere 3de pir. Pågår - avventer utbygging på land. Etableres 2016 
4. Forberede Barbubukt for etablering 2016, gjennom egen produksjon. Pågår ca 75% av produskjon 

ferdigstilt. Etableres mai 2016 

Gjestehavn 
1. Etablere flytende bygg. Utført monteres gjestehavnen mai 2016 
2. Etablere ny bro og åpne kanal i området. Pågår 80% ferdigstillt monteres april 2016 
3. Videreføre arbeidet med bassengaktivitet. Vedtatt gjennomført - levering juni 2016 - pågår 
4. Etablere ny bølgebryter mot vest – økt beskyttelse og kapasitet. Utsettes 2017 pga intern kapasi-

tet 

Cruise  
1. Gjennomføre 7 anløp 2015. Intensivere markedsføring for økt trafikk i 2016. Utført - pågår 

 

Fergeleier/ brygger 
Langbryggen opprustning kaifront. Ikke utført - Bystyret har trukket saken 

Oppstart planarbeid Merdø Nabben 
Ikke utført – avventer avklaringer for Raet  

 

Faglig utvikling  

Indikator  Resultat 2015 Mål 2015 

Deltagelse i Offentlig Forsknings og utviklingsprosjekt (OFU) for modu-
lære maritim strukturer ferdigstillt Ferdigstille og 

avslutte 

Oppgradering av maritime sertifikater 2 stk d5 / 1 stk D2 2 stk D5 
1 stk D1 

Arbeidstrening for NAV 3 stk gjennomført 2 stk  
 

Arendal havn satser bevisst på å være en tilrettelegger for arbeidstrening gjennom et nært samarbeid 
med NAV,og andre aktører. I 2015 vært 3 personer kontinuerlig vært hos Arendal havn i arbeidstre-
ning og opplæring. 



Årsrapport 2015                                                                                                                 Arendal kommune | 2016   

 

184 

 

Arbeidsgiverstrategien 
Arendal havn er en liten organisasjon med 9 fast ansatte og ca 8 årsverk. Miljøet er godt. Det er stor 
selvstendighet innen hver avdeling med resultatmål og klare raporteringslinjer. Arendal havn har en 
kultur for å si og tenke vi og oss. Måloppnåelser er  et resultat av felles innsats og felles mål. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Arendal havn har 9 ansatte, alle på Eydehavn. Det gjennomføres jevnlige møter med alle ansatte, som 
grunnlag for felles forståelse og koordinering av aktivitetene. 

Systematisk HMS-arbeid i foretaket 
Havnens HMS arbeid følger bransjestandard innenfor bygg og anleggsvirksomhet. Havnen er sertifi-
sert etter ISPS regelverket og følger standarder for international shipping. Det gjennomføres stadig 
kursing av ansatte innen for et komplekst og mangforldig regelverk. 

HMS Avviksrapportering Arendal havn  

 
Hendelser - Fra 01.01.15 Til: 18.09.15 

Avvik (lov, forskrift) - 5 stk Registrert av Ansvarlig Reg. dato Lukket Type 
Klage på støy Rune Hvass Rune Hvass 19.01.2015 19.01.2015 Avvik 

Skade høyspentkabel Rune Hvass  12.02.2015 Åpen Avvik 

Klage på skipsstøy sentrum Rune Hvass Rune Hvass 09.01.2015 12.01.2015 Avvik 

Klage på støy Eydehavn Stein Inge Arnesen Rune Hvass 07.03.2015 10.03.2015 Avvik 

Klage på støy Eydehavn Rune Hvass  27.08.2015 02.09.2015 Avvik 

Feil, mangel, svakhet ved utstyr - 1 stk 

Ny hendelse  Yngve Paulsen 10.01.2015 19.01.2015 Uønsket 
hendelse 

Avvi iht. lov/forskrift/etc. - 1 stk 

Ny hendelse Yngve Paulsen Yngve Paulsen 09.02.2015 09.02.2015 Uønsket 
hendelse 

Svakhet, feil, mangler - 1 stk 
Klage forvaltning av opplag Yngve Paulsen Rune Hvass 13.02.2015 01.06.2015 Avvik 

Orden, renhold - 1 stk 
Klage på renovasjonsgebyr småbåt  Rune Hvass 12.04.2015 Åpen Avvik 

Brudd på rutine/prosedyre -1 stk 
Skade høyspentkabel Rune Hvass  12.02.2015 Åpen Avvik 
Hittil i år 24 registreringer/ 10 hendelser. Ingen alvorlige. 

Brudd på 
rutine/prosedyre 

10 % 

Orden, renhold 
10 % 

Svakhet, feil, 
mangler 

10 % 

Avvik iht 
lov/forskrift/etc 

10 % 

Feil, mangler, 
svakhet ved utstyr 

10 % 

Avvik (lov, 
forskrift) 

50 % 
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Årsverk  
Fakta om enheten, per 01.10. 2012 2013 2014 2015 

Antall årsverk 7 7 8 9 
 

Organisasjonen i Arendal havn er sammenlignbar eller litt mindre enn for tilsvarende havner andre 
steder, målt mot godsomsetning og inntekter. Antall prosjekter er svært høyt og havnens utvikling er 
positiv.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2015 
Enhetens 
Mål 2015 2014 2015 

Fravær korttid (%) 1 1 1,5 0,5 

Fravær langtid (%) 2 0 6,5 0,5 

Nærvær (%) 97 99 92 99 
 

Arendal havn viderefører en årelang og god tradisjon for minmalt sykefravær hos fast ansatte. 
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Vedlegg: KOSTRA nøkkeltall 

 
Arendal 

2013 
Arendal 

2014 
Arendal 

2015 
G13           
2015 

Aust-
Agder 
2015 

Landet u. 
Oslo 
2015 

Barnehage 
 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år  121 531  132 717  142 675  130 039  132 510  130 549  
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,4 90,1 90,7 91,5 91 91,1 
Andel barn med oppholdstid 33 timer +/uke i komm.bhg 95,5 96,5 96,9 98,4 91,5 96,3 
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 30,7 33 34 36,5 35 36,4 
Grunnskole 
Netto dr. utgifter til grunnskolesektor per innb. 6-15 år 89 578  88 050  101 330  95 480  107 646  102 960  
Netto dr.utgifter til skolefritidstilbud, per innb. 6-9 år 2 671  2 731  3 789  2 358  3 774  3 216  
Netto dr.utgifter til voksenopplæring, per innb. 294 345 367 234 258 207 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,9 9,3 10 7,4 9,2 7,9 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 14,1 15,4 15,3 14,5 14 13,5 
Kommunehelsetjenesten 
Netto dr.utgifter pr. innbygger kommunehelsetjenesten 1713 1806 2039 2096 2227 2382 
Netto dr.utgifter til forebyggende arbeid helse pr. innb. 26 90 131 159 163 171 
Legeårsverk pr 10 000 innb. 11,5 10,3 8,5 10 10,1 10,5 
Omsorgstjenester 
Netto dr.utgifter pr. innb, pleie- og omsorgtjenesten 14 830  14 967  14 691  14 933  16 052   16 197  
Korr. brutto dr.utgifter. pr mottaker av komm. pleie og 
omsorgstjenester 360 759  365 857  358 093  393 223  354 761  391 271  

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjem.tjeneste  215 703  207 879  203 507  236 102  211 801  237 314  
Andel innb. 80 år og over, beboere på inst. 13,9  14,9  14,1  12,2  13,0  13,1  
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinst. 100 98,3 96,3 93,7 98,4 94,4 
Korr brutto dr.utgifter, institusjon, pr. kommunal plass 967 014  996 485  998 728  1 070 318  1 023 960  1 040 127  
Sosial - barnevern 
Netto dr.utgifter til sosialtj pr. innbygger 2 588  2 804  2 930  2 076  2 449     1 953  
Netto dr.utgifter til øk. sosialhjelp pr innb. 20-66 år 1 956  2 327  2 315  1 824  1 869    1 613  
Andelen sosialhjelpsmottakere ift  innbygger 3,3 3,6 3,7 2,5 3,1 2,5 
Netto dr.utgifter pr innb 0-17 år, barnevernstjenesten 6 068  5 958  7 236  7 643  7 939  8 323  
Andel barn med barnevernstiltak ift. innb 0-22 år 3,4 3,7 4,1 : 4,5 3,7 
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 mnd. 59 41 81 85 75 82 
Kultur 
Netto dr.utgifter for kultursektoren pr innbygger 1 378  1 563  2 086    1 921  2 054  2 001  
Netto dr.utgifter til kommunale idrettsbygg pr innb. 147  334  474  467  421  440  
Netto dr.utgifter til kommunale kulturbygg pr innb. 200  138  514  255  448  237  
Netto dr.utgifter til folkebibliotek pr innb. 228  279  270  251  273  266  
Netto dr.utgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innb. 77  94  140  153  131  155  
Netto dr.utgifter  til komm. musikk- og kultursk. pr innb. 155  163  177  225  230  285  
Eiendomsforvaltning - Samferdsel - Bolig 
Netto dr.utgifter til komm eiendomsf pr innb- 3643 3748 5767 4406 5121 4645 
Samlet areal på formålsbygg, kvm pr innb. 4,3 4,8 9,2 4,5 6,9 4,9 
 Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern  181 004  163 665  184 777  166 347  129 265  124 462  
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 17 15 16 19 19 21 
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Vedlegg: Årsverk enhetene 
Enhet Navn enhet 2014-rapportering 

fra enhetene 
2015-rapportering 

fra enhetene 
01 Administrasjonsenheten 63 0 
02 Informasjon og service 19 0 
03 Infrastruktur og geodata 104 103 
04 Helse,barn og unge 27 0 
05 Barnevern 45 0 
06 Kulturenheten 59 57 
08 Organisasjon og Personal 43 0 
09 IKT strategi og forvaltning 7 0 
10 Østre Agder Brannvesen 64 63 
16 Innovasjon og kommunikasjon  21 
17 Levekår  188 
18 Spesialpedagogisk  47 
19 Vitensenteret  10 
23 Arendal voksenopplæring 43 57 
25 Birkenlund skole 39 41 
27 Asdal skole 82 78 
28 Stuenes skole 54 53 
29 Nedenes skole 45 43 
30 Stinta skole 46 52 
31 Sandum skole 5 0 
32 Roligheden skole 47 50 
33 Hisøy skole 47 46 
36 Eydehavn skole 15 14 
37 Flosta skole 15 15 
40 Løddesølbarnehage  0 
41 Moltemyr skole 49 50 
42 Myra skole 26 25 
44 Nesheim skole 15 15 
46 Rykene Skole 21 23 
47 Sandnes skole 20 24 
50 Strømmen oppvekstssenter 37 34 
53 Tromøy barnehagene 21 21 
54 Hisøy barnehageenhet 25 25 
55 Barnehager Sentrum Øst 21 20 
56 Stinta barnehageenhet 29 26 
57 Jovannslia/Lia barnehage 34 30 
63 Øyestad barnehageenhet 28 29 
70 Koordinerende enhet 61 107 
71 Rus og psykiatri 88 0 
72 Funksjonshemmede 173 173 
73 Hjemmebaserte tjenester 269 233 
74 Institusjon 297 298 
75 Nav-Arendal 48 50 
76 Østre Agder Krisesenter 9 9 
77 Østre Agder samarbeidet  4 
80 Legevakten 17 17 
88 Rådmannen m/stab 86 103 
  Arendal kommune 2243 2 253 
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