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1 Vedtatt budsjett 
Arendal bystyre behandlet i møte 29.november 2018 formannskapets forslag til handlingsprogram 
for 2019-2022, herunder budsjett 2019 (bystyresak 18/157). Rådmannens forslag til 
handlingsprogram/budsjett følger etter bystyrets vedtak i dette dokumentet. Bystyrets vedtak 
framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jf. kap. 2. 
I samsvar med bystyrets vedtak er det utarbeidet oppdaterte obligatoriske oversikter for Arendal 
kommune, jf. vedlegg 1. Dessuten er det utarbeidet obligatoriske oversikter for kommunale foretak, 
jf. vedlegg 2, priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester, jf. vedlegg 3 og oversikt 
tilskudd og overføringer til andre, jf. vedlegg 4. 

2 Saksprotokoll Arendal bystyre 29. november 2018 

2.1 Handlingsprogram 2019-2022 
1. Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for Arendal kommune konsern 

perioden 2019-2022. 
2. Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2019-2022 legges til 

grunn for planlegging og drift av virksomhetene. 

2.2 Årsbudsjett 2019 
1. Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2019 som framstilt i skjema 1A, 1B, 2A, 2B og 

Enhetenes økonomiske rammer samt endringer som følge av forslag til statsbudsjett 2019 
(vedlegg 1 og 2 i Rådmannens forslag samt vedlegg knyttet til statsbudsjett). 

2. Arendal bystyre vedtar økonomisk oversikt drift og investeringsbudsjett for Arendal 
eiendom KF og Arendal havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 3 i Rådmannens 
forslag. 

3. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2019 utskrives med de til enhver tid 
gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 

4. Arendal bystyre vedtar, i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, at eiendomsskatt skal 
skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2019. 

o Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de 
skattepliktige eiendommer settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. 
Eiendomsskattegrunnlaget er lik 40 % av eiendomsskattetakst. 

o Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, at bygning 
som er fredet iht. lov, fritas for eiendomsskatt. 

o Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer, og skal 
betales i minst to terminer. 

o Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

o Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr 
og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk 
skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte 
skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og 
skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel 
(jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte 
skattegrunnlaget skal være 7 promille. 

5. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens 
innstilling i vedlegg 4. 

6. Rådmannen får fullmakt til å kunne fordele sentralt avsatte midler på rådmannens enhet 
1101 til respektive enheter (lønnsmidler, pensjon, fagmidler under stabene). 

7. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulikelokale 
forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med 
rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene. 
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8. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål – i alt 385,2 mill. kroner – i 2019 i 
samsvar med investeringsbudsjettet, jf. vedlegg 1, skjema 2A. Avdrag beregnes i tråd med 
forskrift og krav til minimumsavdrag. 

9. Kommunens utlån til Arendal eiendom KF til investeringsformål belastes kommunens 
gjennomsnittlige innlånsrente. For lån til Arendal havnevesen KF belastes rente iht. 
Kommunalbankens flytende p.t. rente. 

10. Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til å benytte inntil 150 mill. kroner av 
trekkrettigheten i Sparebanken Sør. 

11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån på 100 mill. kroner hos Husbanken for videre utlån 
jf. vedlegg 1, skjema 2A. 

12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2019 (salg av tomter, avhending av utstyr og 
lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for salgsinntekter i de 
kommunaleforetakene. 

13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes til egen 
balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Disse nyttes til ekstraordinære 
avdrag på opptatte investeringslån. 

14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til 
investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres 
i investeringsregnskapet. 

15. Enheter med mer-/mindreforbruk avregnes mot den enkelte enhets disposisjonsfond. 
16. Bystyret vedtar opprettelse av 4 nye enheter: Felles overføringer og drift (1103), Barnevern 

(1404), Avlastning og bosetting (1405) og Forebyggende tjenester (1406). 
17. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene, dersom endelige elevtall gir 

grunnlag for dette. 
18. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet, inkl. enhetenes rammer, i tråd med endelige 

budsjettforutsetninger fra pensjonskassene. 
19. Bystyret vedtar at ordningen med seniordager avvikles fra 2019. De frigjorte midlene 

brukes til lærlingesatsingen. 
20. Bystyret vedtar at justeringer knyttet til statsbudsjettet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

 
Vedtatt endringsforslag: 

Endringer driftsbudsjett 2019 2020 2021 2022 

Økte inntekter /reduserte utgifter     

Økt rammetilskudd inklusiv skjønnsmidler 3 225 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Økte skatteinntekter 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Forsøksordning busskort til studenter ved 
UIA 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Barnevern: Reduksjon i kjøp av tjenester 2 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Overskudd ARNAS 800 000 800 000 800 000 800 000 

Kutte kunstnerstipend 125 000 125 000 125 000 125 000 

Reforhandle avtalen med Kilden Kristiansand   300 000 300 000 

Kutte utstillingsstøtte KUBEN  600 000 600 000 600 000 

Arendal Eiendom effektivisering (redusert 
husleie) 500 000 500 000 500 000 500 000 

Ressurskrevende tjenester 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Gevinstrealesering IKT-Agder 550 000 550 000 550 000 550 000 

Bedre innkjøp 500 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 

Redusert bruk av konsulenttjenester 
rådmannen m/staber 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Bruk av fond 4 180 000    

Sum 17 880 000 21 575 000 22 875 000 22 875 000 
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Endringer driftsbudsjett 2019 2020 2021 2022 

Økte utgifter/reduserte inntekter     

Reverserekutt skole 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

Mobbeombud 400 000 800 000 800 000 800 000 

Seniordager: 5 dager pr. år 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Beholde eiendomsskatten på dagens nivå  12 000 000 24 000 000 35 000 000 

Innkjøp av busskort UIA studenter 500 000 500 000 500 000 500 000 

Videreføre Elim 2 000 000 8 100 000 8 100 000 8 100 000 

Øke sosialhjelpsats fra 2016 til 2018 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Utviklingsarbeid omsorg 2 000 000    

Alternativ til Vold  1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Oppstartstøtte Hovefestivalen 500 000 500 000 500 000  

Utviklingsstøtte idrettsleieren/HoveUKA 100 000 100 000 100 000  

Kulturhus millionen 500 000 500 000 500 000 500 000 

KiA 50 000 50 000 50 000 50 000 

Evangeliesentercafeen 50 000 50 000 50 000 50 000 

Godhet Arendal/Godhets festivalen 50 000 50 000 50 000 50 000 

Forprosjekt utviklingshemmede på 
kulturskolen 300 000 150 000 150 000 150 000 

Bortfall av parkeringsplasser Jaktekaia  600 000 600 000 600 000 

Gatejuristene 100 000 100 000 100 000 100 000 

Gatefotball NM 50 000    

Økte rentekostnader 180 000 824 000 292 140 355 000 

Sum 17 880 000 36 424 000 47 892 140 58 355 000 

Uløste utfordringer (K-
lean/innovasjon/effektivisering)Fordeles 
andelsmessig på sektor 

- -14 849 000 -25 017 140 -35 480 000 

Innvesteringsbudsjett     

Lassens hus 10 000 000 13 000 000   

Forprosjekt krematurium 500 000    

Nytt Krematurium  20 000 000   

Kommentarer til økte inntekter/reduserte utgifter: 
Barnevern – økt egenproduksjon av tjenester 
Barnevernet kjøper tjenester eksternt for 22 millioner kroner. Vi ser potensiale i å utvikle flere 
tjenester i egenregi. Bystyret ber om en sak som belyser mulighetene for å redusere kjøp av 
eksterne barneverntjenester, øke kvaliteten og spare penger. 
Kilden, Kristiansand – avtale reforhandles 
Kilden har et regionalt ansvar til å betjene hele Agder. Slik kommuneøkonomien nå utvikler seg i 
Arendal kommune må bystyret prioritere de kommunale basistjenestene skole og 
omsorgstjenester. Vårt bidrag til Kilden må derfor tas noe ned. Vi vil be Agder fylkeskommune 
vurdere mulighetene til å bidra noe mer. Avtalen med Kilden reforhandles. 
Kuben IKS – avslutning av bidrag til utstillinger 
Kuben Aust-Agder museum og arkiv IKS har et regionalt ansvar til å betjene Aust-Agder. Slik 
kommuneøkonomien nå utvikler seg i Arendal kommune må bystyret prioritere de kommunale 
basistjenestene skole og omsorgstjenester. Vårt bidrag til Kuben må derfor tas noe ned. Vi vil be 
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Agder fylkeskommune vurdere mulighetene til å bidra noe mer. Arendal kommune avslutter sitt 
utstillingsbidrag. 
Mindre kjøp av konsulenttjenester 
Arendal kommune kjøper en del konsulenttjenester. Noe av dette er nødvendig og rimeligere enn å 
selv ha fast ansatt spesialkompetanse. Slik kommuneøkonomien nå utvikler seg i Arendal 
kommune må bystyret prioritere de kommunale basistjenestene skole og omsorgstjenester. Kjøp 
av konsulenttjenester må derfor tas noe ned. Dette gjelder ikke barnevernets kjøp av tjenester. 
Rådmannen bes utarbeide en melding om hvordan dette skal gjøres. 
Kommentarer til økt utgifter/reduserte inntekter 
Skolene får stramme budsjett 
Skole er et av de viktigste tiltak som vi har for å forbedre levekår til unge og familier. 
Vi ønsker derfor å prioritere skole. Skolene har stramme budsjetter, rådmannens 
innsparingsforslag reduseres derfor med 8 millioner. Midlene fordeles etter skolemodellen. 
Eiendomsskatt 
Det knytter seg stor usikkerhet til nye regler for eiendomsskatt. Bystyret ber om en sak når nye 
regler er på plass. Vi ønsker å beholde inntektene fra eiendomsskatt på dagens nivå. 
Kjøp av busskort 
Arendal kommune ønsker å støtte opp om vårt universitet UIA. Vi beklager at Kristiansand 
kommune prøver å lokke studenter fra andre kommuner på Sørlandet til å melde flytting til 
Kristiansand. Arendal Bystyret ønsker å tilby studenter ved UIA (Grimstad og Kristiansand) som 
har bostedsadresse i Arendal gratis busskort. Bystyret ber rådmannen om en sak på hvordan dette 
skal organiseres. 
Elim bokollektiv videreføres 

Elim bokollektiv videreføres til nytt helsehus er ferdig eller korttidsplasser ved en ny legevakt 
åpnes. Det er ikke gitt at innsparing på Elim betyr en reell innsparing. 
Sosialhjelpssatsene prisjusteres 
Sosialhjelpssatsene henger etter, de står på 2016-nivå, noe som bidrar til økte forskjeller. De som 
er uten fast inntekt må ikke falle av. Sosialhjelpssatser for 2018 legges til grunn ved utmåling av 
sosialhjelp I 2019. 
ATV er et spleiselag 

Alternativ til vold gir et viktig tilbud til sine brukere. Resultatet av behandlingen gir trygge hjem. 
ATV finansieres gjennom et spleiselag mellom nabokommuner, staten og Arendal kommune. 
Arendal kommune betaler bare en tredjedel av kostnadene. Tilbudet videreføres. 
Festival på Hove 
Arendal kommune gir et oppstarttilskudd på kr 500.000 i 2019, 2020 og 2021 til ny festival på 
Hove. Det handler om oppstartmidler, ikke om varige driftstilskudd. 
Idrettsleiren på Hove - utviklingsstøtte 

Leiren er et viktig tilbud til ungdom. Gjennom å skape et bredere tilbud kan en få flere deltakere. 
Håndslag til frivillighet 
Budsjettet er stramt, men gjennom mindre beløp til fire frivillige aktører får vi skapt mye frivillighet, 
til glede for innbyggere som har behov for bistand. 
Unge med psykisk utviklingshemming – det er ønskelig å skape et tilbud ved kulturskolen 
Det er ønskelig å etablere et tilbud til unge med psykisk utviklingshemming. Det settes av penger til 
forprosjekt og utprøving i 2019. Når det gjelder finansiering av et varig tilbud bør kulturskolen 
vurdere om det kan søkes om eksterne midler og hvordan tilbudet til denne målgruppen kan 
innpasses i kulturskolens øvrige virksomhet. 
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Vedtatte tilleggsforslag: 
1. Tiltakspakke til areal og transportplanen (ATP) 

For å sikre vekst og utvikling er det viktig at vi fortsetter å jobbe med fremkommelighet på en 
bærekraftig måte. Så langt finnes det ikke statlige stimuleringsmidler. Vi må derfor selv finne 
gode og fremtidsrettede løsninger for Arendalsregionen. Areal- og transportplanen trenger en 
tiltaksplan. Vi ber om at dette legges frem som en sak for bystyret. Et flertall i bystyret ønsker 
ikke å benytte bompenger som virkemiddel. 

2. Tiltak for attraktive boliger for barnefamilier 
Bystyret ber om en tiltaksplan for at flere barnefamilier skal etablere seg i vår kommune. 

3. Foreningseide bygg 
Bystyret ønsker å videreføre støtteordningen til foreningseide bygg. Søknadene behandles 
som en del av budsjett behandlingen hvert år. 

4. FNs bærekraftsmål må legges til grunn både lokalt og nasjonalt 
Kommunen ønsker å legge bærekraftsmålene til grunn for vår planlegging. God helse, 
likestilling mellom kjønnene, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon 
og å stoppe klimaendringene er viktige momenter. Arendal kommune ønsker å ta initiativ 
ovenfor regjeringen hvor vi forventer en nasjonal handlingsplan og tiltakspakke for Norge for å 
nå FN sine bærekraftsmål. 

5. Om den reduserte ramma til kultur 
Det er ønskelig at det generelle kuttet i kulturenheten minst mulig rammer tilbudet til barn og 
unge. 

6. Økt innsats for mindre fravær 
Arendal kommune er stolt over å være en inkluderende arbeidsplass. Vi vil jobbe aktivt for å 
tilrettelegge best mulig slik at ansatte kan stå i arbeid lengst mulig. Satsingen på heltid vil bidra 
til mindre fravær. Fraværet er imidlertid så høyt at vi i tillegg trenger andre grep og fornyet 
innsats. Andre kommuner klarer bedre enn oss å få ned fraværstallene. Vi bør lære av andre 
kommuner og utvikle nye mål. 
Grunnbemanningen kan økes i bestemte avdelinger etter avtale med kommunens ledelse. Økt 
grunnbemanning kan bare iverksettes dersom det foreligger en skriftlig avtale mellom 
avdelingsleder og medarbeiderne v/ tillitsvalgte om at økt grunnbemanning hviler på den 
forutsetning av det ikke tas inn vikar ved sykdom og fravær. Økt grunnbemanning betinger at 
kostnader spares gjennom reduserte vikarutgifter. Ordningen må gi både økonomisk 
besparelse og økt kvalitet for brukerne. Bystyret ber om en sak om innføring av en slik modell. 

7. Eksterne prosjektmidler – kan vi skaffe flere inntekter 
Vi har mye kompetanse i kommunen og det finnes midler å søke på eksternt. Det bør utvikles 
en strategi for overordnet prosjektsøking. Det tenkes på større prosjekter som handler om 
viktige for velferd og samfunnsutvikling. Aktuelle områder for større prosjekter er for eksempel: 
levekår, omsorg, byutvikling, bybusser, ferjer, kyststi, heltid, læringer, innkjøp, næringsutvikling 
og sosial boligbygging. 

8. Arendal Eiendom 
Bystyret etterlyser sak fra Arendal eiendom om utbytte på næringsvirksomhet. 
Agderparken Nord krever store investeringer til opparbeidelse. Det må her etableres 
aksjeselskap, slik at vi reduserer risikoen ovenfor kommunale kjerneoppgaver. 
Det bør foretas en gjennomgang av alle tomter og bygninger som kommunen eier. Hensikten 
er å vurdere hva det er fornuftig at kommunen eier. 
Bystyret ber om en gjennomgang av pensjonskassens eiendommer, som rokade av 
eiendommer, hjemkjøp eller annet. Samt vurdere om kommunen skal selge seg ned i p-hus 
torvet. 

9. Arendal havn 
På store prosjekter i handlingsplanperioden må bystyret få seg forelagt et forprosjekt, slik at 
bystyret kan ta stilling til risiko. 



Handlingsprogram 2019-2022 8(147) 

10. Eier av AKT 
Kollektivtrafikk vil være svært viktig i fremtiden. I dag eies Agder Kollektiv Trafikk av 
fylkeskommunene og Kristiansand kommune. Bystyret mener at Arendal kommune bør inn på 
eiersiden. Bystyret ber rådmannen sjekke mulighetene og lage en sak til bystyret 

11. Ny teknologi – nye muligheter 
Det arbeides med å implementere trygghets- og varslingsteknologi i samarbeid med andre 
kommuner i Agder. Trygghets- og varslingsteknologi skal ikke erstatte den menneskelige 
pleie, men klok bruk av teknologi kan frigjøre menneskelige ressurser og tid til pleie. Målet er 
at Trygghets- og varslingsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten 
innen 2020. Dette skal gi økt kvalitet i tjenestene, økt mestring og livskvalitet for den enkelte 
og kostnadseffektive tjenester. Teknologien er i rask utvikling, og det vil komme en rekke nye 
produkter på markedet. Teknologien kan bidra til at både eldre og yngre med ulike 
hjelpebehov kan klare seg bedre og lenger hjemme, og leve et mer selvstendig liv. Det er 
derfor viktig at både ledere og ansatte har nødvendig digital kompetanse til å vurdere hvordan 
kunstig intelligens og nye hjelpemidler kan tas i bruk for å understøtte tjenestene. 
Trygghetsalarmene har blitt digitalisert. Bystyret ber om en melding om hvordan nye tjenester 
er tenkt bygget ut de nærmeste årene. 

12. Prinsipper for planlegging 
Tilgjengelighet til naturen er et gode for befolkningen. Det tjener så vel den fysiske som den 
psykiske helsa. Kommunen vil legge til rette for samarbeid mellom grunneiere, utbyggere og 
aktuelle lag og foreninger. Ved utbygging av nye boligområder skal påkobling til brukte 
gangveier/stier ivaretas. Det skal også opparbeides biloppstillingsplasser. 
Planprinsippet Liv-Rom-Hus går ut på å først fastlegge størrelsen og plasseringen av de 
grønne fellesområdene. I neste omgang blir byggeområdene konkretisert. Dette prinsippet vil 
bli lagt til grunn for videre arbeid med Byplan Arendal 2023. 

13. Mulighet for å skape nye arbeidsplasser 
Med utgangspunkt i endrede medievaner og nye trender, ser vi behovet for å legge mer til 
rette for kreative og kulturelle næringer (som definert av Innovasjon Norge) – fortrinnsvis i 
sektorer som arbeider med digitalt innhold og digital produksjonsform. Med dette ønsker vi å 
øke kommunens og regionens konkurransekraft, innovasjonsevne og kunnskap på digitale 
plattformer. 

14. Nye næringer tilknyttet Blått kompetansesenter sør åpner også mange muligheter for  
å etablere bærekraftige arbeidsplasser i vår region. 

15. Vi ber rådmannen om å ha fokus på dette og andre muligheter for å legge til rette for å  
etablere nye arbeidsplasser i det videre arbeid med næringsutvikling i Arendal     
kommune. 

16. Bystyret ber om en sak knyttet til et prosjekt for å forebygge ensomhet, se nyby.no og    
skravlekoppen-prosjektet 

17. Drosjer med nullutslipp prioriteres når kommunen bestiller. 
18. Det skal iverksettes tiltak for at vikarer i skolen skal ha pedagogisk bakgrunn. 
19. Arendal kommune skal jobbe aktivt i samarbeid med fylket og AKT for å få på plass  

tilbringerbusser til fergene på Hisøy og Tromøy herunder felles billettsystem. 
20. Bystyret ber om en sak knyttet til mulighetene innen Smart Cities. 
21. Bystyret ber om en sak knyttet til gjenbruk av overskuddsmat både i kommunen og for  

eksempel i restaurantbransjen, eksempelvis too good to go. 
22. Bystyret ber om en sak for å styrke arbeidet med ettervern av personer som har vært  

til rusbehandling. 
23. Fortsette arbeidet med å etablere skytebane 
24. Gjennomgå kommunens reglement for fastsettelse av regnskap etter  

selvkostprinsippet 
25. Bystyret ber om en sak for gjennomgang av IKT i enhet institusjon.  
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3 Vedlegg 

Vedlegg 1 - Obligatoriske oversikter 
Tabeller som ikke er obligatoriske er merket med * 

Skjema 1A – Driftsbudsjett 

Beskrivelse Vedtatt budsjett 
2019 

Oprinnelig 
budsjett 2018 Regnskap 2017 

Skatt på inntekt og formue  -1 155 825 000 -1 141 661 000 -1 108 406 131 

Ordinært rammetilskudd  -1 234 675 000 -1 169 573 000 -1 165 506 604 

Skatt på eiendom  -114 400 000 -112 400 000 -111 260 014 

Andre direkte eller indirekte skatter  -300 000 -300 000 -368 676 

Andre generelle statstilskudd  -127 865 772 -145 360 444 -202 359 930 

Sum frie disponible inntekter  -2 633 065 772 -2 569 294 444 -2 587 901 355 

Renteinntekter og utbytte  -114 085 000 -117 296 800 -123 816 945 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  111 068 000 119 312 800 120 870 628 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

Avdrag på lån  115 000 000 126 000 000 106 010 464 

Netto finansinntekter/-utgifter  111 983 000 128 016 000 103 064 147 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk  0 0 0 

Til ubundne avsetninger  1 580 000 1 580 000 60 198 263 

Til bundne avsetninger  1 976 000 300 000 24 107 032 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk  0 0 -69 720 492 

Bruk av ubundne avsetninger  -26 257 407 -22 089 200 -4 061 544 

Bruk av bundne avsetninger  -2 273 893 -3 242 000 -20 827 196 

Netto avsetninger  -24 975 300 -23 451 200 -10 303 937 

Overført til investeringsbudsjettet  4 551 000 10 814 000 40 220 710 

Til fordeling drift  -2 541 507 072 -2 453 915 644 -2 454 920 435 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  2 541 507 072 2 453 915 644 2 438 497 636 

Merforbruk/mindreforbruk  0 0 -16 422 799 
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Skjema 1B – Driftsbudsjett 

  Beskrivelse Vedtatt budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2018 Regnskap 2017 

1101  Rådmannen m/stab  135 873 200 854 608 200 789 166 299 
1102  Felles finansiering drift  -84 591 000 -9 900 000 -11 144 322 
1103  Felles overføringer og drift  825 140 000 0 0 
1201  Kommunalteknikk og geodata  -41 751 000 -34 406 000 -30 269 560 
1202  Kultur  76 218 348 76 072 160 46 332 095 
1203  Brann  32 525 545 31 307 000 31 198 397 
1204  Innovasjon og kompetanse  17 866 000 17 717 000 18 032 958 
1205  Vitensenteret  10 358 207 11 267 000 4 048 332 
1206  Arendal voksenopplæring  24 720 000 16 966 000 12 853 797 
1207  Østre Agder  15 992 000 15 474 000 15 569 657 
1301  Levekår  76 275 031 178 179 000 179 125 707 
1302  Koordinering mestring og rehabilitering  84 900 701 83 950 000 87 836 451 
1303  Tjenester funksjonshemmede  129 182 000 124 710 000 134 339 704 
1304  Hjemmebaserte tjenester  213 812 000 203 082 000 216 279 681 
1305  Institusjoner  189 418 000 176 988 000 196 450 881 
1306  NAV Arendal  149 603 700 155 228 000 166 710 220 
1307  Østre Agder krisesenter  3 628 000 4 965 000 3 890 753 
1308  Legevakten  14 892 000 13 417 000 12 339 888 
1309  Tjenester enslige mindreårige flyktninger  36 470 340 41 281 284 38 217 076 
1402  Spesialpedagogiske tjenester  41 399 000 39 328 000 36 970 893 
1403  Lunderød skole og ressurssenter  20 601 000 21 780 000 0 
1404  Barnevern  74 432 000 0 0 
1405  Avlastning og bosetting  16 663 000 0 0 
1406  Forebyggende tjenester  34 025 000 0 0 
1410  Birkenlund skole  33 591 000 32 877 000 32 948 890 
1411  Asdal skole  34 741 000 32 620 000 52 414 738 
1412  Stuenes skole  37 868 000 34 501 000 34 455 062 
1413  Nedenes skole  32 821 000 31 833 000 30 607 506 
1414  Stinta skole  38 265 000 38 110 000 39 739 171 
1415  Roligheden skole  34 028 000 34 039 000 35 440 534 
1416  Hisøy skole  32 026 000 31 543 000 32 038 496 
1417  Eydehavn skole  10 495 000 10 325 000 9 760 577 
1418  Flosta skole  9 560 000 9 483 000 9 800 899 
1419  Moltemyr skole  35 066 000 32 907 000 33 406 146 
1420  Myra skole  18 744 000 18 074 000 18 665 862 
1421  Nesheim skole  9 424 000 9 384 000 9 502 910 
1422  Rykene oppvekstsenter  17 193 000 14 418 000 13 432 805 
1423  Sandnes skole  18 481 000 17 133 000 18 206 679 
1424  Strømmen oppvekstsenter  19 811 000 19 377 000 19 933 229 
1450  Tromøy barnehagene  9 093 000 8 685 000 9 170 060 
1451  Hisøy barnehageenhet  10 714 000 11 143 000 11 827 233 
1452  Barnehager sentrum øst  9 717 000 9 836 000 10 905 974 
1453  Stinta barnehageenhet  12 350 000 12 045 000 13 093 030 
1454  Jovannslia barnehageenhet  12 037 000 11 167 000 13 477 780 
1455  Øyestad barnehageenhet  6 249 000 10 893 000 12 867 072 
1501  Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder  1 580 000 1 509 000 1 350 899 

  Sum  2 541 507 072 2 453 915 644 2 438 497 636 
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Skjema 2A – Investeringsbudsjett 

Beskrivelse Vedtatt budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2018 Regnskap 2017 

Investeringer i anleggsmidler  273 810 000 152 348 000 272 826 709 

Utlån og forskutteringer  277 204 000 218 957 800 223 783 839 

Kjøp av aksjer og andeler  3 400 000 3 000 000 2 657 411 

Avdrag på lån  23 500 000 19 500 000 65 950 935 

Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 

Avsetninger  2 000 000 2 000 000 35 590 064 

Årets finansieringsbehov  579 914 000 395 805 800 600 808 958 

Bruk av lånemidler  -485 152 000 -336 293 200 -384 491 437 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  -2 000 000 -2 000 000 -2 125 000 

Tilskudd til investeringer  -33 900 000 -14 550 000 -7 922 589 

Kompensasjon for merverdiavgift  -27 802 000 -9 139 600 -28 060 162 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  -24 709 000 -21 209 000 -66 648 302 

Andre inntekter  0  -7 679 186 

Sum ekstern finansiering  -573 563 000 -383 191 800 -496 926 676 

Overført fra driftsregnskapet  -4 551 000 -10 814 000 -40 220 710 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 

Bruk av avsetninger  -1 800 000 -1 800 000 -34 451 996 

Sum finansiering  -579 914 000 -395 805 800 -571 599 382 

Udekket/udisponert  0  29 209 576 
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Skjema 2B - Brutto investeringer pr. prosjekt 

Prosjekt 2019 2020 2021 2022 

Oppvekst - inv. møbler/utstyr  700 000   700 000   700 000   700 000  

Maskinkjøp park/idrett   500 000    500 000  

Lekeplassutstyr   500 000    500 000  

Turløyper Arendal øst - finansiert veivesen  35 250 000     

Teknisk utstyr Kanalgården/Kilden     200 000  

Musikkbinger   750 000    750 000  

Kulturenheten - Turstier nærområder  300 000   300 000   300 000   300 000  

Kulturenheten – Rehab. underlag skøytebanen     300 000  

Tilrettelegging friområder   500 000    500 000  

Arendal by- og regionhistorie bind 2  3 050 000   -   -   -  

Opparbeidelse Langbrygga   300 000   12 000 000    

Inventar kilden/kanalgården  2 000 000     

By- og sentrumsutvikling    300 000    300 000  

Løypemaskin   1 500 000     

Ballbinger - rehabilitering  800 000     

Arendal by - og regionhistorie - bind 3  1 000 000   1 300 000   1 400 000   1 250 000  

Kyststi  200 000   200 000    

Skilting og nytt kart turveier/stier og byløyper 
Arendal    200 000   200 000  

Biblioteket  150 000     150 000  

Biblioteket     500 000  

Elementer skatehall  500 000     

Bomuldfabriken - Utskifting varebil    400 000   

Bomuldsfabriken - Takkonstruksjoner/overbygg 3 
møteplasser gruvene  500 000     

Ny løypemaskin   1 500 000    

Garasje og lagerplass Skjærgårdstjensten  750 000     

Rehabilitering av fryseanlegg skøytebanen  3 000 000     

Lagerplass sentrum  100 000     

Østre Agder Brannvesen - Biler og utstyr  2 900 000   2 900 000   1 300 000   3 900 000  

Feierbil Arendal  300 000   150 000    150 000  

Feierbil Risør     150 000   150 000  

H&L: Moduler til Gerica: Legemodul og 
Medisinmodul  200 000   200 000    

H&L: Mobilt vaktrom med digitalt 
sykesignalanlegg  800 000   800 000    

Velferdsteknologi: 
Kunnskapsinnhenting/tverrfaglig samarbeide  120 000   120 000    

Barnevern IKT  290 000     

Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler  1 400 000   1 000 000   2 400 000   2 000 000  

Reasfaltering  1 000 000   1 500 000   3 000 000   2 500 000  
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Prosjekt 2019 2020 2021 2022 

Asfaltering grusveger  300 000   500 000   400 000   

Trafikksikkerhetstiltak   1 500 000   1 500 000   1 500 000   1 500 000  

Landmålerutstyr   510 000    

Parkeringsautomater  200 000   200 000   200 000   

Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser   1 200 000   500 000   1 000 000   

Opprustning av bruer  1 000 000   1 000 000   500 000   

Miljøtiltak Pollen/Kittelsbukt   10 000 000   12 000 000   5 000 000   

Forsterkning av veikroppen  500 000   500 000   500 000   

Opprustning av murer og veisikring  500 000   1 000 000   1 000 000   

Utskifting brøyteutstyr og sommerutstyr   500 000    

Lage strødepoter med tak  500 000     

Oppfølging bilfritt sentrum  300 000   2 600 000    

Videreutvikling av Barbu - vei/infrastruktur  10 000 000     

Infrastruktur Kunskapshavna del 3     9 300 000   16 000 000  

Eydehavn - vei/infrastruktur   10 000 000    

Heis Fløyheia  50 000 000   -    

Utstyr omsorgsenhetene  1 000 000   2 000 000   2 000 000   2 000 000  

Enhet funksjonshemmede - Utskifting biler   500 000    500 000  

Teknologipakke   1 500 000     

Hjemmebaserte tjenester - samlokalisering  150 000     

Hjemmebaserte tjenester - Solhaug, omgjøring   150 000     

Hjemmebaserte tjenester - Myratunet, utvidelse  200 000     

Hjemmebaserte tjenester - Nytt nøkkelsystem  2 000 000     

Enhet funksjonshemmede - Bil til avlasting  800 000     

Enhet funksjonshemmede - ny kommunal bolig    300 000    

Enhet funksjonshemmede - utskifting bil 
Ellengård    300 000   

Enhet funksjonshemmede - Post 4. Utskifting 
kjøkken   150 000     

Enhet funksjonshemmede - utskifting kjøkken 
flere enheter   300 000   300 000   300 000  

Kirkegårder  1 500 000   1 500 000   1 000 000   1 000 000  

Kirker  1 250 000   1 250 000   1 500 000   1 500 000  

Transporttjenesten - buss   850 000    

Raet nasjonalparksenter - forprosj.- Vitensenteret   4 000 000   1 000 000    

Raet nasjonalparksenter - Vitensenteret    5 000 000   5 000 000   37 000 000  

Renovasjonsbeholdere - nedgravde  2 000 000   1 500 000   1 500 000   

Fornyelse ledningsanlegg  70 000 000   80 000 000   80 000 000   80 000 000  

Forsterkning hovedanl./forbedr renseprosesser  40 000 000   40 000 000   35 000 000   35 000 000  

Utbygging nye utb.områder  15 000 000   10 000 000   10 000 000   10 000 000  

Etab.lån inn/utlån  1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000  

Sum brutto investeringer AK 273 810 000 201 230 000 166 850 000 200 650 000 
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Sum brutto investeringer 2019-2022 pr. prosjekt med finansiering* 

Prosjekt 
Brutto 

investeringer 
2019-2022 

Mva- 
kompensasj

on 

Tilskudd og 
andre 

inntekter 
Bruk av 

lånemidler 

Oppvekst - inv. møbler/utstyr  2 800 000   560 000   -   2 240 000  

Maskinkjøp park/idrett  1 000 000   200 000   -   800 000  

Lekeplassutstyr  1 000 000   200 000   -   800 000  

Turløyper Arendal øst - finansiert veivesen  35 250 000   7 050 000   28 200 000   -  

Teknisk utstyr Kanalgården/Kilden  200 000   40 000   -   160 000  

Musikkbinger  1 500 000   -   500 000   1 000 000  

Kulturenheten - Turstier nærområder  1 200 000   240 000   -   960 000  

Kulturenheten – Rehab. underlag skøytebanen  300 000   60 000   -   240 000  

Tilrettelegging friområder  1 000 000   200 000   -   800 000  

Arendal by- og regionhistorie bind 2  3 050 000   -   500 000   2 550 000  

Opparbeidelse Langbrygga   12 300 000   2 460 000   -   9 840 000  

Inventar kilden/kanalgården  2 000 000   400 000   -   1 600 000  

By- og sentrumsutvikling   600 000   120 000   200 000   280 000  

Løypemaskin   1 500 000   300 000   -   1 200 000  

Ballbinger - rehabilitering  800 000   160 000   400 000   240 000  

Arendal by - og regionhistorie - bind 3  4 950 000   -   -   4 950 000  

Kyststi  400 000   80 000   -   320 000  

Skilting og nytt kart turveier/stier og byløyper 
Arendal  400 000   80 000   -   320 000  

Biblioteket  300 000   60 000   -   240 000  

Biblioteket  500 000   100 000   -   400 000  

Elementer skatehall  500 000   100 000   -   400 000  

Bomuldfabriken - Utskifting varebil  400 000   -   -   400 000  

Bomuldsfabriken - Takkonstruksjoner/overbygg 3 
møteplasser gruvene  500 000   100 000   -   400 000  

Ny løypemaskin  1 500 000   -   -   1 500 000  

Garasje og lagerplass Skjærgårdstjensten  750 000   150 000   -   600 000  

Rehabilitering av fryseanlegg skøytebanen  3 000 000   600 000   -   2 400 000  

Lagerplass sentrum  100 000   20 000   -   80 000  

Østre Agder Brannvesen - Biler og utstyr  11 000 000   2 200 000   -   8 800 000  

Feierbil Arendal  600 000   120 000   -   480 000  

Feierbil Risør   300 000   60 000   -   240 000  

H&L: Moduler til Gerica: Legemodul og 
Medisinmodul  400 000   80 000   -   320 000  

H&L: Mobilt vaktrom med digitalt 
sykesignalanlegg  1 600 000   320 000   -   1 280 000  

Velferdsteknologi: 
Kunnskapsinnhenting/tverrfaglig samarbeide  240 000   48 000   -   192 000  

Barnevern IKT  290 000   58 000   -   232 000  

Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler  6 800 000   1 360 000   -   5 440 000  

Reasfaltering  8 000 000   1 600 000   -   6 400 000  
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Prosjekt 
Brutto 

investeringer 
2019-2022 

Mva- 
kompensasj

on 

Tilskudd og 
andre 

inntekter 
Bruk av 

lånemidler 

Asfaltering grusveger  1 200 000   240 000   -   960 000  

Trafikksikkerhetstiltak   6 000 000   1 200 000   4 000 000   800 000  

Landmålerutstyr  510 000   102 000   -   408 000  

Parkeringsautomater  600 000   120 000   -   480 000  

Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser   2 700 000   540 000   -   2 160 000  

Opprustning av bruer  2 500 000   500 000   -   2 000 000  

Miljøtiltak Pollen/Kittelsbukt   27 000 000   5 400 000   -   21 600 000  

Forsterkning av veikroppen  1 500 000   300 000   -   1 200 000  

Opprustning av murer og veisikring  2 500 000   500 000   -   2 000 000  

Utskifting brøyteutstyr og sommerutstyr  500 000   100 000   -   400 000  

Lage strødepoter med tak  500 000   100 000   -   400 000  

Oppfølging bilfritt sentrum  2 900 000   580 000   -   2 320 000  

Videreutvikling av Barbu - vei/infrastruktur  10 000 000   2 000 000   -   8 000 000  

Infrastruktur Kunskapshavna del 3   25 300 000   5 060 000   20 240 000   -  

Eydehavn - vei/infrastruktur  10 000 000   2 000 000   -   8 000 000  

Heis Fløyheia  50 000 000   10 000 000   30 000 000   10 000 000  

Utstyr omsorgsenhetene  7 000 000   1 400 000   -   5 600 000  

Enhet funksjonshemmede - Utskifting biler  1 000 000   200 000   -   800 000  

Teknologipakke   1 500 000   300 000   -   1 200 000  

Hjemmebaserte tjenester - samlokalisering  150 000   30 000   -   120 000  

Hjemmebaserte tjenester - Solhaug, omgjøring   150 000   30 000   -   120 000  

Hjemmebaserte tjenester - Myratunet, utvidelse  200 000   40 000   -   160 000  

Hjemmebaserte tjenester - Nytt nøkkelsystem  2 000 000   400 000   -   1 600 000  

Enhet funksjonshemmede - Bil til avlasting  800 000   160 000   -   640 000  

Enhet funksjonshemmede - ny kommunal bolig   300 000   60 000   -   240 000  

Enhet funksjonshemmede - utskifting bil 
Ellengård  300 000   60 000   -   240 000  

Enhet funksjonshemmede - Post 4. Utskifting 
kjøkken   150 000   30 000   -   120 000  

Enhet funksjonshemmede - utskifting kjøkken 
flere enheter  900 000   180 000   -   720 000  

Kirkegårder  5 000 000   -   -   5 000 000  

Kirker  5 500 000   -   -   5 500 000  

Transporttjenesten - buss  850 000   170 000   -   680 000  

Raet nasjonalparksenter - forprosj.- Vitensenteret   5 000 000   1 000 000   2 000 000   2 000 000  

Raet nasjonalparksenter - Vitensenteret   47 000 000   9 400 000   17 000 000   20 600 000  

Renovasjonsbeholdere - nedgravde  5 000 000   -   -   5 000 000  

Fornyelse ledningsanlegg  310 000 000   -   -   310 000 000  

Forsterkning hovedanlegg/forbedr 
 

 150 000 000   -   -   150 000 000  

Utbygging nye utb.områder  45 000 000   -   -   45 000 000  

Etab.lån inn/utlån  4 000 000   800 000   -   3 200 000  

Sum 842 540 000 62 128 000 103 040 000 677 372 000 



Handlingsprogram 2019-2022 16(147) 

Økonomisk oversikt drift* 

Beskrivelse Vedtatt budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger  -101 684 814 -101 998 346 -103 033 380 

Andre salgs- og leieinntekter  -341 395 575 -314 455 108 -316 444 787 

Overføringer med krav til motytelse  -318 910 792 -362 832 269 -416 049 191 

Rammetilskudd  -1 234 675 000 -1 169 573 000 -1 165 506 604 

Andre statlige overføringer  -127 865 772 -145 360 444 -202 359 930 

Andre overføringer  -4 777 316 -3 420 000 -9 269 409 

Skatt på inntekt og formue  -1 155 825 000 -1 141 661 000 -1 108 406 131 

Eiendomsskatt  -114 400 000 -112 400 000 -111 260 014 

Andre direkte og indirekte skatter  -300 000 -300 000 -368 676 

Sum driftsinntekter (B)  -3 399 834 269 -3 352 000 167 -3 432 698 122 

Lønnsutgifter  1 596 541 297 1 567 122 980 1 591 348 110 

Sosiale utgifter  466 849 449 435 958 987 429 259 874 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 
tjenesteprod  381 139 888 361 052 003 367 510 727 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  803 674 345 784 339 462 793 164 092 

Overføringer  207 656 298 222 900 662 239 164 054 

Avskrivninger  84 000 000 86 000 000 86 681 737 

Fordelte utgifter  -74 374 708 -63 398 727 -65 780 261 

Sum driftsutgifter (C)  3 465 486 569 3 393 975 367 3 441 348 333 

Brutto driftsresultat (D = B-C)  65 652 300 41 975 200 8 650 211 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -114 085 000 -117 296 800 -123 816 945 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -73 271 000 -71 414 000 -71 756 996 

Sum eksterne finansinntekter (E)  -187 356 000 -188 710 800 -195 573 941 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  111 068 000 119 312 800 120 870 628 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

Avdrag på lån  115 000 000 126 000 000 106 010 464 

Utlån  60 000 60 000 384 803 

Sum eksterne finansutgifter (F)  226 128 000 245 372 800 227 265 895 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner  38 772 000 56 662 000 31 691 954 

Motpost avskrivninger  -84 000 000 -86 000 000 -86 681 737 

Netto driftsresultat (I)  20 424 300 12 637 200 -46 339 572 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk  0 0 -69 720 492 

Bruk av disposisjonsfond  -26 257 407 -22 089 200 -4 061 544 

Bruk av bundne fond  -2 273 893 -3 242 000 -20 827 196 

Sum bruk av avsetninger (J)  -28 531 300 -25 331 200 -94 609 232 

Overført til investeringsregnskapet  4 551 000 10 814 000 40 220 710 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  1 580 000 1 580 000 60 198 263 

Avsetninger til bundne fond  1 976 000 300 000 24 107 032 

Sum avsetninger (K)  8 107 000 12 694 000 124 526 005 

Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L = I+J-K)  0 0 -16 422 799 
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Økonomisk oversikt investering* 

Beskrivelse Vedtatt budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2018 Regnskap 2017 

Salg av driftsmidler og fast eiendom  0 0 -125 000 

Andre salgsinntekter  0 0 -7 679 186 

Overføringer med krav til motytelse  -1 209 000 -1 709 000 -14 975 153 

Kompensasjon for merverdiavgift  -27 802 000 -9 139 000 -28 060 162 

Statlige overføringer  -1 900 000 -14 550 000 0 

Andre overføringer  -32 000 000 0 -7 922 589 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  0 0 0 

Sum inntekter (L)  -62 911 000 25 398 600 -58 762 090 

Lønnsutgifter  0 0 7 728 544 

Sosiale utgifter  0 0 204 660 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.  270 060 000 149 098 000 233 827 386 

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod  0 0 85 348 

Overføringer  3 750 000 3 250 000 30 999 271 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg  0 0 0 

Fordelte utgifter  0 0 -18 500 

Sum utgifter (M)  273 810 000 152 348 000 272 826 709 

Avdragsutgifter  23 500 000 19 500 000 65 950 935 

Utlån  277 204 000 218 957 800 223 783 839 

Kjøp av aksjer og andeler  3 400 000 3 000 000 2 657 411 

Dekning tidligere års udekket  0 0 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond  2 000 000 2 000 000 11 062 332 

Avsetninger til bundne fond  0 0 24 527 732 

Sum finansieringstransaksjoner (N)  306 104 000 243 457 800 327 982 249 

Finansieringsbehov (O = M+N-L)  517 003 000 370 407 200 542 046 868 

Bruk av lån  -485 152 000 -336 293 200 -384 491 437 

Salg av aksjer og andeler  -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Mottatte avdrag på utlån  -23 500 000 -19 500 000 -51 673 149 

Overføringer fra driftsregnskapet  -4 551 000 -10 814 000 -40 220 710 

Bruk av tidligere års overskudd  0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  0 0 -500 000 

Bruk av bundne driftsfond  0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond  -1 800 000 -1 800 000 -33 951 996 

Bruk av bundne investeringsfond  0 0 0 

Sum finansiering (R)  -517 003 000 -370 407 200 -512 837 292 

Udekket/Udisponert (S = O-R)  0 0 29 209 576 
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Økonomisk oversikt drift 2019-2022* 

Tall i hele 1000  Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Sum driftsinntekter -3 352 000  -3 399 834 -3 420 754 -3 426 736 -3 432 166 

Sum driftsutgifter 3 393 975  3 465 487 3 445 894 3 451 282 3 458 416 

Brutto driftsresultat 41 975  65 652 25 140 24 546 26 250 

Sum finans, motpost avskrivninger -29 338  -45 228  11 382 13 341 19 100 

Netto driftsresultat 12 637  20 424 36 522 37 887 45 350 

Netto avsetninger -12 637  -20 424 4 327 13 130 16 130 

Regnskapsmessig  
mer-/mindreforbruk 0 0 40 849 51 017 61 480 

Tiltak administrative tjenester   -6 284 -7 849 -9 458 

Tiltak kultur, infrastruktur og utvikling   -6 284 -7 849 -9 458 

Tiltak helse og levekår   -15 712 -19 622 -23 647 

Tiltak barn, unge og familier   -12 569 -15 697 -18 917 

Regnskapsmessig  
mer-/mindreforbruk etter tiltak 0 0 0 0 0 
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Vedlegg 2 - Enhetenes økonomiske rammer 

  Beskrivelse Vedtatt budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2018 Regnskap 2017 

1101  Rådmannen m/stab  132 975 000 853 477 000 807 567 752 
1102  Felles finansiering drift  -2 491 065 000 -2 313 112 000 -2 295 897 428 
1103  Felles overføringer og drift  825 140 000 0 0 
1201  Kommunalteknikk og geodata  -40 695 000 -34 656 000 -33 952 271 
1202  Kultur  70 845 000 71 170 000 43 832 234 
1203  Brann  32 357 000 31 277 000 31 291 854 
1204  Innovasjon og kompetanse  17 866 000 17 717 000 17 131 599 
1205  Vitensenteret  3 930 000 3 832 000 3 801 427 
1206  Arendal voksenopplæring  20 720 000 16 966 000 13 413 818 
1207  Østre Agder  15 312 000 13 945 000 12 720 002 
1301  Levekår  70 318 000 171 379 000 170 871 692 
1302  Koordinering mestring og rehabilitering  81 690 000 80 989 000 84 846 486 
1303  Tjenester funksjonshemmede  129 182 000 124 710 000 133 993 969 
1304  Hjemmebaserte tjenester  213 812 000 203 082 000 215 997 295 
1305  Institusjoner  189 418 000 176 988 000 195 818 305 
1306  NAV Arendal  78 701 000 76 200 000 77 823 785 
1307  Østre Agder krisesenter  3 628 000 4 965 000 4 831 132 
1308  Legevakten  14 892 000 13 417 000 12 238 648 
1309  Tjenester enslige mindreårige flyktninger  0 -5 356 000 -23 011 441 
1402  Spesialpedagogiske tjenester  41 399 000 39 328 000 36 971 205 
1403  Lunderød skole og ressurssenter  20 601 000 21 780 000 0 
1404  Barnevern  74 432 000 0 0 
1405  Avlastning og bosetting  16 663 000 0 0 
1406  Forebyggende tjenester  34 025 000 0 0 
1410  Birkenlund skole  33 591 000 32 877 000 32 953 125 
1411  Asdal skole  34 741 000 32 620 000 52 418 129 
1412  Stuenes skole  37 868 000 34 501 000 34 455 062 
1413  Nedenes skole  32 821 000 31 833 000 30 607 506 
1414  Stinta skole  38 265 000 38 110 000 39 740 493 
1415  Roligheden skole  34 028 000 34 039 000 35 441 467 
1416  Hisøy skole  32 026 000 31 543 000 32 039 637 
1417  Eydehavn skole  10 495 000 10 325 000 10 158 349 
1418  Flosta skole  9 560 000 9 483 000 9 802 008 
1419  Moltemyr skole  35 066 000 32 907 000 33 305 739 
1420  Myra skole  18 744 000 18 074 000 18 276 353 
1421  Nesheim skole  9 424 000 9 384 000 9 446 650 
1422  Rykene oppvekstsenter  17 193 000 14 418 000 13 435 638 
1423  Sandnes skole  18 481 000 17 133 000 18 181 679 
1424  Strømmen oppvekstsenter  19 811 000 19 377 000 19 933 229 
1450  Tromøy barnehagene  9 093 000 8 685 000 9 083 700 
1451  Hisøy barnehageenhet  10 714 000 11 143 000 11 827 233 
1452  Barnehager sentrum øst  9 717 000 9 836 000 10 825 531 
1453  Stinta barnehageenhet  12 350 000 12 045 000 13 060 701 
1454  Jovannslia barnehageenhet  12 037 000 11 167 000 13 345 986 
1455  Øyestad barnehageenhet  6 249 000 10 893 000 12 721 335 
1501  Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder  1 580 000 1 509 000 1 351 436 

  Arendal  0 0 0 
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Vedlegg 3 - Obligatoriske oversikter kommunale foretak 
Økonomisk oversikt drift - Arendal eiendom KF 

  Vedtatt budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 2018 Regnskap 2017 

Brukerbetalinger 0 0 0 

Andre salgs- og leieinntekter -54 684 500 -48 887 734 -58 099 363 

Overføringer med krav til motytelse -273 092 543 -278 009 444 -281 410 750 

Rammetilskudd 0 0 0 

Andre statlige overføringer 0 0 0 

Andre overføringer -13 860 000 -13 860 000 -36 097 000 

Skatt på inntekt og formue 0 0 0 

Eiendomsskatt 0 0 0 

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 

Sum driftsinntekter -341 637 043 -340 757 178 -375 607 113 

Lønnsutgifter 65 244 637 56 696 375 61 061 483 

Sosiale utgifter 18 089 506 15 587 840 16 427 517 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 
tj t d 

120 859 970 121 750 970 139 185 971 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 1 375 000 1 375 000 1 945 597 

Overføringer 20 189 930 25 009 193 20 019 834 

Avskrivninger 69 000 000 67 500 000 67 329 858 

Fordelte utgifter -4 450 000 -3 850 000 -3 359 513 

Sum driftsutgifter 290 309 043 284 069 378 302 610 747 

Brutto driftsresultat -51 328 000 -56 687 800 -72 996 366 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -700 000 -700 000 -854 961 

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 

Sum eksterne finansinntekter -700 000 -700 000 -854 961 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 53 400 000 58 628 800 60 802 536 

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 

Avdrag på lån 67 628 000 66 259 000 65 834 000 

Utlån 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter 121 028 000 124 887 800 126 636 536 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 120 328 000 124 187 800 125 781 575 

Motpost avskrivninger -69 000 000 -67 500 000 -67 329 858 

Netto driftsresultat 0 0 -14 544 649 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 -649 846 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 

Bruk av bundne fond 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger 0 0 -649 846 

Overført til investeringsregnskapet 0 0 5 193 363 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 649 846 

Avsetninger til bundne fond 0 0 5 780 965 

Sum avsetninger 0 0 11 624 174 

Regnskapsmessig mer- mindreforbruk 0 0 -3 570 321 
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Skjema 2A - Investeringsbudsjett Arendal eiendom KF 

  Vedtatt budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 
2018 Regnskap 2017 

Investeringer i 
anleggsmidler 207 800 000 147 666 000 120 365 614 

Utlån og forskutteringer 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 3 361 482 

Dekning av tidligere års 
udekket 0 0 32 661 024 

Avsetninger 28 100 000 17 200 000 27 450 666 

Årets finansieringsbehov 235 900 000 164 866 000 183 838 787 

Bruk av lånemidler -140 734 000 -100 857 800 -96 968 699 

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler -28 100 000 -17 200 000 -25 776 280 

Tilskudd til investeringer -8 206 000 -2 800 000 -10 000 000 

Kompensasjon for 
merverdiavgift -30 760 000 -26 808 200 -18 846 447 

Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 0 0 0 

Andre inntekter 0 0 -102 620 

Sum ekstern finansiering -207 800 000 -147 666 000 -156 966 046 

Overført fra 
driftsregnskapet 0 0 -5 193 363 

Bruk av tidligere års 
udisponert 0 0 0 

Bruk av avsetninger -28 100 000 -17 200 000 -21 679 378 

Sum finansiering -235 900 000 -164 866 000 -193 838 787 

Udekket/udisponert 0 0 0 
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Skjema 2B - Brutto investeringer Arendal eiendom KF 

  2019 2020 2021 2022 

Lovpålagt –myndighetskrav 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 

Brukerstyrte endringer 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rehabilitering skolebygg 2 500 000 2 500 000 4 500 000 4 500 000 

Rehabilitring omsorgsbygg 2 500 000 2 500 000 4 500 000 4 500 000 

Roligheden - ny skole 65 000 000 0 0 0 

Nye lokaler kulturskole 10 000 000 0 0 0 

Transportmidler (miljøvennlige) 500 000 0 0 0 

ENØK-tiltak 2 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Fjellsikring 500 000 500 000 500 000 500 000 

Kjøp av boliger 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Stinta anlegg 5 000 000 0 0 0 

Boliger med heldøgnsomsorg 5 000 000 5 000 000 5 000 000 254 450 000 

Nybygg legevakt/KØH inkl. korttidsplasser 0 100 000 000 22 500 000 0 

ENØK-satsing HP led kommunale bygg 0 0 1 000 000 1 000 000 

Nytt svømmeanlegg 0 0 1 000 000 75 000 000 

Ny barnehage Marisberg 19 000 000 20 000 000 0 0 

Krematorium 500 000 20 000 000 0 0 

Enhet funksjonshemmede - ny bolig yngre 
f k j h d  

2 000 000 5 000 000 20 000 000 0 

Drømmenes hus 10 000 000 13 000 000   

Flosta BOS - utvidelse innenfor eksisterende 
b i k  

1 500 000 0 0 0 

Forprosjekt bolig psykisk helse 500 000 0 0 0 

Bomuldsfabr. kunsthall - utskifting lysanlegg i 2. Etg. 200 000 0 0 0 

Kjøp av barnehagetomt Marisberg 4 000 000 0 0 0 

Ny flerbrukshall Sør amfi 1 000 000 25 000 000 25 000 000 0 

Beredskap omsorg 2 000 000 0 0 0 

Hjemmebaserte tjenester - mottakskjøkken og felles 
h ld  

2 000 000 0 0 0 

Hjemmebaserte tjenester - baser hjemmesykepleien 100 000 2 000 000 0 0 

Enhet levekår - boliger psykisk helse 500 000 0 0 0 

Enhet funksjonshemmede  - avlastningstilbud 1 000 000 0 0 0 

Ny avlastningsenhet 0 10 000 000 0 0 

Røed 20 000 000 0 0 0 

Rykene 2 500 000    

Heftingsdalen - intern VVA/tele/el del 1, regulering 500 000 5 000 000 6 000 000 0 

Ulleråsen - klargjøre tomter 10 500 000 20 000 000 10 000 000 200 000 

Agderparken Nord - detaljregulering, VVA, 
l i  t t  

15 000 000 28 000 000 27 000 000 35 000 000 

Marisberg - grunnerverv del A og B, regulering 0 10 000 000 10 000 000 0 

Marisberg - videreutvikling av feltet 10 000 000 15 000 000 25 000 000 20 000 000 

Næringsutvikling - kjøp av tomt Agderparken Nord 0 10 000 000 0 0 

Eiendomsutviklingsprosjekter 5 000 000 5 000 000 0 0 

Kjøp av næringstomter inkl. Heftingsdalen i fm E18 0 0 8 125 000 0 

Næringsutvikling - kjøp av næringstomter 0 0 0 15 000 000 

Sum 207 800 000 307 000 000 179 625 000 419 650 000 
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Brutto investeringer Arendal eiendom KF 2019-2022 med finansiering* 

  
Brutto 

investeringer 
2019-2022 

Mva- kompen-
sasjon 

Tilskudd og 
andre 

inntekter 
Tilskudd 

- fellesprosj. 
Bruk av 

lånemidler 

Lovpålagt 
- myndighetskrav  10 000 000   2 000 000   -    8 000 000  

Brukerstyrte endringer  6 000 000   1 200 000   -    4 800 000  

Rehabilitering skolebygg  14 000 000   2 800 000   -    11 200 000  

Rehabilitering 
omsorgsbygg  14 000 000   2 800 000   -    11 200 000  

Roligheden - ny skole  65 000 000   13 000 000   -    52 000 000  

Planlegg/bygging nye 
øvings/prod.lokaler/ny 
kulturskole 

 10 000 000   2 000 000   -    8 000 000  

Transportmidler 
(miljøvennlige)  500 000   -   -    500 000  

ENØK-tiltak  5 500 000   1 100 000   -    4 400 000  

Fjellsikring  2 000 000   400 000   -    1 600 000  

Kjøp av boliger  14 000 000   -   4 200 000    9 800 000  

Stintaanlegg  5 000 000   1 000 000   -    4 000 000  

Boliger med 
heldøgnsomsorg  269 450 000   52 890 000   -    216 560 000  

Nybygg legevakt/KØH 
- inkl. korttidsplasser  122 500 000   24 500 000   -   49 000 000   49 000 000  

ENØK satsning, HP led 
for kommunen, SD alle 
bygg, red energi 

 2 000 000   400 000   -    1 600 000  

Ny barnehage Marisberg, 
samling til en barnehage  39 000 000   7 800 000   -    31 200 000  

Nytt svømmeanlegg  76 000 000   15 200 000   -    60 800 000  

Krematorium 20 500 000  4 100 000  -   11 958 000  16 400 000 

Enhet 
funksjonshemmede - Ny 
bolig yngre 
funksjonshemmede 

 27 000 000   5 400 000   10 800 000    10 800 000  

Drømmenes hus 23 000 000 4 600 000   18 400 000 

Flosta BOS - utvidelse 
innenfor eksisterende 
bygningskropp 

 1 500 000   300 000   600 000    600 000  

Forprosjekt bolig psykisk 
helse  500 000   100 000   -    400 000  

Bomuldsfabriken 
kunsthall - utskifting 
lysanlegg - 2 etg (2018), 
3 etg. (2019) 

 200 000   40 000   -    160 000  

Kjøp av barnehagetomt 
Marisberg  4 000 000   -   -    4 000 000  

Ny flerbrukshall Sør amfi  51 000 000   10 200 000   -    40 800 000  

Beredskap omsorg  2 000 000   400 000   -    1 600 000  

Rykene   2 500 000   500 000   -    2 000 000  
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Brutto 

investeringer 
2019-2022 

Mva- kompen-
sasjon 

Tilskudd og 
andre 

inntekter 
Tilskudd 

- fellesprosj. 
Bruk av 

lånemidler 

Hjemmebaserte tjenester 
- mottakskjøkken og 
felles oppholsrom  

 2 000 000   400 000   -    1 600 000  

Hjemmebaserte tjenester 
- baser 
hjemmesykepleien  

 3 100 000   620 000   -    2 480 000  

Enhet Levekår - boliger 
psykisk helse   500 000   100 000   -    400 000  

Enhet 
Funksjonshemmede 
- avlastningstilbud 

 1 000 000   200 000   -    800 000  

Ny avlastningsenhet  10 000 000   2 000 000   -    8 000 000  

Røed  20 000 000   4 000 000   4 356 000    11 644 000  

Heftingsdalen  11 500 000   -   -    11 500 000  

Ulleråsen  40 700 000   -   -    40 700 000  

Agderparken Nord  105 000 000   -   -    105 000 000  

Marisberg  20 000 000   -   -    20 000 000  

Marisberg, videre 
utvikling   70 000 000   -   -    70 000 000  

Næringsutvikling  10 000 000   -   -    10 000 000  

Eiendomsutviklingsprosje
kter  10 000 000   -   -    10 000 000  

Kjøp av næringstomter 
inkl Heftingsdalen ifm 
E18 

 8 125 000   -   -    8 125 000  

Næringsutvikling, kjøp av 
næringstomter  15 000 000   3 000 000   -    12 000 000  

Sum  1 114 075 000   163 050 000   19 956 000   60 958 000   870 111 000  
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Økonomisk oversikt drift - Arendal havnevesen KF 

  Vedtatt 
budsjett 2019 

Opprinnelig 
budsjett 2018 

Regnskap 
2017 

Brukerbetalinger 0 0 0 

Andre salgs- og leieinntekter -26 119 000 -24 810 283 -27 841 133 

Overføringer med krav til motytelse 0 0 -71 067 

Rammetilskudd 0 0 0 

Andre statlige overføringer 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 

Skatt på inntekt og formue 0 0 0 

Eiendomsskatt 0 0 0 

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 

Sum driftsinntekter -26 119 000 -24 810 283 -27 912 200 

Lønnsutgifter 6 694 920 6 839 346 6 064 253 

Sosiale utgifter 1 524 460 1 720 384 1 860 701 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 6 085 500 4 564 500 5 295 842 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 1 510 000 1 215 000 4 516 026 

Overføringer 0 0 -481 

Avskrivninger 0 0 8 071 990 

Fordelte utgifter 0 0 0 

Sum driftsutgifter 15 814 880 14 339 230 25 808 331 

Brutto driftsresultat -10 304 120 -10 471 053 -2 103 869 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -250 000 0 -274 826 

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 

Sum eksterne finansinntekter -250 000 0 -274 826 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 010 043 2 953 000 4 195 203 

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 

Avdrag på lån 5 582 784 5 095 000 5 923 000 

Utlån 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter 9 592 827 8 048 000 10 118 203 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 9 342 827 8 048 000 9 843 377 

Motpost avskrivninger 0 0 -8 071 990 

Netto driftsresultat -961 293 -2423053 -332 482 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 -402 075 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 

Bruk av bundne fond 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger 0 0 -402 075 

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 961 293 2 423 053 524 955 

Avsetninger til bundne fond 0 0 209 606 

Sum avsetninger 961 293 2 423 053 734 561 

Regnskapsmessig mer- mindreforbruk 0 0 4 
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Skjema 2A - Investeringsbudsjett Arendal havnevesen KF 

  Vedtatt budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 
2018 Regnskap 2017 

Investeringer i 
anleggsmidler 35 000 000 17 300 000 25 247 747 

Utlån og forskutteringer 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 2 168 933 

Dekning av tidligere års 
udekket 0 0 0 

Avsetninger 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 35 000 000 17 300 000 27 416 680 

Bruk av lånemidler -34 670 000 -16 300 000 0 

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler 0 0 -9 769 100 

Tilskudd til investeringer -330 000 -1 000 000 -15 547 580 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 0 0 0 

Andre inntekter 0 0 -2 100 000 

Sum ekstern finansiering -35 000 000 -17 300 000 -27 416 680 

Overført fra 
driftsregnskapet 0 0 0 

Bruk av tidligere års 
udisponert 0 0 0 

Bruk av avsetninger 0 0 0 

Sum finansiering -35 000 000 -17 300 000 -27 416 680 

Udekket/udisponert 0 0 0 
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Skjema 2B - Brutto investeringer Arendal havnevesen KF 

  2019 2020 2021 2022 

Fergekai lokalferger  -   -   2 000 000   1 000 000  

Pollen oppgradering  -   -   -   500 000  

Rådhusbrygga  -   -   5 000 000   3 000 000  

Barbu fiskemottak   -   -   500 000   -  

Kommunale brygger  1 000 000   -   1 000 000   -  

Teknisk utstyr  500 000   -   1 000 000   3 000 000  

Ny gjestehavn og flytende badeanlegg  500 000   -   2 500 000   -  

Kjøp av areal   -   -   -   4 000 000  

Eydehavn nytt/flytting kontorbygg  -   -   2 000 000   -  

Ny offshor infrastruktur   -   20 000 000   27 000 000   3 000 000  

Infrastruktur Eydehavn inkl ro-ro   -   5 000 000   5 000 000   2 000 000  

Verksted  -   -   -   4 000 000  

Duct alb Pålsodden  -   -   5 000 000   500 000  

Nabben Merdø  -   -   500 000   2 500 000  

Småbåthavner  -   -   -   2 500 000  

Steikeritomt Eydehavn 
- forurensningsopprydding  10 000 000   3 000 000   -   -  

Ny havnekran - fast arm bulkvolum  10 000 000   5 000 000   -   -  

Eydehavn STG - kjøp kaifront + areal  -   18 000 000   -   -  

Ny havnebåt  -   -   -   -  

Egenproduksjon av brygger   600 000   600 000   -   -  

Ny infrastruktur Eydehavn   3 000 000   -   -   -  

Ny Utvidelse restaurantbygg gjestehavn  2 300 000   -   -   -  

Forsering areal N4  1 000 000   -   -   -  

Miljøtiltak elektrifisering maskin park 
cover landstrøm  1 500 000   -   -   -  

Gjestehavn  1 800 000   -   -   -  

Sandvikodden  1 500 000   -   -   -  

Elektrifisering Tyholmen  800 000   -   -   -  

Ny bilpark  500 000   -   -   -  

Sum 35 000 000 51 600 000 51 500 000 26 000 000 
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Brutto investeringer Arendal havnevesen KF 2019-2022 pr. prosjekt med finansiering* 

  
Brutto 

investeringer 
2019-2022 

Mva- 
kompen-
sasjon 

Tilskudd og 
andre 

inntekter 
Tilskudd 

- fellesprosj. 
Bruk av 

lånemidler 

Fergekai lokalferger  3 000 000   -   -   -   3 000 000  

Pollen oppgradering  500 000   -   -   -   500 000  

Rådhusbrygga  8 000 000   -   -   -   8 000 000  

Barbu fiskemottak   500 000   -   -   -   500 000  

Kommunale brygger  2 000 000   -   -   -   2 000 000  

Teknisk utstyr  4 500 000   -   -   -   4 500 000  

Ny gjestehavn og flytende 
badeanlegg  3 000 000   -   1 981 000   -   1 019 000  

Kjøp av areal   4 000 000   -   -   -   4 000 000  

Eydehavn nytt/flytting 
kontorbygg  2 000 000   -   -   -   2 000 000  

Ny offshor infrastruktur   50 000 000   -   -   -   50 000 000  

Infrastruktur Eydehavn inkl ro-ro   12 000 000   -   -   -   12 000 000  

Verksted  4 000 000   -   -   -   4 000 000  

Duct alb Pålsodden  5 500 000   -   -   -   5 500 000  

Nabben Merdø  3 000 000   -   -   -   3 000 000  

Småbåthavner  2 500 000   -   -   -   2 500 000  

Steikeritomt Eydehavn 
- forurensningsopprydding  13 000 000   -   -   -   13 000 000  

Ny havnekran - fast arm 
bulkvolum  15 000 000   -   -   -   15 000 000  

Eydehavn STG - kjøp kaifront 
+ areal  18 000 000   -   -   -   18 000 000  

Egenproduksjon av brygger   1 200 000   -   -   -   1 200 000  

Ny infrastruktur Eydehavn   3 000 000   -   -   -   3 000 000  

Ny Utvidelse restaurantbygg 
gjestehavn  2 300 000   -   -   -   2 300 000  

Forsering areal N4  1 000 000   -   -   -   1 000 000  

Miljøtiltak elektrifisering maskin 
park cover landstrøm  1 500 000   -   -   -   1 500 000  

Gjestehavn  1 800 000   -   -   -   1 800 000  

Sandvikodden  1 500 000   -   -   -   1 500 000  

Elektrifisering Tyholmen  800 000   -   -   -   800 000  

Ny bilpark  500 000   -   -   -   500 000  

Sum 164 100 000 - 1 981 000 - 162 119 000 
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Kultur 
Kulturskole 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Vokal-/ 
instrumentundervisning 1 900 1 950 1 950 0 % Pr. halvår 

Visuell kunst 1 900 1 950 1 950 0 % Pr. halvår 

Scenekunst/drama 1 900 1 950 1 950 0 % Pr. halvår 

Samspillgruppe 515 530 650 22,6 % Ved salg av en klokketime 
pr. uke pr. halvår 

Aktivitetsgrupper på 
Helsestasjonen og 
institusjoner 

5 700 5 800 5 850 0,8 % Ved salg av en klokketime 
pr. uke pr. halvår 

Leie av instrument 430 440 450 2,3 % Pr. halvår (Eks moms) 

Søskenmoderasjon/deltakelse 
i flere aktiviteter 25 % red. 25 % red. 25 % red.   

Instruktørtjenester 
aspirantkorps, juniorkorps, 
Arendals Unge Strykere en 
klokketime pr. uke 

5 700 5 800 5 850 0,8 % Pr. halvår 

Makspris pr. familie med 
samme betaler  8 000 8 000 0 % Pr. halvår 

All økning innføres fra skoleåret 2018-2019 
 
Vitensenteret Sørlandet 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Barn u/2 år Gratis Gratis Gratis   

Barn 1-15 år 90 100 120 20 % Priser barn/voksen gjelder i 
helger og skoleferier. Pris 
på hverdager: 90 kroner pr. 
person 

Voksen 90 100 120 20 % 

Årskort barn 360 400 480 20 %  

Årskort voksen 360 400 480 20 %  

For øvrige priser ved Vitensenteret henvises det til nettsiden. 

 
Arendal og omegn skøytebane 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Enkeltbillett familie 90 100 100 0 % 2 voksne og 2 barn 

Enkeltbillett voksne over 16 år 50 60 60 0 %  

Enkeltbillett barn 20 25 25 0 %  

Sesongkort voksne over 16 år 700 750 750 0 %  

Sesongkort barn 350 375 375 0 %  

Leie av skøyter 50 60 60 0 % Pr. gang 

Sliping av hockeyskøyter 50 60 60 0 % Pr. gang 

Sliping av lengdeløpsskøyter 100 110 110 0 % Pr. gang 
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Stinta Svømmehall 
  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Barn under 16 år 20 25 25 0 % Pr. gang 

Pensjonister/studenter 30 35 35 0 % Pr. gang 

Pensjonister/studenter 250 280 280 0 % Klippekort 10 klipp 

Voksen 40 45 45 0 % Pr. gang 

Voksen 300 340 340 0 % Klippekort 10 klipp 

 
Bibliotek 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

1. gangs purregebyr voksne 50 50 50 0 %  

2. gangs purregebyr voksne 100 100 100 0 %  

1. gangs purregebyr barn 20 20 0 0 %  

2. gangs purregebyr barn 40 40 0 0 %  

Etter 2. purring blir det sendt ut erstatningskrav. 

Purregebyr voksen: Følger gebyrer som er gjeldene for folkebibliotekene i Norge. 

 
Betalingssatser kommunale bygg og anlegg 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Lag og foreninger Gratis - -  Vedtatt av bystyret 
20.06.2013 

Kommersielle/private/utenbys:      

Grupperom/klasserom o.l. 
inntil 100 m2 150 /time 160 /time 170 /time 6,2 % 2 500 /døgn 

Gymsaler ol inntil 300 m2 200 /time 210 /time 220 /time 4,7 % 3 300 /døgn 

Idrettshaller/utendørsanlegg 
300 m2 250 /time 265 /time 280 /time 5,6 % 4 100 /døgn 

Spesialrom (musikkrom, 
kjøkken o.l.) 150 /time 160 /time- 170 /time 6,2 % 2 500 /døgn 

Svømmebasseng 12,5 m 250 /time 265 /time- 280 /time 5,6 % 4 100 /døgn 

Svømmebasseng 25 m 300 /time 320 /time 340 /time 6,2 % 5 000 /døgn 

Depositum nøkler 500 530 550 3,7 %  

Dersom byggdrifter på grunn av leietakers forhold må møte utenfor vanlig arbeidstid, faktureres leietaker, uavhengig 
av gratisprinsippet. Det samme gjelder dersom leieforholdet medfører økte renholdskostnader. (Manglende rydding, 
fjerning av søppel, etc.) 

 

Hverdag 
etter 

arbeidstid 
2018 

Helg 2018 

Hverdag 
etter 

arbeidstid 
2019 

Helg 2019  

Pris for fremmøte byggdrifter 
pr. gang 1 060 1 590 1 110 1 700  

Pris renhold pr. påbegynte 
time 530 795 600 900  

  



Handlingsprogram 2019-2022 32(147) 

Betalingssatser Arendal idrettspark/Sparebanken Sør Amfi 
  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Flerbrukshallen - begge baner 1 500 /time 1 590 /time 1 700 /time 6,9 %  

Flerbrukshallen - Bane 1 750 /time 795 /time 900 /time 13,2 %  

Del A 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Del B 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Del D 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Flerbrukshallen - Bane 2 750 /time 795 /time 900 /time 13,2 %  

Del A 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Del B 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Del C 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Oppvarmingsflata 500 /time 530 /time 550 /time 3,8 %  

Turnhallen u/utstyr 1 500 /time 1 590 /time 1 700 /time 6,9 %  

Tennishallen 2 000 /time 2 120 /time 2 300 /time 8,5 %  

Bane 1 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Bane 2 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Bane 3 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Bane 4 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Møterom:      

104 - Blokk – 60 m2 - 20pl. 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

119 - Innkast – 50 m2 - ikke 
noe utst. 8 pl. 200 /time 210 /time 230 /time 9,5 %  

120 - Tandem – 40 m2 - ikke 
noe utst. 8 pl. 200 /time 210 /time 230 /time 9,5 %  

204 - Rundvandt – 74 m2 –  
32 pl. 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

205 - Airball – 56 m2 – 24 pl. 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

206 - Zorro – 56 m2 – 24 pl. 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

207 - Bøtte – 93 m2 – 30 pl. 300 /time 320 /time 350 /time 9,4 %  

214 - Straffekast – 70 m2 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

215 - 2 min – 70 m2 – 20 pl. 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

104 - Blokk – 60 m2 – 20 pl. 250 /time 265 /time 280 /time 5,7 %  

Baner og møterom leies kun ut pr. time. Ved leie ut over 12 timer og/eller døgn, vil Arendal eiendom KF fastsette en 
pris i hvert enkelt tilfelle. 

 
Leie av lokaler – Arendal bibliotek 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Auditoriet innenbys lag 300 300 350 16,67 % 
Tillegg 600 kroner for bruk 
av høyttaleranlegg og 
videokanon 

Auditoriet utenbys lag og 
næringsliv 600 600 700 16,67 % 

Tillegg 600 kroner for bruk 
av høyttaleranlegg og 
videokanon 

Leie av flygel 600 600 600 0 %  

Kursrom innenbys lag 400 400 400 0 % Pr. time 

Kursrom – halvdagskurs 
innenbys lag 900 900 900 0 %  



Handlingsprogram 2019-2022 33(147) 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Kursrom – heldagskurs 
innenbys lag 1 600 1 600 1 600 0 %  

Kursrom næringsliv 600 600 700 16,67 % Pr. time 

Kursrom – halvdagskurs 
næringsliv 1 500 1 500 1 600 6,67 %  

Kursrom - heldagskurs 
næringsliv   3 200  Ny 2019 

Egne satser på leie av lokaler under Arendalsuka 

 
Leie av lokaler – Arendal gamle rådhus 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Alle festlokaler 6 000 6 500 6 600 1,5 % 
Ved større arrangement 
som bryllup må alle lokaler 
leies. Eksklusiv rengjøring 

Festiviteten 3 000 3 500 3 600 2,8 % Eksklusiv rengjøring 

Grønnsalen 3 000 3 200 3 300 3,1 % Eksklusiv rengjøring 

Blåsalen 3 000 3 200 3 300 3,1 % Eksklusiv rengjøring 

Jurysalen 3 000 3 200 3 300 3,1 % Eksklusiv rengjøring 

Renhold utføres av rådhusets renholdspersonale og kommer i tillegg. Hvis behov for rengjøring utover dette kan 
Arendal kommune sende tilleggsregning. All form for servering avtales direkte med Røed produksjonskjøkken på 
telefon 37 06 53 08/ 991 55 214. 

 
Leie av lokaler – Eureka kursrom 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

     Be om pristilbud for lengre 
leieperioder 

Kursrom 1 og 2 (Amfiet) – hel 
dag 3 500 3 600 3 700 2,8 % 61 plasser 

Kursrom 1 og 2 (Amfiet) - 3 
timer 2 000 2 050 2 100 2,4 % 61 plasser 

Kursrom 3 - hel dag 2 000 2 050 2 100 2,4 % 22 plasser 

Kursrom 3 - 3 timer 1 500 1 550 1 600 3,2 % 22 plasser 

Kursrom 4 - hel dag 2 000 2 050 2 100 2,4 % 16 plasser 

Kursrom 4 - 3 timer 1 500 1 550 1 600 3,2 % 16 plasser 

Kursrom 5 - hel dag 2 000 2 050 2 100 2,4 % 20 -22 plasser 

Kursrom 5 - 3 timer 1 500 1 550 1 600 3,2 % 20 -22 plasser 

Kursrom 6, Datarom - hel dag 2 000 2 050 2 100 2,4 % 19 plasser 

Kursrom 6, Datarom - 3 timer 1 500 1 550 1 600 3,2 % 19 plasser 

Kursrom Aristoteles, Datarom 
– hel dag 2 000 2 050 2 100 2,4 % 20 plasser 

 
Gebyr for prøver 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Kunnskapsprøven 400 400 400 *  Pr. prøve 

Etablererprøven 400 400 400 *  Pr. prøve 

*Oppdateres i desember 
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Bevillingsgebyr 
  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Skjenkebevilling – 
minstegebyr pr. år 4 800 5 100 5 100 *   

Salgsbevilling –  
minstegebyr pr. år 1 540 1 630 1 630 *   

En enkelt bestemt anledning 4 800 5 100 5 100 *   

Liten enkeltanledning 720 740 760 2,7 %  

Ambulerende skjenkebevilling 
pr. gang 340 360 360 *   

*Oppdateres i desember 
 

Helse og levekår 
Helse- og levekårstjenester 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Praktisk bistand (pr. time):      

Under 2G (pr. mnd.) 200 205 *  
Maks (settes lik statens 

satser vedtatt i 
statsbudsjettet) 

2 -3G 254 262 270 3 % Pr. mnd. - Tak 1 653 (2017) 

3 -5G 392 412 424 3 % Pr. mnd. - Tak 2 499 (2017) 

Over 5G 461 484 498 3 % Pr. mnd. - Tak 4 127 (2017) 

Vask av tøy:      

Leie av håndklær og 
sengetøy 185 194 215 11 % Pr. mnd. 

Vask av privat tøy 386 405 425 5 % Pr. mnd. 

Enkeltoppdrag kun vask 59 52 62 20 % Pr. kg - Vask av privat tøy 
inkl. sengetøy + moms 

Enkeltoppdrag inkl. 
stryking/rulling 92 97 97 0 % Pr. kg - Enkeltoppdrag kun 

vask + moms 

Leie/kjøp av kommunale 
hjelpemidler:      

Leie av kommunalt utstyr 115 125 125 0 % Pr. gjenstand. Maksbeløp 
350 kr 

Kjøp av utstyr Selvkost 
+119 

Selvkost 
+ 125 

Selvkost 
+ 125 0 % Tilleggspris pr. gjenstand 

Mat:      

Middag kafeteria 78 78 90 15 % Pr. stk. 

Middag hjemmeboende 84 84 84 0 % Pr. stk. 

Frokost/ kveld 37 38 39 3 % Pr. stk. 

Alle måltider 3 898 4 015 4 075 1,5 % Pr. mnd. 

Aktivitetstilbud psykisk helse 68 70 72 3 % Pr. gang 

Dag/natt-opphold sykehjem 80 80 *  
Pr. døgn (settes lik statens 

satser vedtatt i 
statsbudsjettet) 

Døgnopphold korttid 
sykehjem 155 160 *  

Pr. døgn (settes lik statens 
satser vedtatt i 
statsbudsjettet) 

Tillegg for transport 48 50 52 3 % Pr. gang 
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  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Leie basseng 
Bjorbekktunet:      

Grupper funksjonshemmede 388 407 427 5 % Pr. gang 

Andre 75 78 90 15 % Pr. person 

Ansatte 55 58 40 -30 % Pr. person 

Trygghetsalarm:      

Under 2G 255 262 262 0 % Pr. mnd. 

Fra 2 – 4G 525 551 551 0 % Pr. mnd. 

Over 5G 635 668 668 0 % Pr. mnd. 

* Arendal kommune vil oppjustere satsene i tråd med vedtak i statsbudsjettet. 
 

Transport i helse- og levekårstjenesten 
  2017 2018 2018 Økning Merknad 

Sats 1 Transport til og fra 
dag og aktivitetstilbud – alle 
grupper. Pris for 1 dag pr. 
uke 

221 232 243 5 % Pr. mnd. 

Pris 2 dager pr. uke 438 460 483 5 % Pr. mnd. 

Pris 3 dager pr. uke 656 689 723 5 % Pr. mnd. 

Pris 4 dager pr. uke 877 921 967 5 % Pr. mnd. 

Pris 5 dager pr. uke 1 102 1 157 1 214 5 % Pr. mnd. 

Kjøring med kommunale 
biler (BVT, 
oppfølgingstjenesten etc.) 

4 4 4 5 % 
4 kroner pr. km inntil 20 km, 
3 kroner etter 20 km. To 
personer 2 kroner pr. km. 

Tak pr. mnd. for kjøring korte 
turer med kommunale 
tjenestebiler 

1 216 1 277 1 340 5 % Pr. mnd. 

Bolig:      

Husleie inkl. alarm 
v/boliggjøring 7 035 7 387 7 608 3 % Pr. mnd. 

Husleie v/boliggjøring ellers 6 930 7 276 7 494 3 % Pr. mnd. 

Servicepakke v/boliggjøring 127 133 137 3 % Pr. mnd. 

 
Vaksinasjonskontor 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Gruppekonsultasjon( 2 eller 
flere ) pris pr. person) 125 125 125 0 % Pris pr. konsultasjon 

Konsultasjon voksen 190 195 195 0 %  

Konsultasjon barn 0-16 år 95 95 95 0 %  

Oppfølgende konsultasjon 95 95 95 0 %  

Se egne priser for vaksiner på kommunens nettside, disse oppdateres løpende i tråd med gjeldende innkjøpspriser. 
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Teknisk 
Parkering 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Betalingssatser på 
kommunale 
parkeringsplasser og i Torvet 
P-Hus 

    Priser inkludert MVA 

Jernbanestasjonen 12 13 13 0 % Timeparkering 

Jernbanestasjonen 80 85 85 0 % Heldagsparkering 

Branntomta   13  Timeparkering 

Branntomta   85  Heldagsparkering 

Bendiksklev, Torvet øst, 
Torvgaten, Strandgaten, 
Peder Thomassons gate, 
Østregate (nederste kvartal) 

30 35 35 0 % Timeparkering, maks 1 time. 

Kittelsbukt, Langbryggen 
fortau, Nesbakken, Kløckers 
plass, Kirkeplassen, 
Nygaten, Østregate 2. og 3. 
kvartal, Hylleveien 

20 25 25 0 % Timeparkering, maks 2 timer. 

Teaterplassen, 
Rådhusgaten, Fergekaien, 
Munkegaten, Østregate 
(toppen), Klevgaten 

20 25 25 0 % Timeparkering, maks 8 timer. 

Torvet p-hus, hele døgnet 16 18 18 0 % Pr. time 

Torvet p-hus 140 150 150 0 % Maks pr. døgn 

Tyholmen p-hus, hele 
døgnet 16 18 18 0 % Pr. time 

Tyholmen p-hus 140 150 150 0 % Maks pr. døgn 

P-Hus Torvet - leie inne 14 500 15 000 15 500 3,3 % Pr. år 

P-Hus Torvet - leie på taket 7 250 7 470 7 500 0,4 % Pr. år 

Sentrum; Tyholmen, 
Kastellveien, Gml. 
Kittelsbuktvei - Leieplass 

7 250 7 470 7 500 0,4 % Pr. år 

Sentrumsnære plasser; 
Skytebanen, Høyveien, 
Munkejordet, 
Strømsbuneset, Fløyveien, 
Hansnesveien og Vrengen 
- Leieplass 

4 600 4 700 4 700 0 % Pr. år 

Parkulator/ Smart Park 26 30 30 0 % Pr. time – kjøp av parkulator 
1 250 
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Oppmåling 
Gebyr for saker som behandles etter 

eierseksjoneringsloven Av oppmålingsgebyr beregnes det ikke mva. 

Generelle bestemmelser/opplysninger. Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer 
fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden 
kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal 
det betales fullt gebyr). 

Seksjonering eller reseksjonering av en eiendom 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

For sak som krever befaring 5 x R Timepris Timepris 0 % R= Rettsgebyr nasjonal sats 

Sak som ikke krever befaring 3 x R Timepris Timepris 0 % R= Rettsgebyr nasjonal sats 

Timepris. Gebyr fastsettes etter medgått tid. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time. Se gebyrsatser i 
gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt. 1.11 

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon jf. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver 
etter matrikkelloven, pkt. 1.1.5, samt pkt. 1.17 (utsendelse av matrikkelbrev) 

Avbrudd. Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede 
hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har hatt. 

Gebyr for forvaltnings-oppgaver etter matrikkelloven Av oppmålingsgebyr beregnes det ikke mva. 

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpunkt 1.10. 

1.1 .1Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til utbyggingsformål som krever markarbeid. 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

0 -2000 m2 15 000 15 000 15 000 0 %  

2 000 -3000 m2 17 000 17 000 17 000 0 %  

3 000 -4000 m2 19 000 19 000 19 000 0 %  

4 000 -5000 m2 21 000 21 000 21 000 0 %  

5 000 -10000 m2 21 000 21 000 21 000 0 % +1 500 kroner pr. påbegynt 
dekar 

Over 10000 m2 28 500 28 500 28 500 0 % +750 kroner pr. påbegynt 
dekar 

1.1 .2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, 
parkeringsanlegg som krever markarbeid. 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

0 -200 m2 5 000 5 000 5 000 0 %  

200 -400 m2 7 000 7 000 7 000 0 %  

400 -600 m2 9 000 9 000 9 000 0 %  

600 -800 m2 11 000 11 000 11 000 0 %  

800 -1000 m2 13 000 13 000 13 000 0 %  

1 000 -2000 m2 15 000 15 000 15 000 0 %  

Over 2000 m2 – gebyrsatser etter punkt 1.1.1 

1.1 .5 Oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

0 -100 m2 2 500 2 500 2 500 0 %  

100 -250 m2 7 500 7 500 7 500 0 %  

250 -2000 m2 11 000 11 000 11 000 0 %  

Over 2000 m2 11 000 11 000 11 000 0 % +1 500 kroner pr. påbegynte 
dekar 

     Minste gebyr 2 500 kroner 
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Gebyr for saker som behandles etter 
eierseksjoneringsloven Av oppmålingsgebyr beregnes det ikke mva. 

1.1 .6 Oppretting av anleggseiendom. 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr 5 000 kroner. 

1.1 .7 Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr 5 000 kroner. 

1.2 Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, betales et tilleggsgebyr på 1000 kroner pr. 
bruksnummer. 

1.3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering. Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke 
lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel 
av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Minstegebyr, hvis saken er 
påbegynt, 2 500 kroner. Dersom saken trekkes før forretning er berammet kreves det ikke inn gebyr. 

1.4 Grensejustering 

1.4 .1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie. Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer 
justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke 
avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For saker som ikke krever markarbeid, 
se gebyrpunkt 1.10. 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

0 -200 m2 5 000 5 000 5 000 0 %  

200 -400 m2 7 000 7 000 7 000 0 %  

400 -500 m2 9 000 9 000 9 000 0 %  

1.4 .2 Anleggseiendom for anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men 
den maksimale grensen settes til 1000 m³. Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. 
Minstegebyr 5 000 kroner. 

1.5 Arealoverføring 

1.5 .1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie. Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing 
gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 
Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.2 + 500 kroner. For saker som ikke krever markarbeid, se pkt. 1.10. 

1.5 .2 Anleggseiendom. For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke 
være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for 
sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 
1.1.6 + 30 %. Minstegebyr 7 500 kroner. 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt. 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

For inntil 3 punkter 3 000 3 000 3 000 0 %  

For overskytende 
grensepunkter 1 000 1 000 1 000 0 % Pr. punkt 

1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter. 
Der grensen følger terrengdetaljer (t.d. steingjerde, fjellfot), regnes 25 løpemeter som ett punkt. Klarlegging av 
servitutter som medfører merarbeid, gebyrlegges etter medgått tid. 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

For inntil 3 punkter 4 500 4 500 4 500 0 %  

For overskytende 
grensepunkter 1 200 1 200 1 200 0 % Pr. punkt 

1.8 Privat grenseavtale 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

For inntil 2 punkter eller  
100 m grenselengde 2 000 2 000 2 000 0 %  
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Gebyr for saker som behandles etter 
eierseksjoneringsloven Av oppmålingsgebyr beregnes det ikke mva. 

For hvert nytt punkt eller 
påbegynte 100 m 
grenselengde 

1 000 1 000 1 000 0 % 

Billigste alternativ for 
rekvirent velges. Alternativt 
kan gebyr fastsettes etter 
medgått tid. 
Minstegebyr 2 000 kroner 

1.9 Oppretting av grunneiendom, festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids-, og 
andre allmennyttige formål. Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr 5 000 kroner. 

1.10 Saker som ikke krever markarbeid dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 65 % av 
gebyrsatsen i aktuelt pkt. 

1.11 Timepris 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

Oppmålingsingeniør 1 000 1 000 1 000 0 % Pr. time. Medgått tid rundes 
oppover til nærmeste time 

Merkantil-/oppmålingshjelp 800 800 800 0 % Pr. time. Medgått tid rundes 
oppover til nærmeste time 

1.12 Gebyr til statlige etater. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr og 
dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal disse utgiftene viderefaktureres til rekvirenten. Vedr. utskriving og 
innkreving av statlige og kommunale gebyrer, se pkt. 1.13. 

1.13 Gebyr vedrørende uttak av andre opplysninger. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting 
av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. Utskriving og 
innkreving av statlige og kommunale gebyrer, samt utgifter til uttak av andre opplysninger, skal skje samordnet. 

1.14 Urimelig gebyr dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet 
og de kostnadene kommunen har hatt, kan avdelingsleder/ fagleder Geodata, av eget tiltak fast-sette et passende 
gebyr. Avdelingsleder/fagleder Geodata kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den 
som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

1.15 Betalingstidspunkt Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. I spesielle tilfeller kan gebyret kreves inn 
forskuddsvis. 

1.16 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i 
grunnlaget for matrikkelføring av saken, reduseres ikke gebyret. 

1.17 Utstedelse av matrikkelbrev. Utstedelse av ett stk. matrikkelbrev pr. sak, er inkludert i gebyrregulativet. 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

Matrikkelbrev 175 175 175 0 %  
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Byggesaksgebyrer 
GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER 
A 0 Hjemmelsgrunnlag: Gebyrregulativ er en lokal forskrift etter forvaltningsloven kap. 7 vedtatt av Arendal bystyre 
med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (pbl)) § 33-1. Gebyrregulativet 
trer i kraft fra 1.1.2018 og gjelder for alle søknader som kommunen mottar etter denne datoen.  
 
A 1 Betaling: Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som 
fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura utsendes når vedtak fattes. Gebyr skal være betalt 
innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det 
purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter. 
Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens 
vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. Dersom en søknad avslås betales 50 % av fullt gebyr etter kap. B, 
C, og D. Det beregnes ikke merverdiavgift jf. lov om merverdiavgift § 3-9, 1.ledd.  
 
A 2 Annet: Bystyret kan vedta endringer i satsene / justeringer i regulativet ved den årlige budsjettbehandlingen eller 
ved budsjett endringer. 12 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand 
for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. 
Maksimalt gebyr pr. søknad er 150 000 kroner.  
 
KAPITTEL B - BYGGESAKER (BEHANDLING AV SØKNADER ETTER PBL §§ 20-3, 20-4)  
B 0 Utregningsgrunnlag med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA) som definert i norsk 
standard (NS 3940). Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad skal arealet summeres. Tiltak som ikke 
har målbart nytt/endret bruksareal etter NS3940 betaler beløp som for 0 m2 (f.eks. riving av bygning). Dersom 
delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C. Dersom det 
sammen med byggesaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. kap. D.  
B 1 Behandlinger av søknader etter pbl § 20-3 Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlige foretak. 

For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav a, b, c, e, f, h, i, j, k, l: 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

For tiltak jf. pbl § 20-1, 
bokstav d: 

Betaler  
50 % av 

satsen i B3 
for areal 

som bruks-
endres. 

Betaler  
50 % av 

satsen i B3 
for areal 

som bruks-
endres. 

Tids-
bestemt 
bruks-

endring 
inntil 2 år 
betaler 
7 053 
kroner 

   

For tiltak jf. pbl § 20-1, 
bokstav g: 1 860 1 921 2 113 10 %  

For tiltak jf. pbl § 20-1, 
bokstav m: Se kap. C Se kap. C    

B 2 Behandling av søknader etter PBL § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 

Tiltak jf. pbl § 20-4, bokstav a 
betaler 100 % av B3      

For tiltak jf. pbl § 20-4, 
bokstav b og c: 6 460 6 783 7 461 10 %  

Driftsbygning i landbruket 
omsøkt etter pbl § 20-3   15 000  Nytt punkt 

Enkle uisolerte prefabrikkerte 
plasthaller betaler 
maksimalt 30 000 kroner 

    Nytt punkt 

Oppdeling av bygg til flere 
boenheter betaler gebyr som 
for bruksendring 

    Nytt punkt 
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 2017 2018 2019 Økning Merknad 

For tiltak jf. pbl § 20-4, 
bokstav d: Se kap. C Se kap. C    

B 3 Arealsats     

*Økning fra 2016 til 2017 
for punkt B3 var ca. 8 %. 
For regulativet i 2017 ble 
det gjort en endring i 
utregning. I 2016 var 
følgende tillegg gjeldene; 

0 - 15 m2 7 654 8 037 8 841 10 % 

Tiltak jf. pbl § 20-4, bokstav 
a betaler 100 % av B3, 
Rammetillatelse betaler 
110 % av B3. 
Ettrinnssøknad betaler 
120 % av B3 

15 - 50 m2 

7 654 
+ 172 

kr/m2 som 
overskrider 

15 m2 

8 037 
+ 180 

kr/m2 som 
overskrider 

15 m2 

8 841 
+ 198 

kr/m2 som 
overskrider 

15 m2 

10 %  

50 - 100 m2 

13 316 
+124 kr/m2 

som 
overskrider 

50 m2 

13 982 
+130 kr/m2 

som 
overskrider 

50 m2 

15 771 
+ 143 

kr/m2 som 
overskrider 

50 m2 

10 %  

100 - 200 m2 

19 469 
+ 93 kr/m2 

som 
overskrider 

100 m2 

20 442 
+ 98 kr/m2 

som 
overskrider 

100 m2 

22 921 
+108 kr/m2 

som 
overskrider 

50 m2 

10 %  

200 - 600 m2 

28 774 
+ 44 kr/m2 

som 
overskrider 

200 m2 

30 213 
+ 46 kr/m2 

som 
overskrider 

200 m2 

33 701 
+ 51 kr/m2 

som 
overskrider 

100 m2 

10 %  

600 - 1000 m2 

45 914 
+ 27 kr/m2 

som 
overskrider 

600 m2 

51 001 
+ 28 kr/m2 

som 
overskrider 

600 m2 

53 941 
+ 31 kr/m2 

som 
overskrider 

600 m2 

10 %  

over 1000 m2 

56 333 
+ 11 kr/m2 

som 
overskrider 
1000 m2 

59 150 +12 
kr/m2 som 
overskrider 
1000 m2 

66 261 
+ 13 kr/m2 

som 
overskrider 
1000 m2 

10 %  

B 4 Andre 
søknader/anmodninger 

Endring av tillatelse  
(pr. søknad) 2 480 2 604 2 864 10 % 

Gebyr for behandling av 
fravik fra teknisk forskrift 
tas bort 

Igangsettingstillatelse  
(pr. søknad) 2 970 3 118 3 430 10 %  

Midlertidig brukstillatelse  
(pr. søknad) 1 240 1 302 1 432 10 %  

Ferdigattest 1 240 1 302 1 432 10 %  

KAPITTEL C – DELINGSSAKER (BEHANDLING AV SØKNADER JF. PBL § 20-4, BOKSTAV D FOR TILTAK ETTER 
PBL § 20-1, BOKSTAV M): C0 Utregningsgrunnlag: Dersom det sammen med delingssaken også behandles søknad 
om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. kap. D. Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme 
søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C. 
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 2017 2018 2019 Økning Merknad 

C1 Fradeling av 
parsell(er)/tomt(er) til 
byggeformål, der 
tomtedelingen er fastsatt i 
reguleringsplan 

6 210 
+ 950 pr. 
parsell/ 

tomt 

6 520 
+ 998 pr. 
parsell/ 

tomt 

7 172 
+ 1 098 pr. 

parsell/ 
tomt 

10 %  

C 2 Fradeling av 
parsell(er)/tomt(er) til 
byggeformål, der 
tomtedelingen ikke er fastsatt i 
reguleringsplan til 
byggeformål 

11 180 
+ 950 pr. 
parsell/ 

tomt 

11 739 
+ 998 pr. 
parsell/ 

tomt 

12 913 
+ 1 098 pr. 

parsell/ 
tomt 

10 %  

C 3 Alle andre typer tiltak etter 
pbl § 20-1, bokstav m: 6 396 6 715 7 387 10 %  

KAPITTEL. D – DISPENSASJON (BEHANDLING AV DISPENSASJON JF. PBL § 19-2) D 0 Utregningsgrunnlag 
Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste. 

D 1 Fra kommuneplanens arealdel: 

Fra arealformål 5 400 5 670 6 237 10 %  

Fra bestemmelser 4 320 4 536 4 990 10 %  

D 2 Fra reguleringsplan:      

Fra ikke inntegnet 
byggegrense mot vei 3 240 3 402 3 742 10 %  

Fra arealformål 7 560 7 938 8 732 10 %  

Fra bestemmelser 7 560 7 938 8 732 10 %  

D 3 Fra bestemmelser i plan- 
og bygningsloven:      

fra pbl § 1-8 avsatt til 
bebyggelse og anlegg jf. pbl 
§§ 11-7 

5 400 5 670 6 237 10 %  

fra pbl § 1-8 avsatt andre 
formål enn bebyggelse og 
anlegg jf. pbl § 11-7 

7 560 7 938 8 732 10 %  

fra pbl § 1-8 I områder 
omfattet av reguleringsplan  3 564 3 920 10 %  

fra pbl § 29-4 5 400 5 670 6 237 10 %  

fra pbl §§ 18-1, 18-2 5 400 5 670 6 237 10 %  

 
Plansaksgebyr 

  

KAP. E – Plansaker E 1 Generelle bestemmelser E 1-1. E 2 Forslag til detaljreguleringsplan, etter pbl § 12-3, 2.ledd 
E2-1 Gebyrene beregnes utelukkende etter det som i planforslaget foreslås regulert til nye bygge og anleggsformål jf. 
pbl 08 § 12-5, med avgrensninger av E 2-5 E 2-2 Dersom planen ikke inneholder areal etter C E 2-1 betales 
minimumspris jf. E 2-5 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

E 2-3 For de arealene på 
plankartet hvor det foreslås 
nye bygge- og anleggsformål 
fastsatt i pbl§ 29-4 

4 000 4 000 4 000 0 % Pr. daa. 

E 2-4 For de arealene på 
plankartet hvor det foreslås 
gitt hjemmel for oppføring av 
bygninger høyere enn 
grensen fastsatt i pbl § 29-4, 

7 000 7 500 7 500 0 % Pr. daa. 
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 2017 2018 2019 Økning Merknad 

E 2-5 Minimumspris 
Maksimumspris 

70 000 210
 000 

75 000 210
 000 

75 000 210
 000 0 % Minimumspris økning 7 % 

E 2-6 Tillegg for plan med 
konsekvensutredning 21 000 21 000 21 000 0 %  

E 3 Forslag til mindre 
endringer(politisk vedtak), 
pbl § 12-14, 2. ledd 

20 000 20 000 20 000 0 %  

E 4 Forslag til endringer 
(adm. vedtak), pbl § 12-14, 
2.ledd 

8 000 8 000 8 000 0 %  

E 5 Oppstartsmøte Fast 
gebyr for oppstartsmøte 10 000 10 000 10 000 0 %  

 
Skiltplaner 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Utarbeidelse av skiltplaner 775 795 815 2,5 % Pr. time. Minimum 1 630 
kroner pr. plan 

 
Vann, avløp, slam og renovasjon 

  

GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
av 16. mars 2012, samt nasjonale retningslinjer om vann- og avløpsgebyrer fra 2014. 

1. Rammer for 
gebyrberegning 

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års 
periode.Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de 
nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. 

2. Tilkoblingsgebyr  
Tilkoblingsgebyr for bolig(pr boenhet), fritidsbolig eller annet bygg på eget gnr/bnr 
faktureres ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsnett. Tilkoblingsgebyr for 
næringsbygg faktureres etter beregnet areal. Tilkoblingsgebyr for småbåthavn 
faktureres som næring, minste takst. Gebyret faktureres ved første gangs tilknytning. 

3. Årsgebyr Årsgebyret består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. 

 3.1 Abonnementsgebyr 

 Abonnementsgebyret er årsgebyrets faste del som skal dekke kommunens faste 
kostnader for vann-og/eller avløpstjenester. 

 Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: 

 
· Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer og offentlige       
virksomheter. Abonnementsgebyret er delt inn i tretten brukerkategorier i henhold til 
deres årlige vannforbruk. 

 · Abonnementsgebyr for forsamlingshus, idrettsforeninger, frikirkesamfunn, grendehus 
og andre lag og foreninger som driver sine hus på ikke kommersielt grunnlag. 

 · Abonnementsgebyr pr. boenhet. 

 · Abonnementsgebyr pr. fritidsbolig. 

   Abonnementsgebyr for småbåthavn. 

 

Gebyret for næringseiendommer/småbåthavner fastsettes på grunnlag av fjorårets 
vannforbruk, basert på kommunens kapitalkostnader.Abonnementsgebyr for VA for 
næringsbygg baseres på abonnementsgebyr for bolig ganget opp etter beregnet 
forbruk:  
0-200 m3 x 2, 201-500 m3 x 3,5, 501-1 000 m3 x 5, 1 001-2 000 m3 x 7,5, 
2001-4000 m3 x 10, 4001-7000m3 x 12,5, 7 001-10 000 m3 x 14, 10 001-15 000 m3 x 
15, 15 001-25 000 m3 x16, 2 5001-50 000 m3 x 17, 50 001-100 000 m3 x 18,  
10 0001-15 0000 m3 x 19, over 15 0001 m3 x 20. 
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 3.2 Forbruksgebyr 

 Forbruksgebyret er et variabelt gebyr basert på grunnlag av målt eller beregnet 
vannforbruk. 

 3.2 .1 Målt forbruk (vannmåler) 

 
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk(vannmåler) og pris pr. m3. 
Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av 
abonnenten og gjelder kun for næringsabonnenter. 

 3.2 .2 Beregnet forbruk (areal beregnet ut fra bebyggelsens bruttoareal) 

 
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3. Beregnet forbruk (m3) 
beregnes slik: Bruttoareal (BRA,m2) x spesifikt forbruk (m3/m2), der arealet beregnes 
som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940 og spesifikt forbruk er satt til 1,25 m3/m2 

4. Årlig vannmålerleie: 
Kommunen eier vannmåleren for alle abonnenter. Alle kostnadene for installasjon, 
drift,avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Det betales en årlig leie for måler:T.o.m. 
¾ ”: 206,75, 25 –50mm kr 537,50, 51 – 150mm: kr 1.875,-. Kombimåler: kr 1.250,-. 
Alle priser inkl mva. VA-gebyrene og målerleie faktureres over 12 terminer. 

 2017 2018 2019 Økning Merknad 

Vann:      

Tilk.gebyr for bolig,fritidsbolig 
og bygg på eget gnr/bnr  6 250 6 250 6 250 0 % Inkl. mva., ved tilknytning 

Tilkoblingsgebyr næring 
beregnet etter areal: 
≤ 500m² 
>500m²-≤1 000m² 
>1 000 m² 

  
9 375 

15 625 
18 750 

Ny 
beregnings-

metode 
Inkl mva 

Tilkoblingsgebyr småbåthavn   9 375 Ny Inkl mva 

Abonnementsgebyr pr. 
boenhet i bolig og bygg på 
eget gnr/bnr 

1 086 1 195 1 166 -2,4 % Inkl. mva. 

Abonnementsgebyr pr. 
fritidsbolig  1 629 1 793 1 749 -2,5 % Inkl. mva. 

Abonnementsgebyr 
forsamlingslokale 108,6 119,5 116,5 -2,5 % Inkl. mva. 

Forbruksgebyr pr. m3 9,8 11,6 12,7 9,5 % Inkl. mva. 

Tilleggsgebyr for merarbeid 
(vannmåleravlesning)  1 500 1 500 0 % Inkl. mva. 

Avløp og slam:      

Tilsyn/kontrollgebyr separate 
avløpsanlegg  500 500 0 % Ikke mva 

Tilk.gebyr for bolig,fritidsbolig 
og bygg på eget gnr/bnr  6 250 6 250 6 250 0 % Inkl. mva., ved tilknytning 

Tilkoblingsgebyr næring 
beregnet etter areal: 
≤ 500m² 
>500m²-≤1 000m² 
>1 000 m² 

  
9 375 

15 625 
18 750 

Ny 
beregnings-

metode 
Inkl mva 

Abonnementsgebyr pr. 
boenhet i bolig og bygg på 
eget gnr/bnr 

1 979 2 078 2 246 8,1 % Middels bolig 140 m2 Inkl. 
mva 

Abonnementsgebyr pr. 
fritidsbolig 2 968 3 117 3 369 8,1 % Inkl. mva. 

Abonnementsgebyr–
forsamlingslokale 198 208 224,5 7,9 % Inkl. mva. 

Forbruksgebyr pr. m3 17,8 19,3 19,61 1,6 % Inkl. mva. 
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 2017 2018 2019 Økning Merknad 

Grunngebyr for 
slamtømming 1 054 1 165 1 572 35 % Inkl. mva. 

Behandlingsgebyr 
utslippssøknad      

Anlegg 1 – 15 pe 4 720 4 720 4 720 0 % Inkl. mva. 

Anlegg 16 pe og større 6 660 6 660 6 660 0 % Inkl. mva. 

Renovasjon:      

Renovasjon standard 
(årsgebyr) 3 969 4 180 4 565 9,2 % Inkl. mva. 

Abonnementsgebyr  1 254 1 409 12,3 % Fast 

Restavfallsgebyr pr liter   20,90 22,54 7,8 % Variabel 

 

Østre Agder brannvesen 
Alarmavgift til brannvesen 
ved direkte alarmtilknytting: 2017 2018 2019 Økning Merknad 

Med sprinkelanlegg 6 737 6 939 7 119 2,6 %  

Andre alarmanlegg 6 737 6 939 7 119 2,6 %  

Tilknytningsavgift alle anlegg 3 368 3 469 3 560 2,6 %  

Årsavgift private kunder inntil 
10 detektorer (13 kroner pr. 
detektor over 10) (ingen 
tilknytningsavgift) 

3 550 3 657 3 752 2,6 % Avtale inngått med ØABV 
(Ikke iverksatt). 

Utrykking til unødige 
alarmer      

Bedrifter, institusjoner og 
andre med overføring av 
alarm tilknyttet 110-sentralen. 

5 625 5 794 5 956 2,8 % 
Fakturering finner sted etter 
andre unødvendige 
utrykking 

Utrykking til helårsboliger med 
automatisk brannalarm 3 438 3 541 3 640 2,8 % 

Gjelder der ØABV har 
tegnet avtale om utrykking 
med vaktselskap. 3,26 x RI 

Utrykking til støtte for 
kommunal omsorgsetat samt 
andre tjenester som ikke 
anses som akutt og 
livstruende. 

5 625 5 794 5 956 2,8 % 
Gjelder 
hjemmesykepleietjenesten, 
helsetjenesten mfl. 

Utføring av 
tjenester/oppgaver som ikke 
er lovpålagt 

     

Ansatt/mannskap pr. anvendt 
time (min. 3 timer) inkl. kjøring 918 946 974 3 %  

Utrykningskjøretøy pr. time 
(min 3 timer) 608 626 657 5 % Endret til min. 3 timer 

Båt pr. anvendt time. (min. 3 
timer) 499 514 539 5 %  

Småutstyr/verktøy pr. anvendt 
time (min. 1 time) 136 140 147 5 %  

Bark pr. sekk 102 105 110 5 %  

Absorbent 125 129 260 100 % Zygol 40l/sekk - reell 
kostnad 

Engangslenser med skjørt (til 
opptak av olje) 25m 5 207 5 363 6 000 12 % Reell kostnad på 

innkjøp/frakt 
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Alarmavgift til brannvesen 
ved direkte alarmtilknytting: 2017 2018 2019 Økning Merknad 

Engangslenser 25m 3 436 3 539 4 000 13 % Reell kostnad på 
innkjøp/frakt 

Feiertjenester      

Feiegebyrer 300 300 305 1,7 % Gjelder Arendal 

Feiertjenester som ikke er 
lovpålagt      

Arbeid på fyrkjele i boligenhet 607 607 624 2,8 %  

Kamerakontroll på 
skorstein/pipe 742 742 762 2,8 % Pr. kontroll 

Fresing av skorstein/pipe pr. 
time 607 607 700 15 % Pr. mann 

Opplysninger til 
eiendomsmegler 269 269 300 11,5 %  

Kontroll av nyinstallert ildsted i 
eksisterende bolig 742 742 974 31,2 % Inkl. kjøring og ikke pr. 

time. 

Saksbehandling pipe/ildsted 
eksisterende bolig 269 269 300 11,5 %  

Hyttefeiing godtgjøres etter 
medgått tid pluss 
kjøregodtgjørelse 3,5 kroner 
pr. time 

607 607 607   

Utleie av materiell og utstyr      

Motorsprøyt pr. time 360 371 390 5 % Eksklusiv drivstoff 

Lensepumpe pr. time 445 458 480 5 %  

Brannslange pr. lengde (25 m) 
pr. døgn 67 69 72 5 %  

Leie av Bronto skylift pr. time 1 913 1 970 2 068 5 %  

Vannstøvsuger pr. døgn 445 458 480 5 % Eksklusiv drivstoff (nytt min. 
3 timers krav) 

Undervisning, kurs og 
øvelser som ikke er 
lovpålagt 

     

Undervisningsrom pr. time 339 349 400 14,6 % Min. 1 time 

Undervisningsrom pr. dag 1 675 1 725 2 000 16 % Uten servering 

Instruktør pr. time 840 865 900 4 % Ikke mva. pliktig 

Undervisning for grupper over 
7 stk. 108 111 120 8 % 

Pris pr. elev. Undervisning 
for grupper over 30 stk. 
avtales fastpris 

Håndslokkere 
- Service/fylling kontroll, 
plombering og attestasjon 

     

6 og 12 kg ABC/BC-apparat 264 272 300 9,3 %  

Mindre apparater ABC og BC 133 137 150 9,5 %  

6 og 9 liters skumapparat 99 102 120 17,6 %  

Periodisk trykktesting 422 435 450 3,4 %  

Ren kontroll     Sjekk av manometer og 
pulver, med attestasjon 

Alle apparattyper 133 137 150 9,5 %  
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Alarmavgift til brannvesen 
ved direkte alarmtilknytting: 2017 2018 2019 Økning Merknad 

Kommunale bygg 80 82 100 22 % Pr. apparat i bygget 

Periodisk trykktesting 422 435 450 3,4 %  

Nedbrenning av hus 41 400 42 642 43 921 3 % Egen øvelse for ØABV 

Leie av ATV Polaris 6-hjuling 
(på tilhenger med tilhenger) 2 040 2 101 2 500 19 % Døgnpris 

 
Undervisning 
Barnehage 

  2017 2018 2019 Merknad 

Oppholdsbetaling 
barnehager pr. måned i 
forhold til inntektsgrunnlag – 
full plass = 41 timer pr. uke 

1. januar 
2 730 

1 .januar 
2 910 

* se 
merknad 

under 

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 
Søskenmoderasjon: 50 % for barn nr.3 
eller flere 

Redusert foreldrebetaling <500 500 <533 500 * 

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent 
av den samlede inntekten til familien eller 
husholdningen, skal man ha en redusert 
pris. Grensen for å søke om redusert 
foreldrebetaling er samlet inntekt lavere 
enn: se beløp 2017 og 2018 

Gratis kjernetid <450 000 <533 500 * 

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt 
skolestart, som bor i husholdninger med 
lav inntekt rett til å få 20 timer gratis 
oppholdstid i barnehage pr. uke. Ordningen 
gjelder for familier eller husholdninger som 
har en samlet inntekt på mindre enn: se 
beløp 2017 og 2018 

*Maksimalprisen for barnehageplass og inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling og gratiskjernetid vedtas av 
Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet. Arendal kommune vil oppjustere satsene i tråd med dette. 

 
Skole – SFO 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Full plass (12 timer pr. uke 
eller mer). Prisene inkluderer 
mat. SFO som ikke har 
matservering har følgende pris 
(gitt i parentes) 

2 725  
(2 575) 

2 750  
(2 600) 

2 820 
(2670) 

2,5 % 
(2,7 %)  

Redusert plass (til og med 11 
timer pr. uke) SFO som ikke 
har matservering har følgende 
pris (gitt i parentes) 

2 125  
(1 975) 

2 150  
(2 000) 

2 200 
(2 050) 

2,3 % 
(2,5 %)  

Pr. dag for ukedager barnet 
ikke ellers går i SFO 240 245 250 2 %  

 
Voksenopplæring norskkurs og prøver 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Dagtid 15 t/uke 9 200 9 400 9 600 2,12 % Pr. semester 

Dagtid 12 t/u 8 100 8 250 8 400 1,8 % Pr. semester 

Dagtid 9 t/uke 7 050 7 200 7 350 2,08 % Pr. semester 

Kveld 6 t/uke 5 300 5 400 5 500 1,85 % Pr. semester. Varighet 12 
uker 

Kveld 3 t/uke 3 350 3 400 3 470 2,05 % Pr. semester. Varighet 12 
uker 
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  2017 2018 2019 Økning Merknad 

50 t samfunnskunnskap 3 475 3 550 3 620 1,97 % Pr. semester 

Samfunnskunnskapsprøve 300 600 600 0 %  

Statsborgerprøve 600 600 600 0 %  

Norskprøven, muntlig del 600 600 600 0 %  

Norskprøven, skriftlig 3 deler 600 600 600 0 %  

Norskprøven, delprøver 300 300 300 0 %  

 
Kirkeverge 
Gravfesteavgift 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Festeavgift pr. år 300 300 320 6,67 %  

Kremasjon innbyggere fra 
Arendal 0 0 0 0 %  

Kremasjon innbyggere ikke fra 
Arendal 5 000 5 000 5 000 0 %  

 
Regnskap 
Fakturagebyr 

  2017 2018 2019 Økning Merknad 

Gebyr på papirfaktura 55 60 60 0 %  

Avtalegiro / eFaktura 0 0 0 0 %  
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Vedlegg 5 - Tilskudd og overføringer til andre 

Formål Budsjett 2018 Vedtatt budsjett 
2019 

Driftstilskudd lag og foreninger      
Barn og unge 200 000  200 000  

Musikk- og kunstorganisasjoner 400 000  400 000  

Idrett 720 000  720 000  

Lag og foreninger 125 000  
274 000  

Foreningseide bygg 111 000  

Historielagene 51 000  51 000  

Prosjekt/arrangementsstøtte lag/foreninger/andre     
Barn og unge 270 000  270 000  

Musikk/kunst 180 000  180 000  

Idrett 150 000  150 000  

Vegårshei skisenter 40 000  40 000  

Øvrige lag/foreninger/andre 120 000  120 000  

Stipender/produksjonsstøtte     
Kunstnere, stipender, produksjonsstøtte 125 000   

Talent Arendal 100 000   

Driftstilskudd kulturinstitusjoner     
Kilden, Kristiansand1 741 000  760 000  

Sørnorsk filmsenter 193 000  199 000  

Zefyr (tidligere FUZZ)1 64 500  65 000  

Scenekunst Sør   66 000  

AAKS/Utbygging Kuben  3 298 000  3 298 000  

AAKS/driftsstøtte Kuben inkludert utstillinger 2 874 000  2 933 000  

AAKS/driftsstøtte Eydehavn museet1 381 000  391 000  

Brattekleiv 650 000  650 000  

Kløckers hus 150 000  150 000  

Flaskeskutesamlingen på Kløckers hus 177 000    

Bomsholmen 115 000  115 000  

Torungen 20 000  20 000  

Boy Leslie 75 000  75 000  

Museumstjenesten 190 000  190 000  

Arkivet Kristiansand 30 000    

Diverse driftstilskudd Kultur     
Ung klassisk 90 000  70 000  

Canal Street 310 000  310 000  

Sørnorsk Jazzsenter 75 000  75 000  

Aust-Agder musikkråd 55 000  105 000  

Aust-Agder kammerorkester 30 000  30 000  

                                                      
1 Indeksregulert iht. avtale 
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Formål Budsjett 2018 Vedtatt budsjett 
2019 

Vinterfestivalen 50 000    

Bynatt 75 000    

«Oss over 60» 50 000    

Friluftsrådet Sør – 10,55 kroner pr. innbygger 470 277  470 277  

Øynaheia løypelag, tilskudd turløyper1 260 000  266 000  

Granestua tursenter, tilskudd turløyper 160 000  160 000  

Tilskudd åpne turhytter (Bjørnebo, Tjenna, Granestua) 18 000  18 000  

Kulturhusmillionen 1 000 000  1 000 000  

Driftsstøtte kulturhuset 2 700 000  2 700 000  

Tilskudd frivilligsentralene 2 941 000  3 049 000  

Diverse driftstilskudd, andre    
Sørlandets Europakontor 350 000  350 000  

T5 Senteret 1 084 000  1 084 000  

Kristent interkulturelt arbeid (KIA) 50 000  50 000  

Gatejuristen Arendal  100 000  100 000  

Kirkens SOS 150 000    

Alternativ til vold1 969 000  979 000  

Aktiv på dagtid 280 000  280 000  

Tilskudd Blå Kors – Torbjørnsbu2 8 223 000  8 400 000  

Kirkens bymisjon (gateentreprenørene) 500 000  500 000  

Frelsesarmeen, Homestart 545 000  545 000  

Tilskudd VTA3 3 231 000  3 500 000  

Oppstartstøtte Hovefestivalen  500 000 

Utviklingsstøtte idrettsleiren/HoveUKA  100 000 

Evangeliesentercafeen  50 000 

Godhet Arendal/Godhetsfestivalen  50 000 

Gatefotball NM  50 000 

Engangstilskudd      
Myra kunstgressbane – etablering 700 000    
Løypemaskin Øynaheia løypelag (90 000 kroner i 2019 og 
2020)   90 000  

Foreningseide bygg, diverse tilskudd 511 000    

Sum 36 527 777  36 198 277 
 

  

                                                      
2 Estimat for året. Endelig tilskudd beregnes først i 2019 og er avhengig av gjeldende prisjustering for året. 
3 Estimat for året. Endelig sum avhenger av antall deltakere i varig tilrettelagt arbeid.  
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1 Rådmannens innledning 
Prosessen knyttet til utarbeidelsen av dokumentet her har inneholdt bred 
administrativ involvering i tillegg til at politisk ledelse har gitt tydelige signaler 
i åpne møter i formannskap og bystyre. 

Rådmannen har lagt til grunn for arbeidet at et klart flertall av de folkevalgte 
ikke vil ha endringer i skole- og barnehagestruktur, og heller ikke redusert 
aktivitetsnivå i omsorgssektoren. 
Forslaget til budsjett/handlingsprogram som her legges fram forholder seg 
videre til bystyrets vedtatte handlingsregel for investeringsramme. Forslaget viderefører også 
bystyrets satsing på lærlinger og arbeid for å hindre at ungdom faller ut av utdanning og arbeid. 
Bystyrets føring om gradvis utfasing av utbytte fra Agder Energi fra kommunens driftsbudsjett og 
over til investeringsbudsjettet er ikke fulgt opp ettersom samlet inntektsramme knapt gir grunnlag 
for forsvarlige driftsrammer selv med Agder Energi - utbytte inne. 
Bystyret vedtar netto driftsramme for hver av kommunens tjenesteproduserende enheter. Det 
forslaget som her legges fram har svært stramme rammer til alle. På enkelte områder er rammene 
så stramme at så vel den faglige forsvarligheten som det gode arbeidsgiveriet utfordres. 
Når rådmannen likevel anbefaler bystyret å vedta det som legges fram, skyldes det først og fremst 
at utsiktene framover tilsier ytterligere innstramming av de økonomiske rammene. Tjenestebehovet 
til en voksende eldrebefolkning vil presse utgiftene opp, og så langt har vi ikke trygghet for at 
inntektsutviklingen vil bli tilsvarende. 
Rådmannen legger til grunn at arbeidet med kontinuerlig forbedring og effektivisering av tjenestene 
(Lean) samt innovasjon forsterkes. De stramme rammene i budsjett/handlingsprogram som legges 
fram er slik at presset på å få til omstilling og fornyelse blir større enn vi har opplevd tidligere. 
Trolig vil vi på en helt annen måte enn tidligere være avhengig av å mobilisere lokalsamfunnets 
ressurser og få til et fornyet og forsterket samspill mellom kommunen og innbyggerne. 
 
Arendal 31/8 - 2018 
Harald Danielsen 
Rådmann 
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2 Strategi for bærekraftig struktur 
Handlingsprogrammet er den aktive delen av kommuneplanen, og skal angi konkrete prioriteringer 
og bevilgninger knyttet til de ulike enhetene og tjenestene. Handlingsprogrammet skal omfatte 
aktiviteten de neste fire år. 
Arendal kommunes økonomi har vært preget av stramme driftsrammer og streng prioritering. 
Kommunen har lavere inntekter enn gjennomsnittskommunen og de kommuner vi oftest 
sammenligner oss med. Skatteinntektene har over tid ligget på et nivå rundt 84-88 % av 
gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innbygger. Deler av dette kompenseres gjennom det statlige 
inntektssystemet for kommunene, men det betyr likevel at Arendal kommune må ha en mer effektiv 
drift enn andre for å kunne balansere økonomien. 
For å etablere en sunn økonomisk ramme har bystyret vedtatt flere handlingsregler for økonomisk 
styring. 

• Lånegjelden som belaster kommunens drift direkte skal ikke økes utover 2015-nivået i 
planperioden. 

• Deler av utbyttet fra Agder Energi AS skal frigjøres fra driftsbudsjettet og bidra til å holde 
lånegjelden nede. 

• Det gjennomføres salg av eiendom slik at lånegjelden kan begrenses. 
• Et positivt netto driftsresultat på minst 1,75 %. 
• Opparbeidelse av disposisjonsfond til å møte svingninger. 

Rådmannen tilstreber å imøtekomme handlingsreglene ved rullering av handlingsprogrammet. 
Endrede inntektsforutsetninger og store behov for økte driftsmidler medfører likevel at rammene 
utfordres. 
I handlingsprogrammet 2019-22 er flere av handlingsreglene ikke oppfylt. Det er rådmannens 
vurdering at tiltakene som iverksettes for å skape økonomisk balanse er så kraftige at ytterligere 
tiltak for å imøtekomme disse ikke anbefales. Det vil i noen grad likevel pekes på alternativer til 
rådmannens forslag hvor handlingsreglene kan bli oppfylt. 

2.1 Prosess handlingsprogram 2019-2022 
4-års handlingsprogram 
Selv om kommuneloven slår fast at bystyret vedtar budsjett 2019, og at årene 2020-2022 er 
plantall, legger rådmannen til grunn et økt fokus på 4-års perspektivet. Dette er i tråd med 
føringene i revidert kommunelov fra 2020. Det betyr at utgangspunktet for denne rulleringen har 
vært år 2 i forrige handlingsprogram. Ambisjonen er at 4-årsplanen skal gi en større forutsigbarhet 
for enhetene og et godt utgangspunkt for årets prosess. 
Underveis i prosessen har rådmannen gitt «løypemelding» til både formannskapets og bystyrets 
medlemmer. Politiske innspill underveis har vært vurdert i arbeidet med rådmannens forslag til 
budsjett og handlingsprogram. 
Fremleggelsen av rådmannens forslag til handlingsprogram kommer i forkant av statsbudsjettet for 
2019. Det betyr at enkelte forutsetninger kan endres. Det er lagt til grunn føringer fra 
kommuneproposisjonen. Rådmannen vil i forkant av bystyremøtet 1. november orientere om de 
konsekvenser som eventuelt følger av statsbudsjettet slik at dette er kjent for bystyret i forkant av 
vedtaket. 
Statsbudsjettet kan gi justeringer i frie inntekter, og andre føringer knyttet til tjenestene. 

Saldering/budsjettbalanse 
I arbeidet med saldering av kommende planperiode er det avdekket et stort gap mellom 
videreføring av dagens drift og satsingsområder, og de inntekter som skal dekke dette. Av den 
grunn orienterte rådmannen i juni om ulike strategiske valg for å oppnå budsjettbalanse. 
Etter flere prosesser har rådmannen lagt til grunn et redusert budsjett for de fleste tjenestene, også 
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utover hva som i første runde kan anses mulig. Tiltak for å dekke gapet mellom videreføring av 
dagens driftsnivå justert for kjente demografiske endringer, vedtak og satsinger summerer seg til 
vel 80 mill. kroner. Tiltakene er i korte trekk referert under, men vil få en bredere gjennomgang 
innenfor de ulike sektorene. 
Opptrapping av minimumsavdraget til ny beregningsmetode i vedtatt kommunelov fra 2020 er 
reversert. Det vil si at avdraget reduseres med 35 mill. kroner i forhold til planen fra forrige 
handlingsprogram. Avdraget er fortsatt innenfor dagens kommunelov. I tillegg reverseres 
overføring av driftsmidler fra utbytte fra Agder Energi AS. Utbyttet føres som driftsmidler og de 9 
mill. kronene som var tenkt overført til investeringer er strøket i forslaget for 2019 og 2020. 
Konsekvensen av dette er at investeringsbudsjettet blir underfinansiert, og at det må kompenseres 
med økte lånemidler for å finansiere planlagte investeringer i perioden. Det betyr også noe økte 
kostnader til renter og avdrag for årene fremover. 
Det er iverksatt et arbeid knyttet til registrering og kartlegging av ressurskrevende tjenester. Det er 
usikkert om kommunen kan få økte inntekter gjennom dette arbeidet, men rådmannen legger til 
grunn at økt toppfinansiering til ressurskrevende tjenester vil øke utover dagens 
beregningsgrunnlag (5 mill. kroner). Også innenfor andre områder vil det bli utredet muligheter for 
vekst i inntekter. 
Det er varslet behov for økte midler innenfor flere tjenesteområder. Flere av disse har rådmannen 
ikke funnet rom for i budsjettforslaget. Innenfor helse og levekår har økningen i budsjettet vært 
størst de siste årene, men for 2019 og fremover har ikke rådmannen funnet rom for så store 
økninger som tidligere. 
For å saldere budsjettet er det lagt inn store kostnadsreduserende tiltak innenfor alle 
tjenesteområdene. Helse og levekår har tilrettelagt for tiltak på i sum 22 mill. kroner, skolene med 
nærmere 10 mill. kroner, barnehagene med 2 mill. kroner og kultur med 2 mill. kroner. Tiltakene i 
salderingen er i tillegg til andre justeringer på enhetene.  Sammen med lavere minimumsavdrag 
(35 mill. kroner) og tiltak på administrative enheter (skatt, pensjon, lønnsavsetning) på vel 10 mill. 
kroner er salderingsutfordringen på vel 80 mill. kroner håndtert i budsjettet. 
Rådmannen kan ikke være trygg på at alle disse forholdene vil bli som budsjettert, og rådmannen 
vil ved tertialrapportene vurdere anslagene. 

Organisatoriske endringer 
I rådmannens forslag til handlingsprogram fremkommer fire nye enheter. Tre av disse kommer 
som følge av satsingsområdet på barn, unge og familier. Dette er enhetene Barnevern (1404), 
Avlastning og bosetting (1405) og Forebyggende tjenester (1406). 
I tillegg er det opprettet en ny administrativ enhet Felles overføringer og drift (1103) som samler 
overordnede poster som enten gjelder hele kommunen eller som er poster som skal utbetales til 
andre. Ett eksempel på dette er ca. 266 mill. kroner som budsjetteres til tilskudd private 
barnehager. Med dette grepet vil enheten Rådmann med staber inneholde driftsbudsjettet til 
rådmannens enhet på linje med andre driftsenheter. Den nye enheten Felles overføringer og drift 
(1103) har ingen ansatte. 

2.2 Hovedutfordringer kommende økonomiplanperiode 
Rådmannen har tidligere pekt på tre særlige utfordringer for kommunen; levekårsutfordringer, 
demografi og økonomisk handlingsrom. Dette er fortsatt betegnende for situasjonen fremover til 
2022. Tiltak og prioriteringer vurderes i lys av dette, og det er særlig satsingen innenfor forbedret 
levekår i kommunen som har fokus. 

Levekår 
Levekår har vært på agendaen i Arendal og den sørlandske offentligheten i flere tiår. Noen 
utfordringer har vært vedvarende på Agder. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av relativt lav 
sysselsetting med høyt innslag av deltid, mange i yrkesaktiv alder som er uførepensjonister, og 
mange som står på terskelen til uførepensjon. Dette er uttrykk for et utenforskap og en 
levekårsproblematikk som ingen kommune på Agder kan mene seg uberørt av. 
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I et langsiktig perspektiv er det generell enighet i forskningsmiljøer om at langsiktige tiltak har 
størst effekt når målgruppen er i en formativ alder. Derfor anbefales «intervensjoner som strekker 
seg fra tidlig i livsløpet; med barn i tidlig oppvekst til utsatt ungdom og unge voksne (Oxford 
Research, 2018)». 

Demografi 
Utvikling av kommunens demografi er både til glede og bekymring. Det er en god ting at folk lever 
lengre, men bekymringsfullt at barnetallene er lave.  
Utfordringene knytter seg i stor grad til aldersdemografisk sammensetning i endring. Generelt sett 
vokser andel eldre innbyggere, mens barnetallene går ned. Det betyr at kommunens tjenester må 
omprioriteres, og det må legges tilstrekkelig med midler til de tjenestene som vokser. 
Befolkningsveksten i Arendal er lavere enn landet, og vil gi utslag på rammeoverføringene fra 
staten. 

Økonomisk handlingsrom 
Arendal er en minsteinntektskommune (lave skatteinntekter) og har over tid hatt en anstrengt 
økonomi som begrenser tjenesteproduksjonen. Det er lite rom for nye satsinger, og demografiske 
forhold spiser opp veksten i ressursene som er tilgjengelig. Punktene under oppsummerer 
situasjonen for kommunen 

• Kommunesektor med realnedgang av frie inntekter 
• Høy utgiftsvekst siste år 
• Behov for ytterligere vekst innenfor helse og levekår i årene fremover 
• Handlingsprogrammet for 2019-22 bygger på et 2018 budsjett med negativt netto 

driftsresultat. Driftsnivået kan derfor ikke videreføres på dagens nivå 
 
Bystyret har vedtatt flere handlingsregler som skal sikre et økonomisk handlingsrom fremover. 
Samtidig skal det redusere risikoen for store regnskapsmessige merforbruk som vil påvirke 
tjenesteproduksjonen. 

2.3 Føringer fra Kommuneproposisjonen 
Kommuneproposisjonen for 2019 ble sammen med revidert nasjonalbudsjett 2018 lagt frem av 
regjeringen i mai og vedtatt i juni 2018. Proposisjonen gir økonomiske rammer for 
kommunesektoren og føringer i forhold til faglige prioriteringer. 
For planlegging av den økonomiske rammen for tjenesteproduksjonen fremover er forventede frie 
inntekter sentralt. Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet en modell for beregning av 
inntekter pr. kommune og denne legges til grunn for vårt inntektsbudsjett. 
Frie inntekter består av forventet skatteinntekter basert på nasjonale prognoser. I tillegg er det et 
rammetilskudd som fremkommer etter objektive nøkler for demografi og innbyggerforhold. 
Kommuner med lav skatteinntekt får en delvis kompensasjon for dette tillagt rammetilskuddet. Det 
siste elementet er skjønnstilskudd som den aktuelle fylkesmann fordeler til sine kommuner. 
Budsjettert rammetilskudd for kommunen i 2019 er 1 219 mill. kroner, inklusiv 5,5 mill. kroner i 
forventet skjønnstilskudd (vekst på 4,2 % fra 2018). Det er lagt til grunn 2,6 % i påslag for lønns- 
og prisvekst for å få 2019-kroner. Rammetilskuddet inkluderer også inntektsutjevning for lavere 
skatt enn landssnittet. Skatteinntektene er lagt på 2,8 % vekst. Anslag skatt er noe i overkant av 
forventningene i modellen, men basert på skattevekst for landet pr. juli 2018. En eventuell 
merinntekt eller mindreinntekt av egne skatteinntekter vil i stor grad (95 %) bli «nullet ut» med mer 
eller mindre inntekt fra inntektsutjevningen. Som minsteinntektskommune er skattenivået for landet 
som helhet mer avgjørende for frie inntekter enn kommunens egne skatteinntekter. Arendal 
kommune ligger høyt på innkreving av skatteinntekter og ble i 2017 rangert som 3. beste kommune 
i region sørvest. 
I kommuneproposisjonen legges det til grunn at kommunene effektiviserer tjenestene med 0,5 %. 
Dette har vært en føring over lang tid, og det er krevende å realisere og dokumentere dette over 
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flere år. 
Andre endringer som påvirker kommunens økonomi: 

• Innføring av lærernorm i grunnskolen, forskrift skal vedtas. 
• Skjerpet pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene. 
• Endringer i nettotilvekstkravet i investeringstilskuddsordningen for heldøgns 

omsorgsplasser fra 2019. Det betyr at flere nye plasser vil kvalifisere til tilskuddsordningen. 

Vedtak om ny kommunelov 
Stortinget vedtok i juni forslag til ny kommunelov. Loven erstatter tidligere kommunelov fra 1992, 
og har en rekke endringer for kommunal styring, organisering og økonomiske bestemmelser. Det 
legges til grunn at ulike bestemmelser av loven vil tre i kraft på forskjellig tid. For 
økonomibestemmelsene legges det til grunn ikrafttredelse 1. januar 2020. Frem til da vil det 
utarbeides ulike forskrifter knyttet til endringen. 
Den endringen med størst umiddelbar økonomisk effekt er ny beregning av minimumsavdrag på 
lånegjelden. Rådmannen har fra 2018 lagt til grunn en opptrapping til nytt nivå som ligger 50 mill. 
kroner høyere enn dagens beregningsmetode. For å saldere budsjettet for 2019 er opptrappingen 
reversert, og det legges til grunn et beregnet minimumsavdrag etter gjeldende lov. For 2020 og 
årene fremover vil nivået øke fra 115 mill. kroner i 2019 til forventet 172 mill. kroner i 2020. Denne 
kostnaden skal dekkes over driftsbudsjettet, og det må finnes dekning innenfor kommunens 
inntekter og disponering av midler. 
For øvrige endringer vil disse bli informert om fortløpende når forskrifter og retningslinjer er 
tilgjengelig.  

2.4 Hovedtall i forslag til handlingsprogram 2019-2022 
Rådmannens forslag til handlingsprogram neste 4 år kan oppsummeres i følgende punkter 

• Budsjett 2019 er i balanse etter kraftige tiltak i tjenestene. 
• Prognose for frie inntekter og andre overordnede tilskudd er strukket utover tidligere 

forutsetninger. 
• Utfordringene for årene 2020-2022 er ikke løst, og sektorene må jobbe videre med nye 

tiltak utover de som foreslås for 2019. 
• Investeringstaket justeres med en prisindeks på 1,75 % årlig i perioden, likevel vil forslaget 

til investeringer nå taket. 
• Det har ikke vært rom for oppbygging av økonomiske reserver i handlingsplanperioden. 

Etter tiltak for saldering viser hovedtallene for konsernet at man i planperioden forbedrer brutto 
driftsresultat, men som følge av økning i avdrag er netto driftsresultat negativt de tre siste årene i 
perioden. Dette innebærer at handlingsregelen for netto driftsresultat på 1,75 % ikke innfris. 
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3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 

3.1 Samfunnsutvikling og demografi 
Utvikling i folketall 
Utvikling i folketall og demografi påvirker kommunens handlingsrom fremover. Folketallet er derfor 
en viktig premiss både i planlegging av tjenester, men også ift. investeringer, forventede inntekter 
og andre forhold. 
Rådmannen ser at tendensen til redusert vekst i folketallet har fortsatt. Pr.  august 2018 viser 
lokale analyser at nedgangen har stoppet opp, og at det igjen er en viss vekst i folketallet. Pr. 
01.07.2018 er folketallet i Arendal over 45.000. 

Dato Folketall Årlig vekst i % 

01.01.13 43 336 1,2 % 

01.07.13 43 692 1,4 % 

01.01.14 43 841 1,2 % 

01.07.14 43 755 0,1 % 

01.01.15 44 219 0,9 % 

01.07.15 44 333 1,3 % 

01.01.16 44 313 0,2 % 

01.07.16 44 633 0,7 % 

01.01.17 44 576 0,6 % 

01.07.17 44 691 0,1 % 

01.01.18 44 645 0,2 % 
Figur 1: Utvikling folketall og vekst 
 

 
Figur 2: Folketall 

Figuren nedenfor viser hvilke faktorer som ligger bak folketilveksten de siste 10 årene. Arendal 
kommune har hatt et svakt fallende fødselsoverskudd i tiårs-perioden. Fram til år 2014 var det en 
positiv tilflytting fra andre deler av landet, noe som nå har snudd. Driveren i folketilveksten de siste 
ti årene har vært innvandring. Dette har forandret seg de siste 2 årene (2016 og 2017), ettersom 
de negative tallene for nettoinnflytting innenlands først og fremst dreier seg om innvandrere som 
flytter til andre norske kommuner. 
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Figur 3: Folketilvekst 

Utvikling i antall barn 15 år og yngre 
Tabellen under viser antall barn 1. januar i år 1999, 2009, 2017 og 2018, endringer i løpet av de 
siste 10 og 20 år, og det siste året (2017). Antall barn har økt i perioden i tråd med økningen i 
folketallet, men ikke fullt så mye, noe som betyr at befolkningen eldes. Antall barn i ulik alder 
endres en del fra år til år uten at det ser ut til å være noen sikker trend i noen retning. Det er en 
utfordring at antallet nyfødte gikk klart ned i 2017, men samtidig viser 1. halvår 2018 en viss 
økning. 

  1999 2009 2017 2018 Endring på 
20 år 

Endring på 
10 år 

Endring 
siste år 

0 år 469 484 469 425 -9,4 % -12,2 % -9,4 % 

1 år 504 500 454 473 -6,2 % -5,4 % 4,2 % 

2 år 512 501 472 466 -9,0 % -7,0 % -1,3 % 

3 år 504 497 507 471 -6,5 % -5,2 % -7,1 % 

4 år 482 464 525 513 6,4 % 10,6 % -2,3 % 

5 år 534 465 519 531 -0,6 % 14,2 % 2,3 % 

6 år 511 468 553 525 2,7 % 12,2 % -5,1 % 

7 år 530 487 568 559 5,5 % 14,8 % -1,6 % 

8 år 537 501 574 576 7,3 % 15,0 % 0,3 % 

9 år 514 554 576 579 12,6 % 4,5 % 0,5 % 

10 år 495 519 554 579 17,0 % 11,6 % 4,5 % 

11 år 492 541 546 567 15,2 % 4,8 % 3,8 % 

12 år 514 554 512 545 6,0 % -1,6 % 6,4 % 

13 år 474 542 517 514 8,4 % -5,2 % -0,6 % 

14 år 530 538 522 517 -2,5 % -3,9 % -1,0 % 

15 år 492 551 533 524 6,5 % -4,9 % -1,7 % 

16 år 538 568 568 536 -0,4 % -5,6 % -5,6 % 

17 år 533 565 615 567 6,4 % 0,4 % -7,8 % 

18 år 523 586 597 606 15,9 % 3,4 % 1,5 % 

19 år 524 550 566 565 7,8 % 2,7 % -0,2 % 

Sum 10 212 10 435 10 747 10 638 4,2 % 1,9 % -1,0 % 
Folketall 39 247 41 241 44 576 44 645 13,8 % 8,3 % 0,2 % 

Andel unge 26 % 25 % 24 % 24 % -8,4 % -5,8 % -1,2 % 
Figur 4: Utvikling i antall barn 15 år og yngre 
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Befolkningsframskriving 
Framskriving av folketall basert på SSBs nye modeller viser at Arendal sannsynligvis går inn i en 
periode med lavere vekst i folketallet, hvor antallet eldre øker mer enn resten av befolkningen, 
samtidig som barnetallet holder seg lavt. Dette vil medføre et økt behov for tjenester innen helse 
og levekår, og mindre behov for tjenester for barn og unge. På lengre sikt vil økt antall eldre 
utenfor arbeidslivet kunne bety kombinasjonen av lavere skatteinngang og økte utgifter for 
kommunen. 

 
Figur 5: Befolkningsframskriving MMML (SSB) 

Figuren nedenfor viser framskriving av befolkningen fordelt på ulike aldersgrupper; skolealder, 
produktiv alder og pensjonsalder, basert på SSBs alternativ med «Middels nasjonal vekst», men 
lav innvandring. Det er først og fremst i de eldste aldersklassene befolkningsveksten vil skje. 

 
Figur 6: Folkemengde 1. januar, aldersgrupper 

3.2 Sysselsetting 
Registrert arbeidsledighet i Arendal 
Tabellen nedenfor viser at den registrerte arbeidsledigheten samlet har gått ned siden 2015, særlig 
blant de unge. En mulig årsak er at stadig flere er i et utdanningsløp. 

  Nov. 2014 Nov. 2015 Nov. 2016 Nov. 2017 

15-74 år 841 962 920 783 

15-29 år 331 314 262 238 

30-74 år 510 648 658 545 
Figur 7: Registrerte arbeidsledige i Arendal 
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Figur 8: Registrert helt arbeidsledige i % 

Figuren nedenfor viser utviklingen av den registrerte arbeidsledigheten. Figuren viser en nedgang i 
den registrerte arbeidsledigheten også for innvandrerbefolkningen. 

 
Figur 9: Arbeidsledighet 1. kvartal (registrerte arbeidsledige og deltakere på tiltak) 

Sysselsetting 
Figuren nedenfor viser sysselsetting for ulike grupper. Innvandrere fra vestlige land har høyere 
sysselsetting enn ikke-innvandrere, mens innvandrere fra ikke-vestlige land har en lavere 
arbeidsdeltagelse. 

 
Figur 10: Sysselsatte 15-74 år, i prosent av personer i alt i hver gruppe 

Figuren nedenfor viser at sysselsettingen holder seg rimelig høyt i de ulike aldersgruppene i 
produktiv alder. Hvis en splitter statistikken på kjønn viser det seg at kvinner har nesten like høy 
sysselsettingsgrad som menn. Blant de yngste er flere kvinner i arbeid, men i den eldste 
aldersgruppa er det vesentlig flere menn i arbeid. 
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Figur 11: Sysselsetting i ulike aldersgrupper, 4. kvartal 2017 

Sysselsatte etter bosted og arbeidssted, 4. kvartal 

  Sysselsatte som bor i 
Arendal 

Sysselsatte som arbeider i 
Arendal (arbeidsplasser) 

«Overskudd» på 
arbeidsplasser i Arendal 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

15-19 år 933 894 931 929 896 898 -4 2 -33 

20-24 år 1 415 1 416 1 420 1 389 1 381 1 343 -26 -35 -77 

25-39 år 5 816 5 742 5 772 6 133 5 994 5 973 317 252 201 

40-54 år 7 169 7 174 7 165 7 596 7 525 7 430 427 351 265 

55-66 år 4 187 4 086 4 106 4 443 4 280 4 241 256 194 135 

67-74 år 503 508 521 526 498 536 23 -10 15 

15-74 år 20 023 19 819 19 915 21 016 20 574 20 421 993 755 506 
Figur 12: Sysselsatte etter bosted og arbeidssted, 4. kvartal. 

«Overskudd» på arbeidsplasser i Arendal 
På Sørlandet er det bare Arendal og Kristiansand som har flere arbeidsplasser enn arbeidstakere. 
Dette overskuddet på arbeidsplasser betyr at flere pendler til arbeid i disse byene enn de som 
pendler ut. Antallet arbeidsplasser gikk marginalt ned fra 2016 til 2017 (fra 20 574 til 20 421), men 
omfanget av pendling er redusert (se «overskuddet» på arbeidsplasser som er halvert på 2 år). 
Tabellen nedenfor viser at det først og fremst er arbeidsplasser som tiltrekker menn som det har 
blitt færre av. 

  Sysselsatte som bor i 
Arendal 

Sysselsatte som arbeider i 
Arendal (arbeidsplasser) 

«Overskudd» på 
arbeidsplasser i Arendal 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Menn 10 292 10 224 10 260 10 426 10 173 10 037 134 -51 -223 

Kvinner 9 731 9 595 9 655 10 590 10 401 10 384 859 806 729 

Totalt 20 023 19 819 19 915 21 016 20 574 20 421 993 755 506 
Figur 13: «Overskudd» på arbeidsplasser i Arendal 

Gjennomsnittsalderen på de sysselsatt øker stadig, noe som henger sammen med en generell 
aldring i befolkningen. Gjennomsnittsalderen har økt med ett år på 10 år. 
 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

15-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år

2015 2016 2017



Handlingsprogram 2019-2022 64(147) 

Ikke nok folk i arbeid 
Under en presentasjon av nye Agder 
fylkeskommune ble det klart at en av 
hovedutfordringene med sysselsetting på Agder 
er at det ikke er nok folk i arbeid. 
Sysselsettingsgraden er lavere enn 
landsgjennomsnittet for begge fylkene i sør. 
Aust-Agder har lavest sysselsettingsgrad i 
landet med 61 %. I tillegg er det store regionale 
forskjeller, hvor de minst sentrale kommunene 
har høyest sysselsettingsgrad, og kommuner i 
østre deler av fylket har lavest 
sysselsettingsgrad.  
For Arendal kommune vil det være vesentlig å 
få flere folk i arbeid, og få flere med heltids-
stillinger. 

Figur 14: Gjennomsnittsalder på sysselsatte bosatt i Arendal 

3.3 Arendal kommune konsern 
Tjenestene som Arendal kommune tilbyr sine innbyggere er organisert under Arendal kommune, 
Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF. Disse tre organisasjonene utgjør Arendal 
kommune konsern. Bakgrunn for å selskapsorganisere tidligere kommunal virksomhet i 
kommunale foretak har vært knyttet til et ønske om økt fokus på tjenestene som skal leveres, 
effektivisering og økt økonomisk handlingsrom. 
Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt og er hjemlet i kapittel 11 i 
kommuneloven. Et kommunalt foretak er dermed underlagt bystyret som øverste myndighet. I 
henhold til forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner skal vedtak av 
handlingsprogrammet omfatte alle enheter i Arendal kommune konsern. Dette betyr at de 
kommunale budsjettene setter rammer for foretakenes virksomhet, og styret er bundet av bystyrets 
budsjettvedtak. 

 Tall i hele tusen Forslag til 
budsjett 2019 

Vedtatt budsjett 
2018 Regnskap 2017 

Sum driftsinntekter  -3 487 371  -3 443 784  -3 542 508  

Sum driftsutgifter  3 470 154  3 418 600   3 476 058  

Brutto driftsresultat  -17 217  -25 184   -66 450  

Sum finans, motpost avskrivninger  16 063  35 398   5 233  

Netto driftsresultat  -1 154  10 214   -61 217  

Netto avsetninger  1 154  -10 214   41 224  

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -   -   -19 993  
Figur 15: Økonomisk oversikt drift, Arendal kommune konsern 

Tabellen over viser samlet driftsbudsjett for 2019 for Arendal kommune konsern. 
Oversikten viser et positivt brutto driftsresultat i 2019. Det er likevel en negativ utvikling fra 2018 på 
ca. 8 mill. kroner. I dette ligger et negativt brutto driftsresultat for Arendal kommune på ca. 44,4 
mill. kroner. Foretakene budsjetterer imidlertid med positivt brutto driftsresultat med 51,3 mill. 
kroner i Arendal eiendom KF og 10,3 mill. kroner i Arendal havnevesen KF. Dette bidrar til at 
konsernet får et positivt brutto driftsresultat på 17,2 mil. kroner for 2019. 
Resultat eksterne finanstransaksjoner/motpost avskrivning reduseres fra 2018 til 2019 med 19,3 
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mill. kroner. Dette henger i hovedsak sammen med at opptrapping av minimumsavdraget er 
skjøvet ut i perioden. For 2019 budsjetteres det netto med 16,0 mill. kroner. 
Konsernets netto driftsresultat 2019 er positivt og beløper seg i rådmannens forslag til 1,1 mill. 
kroner. Dette fordeler seg med ca. 0,2 mill. kroner for Arendal kommune og ca. 0,9 mill. kroner for 
Arendal havnevesen KF. 

KOSTRA 
Arendal kommune bruker KOmmune-STat-Rapportering (KOSTRA) for sammenligning med andre 
kommuner. For å få reelle sammenligningstall må valgt organisering nøytraliseres ved at 
foretakene inkluderes, både for Arendal og sammenlikningskommunene. Andre selskaper som AS-
er og IKS-er er ikke inkludert i konsernbegrepet for kommunene. 
KOSTRA tall gir Arendal kommune viktig styringsinformasjon. Arendal kommune har en anstrengt 
økonomi og KOSTRA indikatorene synliggjør noen årsaker til dette. 
Ved å se på KOSTRA indikatorer og utvikling i disse over tid og ved å sammenligne kommunen 
med KOSTRA gruppe 13 (dvs. de kommuner som er mest lik Arendal) får vi nyttig informasjon som 
belyser prioriteringer, dekningsgrad, produktivitet og kvalitet i tjenestene. Dette belyses under de 
ulike tjenesteområdenes kapitler. 
Under følger oversikter knyttet til overordnet driftsnivå. 

 
Figur 16: Frie inntekter i kroner pr. innbygger, konsern 

KOSTRA viser at Arendal kommune har lavere frie inntekter enn gruppe 13 i perioden 2013-2017. I 
2016 var differansen 1 258 kroner pr. innbygger mens den var 748 kroner i 2017. Dette utgjør hele 
33 mill. kroner i 2017. Forventningene til tjenestetilbudet er det samme som i andre kommuner og 
dette kan være noe av forklaringen på at kommunen bruker forholdsmessig mer på 
tjenesteområdene enn hva inntektene skulle tilsi. 
 

 
Figur 17: Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger, konsern 

2013 2014 2015 2016 2017 Endring 16/17

Arendal 43 836 44 811 46 437 48 923 50 935 4,1 %

Kostragruppe 13 45 317 46 497 47 667 50 181 51 683 3,0 %
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Lånegjelden til Arendal kommune ligger markant over gruppe 13 i perioden 2013-2017. Fra 2016 til 
2017 økte gjelden med 4 prosent, og i kroner utgjør lånesummen 3,7 mrd. kroner. For gruppe 13 
øker gjelden med 5 % fra 2016 til 2017 så veksttakten er noe lavere i Arendal. Høy gjeld som må 
betjenes bidrar også til at Arendal kommune har et lavere økonomisk handlingsrom enn 
sammenligningskommunene. 
  

 
Figur 18: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter, konsern 

Disposisjonsfondet til Arendal kommune er betydelig lavere enn i gruppe 13 selv om økningen i 
prosent er høy fra 2016-2017. Avsetningen ble redusert med 21 % fra 2015 til 2016 fordi 
kommunen brukte fondsmidler til å dekke tidligere års underskudd. I KOSTRA gruppe 13 har 
disposisjonsfondene økt i hele perioden. 
Arendal kommune har ved flere regnskapsoppgjør vært nødt til å bruke tidligere reserver. For 2018 
budsjettet er det lagt til grunn bruk av midler for å balansere budsjettet. I 1. tertial 2018 ble 
ytterligere reserver budsjettert brukt for å saldere høye driftskostnader. Eventuelle merinntekter for 
2018 vil kunne redusere bruk av fond ved regnskapsavslutningen. 
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3.4 Driftsbudsjett Arendal kommune 
Skjema 1A Driftsbudsjett 

 Forslag budsjett 
2019 

Vedtatt budsjett 
2018 Regnskap 2017 

Skatt på inntekt og formue  -1 174 751 000 -1 141 661 000 -1 108 406 131 

Ordinært rammetilskudd  -1 218 873 000 -1 169 573 000 -1 165 506 604 

Skatt på eiendom  -114 400 000 -112 400 000 -111 260 014 

Andre direkte eller indirekte skatter  -300 000 -300 000 -368 676 

Andre generelle statstilskudd  -127 865 772 -145 360 444 -202 359 930 

Sum frie disponible inntekter  -2 636 189 772 -2 569 294 444 -2 587 901 355 

Renteinntekter og utbytte  -113 285 000 -117 296 800 -123 816 945 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  110 888 000 119 312 800 120 870 628 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

Avdrag på lån  115 000 000 126 000 000 106 010 464 

Netto finansinntekter/-utgifter  112 603 000 128 016 000 103 064 147 

Dekning av tidl. års regnskm. merforbruk  0 0 0 

Til ubundne avsetninger  1 580 000 1 580 000 60 198 263 

Til bundne avsetninger  1 976 000 300 000 24 107 032 

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

Bruk av ubundne avsetninger  -5 639 407 -22 089 200 -4 061 544 

Bruk av bundne avsetninger  -2 273 893 -3 242 000 -20 827 196 

Netto avsetninger  -4 357 300 -23 451 200 -10 303 937 

Overført til investeringsbudsjettet  4 551 000 10 814 000 40 220 710 

Til fordeling drift  -2 523 393 072 -2 453 915 644 -2 454 920 435 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  2 523 393 072 2 453 915 644 2 438 497 636 

Merforbruk/mindreforbruk  0 0 -16 422 799 
Figur 19: Skjema 1A - driftsbudsjett 

Skatt og rammetilskudd  
Anslagene som er gjort for kommunens frie inntekter fra skatt og rammetilskudd tar utgangspunkt i 
prognosemodellen fra KS. Det er lagt til grunn 2,6 % i påslag for lønns- og prisvekst. Denne 
justeringen blir ikke klar før statsbudsjettet legges frem i oktober. Skatteanslaget er økt med 6 mill. 
kroner utover prognosen til KS (fra mai 2018) med utgangspunkt i økt skattenivå og økt 
inntekstutjevning. Endelig vedtak av statsbudsjettet for 2019 kan medføre et behov for å justere 
anslaget. 
Eiendomsskatt 
I anslaget for eiendomsskatt er det lagt opp til en videreføring av dagens promillesats (7 promille). 
På grunn av tilvekst av nye eiendommer og boliger kan det være rom for å øke 
eiendomsskatteanslaget med 2,0 mill. kroner til 114,4 mill. kroner i 2019. 
Arendal kommunes siste omtaksering er gjeldende fra 2010, og en ny omtaksering kan etter loven 
først gjøres gjeldende f.o.m. 2020. Valg av takseringsmetode ble behandlet i bystyret 22.03.2018 
(sak 18/37) der bystyret vedtok at eiendomsskattetakstene fra og med 2020 skal fastsettes ved å 
foreta en kontormessig justering av skattegrunnlaget i samsvar med bestemmelsene i 
eiendomsskattelovens § 8 A-4. 
Ved bruk av kontorjustering videreføres bruken av dagens takster, men eiendomsskatteloven gir 
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mulighet til å vedta en årlig økning på inntil 10 % av grunnlaget frem til skattetaksten når grensen 
til omsetningsverdi. Rådmannen legger til grunn en kontormessig årlig justering av skattesatsene 
på 10 % gjeldende fra 2020, med en årlig inntektsøkning på vel 10 mill. kroner. 

Andre direkte eller indirekte skatter 
Arendal kommune mottar årlig ca. 0,3 mill. kroner i konsesjonsinntekter knyttet til 
Arendalsvassdraget. Inntekten i 2019 forventes å ligge på samme nivå som i 2018. 

Andre generelle statstilskudd 
Kommunens generelle statstilskudd er budsjettert ute på de enkelte tjenesteområdene, men 
framkommer samlet i budsjettskjema 1A som er en pliktig oversikt. 

Renteinntekter og utbytte 
I posten renteinntekter og utbytte inngår renteinntekter av kommunens bankinnskudd. Budsjettert 
beløp 2019 er økt med 0,7 mill. kroner til 6,6 mill. kroner fra 2018. Renteinntekter på utlån av 
startlån økes med 0,5 mill. kroner fra 2018 til 2019 og budsjetteres til 10,1 mill. kroner.  Den 
foreslåtte økningen er en konsekvens av at den årlige utlånsrammen på startlån er doblet fra 2016 
til 2018.  
De største beløpene i posten er likevel knyttet til utlån til de to kommunale foretakene med 53,3 
mill. kroner (Arendal eiendom KF) og 4,0 mill. kroner (Arendal havnevesen KF). For eiendom er 
dette en nedgang i forhold til 2018 på 5,2 mill. kroner knyttet til redusert gjeldsnivå. For havna er 
det en økning på 1,0 mill. kroner som følge av økt investeringsbehov som må lånefinansieres. 
Bystyret har vedtatt at Arendal eiendom KF skal betale gjennomsnittlig innlånsrente til kommunen 
og at Arendal havnevesen KF skal betale rente tilsvarende Kommunalbankens flytende p.t. rente 
på hele sin portefølje. For Arendal havnevesen KF utgjør dette en besparelse på 1 mill. kroner for 
2019. 
I posten renteinntekter og utbytte inngår også utbytte fra Agder Energi AS med 37,8 mill. kroner. 
Forslag til budsjettert beløp er 0,7 mill. kroner lavere enn i 2018. Agder Energi AS har våren 2018 
vedtatt ny beregningsmåte for uttak av utbytte gjeldende for årene 2018-2020. Fjorårets resultat 
beholdes som beregningsgrunnlag, utbyttegulvet på 400,0 mill. kroner er tatt bort og ny veiledende 
utbytteprosent er satt til 70 %. 

Renter, avdrag og andre finansutgifter 
Kommunens investeringer finansieres for en stor del med lån. Renteutgifter på investeringslån 
anslås til 101,9 mill. kroner og renter på startlån anslås til 9,0 mill. kroner. Startlån ytes til personer 
som normalt ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og etter retningslinjene til Husbanken.   
Avdrag budsjetteres med minimumsavdrag på 115,0 mill. kroner. I henhold til ny kommunelov som 
ble vedtatt i juni 2018 er det vedtatt en ny beregningsmetode, såkalt «forenklet» metode. Denne 
metoden skal benyttes fra 2020. For Arendal kommune vil det bety en betydelig økning i 
avdragsbelastning i kommende år. Ny forenklet metode fører til økning av minimumsavdrag fra 
172,9 mill. kroner i 2020 til 192,4 mill. kroner i 2022.  
Avsetning og bruk av fond 
Konsesjonskraftinntekter avsettes til fond og budsjetteres med 1,5 mill. kroner i 2019. Enhetene 
budsjetterer med innhenting og avsetning til fond. Netto budsjetteres det med en innhenting fra 
fond til drift med 4,3 mill. kroner i 2019. 

Overføring til investering 
Rådmannen foreslår å overføre 4,5 mill. kroner fra drift til finansiering av investeringer. 1 mill. 
kroner av dette gjelder formidlingslån og 1,4 mill. kroner gjelder finansiering av 
egenkapitalinnskudd i KLP. Bystyret har gjort vedtak om at Arendal kommune skal kjøpe aksjer i 
nye Tyholmen P-hus AS. Hittil er det  bevilget 4,0 mill. kroner som er overført til investering og 
avsatt på eget fond til dette formålet. For 2019 budsjetteres en overføring til investering for 
aksjekjøp med 2,0 mill. kroner.  
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Korreksjonspost 
Kommunen presenterer hovedoversikten 1A og 1B etter budsjettforskrift for kommuner og 
fylkeskommuner. Tidligere ble skjema 1A manuelt korrigert for poster som framkom både i skjema 
1A og 1B. Korreksjonsposten er ikke hjemlet i forskriften men har vært en enkel måte for 
kommunen å vise driftsrammene til enhetene lik obligatorisk oversikt 1b. Fra og med budsjett 2019 
presenteres det derfor en ny rapport; Enhetenes økonomiske rammer (se vedlegg), i tillegg til 
forskriftsrapportene 1A og 1B. Det er sistnevte skjema som angir enhetenes rammer. 
Til fordeling drift av enhetene (1A) for 2019 utgjør dermed 2 523,3 mill. kroner (1B). 

Skjema 1B - Netto driftsutgifter pr. enhet 
Rådmannens forslag til fordeling av netto driftsutgifter er vist i obligatorisk skjema 1B (se vedlegg). 
For at enhetene skal få tildelt en korrekt netto ramme så er det lagt opp til en ny oversikt utover 1B 
for at dette skal klargjøres. For enkelte enheter som har fellesinntekter som en del av sin ramme 
så blir den obligatoriske oversikten ikke fullstendig. 
Rådmannens forslag til fordeling av netto driftsutgifter til enhetene er vist i skjema 1B (se vedlegg). 
I tillegg er enhetenes totale driftsrammer framstilt i egen oversikt: Enhetenes økonomiske rammer 
(se vedlegg). Enhetene vil gjennom månedsrapportering gi løpende informasjon om budsjettavvik i 
forhold til økonomisk ramme. Dersom enheter får store endringer i sine inntekter eller utgifter 
gjennom året vil dette bli vurdert i tertialrapportene. Endringer i rammen vedtas av bystyret. For at 
enhetene til enhver tid skal kunne gi et mest mulig korrekt bilde på økonomisk status vil 
rådmannen be om fullmakt til å kunne fordele sentralt avsatte midler til respektive enheter 
(lønnsmidler, pensjon, fagmidler under stabene). 
Rammer for de nye enhetene Felles overføringer og drift (1103), Barnevern (1404), Avlastning og 
bosetting (1405) og Forebyggende tjenester (1406) er vist i skjema 1B og i oversikten over 
enhetenes økonomiske rammer. Det er ingen faktisk økning i rammene til nye enheter. Rammen er 
skilt ut fra dagens enheter ved flytting av ansvar.  

Lønn 
Enhetenes budsjettrammer for 2019 er foreløpig ikke korrigert for lønnsoppgjør 2018. Rammene vil 
bli kompensert fortløpende når oppgjørene er ferdig forhandlet og beregnet. Lønnsoppgjør for 
2017 er innarbeidet med helårsvirkning, totalt ca. 38 mill. kroner. 
Det er i budsjettet avsatt midler sentralt på enhet 1103 til kompensasjon for lønnsoppgjør 2018 
(helårsvirkning) og lønnsoppgjør 2019  (med virkning fra 1. mai). Ved beregning av lønnsavsetning 
er det lagt til grunn foreløpige anslag for inneværende års oppgjør og et foreløpig anslag på 
årslønnsvekst 2019 på 2,8 %. Foreløpig beregning gir et behov for en lønnsavsetning på opp mot 
64 mill. kroner (summen av forventet lønnsoppgjør 2018 og 2019).  
Lønnsavsetning vil bli vurdert i 1. tertial neste år, da på bakgrunn av kommunal deflator for lønn 
som framlegges i statsbudsjettet i november og endelig virkning av årets oppgjør. Totalt er det 
budsjettert med ca. 62 mill. kroner i lønnsrelaterte avsetninger for 2019, noe under anslått nivå. 
Pensjon 
Arendal kommune har pensjonsavtaler i tre ulike pensjonskasser; Arendal kommunale 
pensjonskasse (AKP), Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 
Det er i hovedsak lærere som er medlemmer i SPK og sykepleiere som er medlemmer i KLP. 
Øvrige ansatte er medlemmer i AKP og utgjør den største medlemsandelen i kommunen. 
Sentrale pensjonsposter (reguleringspremie, premieavvik og amortisering premieavvik) er vurdert 
mot siste oppdaterte prognoser fra pensjonskassene. Det er imidlertid svært begrenset informasjon 
å få tak i knyttet til pensjonskassenes budsjettforutsetninger for handlingsplanperioden før lønns- 
og G-reguleringen for 2018 er ferdig forhandlet. Budsjettet er derfor basert på foreløpige tall som 
det er knyttet stor usikkerhet til. 
Det er inneværende år gitt sterke signaler fra aktuar om at Arendal kommune må ta høyde for en 
høy reguleringspremie til AKP i 2018. Dersom man legger til grunn en gjennomsnittlig lønns- og G-
regulering på 2,8 % i 2018, vil dette innebære en økt reguleringspremie inneværende år.  
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Anslag for kassene basert på forutsetningene over tilsier en økning i amortisering av premieavvik 
på 25-30 mill. kroner i 2019 sett i forhold til 2018. Pga. stramme rammer er dette bare delvis justert 
for 2019. Totalt er sentrale pensjonsposter justert opp med ca. 17 mill. kroner. 
I HP 2018-2021 ble det lagt inn forventning om reduserte pensjonskostnader i 2019-2021 basert 
på en mulig utredning av egen pensjonskasse i forhold til andre løsninger. På grunn av vedtak i 
bystyret i tidligere i år er tiltaket reversert i hele handlingsplanperioden, og øker trykket på 
salderingen. 
Det er foreløpig ikke mottatt nye premiesatser fra AKP og KLP for 2019. Premiesatser for 2018 er 
derfor videreført i enhetenes rammer i 2019. Premiesatsene for 2018 (AKP og KLP) var ikke 
innarbeidet i opprinnelig vedtatt budsjett i 2018, som er utgangspunktet for budsjett 2019. 
Enhetenes rammer er derfor korrigert for 2018-satser. Totalt utgjør dette en reduksjon på omlag 
15,7 mill. kroner. 
For SPK er det mottatt ny premiesats for 2019, og den er oppgitt til 11,3 % (arbeidsgivers andel). 
Denne er innarbeidet i enhetenes rammer og medfører en økning totalt for enhetene på ca. 0,5 
mill. kroner. 
Premiesatser (arbeidsgivers andel) som er lagt til grunn i budsjettet er vist i tabellen under. 

År Arendal kommunale 
pensjonskasse Statens pensjonskasse Kommunale 

Landspensjonskasse 

2018 11,00 % 11,12 % 19,19 % 

2019 11,00 % 11,30 % 19,19 % 
Figur 20: Pensjonssatser 2017-2018 

Rammer til enhetene 
Enhetenes driftsrammer for 2019 tar utgangspunkt i vedtatt handlingsprogram for 2018-2021. 
Under følger en oppsummering av hva som er innarbeidet i rammene. Kommentarene er først og 
fremst knyttet til endringer utover det som er vedtatt i forrige handlingsprogram.  
Enhetenes rammer er kun justert for nødvendige endringer i drift som følge av vedtak og inngåtte 
avtaler, og særlige forhold knyttet til driften. I tillegg vil organisasjonsendringer også kunne påvirke 
rammen til enkelte enheter. Enhetenes rammeendringer er nærmere omtalt under de ulike 
tjenesteområdene. 
For å saldere handlingsprogramperioden har det vært nødvendig å innarbeide nye tiltak, i tillegg til 
at tidligere vedtatte opptrappinger/rammeøkninger i stor grad er reversert. Det har ikke vært rom 
for å innarbeide alle innmeldte behov fra enhetene, og enkelte justeringer er skjøvet ut i tid. 
Enhetenes rammer blir ikke kompensert for prisvekst utover prisregulering av inngåtte avtaler. 
Dette i seg selv innebærer en skjult innsparing på anslagsvis 9,2 mill. kroner gitt en prisvekst på 
3 % (KPI pr. juli 2018). 
Endringer på fellesområdene 
Kommunens overføringer til IKT Agder og AKST er i perioden justert mot oppdaterte 
budsjettprognoser. Totalt øker overføringene til IKT Agder (sett i forhold til vedtatt budsjett 2018-
2021) med ca. 5,6 mill. kroner fra 2018 til 2019 og videre utover i perioden øker det med ytterligere 
med 10,1 mill. kroner. Økningen skyldes først og fremst stor økning i skolenes IKT-utstyr (ny 
programvare, økt digitalisering) 
Det er i tillegg lagt inn en forventet økt inntekt på ca. 3 mill. kroner fra IKT Agder som følge av 
mulig overskudd samt fakturering av tjenester fra Arendal kommune. Overføring til AKST øker med 
ca. 1,3 mill. kroner i 2019. Dette øker ytterligere med ca. 0,5 mill. kroner i 2020. 
Tilskudd til KIA (50 000 kroner) og Kirkens SOS (150 000 kroner) forslås ikke videreført. 
Det er ikke funnet rom for å øke overføringene til kirkelig fellesråd i 2019. 
For enheten Rådmannen med stab (1101) er det lagt til grunn innsparing som følge av vakanser 
med 3 mill. kroner i handlingsprogramperioden. Det er også innarbeidet redusert ramme til stab 
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personal og IKT som følge av overføring av stillinger fra Arendal kommune til IKT Agder. Rammen 
er redusert med omlag 2 mill. kroner i 2019 og 2,3 mill. kroner i resten av perioden. 
Innen personalområdet foreslås videre følgende endringer: 

• Seniordager avvikles fra 2019. Dette utgjør omlag 3,2 mill. kroner for enhetene totalt og 
inngår i rammekuttene innen helse/levekår, skoler og barnehager. 

• Stillingsbanken avvikles fom. 2019 - ca. 1,5 mill. kroner 
• Rådmannen forslår å opprette et omstillingsfond for omstillingsutvalget og et tverrsektorielt 

OU-fond, hver med 0,2 mill. kroner fom. 2019. 
• Trainee Sør er innarbeidet med 0,35 mill. kroner i 2021 og 0,7 mill. kroner i 2022 
• Ny stilling personvernombud, Arendal kommunes andel - ca. 0,3 mill. kroner (GDPR) 

Overføringer til Arendal eiendom KF er justert med deflatorvekst, og endringer i leid areal. Totalt 
utgjør dette ca. 6 mill. kroner i økte overføringer. Avkastningskrav fra Arendal eiendom KF til 
Arendal kommune som ble vedtatt i handlingsprogrammet i fjor er ikke videreført ved rullering. Det 
er imidlertid lagt til grunn redusert overføring knyttet til renhold med 1 mill. kroner i 2019 og 1,4 mill. 
kroner i resten av perioden. Endring i husleie renter og avdrag er i samsvar med endring i renter og 
avdrag for investeringer til Arendal eiendom KF. 
Det er i tillegg innarbeidet mindre justeringer knyttet til overføringer IKS, frikjøp tillitsvalgte, 
kontingenter og leier med ca. 0,6 mill. kroner.  
Kultur, infrastruktur og utvikling 
Det er innarbeidet følgende endringer innen kultur, infrastruktur og utvikling: 

• Etablerersenteret – økning 100 000 kroner (enhet 1101) 
• Bedriftstilfredshetsundersøkelser – økning 150 000 kroner (enhet 1101) 
• Økt ramme knyttet til grunnskoleopplæring for voksne - 2,5 mill. kroner (enhet 1206) 
• Realkompetansevurdering – økning 250 000 kroner (enhet 1206) 
• Økte ressurser til Agder 110 nødmeldesentral (Arendal kommunes andel) - 169 000 kroner 

(enhet 1203) 
• Økte utgifter knyttet til brøyting - 1,25 mill. kroner (enhet 1201) 
• Kompensasjon for reduserte parkeringsinntekter - 2,6 mill. kroner (enhet 1201) 
• Rammen til kommunalteknikk er justert for beregning av selvkost. Som følge av økte 

investeringer innenfor VAR øker gebyrinntektene til dekning av dette. Dette medfører økt 
inntekt på 9,7 mill. kroner i 2019, 16 mill. kroner i 2020, 21,6 mill. kroner i 2021 og 25,4 mill. 
kroner i 2022. Alle årene er økning i forhold til 2018. 

• Landsmønstringen til UKM er innarbeidet i 2019 og 2020 med Arendal kommunes andel, 
med hhv. 115 000 kroner og 145 000 kroner (enhet 1202) 

• Økt tilskudd frivilligsentraler - 108 000 kroner (enhet 1202) 
• Byjubileet 2023 - økning 10 000 kroner i 2022 (enhet 1202) 
• Drift turløyper Sør Amfi og ny park Barbu - økning 250 000 kroner (enhet 1202) 
• Nye Bjønnes - økning 75 000 kroner (enhet 1202) 
• Drift nye turløyper E18 - økning 10 000 kroner fra 2021 (enhet 1202) 
• I handlingsplan 2018-2021 ble enheten kultur styrket med 4 mill. kroner til leie av 

øvingslokaler og kulturskole. Pga. forsinket innflytting er dette justert ned til ca. 0,5 mill. 
kroner i 2019, deretter justert til 5,2 mill. kroner fom. 2020. 

I tillegg kommer konsekvensjusteringer av inngåtte avtaler og mindre justeringer innen drift på 
omlag 0,7 mill. kroner. 
For enheten Kultur er det lagt til grunn reduksjon i ramme på 1,2 mill. kroner fom. 2019 som 
enheten må jobbe videre med å finne løsning for. I tillegg er ulike tilskudd på til sammen ca. 1 mill. 
kroner foreslått ikke videreført i 2019, se vedlegg 5. 
Østre Agder har fått økt sin ramme knyttet til KØH - rus og psykiatri og Østre Agder oppvekst. I 
tillegg er rammen justert for ny finansieringsordning og innarbeiding av indirekte kostnader som 
vedtatt i Østre Agder-samarbeidet. Totalt er rammen økt med ca. 1 mill. kroner hvorav 0,8 mill. 
kroner er overført fra enhet levekår. 
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Helse og levekår 
Rammer til enheter med ressurskrevende brukere er justert for siste anslag på tilskudd fra 
toppfinansieringsordningen. Totalt er inntektene redusert med 17 mill. kroner i forhold til vedtatt 
handlingsprogram 2018-2021. Det er igangsatt arbeid med kartlegging av tjenester til 
ressurskrevende brukere, og det forventes at dette vil føre til økt tilskudd i 2019. Økt tilskudd på 5 
mill. kroner utover dagens anslag er innarbeidet i endringen på 17 mill. kroner.  
Stab helse og levekår er justert for økt tilskudd til Blå Kors og VTA med ca. 0,5 mill. kroner. 
Basistilskudd fastleger er justert opp med ca. 2,5 mill. kroner. Tilskudd til gatejuristen med 100 000 
kroner foreslås ikke videreført i 2019. Tilskudd til ATV med ca. 1 mill. kroner foreslås ikke 
videreført fom 2020 (gjelder både enhet 1101 og 1207). Tiltaket forutsetter en grundig prosess og 
oppsigelse av avtale.  
Det er lagt inn følgende justeringer for enhetene i helse og levekår:  

• IKT fagsystem e-helse -  økning 860 000 kroner, fom. 2020 (enhet 1302) 
• Barn og overvekt - økte ressurser fysioterapi – økning 130 000 kroner (enhet 1302) 
• Justering ift. driftstilskudd Østre Agder - økning 630 000 kroner i 2019 og 840 000 kroner i 

2020 (enhet 1302) 
• Reduserte utgifter som resultat av ny bemanningsenhet - 2 mill. kroner i 2019, deretter 8 

mill. kroner fom. 2020 (enhet 1302) 
• Økte ressurser Oddenveien/Heimdalsveien - 325 000 kroner (enhet 1303) 
• Økt avlønning avlastere - 1,8 mill. kroner (enhet 1303) 
• Tilrettelagt transportoppdrag, økt utgift - 350 000 kroner (enhet 1303) 
• Økte utgifter, kjøp fra andre - 2 mill. kroner (enhet 1303) 
• Økte utgifter til brukere som trekker mye ressurser - 6,95 mill. kroner (enhet 1303)   
• Reduserte tjenester funksjonshemmede – reduseres med 2 mill. kroner i 2020 og 3 mill. 

kroner fom. 2021 (enhet 1303) 
• Økte utgifter til brukere som trekker mye ressurser i omsorgsboliger - 2 mill. kroner (enhet 

1304) 
• Nye vedtak rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistent (BPA) - økning 590 000 kroner 

(enhet 1304) 
• Økning miljøvertressurs - 400 000 kroner (enhet 1304) 
• Kompensasjon for husleietap (pasientrom omgjøres til vaktrom) - økning 115 000 kroner 

fom. 2020 (enhet 1304) 
• Solhaug aldershjem - økt pleiefaktor til sykehjem - ca. 3,7 mill. kroner (enhet 1305) 
• Inntektstap ved oppussing av institusjonsplasser - 225 000 kroner (enhet 1305) 
• Inntaksstopp Elim, reduserte utgifter - 2 mill. kroner i 2019, deretter 8,1 mill. kroner fom. 

2020 (enhet 1305) 
• Økning sosialhjelp - 400 000 kroner (enhet 1306) 
• Økning pga. justering G-beløp - 200 000 kroner (enhet 1306) 
• Redusert ramme Østre Agder legevakt og Østre Agder krisesenter pga. ny 

finansieringsordning - ca. 1,5 mill. kroner i 2019, dette øker til 1,9 mill. kroner i 2020 og 2,3 
mill. kroner fom. 2021.  

• Økt ramme Østre Agder legevakt knyttet til økt bemanning, utstyr (medisinsk teknisk og ikt), 
inventar, økt kostnad nødnett, kompensasjon for inntektsbortfall - i alt ca. 1,2 mill. kroner 

I tillegg til dette er økninger vedtatt i handlingsprogrammet for 2018-2021 reversert i 2019-2022. 
Dette knytter seg til psykisk helsetjeneste, fysioterapi/ergoterapi og etablering av 2 dobbeltrom. 
Totalt utgjør dette reduserte utgifter med 0,5 mill. kroner i 2019, 4,4 mill. kroner i 2020, og deretter 
4,7 mill. kroner i 2021 og 2022. 

Barn, unge og familier 
Barnevern skal i løpet av 2019 flytte inn i nye lokaler på Maxis. Dette er innarbeidet med 3,5 mill. 
kroner i 2019 (halvårsvirkning) og økes til ca. 6,8 mill. kroner i resten av planperioden. I 
handlingsprogrammet for 2018-2021 ble det vedtatt styrking av barnevernets driftsrammer. Denne 
er reversert i handlingsprogrammet for 2019-2022. Dette utgjør 1 mill. kroner i 2019, 2 mill. kroner i 
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2020 og 4 mill. kroner fom 2020. 
Det er lagt inn redusert ramme på enheten for enslige mindreårige flyktninger med 650 000 kroner. 
Rammen til Forebyggende enhet er styrket med ca. 1,0 mill. kroner knyttet til skolelos. 
Det er lagt inn følgende justeringer innen pedagogiske tjenester:  

• Tidlig innsats – økning 2 mill. kroner i 2019 
• Økt skoleskyss - 0,7 mill. kroner 
• Økt overføring spesialpedagogiske tiltak,  private skoler - 1,5 mill. kroner 
• Økt overføring gjesteelever i andre kommuner - 1 mill. kroner 
• Familiekoordinator - økning ca. 0,8 mill. kroner fom 2020 
• Redusert overføring gjestebarn (barnehage) i andre kommuner - 1,5 mill. kroner 
• Økt tilskudd private barnehager (i dette ligger også reduksjon for 2019 vedtatt i 

handlingsprogram 2018-2021) - 25,2 mill. kroner 
• Redusert bemanning kommunale barnehager - 1,25 mill. kroner i 2019, økes til 2,5 mill. 

kroner fom 2020 
• Redusert kompensasjon for redusert foreldrebetaling i private barnehager - 0,4 mill. kroner 
• Redusert bemanning stab oppvekst og reduserte driftsutgifter knyttet til stab oppvekst - 1,2 

mill. kroner 
Skolenes rammer er justert gjennom skolemodellen. Det er i modellen lagt inn økte ressurser 
knyttet til oppdaterte elevtall/klassetall med ca. 7 mill. kroner, økt baneleie til tre skoler med 
140 000 kroner, samt reduksjon i ramme til Lunderød skole og ressurssenter med 1,5 mill. kroner. 
Som følge av stram økonomi er det i tillegg innarbeidet reduserte rammer for skolene på 9,65 mill. 
kroner i skolemodellen. Dette inkluderer avvikling av seniortiltak. Rammene til kommunale 
barnehager er redusert med 0,85 mill. kroner inklusiv seniortiltak.  
Økonomisk oversikt drift 
Økonomisk oversikt drift er ikke en av de obligatoriske oversiktene, og skal derfor ikke vedtas av 
bystyret. Oversikten er likevel nyttig da den viser de ulike resultatene som brutto og netto 
driftsresultat samt regnskapsresultatet. 

 Forslag budsjett 
2019 

Vedtatt budsjett 
2018 Regnskap 2017 

Sum driftsinntekter  -3 388 432 233 -3 352 000 167 -3 432 698 122 

Sum driftsutgifter  3 432 846 533 3 393 975 367 3 441 348 333 

Brutto driftsresultat  44 414 300 41 975 200 8 650 211 

Resultat eksterne finanstransaksjoner motpost 
avskrivninger  -44 608 000 -29 338 000 -54 989 783 

Netto driftsresultat  -193 700 12 637 200 -46 339 572 

Netto avsetninger  193 700 -12 637 200 29 916 773 

Regnskapsmessig merforbruk mindreforbruk  0 0 -16 422 799 
Figur 21: Økonomisk oversikt drift - komprimert 

Tabellen viser et negativt brutto driftsresultat i 2019 på 44,4 mill. kroner. Dette er en forverring på 
2,4 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett 2018, og viser også at utgiftsveksten er høyere enn 
inntektsveksten. Utgiftene øker med ca. 38,9 mill. kroner, inntektene øker med 36,4 mill. kroner. 
Eksterne finanstransaksjoner viser en positiv utvikling fra 2018 til 2019 med 17,3 mill. kroner. Dette 
skyldes i hovedsak redusert avdrag på 11 mill. kroner, men lavere renteutgifter gir også et positiv 
bidrag. Totalt bidrar eksterne finansieringstransaksjoner positivt med 44,6 mill. kroner i 2019 og gir 
et positiv netto driftsresultat på 193 700 kroner. Det er i 2019 lagt opp til ca. 7,9 mill. kroner i bruk 
av fond, og 8,1 mill. kroner i avsetninger, hvor overføring til investering utgjør 4,5 mill. kroner. 
Ifølge den politiske handlingsregelen er målet et netto driftsresultat på 1,75 %. I budsjett for 2019 
utgjør netto driftsresultat 0,01 %, dvs. betydelig lavere enn hva handlingsregelen tilsier. Gitt 
inntektsnivået for 2019 ville oppfylling av handlingsregelen tilsi et netto driftsresultat på omlag 59,3 
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mill. kroner. For Arendal kommune innebærer dette primært reduksjon i enhetenes netto 
driftsutgifter. I budsjettet for 2019 er det ikke funnet rom for oppbygging av reserver. 

3.5 Driftsrammer kommunale foretak 
Økonomiske rammer for Arendal eiendom KF 
Tabellen under viser overføringer mellom kommunen og eiendomsforetaket. Det henvises til kap. 9 
for vurderinger knyttet til Arendal eiendom KF sitt handlingsprogram. 

 Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Sum husleie (FDV, RA og innleide bygg AKP) 251 977 000 259 616 000 261 573 000 269 758 000 

Sum strøm 13 860 000 13 860 000 13 860 000 13 860 000 

Sum 265 837 000 273 476 000 275 433 000 283 618 000 

Konserninterne renteinntekter utlån - Arendal 
eiendom KF -53 385 000 -57 507 000 -55 238 000 -61 621 000 

Konserninterne avdrag utlån - Arendal eiendom KF -67 628 000 -69 785 000 -74 011 000 -75 813 000 

Sum ramme 144 824 000 146 184 000 146 184 000 146 184 000 
Figur 22: Rammer Arendal eiendom KF 2019 

Arendal kommune overfører midler til Arendal eiendom KF i form av husleier (knyttet til forvaltning, 
drift og vedlikehold (FDV), innleide bygg og renter og avdrag). I tillegg overføres midler knyttet til 
strømutgifter. Arendal eiendom KF overfører renter og avdrag til Arendal kommune for lån knyttet 
til sine investeringer. Netto gir dette en ramme til Arendal eiendom KF som kommunen overfører 
gjennom året. I 2019 utgjør rammen 144,8 mill. kroner.  
Husleier er justert for deflator med ca. 4,5 mill. kroner. I tillegg er husleier FDV utover dette justert 
opp med ca. 1,5 mill. kroner knyttet til leid areal. I vedtatt handlingsprogram ble det budsjettert med 
avkastningskrav fra Arendal eiendom til Arendal kommune med 2 mill. kroner fom. 2019. Ved 
rullering er denne ikke videreført for perioden 2019-2022. 
På grunn av Arendal kommunens stramme økonomi er hele organisasjonen utfordret til å bidra til 
reduserte utgifter eller økte inntekter. Etter drøfting med Arendal eiendom KF foreslås et tiltak 
knyttet til redusert renhold (frekvens på renhold/tidspunkt for renhold) for kommunens arealer. I 
budsjettforslaget er det derfor innarbeidet en reduksjon av husleieutgiftene med 1 mill. kroner i 
2019 og ytterligere 0,4 mill. kroner fra 2020. Det reduserte renholdet relaterer seg hovedsakelig til 
administrasjonsbygg/ kulturbygg. 
Husleier på innleide bygg (eksklusiv innleide bygg AKP) er overført til aktuelle enheters rammer i 
Arendal kommune. Dette medfører redusert overføring fra kommunen til Arendal eiendom med 
ca. 6 mill. kroner. 
Husleie knyttet til renter og avdrag er justert i samsvar med økte renter og avdrag som Arendal 
eiendom betaler til Arendal kommune. I 2019 reduseres overføringen med 0,6 mill. kroner for 
deretter å øke inntil 16 mill. kroner i 2022. 
Renter og avdrag som Arendal eiendom KF betaler til Arendal kommune er justert for endringer i 
investeringsplanen. I 2019 er det innarbeidet renteutgifter med 53,4 mill. kroner og avdrag med 
67,6 mill. kroner. I sum er det en nedgang i renter og avdrag på ca. 3,8 mill. kroner fra 2018 til 
2019. 
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Økonomiske rammer for Arendal havnevesen KF 
Tabellen under viser overføringer mellom kommunen og havneforetaket. Det henvises til kap.10 for 
vurderinger knyttet til Arendal havnevesen KF sitt handlingsprogram. 

 Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Konserninterne renter utlån - Arendal havnevesen KF -4 010 000 -5 653 900 -7 283 700 -8 249 100 

Konserninterne avdrag utlån - Arendal havnevesen KF -5 582 800 -6 552 400 -8 053 900 -9 447 100 

Sum -9 592 800 -12 206 300 -15 337 600 -17 696 200 

Tilskudd til drift av fergeleier 200 000 200 000 200 000 200 000 

Sum ramme -9 392 800 -12 006 300 -15 137 600 -17 496 200 
Figur 23: Rammer Arendal havnevesen KF 2019 

Arendal kommune overfører 0,2 mill. kroner i tilskudd til drift av ferjeleier til Arendal havnevesen KF 
for hvert av årene i handlingsplanperioden 2019-2022. 
Arendal havnevesen KF betaler renter og avdrag til kommunen for mottatte lånemidler til 
investeringer. Det er lagt til grunn Kommunalbankens laveste flytende p.t. rente, og for 2019 
beløper dette seg til en rentekostnad på 4,0 mill. kroner og avdrag på 5,5 mill. kroner. Økningen fra 
opprinnelig budsjett 2018 til 2019 utgjør for renter 1,1 mill. kroner og for avdrag 0,5 mill. kroner. På 
grunn av planlagte store investeringer knyttet til ny offshore infrastruktur på Eydehavn øker rente- 
og avdragsbelastningen betydelig i planperioden. Arendal havnevesen KF budsjetterer med et 
driftsresultat i balanse. 

3.6 Investeringsstrategi 
Sist reviderte reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble vedtatt i bystyret 16.03.2017. Her ble 
det vedtatt et tallfestet mål om at lånegjelden, holdt utenom investeringer til VA og Arendal 
havnevesen KF, ikke skal overskride 2,8 mrd. kroner. 
Med dagens gjeldstak på 2,8 mrd. kroner i investeringsgjeld så vil flere investeringer måtte skyves 
frem i tid.  Lånetaket har ikke vært prisjustert siden vedtaket, og rådmannen finner det rimelig å 
foreslå en konservativ prisjustering til grunn for handlingsregelen. Det er i handlingsprogrammet 
tatt høyde for en justering fra 2019 med 1,75 % pr. år. Kommunal prisvekst i deflatoren har siden 
2015 ligget mellom 1,8 og 3 %. I tillegg foreslår rådmannen at kjøp, utvikling og salg av 
bolig/næring som i stor grad er selvfinansierende, holdes utenfor handlingsregelen på lik linje som 
vann, avløp og renovasjon og investeringer i Arendal havnevesen KF. 
Selv med disse justeringene vil rådmannens forslag til investeringsplan bryte den justerte 
handlingsregelen. For 2021 kan det ser ut som om nivået er innenfor nytt gjeldstak, men i slutten 
av perioden er nivået høyere enn justert regel skulle tilsi.  

Utvikling av lånegjelden 
Brutto investeringer i planperioden er på 2 074,2 mill. kroner. Tabellen nedenfor viser at 
kommunenes totale investeringsgjeld (konsern) vil øke med 879,2 mill. kroner til 4 743,9 mill. 
kroner ved utgangen av 2022. Gjelden i kommunen eksklusiv VA synker i planperioden med 92,1 
mill. kroner. Mange store prosjekter i Arendal eiendom KF gjør at gjelden øker med 445,9 mill. 
kroner. Gjeldsutviklingen er høy i VA som følge av økt satsing. Gjelden øker med 393,6 mill. kroner 
i planperioden. Denne satsningen er selvkoststyrt og inntektene dekkes inn av kommunens 
brukere. Arendal havnevesen KF øker gjelden med 131,8 mill. kroner. Dette skyldes store 
investeringer i ny offshore infrastruktur i 2020 - 2021 samt kjøp av areal i perioden. 
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Gjeld 31.12. 2018 2019 2020 2021 2022 

Arendal kommune ex. VA 822 243 791 888 359 537 843 029 242 783 788 942 730 113 919 

Arendal Eiendom KF 2 028 842 254 2 093 548 179 2 220 353 240 2 274 389 798 2 474 720 138 

VA 841 141 621 943 152 268 1 046 879 822 1 142 822 910 1 234 755 117 

Arendal Havnevesen KF 172 509 529 201 429 211 246 314 904 287 953 407 304 354 961 

Totalt konsern 3 864 737 195 4 126 489 195 4 356 577 208 4 488 955 058 4 743 944 135 
Figur 24: Utvikling i lånegjeld 

Figur nedenfor viser endringen i gjelden i %. Den totale investeringsgjelden øker med 22,6 % i 
planperioden og det er Arendal havnevesen KF og VA som har størst prosentvis vekst i gjelden. 
Som forklart i kapittel 3.7 Gjelds- og finansforvaltning, er utviklingen i renten forholdsvis flat i 
planperioden og rentekostnaden øker med 12,6 %. 

 
Figur 25: Endring gjeld % 

Det er i budsjettet for 2019 lagt inn 115 mill. kroner i minimumsavdrag. Fra 2020 er det ny 
beregning av minimumsavdrag som følger forslaget til ny kommunelov. Figuren nedenfor viser 
hvordan effekten av forslag til ny beregning i 2020 - 2022 blir i forhold til gjeldende regelverk. 
Rådmannen presiserer at denne økningen har direkte påvirkning på driftsresultatet. Det er totalt 
667,7 mill. kroner i avdrag i planperioden. 

 
Figur 26: Minimumsavdrag 2019-2022 

Konsekvenser av investeringsstrategien 
Vedtaket i bystyret om lånetak på 2,8 mrd. kroner utenom VA og Arendal havnevesen KF har vært 
med på å redusere veksten i kommunens samlede gjeld. Som nevnt tidligere foreslår rådmannen 
fra 2019 å prisjustere handlingsregelen. Flere store prosjektet forventes gjennomført parallelt i 
planperioden, noe som medfører at det ikke er mulig å være innenfor forslag til justert 
handlingsregel før 2021, men er litt utenfor nivået i 2022. Ved rullering av handlingsprogrammet 
kan det være forskyvninger i igangsetting av prosjektene som vil påvirke gjeldsnivået.  
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Figur 27: Forslag til justert handlingsregel (mill. kroner) 

Investeringer i vann-, avløps- og renovasjonssektoren holdes utenom lånetaket ettersom disse 
investeringene finansieres ved gebyrer innenfor rammen av selvkost. 
Rådmannen legger til grunn for handlingsprogrammet at havnestyret og bystyret ved framtidige 
investeringsbeslutninger knyttet til havn sikrer at havnevesenet vil ha inntekter til å betjene også 
nye lån. Havnevesenet har ikke vesentlige fond som kan dekke opp for eventuelle utfordringer med 
å betjene lånene. 
På samme måte legger rådmannen til grunn at styret i Arendal eiendom sikrer at 
næringsaktiviteten skal gi salgsinntekter som dekker inn de investeringene som foretas. 
Utfordringen med stor gjeld er ikke gjelden som sådan, men kommunens evne til å betjene denne 
over tid. Det vil si evnen til å betale årlige renter og avdrag, med de uforutsette endringer som kan 
komme over tid. Reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen skal sørge for at kommunen har en 
mest mulig forutsigbar rentekostnad slik at kommunen har tid nok til å tilpasse seg plutselige 
endringer i underliggende markedsrente. 
For en kommune som ikke har skattefradrag for renteutgifter slik enkeltpersoner og bedrifter har, er 
det finansielt ingen fordeler knyttet til å finansiere investeringer med lån. Ideelt sett burde derfor 
kommunens investeringer i større grad finansieres med tidligere års fondsavsetninger samt 
løpende overføringer fra driftsregnskapet. Høy gjeld med tilhørende renter og avdrag betinger 
effektiv drift. 
10 års investeringsplan som ble vedtatt 31.05.2018 er utgangspunktet for handlingsplanen. På 
grunn av endrede prioriteringer, har rådmannen justert noen av investeringene i planperioden 
2019-2022. For Arendal kommune er investeringer knyttet til hovedanlegg avløp redusert samt 
midler til utbygging av nye områder. Heis til Fløyheia er kommet inn som nytt prosjekt. For 
foretakene er det flere justeringer mellom budsjettårene og flere prosjekter er lagt til.  

Rådmannen gjør oppmerksom på at investeringsbudsjettene som er omtalt i planperioden 2019-
2022 ikke nødvendigvis er det enkeltes prosjekts totale budsjett da de kan gå over flere år både i 
forkant og i etterkant av planperioden. 

Investeringstiltak i regi av Arendal kommune 
Investeringsvolumet i kommunen utenom VA er på 145,8 mill. kroner i 2019 og totalt 328,5 mill. 
kroner i planperioden. 
Det største enkeltprosjektene i planperioden som er helt eller delvis lånefinansiert er (brutto 
investering, enkelte prosjekter delfinansieres av andre (*)): 

• Heis Fløyheia – 50 mill. kroner (*) 
• Raet nasjonalparksenter, inkl. forprosjekt (avsluttes 2023) - 52 mill. kroner (*) 

2019 2020 2021 2022
Gjeld 31.12. ex. VA&AH - just. for

fellesprosj. 2 938 3 000 2 999 3 019

Gjeld 31.12. - forslag ny
handlingsregel 2 925 2 947 2 942 3 006

Vedtatt lånetak 2 800 2 800 2 800 2 800
Forslag ny handlingsregel 2 849 2 899 2 950 3 001
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• Infrastruktur Kunnskapshavna del 3 – 25,3 mill. kroner (*) 
• Miljøtiltak Pollen/Kittelsbukt – 27 mill. kroner 
• Turløyper Arendal Øst – 35,3 mill. kroner (*) 
• Opparbeidelse Langbrygga – 12,3 mill. kroner 

Investeringene i turløyper Arendal Øst skal i sin helhet finansieres med momskompensasjon og 
overføringer fra Nye Veier, knyttet til E-18 utbyggingen gjennom bymarka øst. 
Tabellen nedenfor viser budsjetterte investeringer i planperioden 2019-2022 med kommentarer. 

Arendal kommune ex. VA 
Brutto investeringer 2019 -2022 Beskrivelse av prosjektet Sum 

Oppvekst 
Oppvekst - inv. møbler/utstyr  2 800 000 
Kultur 
Maskinkjøp park/idrett  1 000 000 
Lekeplassutstyr  1 000 000 
Turløyper Arendal øst - finansiert 
veivesen 

Hele prosjektet skal dekkes av Nye veier. Refusjon forventes når  
prosjektet er ferdig, dvs. 2019/2020 35 250 000 

Teknisk utstyr Kanalgården/Kilden Oppgraderinger tas under ombyggingsprosjektet, midlene er til 
fremtidige behov.  200 000 

Musikkbinger  1 500 000 
Turstier nærområder  1 200 000 
Rehabilitering underlag 

 
Oppstart forprosjekt i 2022 300 000 

Tilrettelegging friområder  1 000 000 
Arendal by- og regionhistorie bind 

 
 3 050 000 

Arendal by - og regionhistorie 
   

 4 950 000 
Opparbeidelse Langbrygga Forslag er planlegging 2020 og gjennomføring 2021. 12 300 000 

Inventar kilden/kanalgården Planlagt gjennomført 2019. Dekker behov både på «nye» Kilden 
og Kanalgården. 2 000 000 

By- og sentrumsutvikling Kunstprosjekt Levende lokaler - frem mot by jubileet 2023 600 000 

Løypemaskin Investering i 2019 Innkjøp må gjøres da for å være klar til kjøring 
sesongen 2019/2020. Eksisterende maskin er 8 år gammel.  
 

1 500 000 

Løypemaskin 2 Behov for en ekstra når nye løyper/E18 utbyggingen er ferdig. 1 500 000 
Ballbinger – rehabilitering  800 000 
Kyststi Friluftsrådet Sør er utfører 400 000 
Skilting og nytt kart turveier/stier 
og byløyper Arendal Folkehelsetiltak - gjelder «gamle» turveier/områder.  400 000 

Biblioteket Fornyelse datautstyr og teknisk utstyr (bl.a. spilltilbud barne- og 
ungdomsavd.) 300 000 

Biblioteket Fornyelse utlånsautomater, reserveringsbokser, biblioteksystem 500 000 
Elementer skatehall Behov for fornyelse av skateelementer hvert femte år 500 000 
Bomuldsfabrikken - Utskiftinger 

 
 400 000 

Bomuldsfabriken 
- Takkonstruksjoner/overbygg 3  

For å kunne utnytte anlegget til utvidet drift, også når det er 
regn/snø, er det behov for overbygg. 500 000 

Garasje og lagerplass – 
Skjærgårdstjenesten 

Flytter fra eksisterende lager på Nitriden, samlokaliseres med 
Østre Agder brannvesen på Eydehavn. 750 000 

Rehabilitering av fryseanlegg 
skøytebanen 

Anlegget er 15 år gammelt, og har betydelige driftsproblemer.  
Nytt anlegg må være klart til sesongstart høst 2019/vinter 2020 3 000 000 

Lagerplass sentrum Etablere lager til kulturs utstyrslager fritidsaktiviteter inkl. 
Internasjonalt Marked, Marka Friluft, Åpne møteplasser. 100 000 

Brann 
Østre Agder Brannvesen  Biler og utstyr 11 000 000 
Feiebil Arendal Bruktbiler 600 000 
Feiebil Risør Bruktbiler 300 000 
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Arendal kommune ex. VA 
Brutto investeringer 2019 -2022 Beskrivelse av prosjektet Sum 

IKT 
H&L: Moduler til Gerica:  Legemodul og Medisinmodul 400 000 

H&L: Mobilt vaktrom  Mobilt vaktrom med digitalt sykesignalanlegg 1 600 000 

Velferdsteknologi:  Kunnskapsinnhenting/tverrfaglig samarbeide 240 000 

Barnevern IKT Fornye fagsystemet Vaktdata for barnevernvakta 290 000 
Kommunalteknikk 
Infrastruktur/Geodata: maskiner 

  
 6 800 000 

Reasfaltering Reasfaltering/veisikringsarbeid 8 000 000 
Asfaltering grusveger  1 200 000 
Trafikksikkerhetstiltak Oppfølging trafikksikkerhetsplan 6 000 000 
Landmålerutstyr  510 000 
Parkeringsautomater  600 000 
Veg og gatelys Sammenkopling av lyskretser – rehabilitering gatelys 2 700 000 
Opprustning av bruer  2 500 000 

Miljøtiltak Pollen/Kittelsbukt Tildekking av forurensede sedimenter i Kittelsbukt, Pollen og 
Barbu. Etter pålegg fra Fylkesmannen/ Miljødirektoratet 27 000 000 

Forsterkning av veikroppen Forsterkning av dårlig grusvei, forbedre holdbarhet for asfalt. 1 500 000 

Opprustning av murer og 
veisikring 

Det er murer i dag under oppsikt som «dårlige» og disse bør få 
en tilstandsrapport og evt. gjøre tiltak. Dette gjelder også flere 
fjellskjæringer i kommunen.  

2 500 000 

Utskifting brøyteutstyr og 
 

Naturlig slitasje og behov for jevnlig utskiftning. 500 000 
Lage strødepoter med tak Etablere strødepoter strategisk plassert i kommunen 500 000 
Videreutvikling av Barbu  Nødvendige tiltak for infrastruktur langs Barbuelva 10 000 000 
Infrastruktur Kunnskapshavna  
del 3 

Bygging av ny infrastruktur til Skytebanen, samt opparbeidelse 
av næringsareal i området 25 300 000 

Eydehavn - vei/infrastruktur Ny vei til Eydehavn havn. Avsatte prosjektmidler her skal gå til 
kommunens bidrag i prosjektet, da primært til infrastruktur 10 000 000 

Heis Fløyheia Nye kontorlokaler til Fylkesmannen skal bygges på Fløyheia og 
det er satt ned krav om at ny heis skal være klar til ferdigstillelse  50 000 000 

Helse og levekår  
Utstyr omsorgsenhetene  7 000 000 
Enhet funksjonshemmede 
   

 1 000 000 
Teknologipakke 5 omsorgsbygg skal ha nye signalanlegg.  1 500 000 
Hjemmebaserte tjenester 
– samlokalisering 

Samlokalisere hjemmesykepleien i Sentrum og LAR i 2. etg. på 
Plankemyra.  150 000 

Hjemmebaserte tjenester 
- Solhaug, omgjøring 

Omgjøring av pauserom til vaktrom ved Solhaug 
hjemmesykepleie pga. plassmangel.  150 000 

Hjemmebaserte tjenester 
- Myratunet, utvidelse 

Ombygging og utvidelse av dagaktivitetssenteret på Myratunet 
for å kunne gi tilbud 7 dager i uken til brukere med lavt fysisk 
funksjonsnivå.  

200 000 

Hjemmebaserte tjenester  Nytt nøkkelsystem for hjemmeboende med trygghetsalarm.  2 000 000 
Enhet funksjonshemmede - Bil til 

 
Bil til bruk i avlastning. 800 000 

Enhet funksjonshemmede – 
inventar ny kommunal bolig Ny kommunal bolig utviklingshemmede. Inventar og utstyr  300 000 

Enhet funksjonshemmede  Utskifting bil Ellengård (bruktbilkjøp).  300 000 
Enhet funksjonshemmede  Post 4. Utskifting kjøkken 150 000 
Enhet funksjonshemmede 
- utskifting kjøkken flere enheter 

Andre avdelinger - Myra bofellesskap, Nyskogen, Oddenveien, 
Heimdv.12, E.M.v, Jovanntunet. Utskifting kjøkken  900 000 

Diverse 
Kirkegårder Kirkelig fellesråd 5 000 000 
Kirker Kirkelig fellesråd 5 500 000 
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Arendal kommune ex. VA 
Brutto investeringer 2019 -2022 Beskrivelse av prosjektet Sum 

Transporttjenesten – buss  850 000 
Oppfølging bilfritt sentrum  2 900 000 
Raet nasjonalparksenter 
- forprosjekt - Vitensenteret 

Forprosjekt med mål om å utarbeide en prosjektplan for 
etablering av et fremtidig nasjonalparksenter på Hove.  5 000 000 

Raet nasjonalparksenter 
- Vitensenteret 

Kostnadsanalyse, vurdering av tomtevalg, finansierings og 
driftsplan som fremlegges for politisk behandling. Finansiering av 
selve arkitektkonkurransen, prosjektering, prosjektledelse, 
bygget/bygningene og utvikling av de innvendige arealene.  

47 000 000 

Totalt 328 540 000 
Figur 28: Sum brutto investeringer 2019-2022 - Arendal kommune ex. VA 

Brutto investeringer i vann, avløp og renovasjon utgjør 127 mill. kroner i 2019, og som vist i 
tabellen under så er totale investeringer på 510 mill. kroner i planperioden. Det er en økt satsning i 
VA som følge av at den vedtatte hovedplanen for VA skal kunne realiseres. Det er behov for å 
videreføre den høye saneringstakten. Samtidig som det er behov for å gjøre en større innsats på 
hovedanleggene, blant annet for å styrke leveringssikkerheten for vann. Investeringene i VA er 
selvfinansierende investeringer som holdes utenfor beregning av lånetaket. 

VA - Brutto investeringer - 2019-2022 Sum 

Renovasjonsbeholdere – nedgravde 5 000 000 

Fornyelse ledningsanlegg 310 000 000 

Forsterkning hovedanlegg/forbedr. renseprosesser 150 000 000 

Utbygging nye utb. områder 45 000 000 

Totalt 510 000 000 
Figur 29: Sum brutto investeringer 2019-2022 - Vann, avløp renovasjon 

Investeringstiltak i regi av Arendal eiendom KF 
De 5 største investeringene utenom bolig og næringsutvikling utgjør 584 mill. kroner, 54,5 % av 
investeringene i planperioden. 

• Helsebygg – 269,5 mill. kroner 
• Legevakt/KØH – inkl. korttidsplasser – 122,5 mill. kroner 
• Nytt svømmeanlegg – 76 mil. kroner 
• Roligheden – ny skole – 65 mill. kroner 
• Ny flerbrukshall – Sør Amfi. – 51 mill. kroner 

Investeringer i bolig- og næringsutvikling utgjør 290,3 mill. kroner med et budsjettert salg på 154,62 
mill. kroner. 
Alle forslag til investeringsprosjekter er opplistet i tabell 2B med tilleggsskjema for finansiering. 
Styret i Arendal eiendom KF har vedtatt følgende investeringsplan med kommentarer: 

Arendal Eiendom KF  
Brutto investeringer 2019-2022 Beskrivelse av prosjektet (kort) Sum 

Oppvekst 
Rehabilitering skolebygg Rehabiliteringer og ombygginger på skoler og barnehager 14 000 000 
Roligheden - ny skole Ferdigstillelse av skolen er planlagt til skoleåret 2019 65 000 000 
Lokaler ny kulturskole Planlegg/bygging nye øvings/prod. 10 000 000 
Stinta anlegg Utbygging Stinta skole 5 000 000 
Ny barnehage Marisberg Samling til en barnehage 39 000 000 
Kjøp av barnehagetomt Marisberg  4 000 000 
Rykene Nytt klasserom 2019 2 500 000 
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Arendal Eiendom KF  
Brutto investeringer 2019-2022 Beskrivelse av prosjektet (kort) Sum 

Helse og levekår 
Rehabilitering omsorgsbygg Større rehabiliteringer og ombygginger på omsorgsbygg 14 000 000 
Kjøp av boliger Kjøp av kommunale boliger 14 000 000 

Helsebygg 
Sak behandlet i bystyret 21.06.18, sak. 18/83. Forutsetningene 
i budsjettet er et helsebygg med 150 plasser og 
kjøkken/vaskeri og med en byggeperiode i 2022 og 2023. 

269 450 000 

Nybygg legevakt/KØH - inkl. 
korttidsplasser 

Forprosjekt er i sluttfasen. Prosjektet er utvidet med 
korttidsplasser. Krevende forhold og endringer gjør at det vil bli 
høyrer investeringsnivå når forprosjektetet er avsluttet og klart. 

122 500 000 

Enhet funksjonshemmede  Ny bolig yngre funksjonshemmede 27 000 000 
Flosta BOS Utvidelse innenfor eksisterende bygningskropp 1 500 000 
Forprosjekt bolig psykisk helse  500 000 
Beredskap omsorg Mobilt aggregat - klargjøring BOS 2 000 000 

Hjemmebaserte tjenester  Bygge mottakskjøkken og felles oppholdsrom, samt flytte 
datarom ved Margaretestiftelsen.  2 000 000 

Hjemmebaserte tjenester  Ny(e) base(r) for hjemmesykepleien. Forprosjekt 2019. 3 100 000 
Enhet Levekår  Boliger psykisk helse og rus-forprosjekt i 2019. 500 000 
Enhet Funksjonshemmede – 
avlastningstilbud 

Avlastningstilbud som erstatning Røedtunet – nybygg eller 
påbygg Fagerheim.  1 000 000 

Ny avlastningsenhet  10 000 000 

Røed 
Det er bevilget investeringsmidler, og forutsatt bygging i 2019, 
men ikke avsatt midler til forprosjektet. Arendal eiendom 
igangsetter et forprosjekt og forutsettes at det legges inn midler 
til dette i 2.tertial 2018 

20 000 000 

Idrettsanlegg 
Nytt svømmeanlegg  76 000 000 

Ny flerbrukshall Sør Amfi Arendal eiendom er i gang med å vurdere plassering og 
dimensjonering av ny flerbrukshall til bruk for Sam Eyde VGS.   51 000 000 

Diverse 
Lovpålagt - myndighetskrav Lovpålagt myndighetskrav etter ekstern kontroll/tilsyn. 10 000 000 

Brukerstyrte endringer Endringer som spilles inn fra kommunen, gjerne knyttet til 
arbeidsforhold til kommunens ansatte i ulike enheter. 6 000 000 

Krematorium Oppstart forprosjekt 1 000 000 

ENØK satsning Tiltak for å redusere energiforbruk, HP led for kommunen, SD 
alle bygg, red. energi 7 500 000 

Fjellsikring Sikre fjell og skrenter 2 000 000 
Bomuldsfabriken kunsthall Utskifting lysanlegg - 2 etg (2018), 3 etg. (2019) 200 000 
Transportmidler (miljøvennlige) Kjøp av miljøvennlige biler, ref. Miljødokument 500 000 
Bolig og næringsutvikling 
Heftingsdalen Heftingsdalen, bygging av intern VVA/tele/el, del 1, regulering 11 500 000 
Ulleråsen Klargjøring av tomter, VVA 40 700 000 
Agderparken Nord Agderparken Nord, detaljregulering, VVA, grovplanering tomter 105 000 000 
Marisberg Marisberg, grunnerverv del A og B, konsulent, regulering 20 000 000 
Marisberg, videre utvikling Marisberg, videre utvikling av feltet, klargjøring av friområde. 70 000 000 
Næringsutvikling Kjøp av næringstomter Agderparken Nord 10 000 000 
Eiendomsutviklingsprosjekter  10 000 000 
Kjøp av næringstomter  Inkl. Heftingsdalen ifm. E18 8 125 000 
Kjøp av næringstomter  15 000 000 
Totalt 1 071 575 000 

Figur 30: Sum brutto investeringer 2019-2022 - Arendal eiendom KF 
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Investeringstiltak i regi av Arendal havnevesen KF 
For Arendal havnevesen KF foreslås det investeringer på 35 mill. kroner for 2019 og 164,1 mill. 
kroner totalt for planperioden. 
De 5 største prosjektene utgjør 108 mill. kroner, 58,5 % av investeringene i planperioden. 

• Ny offshore infrastruktur – 50 mill. kroner 
• Eydehavn - Ro-ro infrastruktur – 12 mill. kroner 
• Steikeritomt Eydehavn – forurensingsopprydding – 13 mill. kroner 
• Ny havnekran – 15 mill. kroner 
• Eydehavn STG – kjøp kaifront og areal – 18 mill. kroner 

Styret i havnevesenet har vedtatt følgende investeringsplan: 

Arendal Havnevesen KF  
Brutto investeringer 2019-2022 Beskrivelse av prosjektet Sum 

Fergekai lokalferger  3 000 000 
Pollen oppgradering  500 000 
Rådhusbrygga  8 000 000 
Barbu fiskemottak  500 000 
Kommunale brygger  2 000 000 
Teknisk utstyr  4 500 000 
Ny gjestehavn og flytende 

 
 3 000 000 

Kjøp av areal  4 000 000 
Eydehavn nytt/flytting kontorbygg  2 000 000 

Ny offshore infrastruktur Ny kai 210 meter fra dagens kaifront til grense mot NYMO med 
dybder inntil 22 meter for økt skipsstørrelse, mottak av rigg. 50 000 000 

Infrastruktur Eydehavn inkl. ro-ro Kjørerampe for roll on – roll off cargo i tilknytning til ny kai 12 000 000 
Verksted  4 000 000 
Duct alb Pålsodden  5 500 000 
Nabben Merdø  3 000 000 
Småbåthavner  2 500 000 

Steikeritomt Eydehavn 
- forurensningsopprydding 

Område N for Nitridveien er underlagt pålegg fra Klif. Opprydding 
må skje innen 2021. mellom AEKF og Havn om deling 50/50 av 
kostnader til forurensingsopprydding.  

13 000 000 

Ny havnekran - fast arm 
bulkvolum 

Økte bulkvolumer, større press på kaier og håndteringsutstyr. Ny 
kran gir kapasitetsøkning og redundans. 15 000 000 

Eydehavn STG - kjøp kaifront 
+ areal 

Utvide havneområdet og oppkjøp av areal/kaier fra private i 
Eydehavn 18 000 000 

Egenproduksjon av brygger  1 200 000 
Ny infrastruktur Eydehavn Nytt ISPS gjerde ny port asfalt 3 000 000 
Ny Utvidelse restaurantbygg 

 
Tilbygg utvidelse nye toalett 2 300 000 

Forsering areal N4 Klargjøring areal Bekkevik 1 000 000 
Miljøtiltak  Elektrifisering maskin park cover landstrøm (truck/kran/hjullaster) 1 500 000 
Gjestehavn Nytt trekk ny isolasjon ny badstue 1 800 000 
Sandvikodden Vedlikehold oppgradering bygg fjellhall 1 500 000 
Elektrifisering Tyholmen Fast el opplegg 800 000 
Ny bilpark Servicevogn og Caddy 500 000 
Totalt  164 100 000 

Figur 31: Sum brutto investeringer 2019-2022 - Arendal havnevesen KF 

Forslaget fra styret i havnevesenet er tatt med i rådmannens forslag til handlingsprogram. Alle 
investeringsprosjektene er listet i tabell 2B med tilleggsskjema for finansiering. 
Rådmannen påpeker at investeringene i Arendal havnevesen KF vurderes på lik linje som 
investeringene i VA i forhold til bystyrets vedtak om lånetak. De er likevel en del av kommunens 
samlede lånegjeld og fremkommer på statistikker som KOSTRA og kommunebarometeret. 
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Finansieringsplan investeringer 
Figuren nedenfor viser brutto investeringer for kommende handlingsprogramperiode. Brutto 
investeringer for planperioden 2019-2022 er 27,7 % høyere enn forrige planperiode. 

Brutto investeringer Sum 2019 2020 2021 2022 

Arendal kommune ex. VA 328 540 000 145 810 000 68 730 000 39 350 000 74 650 000 

Arendal eiendom KF 1 071 575 000 197 300 000 274 000 000 179 625 000 420 650 000 

Vann, avløp, renovasjon 510 000 000 127 000 000 131 500 000 126 500 000 125 000 000 

Arendal havnevesen KF 164 100 000 35 000 000 51 600 000 51 500 000 26 000 000 

Sum 2 074 215 000 505 110 000 525 830 000 396 975 000 646 300 000 
Figur 32: Brutto investeringer Arendal kommune konsern 2019-2022 

Hovedfinansieringen for kommunens investeringer er lånemidler. Som følge av økte investeringer 
vil låneopptaket i planperioden være 30,9 % høyere enn i forrige planperiode. Figuren nedenfor 
viser finansieringen av brutto investeringer i planperiodene. Mva-kompensasjon og tilskudd/andre 
inntekter er i tillegg vesentlige finansieringskilder. Tilskudd hensyntas i utgangspunktet først etter 
enkeltprosjektene ferdigstilles. Ved beregning av lånetak periodiseres disse inn i takt med 
prosjektgjennomføringen. 

Finansieringsplan - konsern Sum 2019 2020 2021 2022 

Mva-kompensasjon 215 878 000  56 462 000  47 986 000  25 010 000  86 420 000  

Tilskudd/andre inntekter 127 777 000  42 436 000  33 200 000  13 141 000  39 000 000  

Fellesprosjekter - tilskudd 
finansiering 11 369 333  1 209 000  1 209 000  4 475 667  4 475 667  

Overføring fra drift 21 348 000  151 000  197 000  9 000 000  12 000 000  

Salg eiendom 154 620 000  28 100 000  40 260 000  29 260 000  57 000 000  

Lån 1 543 222 667  376 752 000  402 978 000  316 088 333  447 404 333  

Totalt 2 074 215 000  505 110 000  525 830 000  396 975 000  646 300 000  
Figur 33: Finansieringsplan Arendal kommune konsern 2019-2022 

Figuren nedenfor viser finansieringsplanen uten VA og Arendal havnevesen KF. Tabellen viser at 
låneandelen er vesentlig lavere enn for konsern. Dette skyldes at investeringene i VA og Arendal 
havnevesen KF i stor grad er lånefinansiert i sin helhet. 

Finansieringsplan –  
ex. VA & AH 

Sum 2019 2020 2021 2022 

Mva-kompensasjon 215 878 000  56 462 000  47 986 000  25 010 000  86 420 000  

Tilskudd/andre inntekter 125 796 000  42 106 000  33 200 000  11 490 000  39 000 000  

Fellesprosjekter - tilskudd 
finansiering 11 369 333  1 209 000  1 209 000  4 475 667  4 475 667  

Overføring fra drift 21 348 000  151 000  197 000  9 000 000  12 000 000  

Salg eiendom 154 620 000  28 100 000  40 260 000  29 260 000  57 000 000  

Lån 871 103 667  215 082 000  219 878 000  139 739 333  296 404 333  

Totalt 1 400 115 000  343 110 000  342 730 000  218 975 000  495 300 000  
Figur 34: Finansieringsplan Arendal kommune konsern 2019-2022 ex. VA og Arendal havnevesen KF 

Risiko investeringer 
Det er satt av betydelige summer til næring og næringsrelaterte investeringer i regi av så vel 
Arendal kommune (kunnskapshavna), Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF. Alle disse 
investeringene baseres på salgsinntekter, og hensynet til markedet og sannsynligheten for salg må 
derfor vurderes løpende ved gjennomføring av alle involverte. 
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3.7 Gjelds- og finansforvaltning 
Kommunens finans- og gjeldsforvaltning skjer i samsvar med gjeldende kommunelov, tilhørende 
finansforskrift og bystyrets vedtatte reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Arendal kommunes 
reglement ble sist revidert og godkjent av bystyret mars 2017 som følge av endringer i forskrift. 
Kommunen har ingen kortsiktige eller langsiktig aktiva i balansen pr. 1. halvår 2018 ut over 
bankinnskudd. Det foreligger heller ingen planer om å foreta aktiva plasseringer i 
handlingsprogramperioden. Gjeldsforvaltningen i kommunen er i fokus og det arbeides med å 
holde en lav og forutsigbar rentekostnad med utgangspunkt i gjeldende finans- og gjeldsreglement 
slik at det ikke tas for høy finansiell risiko i forvaltningen. 

Likviditet 
Kommunen har tilfredsstillende likviditet med en positiv utvikling siden 2013, og har ingen 
problemer med løpende forpliktelser. Kommunen har en trekkrettighet på 150 mill. kroner hos 
hovedbankforbindelsen Sparebanken Sør. Denne har ikke vært benyttet siden inngåelse av 
bankavtalen 1. november 2017. 
Figuren nedenfor viser utviklingen i likviditeten siden 2010 og viser forholdet mellom omløpsmidler 
og kortsiktig gjeld. Likviditeten måles på gitte tidspunkter som forholdet mellom omløpsmidler og 
kortsiktig gjeld. Normalt er det anbefalt at likviditetsgrad 1, som måler forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld direkte, skal være større enn 2. Likviditetsgrad 2 måler forholdet 
mellom de mest likvide midlene (kasse og bank) målt mot kortsiktig gjeld. Dette forholdet bør være 
minst 1. 

 
Figur 35: Utvikling likviditetsgrad 1 og 2 - 2010 - 1. halvår 2018 

Gjeldsforvaltning 
All gjeldsforvaltning gjøres i samsvar med gjeldende reglement. Låneopptak gjøres i sammenheng 
med godkjent finansieringsplan i henhold til investeringsbudsjett tidlig på nyåret. Det tas opp et 
felles lån for kommunens og foretakenes finansieringsbehov etter vedtatt budsjett. Kommunen har 
ved utgangen av 1. kvartal 6 sertifikatlån som rulleres med løpetid fra 1 til 12 måneder. Det 
vurderes hvilken type lån som skal tas opp i hvert enkelt tilfelle for å oppfylle reglementets krav om 
rentebinding.  
Forvaltningen har til hensikt å påse en god spredning både på ulike låneprodukt, men også på 
ulike aktører i lånemarkedet. Dette for å redusere finansiell risiko. Figuren nedenfor viser 
kommunens fordelingen mellom ulike typer lån og långivere fra 2013 og fram til 30.06.2018. 

Investeringslån (mill. kroner) 2013 2014 2015 2016 2017 30.06.2018 

Kommunalbanken/KLP 1 888 1 779 1 630 1 451 1 609 1 789 

Sertifikatlån 1 000 1 359 1 596 1 250 1 215 998 

Obligasjonslån  300 300 882 882 1 118 

Finansiell leasing 145      

Sum 3 033 3 438 3 526 3 583 3 706 3 905 
Figur 36: Fordeling lånetyper 
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Figuren nedenfor viser at gjeldsveksten for konsernet vil ligge på et gjennomsnitt på 5,3 % pr. år i 
planperioden. Årlig gjeldsvekst har i de siste 10 årene vært på ca. 5,8 %. 

 
Figur 37: Årlig endring av gjeld - % 

Renteforutsetninger 
Renten har i lang tid vært historisk lav og kommunen har benyttet det lave rentenivået til å inngå 
nye lange fastrentelån i perioden 2016 - 2018 for å opprettholde rentestrategien om rentesikring. 
Det er ventet at markedsrenten vil få en svak økning i handlingsprogramperioden. 
Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens sammensetning pr. 31.07.2018. Sammensetningen 
viser mindre avvik fra hovedstrategien. 

  Tidsperiode Hovedstrategi Avvik +/- Posisjon pr. 
31. juli 2018 

Flytende/kort rentebinding 0-1 år 30 % 15 % 30,6 % 

Mellomlang rentebinding 1-5 år 40 % 15 % 41,8 % 

Lang rentebinding 5-10 år 30 % 15 % 27,6 % 
Figur 38: Status rentebinding pr. 31.07.2018 opp mot rentestrategi i finansreglementet 

Rentesikringen fører til en naturlig treghet i endringen av kommunens innlånsrente i forhold til 
markedsrenten. Reglementet er med på å gi forutsigbarhet i kommunens rentekostnader slik at 
endringer i markedsrenten ikke får full effekt på rentekostnaden. Figuren nedenfor viser at 
kommunens gjennomsnittsrente ikke falt like mye som NIBOR i perioden 2010-2018 (estimat). 
Dette som en konsekvens av rentebinding i henhold til reglementet. I figuren ser vi også det 
motsatte i handlingsplanperioden hvor det er en forventet økning i NIBOR mens forventet rente på 
kommunens innlån vil falle. Dette skyldes blant annet av at det er inngått nye fastrentelån med lav 
rente og at inngåtte rentebytteavtaler med en høy fastrente utgår (se egen figur nedenfor). 
Rentebytteavtalene har opprinnelse fra 2008 til 2013 med unntak av en som er inngått i 2015. 
 

 
Figur 39: Renteutvikling 2003-2022 
 

0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %

10,0 %
12,0 %
14,0 %
16,0 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Rente HP 2018-2021 NIBOR 3M



Handlingsprogram 2019-2022 86(147) 

 
Figur 40: Utvikling rentebytteavtaler (mill. kroner) 2017-2024 

Finansinntekter 
Kommunens finansinntekter består av 3 hovedgrupper. Den største gruppen er rente- og 
avdragsinntekter fra de kommunale foretakene (konserninterne rente- og avdragsinntekter). For 
2019 er det budsjettert med konserninterne rente- og avdragsinntekter på i alt 130,6 mill. kroner. 
Kommunen mottar utbytte fra Agder Energi AS. Det er i handlingsprogramperioden budsjettert med 
et utbytte til Arendal kommune på 37,8 mill. kroner årlig. I tillegg til dette ordinære utbyttet mottar 
kommunen også en garantiprovisjon for de lån Returkraft AS har tatt opp. 
Tredje hovedgruppe er renter på bankinnskudd. Kommunen har en hovedbankavtale med 
Sparebanken Sør som gir etter forholdene en god renteinntekt på innestående midler. 

Finansiell risiko 
Finansiell risiko er et sammensatt begrep. Alt etter hvilken posisjon man har i gjelds- og 
finansforvaltningen, vil de ulike risikoelementer være av varierende betydning. For kommunen vil 
usikkerhet med hensyn til likviditetsforvaltning være av mindre betydning. Dette fordi det i praksis 
ikke finnes ledige midler som kan plasseres i finansmarkedet. 
Usikkerheten knyttet til bankinnskuddene tar utgangspunkt i den innskuddsgarantien som gjelder 
for norske banker og som er maksimert til 2 mill. kroner. Med historien til bankene i Norge anser 
rådmannen risikoen for at vårt løpende bankinnskudd skulle tapes i en bankkrise, som minimal. 
Kommunens finansielle risiko er primært forbundet med de låneopptak vi har gjort og avtalene 
knyttet til disse. Dessuten kan det være usikkerhet mht. om nye lån kan oppnås. 
Det foreligger en refinansieringsrisiko for kommunen som låntaker. Dersom Kommunalbanken 
skulle ha disponert hele sitt utlånsvolum eller dersom sertifikatmarkedet skulle tørke inn, ville dette 
kunne innebære problemer ved forfall av eksisterende avtaler eller opptak av nye lån. Så langt har 
vi ikke opplevd dette. Kommunen har også gjennom bankavtalen fra 1. november 2017 en 
bestemmelse som sikrer oss adgang til overtrekk på inntil 150 mill. kroner. 
Utviklingen i rentemarkedet representerer det vi definerer som den vesentlige finansielle risikoen. 
Med en gjeldsmasse på mer enn 3,9 mrd. kroner ved inngangen til programperioden er det klart at 
en raskt stigende rentekurve ville kunne gi betydelige finansielle utfordringer. Det er med 
utgangspunkt i denne situasjonen at finansreglementet har lagt til grunn en planmessig sikring av 
renter. All sikring har en kostnad, men med et begrenset økonomisk handlingsrom har det vært 
nødvendig å sikre kommunen en forutsigbar rentekostnad i perioden. Finansforskriften stiller også 
krav til at den kommunale finansforvaltningen skal skje slik at kommunen ivaretar en balanse 
mellom kostnader, risiko og likviditet. 

Startlån 
Forskrift for startlånsordningen er grunnlaget for de kommunale utlånene som forvaltes av NAV. 
Prosjektet «Fra leie til eie» ble igangsatt i 2017 hvor opprinnelig budsjett på 50 mill. kroner ble 
doblet til 100 mill. kroner. Prosjektet har vært en suksess og det ble brukt 15,2 mill. kroner mer av 
rammen i 2017 enn budsjettert. I 2018 ser man behov for å øke budsjettet på 100 mill. kroner for å 
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holde aktivitetsnivået ut i 2. halvår. 
Rådmannen foreslår at det søkes Husbanken om et startlån på 100 mill. kroner for 2019.  for 
fortsatt å bistå de innbyggerne som har behov for hjelp til å etablere seg i egen bolig. 

3.8 Kommunale betalingssatser og gebyrer 
Rådmannens forslag til endring i brukerbetaling (betalingssatser) for 2019 er bygget på generell 
prisvekst i 2018, lover og forskrifter fra stat og kommune. Generasjonsprinsippet i selvkost (i løpet 
av 5 år skal innbyggerne få/betale tilbake det overskuddet/underskuddet de har betalt inn for mye 
eller for lite), samt faglige vurderinger fra lederne på de forskjellig områdene og betalingssatser fra 
sammenlignbare kommuner.  
 
Enkelte av de kommunale prisene påvirkes av statsbudsjettet og forskrifter og kan endre seg etter 
at handlingsprogrammet er vedtatt. Noen av satsene passer ikke inn i et årsløp og kan derfor bli 
justert i løpet av året. Se Arendal kommune sine nettsider for de siste oppdaterte prisene. 

Barnehage 
Betaling for barn i barnehager i Arendal kommune følger statens satser for makspris (2 910 pr. 
mnd. i 2018). Satsen for 2019 fastsettes i statsbudsjettet. Endring i sats varsles til barnehagene og 
foresatte etter vanlige prosedyrer. Satsene for redusert oppholdstid justeres forholdsmessig. 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal 
en ha redusert pris. Ordningen gjelder for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 
sats vedtatt i statsbudsjettet (533 500 kroner fra 1. januar 2018). 
Alle 3- 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt har 
rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Inntektsgrensen fastsettes i 
statsbudsjettet (533 500 kroner fra 1. august 2018). 
SFO 
Prisene til SFO har blitt indeksregulerte for 2019. Det er 30 % søskenmoderasjon fra og med barn 
nummer 2 i søskenflokken. SFO som ikke har egnede lokaler til matservering, koster 2 670 kroner 
for hel plass og 2 050 kroner for redusert plass. Prisen inkluderer enkel matservering. Ved SFO 
som har matservering, gjelder ordningen for alle barn (unntak vil kunne være barn med 
matallergier som SFO ikke kan ivareta). Det er SFO alle måneder i året unntatt juli. 

Helse og levekår 
Betalingssatsene til helse og levekår er økt i forhold til generell prisvekst, faglige vurderinger og 
statsbudsjettet. Betalingssatsene til vaksinasjonskontoret blir løpende oppdatert i tråd med 
gjeldene innkjøpspriser. 

Kultur 
Betalingssatsene til kultur er baserte generell prisvekst og på faglig vurderinger. Økningene på 20 
% på Vitensentret skyldes merkostnad på grunn av tilrettelegging for flere verkstedaktiviteter i 
helger/skoleferier. Biblioteket har fjernet purregebyr for barn, for å ta bort hindring av barns lån av 
bøker. Bevillingsgebyr blir oppdatert i henhold til statens retningslinjer i desember. 

Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon (VAR) 2019-2022 
Gjennom de siste årene har det vært stor aktivitet innenfor utbedringer av blant annet 
ledningsnettet og vedlikehold. Dette gir endringer i gebyrområdene vann, avløp og renovasjon som 
skal dekkes av innbyggerne til selvkost. 
Renovasjon har gjennomført en større investering ved innføring av nye avfallsdunker. Dette gir 
økte avskrivningsutgifter hos Agder Renovasjon og dermed noe økning i gebyret til innbyggerne i 
Arendal. Det er forventet en relativ stabil utvikling i perioden. 
Det har vært stor endring i andelen abonnenter som blir fakturert ut fra faktisk kontra stipulert 
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vannforbruk, dette som en konsekvens av implementering av vannmålere. Ved at en større andel 
abonnenter faktureres for faktisk forbruk defineres kostnaden på en mer korrekt måte. 
Innføring av vannmålere gir også utslag på avløpsberegningen, da avløp står for en stor andel av 
det totale vannforbruket i kommunen. Dette har ført til større gebyrøkning innen disse områdene 
tidligere år, men forventes en mer stabil utvikling i perioden. Økningen for 2019 skyldes prisvekst 
og reell aktivitetsøkning. 
Det ble i selvkostregnskapet for 2016 avdekket en manglende inndekning som var lavere enn de 
midlene som var avsatt på bundet fond for tjenestene. Det betyr at det er en «gjeld» til 
fondskontoene som må fylles opp de neste årene. Med de planlagte økte gebyrene for avløp er det 
forventet at negativt fond dekkes inn i 2019. For vann forventes inndekning innen 2021. Figuren 
under viser estimert inndekking av fond pr. 31.12.2017. 

 
Figur 41: Estimert utvikling av selvkostfond fra 2018 - 2021 

Rådmannen anbefaler at gebyrene for 2019 og fremover settes på et nivå slik at tjenesten går i 
balanse. På kort sikt er det behov for å dekke inn negative fond, men det er likevel ikke et mål å 
bygge opp store reserver. Rådmannen legger opp til normale gebyrøkninger årlig, i tråd med 
aktivitets- og kostnadsutvikling i tjenestene. 
Gebyrutviklingen fremover i tid er vist i tabellene under - der estimerte gebyrer vises 
prosentmessig og i kroner totalt pr. område for perioden 2018-2022. 

Vann Avløp Renovasjon Feiing Totalt Årlig endring 
29,0 % 22,7 % 10,8 % 8,3 % 20,2 % 4,7 % 

Figur 42: Estimert %-messig gebyrutvikling totalt pr. område i perioden 2018-2022 

Gebyr normalhusholdning 2018 2019 2020 2021 2022 

Årsgebyr vann inklusiv mva. 3 225 3 395 3 625 3 904 4 160 

Årsgebyr avløp inklusiv mva. 5 427 5 678 6 041 6 375 6 660 

Standardab. renovasjon inkl. mva. 4 180 4 565 4 669 4 695 4 633 
Figur 43: Estimert gebyrutvikling pr. år i kroner 

Basert på tekniske vurderinger og samfunnssikkerhet er det behov for store investeringer 
fremover. Investeringene har lang avskrivingstid, og gir dermed ikke store økninger i gebyrnivået 
fra år til år, men over tid vil nivået måtte økes. 
Dersom vi ser på tiden bak oss har det i perioden 2013-2016 vært en begrenset utvikling av 
gebyrer i forhold til generell prisvekst i samfunnet for øvrig. Prisveksten i denne perioden har vært 
på 8 % totalt. Gebyrendringen har i denne perioden vært som vist i tabellen under. 

Vann Avløp Renovasjon Feiing Totalt Årlig gj.sn. endring 

-0,4 % 1,1 % 23,2 % 0,0 % 7,3 % 2,4 % 
Figur 44: Historisk gebyrutvikling i perioden 2013-2016 
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Tabellen under viser en skisse på sum avgifter på gitte boligstørrelser. Rådmannen har over tid 
definert en gjennomsnittlig bolig i Arendal til å være rundt 140 m2. Når vi sammenlikner oss med 
andre kommuner er ofte 120 m2 lagt til grunn. Rådmannen viser under priseksempler på 4 ulike 
boligstørrelser. Dette er kun for å illustrere utviklingen. Hver bolig vil bli fakturert ift. faktisk størrelse 
og forbruk. 

Kommunale 
eiendomsgebyr Middels bolig 140 m2 Standard bolig 120 m2 Liten bolig 100 m2 Stor bolig 200 m2 

Beskrivelse 2018 2019 
%-vis 
end-
ring 

2018 2019 
%-vis 
end-
ring 

2018 2019 
%-vis 
end-
ring 

2018 2019 
%-vis 
end-
ring 

Vann             

Abonnementsgebyr 1 195 1 166  1 195 1 166  1 195 1 166  1 195 1 166  

Forbruksgebyr 2 030 2 229  1 740 1 911  1 450 1 592  2 900 3 184  

Sum årsgebyr 
vann 3 225 3 395 5,3 % 2 935 3 077 4,8 % 2 645 2 758 4,3 % 4 095 4 350 6,2 % 

Avløp             

Abonnementsgebyr 2 078 2 246  2 078 2 246  2 078 2 246  2 078 2 246  

Forbruksgebyr 3 349 3 432  2 871 2 942  2 392 2 452  4 784 4 903  

Sum årsgebyr 
avløp 5 427 5 678 4,6 % 4 949 5 188 4,8 % 4 470 4 698 5,1 % 6 862 7 149 4,2 % 

Standard 
renovasjonsgebyr 4 340 4 565 5,2 % 4 340 4 565 5,2 % 4 340 4 565 5,2 % 4 340 4 565 5,2 % 

Fast 1 239 1 409  1 239 1 409  1 239 1 409  1 239 1 409  

Variabel rest 3 101 3 156  3 101 3 156  3 101 3 156  3 101 3 156  

Feiegebyr 300 305 1,7 % 300 305 1,7 % 300 305 1,7 % 300 305 1,7 % 

Samlede 
eiendomsgebyr 
eks. eiendomsskatt 

13 292 13 943 4,9 % 12 542 13 135 4,9 % 11 755 12 326 4,9 % 15 597 16 369 4,9 % 

Eiendomsskatt 
(snitt) 4 284 4 284 0,0 % 3 752 3 752 0,0 % 3 220 3 220 0,0 % 5 880 5 880 0,0 % 

Sum 17 576 18 227 3,7 % 16 294 16 887 3,6 % 14 975 15 846 5,8 % 21 477 22 249 3,6 % 
Figur 45: Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt 2018 – 2019 
 
*Standard bolig 120 m2 iht.. KOSTRA 

3.9 Tilskudd og overføringer til andre 
Frivillig innsats er viktig for kommunen og for et levende lokalsamfunn. For å gi gode rammevilkår 
gir derfor kommunen økonomisk støtte til lag, foreninger og andre organisasjoner. I tillegg ytes 
støtte til lag, foreninger og andre som ivaretar viktige oppgaver for kommunen. 
Kommunen yter ulike tilskudd: 

• Driftstilskudd lag og foreninger - tilskuddet deles ut etter søknad en gang pr. år. Revidert 
regnskap og årsmelding fra forrige år må leveres. 

• Prosjekt/arrangementsstøtte/produksjonsstøtte lag/foreninger – søknader behandles 
fortløpende. Vanligvis gis støtte i form av underskuddsgaranti. Utbetaling foretas normalt 
etter at rapport og regnskap med kopi av bilag er levert. 

• Stipender - Talent Arendal er et stipend som skal stimulere karrieresatsingen til unge 
talenter innen idrett og kultur. Stipendet ble etablert i 2015, i samarbeid med bedriften NOV 
og den tidligere stiftelsen KULTURA. Stipendet deles ut etter søknad en gang pr. år. En 
jury sammensatt av representanter fra bidragsyterne og kulturenheten vurderer søknadene 
og tildeler stipend – inntil 6 stipend à 50 000 kroner. 

• Driftstilskudd kulturinstitusjoner – de fleste er hjemlet i egne politiske vedtak. Årsmelding 
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med regnskap leveres hvert år. 
• Diverse driftstilskudd – de fleste tilskuddene er enten hjemlet i egne politiske vedtak, 

administrative vedtak eller avtaler. Rapport/regnskap må leveres. 
• Engangstilskudd – politiske vedtak. 

Knyttet til budsjettsalderingene foreslår rådmannen enkelte justeringer. Av listen som tilsammen 
har vært på om lag 35 mill. kroner, så reduseres denne med ca. 1,3 mill. kroner i 2019. Dette 
fordeler seg slik: 

• Vinterfestivalen - 50 000 kroner 
• Bynatt - 75 000 kroner 
• «Oss over 60» - 50 000 kroner 
• Kulturhusmillionen - 500 000 kroner 
• Flaskeskutesamlingen - 181 000 kroner 
• Arkivet Kristiansand - 30 000 kroner 
• Ung klassisk - 20 000 kroner 
• Foreningseide bygg - 49 000 kroner 
• Gatejuristen - 100 000 kroner 
• KIA - 50 000 kroner 
• Kirkens SOS - 150 000 kroner 

I tillegg foreslås tilskudd til ATV ikke videreført fra 2020. 
Det er bystyret som vedtar listen over tilskudd. Endelig tilskuddsliste består av kommunens 
vedtatte tilskudd og inneholder ikke lovpålagte oppgaver som eksempelvis tilskudd til trossamfunn. 
Listen inkluderer heller ikke driftstilskudd, eksempelvis overføring til IKT Agder og AKST. Listen 
over tilskudd og overføringer til andre følger som vedlegg. 

3.10 Saldering handlingsprogramperioden 2019-2022 
Tallene i tabellen under viser utviklingen av kommunens sentrale inntekts- og utgiftsposter i 
handlingsplanperioden. Det er budsjettert i 2019-kroner. 

Tall i hele 1000   
Forslag til 
budsjett 

2019 

Forslag til 
budsjett 

2020 

Forslag til 
budsjett 

2021 

Forslag til 
budsjett 

2022 

Sum frie disponible inntekter  -2 636 190   -2 653 238   -2 665 646   -2 678 187 

Netto finansinntekter/-utgifter  112 603   171 695   179 914   188 805  

Netto avsetninger  -4 357   1 730   1 730   1 730  

Overført til investeringsregnskapet  4 551   2 597   11 400   14 400  

Til fordeling drift  -2 523 393   -2 477 216   -2 472 602  -2 473 252  

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  2 523 393   2 503 216   2 498 602   2 499 252  

Regnskapsmessig mer/-mindreforbruk  -   26 000   26 000   26 000  
Figur 46: Skjema 1A 2019-2022 

Sum frie disponible inntekter viser en økning på 42,0 mill. kroner fra 2019 til 2022. Økningen 
knytter seg hovedsakelig til skatt på eiendom med omlag 40,0 mill. kroner. Det er lagt til grunn for 
budsjetteringen en videreføring av promillesats på eiendomsskatten (7 promille), men på grunn av 
tilvekst av eiendommer og boliger foreslås det en økning med 2,0 mill. kroner i 2019. Bystyret 
vedtok i sak 18/37, 22.03.2018 at eiendomsskattetakstene fra og med 2020 skal fastsettes ved å 
foreta kontorjustering. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag. Grunnlaget for budsjettering av 
rammetilskudd og skatt tar utgangspunkt i KS prognosemodell med påslag på 2,6 % for lønns- og 
prisvekst. Skatteanslaget er økt med 6,0 mill. kroner utover prognosen til KS med utgangspunkt i 
økt skattenivå og inntektsutjevning. Den endelige justeringen blir ikke klar før statsbudsjettet 
legges frem i oktober måned. 
Netto finansinntekter/-utgifter øker med 76,2 mill. kroner i handlingsplanperioden. Renteinntekter 



Handlingsprogram 2019-2022 91(147) 

og utbytte øker totalt med omlag 14,0 mill. kroner og relaterer seg hovedsakelig til rente- og 
avdragsinntekter fra de to foretakene Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF. Utbytte fra 
Agder Energi AS er budsjettert med 37,8 mill. kroner hvert av årene i perioden. Renteutgiftene 
øker fra 110,8 mill. kroner i 2019 til 123,9 mill. kroner i 2022. Den største økningen skjer fra 2021 til 
2022 og knytter seg til den store investeringen i helsebygg. På avdragssiden skjer en gradvis 
opptrapping til ny beregningsmåte på minimumsavdrag i henhold til ny kommunelov gjeldende fra 
2020. Avdrag på kommunens investeringslån anslås til 115,0 mill. kroner i 2019 og øker til 192,4 
mill. i 2022. Økningen utgjør 77,4 mill. kroner. Den store investeringen i helsebygg fra 2022 gjør at 
avdragsbelastningen øker spesielt dette året. I budsjett 2018 var det lagt inn noe opptrapping av 
avdrag for tilpasning til ny beregning av minimumsavdrag, men dette er nå tatt ut da rådmannen 
ikke har funnet rom for denne tilpasningen i forbindelse med saldering av budsjett 2019. 
Netto avsetninger budsjetteres i 2019 med 4,3 mill. kroner hvor beløpet framkommer ved at det 
hentes inn mer fra fond enn det avsettes. For hvert av årene 2020 - 2022 budsjetteres med en 
netto avsetning på 1,7 mill. kroner. Beløpet knytter seg til avsetning til bundne fond fra 
konsesjonskraftsinntekter (1,4 mill. kroner) og reguleringsinntekter (0,3 mill. kroner). 
reguleringsinntekter  
Overføring til investering 2019 beløper seg til 4,5 mill. kroner og øker til 14,4 mill. kroner i 2022. 
Det er for 2019 - 2022 lagt til grunn 1,4 mill. kroner i overføring til investering for å dekke utgifter til 
egenkapitaltilskudd KLP og 1,0 mill. kroner i forbindelse med startlån. I 2019 er det lagt inn 2,0 mill. 
kroner knyttet til aksjekjøp vedr. nytt parkeringshus Tyholmen. Utbytte fra Agder Energi AS 
overføres med 9,0 mill. kroner i 2021 og 12,0 mill. kroner i 2022. Rådmannen har ikke funnet rom 
for overføring av noe av overskuddet fra Agder Energi AS til investering for årene 2019 og 2020. 
Tabellen over viser en tydelig nedgang i beløp som kan fordeles til enhetenes drift. For 2019 er 
budsjettforslaget saldert med 2 523,3 mill. kroner. Selv med stram drift må det finnes tiltak for 
omlag 26 mill. kroner for å skape budsjettbalanse for årene 2020 - 2022. 

Tall i hele 1000  
Forslag 
budsjett 

2018 

Forslag 
budsjett 

2019 

Forslag 
budsjett 

2020 

Forslag 
budsjett 

2021 

Forslag 
budsjett 

2022 

Helse og levekår  1 005 908   916 948   907 534   906 855   906 855  

Barn, unge og familier  842 539   978 231   968 602   967 602   967 602  

Kultur, infrastruktur og utvikling  171 304   177 350   168 670   164 323   158 992  

Andre tjenester  434 164   450 864   458 409   459 821   465 802  

Sum  2 453 915   2 523 393   2 503 215   2 498 601   2 499 251  
Figur 47: Skjema 1 B - netto driftsutgift pr. enhet fordelt på tjenesteområdene 2019-2022 

Oversikten viser fordelingen mellom de ulike tjenesteområdene i handlingsplanperioden og er 
basert på skjema 1B - netto driftsutgift pr. enhet. 
Tabellen viser at netto driftsutgifter øker med ca. 69,5 mill. kroner fra 2018 til 2019. Deretter 
reduseres enhetenes rammer med 20,2 mill. kroner fra 2019 til 2020 og ytterligere med 4,6 mill. 
kroner fra 2020 til 2021. Siste året øker det marginalt med ca. 1 mill. kroner i forhold til 2021. Dette 
viser at enhetene har sterk innstramming i perioden og det vil bli utfordrende for enhetene å holde 
budsjettrammen uten at tjenestetilbudet berøres. Reduksjon i Helse og levekår fra 2018 til 2019 
må sees i sammenheng med økning i ny sektor Barn, unge og familier og opprettelse av tre nye 
enheter under dette tjenesteområdet. 
Selv om driftsutgiftene reduseres fra 2020 er det likevel ikke nok til å skape balanse i 
handlingsprogramperioden. Det må i tillegg jobbes med tiltak i størrelsesorden 26 mill. kroner i de 
tre siste årene for å få til budsjettbalanse i perioden. Tiltakene er ikke innarbeidet for 
tjenesteområdene i tabellen over. 
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Tall i hele 1000  Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Sum driftsinntekter -3 352 000  -3 388 432  -3 410 228  -3 428 210  -3 444 640  

Sum driftsutgifter 3 393 975  3 432 846  3 420 543  3 427 231  3 434 965  

Brutto driftsresultat 41 975  44 414  10 315  -979  -9 675  

Sum finans, motpost avskrivninger -29 338  -44 608  11 358  13 849  19 545  

Netto driftsresultat 12 637  -194  21 673  12 870  9 870  

Netto avsetninger -12 637  194 4 327  13 130  16 130  

Regnskapsmessig  
mer-/mindreforbruk 0 0 26 000  26 000  26 000  

Tiltak administrative tjenester   -4 000  -4 000  -4 000  

Tiltak kultur, infrastruktur og utvikling   -4 000  -4 000  -4 000  

Tiltak helse og levekår   -10 000  -10 000  -10 000  

Tiltak barn, unge og familier   -8 000  -8 000  -8 000  

Regnskapsmessig  
mer-/mindreforbruk etter tiltak 0 0 0 0 0 

Figur 48: Økonomisk oversikt drift 2019-2022, Arendal kommune 

Tabellen ovenfor viser tydelig at selv om 2019 er budsjettert i balanse så er tiltakene som 
iverksettes for 2020 og fremover ikke tilstrekkelig. Det er på dette tidspunkt vanskelig å være 
konkret i forhold til hvilke tiltak innenfor de ulike sektorene som skal igangsettes fra 2020, og i 
hvilken størrelsesorden. Rådmannen har av den grunn fordelt ansvaret for tiltak på de fire ulike 
sektorene; Barn, unge og familier, Helse og levekår, Kultur, infrastruktur og utvikling og 
administrative tjenester. Til sammen må det finnes tiltak utover forslaget for 2019 på rundt 26 mill. 
kroner for å balansere i handlingsplanperioden. 
Tabellen viser at brutto driftsresultat blir forbedret i perioden, men pga. negativ utvikling innen 
finansposter blir likevel netto driftsresultat ikke forbedret i forhold til 2019 og handlingsregelen blir 
ikke oppfylt. Negativ utvikling innen finansposter skyldes i hovedsak økt minimumsavdrag i 2020. 

 Tall i hele 1000  
Vedtatt 
budsjett 

2018 

Forslag til 
budsjett 

2019 

Forslag til 
budsjett 

2020 

Forslag til 
budsjett 

2021 

Forslag til 
budsjett 

2022 

Sum driftsinntekter  -3 443 784   -3 487 371   -3 511 356   -3 532 585   -3 552 702  

Sum driftsutgifter  3 418 600   3 470 154   3 451 665   3 456 879   3 456 926  

Brutto driftsresultat  -25 184   -17 217   -59 691   -75 706   -95 776  

Resultat eksterne finans-
transaksjoner/motpost avskrivninger  35 398   16 063   80 913   88 485   104 717  

Netto driftsresultat  10 214   -1 154   21 222   12 779   8 941  

Netto avsetninger  -10 214   1 154   4 778   13 221   17 059  

Regnskapsmessig mer-/ 
mindreforbruk  -     -     26 000   26 000   26 000  

Tiltak - Arendal kommune    -26 000   -26 000   -26 000  

Regnskapsmessig mer-/ 
mindreforbruk etter tiltak 0 0 0 0 0 

Figur 49: Økonomisk oversikt drift 2019 - 2022, Arendal kommune konsern 

Tabellen over viser økonomisk resultat for Arendal kommune konsern. Det er ikke lagt til grunn 
reduksjoner for Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF utover rammen for 2019. Tabellen 
over viser at konserntallene er noe sterkere enn tallene for kommunens tjenester alene viser. 
Konsernets brutto driftsresultat øker positivt i handlingsplanperioden. Arendal kommunes brutto 
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driftsresultat for 2019 viser et negativt beløp på 44,4 mill. kroner. Begge foretakene budsjetteres 
imidlertid med positivt brutto driftsresultat med hhv. 51,3 mill. kroner i Arendal eiendom KF og 10,3 
mill. kroner i Arendal havnevesen KF. Dette bidrar dermed til at konsernet får et positivt brutto 
driftsresultat på 17,2 mil. kroner. I løpet av handlingsplanperioden endres brutto driftsresultatet 
gradvis positivt som et resultat av stram drift og økte inntekter. Begge foretakene bidrar med 
positive brutto driftsresultat i hele handlingsperioden. Konsernets brutto driftsresultat øker fra 17,2 
mill. kroner i 2019 til 95,7 mill. kroner i 2022. 
Resultat eksterne finanstransaksjoner/motpost avskrivning øker betydelig i handlingsplanperioden 
for hele konsernet. I 2019 budsjetteres det netto med 16,0 mill. kroner og dette øker til 104,7 mill. 
kroner i 2022. Økningen knytter seg hovedsakelig til avdrag på investeringslån for både kommunen 
og foretakene. Dersom det i forskrift vil komme føringer på at endringen skal tas over tid så bedrer 
dette resultatet og vil også kunne utsette tiltakene på drift. 
Konsernets netto driftsresultat 2019 er positivt og beløper seg i rådmannens forslag til 1,1 mill. 
kroner. I løpet av perioden endres dette til et negativt netto driftsresultat på 8,9 mill. kroner. 
Rådmannen har ikke funnet rom for å ta ned driftsnivået slik at målet om 1,75 % netto driftsresultat 
kan nås. For årene 2020 - 2022 må det jobbes videre med å sette inn tiltak for omlag 26,0 mill. 
kroner i Arendal kommune for å nå budsjettbalanse. 
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4 Arbeidsgiverstrategi 

4.1 Arbeidsgiverstrategi, visjon og satsingsområder 
Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av 
høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi. 
Arbeidsgiverstrategien tar utgangspunkt i kommunens visjon «Varm, stolt, utadvendt». Denne skal 
bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Formålet er å synliggjøre et 
medarbeiderskap preget av mangfold og arbeidsglede og å sikre at alle ansatte bidrar til 
utviklingen av effektive tjenester av høy kvalitet. 
Arendal kommune har en desentralisert organisering hvor ledere og ansatte blir vist tillit, og vet at 
gode resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Kommunen som arbeidsgiver har 
forventninger om faglig utvikling, godt lederskap og at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø preget av 
mangfold og arbeidsglede. Gjennom godt lederskap og godt medarbeiderskap skal kommunen 
beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. 
Utfordringsbildet på kommunenivå: 

• En stor andel deltidsansatte, spesielt innenfor helse og levekår 
• Sykefraværet er fortsatt høyt og det er stor variasjon mellom de ulike enhetene 
• Knapphet på læreplasser for ungdom som vil ta fagbrev 
• Skjev kjønnsfordeling i kommunen, særlig innenfor oppvekst og helse og levekår 

Særlige satsingsområder i handlingsprogramperioden er: 

• Intensivere arbeidet for å få en heltidskultur i hele kommunen 
• Utvikle og intensivere arbeidet med å nå nærværsmålene i alle sektorer 
• Øke antall lærlinger i kommunen vesentlig 
• Likestilling, inkludering og mangfold 

Avvikling av ekstra fridager for seniorer: 
Å beholde seniorer i jobb er viktig for kommunen. Seniorer representerer ofte trygghet, erfaring og 
kompetanse som det er viktig for kommunen å beholde og videreføre til yngre arbeidstakere. 
Kommunen er av den oppfatning at de viktigste seniortiltakene handler om god tilrettelegging, 
utviklende arbeidsoppgaver og et helsefremmende miljø. Alle arbeidstakere over 60 år har rett på 
6 virkedager ekstraferie etter ferieloven, det vil si at arbeidstakere over 60 år har en lov- og 
avtalefestet rett på til sammen 6 uker ferie. 
Kommunen har hatt en ordning med at arbeidstakere over 62 år som arbeider i full stilling gis 10 
ekstra fridager pr. år. Disse kommer i tillegg til de lov- og avtalefestede 6 ukene. Antall fridager 
reduseres i forhold til stillingsprosent, men kan kun innvilges for arbeidstakere med minst 80 % 
stilling. Det er ca. 150 personer som er omfattet av ordningen i dag. I mange tjenester må det 
settes inn vikar når seniorer skal avvikle disse ekstra fridagene. Ordningen utfordrer kommunens 
økonomi og krav til kvalitet i tjenestene når utførelsen av tjenestene blir avhengige av mange 
vikarer. Den allmenne holdningen i samfunnet har bidratt til at ansatte generelt synes å ønske å 
jobbe lenger uansett. Det er rådmannens oppfatning at de lokale tiltakene i dag ikke er like 
vesentlige for den enkeltes valg som de var da ordningen ble innført i 2007. 
Det foreslås å avvikle ordningen fra og med 2019. En avvikling av ordningen forventes å kunne gi 
besparelser på 3,2 mill. kroner i reduserte vikarkostnader. 
Andre tiltak i perioden: 
Stillingsbanken ble i 2018 vedtatt avviklet og erstattet av en ordning med et omplasseringsutvalg. 
Utvalget sikrer at kommunen oppfyller sine forpliktelser ved behov for omplassering av ansatte 
som er økonomisk overtallige eller som trenger omplassering av helsemessige årsaker. For å bidra 
til kvalifisering og opplæring i forbindelse med omplassering foreslås det opprettet et 
kvalifiseringsfond med 200 000 kroner fra og med 2019. 
Det foreslås videre å opprette et generelt opplærings- og utviklingsfond for faste ansatte som 
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ønsker å søke om midler til etter- og videreutdanning med 200 000 kroner fra og med 2019. 
Som et tiltak for å sikre kommunens fremtidige behov for høyt kvalifiserte ledere og ansatte 
foreslås det å avsette 350 000 i 2021 og 700 000 fra og med 2022 til å delta i Trainee Sør sin 
trainee-ordning for virksomheter på Sørlandet. Trainee Sør har som formål å styrke Sørlandets 
konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Næringen på Sørlandet er i sterk vekst og Trainee 
Sør skal tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på 
yrkeskarrieren.  

4.2 Særlige satsinger innenfor arbeidsgiverområdet 
Heltid – arbeidskulturer i endring  

Periodemål arbeidsgiverstrategien Status 2017 Mål 2019 Mål 2020-22 

Andel heltidstilsatte 49 % 55 % 60 % 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 80 % 83 % 85 % 
Figur 50: Andel heltidstilsatte og stillingsstørrelse pr. ansatt - hele kommunen pr. 1.12.2017. Kilde: KS' PAI-register. 

Aktuelle tiltak i perioden på kommunenivå: 

• Intensivering av arbeidet med heltid i oppvekstsektoren. 
• Implementering av nye turnus-ordninger i helse og levekår. De nye ordningene må ivareta 

behovet for økt antall helgetimer, for eksempel gjennom bruk av langvakter. 
• I samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud forankre og gjennomføre nye 

retningslinjer for heltidskultur med heltidsgaranti for nyutdannede. 
Kommunen trenger en heltidskultur fordi: 

• I et pasient-/brukerperspektiv gir heltid bedre kontinuitet, færre personer å forholde seg til 
og økt faglig kvalitet. I flere tjenester oppleves antall hjelpere som en utfordring for den 
enkelte bruker. 

• For samfunnet møter heltidskultur arbeidskraftsbehovet i sektoren, levekårsproblematikken 
og likestillingsperspektivet. Dette er veldig relevant i Arendal hvor vi har utfordringer knyttet 
til blant annet likestilling og inntektsforskjeller. 

• For arbeidsgiver gir mer heltid redusert kontrollspenn for den enkelte leder, færre 
rekrutteringsprosesser, sterkere eierskap til arbeidet hos medarbeidere, lavere turnover, 
forutsigbare vakter for både ansatte og leder, økt kontinuitet og faglig kvalitet i arbeidet. Alle 
de nevnte effektene har påviste positive effekter på nærværet. Heltidskultur er 
kostnadseffektivt og vil gi muligheter for mer faglig ledelse og mindre administrasjon. 

• For arbeidstakerne gir heltid forutsigbar arbeidstid og fritid, inntektssikring, oppsigelsesvern 
og pensjonsrettigheter. Det viser seg også at de nyutdannede arbeidstakerne i større grad 
ønsker seg heltidsstillinger. Dette er blant annet viktig for å kunne få lån til bolig. 

Den viktigste innsatsen for å oppnå heltidskultur dreier seg om å øke kunnskap og bevissthet. Det 
er nødvendig å endre holdninger og normer for å skape den heltidskulturen vi ønsker. I tråd med 
kommunens målsetting om effektive tjenester av høy kvalitet må pasient- og brukerperspektivet 
være det viktigste i arbeidet med å endre arbeidskulturene i kommunen slik at vi får økt andelen 
heltidstilsatte vesentlig. 
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  Stillinger Ansatte 

Sektor Heltid/ 
deltid 

Antall 
stillinger 

Andel av 
stillinger 

i 
sektoren 

Gjennom-
snittlig 

størrelse 
på stilling 

Andel av 
ansatte i 
sektoren 

Stillings-
størrelse 
pr. ansatt 

Ansatte Årsverk 

Alle Alle 3 299  74 %  80 % 3 041 2 438 

 Deltid 1 914 58 % 55 % 51 % 61 % 1 557 954 

 Heltid 1 385 42 % 100 % 49 % 100 % 1 484 1 484 

Administrasjon Alle 301  88 %  89 % 298 265 

 Deltid 90 30 % 60 % 29 % 61 % 85 52 

 Heltid 211 70 % 100 % 71 % 100 % 213 213 

Undervisning Alle 884  77 %  85 % 798 682 

 Deltid 445 50 % 55 % 40 % 64 % 322 206 

 Heltid 439 50 % 100 % 60 % 100 % 476 476 

Barnehager Alle 189  86 %  87 % 187 162 

 Deltid 70 37 % 62 % 36 % 63 % 67 42 

 Heltid 119 63 % 100 % 64 % 100 % 120 120 

Helse/pleie/omsorg Alle 1 664  66 %  72 % 1 536 1101 

 Deltid 1 244 75 % 55 % 71 % 60 % 1 085 650 

 Heltid 420 25 % 100 % 29 % 100 % 451 451 

Samferdsel og 
teknikk Alle 175  93 %  95 % 173 164 

 Deltid 23 13 % 50 % 11 % 51 % 19 10 

 Heltid 152 87 % 100 % 89 % 100 % 154 154 

Annet Alle 86  74 %  80 % 80 64 

 Deltid 42 49 % 47 % 39 % 48 % 31 15 

 Heltid 44 51 % 100 % 61 % 100 % 49 49 
Figur 51: Heltid og deltid i Arendal kommune. Kvinner og menn. Tall pr. 1.12.2017. Kilde: KS’ PAI-register. 

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser  
Periodemål 

arbeidsgiverstrategien Status 2017 Mål 2019 Mål 2020-22 

Nærvær 92,4 % 93 % 93 % 
Figur 52: Periodemål nærvær 

Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2018 vedtok bystyret en intensivering av arbeidet med 
nærvær i kommunen. 
Aktuelle tiltak i perioden som videreføres: 

• Fornying av IA-avtalen i 2019 og rullering av handlingsplan for IA-arbeidet. 
• Gjennom rullering av handlingsplan for bedriftshelsetjenesten forsterke og utvikle 

samarbeidet med Agder Arbeidsmiljø IKS som vår viktigste partner i det systematiske 
arbeidet med å forebygge og følge opp sykefravær. 

• Supplere egen og bedriftshelsetjenestens kompetanse og kapasitet på individuell 
oppfølging med tiltaket «Raskere frisk» levert av ekstern leverandør. Tiltaket er 
konkurranseutsatt i 2018 og ny leverandør vil bli valgt i løpet av høsten. 

• Vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet med andre aktører som NAV arbeidslivssenter, 
Durapart, Frisklivssentralen og andre. 

Gjeldende IA-avtale utløper 31.12.2018. IA-avtalen vektlegger forebygging og inkludering. Arbeidet 
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med nærvær og helsefremmende arbeidsplassutvikling må derfor videreføres og videreutvikles. I 
dette arbeidet er Agder Arbeidsmiljø IKS, NAV Arbeidslivssenter, verneombudene og de 
tillitsvalgte viktige samarbeidspartnere. 
Tiltaket «Raskere Frisk» er et verktøy som ledere kan tilby ansatte som er sykmeldt eller står i fare 
for å bli sykmeldt. Tiltakene er individuelt tilpasset og inneholder jobbrettet fysisk aktivitet, 
arbeidsmarkedsrettet coaching, tett dialog med leder samt undervisning og veiledning. Arendal 
Kommunale Pensjonskasse bidrar med midler til tiltaket. 
De lokale HMS-utvalgene er kommunens viktigste fora for utvikling av helsefremmende arbeid på 
den enkelte enhet/avdeling, ikke minst i forhold til å involvere personalgruppen i dette 
utviklingsarbeidet. 
Nye tiltak i perioden på systemnivå: 

• Gjennomgå og friske opp rutiner og veiledninger. 
• Styrke lederes kompetanse på sykefraværsoppfølging, hente inspirasjon fra gode 

eksempler i egen kommune. 
• Et statistikkprosjekt for å legge grunnlaget for å jobbe fakta- og kunnskapsbasert. 

Dokumentere resultater og aktivt bruke kontrollgrupper.  
På enhets-/avdelingsnivå: 

• Intensivert støtte og oppfølging av enkeltledere og HMS-utvalg på enheter/avdelinger med 
uvanlig høyt fravær. Aktuelle tiltak kan være bruk av «Raskere frisk», bistand fra Agder 
Arbeidsmiljø IKS og NAV Arbeidslivssenter. 

På individnivå: 

• Etablere «IA-dagen»; Medarbeidere med høyt sykefravær kalles inn til sentralt utvalg en 
gang i måneden. Sammensatt utvalg med HR, leder, vernetjenesten, tillitsvalgte, NAV og 
bedriftshelsetjeneste. Målet er å avklare funksjonsevne og muligheter for tilrettelegging.  

Lærlingesatsingen  
Periodemål 

arbeidsgiverstrategien Status 2017 Mål 2019 Mål 2020-22 

Antall lærlinger 81 88 139 
Figur 53: Antall lærlinger 31.12.2017 

Tiltak i perioden: Øke antallet læreplasser til opp mot 140 (over 3 lærlinger pr. 1 000 innbyggere) 
Arendal kommune er en av Aust-Agders største lærebedrifter. Som en sentral samfunnsaktør, og 
tjenesteleverandør for Arendals befolkning, må kommunen sikre kvalifisert arbeidskraft i 
kommunen i årene som kommer. Videre er det en del av kommunens samfunnsansvar å sikre at 
ungdommer som starter et utdanningsløp mot et fagbrev sikres muligheter til å fullføre med 
lærlingeplass. Mangel på læreplass er den viktigste enkeltårsaken til at ungdom dropper ut av 
yrkesfag. I tillegg til økningen i kommunale lærlingeplasser, som satsingen legger opp til, vil 
kommunen i samarbeid med opplæringskontorene arbeide for å stimulere andre offentlige og 
private virksomheter til også å opprette tilstrekkelig antall lærlingeplasser. 

 
Figur 54: Lærlingesatsingen - økning mill. kroner og antall totalt 
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Likestilling og mangfold 
Arendal kommune skal føre en arbeidsgiverpolitikk som fremmer likeverdige arbeids-, lønns- og 
utviklingsmuligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og 
religion. Likestillingsloven, diskrimineringslovene og kommuneplanen setter overordnede rammer 
for likestillingsarbeidet i kommunen. Kommunen deltar i et regionalt samarbeide koordinert av 
Bufdir for å øke kunnskapen i kommunen om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). 

Strategisk kompetanseledelse 
Kommunen har utarbeidet en kompetansestrategi for å sikre virksomheten og den enkelte 
medarbeider den nødvendige kompetanse til å kunne gi effektive tjenester med høy kvalitet. 
Kompetanse er et potensial som først får verdi når det blir mobilisert. Medarbeiderne som får 
utnyttet sin kompetanse blir mer motiverte, de gjør en større innsats og presterer bedre. Ønske om 
å bidra til fellesskapet og til måloppnåelse blir sterkere, og lojaliteten, gleden og stoltheten over å 
jobbe i kommunen øker. Det er summen av kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som 
utgjør den enkeltes kompetanse. Det er viktig å sikre gode utviklingsmuligheter for våre ansatte 
innenfor hele kompetanseområdets bredde. Den viktigste læringsarenaen er det daglige arbeidet 
og samarbeidet med kollegaer på egen arbeidsplass. 
Kommunens lederutviklingsprogram bygger på prinsippene fra kompetansestrategien og er rettet 
mot enhetsledere og avdelingsledere og tar sikte på å styrke helhetlig ledelse på alle 
tjenesteområder. Kompetanseprogrammet bygger på samfunnsoppdraget, medarbeiderskap og 
omstilling. Programmet skal stimulere til en innovativ og utviklingsorientert kultur. 
Kommunen benytter KS' 10-faktor-modell for medarbeiderundersøkelser. Forskning i mange 
organisasjoner har gitt kunnskap om hva som er viktigst for å motivere medarbeidere og få dem til 
bruke kompetansen sin best mulig, herunder hva slags lederatferd som er best for å oppnå dette. 
Undersøkelsen bygger på godt validerte målemetoder fra forskningen, og den gir utviklingsorientert 
kunnskap om egen organisasjon. 

4.3 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet - læringskultur 
 Periodemål arbeidsgiverstrategien Status 2017 Mål 2019 Mål 2020-22 

Antall HMS-avvik 1 341 2 000 3 000 

Antall kvalitets-avvik 3 005 3 000 3 000 
Figur 55: HMS- og kvalitetsavvik 

Viktige tiltak i perioden: 

• Øke bruken av avvikssystemet i alle sektorer for å skape en læringskultur. 
• Intensivere arbeidet med å ta i bruk LEAN i flere deler av organisasjonen i henhold til 

bystyrevedtak fra 1. tertial 2018. Vi vil legge til rette for opplæring av ledere og ansatte med 
åpne og lukkede kurs. Det kan også være aktuelt å kjøpe konsulentbistand til tyngre LEAN-
prosesser. LEAN handler om kontinuerlig forbedring og vurderes å være et godt verktøy for 
Arendal kommune. 

• Årlig revisjon av HMS handlingsplanen for Arendal kommune 
• Inspirasjon- og informasjonssamlinger for de lokale HMS-utvalgene 
• Grunnleggende HMS-opplæring for nye ledere og verneombud i samarbeid med Agder 

Arbeidsmiljø IKS. 
Som en del av arbeidet med kvalitetsforbedring vil kommunen forsterke arbeidet med å lage en 
læringskultur. Kjennetegn på en god læringskultur er når ledere, verneombud og ansatte er opptatt 
av å skape resultater, nye tankemønstre, fremtidshåp og lærer å lære sammen. I stedet for å lete 
etter feil leter vi etter forbedringer. Skal et elektronisk avvikssystem bidra til læring på systemnivå 
er det viktig å få opp antallet avvik over et kritisk nivå. For å få til dette er det noen suksesskriterier 
som må ligge til grunn: 

• Å melde avvik skal oppfattes som bidrag til læring og forbedring, ikke som en måte å 
kritisere medarbeideres måte å utføre arbeidet på. 
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• De som har innsyn i avvikene og som skal håndtere avvikene må være opptatt av hvordan 
vi kan lære av dette og forbedre våre måter å arbeide på, ikke av hvem som har gjort feil, 
eller hvem som har skyld. 

• Systemet må være enkelt i bruk for den som skal melde avviket og for den som skal 
håndtere avviket. Analyse av avvik på systemnivå er like viktig som håndteringen av det 
enkelte avviket. Avvikshåndtering må aldri oppleves som ekstra byråkrati men må ha en 
praktisk forankring. 

Et viktig prinsipp i Arendal kommune er at HMS-utfordringer skal løses på lavest mulig nivå i 
organisasjonen. Dette følger av den desentraliserte organiseringen og henger tett sammen med 
vår tro på at ledere og medarbeidere som gis tillit og myndighet løser problemene best. 

4.4 Etisk bevissthet og refleksjon 
Etisk bevissthet er viktig i Arendal kommune. Ansatte, ledere og folkevalgte skal være seg bevisst 
at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Alle må kunne stå for 
egne handlinger og vurderinger. Arbeid som utføres skal være i samsvar med lover, regler, 
retningslinjer og vedtak. Arbeidet skal utføres slik at det tåler offentlig oppmerksomhet og slik at 
alle som blir berørt blir behandlet på en rimelig måte i en helhetlig sammenheng. 
Kommunen har i henhold til arbeidsmiljøloven egne rutiner for varsling. Det er et mål for Arendal 
kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og behandles. Kommunen er avhengig av at svikt 
i prosedyrer, rutiner og tjenestetilbud påpekes, meldes og om nødvendig varsles. 
Arbeidsgiverpolitikken i Arendal kommune skal tilrettelegge for et trygt og åpent arbeidsmiljø og vi 
ønsker derfor åpenhet om kritikkverdige forhold. I tråd med arbeidsmiljøloven har alle ansatte i 
Arendal kommune rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, samtidig som 
bestemmelsene gir arbeidstakeren vern mot gjengjeldelse. Kommunen ønsker å ha en god 
ytringskultur, og legge forholdene til rette for intern varsling.  

4.5 Digitalisering og IKT 
Overføring av IKT-ressurser fra kommunen til IKT Agder 
Kommunens arbeid med IKT holder høy kvalitet. Samtidig har IKT Agder gitt innspill til kommunen 
om at det vil være mulig å overføre oppgaver fra kommunen til IKT Agder innenfor eksisterende 
avtale og uten å måtte øke kommunens overføringer. Arendal kommune har i dag 4,8 årsverk i 
rådmannens stab HR, IKT og kvalitet knyttet til IKT og digitalisering. 
Rådmannen foreslår i dette handlingsprogrammet å overføre 2 årsverk til IKT Agder fra 1.1.19. 0,8 
årsverk innenfor IKT stab beholdes i kommunen og fases ut ved naturlig avgang i løpet av 2019 
(halvårseffekt). KomUt-prosjektet beholdes i kommunal regi (1 årsverk, fullfinansiert med statlige 
midler). 1 årsverk til IKT-ledelse beholdes i stab HR, IKT og kvalitet. Denne funksjonen vurderes i 
løpet av 2019 med hensyn på videreføring. En sentral arbeidsoppgave vil være å sikre en myk 
overgang og følge opp at avtalt grensesnitt mot IKT Agder overholdes. Andre arbeidsoppgaver i 
stillingen vil være å bidra til digital endring, støtte kommunens arbeide med LEAN sammen med 
stab HR og enhet for innovasjon, støtte og kvalitetssikre gevinstrealisering av gjennomførte tiltak 
og digital kulturbygging. 
En slik endring vil sikre at vi ikke dublerer kompetanse i kommunen som vi allerede har kjøpt av 
IKT Agder. Videre sikres et sterkest mulig faglig miljø rundt IKT-tjenestene. En svakhet kan være 
at IKT-ressursene blir mindre vare for endringer i tjenesten og kommunens behov. 
Overføringen forutsetter at IKT Agder har vakante stillinger og at overføringen ikke fører til behov 
for økte overføringer fra eierne til IKT Agder. Det må opprettes en avtale med IKT Agder som 
regulerer overføring av ansattes rettigheter og oppgaver. Det forutsettes videre at IKT Agder 
oppretter en kundekontakt-funksjon dedikert til Arendal kommune, og at grensesnitt og 
oppgavefordeling mellom IKT Agder og Arendal gjennomgås og avtales med IKT Agders ledelse i 
løpet av høsten. Det vil bli gjennomført en ROS-analyse i løpet av høsten 2018. 
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Økonomiske effekter: 
  2019 2020 2021 2022 

2 årsverk til IKT Agder -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 

0,8 årsverk fases ut pga. naturlig avgang -360 000 -720 000 -720 000 -720 000 

  Sum -1 960 000 -2 320 000 -2 320 000 -2 320 000 
Figur 56: Økonomisk effekt av overføring av ressurser 

Andre økonomiske forhold vedrørende IKT Agder-samarbeidet: 
Arendal kommune bidrar aktivt med ansatte inn i ulike prosjekter i regi av IKT Agder. Dette er 
positivt for alle parter, men innebærer at Arendal kommune bærer en kostnad på vegne av IKT 
Agder-samarbeidet. I perioden vil kommunen sikre at ansattes deltagelse i IKT Agder-prosjekter 
som går ut over ren brukermedvirkning blir fakturert etter innsats. Dette vil sikre en rettferdig 
fordeling av kostnader innenfor IKT Agder-samarbeidet. Den økonomiske utviklingen i IKT Agder-
samarbeidet har vært svært positiv. Rådmannen legger til grunn at hele eller deler av overskuddet 
tilbakeføres til kommunene. Til sammen er det lagt inn forventninger i handlingsprogrammet om 
økte inntekter fra IKT Agder-samarbeidet med 3 mill. kroner fra og med 2019. 

Digitaliseringsprogram 
Digitaliseringsprogrammet skal sikre at IKT Agder-samarbeidets felles digitaliseringsstrategi og 
kommunenes handlingsplaner på området realiseres. Programmet skal identifisere, anskaffe, 
utvikle og implementere løsninger som gir effektiv tjenesteproduksjon og gode innbyggertjenester. 
Det er vedtatt en økonomisk ramme på totalt 16 mill. kroner til gjennomføringen. Programmet skal 
også følge opp at gevinster av løsningene blir realisert av den enkelte organisatoriske enhet i 
kommunene. 
Programmet har som mål å levere 30 digitale tjenester til innbyggere og næringsliv, der 15 
tjenester er hel-digitale (automatiserte) og 10 er proaktive tjenester, for eksempel tildelinger uten 
søknad. I tillegg kommer fem ikke-definerte tjenester. Tjenestene vil være fordelt over kommunes 
fagområder. Programmet vil sammen med fagområdene definere dette i detalj. 
I tillegg skal programmet tilrettelegge for effektiv tilgang til og gjenbruk av informasjon på tvers av 
prosesser og løsninger for å utvikle en effektiv tjenesteproduksjon med best mulig kvalitet. 
Tjenestene skal være robuste og sikre. Flere og flere tjenester vil derfor legges i «skyen» fremfor 
lokal drift. 

Prosjekter 
Prosjektaktiviteten i IKT-samarbeidet fortsetter, hovedsakelig med utskifting av mindre fagsystemer 
og utbedring og påbygging av eksisterende systemer og tjenester. 

Tjenesteområdene 
Særlige aktiviteter innenfor tjenesteområdene i perioden: 

Pedagogiske tjenester: 
• Høyere PC-tetthet i henhold til vedtatte mål 
• Vektlegging av digital kompetanse og digital dømmekraft 

Helse og levekår: 
• E-helse og velferdsteknologi 
• Deltakelse i interkommunalt samarbeid rundt velferdsteknologi 
• Se for øvrig kapittel om helse og levekår 

Kultur, infrastruktur og utvikling: 
• Ha en sentral posisjon i den nasjonale utviklingen av geografiske informasjonssystemer 
• Innføre e-byggesak 

Administrasjon og økonomi: 
• Utvikling og utvidet utnyttelse av de nye systemene for saksbehandling og ERP 
• Kartlegge og effektivisere arbeidsprosesser. 
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5 Barn, unge og familier 

5.1 Innledning 
Barn, unge og familier 
Arbeids- og ansvarsområdene som siden 2014 har lagt til kommunalsjef for pedagogiske tjenester, 
foreslås utvidet fra 1.1.19. Kommunalsjef for barn, unge og familier vil fra 1.1.19 ha følgende 
ansvarsområder: 

 
Figur 57: Sektor Barn, unge og familier 

Bakgrunnen for denne endringen er at rådmannen mener at denne organiseringen bedre legger til 
rette for at fagfolk på tvers av fag møtes og jobber for å finne gode løsninger når de er samlet i 
samme sektor og under samme leder. Vi har i Arendal i mange år hatt oppvekstteam, men av ulike 
årsaker har ikke disse fungert optimalt. 
I 2019 vil arbeidet med innføring av BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) stå sentralt. 
Vi har i 2017 og 2018 hatt en prosess for bedre samhandling for barn, unge og deres familier i 
Arendal. 
Mål er bestemt: Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i 
barnehagen, på skolen, og i fritiden. 
Holdninger  
Holdninger som skal ligge til grunn for samhandlingen, er bestemt: 

• Arendal kommune skal ha en helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier 
• Barns egenverdi er viktig for alle kommunens tjenester for barn og unge 
• Foresatte er viktige ressurspersoner 
• Gode liv skapes hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden 
• Barn og unge skal bli hørt i saker som omhandler dem selv 
• God psykisk helse er en viktig forutsetning for læring 
• Alle som jobber med barn og unge kan være den ene! 

 
Samhandling  
Samhandling er definert slik: 
Vi handler koordinert ut fra felles forståelse for mål og egne roller. God samhandling forutsetter tillit 
og anerkjennelse av hverandres kompetanse. 
Kjennetegn  
Kjennetegn på at barn og unge har det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden er 
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utarbeidet, og det er satt effekt- og resultatmål. 
I 2019 vil det jobbes målrettet med tiltak for å nå målet: Alle barn og unge skal få den støtten de 
trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden. 
For å nå dette målet, må det implementeres noe ny praksis. Det er alltid krevende i store 
organisasjoner. Ansatte er sammensatte mennesker: sosialt, rasjonelt, emosjonelt, fortolkende, 
politisk. 

• en må være forberedt på motstand - i tale og handling 
• en må skape oppslutning om endring – «viktig», «riktig», «godt»  
• en må kunne gjennomføre endringen - kommunikativ ledelse, endringsledere 

Gjennom god ledelse legger en til rette for endring framfor å tvinge gjennom endring. Gjennom 
bred deltakelse skapes eierforhold og engasjement - indre motivasjon. (Dag Ingvar Jacobsen, prof. 
ved UIA) 
Vi har ikke vært gode nok på verken samordning eller kommunikasjon på tvers av aktuelle 
tjenesteområder. Det betyr ikke at dagens tjenester er dårlige, eller at våre mange ansatte ikke 
gjør en god jobb i dag. Men utfordringene ligger på samspill og samarbeid mellom tjenestene og 
mellom tjenestene og brukerne. 
Kompetansen til den enkelte og for tjenestene som helhet er produktet av kunnskaper x ferdigheter 
x evner x holdninger.  

5.2 Levekår 
Det er satt i gang en felles bred levekårssatsing på Agder der kommunene, fylkeskommunene, KS-
Ager, UIA og Fylkesmannen deltar. 
Det jobbes etter fire spor: 

1. Barn i tidlig oppvekst (Barnehagedeltakelse m.m.) 
2. Grunnskole (Skolen som nærmiljøsenter, styrket foreldresamarbeid, skoleresultater) 
3. Frafall i vgs. (Oppmøte, adferd, veiledning, oppfølging, forberedelse) 
4. Sosialfaglig oppfølging (LOS, Supported employment, styrke og spre eksisterende 

aktiviteter) 
Arendal har utfordringer mht. sysselsetting, andel unge (18-29 år) på arbeidsavklaringspenger og 
andel unge (30-39 år) med uførepensjon (Oxford Reseach 2018). 
Prestasjonene på ungdomsskolen i Arendal og på Agder og frafallet i vgs. avviker ikke fra landet 
ellers slik den lavere deltakelsen på arbeidsmarkedet og forbruket av trygdeytelser skulle tilsi. Men 
her kan en håpe på en forsinket effekt, at bedre skoleresultater og bedre gjennomføring i vgo. vil gi 
høyere yrkesdeltakelse på relativt kort sikt og at det vedvarer. 
Utdanning og kompetanseheving er et sentralt virkemiddel for å bedre levekår og utjevne sosiale 
ulikheter. Det er nær sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og elevenes 
skoleprestasjoner. Å satse på god opplæring og utdanning av kommunens barn og unge er derfor 
helt avgjørende for å lykkes med å heve befolkningens levekår. 
Gode gjennomføringstall i vgo. er en viktig oppgave som vi må jobbe sammen med 
fylkeskommunen om. 
Når det gjelder overgangen fra 10. trinn til videregående opplæring har vi hatt en gledelig økning 
fra 2015 til 2017, fra 97 % til 98,1 %. 
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Figur 58: Overgang grunnskole til vgo., alle eierformer 

Barnehagen er for de aller fleste barna i Arendal starten på den livslange læringen. Barnehagen 
har sin egenart basert på lek, omsorg og læring. Men det å sette inn gode tiltak tidlig i 
barnehagealder gir også et godt grunnlag for en positiv utvikling i skolen. Våre barnehager og 
skoler har sammen et ansvar for at barn får oppleve en god overgang fra barnehage til skole. 
Men at et barn eller en elev sliter i barnehage eller i skole, kan være et symptom på at 
hjemmesituasjonen ikke er tilfredsstillende. Vi har i mange år hatt fokus på dette, men ikke nok. 
Formålet med Kommunedelplan Tidlig innsats – for bedre levekår 2023 er bl.a. å etablere bedre 
samhandling på tvers av fag og sektorer der felles forståelse og retning i kommunens arbeid for 
gode levekår og utjevning av sosial ulikhet er målet. 
BTI-modellen for Bedre Tverrfaglig Innsats vil ha stort fokus i kommunen i 2019 og årene framover. 
Gode barnehager, gode skoler og gode hjelpetjenester skal bidra til å gi alle barn og unge i 
Arendal like muligheter til et godt liv - hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. 

5.3 Tidlig og tverrfaglig innsats 
Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i livet til et menneske, enten vanskene 
oppstår i førskolealder eller senere i livet. 
Tidlig innsats er svært viktig. Med tidlig innsats kan vi unngå at 

• vansken blir unødvendig stor 
• det oppstår tilleggsvansker 

Med tidlig innsats kan vi også forebygge 

• skjevutvikling 
• sosiale vansker 
• lærevansker 
• frafall i skolen 
• å havne utenfor arbeidslivet 

Mange barn har særlige opplæringsbehov som blir fanget opp tidlig av hjelpeapparatet og 
barnehagen/ skolen. Mindre vansker blir derimot ikke alltid oppdaget like lett. Men tidlig innsats er 
viktig også for barn med mindre vansker. 
Vi skal derfor gripe tak når undring/mistanker oppstår, undersøke om barnet kan ha en vanske – 
ikke vente og se. 
Det er viktig å fange opp de barna som trenger noe ekstra så tidlig som mulig. Noen opplever at 
det går for lang tid før de får hjelp. Årsakene kan være mange. Målet er å skape bedre flyt mellom 
hjelpeinstansene i kommunen og mellom kommunale og andre tjenester. Invitere inn til oss, ikke 
henvise videre. 
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Skolene skal ifølge Opplæringsloven §1-4. gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til 
elever i 1. til 4. klasse dersom de strever. 
Det er skolen og læreren som avgjør når det skal settes inn intensiv opplæring, og hvordan 
opplæringen skal gis. 
Skolene skal samarbeide med andre kommunale tjenestetilbydere, som f.eks. barnehager, 
helsestasjon, barnevernet, BUP og helsetjenestene for øvrig. 
Det er viktig med en helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet 
bekymringer til. Vi må: 

• følge opp barn, unge og familier som trenger bistand 
• gi god informasjon til brukerne om tiltak, tjenester og samarbeid i kommunen 
• vite hva egen og andre tjenester kan bidra med for å gi god hjelp 

Vårt ambisiøse mål er at alle barn og unge i Arendal skal trives hjemme, på skolen, i barnehagen 
og i fritiden. 
Mye dreier seg om god ledelse, de rette holdninger, faglig trygghet, godt samarbeid, systematisk 
arbeid, informasjonsutveksling og systematisk evaluering. Ser vi det vi ønsker å se? Hva må vi 
gjøre mer av? Mindre av? 
Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, helsesøstre, 
jordmødre, fagarbeidere, assistenter, leger, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, 
jurister, psykologer, sosionomer, PPT-rådgivere, fritidsmedarbeidere og andre har alle sin plass i 
det arbeidet kommunen gjør overfor barn, unge og deres familier. 
God gjennomføring av videregående opplæring et godt utgangspunkt for deltakelse i fremtidig 
yrkesliv. Rådmannen mener at dersom alle barn og unge i Arendal skal trives hjemme, på skolen, i 
barnehagen og i fritiden, har en et godt utgangspunkt for å gjennomføre vgo. og har et godt 
utgangspunkt for yrkesdeltakelse i en eller annen form. 
Gevinsten er derfor stor både med tanke på økonomi, samfunnsdeltakelse og menneskeverd hvis 
vi lykkes med god tverrfaglig forebygging og tilrettelegging. Viktigst er likevel egenverdien av en 
god barndom og ungdomstid. 

5.4 Demografi 
Arendal kommune er i vekst, og det har i perioden 2011-2018 vært en befolkningsvekst på 1410 
innbyggere (kilde: SSB). 

Arendal, år 2011 2013 2017 2018 

Befolkning 43 229 43 336 44 550 44 639 
Figur 59: Utvikling befolkning 

Som det framgår at tabellen under, har antall barn i perioden 2013 til 2018 i alderen 0-5 år sunket 
hvert år. Fra 2013 til 2018 er antall barn i alderen 0-5 år sunket med 262 barn. 

Arendal, år 2013 2014 2015 2016 2018 

Antall barn 0-5 år 3 131 3 122 3 079 2 964 2 869 
Figur 60: Utvikling antall barn 0-5 år 

Tabellen under viser barnetallene i barnehagene fra 2012 til medio august 2018. Vi ser at det var 
en reduksjon i antall barn fra 2013 til 2014, og denne utviklingen har fortsatt. Dette er en utvikling til 
bekymring. Lave fødselstall er ikke spesielt for Arendal, men vi må være attraktive å flytte til og 
attraktive å bo i for unge familier i årene som kommer. For å redusere de kommunale kostnadene 
pr. barn, har vi tatt ned barnegrupper både i antall og størrelse i våre kommunale barnehager for å 
sikre god utnyttelse av de ansatte. 
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Antall barn i barnehager, tall pr. 15.desember hvert år unntatt inneværende barnehageår 

Barnehageår Antall barn totalt Antall barn  
kommunale bhg. 

Antall barn  
private bhg. 

2012/13 2 383 713 1 670 

2013/14 2 408 704 1 704 

2014/15 2 398 680 1 718 

2015/16 2 351 648 1 703 

2016/17 2 334 614 1 720 

2017/18 2 212 566 1 646 

2018/2019 pr. 15. august 2018 2 149 550 1 599 
Figur 61: Utvikling antall barn i barnehager 

Tabellen under viser at fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18 er tallet på grunnskoleelever i 
kommunen, uavhengig av eierform, redusert med 55 elever (kilde: Skoleporten UDIR). 

Skoleporten - Elevtall, Alle eierformer 

Skoleår 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Tallet på elever 5 342 5 368 5 424 5 406 5 524 5 469 
Figur 62: Elevtall, alle skoleformer 

Tabellen under viser at de private skolene økte med 8 elever i perioden noe som gir at nedgangen 
kun var i kommunale skoler og på tilsammen 63 elever fra skoleåret 2016/2017. 

Skoleporten - Elevtall, Private skoler 

Indikator og 
nøkkeltall 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Tallet på elever 422 447 496 520 547 555 
Figur 63: Elevtall, private skoler 

Med færre antall barn i alderen 0-5 år ligger det an til færre barn i barnehager, men også i skolene 
i årene framover. Det vil i tiden framover komme noen kapasitetsutfordringer ved enkelte skoler, 
mens det ved andre skoler vil være ledig kapasitet. Totalt sett har kommunen nok kapasitet på 
skolebyggene sine, men denne kapasiteten kan ikke utnyttes fullt ut på grunn av 
nærskoleprinsippet (rett til å gå på den nærmeste skolen). 
I barnehagene har det de fem siste årene (2014-2018) vært store barnekull som har sluttet for å 
begynne på skolen. Dette er krevende for barnehagene, da fødselstallet de fire siste årene (2014-
2018) har gått betydelig ned. Prognoser for 2019 viser et lavt fødselstall også i 2019. I 
handlingsprogramperioden vil fødselstallet trolig stabilisere seg på det nivået som det er nå, men 
som er lavere enn for 4-6 år siden. Det vil derfor i perioden 2019-22 antagelig fortsatt bli ledig 
barnehagekapasitet noen steder, mens det andre steder på grunn av flytte- og boligmønster, blir 
kapasitetsutfordringer. Rådmannen ønsker at Arendal kommune blir en mulig aktør for å kjøpe opp 
evt. private barnehager i kommunen som er til salgs. 
Ved økt andel kommunale barnehageplasser vil en lettere kunne fylle opp barnegruppene i 
barnehagene. Med en kommunal barnehage og flere private barnehager i nærheten, må det gjøres 
nøye vurderinger om en skal ta inn et barn i den kommunale barnehagen. Sier en nei, reduseres 
den kommunale barnehageandelen ytterligere. Sier en ja, risikerer en at barnegruppa ikke blir full, 
og kostnadene pr. barn blir store for gruppa og for kommunale barnehager samlet sett. Fulle 
barnegrupper holder kostnader nede.  
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5.5 Satsingsområder 
Barnehager og skoler i Arendal kommune har tre felles satsingsområder: 

• Gode Læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
• Samarbeid med foreldre 

Gode læringsmiljø i skolene og gode læringsarenaer i barnehagene er en forutsetning for læring, 
for god utvikling og god livskvalitet hos det enkelte barn/den enkelte elev. 
I følge rammeplanen skal barnehagen fremme et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn 
skal oppleve å bli sett og kan delta i lek. Miljøet skal støtte opp om lyst til å leke, utforske, lære og 
mestre. Dette har Arendalsbarnehagene stort fokus på, og dette fokuset skal fortsette i 2019. 
Med «læringsmiljø» i skolen mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på 
skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. 
For å oppnå godt læringsmiljø må en bl.a. ha 

• God klasseledelse 
• Positive relasjoner mellom lærer og elev 
• Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 
• Godt samarbeid mellom hjem og skole 
• God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen 

Forskning viser 

• Elever som opplever læringsmiljøet som spesielt godt, har hatt den beste 
karakterutviklingen etter innføringen av Kunnskapsløftet. (Mld. St. 20, På rett vei)  

• Elever som opplever å ha gode relasjoner til lærerne sine, skårer høyere i lesing. (PISA 
2009)  

• Det at elevene opplever at de ikke ertes eller plages, viser en tydelig positiv sammenheng 
med elevenes faglige resultater i matematikk og naturfag. (TIMMS 2011) 

Følgende mål ble høsten 2016 besluttet som felles mål for barnehager og skoler i Arendal: 
Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Arbeidet med dette felles målet vil fortsette i 2019. Mål er satt opp, og kjennetegn på måloppnåelse 
er laget gjennom bredt forankrede prosesser. Gode læringsmiljø i barnehager og skoler vil bl.a. ha 
fokus i utviklingssamtaler med enhetene og i medarbeidersamtaler i 2019. 
Når barnehagen og skolen er god, bidrar den til at alle barn og unge opplever omsorg, mestring, 
trivsel og læring. Det fremmer god psykisk helse og muligheten til å få et godt liv. 
Vi fortsetter som realfagskommune med fagnettverk på barnehage- og på skolenivå. På skolenivå 
er Froland kommune og vgs. samarbeidsparter i realfagsarbeidet. 
Eksamensresultatene i matematikk på 10.trinn i 2018 i Arendal var rett under landsgjennomsnittet. 

  Arendal 2018 Landet 2018 Arendal 2017 Landet 2017 

Matematikk 3,5 3,6 3,3 3,4 
Figur 64: Eksamensresultater matematikk 10. trinn 2018 

Som figuren nedenfor viser, er trendlinjen stigende for eksamensresultatene i matematikk i våre 
kommunale skoler. 

Indikator og nøkkeltall 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Matematikk skriftlig eksamen 
- Arendal kommune 2,7 2,8 2,8 3,1 3,3 3,5 

Figur 65: Eksamensresultater matematikk 10. trinn 2018 – utvikling kommunale skoler i Arendal 
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I strategisk kart 2018 – 2021 for grunnskoleopplæringen i Arendal kommune er mål for skole 
- hjemsamarbeidet satt: 
Mål: 

• Foresatte skal involveres i skolenes arbeid for gode lærings-/skolemiljø. 
• Elever, foreldre og ansatte skal kjenne sine plikter og rettigheter. 
• Skolens rådsorganer skal være aktive og oppleves som meningsfulle. 
• Det skal være dialog rundt gjensidige forventninger skole – hjem. 
• Foresatte skal være aktivt involvert i elevens læring. 
• Skolen skal oppleves som en profesjonell arena. 

Får å nå disse målene skal vi blant annet 

• Ha lærings-/skolemiljø som tema på foreldremøter. 
• Ha en skriftlig standard for skole- hjem samarbeid på den enkelte skole. Denne skal blant 

inneholde rutiner for god dialog mellom ansatte og foresatte på den enkelte skole. 
• Møte foreldre/foresatte med respekt og en lyttende holdning. 

Barnehagene og skolene må spille på lag med foresatte i arbeidet mot mobbing, både for å unngå 
mobbing og når mobbing oppstår. 
Spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage binder opp store 
økonomiske ressurser i skole- og barnehagebudsjettene, og det er både faglig og økonomisk viktig 
å jobbe med riktig modell og tankesett på dette området. Vi ønsker inkludering der det er mulig. Å 
jobbe for å unngå utenforskap er viktig. Utstøtingsmekanismer er det mange av på ulike arenaer. 
Målet er at alle barn og unge skal ha tilgang til barn og unges arenaer - og mestre disse. 
Nye måter å jobbe på har startet opp både i barnehager og skoler for å redusere 
spesialundervisningen og styrke den ordinære undervisningen tilsvarende. Dette vil vi ha fokus på 
videre i 2019. 

5.6 Økonomi og KOSTRA 
Barnehage 
Barnehageøkonomi 
Det samlede budsjettet for barnehagedelen av rådmannens stab oppvekst for 2019 er på 280,6 
mill. kroner. Dette er en økning på 8,6 mill. kroner (3,2 %) i forhold til budsjett 2018. 
Kommunen betaler tilskudd til private barnehager etter reglene i barnehageloven og tilhørende 
forskrift om likeverdig behandling. Faktorer som påvirker budsjettbehovet for tilskudd og rammer til 
private barnehager i 2019 ift. budsjett for 2018: 

• Lønnsvekst i kommunale barnehager 
• Prisvekst  
• Ekstra midler til økt pedagogisk bemanning (ny forskrift fra 1. august 2017) 
• Endring i barnetall i både kommunale og private barnehager. 
• 2 nye åpne barnehager (Nedenes og Eydehavn) - åpnet i 2018 

Forventet barnetall i private barnehager i 2019 er litt lavere enn nivået i 2018. 
Tilskudd til private barnehager 
Driftstilskuddet til private barnehager 2019 baserer seg på regnskapstall for 2017 i de kommunale 
barnehagene. Tellingen av barn i private barnehager er iht. årsmeldingen for barnehagene for 
2018 (15.12.17 for året 2018) samt 15.8.2019 og 15.9.2019. Driftstilskudd for 2019 vil bli beregnet 
og vedtatt av rådmannen (jf. PS 163/16) innen 31. oktober 2018 iht. forskrift om tildeling av tilskudd 
til private barnehager. 
I tillegg til driftstilskuddet tilkommer et kapitaltilskudd pr. hele plass som er gradert etter 
barnehagens byggeår. Kapitaltilskuddssatsene fastsettes sentralt (nasjonale satser). 
Familiebarnehager og åpen barnehage får utbetalt tilskudd iht. nasjonale satser da Arendal 
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kommune ikke har egne barnehager i disse kategoriene. 
Budsjettet for tilskudd til de private barnehagene baserer seg på barnetall i de private barnehagene 
pr. 15.08.18 og estimert antall 15.12.18. Det faktiske tilskuddet til de private barnehagene blir 
beregnet ut fra barnetall ved tellingene som nevnt over. På bakgrunn av foreløpige beregninger, er 
tilskudd til private barnehager 2019 budsjettert med 266,5 mill. kroner. Det gjøres oppmerksom på 
at dette beløpet kan bli endret som følge av nasjonale endringer i modellen og faktisk antall barn. 
Vurdering av barnehageøkonomi sett i et lengre perspektiv 
Arendal kommune har stort fokus på å effektivisere egen barnehagedrift for å få ned kostnadene. 
God drift i de kommunale barnehagene medfører lavere tilskudd til de private barnehagene på sikt. 
Nedgangen i antall barn de siste årene har imidlertid medført økte kostnader pr. barn i de 
kommunale barnehagene som følge av at ledige plasser ikke har medført lavere kostnader/færre 
ansatte. Dette har det vært stort fokus på i 2017 og 2018 og det er gjort flere grep for å få tilpasset 
kostnadsnivået/antall ansatte ift. antall barn. Disse tiltakene vil få noe utslag på tilskuddet til private 
barnehager i 2019, og større effekt fra og med 2020. 
Antall barnefødsler har hatt en negativ utvikling i Arendal de siste årene, men nedgangen i antall 
barn i barnehage er ikke redusert tilsvarende. Andelen barn 1-5 år som går i barnehage har økt fra 
90,7 % i 2015 til 93,2 % i 2017. I tillegg har det vært en endring i forholdet mellom kommunale og 
private barnehager de siste årene. I 2014 gikk ca. 70 % av barna i private barnehager. I 2018 er 
denne andelen økt til 74,4 %. Det betyr at tilskudd til private barnehager ikke har hatt den 
reduksjonen som man forventet for et par år siden. Det forventes fortsatt en reduksjon i totalt antall 
barn 1-5 år i noen år til før det flater ut, men dersom andelen barn som går i barnehage fortsetter å 
øke, så vil ikke antall barn i private barnehage endres vesentlig. Det betyr at man må forvente at 
tilskudd til private barnehager fremover vil ligge på samme nivå som i 2019 (med justering for 
lønns- og prisvekst) 

 
Figur 66: Utvikling barnetall private barnehager 

 
Figur 67: Utbetalt tilskudd til private barnehager 

15.12.2014 15.12.2015 15.12.2016 15.12.2017 Estimat
15.12.2018 Estimat 15.12.19

Barn 0-2 år 609 608 633 640 603 627
Barn 3-5 år 1093 1065 1069 1072 1075 1040
Sum 1702 1673 1702 1713 1678 1667
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Sum ramme Regnskap 2017 Opprinnelig 
budsjett 2018 HP 2019 

Tilskudd til private barnehager 247,8 mill. kroner 255 mill. kroner 266,5 mill. kroner 

Kommunale barnehager (funksjon 201) 73,6 mill. kroner 68,2 mill. kroner 65,8 mill. kroner 
Figur 68: Utvikling rammer barnehage 

KOSTRA 
Nedenfor følger tabeller med utvalgte KOSTRA-tall for barnehagesektoren. KOSTRA gir viktig 
informasjon og brukes som grunnlag for budsjettet 2019 og videre oppfølging av tjenestene. 

 
Figur 69: Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år, barnehage, konsern 
 

 
Figur 70: Antall barn korrigert for alder pr. årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 

KOSTRA viser at Arendal kommune har høyere netto driftsutgifter til barnehage pr. innbygger 1-5 
år enn sammenligningsgruppene og øker mer fra 2016-2017. En årsak til dette er at det er færre 
barn pr. ansatt i Arendal enn i sammenligningsgruppen G13. Høy voksentetthet i barnehagene bør 
gi seg utslag i god kvalitet, men det koster. Det arbeides med å redusere forskjellen i voksentetthet 
og dermed netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år, samtidig som den nye bemanningsnormen må 
følges. Fulle barnegrupper er et uttalt mål. I 2017 brukte Arendal kommune ca. 20 mill. kroner mer 
på barnehage enn gjennomsnittet for vår kommunegruppe. Rådmannen arbeider for å redusere 
dette merforbruket. 
Tiltak økonomi 
Det ble i mai/juni 2018 gjort grep for å ha riktig bemanning i kommunale barnehager barnehageåret 
2018/2019 mot bemanningsnorm og pedagognorm. I 1. tertial ble da rammene til de kommunale 
barnehage redusert med totalt 300 000 kroner. 
I den krevende økonomiske situasjonen kommunen er i, finner rådmannen det riktig å legge en 
innsparing på de kommunale barnehagene i 2019 på samlet 850 000 kroner. Pedagognormen 
gjelder for barnehageåret 2018/19, mens bemanningsnormen må være på plass 1.8.2019. 

Arendal G 13 A-Agder Landet uten Oslo
2015 142 675 130 067 133 853 130 611
2016 144 849 136 470 139 820 137 613
2017 152 534 142 507 146 352 143 914
Endring 2016-2017 5,3 % 4,4 % 4,7 % 4,6 %
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Skole  

Sum ramme Regnskap 2017 Opprinnelig budsjett 
2018 HP 2019 

Kommunale skoler 380 705 632 379 410 000 381 834 238 
Figur 71: Utvikling rammer skole 

I budsjettet for 2019 er det satt av 381,8 mill. kroner til de kommunale skolene. 
2 mill. kroner til satsingen på tidlig innsats ligger inne i rammen fra tidligere år og videreføres i 
2019. Det er justert for endringer i elev- og klassetall pr. august 2018. Fra regulert budsjett 2018 er 
det økning på to klasser på barnetrinnet og en klasse på ungdomstrinnet som tilsvarer 2,4 mill. 
kroner. Det er en økning i antall elever som tilsvarer 1,7 mill. kroner. Det vil bli gjort ny vurdering av 
skolenes rammer når GSI-tallene er klare i oktober. Rådmannen ber om fullmakt til å omfordele 
midler mellom skolene, dersom GSI-tallene gir endringer i klasser og elever i forhold til det som nå 
er lagt til grunn for den enkelte skole. I tillegg er rammen oppdatert med lønnsoppgjøret fra 2017 
og pensjonssatsene er oppdatert. 
Budsjettrammen til Lunderød skole og ressurssenter, Rykene barnehage og barnehagen ved 
Strømmen oppvekstsenter holdes utenom fordelingsmodellen til skolene. I tillegg holdes følgende 
momenter utenfor fordelingsmodellen: 320 000 kroner til leie av kunstgressbaner ved tre skoler, 
1,7 mill. kroner til Arendalsmodellen, 0,5 mill. kroner til skole med mindre enn 115 elever og 
494 000 kroner til Moltemyr skole for innleie av bygg. 
Budsjettrammen til Lunderød skole og ressurssenter er på 20,6 mill. kroner, og er justert ned med 
1,5 mill. kroner fra 2018 til 2019. 
Nytt tilbud for elever på mellomtrinnet på Hove 
Det er trukket 2,4 mill. kroner fra skolenes rammer for å finansiere et tilbud til elever på 
mellomtrinnet for elever med psykososiale vansker, lokalisert på Sandum (jf. bystyresak PS 18/91). 
Trekket fordeler seg slik: 

  Trekk Sandum, 2,4 mill. kroner 

Lunderød skole og ressurssenter 0 

Birkenlund skole  -219 000 

Asdal skole  -226 000 

Stuenes skole  -244 000 

Nedenes skole  -212 000 

Stinta skole  -249 000 

Roligheden skole  -225 000 

Hisøy skole  -204 000 

Eydehavn skole  -68 000 

Flosta skole  -58 000 

Moltemyr skole  -224 000 

Myra skole  -123 000 

Nesheim skole  -61 000 

Rykene skole  -91 000 

Sandnes skole  -120 000 

Strømmen oppvekstsenter  -75 000 

Sum -2 400 000 
Figur 72: Trekk rammer skole ifm. mellomtrinn Sandum 
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Et kutt på 9,65 mill. kroner 
Det er lagt inn et kutt på 9,65 mill. kroner i skolenes rammer. Fordelingsmodellen for skolene er 
brukt til å fordele nedtrekkene som fordeler seg slik: 

  Trekk, skoler 9,65 mill. kroner 

1-10 Birkenlund -878 009 

1-10 Asdal -905 625 

1-10 Stuenes -990 548 

1-10 Nedenes -857 741 

1-10 Stinta -1 000 999 

1-10 Roligheden -889 480 

1-10 Hisøy -833 688 

Eydehavn -276 102 

Flosta -238 334 

1-10 Moltemyr -903 822 

Myra -493 098 

Nesheim -247 927 

Rykene oppvekstsenter -356 726 

Sandnes -483 564 

Strømmen oppvekstsenter -294 336 

Sum -9 650 000 
Figur 73: Trekk rammer skole 

Hove leirskole 
Det er ved Hove leirskole tilsatt leirskolelærer i 30 % stilling fra 1.8.18, jf. Bystyresak PS 18/65. 
Det er en intensjon om at stillingen øker i omfang på et senere tidspunkt når leirskolen har etablert 
seg. Stillingen er lagt til rådmannens stab oppvekst. Hvis leirskolen fylles opp som planlagt, vil 
refusjoner fra kommuner som benytter leirskoen, dekke pedagogens lønn. 
KOSTRA 
Nedenfor følger tabeller med utvalgte KOSTRA-tall for skolesektoren. KOSTRA gir viktig 
informasjon og brukes som grunnlag for budsjettet 2019 og videre oppfølging av tjenestene. 

 
Figur 74: Netto driftsutgifter til grunnskole (202, 215, 222, 223) pr. innbygger 6-15 år, konsern 

Indikatoren Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren viser at Arendal kommune har lavere netto 
driftsutgifter til skole enn sammenligningsgruppene. Men når man vurderer denne indikatoren må 

Arendal Gruppe 13 Aust-Agder Landet  uten Oslo
2015 93 215 93 954 104 665 102 278
2016 92 936 96 169 106 812 104 737
2017 96 733 98 768 107 158 107 654
Endring 2016-2017 4,1 % 2,7 % 0,3 % 2,8 %
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man ta høyde for at nesten 10 prosent av innbyggerne i aldersgruppen 6-15 i Arendal går på privat 
skole. Det betyr at i denne indikatoren deles kommunens utgifter til de kommunale skolene på flere 
innbyggere enn man har kostnadene til. De private skolene får tilskudd direkte fra staten, og 
kommunen får trekk i rammen for disse elevene. 

 
Figur 75: Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 

Andelen elever som får spesialundervisning i grunnskolen i Arendal er høyere enn 
sammenligningsgruppene. Andelen holder seg på samme nivå som i 2016, og er fortsatt noe 
lavere enn i 2015. Det har vært fokusert på å få ned andelen som får spesialundervisning, og det 
vil fortsatt ha fokus i 2019-22. Ved redusert spesialundervisning skal en ikke gi mindre tilpasset 
opplæring, men skolen får større fleksibilitet i bruken av midler til tilpasset opplæring (TPO). 
Kommentarer til tabellen under: 

• Gruppestørrelsen i Arendal er lavere enn gruppe 13, men høyere enn Aust-Agder og landet 
uten Oslo. Gruppestørrelsen har gått ned fra 2016. 

• Det er flere lærere over 60 år enn i sammenligningsgruppene. Dette kan være med å dra 
kostnadsnivået oppover og synliggjør at det kommer et generasjonsskifte. 

• Andelen som er i heltidsstilling er høyere enn i Aust - Agder, men lavere enn i gruppe 13 og 
landet uten Oslo. 

• Det er en høyere andel lærere med universitets- og høyskoleutdanning i Arendal enn i G13 
og landet uten Oslo, men marginalt lavere enn i Aust - Agder. 

Grunnskole Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Arendal 
2017 G13 2017 

Aust-
Agder 
2017 

Landet 
uten Oslo 

2017 

Gruppestørrelse 2 (antall) 18,2 18 16,9 17,9 16,1 16,5 

Andel lærere som er 60 år og eldre 13,5 13,3 12,7 10,5 11 11 

Andel lærere i heltidsstilling 65,5 68,9 69,2 74,4 66,7 71,6 

Andel lærere med universitets-/ 
høgskoleutdanning og pedagogisk 
utdanning 

88,9 88,9 88 87,3 88,2 86,8 

Figur 76: Diverse indikatorer grunnskole 

Tiltak økonomi 
I kommunens krevende økonomiske situasjon mener rådmannen at det ville vært naturlig å legge 
ned Eydehavn skole og overføre elevene til Stuenes skole fra 1.8.19 framfor kun å legge et kutt på 
alle skolene. Kommunen vil være i en krevende økonomisk situasjon i flere år framover, og en slik 
nedlegging ville gi en innsparing på 5-6 mill. kroner årlig. 
Rådmannen har imidlertid tatt inn over seg at det ikke er flertall i bystyret for legge ned Eydehavn 
skole. Rådmannen har ved saldering funnet det nødvendig å legge et kutt på skolenes ramme til 
fordeling på 9,65 mill. kroner i 2019. 
Skolene er allerede presset på økonomien, og noen skoler klarer ikke med nåværende rammer å 

Arendal G 13 A-Agder Landet uten Oslo
2015 10,0 7,4 9,2 7,9
2016 9,6 7,4 9,1 7,8
2017 9,6 7,5 9,2 7,9
Endring 2016-2017 0,0 % 1,4 % 1,1 % 1,3 %
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holde budsjettene. Primært fordi det må settes i gang nødvendige styrkingstiltak for elever som 
trenger ekstra oppfølging i form av spesialundervisning. Disse styrkingstiltakene er større lærer-/ 
fagarbeidertetthet. Tidlig innsats i praksis krever bl.a. nok voksne til å være der for de barna og de 
unge som sliter. 
Et kutt til alle skoler vil gjøre det svært krevende å oppfylle lærernormen. Arendal fikk 4,25 mill. 
kroner i øremerkede midler til lærernormen høsten 2018. Reduksjonen i de økonomiske rammene 
vil også kunne reversere den positive utviklingen vi har hatt med å redusere antall 
spesialundervisningsvedtak.  
Det blir en krevende oppgave for skolene å hindre at reduserte rammer til ordinær undervisning 
fører til mer spesialundervisning. 

Helsestasjon og barnevern 
KOSTRA  
Nedenfor følger tabell med utvalgte KOSTRA-tall for helsestasjon og barnevernsektoren. KOSTRA 
gir viktig informasjon og brukes som grunnlag for budsjettet 2019 og videre oppfølging av 
tjenestene. 

Helsestasjon (KOSTRA 
reviderte tall) 

Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Arendal 
2017 G13 2017 

Aust-
Agder 
2017 

Landet 
uten Oslo 

2017 

Avtalte årsverk i helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten pr. 10 
000 innbyggere 0-20 år 
(årsverk) 

25,8 26,6 29,1 36,1 40,4 39,4 

Andel nyfødte med 
hjemmebesøk innen to uker 
etter hjemkomst (prosent) 

111,5 95,2 99,8 89,5 100,4 90,6 

Figur 77: Helsestasjon 

På avtalte årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjeneste ligger kommunen lavere enn 
sammenligningsgruppene, på tross av satsing på dette. Andelen nyfødte som får hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst ligger på 99,8 prosent, tett opp til at alle i kommunen får dette. 

Barnevern (KOSTRA reviderte 
tall) 

Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Arendal 
2017 G13 2017 

Aust-
Agder 
2017 

Landet 
uten Oslo 

2017 

Barnevernstjeneste pr. 
innbygger 0-22 år (kroner) 5 376 5 971 9 309 7 565 8 205 7 978 

Barn med undersøkelse ift. 
antall innbyggere 0-17 år 5 5 5,1 4,7 5,4 4,9 

Andel barn med barnevernstiltak 
ift. innbyggere 0-22 år 4,1 4,2 4,1 3,6 4,5 3,9 

Barn med melding ift. 
innbyggere 0-17 år (prosent) 4,9 5 4,8 4,6 5 4,6 

Figur 78: Barnevern 

Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten har økt mye fra 2016-2017, men dette skyldes i stor grad 
en teknisk korrigering av regnskapsføringen knyttet til enslige mindreårige asylsøkere. Føringene 
skal nå være korrekt og det synliggjør at det er et høyt nivå på kostnadene på barnevern 
sammenliknet med gruppe 13, Aust - Agder og landet. En forklaring på dette er at kommunen har 
relativt mange enslige- mindreårige asylsøkere og indikatoren er noe vanskelig å sammenlikne 
med andre kommuner. Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere er over gruppe 13 og landet 
uten Oslo, men lavere enn Aust-Agder. Andel barn med barnevernstiltak er også over gruppe 13 
og landet uten Oslo, men lavere enn i Aust Agder. Tilsvarende for barn med melding, dette er også 
lavere enn i Aust- Agder, men over gruppe 13 og landet uten Oslo. Indikatorene synliggjør at det er 
levekårsutfordringer i kommunen og fylket. 
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5.7 Barnehager 
Noen kvalitetsindikatorer 
Foreldreundersøkelsen høsten 2017, gjennomført i 39 barnehager i Arendal, svarprosent: 71 
Skala: 1-5 der 5 er best. 

  Arendal kommune (2017) Nasjonalt (2017) 
Ute- og innemiljø 4,2 4,1 

Relasjon mellom barn og voksen 4,6 4,5 

Barnets trivsel 4,8 4,7 

Informasjon 4,1 4,2 

Barnets utvikling 4,6 4,6 

Medvirkning 4,2 4,2 

Henting og levering 4,4 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,5 4,5 

Tilfredshet 4,5 4,5 
Figur 79: Brukerundersøkelse barnehage 

Vi ser at Arendalsbarnehagene på tre av indikatorene har bedre skår enn landet. På indikatoren 
«Informasjon» ligger vi under landet. På de resterende indikatorene ligger vi likt med landet. 
Rådmannen mener at vi bør ha som mål at alle indikatorer skal ligge på eller over 
landsgjennomsnittet. 

Ny bemanningsnorm og ny pedagognorm 
Stortinget har vedtatt ny bemanningsnorm og ny pedagognorm for barnehager. 
Bemanningsnormen gjelder fra 1. august 2018, men barnehagene får et år på seg til å oppfylle 
minimumskravet. Pedagognormen trådte i kraft fra høsten 2018. 
Bemanningsnormen som blir innført, er et minimumskrav om en tilsatt pr. tre barn når barna er 
under tre år og en tilsatt pr. seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre 
år fra og med august det året de fyller tre år. Barnehageeier kan benytte perioden fram til 1. august 
2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning. Etter den tid kan kommunen gi dispensasjon fra 
kravet til grunnbemanning dersom særlige hensyn tilsier det. Slik dispensasjon kan da bli gitt for et 
år av gangen, og barnehageeier må legge ved uttalelse fra samarbeidsutvalget når de søker. 
Fra 1. august 2018 ble ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager gjort 
gjeldende. Barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder pr. sju barn under tre år og en 
pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år. Et barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som 
pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. 

Implementering av ny rammeplan og regionale ordninger for kompetanseutvikling 
for barnehage. 
Arendal kommunes implementering av rammeplanen vil fortsette videre i 2019. 
Kompetanseheving skjer ved korte samlinger med faglig påfyll, oppgaver mellom samlingene og 
arbeid i lærende nettverk. 
Nettverkene er en arena for erfaringsdeling og refleksjon med bakgrunn i teori fra forelesning og 
oppgave mellom samlingene. 
Arendal kommune har som mål med denne kompetanseutviklingen å gi styrere/pedagogiske 
ledere og barnehageledere: 

• Kritisk innsikt i egen yrkesrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og 
samfunnsmandat. 

• Økt fokus på ledelse som legger vekt på tett tilknytning mellom teoristudier og praksisfelt. 
• Fokus på barnehagens læringsmiljø, som er en viktig forutsetning for å styrke barns læring 

og utvikling. 
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Regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage. 
Hensikten med regional ordning er å utligne store variasjoner i kvaliteten på barnehagetilbudet. 
Kompetansemidlene skal bidra til å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. 
Den regionale ordningen skal legge til rette for et styrket samarbeid om kompetanseutvikling 
mellom barnehagemyndighetene, både kommunale og private barnehageeiere, universiteter og 
høgskoler, fylkesmannen og eventuelle andre aktører. 
Det er blitt etablert et samarbeidsforum med alle kommunene i fylket. I Agder er det ca. 385 
barnehager. Ordningen må innrettes med flere underliggende regionale kompetansenettverk for å 
sikre god involvering og deltakelse på. Dette arbeidet er nå satt i gang i Østre Agder. 

5.8 Skoler 
Noen kvalitetsindikatorer 
Tabellen nedenfor viser historiske tall for standpunktkarakterer, skriftlige fag, på 10. trinn for de 
kommunale skolene i Arendal. Resultatene har bedret seg, og lå i 2018 som i 2017 rundt 
landsgjennomsnittet. 
Rådmannen mener at det må være et mål at Arendal stabiliserer seg på eller over 
landsgjennomsnittet når det gjelder standpunktkarakterer. 

Skoleporten - Standpunktkarakterer, kommunale grunnskoler, Trinn 10. 

Indikator og nøkkeltall 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Engelsk skriftlig standpunkt 
- Arendal 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 

Engelsk skriftlig standpunkt 
– Nasjonalt 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 

Matematikk standpunkt 
- Arendal 3,4 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 

Matematikk standpunkt 
– Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 

Norsk hovedmål 
standpunkt - Arendal 3,7 3,8 3,7 3,7 4,0 3,8 3,8 

Norsk hovedmål 
standpunkt - Nasjonalt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 

Norsk sidemål standpunkt 
- Arendal  3,4 3,6 3,4 3,5 3,7 3,7 3,7 

Norsk sidemål standpunkt 
- Nasjonalt 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 

Figur 80: Standpunktkarakterer, kommunale grunnskoler, 10. trinn 

Tabellen nedenfor viser historiske tall for grunnskolepoeng for de kommunale skolene i Arendal. 
Resultatene har bedret seg, og ligger nå rundt landsgjennomsnittet, siste året litt under. 
Rådmannen mener at det må være et mål at Arendal stabiliserer seg på eller over 
landsgjennomsnittet når det gjelder grunnskolepoeng. 

Skoleporten - Grunnskolepoeng, kommunale grunnskoler, 10. trinn 

Indikator og nøkkeltall 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt - Arendal  39,0 39,3 40,1 39,9 41,1 41,1 40,9 

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt - Nasjonalt 39,9 40,0 40,3 40,7 41,1 41,4 41,7 

Figur 81: Grunnskolepoeng, kommunale grunnskoler, 10. trinn  
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Tabellen nedenfor viser historiske tall for eksamenskarakterer, skriftlige fag, for de kommunale 
skolene i Arendal. Arendal hadde resultat i 2018 over landsgjennomsnittet i norsk hovedmål og på 
landsgjennomsnittet i norsk sidemål. Arendal skåret under landsgjennomsnittet i matematikk og 
engelsk. 
Rådmannen mener at det må være et mål at Arendal stabiliserer seg på eller over 
landsgjennomsnittet når det gjelder eksamensresultater på 10. trinn. 

Skoleporten - Eksamenskarakterer, kommunale grunnskoler, 10. trinn 

Indikator og nøkkeltall 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Engelsk skriftlig eksamen 
- Arendal  3,8 3,6 3,8 3,5 3,6 3,9 3,5 

Engelsk skriftlig eksamen 
- Nasjonalt 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 

Matematikk skriftlig 
eksamen - Arendal  3,1 2,7 2,8 2,8 3,1 3,3 3,5 

Matematikk skriftlig 
eksamen - Nasjonalt 3,1 3,1 3,0 2,9 3,3 3,4 3,6 

Norsk hovedmål skriftlig 
eksamen - Arendal  3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,8 

Norsk hovedmål skriftlig 
eksamen - Nasjonalt 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 

Norsk sidemål skriftlig 
eksamen - Arendal  3,2 3,3 2,9 3,1 3,0 3,0 3,4 

Norsk sidemål skriftlig 
eksamen - Nasjonalt 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 

Figur 82: Eksamenskarakterer, kommunale grunnskoler, 10. trinn 

Når det gjelder kartleggingsprøver og nasjonale prøver, mener rådmannen at Arendal må ha som 
mål å ligge på landsgjennomsnittet. 

Elevundersøkelsen 
Tabellen under viser utvalgte indikatorer fra elevundersøkelsen, 7. trinn. Vi ser at ved siste 
undersøkelse har både Arendal kommune og det nasjonale snittet gått ned med 0,1 på trivsel. 
Vurdering for læring er uendret, mens Arendal kommune har hatt en nedgang i andel elever som 
sier de blir mobbet fra sist skoleår, mens det nasjonale snittet økte marginalt. 
Arendal har mål om 0 % på indikatoren mobbing, og det må jobbes i alle ledd for å utvikle et 
læringsmiljø hvor mobbing ikke er akseptert. Indikatoren på mobbing ble endret fra å være et tall lik 
de andre til en prosentandel sist skoleår. Derfor er det ikke lenger tall på denne indikatoren på de 
tidligere skoleårene. 

Skoleporten - Elevundersøkelsen, kommunale grunnskoler, 7. trinn 

Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Trivsel - Arendal  4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 

Trivsel - Nasjonalt 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 

Vurdering for læring - Arendal  3,8 4,0 4,0 3,9 3,9 

Vurdering for læring - Nasjonalt 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 

Mobbet av andre elever på 
skolen - Arendal     11,7 % 9,8 % 

Mobbet av andre elever på 
skolen - Nasjonalt    7,1 % 7,2 % 

Figur 83: Elevundersøkelsen, kommunale grunnskoler, 7. trinn 

Gjennom arbeidet med satsingsområdet Gode læringsmiljø i barnehager og skoler med målet: Alle 
barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet, er det en forventning fra 
rådmannen om bedre resultat på indikatoren Mobbing i 2019-22. 
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Elevundersøkelsen, Arendal kommune, Grunnskole, Offentlig, Trinn 10 

Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Trivsel - Arendal  4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 

Trivsel - Aust-Agder  4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Trivsel - Nasjonalt 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 

Vurdering for læring - Arendal  3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 

Vurdering for læring - Aust-Agder  3,1 3,2 3,1 3,2 3,3 

Vurdering for læring - Nasjonalt 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 

Mobbing på skolen (prosent) 
- Arendal     12,2 10,9 

Mobbing på skolen (prosent) 
- Aust-Agder     9,4 9,1 

Mobbing på skolen (prosent) 
– Nasjonalt    7,7 8,3 

Figur 84: Elevundersøkelsen, kommunale grunnskoler, 10. trinn 

På 10. trinn for tre utvalgte indikatorer ser vi at Trivselen er stabil og som landet og Aust-Agder. På 
Vurdering for læring har vi hatt en gledelig økning og ligger likt med landet og Aust-Agder. Når det 
gjelder mobbing, ser vi at tallene går ned, men ligger fortsatt over Aust-Agder og landet. 
Rådmannen mener at målet må være å ligge på landsgjennomsnittet på trivsel og vurdering for 
læring. På mobbing er målet 1,1 - ingen mobbing. 

Ny overordnet del av læreplanen og etterutdanning 
Den overordnede delen av læreplanverket beskriver det forpliktende grunnsynet som skal prege 
den pedagogiske praksis i skolen. Dokumentet gir føringer for opplæring i fag og prinsipper for 
skolens praksis og tydeliggjør opplæringens ansvaret for utvikling av elevens helhetlige 
kompetanse. 
I forbindelse med at det utarbeides nye læreplaner i alle fag, ble det laget ny overordnet del for 
læreplanene. Denne avløser generell del av læreplanverket og prinsipper for opplæringen. 
Den overordnede delen er vedtatt i Statsråd i september 2017, men det er ikke fastsatt tidspunkt 
for ikrafttredelse. De nye læreplanene skal tre i kraft fra august 2020, og det er å forvente at den 
nye overordnede delen vil gjelde fra samme tidspunkt. 
Da Kunnskapsløftet ble innført i 2006, fikk skolene liten tid til å forberede seg. Ved de nye 
endringene som er på vei, er det nå mulig å bruke mer tid på å gjøre seg kjent med og 
implementere nye føringer for arbeidet, før de trer i kraft. 
Arendal kommune har i samarbeid med Østre Agder skoleforum satt i gang et arbeid som starter 
opp høsten 2018 og vil pågå gjennom hele skoleåret 2018/2019. Her vil kompetanseheving i 
forhold til og implementering av den nye overordnede delen bli arbeidet med. Som ressurs i dette 
arbeidet vil Universitet i Agder bistå, sammen med utviklingsveileder i Østre Agder Marianne Bøgh 
Stømner. Hun er frikjøpt fra rådmannens stab oppvekst. 
Mål for arbeidet i Arendal: 
«Ledelsen på skolene skal få god innsikt i den overordnede delen av læreplanverket slik at 
de kan lede en god implementering av denne på deres skoler»  

Videreutdanning 
Det har over flere år vært en stor nasjonal satsing på videreutdanning for lærere. I 2015 
undertegnet partene en avtale om å videreføre arbeidet for nye 10 år. Kravene til læreres 
kompetanse i faget de underviser i er styrket, både for barne- og ungdomstrinn. Målet for 
videreutdanningen er at den skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for 
å styrke elevenes læring 
Skoleåret 2017/2018 har 30 lærere tatt videreutdanning i grunnskolene i Arendal kommune. Totalt 
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var 40 lærere innstilt fra kommunen, men flere ble avslått av Utdanningsdirektoratet. For skoleåret 
2018/19 fikk alle de 37 lærerne som ble anbefalt av kommunen, sine søknader godkjent av 
direktoratet. 
30.8. 2018 starter det opp en videreutdanning i engelsk ved Eureka kompetanse i Arendal. Dette 
er et samarbeid mellom kommunene i Østre Agder og Universitetet i Agder. Interessen for studiet 
har vært stor, og det startet 45 lærere på utdanningen. Innen juni 2019 vil de ha gjennomført 
studier i 30 studiepoeng og være kvalifisert til å undervise i engelsk på hele barnetrinnet. Planen er 
å starte opp et tilsvarende videreutdanningstilbud for skoleåret 2019/20, men hvilket fag eller hvilke 
fag er ikke avgjort. Dette tilbudet i Arendal sparer reiseutgifter, sparer miljøet og studentene sparer 
tid. Ved at det går 45 lærere fra sju av kommunene i Østre - Agder på samme engelsktilbud, ligger 
det også til rette for nettverksarbeid eller annet studentsamarbeid. Det er UIA som er ansvarlig for 
tilbudet. 

Ny lærernorm 
Fra og med skoleåret 2018-19 innførte man en nasjonal norm for lærertetthet i ordinær 
undervisning (gruppestørrelse 2) på skolenivå. 
Lærernormen innebærer et mål om maksimalt 16 elever pr. lærer i 1. til 4. trinn og 21 elever pr. 
lærer i 5. til 10. trinn. Kravene skal skjerpes fra og med høsten 2019 til 15 elever pr. lærer i 1. til 4. 
trinn og maks 20 elever pr. lærer i 5. til 10. trinn. 
Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever pr. lærer i ordinær undervisning, hvor 
ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. 
Alle kommuner mottar øremerket tilskudd til økt lærertetthet på 1.-4. trinn ut kalenderåret 2018. 
Disse midlene vil fra 2019 inngå i kompensasjonen til kommunesektoren for innføring av 
lærernormen. 
Bevilgningen til lærernormen vil innlemmes i rammetilskuddet til kommunene og fordeles etter 
ordinære kriterier i inntektssystemet fra 2020. Begrunnelsen for dette er at det over tid vil være 
større fleksibilitet til å flytte lærerårsverk mellom hovedtrinn og mellom skoler for å oppfylle 
kravene.  

5.9 Spesialpedagogiske tjenester 
På det spesialpedagogiske feltet fortsetter en med å sikre reell og aktiv medvirkning fra våre 
brukere og samarbeidsparter for å kvalitetssikre og videreutvikle tjenestene. 
PP- tjenesten har et sterkt fokus på brukermedvirkning i sakkyndighetsarbeidet, og gjennom 
samhandling og medvirkning blir tjenestens brukere stilt spørsmålet; Hva er viktig for deg? 
Målet er at brukerne skal oppleve økt innflytelse på eget liv, og dette skal skje gjennom rask hjelp 
og tett oppfølging. Det er også et uttalt mål at tjenesten gjennom dette arbeidet skal tilby en 
bredere og mer målrettet kartlegging, samtidig som byråkratiet bygges ned. 
I arbeidet med barnehagebarn som har behov for spesiell tilrettelegging (barnehagelovens §19g), 
vil Pedagogisk fagteam alltid involverer foreldre/barn og barnehagen. Dette skal sikre at 
tilretteleggingen får god kvalitet, at den hele tiden er målrettet og har riktig omfang. 
Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, ledet av prof. Thomas 
Nordahl, har avsluttet sitt arbeid. Den videre politiske behandlingen av rapporten kan føre til at bl.a. 
PPT vil arbeide noe annerledes enn i dag allerede i 2019. 
Som oppfølging av sak 18/91 i bystyret 21.6.18 opprettes fra 1.1.2019 et nytt alternativt 
opplæringstilbud i Hove leir som skal være åpent fire dager i uken med tre ansatte. Tiltaket 
finansieres ved at 2,4 mill. kroner trekkes ut av skolenes rammer i 2019. 
Enhet Spesialpedagogiske tjenester får et trekk på 1 mill. kroner fra 2018 til 2019 som bidrag til 
saldering av 2019- budsjettet. 
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5.10 Tjenestene til barn, unge og familier i Arendal kommune 
Rådmannen ble i PS 18/86 «Felles arbeid til beste for barn/unge og deres familier i Arendal 
kommune» gitt fullmakt til å jobbe videre med tilrettelegging for bedre tverrfaglig innsats overfor 
barn, unge og å arbeide videre med de organisatoriske endringene som er skissert i saken slik at 
disse innarbeides i forslaget til budsjett/handlingsplan 2019-22 og iverksettes fra 1.1.2019. 
Tjenester som faller inn under denne satsingen samles under sektor for barn, unge og familier (tidl. 
pedagogiske tjenester). Forslag til budsjett for disse tjenestene er utarbeidet i samarbeid med 
kommunalsjef for helse og levekår, men er i rådmannens forslag til budsjett en del av ny sektor. 
Det opprettes tre nye enheter; Barnevern, Forebyggende tjenester samt Avlastning og bosetting. 

Status Barnevernet 
Barneverntjenesten hadde 316 nye meldinger første halvår 2018. Dette er en økning på 31 % fra 
første halvår 2017. 43 % av meldingene knyttes til rusmiddelmisbruk hos foresatte, vold i nære 
relasjoner, fysisk vold og seksuelle overgrep. Det er også en markant økning i saker til 
fylkesnemnd, tingrett, politi og barnehus. Dette er krevende saker å jobbe med for ansatte, og 
svært krevende for barna og deres familier. Summen av alt dette gjør det utfordrende å holde 
fristene på alle områdene. Barnevernet låner 4 årsverk av Forebyggende tjenester ut 2018. 
Saksmengden pr. ansatt er redusert og har stabilisert seg på et gjennomsnitt på 15 barn pr. 
saksbehandler (2017 og 2018). Det er store variasjoner i dette på grunn av stor turnover og en 
fortsatt høy andel sykmeldte. Barnevernet utrykker at de trenger 5 årsverk til saksbehandling 
utover det de har budsjettrammer til i dag. Dette har ikke rådmannen funnet rom for med tanke på 
den økonomiske situasjonen kommunen er i. 
Barneverntjenesten har vært gjennom en positiv utvikling de siste 2 år. Fra å være en organisasjon 
i krise, er tjenesten nå preget av tillit og et positivt arbeidsmiljø. Tjenesten har gjennomgått en 
verdibasert organisasjonsutvikling med særlig fokus på kultur. 
Det brukes veldig mye ressurser til kjøp av tjenester, og dette er en vesentlig årsak til det 
merforbruket barnevernet har hatt de siste årene. Dette kan løses gjennom et innsatsteam som er 
robust nok (6 årsverk) til å håndtere behovet for hjelpetiltak i ordinære hjem samt i fosterhjem med 
behov av forsterkende tiltak. Dette tiltaket styrker mulighetene for at: 

1. barn kan bli i eget hjem/nettverk 
2. unngå akuttplasseringer til beredskapshjem 
3. barn kan bli i fosterhjem og unngå utilsiktede nye flyttinger i beredskapshjem og fosterhjem 

Innsatsteamet settes sammen tverrfaglig, og kan tilby ulike former for veiledning. Dette vil gi 
skreddersøm etter den enkelte families behov. Målet for et innsatsteam er å vurdere omsorgen for 
barn, og å sørge for gode oppvekstsvilkår gjennom å jobbe frem selvstendighet og mestringstro 
hos familien. Dette gjøres gjennom en intensiv innsats i hjemmet, gjennom å utløse støtte i privat 
nettverk og å samarbeide med relevante instanser i offentlig og frivillig regi. Varigheten på bistand 
fra innsatsteam kan variere, generelt inntil 6 mnd., noen ganger forlenget til inntil 12 mnd. Det skal 
være mulig å søke om fornyet periode senere om det er behov og tiltaket vurderes som relevant. 
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Tabellen under viser potensial for reduserte kostnader ved bruk av hjelpetiltak i egen regi. 

Innsparingstiltak i barnevernet for perioden 2019-2022 
Kostnader for tiltaket  2019 2020 2021 2022 

Lønnskostnader 
6 årsverk inkl. sos. 
Kostnader. Full effekt fom. 
2019 

3 900 000  3 997 500  4 097 400  4 200 000  

Kompetansehevingskostnader i 
endringsarbeid    200 000   300 000   100 000   100 000  

Ekstern veiledning    200 000   200 000   200 000   200 000  
Andre driftskostnader (teknologisk 
utstyr, kontorplass 

Merkostnader i forbindelse 
med oppbemanning 40 000  40 000  40 000  40 000  

Totale kostnader for å opprette 6 
nye årsverk   4 340 000  4 537 500  4 437 400  4 540 000  

Nedtak av kostnader ved innføring av 6 årsverk      

Hjelpetiltak Kjøp fra private aktører, 
gradvis nedtrapping - 2 500 000  - 4 000 000  - 5 000 000  - 5 000 000  

Frivillige 
plasseringer/tilbakeføringer 

Avvikle gradvis 20 % av 
frivillige plasseringer - 1 500 000  - 3 000 000  - 4 500 000  - 4 500 000  

Hasteflyttinger 
Redusere utgifter knyttet til 
utilsiktede flyttinger, gradvis 
nedtrapping 

- 1 050 000  - 2 100 000  - 2 100 000  - 2 100 000  

Antatt besparelse for perioden    -710 000  - 4 562 500  - 7 162 600  - 7 060 000  
Antatt besparelse ved allokering av interne ressurser  
(6 årsverk)  - 5 050 000  - 9 100 000  -11 600 000  -11 600 000  

Figur 85: Innsparingstiltak i barnevernet perioden 2019-2022 

1. Hjelpetiltak: halvårsvirkning i 2019 grunnet rekruttering, opplæring og gradvis 
saksbelastning. Reduksjon med 80 % i 2020. Reduksjon med 100 % i 2021. 

2. Frivillige plasseringer: barneverntjenesten hadde 48 frivillige plasseringer pr. desember 
2017. 20 % av disse utgjør 9 plasseringer som vi vil tilbakeføre gradvis samt unngå nye. 

3. Hasteflyttinger: regner med å forhindre 1 utilsiktet flytting fra fosterhjem i 2019, deretter 2-3. 
Det ligger inne i dette forslaget en forutsetning om at det fortsatt vil måtte brukes private aktører, 
men dette reduseres vesentlig de neste årene. I forbindelse med omstilling, ny organisering og 
innføring av BTI-modellen i tjenestene til barn og unge fra 01.01.19 må en se på hvordan 
nødvendige hjelpetiltak i form av innsatsteam skal organiseres innenfor de ulike nivåene i denne 
modellen.  

5.11 Byggeprosjekter/investeringer 2019-2022 
Nye Roligheden skole vil etter planen starte opp f.o.m. skoleåret 2019-2020. Det vil bety slutten på 
kummerlige fysiske forhold på Roligheden gjennom mange år. Nye Roligheden skole er et 
fleksibelt skolebygg som legger til rette for moderne pedagogiske arbeidsmåter. 
I 2019 vil også et nytt byggetrinn på Lunderød skole og ressurssenter tas i bruk. Tilbygget vil bedre 
de ansattes arbeidsforhold og gi flere elevplasser. 
Rådmannen foreslår at det bevilges 2,5 mill. kroner til et nytt klasserom på Rykene skole. Elevtallet 
på Rykene skole er relativt stabilt, men variasjoner i antall elever på trinn gjør det nødvendig å 
bygg et nytt klasserom. Flere klasser ligger rundt behovet for klassedeling. 
Fjellvik barnehage på Tromøy er en liten en-avdelings barnehage. På grunn av størrelsen på 
barnehagen kreves en ekstra bemanning tilsvarende ca. 250 000 kroner pr. år i lønnsutgifter. 
Når tilskudd til private barnehager skal beregnes, vil 250 000 kroner i lønnsutgifter gi ca. 1 mill. 
kroner i utbetaling til private barnehager to år senere (ca. 25 % kommunale barnehageplasser). 
Dersom ny barnehage på Marisberg ikke vil bli ferdig i denne handlingsplanperioden, mener 
rådmannen at Fjellvik barnehage bør legges ned fra barnehageåret 2019-2020. Men dersom ny 
barnehage på Marisberg vil stå ferdig i handlingsplanperioden, mener rådmannen at Fjellvik 
barnehage bør bestå til ny barnehage på Marisberg står ferdig. Dette for å sikre at det vil være nok 
barn til å starte opp den nye kommunale barnehagen på Marisberg med god oppfylling. 
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6 Helse og levekår 

6.1 Visjon, strategi og satsingsområder 
Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 
Mestringsperspektivet må etter rådmannens oppfatning legges til grunn i all tjenesteutvikling de 
kommende årene. Arendal kommune vil de neste årene stå ovenfor store utfordringer som må 
løses. Bakgrunnen er både økningen i eldre over 80 år og dårlig score på mange forhold som 
berører levekår og folkehelse i vår kommune. 
Per Fugelli viser til tre viktige faktorer for at mestring skal være tilstede: 

• Oppleve personlig verdighet - respekt og selvrespekt 
• Oppleve handlingsrom i eget liv 
• Oppleve tilhørighet til en flokk (fellesskapet) 

Satsningsområder 2019 - 2022 i Helse og levekår: 

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

6.2 Økonomi 
Kort status økonomi 2017 og 2018 
Regnskapsavslutning viser et merforbruk i 2017 på 29,1 mill. kroner, som skyldes ulike forhold. I 
hovedsak var det enhetene Institusjon og Hjemmebaserte tjenester som sto for dette merforbruket. 
Avdeling barnevern har også hatt et betydelig merforbruk, men enhet Levekår har levert i balanse. 
Budsjettrammene fra 2017 til 2018 er noe styrket for de fleste enhetene i helse og levekår. Til tross 
for dette viser utviklingen i 2018 et fortsatt betydelig merforbruk, og varslet merforbruk var ved 
tertial 1 stipulert til 19,4 mill. kroner. Det er fortsatt enhetene Institusjon og Hjemmebaserte 
tjenester samt barnevernet som har et høyere forbruk enn budsjettert. 
De økonomiske utfordringene har resultert i en grundig gjennomgang av Hjemmebaserte tjenester 
sammen med ekstern konsulent høsten 2017. Enhet Institusjon skal i høst ha tilsvarende 
gjennomgang av økonomi i samtlige institusjonsavdelinger, også dette sammen med ekstern 
konsulent. Det er søkt OU-midler til dette arbeidet. 

Venstreforskyvning som prinsipp 
Bystyret har allerede sluttet seg til prinsipp om venstreforskyvning. I tillegg er satsningsområdene 
for helse og levekår også vedtatt av bystyret. I forslag til konsekvensjustert budsjett er tiltak som 
både er av venstreforskyvende karakter og i henhold til satsningsområder prioritert. 
Venstreforskyvning er å gi tjenester på riktig omsorgsnivå og å sette inn tiltak tidligst mulig for å 
oppnå mestring slik at behovet for tjenester som f. eks. institusjon utsettes. «Mestring dreier seg i 
stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å ha kontroll over eget 
liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg i stand 
til å se forskjellen på det du må leve med, og det du selv kan være med på å endre». (Vidfadt, E. & 
Hopen, L. 2004. Helsepedagogikk. Samhandling om læring og mestring, Oslo: NKLMS) 
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Figur 86: Omsorgstrappen - For innbyggere over 18 år 

KOSTRA 
Nedenfor følger tabeller med utvalgte KOSTRA-tall for helse- og levekårstjenestene. KOSTRA gir 
viktig informasjon og brukes som grunnlag for budsjettet 2019 og videre oppfølging av tjenestene. 

Helse- og omsorgstjenester Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Arendal 
2017 

G13 
2017 

Aust-
Agder 
2017 

Landet 
uten 
Oslo 

 Utgifter til kommunale helse- og 
omsorgstjenester pr. innbygger (kr) 21 233 21 842 24 356 23 178 25 456 24 456 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i 
prosent av kommunens samlede netto 
driftsinntekter (prosent) 

30,2 29,3 32,6 30,8 29 31,1 

Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 8,5 8,7 8,8 10,5 10,7 11,1 

Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 8,5 8,6 8,9 9,2 9,1 9,5 

Andel beboere i institusjon av antall plasser 
(belegg) 105,3 102,2 102,2 100 113,7 96,6 

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 14,1 16,6     

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,51 0,52 0,53 0,59 0,44 0,55 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem 0,42 0,43 0,44 0,4 0,4 0,4 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 50,4 50,4 52,3 48,7 54,4 47 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 31,7 30,5 28,5 29,2 32,4 32,4 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem (prosent) 14,1 13,1 12,5 11,7 13,4 12,6 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning 
(prosent) 

81,3 80,5 80,8 74,4 79,7 74,8 

Figur 87: Helse- og omsorgstjenester, KOSTRA 

KOSTRA-statistikken er endret og noen av indikatorene er nye fra tidligere år og andre finnes ikke 
lengre. Det er viktig å være oppmerksom på hva som inngår i indikatorene så disse ikke tolkes feil. 
På utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger ligger Arendal over gruppe 13, 
men under Aust-Agder og landet uten Oslo. Tidligere KOSTRA indikatorer (ureviderte tall for 2017) 
viste at Arendal lå høyt på netto driftsutgifter til institusjon og hjemmeboende tjenester. Det er altså 
andre deler av tjenesten som bidrar til at indikatoren for Arendal ikke er over 
sammenligningsgruppene. Netto driftsutgifter i prosent av kommunens inntekter synliggjør at 
Arendal har økt andelen som brukes til denne sektoren, og andelen er høyere enn for 
sammenligningsgruppene. Legeårsverk og fysioterapiårsverk i kommunen øker. Andelen over 80 
år som bruker hjemmetjenester reduseres og er lavere enn sammenligningsgruppene, mens 
andelen 0-66 år som bruker hjemmetjenester øker. Andelen over 80 år som er beboer på 
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sykehjem har også gått ned, men er over gruppe 13. En årsak til at andelene over 80 år går ned 
kan skyldes at antall 80 åringer totalt går opp i kommunen.  

Sosialtjenesten (KOSTRA reviderte tall) Arendal 2015 Arendal 2016 Arendal 2017 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 1 630 1 681 1 633 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) 410 396 374 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 
måneder eller mer (antall)1 688 711 666 

Figur 88: Sosialtjenesten, KOSTRA 

I nye KOSTRA er indikatorene på sosialtjenesten oppgitt som antall og ikke andeler. Det er en 
nedgang i sosialhjelpsmottakere og det er også en nedgang i gruppen 18-24 år. Det er færre som 
har sosialhjelp i seks måneder eller mer. Utviklingen på disse indikatorene ser positiv ut fra 2016-
2017. 

6.3 Omstilling og utviklingstiltak 2019-2022 
Omstilling 
Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre er nylig kommet. 
Meldingen tar for seg områder hvor tilbudet i dag ofte er for dårlig, og fokus er på: 

• et aldersvennlig Norge 
• aktivitet og fellesskap 
• mat og måltider 
• helsehjelp 
• sammenheng i tjenestene 

Meldingen er opptatt av at eldre skal leve et godt liv og at når helsen etter hvert svikter skal en 
fortsatt ha gode hverdager. Denne kvalitetsreformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, 
frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Hva som løfter kvaliteten på tjenestene og 
bidrar til trygg, verdig alderdom. Eldre skal gis mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet. 
Arendal kommune har fått plass i denne meldingen. «Med hjerte for Arendal» og Tyholmen 
frivilligsentral omtales i denne meldingen, som gode eksempler på hva man kan gjøre. 
Det legges opp til prosesser ute i kommunene hvor kommunestyrene skal behandle og vedta 
løsninger. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres innenfor relevante 
eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og 
vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering. 
Vi har krav på oss til å være innovative, og må jobbe aktivt med å finne innovative løsninger i 
tillegg til å videreutvikle det som i dag fungerer godt, som f. eks. innsatsteam og Arendalshjelpa. 
KOSTRA tallene viser at andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester i 2017 utgjør 
28,5 % mens andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år utgjør 52,3 %. Gjennom framskrivninger 
vet vi at andelen innbyggere over 80 år vil øke markant de neste årene. Det er grunn til å stille 
spørsmål ved hvorvidt vi er hensiktsmessig organisert med tanke på utfordringsbildet vi ser i årene 
framover. Dette bildet er komplekst og en må se på flere forhold som: 

• økonomiske utfordringer 
• demografiske endringer i alderssammensetning 
• ulike brukergrupper – ulike behov 

Rådmannen ønsker å se på organisering og innhold i tjenestene i Helse og levekår i 2019. 
Omstilling handler nødvendigvis ikke om nye organisasjonsstrukturer. Imidlertid er rådmannen 
opptatt av at vi har strukturer som fremmer samhandling på tvers og at man er sammen om å løse 
oppgavene. 
Parallelt med at man vurderer organisasjonsstruktur må kvalitet på tjenestene vies stor 
oppmerksomhet. «Personsentrert omsorg er ikke hva en skal gjøre, men hvordan en skal være 
sammen (McCormack2003)». (Høyland, Kirkevold, Woods, Haugan, 2015, Sintef akademisk 
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forlag, «Er smått alltid godt i demensomsorgen?», s.16-17). Rådmannen vil legge denne 
tilnærmingen til grunn i det videre arbeid, og mener dette kan gjelde i forhold til alle våre 
målgrupper og ikke bare demente. 
Rådmannen vil høsten 2018 jobbe med prosjekt- og milepælsplan for omstilling mens 2019 vil 
være et arbeidsår før iverksettelse 01.01.20. Rådmannen vil i denne prosessen også følge opp 
vedtak fattet av bystyret i PS 18/83 og utrede: 

1. Aktivitetstilbud for eldre på dag, kveld og helg, samt døgnavlastning for disse brukerne i 
nytt helsehus. 

2. Helhetlig leder/senterleder på steder hvor sykehjem, omsorgsboliger og aktivitetssenter er 
samlokalisert – utredes parallelt med byggeprosjektet. 

3. Løsning som muliggjør at institusjonslege på nytt helsehus også skal kunne betjene 
beboere i omsorgsboligene, der beboere selv ønsker dette. 

4. Hvilken driftsform kafédrift i nytt helsehus bør ha (privat/ideell/kommunal/annen). 
5. Utrede hvordan kommunen best kan betjene unge hjelpetrengende som har 

hjemmesykepleie. 

Prosjektstyring 
Gjennom vurderingen som ble gjort av ekstern aktør vedrørende hjemmebaserte tjenester kom det 
tydelig frem at kommunen iverksetter mange gode prosjekter for å heve kvaliteten på tjenestene, 
men at prosjektene i for liten grad lykkes. Dette fordi prosjektene ikke er tilstrekkelig fundert 
og/eller planlagt, spesielt med tanke på kostnader og gevinstrealisering. Det er gjennomført 
opplæring i prosjektstyring i regi av ekstern konsulent, og ledelsen av omstilling 2019 med 
tilhørende delprosjekter vil derfor bli gjort i regi av egne medarbeidere. «Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» fra 01.01.2017 vil bli lagt til grunn for det arbeidet 
som skal gjøres 

Gode pasientforløp 
Arendal kommune har sammen med de andre kommunene i Agder deltatt i et nasjonalt 
læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke siden 2015. De siste to årene har 
Sørlandet sykehus også deltatt i samme læringsnettverk. Brukerens egen deltakelse i 
tjenesteutforming er avgjørende, og spørsmålet «Hva er viktig for deg» står svært sentralt i dette 
forbedringsarbeidet. Hjemmesykepleien og Koordinerende enhet (korttidsavdelinger, innsatsteam, 
hverdagsrehabilitering og Tjenestekontor) har jobbet med dette i sine enheter gjennom 
forbedringsteam og involvering av ansatte. Det har blitt innført sjekklister og nye rutiner som skal 
sikre involvering av brukere og pårørende og sikre god samhandling mellom instanser. 
I forbindelse med gjennomgangen av hjemmesykepleiens ressursbruk som ble gjort i 2017, ble det 
i rapporten «Analyse av ressursbruk i hjemmesykepleien» påpekt at arbeidet gode pasientforløp 
burde revitaliseres. Høsten 2018 har derfor dette blitt satt på dagsorden, og det er satt fokus på 
gode pasientforløp på tvers av enhetene Hjemmebaserte tjenester og Koordinerende enhet. 
Hovedhensikten er skape felles forståelse blant ledere og ansatte for verdier og rutiner som ligger 
til grunn i helhetlige pasientforløp, hvor målsettingen er at bruker og pårørende skal oppleve gode 
helhetlige tjenester. Dette arbeidet tas inn som en del planlagt omstillingsprosess. 
Samlokalisering av hjemmesykepleien og andre hjemmebaserte tjenester 
Med framtidas utfordringsbilde er det nødvendig å jobbe med en mer helhetlig utvikling av 
hjemmesykepleien og andre hjemmebaserte tjenester. Behovet for hjemmebaserte tjenester vil 
øke i de nærmeste årene, både på grunn av den demografiske utviklingen med flere eldre og 
større krav til kommunens tjenestetilbud overfor flere brukergrupper. Tverrfaglig innsats vil bli 
svært nødvendig for å gi god kvalitet på tjenestene, og fagpersonene som yter tjenester til voksne 
og eldre hjemmeboende må samarbeide for å finne gode løsninger. Mange hjemmeboende som 
mottar tjenester fra kommunen har et sykdomsbilde og en livssituasjon som krever en tverrfaglig 
tjeneste. De faglige utfordringer som de hjemmebaserte tjenestene møter er mer komplekse og 
krevende enn for bare få år siden. Her er noen eksempler: 

• Sammensatte sykdomsbilder som skal følges opp av hjemmesykepleien. 
• Flere eldre med demenssykdom kommer til å bo hjemme. 
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• Velferdsteknologi og trygghetsalarmer blir en større integrert del av hjemmebaserte 
tjenester. 

• Behovet for forebygging og rehabilitering i hjemmet vil øke. 
• Flere ønsker å dø hjemme. 
• Voksne og eldre med rus og/eller psykiske problemer er økende. 

I dag er hjemmesykepleien, rehabiliteringstjenester, fagpersonell som jobber med rus og psykiatri, 
m.fl. både organisert og lokalisert på flere steder. Fysisk plassering av de ulike faggrupper er pr. i 
dag svært spredt. Dette utfordrer samordning og bruk av riktig kompetanse. En samlokalisering av 
disse ressursene vil gjøre det lettere å sette sammen ressursteam som jobber sammen med 
brukerne. Uavhengig av hvilken organisering i enheter og avdelinger som blir valgt, vil nærhet og 
felles lokaler kunne gi mulighet for bedre samhandlingskultur og ressursutnyttelse enn det vi har i 
dag. 
Det ble i forbindelse med tertial 1 - 2018 besluttet å utrede mulighet for samlokalisering av disse 
tjenestene fra og med ferdigstillelse av ny E18 høsten 2019. Samlokaliseringen er aktuell å 
gjennomføre fra og med 01.01.20, men det er behov for å bruke god tid på utredning og 
planlegging, og mesteparten av 2019 må benyttes til dette. 
Aktuelle tjenester som er vurdert samlokalisert er følgende: 

• Hjemmesykepleien 
• Hjemmehjelpstjenesten/BPA 
• Innsatsteam hverdagsrehabilitering 
• Fysio- og ergoterapeuter 
• Rådgiverteam – Koordinerende enhet 
• Psykisk helsetjeneste voksne/miljøarbeidertjeneste m.m. 
• Hjelpemiddellager og transporttjeneste 
• Bemanningsenhet (under etablering 2019) 
• Støttetjenester helse og levekår 

Omsorgsboliger med base er unntatt fra vurdering om samlokalisering. Grunnen til dette er at 
ansatte må oppholde seg i samme bygg hvor brukerne bor. Det samme gjelder personell i 
bofellesskap for personer med utviklingshemning og voksne med psykisk helse/rusproblematikk. 
Disse er i hovedsak også knyttet til bofellesskapene. 
Forprosjektet høsten 2018 skal utrede om samlokalisering vil være et riktig tiltak for det en ønsker 
å oppnå. Første ledd i prosessen ble gjennomført den 20.06.18 med en samling for ledere og 
representanter fra berørte tjenester samt hovedtillitsvalgte. Hensikten med samlingen var å få fram 
synspunkter og innspill i oppstart av prosessen, fordeler og ulemper ved samlokalisering, samt 
hvilke tjenester som bør innlemmes. 
En samlokalisering forutsetter en sentral plassering med tanke på å nå ut til hele kommunen innen 
akseptabel kjøretid. Derfor må det utredes hvilke aktuelle geografiske steder som kan egne seg for 
eksempel med hensyn til kjøretid og lokaler/eiendom med frist 31.12.18. Videre planlegging og 
forberedelser på bakgrunn av beslutninger i forprosjektet foregår i 2019 og sees i sammenheng 
med prosess omstilling i sektoren. 
Ønsket/forventet effekt/gevinstrealisering av samlokalisering vil være: 

• Bedre utnyttelse av personalressurser og kompetanse på tvers av dagens soner og 
tjenester. 

• Bedre økonomisk styring og kontroll. 
• Frigjøring av plass på bo og omsorgssentrene til brukerrettede tjenester (dagtilbud, 

avlastning, korttidsplasser, etc.). 
• Bedre lokaler for opplæring og møteplasser for ansatte. 
• Tettere tverrfaglig samarbeid og bedre kvalitet på tjenesten. 
• Tettere samarbeid mellom ledere - og mellom ledere, ansatte og støttepersonell. 
• Bedre ressursutnyttelse av utstyr, felles innkjøp, enklere vedlikehold og service (medisinske 

forbruksvarer, biler, PC, m.m.). 
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6.4 Økonomiske tiltak 2019 - 2022 
Helse og levekår er i budsjettopplegget for 2019 forutsatt å redusere netto driftsutgifter med 22 
mill. kroner, dvs. ca. 2 %. Dette er ikke mulig å gjennomføre som prosentvise kutt i den enkelte 
enhet, og rådmannen legger fram forslag på flere tiltak innenfor helse og levekår. Sektoren kan 
påregne tilsvarende kutt i rammer de neste årene, og da er vi i en situasjon hvor påplussinger de 
siste årene er nullet ut mens det ikke er tilfelle når det gjelder økning i antall brukere, behov og 
kompleksitet. 
I 2023/2024 skal vi bemanne opp nytt helsehus med ca. 150-170 plasser og servicefunksjoner. 
Anslagsvis dreier dette seg om ca. 120 årsverk til en kostnad av om lag 65 mill. kroner. I tillegg 
kommer nye boliger for mennesker med utviklingshemming, økt behov for psykisk helsehjelp, flere 
hjemmeboende m.m. Dersom vi skal klare å løse de økonomiske utfordringene de neste årene 
forutsetter dette god budsjettdisiplin i sektoren, men vi tåler heller ikke vedtak utenfor 
budsjettbehandling som øker utgiftene og forutsettes dekket innenfor allerede marginale 
budsjettrammer. Videre kan en ikke fortsette å tenke ett tiltak av gangen, men må se tjenestene i 
sammenheng og gjøre nødvendige prioriteringer deretter. 

Ressurskrevende tjenester - ny finansieringsmodell 
Arendal kommune arbeider høsten 2018 med å videreutvikle modell for beregning av refusjon for 
ressurskrevende tjenester. Denne modellen tar utgangspunkt i Sandnes kommunes økonomi- og 
finansieringsmodell for tjenester til funksjonshemmede. Modellen er utarbeidet for å sørge for en 
mer rettferdig fordeling av ressursene i henhold til brukernes behov mellom avdelingene, og den 
fungerer også som grunnlag for rapportering og søknad om refusjon ressurskrevende tjenester. 
Modellen bygger på en kartlegging av brukernes behov som utgangspunkt for finansiering av 
tjenestene. Alle som mottar tjenester er kartlagt i IPLOS - «Individuell pleie- og omsorgsstatistikk». 
Dette er et lovbestemt helseregister med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til dem 
som søker om eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. I kartleggingen vurderes 
hjelpebehov på en rekke variabler fra 1 til 5, der 1 er helt selvhjulpen og 5 er helt hjelpetrengende. 
I IPLOS-veilederen fra helsedirektoratet, se https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/iplos-veileder-
for-personell-i-kommunale-helseog-omsorgstjenester 
En snittskår basert på IPLOS er ikke alene tilstrekkelig som grunnlag i en finansieringsmodell for 
refusjon for ressurskrevende tjenester. Store hjelpebehov på enkelte variabler kan utløse 
omfattende ressursbruk, selv om gjennomsnittlig skår blir relativt lav. 
Sandnes kommune har derfor med utgangspunkt i IPLOS-variabler utarbeidet et verktøy som 
kartlegger den enkelte brukers behov for tjenester med flere variabler, hvor det blant annet tas 
hensyn til behov for tilsyn, adferd og alder. Brukers alder tillegges vekt i forhold til lovens punkt om 
opplæring i dagliglivets gjøremål, og derfor blir yngre tjenestemottakere prioritert i forhold til 
ressurser til opplæring. Et kartleggingsteam bestående av nøytrale fagpersoner har foretatt 
kartlegging av alle brukernes behov innen tjenestene for funksjonshemmede, i samarbeid med 
ledere og ressurspersoner i tjenestene. Det har vært viktig å sikre en mest mulig korrekt og 
objektiv kartlegging. 
I finansieringsmodellen er brukernes hjelpebehov inndelt i fire ulike nivå, der nivå A er de som har 
behov for minst hjelp og nivå D er de som har behov for mest hjelp. Brukerne er fordelt på riktig 
nivå etter en individuell kartlegging av brukers behov. Hvert nivå utløser en viss mengde 
personalressurs. 
I forbindelse med refusjonen er kategoriseringen svært sentral, og utgjør en viktig del av 
dokumentasjonen for beregning av personalbehov rundt disse brukerne. Eksempelvis vil behov for 
tilsyn/ beredskap knyttet til utfordrende adferd hos noen brukere dokumenteres gjennom hvor mye 
personalressurs boligen til enhver tid må ha i beredskap for å håndtere disse situasjoner. 
Arendal kommune vil tilpasse denne modellen til sine tjenester, og foreta tilsvarende kartlegging og 
kategorisering av ressurskrevende tjenester/brukere høsten 2018.  
Mer om ressurskrevende tjenester kan leses i Rundskriv IS-4/2018 - Tilskuddsordning for særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. 
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Merinntekt av denne prosessen er stipulert til 5 mill. kroner. 

Bemanningsplanlegging 
Prosjektet «bemanningsplanlegging» ble igangsatt i 2018 for å styrke økonomikompetansen hos 
våre ledere. Enhetsledere og avdelingsledere for hjemmesykepleien, langtids- og 
korttidsinstitusjonene har deltatt i prosjektet. I tillegg har ressurspersoner i stab- og 
støttefunksjoner vært involvert for å heve kompetanse i sektoren på sikt, for at dette skal komme 
sektoren generelt til gode. Ekstern konsulent har stått for den faglige ledelsen av prosjektet som 
har bestått av 5 samlinger med individuell veiledning og oppfølging av lederne mellom samlingene. 
Kostnadene forbundet med konsulentbistanden har vært finansiert gjennom OU-midler. 
Siden personalkostnadene utgjør 80-90 % av de samlede kostnadene i sektoren er det viktig at 
lederne har en grunnleggende forståelse for hvordan bemanningsplaner og turnuser påvirker 
avdelingens økonomi. Bedre bemanningsplanlegging vil spare inn kostnader knyttet til overtid, 
ekstrahjelp og vikariater. Det legger også grunnlag for en vellykket innføring av heltidskultur i helse 
og levekår. Prosjektet bemanningsplanlegging har hatt fokus på følgende tema: 

• Innskjerpede retningslinjer for bruk av overtid og ekstrahjelp. Det er innført krav om 
godkjenning av enhetsleder for å benytte overtid eller ekstrahjelp såfremt det ikke 
omhandler en situasjon hvor det er fare for liv og helse. 

• Hver avdeling/tjeneste har måttet definere en minimumsbemanning. Hensikten med dette 
er å vite når man har en uforsvarlig bemanning i avdelingen, samt sørge for at dette er kjent 
og forstått av hele personalgruppen. 

• Avdelingslederne har fått i oppgave for sitt arbeidssted å sørge for en prioritering av 
oppgaver fra 1-4 i henhold til følgende definisjon: 

1. Oppgaver som er kritisk for liv og helse 
2. Oppgaver som har stor betydning for mottaker av tjenesten og utføres innen definert 

tidsrom (2-4 timer) 
3. Oppgaver med fleksibelt tidspunkt – i løpet av døgnet 
4. Oppgaver som kan skyves på en til flere dager 

Hensikten med prioritering av oppgaver er å sørge for at avdelingene ikke drifter med personell ut 
over de økonomiske rammer som er bevilget. 

• Sykefraværsoppfølging for å redusere langtids og korttidsfravær. Sykefravær utgjør en 
viktig årsak til bruk av overtid og vikarmidler. Ekstern konsulent har presentert og veiledet i 
bruk av ulike styringsverktøy for lederne i oppfølging av sykmeldte. 

Konsulenten har også innført et tiltaksskjema for enhetsledere og avdelingsledere for enhetene 
som har deltatt i prosjektet som styringsdokument for å komme i økonomisk balanse. 
Tiltaksskjemaet vil bli implementert for alle enhetene i sektoren. 
Dette tiltaket er ikke forventet å gi konkret besparelse, men setter våre ledere i stand til å holde 
budsjettramme satt av bystyret. 
Konsekvensjustert budsjett 
Alle enhetene i helse og levekår har meldt inn behov for styrking av rammer i 2019-2022. I 
jobbingen med tiltak for å redusere budsjettrammen med 22 mill. kroner har rådmannen hatt 
ytterligere gjennomgang av innmeldte behov, og følgende er tatt ut: 

• Styrking hjemmesykepleien 
• Økt stillingsressurs Ellengård og boliger 
• Økt stillingsressurs fysio- og ergoterapi inkl. ny spesialisthjemmel i samarbeid med Østre 

Agder 
• Økt stillingsressurs Psykisk helsetjeneste fra 2020 
• Etablering av dobbeltrom fra 2020 
• Statens veiledende satser for sosialhjelp videreføres på 2016-nivå 

 
Disse tiltakene utgjør 7,1 mill. kroner. Ny finansieringsmodell ressurskrevende brukere gir en 
stipulert merinntekt på 5 mill. kroner. Rådmannen foreslår inntaksstopp ved Elim bokollektiv og på 
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sikt avvikling av denne institusjonen. Dette gir en beregnet netto gevinst på 2 mill. kroner i 2019 
og 6,1 mill. kroner i 2020. Etablering av bemanningsenhet fra 2019 er stipulert til å gi en 
besparelse på 2 mill. kroner i 2019 og økende til 8 mill. kroner i 2020. Det må ikke være tvil om at 
2019 blir et meget krevende år. Vi har store økonomiske utfordringer i hele planperioden, og om en 
ikke får full effekt av foreslåtte tiltak i 2019 må en anta at dette bidrar til å forverre de økonomiske 
utfordringene de neste årene. 

Bemanningsenhet 
Arendal kommune har en stor andel deltidsansatte både i ønsket og uønsket deltid. Det leies inn et 
stort antall vikarer ved sykdom, i forbindelse med ferieavvikling og i forbindelse med krevende 
pasienter/tungt belegg på avdelinger. Det brukes mye ressurser til blant annet turnus, ansettelser, 
innleie vikar og lønn. Effektivisering av dette arbeidet er en forutsetning for å lykkes med både 
heltidskultur og i prosjektet med en bemanningsenhet. 
Pr. i dag dekkes ekstravakter og ferieavvikling utenom hovedferie i stor grad av deltidsansatte 
vernepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere som har et deltidsstillingsforhold i kommunen, på 
sykehuset eller i andre kommuner. Disse vikarene er lite tilgjengelige og vil raskt generere overtid 
dersom de er ansatt i Arendal kommune. 
Det har vært en utfordring at det er mangel på fleksibilitet hos vikarene. Få har i utgangspunktet 
vært villige til å ta vakter på andre avdelinger enn der hvor de har sitt faste arbeidsforhold. Dette er 
noe vi ønsker å endre på gjennom etablering av en bemanningsenhet. Ved å få mer fleksible 
ansatte i 100 % stillinger vil dette bidra til å skape et stabilt arbeidsmiljø og høy kompetanse. 
Forutsigbarheten ved at de ansatte på avdelingen vet at de får en person med den kompetansen 
de søker, vil være med på å skape ro og stabilitet i miljøet. Dette vil bidra til å redusere 
sykefraværet. 
En bemanningsenhet er et sterkt virkemiddel for styrking og gjennomføring av arbeidet med heltid. 
I tillegg vil arbeidet med heltidskultur sammen med en bemanningsenhet bidra til økt fokus på 
kompetanseheving. Dette vil resultere i attraktive vikarer for de ulike turnusavdelingene. Inntil 80 % 
av vikarbehovet skal dekkes av bemanningsenheten. Erfaringer fra SSHF og andre kommuner 
viser at effektene er positive på økonomi, fag og personalforvaltning. 
I 2017 vedtok bystyret å bevilge 500 000 kroner i 2018 og 1 mill. kroner fra 2019 til 
bemanningsenhet. For å løse utfordringene i forhold til heltid/deltid og økonomi har det blitt ansatt 
en bemanningskoordinator i 2018, som i tillegg har hatt ansvar for å planlegge og etablere en 
bemanningsenhet fra 2019. 
Virksomhetens målsettinger: 

• Effektivisering av innleie vikar 
• Øke heltidsandel. 
• Tilsette 100 % stillinger 
• Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere i helse- og omsorgssektoren 
• Tjenesteproduksjon med høy kvalitet 
• Kompetanse- og kulturbygging på tvers i organisasjonen 
• 80 % av vikarbehovet dekkes av bemanningsenheten. 
• Avlaste avdelingsledere i forhold til tidsbruk på innleie vikar, lønnskjøring og administrative 

oppgaver 
• Redusert behov for personell som håndterer turnus og innleie vikar i dag. 
• Redusere 10 % av overtidsbruk og redusere sykefraværet 
• Bemanningsenheten skal gi ansatte kompetanse til å jobbe på flere avdelinger og med 

ulike målgrupper 
• Bemanningsenheten administrerer vikarer som er godkjent av avdelingsleder 
• Bemanningsenheten skal utarbeide og tilby en opplæringspakke for nyansatte 
• Ingen bruk av vikarbyrå 
• Bemanningsenheten skal sikre at avdelingene får dekket sitt behov for vikarer på en måte 

som er forutsigbar 
Det er lagt inn forventet gevinst av dette tiltaket på 2 mill. kroner i 2019 og 8 mill. kroner i 2020. 
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Inntaksstopp Elim 
Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse av dette tiltaket. På Elim bokollektiv bor eldre 
med demenssykdom og de mottar heldøgns- omsorg og pleie. Det er etter rådmannens oppfatning 
mulig å gjennomføre inntaksstopp og fremtidig nedleggelse av Elim dersom det iverksettes 
risikoreduserende tiltak. Viktigst er å sikre hjemmetjenestens mulighet til å arbeide systematisk og 
målrettet, øke bemanning i omsorgsbolig, økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi (e-helse) 
for å sikre et godt tilbud. 
Et målrettet og systematisk arbeid i hjemmetjenesten vil innebære et forsterket fokus på 
forebygging. Ved å gjennomføre systematiske evalueringer hvert halvår ved hjelp av «Gode 
forløp», eller dersom pasientens situasjon endrer seg akutt som ved en sykehusinnleggelse eller 
ved utvikling av ny sykdom. Videre må det være trygghet for at pasienten sikres et godt dagtilbud 
og sosiale meningsfulle aktiviteter. «Gode forløp» vil sikre at pasienten får kartlagt sin 
ernæringsstatus og at det regelmessig foretas målinger av vitale data. Fokuset på «Hva er viktig 
for deg» er normgivende i kartleggingen og involvering av pasient og pårørende må vektlegges. 
Fastlege har et overordnet ansvar for å foreta en årlig legemiddelgjennomgang og 
hjemmesykepleien vil samarbeide med aktuelle fastleger om gjennomføringen av denne. Enhet 
hjemmebaserte tjenester skal rapportere på måloppnåelse knyttet til gjennomføringen av «Gode 
forløp» for å sikre at enheten kontinuerlig har et fokus på kvalitetsforbedrende arbeid og økt 
pasientsikkerhet i de kommunale tjenestene. 
Tjenestekontoret er sentral i arbeidet med å tildele riktige tjenester. Dette sikres primært gjennom 
tydelige kriterier for tildeling av tjenester og botilbud som eksempelvis omsorgsbolig og sykehjem. 
Rådmannen vil vurdere om «Forskrift om tildeling av omsorgsbolig i Arendal kommune» må 
revideres som følge av dette og også se dette i sammenheng med sak om kriterier for tildeling av 
tjenester som skal legges fram for bystyret i løpet av høsten 2018/vinteren 2019. Bygningsmessige 
endringer som følge av mer pleietrengende målgruppe i omsorgsboliger må gjøres om nødvendig. 
Effekten er stipulert til 2 mill. kroner i 2019 og 8,1 mill. kroner fra 2020. 

Statlig finansiert eldreomsorg 
Ordningen gjennomføres av Helsedirektoratet. Forsøket startet 1. mai 2016, og seks kommuner 
deltar. Forsøket finansieres ved at det gjøres et uttrekk fra kommunal ramme som tilsvarer 
utgiftene til omsorgstjenestene i året før forsøksperioden. 
I PS 18/82 ba Arendal bystyre rådmannen, knyttet til sitt budsjettforslag for 2019 og HP 2019-2022, 
legge frem en sak der Arendal kommune vurderer å søke om statlig finansiert eldreomsorg. 
Arendal kommune har i dialog med Helsedirektoratet fått bekreftet at det ikke tas inn nye 
kommuner i dagens ordning. Denne avsluttes våren 2019 som planlagt. Det legges opp til at det i 
statsbudsjettet for 2019 vil bli drøftet om det skal igangsettes en ny runde med statlig finansiert 
eldreomsorg. Den vil trolig ikke bli lik dagens ordning, og søknadsfrist kan være våren 2019 med 
oppstart 2020. Rådmannen vil vurdere en evt. søknad etter at premissene for ny ordning er kjent. 
I den eksisterende ordningen er det to modeller: 
Modell A (Os, Stjørdal, Lillesand, Hobøl) Kommunene som deltar i modell A skal følge statlige 
kriterier for tildeling av omsorgstjenester. For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming til 
tildelingsprosessen er det for forsøksordningen utarbeidet felles rutiner og kriterier for 
arbeidsprosessen ved tildelingskontorene. Disse skal brukes. Modell A finansieres gjennom et 
øremerket rundsumtilskudd, med et årlig inntektspåslag og en statlig prismodell. I modell A skal 
inntektspåslaget gå til tjenesteproduksjon, hvorav inntil 500 000 kroner pr. kommune pr. år kan 
øremerkes til utgifter knyttet til kommunens prosjektgjennomføring, herunder planlegging, 
administrasjon, rapportering og evaluering. Enhetsprisene i prismodellen skal justeres årlig og vil 
inkludere korreksjon for lønns og prisstigning etter en kommunal deflator. 
Modell B (Spydeberg, Selbu) Kommunens egne tildelingskriterier benyttes for tildeling av 
omsorgstjenester og disse får et øremerket rundsumtilskudd med et årlig inntektspåslag. I modell B 
gis inntektspåslaget som en del av det øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, uten ytterligere 
bindinger. 
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Felles for begge modellene: Det årlige inntektspåslaget utgjør 4 prosent av kommunens uttrekk, 
oppad begrenset til 25 mill. kroner pr. år. Forsøket avvikles 01.05.19. Etter dette trappes 
inntektspåslaget gradvis ned. 

6.5 Investeringer 
Nytt helsehus 
Bystyret vedtok i juni 2018 (sak 18/83) konseptvalg for innhold i nytt helsehus og videre 
planprosess. 
Det første av flere helsehus planlegges ferdigstilt i 2023/24 og vil være et svært viktig bidrag for å 
fortsette tilbudet av god heldøgns tjeneste til kommunens økende antall eldre. Hvert hus vil bygges 
opp med bogrupper av 6-8 personer som til sammen gir ca. 150-170 nye 
enkeltromsplasser/leiligheter i hvert helsehus. Se flere konseptdetaljer om byggenes utforming i 
vedlegget i bystyresaken: 
https://issuu.com/arendalkommune/docs/konseptvalg_nye_helsehus_arendalkom 
Helsehusene blir sektorens aller største prosjekter gjennom tidene. Prosjektet medfører behov for 
endringer av organisering av enhetene, et titalls underprosjekter med alt fra rekruttering av ansatte 
til utsmykning av byggene med mer. Det er snakk om en milliardinvestering i bygningsmasse, samt 
betydelige endringer i driftsbudsjetter og logistikk. 
Selve byggeprosjektet vil bli styrt fra AEKF med egen prosjektleder som skal samarbeide tett med 
ledere og representanter fra ulike fagmiljøer. Samarbeidet starter allerede i 2018. Bystyret har 
vedtatt at det skal fremlegges sak i desember 2018 med anbefaling til tomt for nye helsehus. 
Parallelt med prosjektering av selve bygget, vil det som nevnt være behov for å etablere egne 
prosjektgrupper som planlegger byggenes drift, innhold og utforming. Det er ikke tatt høyde for 
bemanningsendringene i dette handlingsprogrammet. 

Solhaug, Legevakt/KØH og korttidsplasser 
I PS 18/82 ba bystyret om en egen sak på fremdrift av vedtatt omlegging av Solhaug og videre 
bruk av Elim. Sistnevnte foreslås avviklet gjennom inntaksstopp. 
Solhaug brukes nå fullt ut med 45 beboere. 31 av de 45 plassene er somatisk langtid. De 14 siste 
plassene er korttidsplasser for personer som er på utredning, rullerende opphold osv. 
Arendal kommune har for tiden et nokså stabilt antall personer som venter på langtidsplass på 
sykehjem noe som gjør at kommunens korttidsplasser ikke utelukkende brukes til korttidsopphold. 
Om lag halvparten av beboerne på korttidsplasser ved Solhaug BOS er der i påvente av ledig 
langtidsplass. 
Siden vi har venteliste på langtidsplasser, er det sannsynlig at driften ved Solhaug vil måtte 
fortsette slik den drives i dag frem til nye plasser bygges. Ny legevakt/KØH kan planlegges med 
korttidsplasser i egen etasje og estimeres ferdigstilt i 2022. Deretter kommer nytt helsehus estimert 
ferdig i 2023. dersom bystyret vedtar korttidsplasser i sammenheng med ny Legevakt/KØH kan 
trolig korttidsavdelingen på Solhaug omdisponeres til andre formål. 
Solhaug egner seg dårlig til brukere/pasienter med store pleiebehov. Rommene er for små og 
bad/dører for trange. Dette gjør det vanskelig å bruke hjelpemidler (løfteutstyr/heis) og medfører at 
dagens plasser helst tildeles til de brukerne som har minst utfordringer på forflytning, gange osv. 
Ser man da Solhaug inn i fremtiden, med stadig økende pleietyngde på den gjennomsnittlige 
sykehjemsbeboer, så er ikke bygget egnet på sikt. Langtidsplassene ved Solhaug må vurderes 
avviklet når nytt bygg står ferdig. 

Ny avlastningsbolig 
I PS 18/85 besluttet bystyret rammene for nybygg og oppgradering av avlastningstilbudet til barn, 
unge og voksne med utviklingshemming. Det jobbes administrativt med denne saken høsten 2018. 
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Boliger til mennesker med utviklingshemming 
«Plan for boliger og dagtilbud for utviklingshemmede» vedtatt av bystyret i 2012, «Oppfølging av 
plan for boliger, dagtilbud og avlastning for personer med utviklingshemming» vedtatt august 2014 
og PS 18/84 «Evaluering av tjenester til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og 
sammensatte behov» legges til grunn for arbeidet med revisjon av ny «Plan for boliger til 
mennesker med utviklingshemming». Planen skal behandles politisk høsten 2018. Resultatet av 
denne innarbeides i vedtak av handlingsprogrammet 2019-2022, alternativt i tertialrapportering 
eller neste rullering av handlingsprogrammet 2020-2023.  

6.6 Planer 
Kommunedelplan Tidlig innsats for bedre levekår evalueres og revideres etter funn som 
fremkommer fra det systematiske oversiktsarbeidet, med særlig fokus på områdene oppvekst og 
levekårsforhold og helserelatert adferd (jf. Folkehelseloven). 
Plan for helse og levekår 2015-2030 – Lengre forløp evalueres etter funn som kommer frem i det 
systematiske oversiktsarbeidet. Et viktig formål med en evaluering vil være å imøtekomme 
utfordringen med en endring i befolkningssammensetningen, der andelen eldre stadig vil øke. 
Revisjon av denne planen må sees i sammenheng med foreslått omstilling i helse og levekår i 
2019. 

Oversiktsarbeid 
Folkehelseloven (prop. 90 L) stiller krav til kommunene i Norge om å ha en god oversikt over 
helsen og de påvirkningsfaktorene (positive og negative) som påvirker helsen til befolkningen og 
grupper i befolkningen. Denne helseoversikten skal inngå som grunnlag for kommunens 
planstrategi. 
Arendal kommune har utarbeidet Levekårsrapport 2014 som imøtekommer kravet om en 
helseoversikt jf. Folkehelseloven. Arbeidet med Levekårsrapport 2014 pågikk i 2013, og det er 
behov for å oppdatere denne i 2018/2019. Rådmannen vil etablere en tverrsektoriell arbeidsgruppe 
som utarbeider levekårsrapport 2019, og som skal arbeide med det systematiske oversiktsarbeidet 
i Arendal kommune. Arbeidet foreslås løst etter følgende mandat på vegne av Rådmannen: 

• Arbeidet forankres i Folkehelseloven. 
• Definere samarbeidsarenaer/områder. 
• Utarbeide og synliggjøre statistikk til organisasjonen. 
• Utdype oversiktsbildet innenfor folkehelse og levekår på identifiserte hovedutfordringer. 
• Identifisere ressurser innenfor områdene. 
• Gi en faglig vurdering av årsaksforhold og konsekvenser. 
• Helseoversikten (Levekårsrapport 2018) er klar innen desember 2018. 
• System for det kontinuerlige oversiktsarbeidet er klart innen desember 2018. 
• Utforske system for deling av data og samarbeide om innhenting av data regionalt, der det 

er hensiktsmessig. 
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7 Kultur, infrastruktur og samfunnsutvikling 

7.1 Innledning 
Kommunalsjef for Kultur, infrastruktur og utvikling følger opp de 7 enhetene Kultur, 
Kommunalteknikk og geodata, Østre Agder brannvesen, Vitensenteret, Innovasjon og 
kompetanse, Arendal voksenopplæring og Østre Agder (sekretariatet). 
I tillegg er rådmannens stab Samfunnsutvikling tilknyttet samme kommunalsjef. Stab 
Samfunnsutvikling omfatter en kjernestab bestående av 11 årsverk; næringssjef, næringsrådgiver, 
rådgiver besøksnæringene, landbruksrådgiver, klima- og miljørådgiver, 
kommuneplanlegger/beredskapskoordinator og daglig leder for Med Hjerte for Arendal, samt 4 
by/arealplanleggere. I tillegg er delstabene Reguleringsplan (7 årsv.), Byggesak (13 årsv.) og 
Politisk sekretariat (3 årsv.) tilknyttet stab Samfunnsutvikling. Også Plankoordinator for 
interkommunal plan ny E18 er tilknyttet Stab Samfunnsutvikling (toårig prosjektengasjement). 
Samtlige enheter utarbeider egne virksomhetsplaner og enhetenes visjoner, strategier og 
satsingsområder vi bli nærmere konkretisert der. I handlingsprogrammet er kun de store linjene 
fokusert. 
I kapittelet om økonomi er de konkrete forventede budsjettmessige utfordringer, samt rådmannens 
forslag til endringer, nærmere kommentert. 

7.2 Visjon, strategi og satsingsområder 
Kultur 
Kommunedelplan for kultur ble vedtatt av bystyret våren 2017. Følgende 5 innsatsområder med 
tilhørende fokusområder vil prege enhetens innsats de kommende år: 
1. Inkluderende og mangfoldig kulturliv 

• Møteplasser 
• Frivillighet 
• Inkluderingsarbeid 

2. Gode kulturtilbud til barn og unge 

• Ungdom som prioritert målgruppe 
• Breddeaktivitet 
• Talentutvikling 

3. Tilgjengelige kulturarenaer og idrettsanlegg 

• Egnede lokaler 
• Skolene som nærmiljøanlegg 
• Hensiktsmessige idrettsanlegg 
• Friluft og fysisk aktivitet 

4. Profesjonelle kultur og kunstopplevelser 

• Kunstnere 
• Levende kunst og kulturmiljø 
• Arrangementer 
• By- og sentrumsutvikling 

Kommunalteknikk og geodata 
Enhet for Kommunalteknikk og geodata har utpekt følgende innsatsområder som de viktigste i 
handlingsprogramperioden: 

• Enhetens skal ha et fokus på å automatisere og effektivisere arbeidsprosesser for å øke 
kapasiteten internt. 
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• Enheten vil fortsette å utvikle digitale tjenester for innbyggere og næringsliv knyttet til kart. 
Det er ønskelig å kunne prioritere videreføring av arbeid med 3D og analyse, men her har 
enheten en utfordring når det gjelder kapasitet/ressurser. 

• Enheten ønsker å holde et høyt tempo på sanering av kommunens VA anlegg. Fokuset vil 
spesielt være på Barbuvassdraget, Skiberheia-området og Myrene. 

• Fokuset på leveringssikkerheten i vanntilførselen vil bli prioritert. Vannforsyningen til Stoa 
via Klodeborg/Bjorbekk skal sikres. Arbeid med å redusere antallet vannlekkasjer 
videreføres. 

Østre Agder brannvesen (ØABV) 
ØABV sin hovedmålsetting er å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 7 
kommuner. Avdelingene i enheten er følgende: 

• Agder 110 sentral 
• Beredskapsavdelingen (inkludert det interkommunale redningsdykkersamarbeidet) 
• Forebyggende avdeling 
• Feieravdelingen 
• Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) 

Vitensenteret 
For Vitensenter Sørlandet vil følgende satsinger vil stå sentralt i handlingsperioden: 

• Videreutvikling av Vitensenteret Sørlandet i Arendal med fokus på videreutvikling av den 
marine satsningen og nye aktiviteter 

• Forprosjekt for etablering av Raet nasjonalparksenter 
• Utvidelse og videreutvikling av vitensenteravdelingen i Kristiansand. 
• Økt satsning på VitenPåHjul (omreisende virksomhet) 
• Sentralt involvert i nasjonale satsninger for å øke barn og unges realfagssatsning 

Innovasjon og kompetanse 
Enhet for innovasjon og kompetanse ble opprettet i 2014 for å forsterke Arendal kommunes 
posisjon som formidlings- og innovasjonsarena. Enheten har ansvar for Fremtidens kommuner – 
Arendalskonferansen og bidrar tungt i gjennomføringen av Arendalsuka. Enheten har ansvar for 
Eureka kompetanse som i tillegg til å være kommunens kurssenter også skal styrke næringslivets 
tilgang på kompetanseutvikling. Enheten har ansvaret for kommunens kommunikasjonsvirksomhet 
og –strategi, herunder kommunens tilstedeværelse på innbygger- og ansattportal, i sosiale medier 
og gjennom kommunens fysiske servicesenter i Arendal kultur- og rådhus. 
Bystyrets bestilling til enheten Innovasjon og kompetanse er at de skal: 

• Medvirke til å skape en innovasjonskultur som bidrar til valg av gode løsninger, og som 
bidrar til høy kvalitet og bedre ressursutnyttelse i kommunens tjenesteproduksjon. 

• Gjennom Eureka kompetanse styrke næringslivets tilgang på kompetanseutvikling. 
• I samarbeid med sterke aktører på opplæringsfeltet som UiA, større næringsvirksomheter, 

KS, NAV og andre, sette fokus på fremtidas kompetansebehov i regionen. 
• Gjennom sin kommunikasjonsavdeling bidra til et levende demokrati og bidra til å 

imøtekomme befolkningens forventninger til deltakelse i den offentlige samfunnsdebatten. 
• Arbeide for å utvikle metodikk for å skape dialog med innbyggerne og sikre åpne prosesser. 

Arendal voksenopplæring 
Arendal Voksenopplæring (AVO) tilbyr opplæring for voksne innen følgende områder: 

• Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring samt andre kvalifiserende tiltak for voksne 
innvandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand; norskopplæring for voksne og enslige 
mindreårige asylsøkere (Introduksjonsloven): 

• Spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2) 
• Grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1) 
• Basiskompetanse i arbeidslivet (Kompetansepluss) 
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Enheten vil videreføre sin satsing på utviklingsarbeid, opprettholdelse av høy kvalitet i eksisterende 
opplærings- og kvalifiseringstilbud, samt samarbeid med eksterne aktører innen offentlig, privat og 
frivillig sektor. AVO vil fortsette å tilby skolens deltakere tilpassede opplæringstilbud som tar 
utgangspunkt i den enkeltes faglige forutsetninger og overordnede mål om overgang til arbeid eller 
videre utdanning. 
Den økonomiske rammen ved AVO er firedelt – kommunal rammeoverføring, statlige tilskudd, 
refusjoner fra andre kommuner og etater samt kursavgift fra deltakere uten rett på gratis norskkurs. 
De økonomiske rammene er ikke forutsigbare siden de styres av følgende forhold: 

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

Østre Agder sekretariat 
Evalueringen av Østre Agder som ble fullført i 2018 la grunnlag for nytt navn og nye vedtekter. 
Disse forutsetter vesentlige endringer av virksomheten. 
Styret med politisk deltakelse skal være drivkraft for samhandling mellom de åtte kommunene som 
inngår i samarbeidet og hovedfokuset for styret skal være nærings- og samfunnsutvikling i 
regionen. Samtidig tar styret ansvar for å representere regionen overfor nasjonale og regionale 
myndigheter. Det skal med grunnlag i Påvirkningsstrategien for Østre Agder bidra til å ivareta 
medlemskommunenes interesser overfor nasjonale og regionale myndigheter. Denne strategien er 
forankret i politiske organ i medlemskommunene. I dette arbeidet skal styret ha tett kontakt med 
fylkestingsrepresentanter og stortingsrepresentanter fra Aust-Agder. Utbygging av ny E-18 mellom 
Grimstad og Dørdal, samt sammenkoplingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, er viktige 
områder for styret i tiden som kommer. 
I de nye vedtektene er det lagt til rette for et klarere skille mellom den administrative og den 
politiske virksomheten i regionrådet. Dette innebærer at Rådmannsutvalget får 
beslutningsmyndighet innenfor det administrative området for de ulike interkommunale tjenesten 
som er omfattet av samarbeidet. Formaliseringen av rådmannsutvalg med underliggende forum for 
samarbeid innenfor oppvekst, helse og omsorg, næring og samfunnsutvikling samt teknisk sektor 
ivaretar hele bredden i kommunens tjenesteyting. Disse forum brukes samtidig av IKT Agder for å 
involvere eierkommunene i prosesser knyttet til valg av digitale løsninger. 
Samarbeidet styrkes ved at ressursen knyttet til nærings- og samfunnsutvikling gjøres til en 
permanent del av Østre Agders sekretariat. Gjennom eksterne prosjektmidler og kommunale 
bidrag i form av egeninnsats og budsjettmidler legges det grunnlag for tilbud innenfor formell 
kompetanseheving for grunnskolelærere og for lokalt utviklingsarbeid ved skolene. En samordnet 
innsats overfor private og offentlige barnehager gjennom Østre Agder skal bidra til å gi tilbud om 
kompetansehevende aktiviteter i sektoren. 
På vegne av alle eierkommunene medvirker sekretariatet i planleggingen og forberedelsene til 
bygging av nytt bygg for legevakt og KØH. Likeledes vil Østre Agder regionråd være med når nytt 
felles krematorium skal prosjekteres og bygges. 
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7.3 Økonomi 
Rådmannen har foreslått følgende rammendringer for de 7 enhetene: 

Enhetsnavn 2019 2020 2021 2022 

1201 - Kommunalteknikk og geodata -5 809 000 -12 132 000 -17 706 000 -21 595 000 

1202 - Kultur -752 000 4 062 000 3 837 000 3 847 000 

1203 - Brann -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 

1204 - Innovasjon og kompetanse 47 000 47 000 47 000 47 000 

1205 - Vitensenter 116 000 116 000 116 000 116 000 

1206 - Arendal voksenopplæring 2 907 000 2 907 000 2 907 000 2 907 000 

1207 - Østre Agder 998 000 886 000 886 000 886 000 

Sum rammeendring for enhetene -2 524 000 -4 145 000 -9 944 000 -13 823 000 
Figur 89: Rammeendringer, kultur, infrastruktur og utvikling 

Kommentarene under er knyttet til de enhetene hvor rådmannen har foreslått betydelige endringer. 
Videre er det knyttet kommentarer til fire forslag fremlagt av posisjon og opposisjon i budsjettmøtet 
i juni. Nederst er KOSTRA-tall for kultursektoren kommentert. 

Kommunalteknikk og Geodata 
Den store reduksjonen i enhet Kommunalteknikk og geodata er knyttet til endret ramme selvkost 
som følge av økte investeringer innen VA-området. Ut over dette har rådmannen foreslått at 
enheten får kompensert for reduserte parkeringsinntekter. 
I første tertial har bystyret gjort følgende vedtak vedr. parkering i sentrum: 

• Det skal ikke være avgift på gateparkering etter kl. 16 på hverdager og ikke etter kl. 15 på 
lørdager. 

• Det skal innføres 30 min gratis korttidsparkeringer i sentrumsgatene. 
• Det er vedtatt en utvidelse av Tyholmen p-hus. 

Dette vil gi reduserte årlige inntekter i handlingsprogramperioden. Det kan settes opp slik: 

• Ikke utvidet avgiftstid. Det ble i budsjett 2018 lagt til grunnen en økt inntekt på 1 mill. kroner 
og enhetens økonomiske ramme ble redusert tilsvarende. Bystyrets vedtak innebærer at 
denne inntekten ikke vil komme i handlingsprogramperioden. 

• Innføring av gratiskorttidsplasser. Estimert tapt inntekt 2019 på 1 325 000 kroner. 
• Utvidelse Tyholmen p-hus. Plassen ved Kittelsbukt kan ikke brukes til parkering i 2019 og 

inntekter fra «gamle Tyholmen parkeringshus» vil bortfalle. Estimert tapt inntekt 2019 
på 1 525 000 kroner. 

Samlet vil disse tiltakene gi enheten et inntektstap fra parkering på 3 850 000 kroner. 
Rådmannen har forutsatt at det gjennomføres et reorganiseringsprogram i parkeringsavdelingen 
som følge av redusert aktivitet og bedre effektivitet. Det foreslås en økt økonomisk ramme på 2,6 
mill. kroner til enheten. 1,25 mill. kroner forutsettes dekket ved reduserte utgifter i 
parkeringsavdelingen. 
Posisjonen lanserte før ferien ideen om ALLMENNINGEN JAKTEKAIA. Tanken er at man kan leie 
hele eller deler av Jaktekaia for 1 krone i 10 år. Søknadsfrist er tenkt 1.2.19.og alle innspill skal 
vurderes av en jury. Dersom hele Jaktekaia leies bort bortfaller årlige parkeringsinntekter på 
ca. 600 000 kroner. Rådmannen har ikke funnet rom for dekning av dette beløpet i fremlagte 
budsjett- og handlingsprogram. 
Posisjonen lanserte også ideen om RE-THINK GATEPARKERING. Tanken er at det i årene 
fremover vil bli mindre behov for gateparkering og at gateparkeringsplasser kan brukes til andre 
formål enn parkering. Det er tenkt at butikker og frivillige organisasjoner kan leie en gateparkering i 
2 år for 1 krone dersom de har en god ide til alternativ bruk. Dette gjelder ikke plassene som nå er 
satt av til 30 minutters gratis korttidsplasser og handicapplasser. Det er vanskelig å forutse det 
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økonomiske omfanget av dette opplegget. En gjennomsnittlig gateparkeringsplass gir en årlig 
inntekt på ca. 30 000 kroner. Dersom en tar utgangspunkt i at 10 parkeringsplasser vil bli omfattet 
av tiltaket vil det medføre en tapt inntekt på ca. 300 000 kroner årlig. Rådmannen har ikke funnet 
rom for dekning av dette beløpet i fremlagte budsjett- og handlingsprogram. 
Opposisjonen har lansert en ide om at næringsdrivende rundt FERGEKAIA på Tyholmen skal 
kunne omdisponere parkeringsplassene på Fergekaia til andre aktivitetsformål. Dette vil medføre 
et bortfall av årlige parkeringsinntekter fra 20 parkeringsplasser på ca. 600 000 kroner. 
Rådmannen har ikke funnet rom for dekning av dette beløpet i fremlagte budsjett- og 
handlingsprogram 

Kultur 
Endringene i kulturenhetens rammer innebærer bl.a. følgende kutt i tilskudd: 

• Vinterfestivalen 50 000 kroner 
• Bynatt 75 000 kroner 
• «Oss over 60» 50 000 kroner 
• Kulturhusmillionen 500 000 kroner 
• Flaskeskutesamlingen 181 000 kroner (avtale må sies opp) 
• Arkivet Krs. 30 000 kroner 
• Ung klassisk 20 000 kroner 
• Foreningseide bygg 49 000 kroner 

Ut over dette foreslår rådmannen å redusere kulturenhetens økonomiske nettoramme med 1,2 mill. 
kroner. Enhetsleder vil i sin virksomhetsplan komme tilbake til bystyret med en konkret 
redegjørelse for hvordan rammereduksjonen skal fordeles i enheten. 
Posisjonen presenterte før sommerferien ideen om FOLKETS GAVE; årlige nærmiljøtilskudd 
på 500 000 kroner som er ment å være en gave til folket hvert år frem til byjubileet 2023. Det er 
tenkt avsatt midler til 4 prosjekter hvert år. Tilsammen 10 mill. kroner til gode nærmiljø. Dette vil gi 
årlige utgifter på 2 mill. kroner. Rådmannen har ikke funnet rom for dette i fremlagte budsjett- og 
handlingsprogram. 

Arendal Voksenopplæring 
Økningen for Arendal Voksenopplæringer skyldes først og fremst at de statlige tilskuddsmidlene til 
enheten reduseres i takt med redusert bosetting av flyktninger. Kommunens 
opplæringsforpliktelser i norsk og samfunnsfag reduseres imidlertid ikke i samme takt, da de som 
allerede er bosatt har rettigheter i flere år fremover. Opplæringskapasiteten kan dermed ikke 
reduseres vesentlig i handlingsprogramperioden og gir kommunen økte nettokostnader 
Ut over dette har enheten fått tillagt en ny lovpålagt kommunal oppgave, realkompetansevurdering 
i opptil fem fag på grunnskolens område, som til og med 2014 ble finansiert av fylkeskommunen. 
Tilknyttet dette forventes det en ekstrautgift for enheten pr. år på ca. 250 000 kroner. 

Østre Agder 
Nettoøkningen skyldes økte utgifter til fysioterapiordningen, Østre Agder Oppvekst og KØH sin 
satsing innen rus/psykiatri. 

Stab Samfunnsutvikling  
Rådmannen har foreslått å redusere stabenes lønnsramme med tilsammen 1,5 millioner kroner 
gjennom stillingsvakanser. Stab Samfunnsutvikling må ta sin del av dette. 

KOSTRA 
Nedenfor følger tabeller med utvalgte KOSTRA-tall for kultursektoren. KOSTRA gir viktig 
informasjon og brukes som grunnlag for budsjettet 2018 og videre oppfølging av tjenestene. 
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Figur 90: Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i kroner, konsern 

KOSTRA viser at netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger har gått opp 9,2 prosent fra 
2016 til 2017, men er fortsatt noe lavere enn sammenligningsgruppene. Arendal kommune ligger 
høyere på driftsutgifter til for eksempel idrett, folkebibliotek, idrettsbygg og museer, men lavt på 
blant annet kunstformidling, aktivitetstilbud til barn og unge og kulturskole. 
Gratisprinsippet som Arendal kommune har for lag og foreninger ved bruk av kommunale bygg og 
anlegg representerer en satsing som ikke kommer til uttrykk i KOSTRA. Kommunens kultursatsing 
er derfor vesentlig sterkere enn hva tabellene gir inntrykk av. 

 
Figur 91: Netto driftsutgifter musikk og kulturskole pr. innbygger, konsern 

Tallene viser at Arendal kommune ligger noe lavere enn sammenlignbare kommuner og resten av 
landet på netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler. Dette henger sammen med at antall barn i 
kulturskolen har gått noe ned. 

7.4 Samfunnsutvikling 
Næringsutvikling 
Næringspolitisk handlingsplan for 2017-2023 vil være førende for administrasjonens arbeid med 
næringsutvikling i handlingsprogramperioden. Planen baserer seg på følgende hovedprinsipper: 

• Arendal kommune vil styrke sin posisjon som en betydelig offentlig aktør for 
næringsutvikling på Agder og et attraktiv lokaliseringssted for ulike typer bedrifter, 
organisasjoner og offentlige virksomheter. 

• Arendal kommune vil tenke regionalt i sitt næringsarbeid, og samarbeide godt med andre 
kommuner, regionale og statlige myndigheter, forskningsmiljøer, akademia, klyngene på 
Agder, Arendal næringsforening, bransjeorganisasjoner, bedrifter, frivillige organisasjoner 
og resten av det offentlige virkemiddelapparatet. 

Arendal G 13 A-Agder Landet uten Oslo
2015 1962 1887 2035 1998
2016 1878 2027 2126 2097
2017 2050 2122 2191 2224
ENDRING 2016-2017 9,2 % 4,7 % 3,1 % 6,1 %

0
500

1000
1500
2000
2500

2015 2016 2017 ENDRING 2016-2017

Arendal G 13 A-Agder Landet uten Oslo
2015 178 227 227 286
2016 178 227 242 294
2017 185 230 242 300
Endring 2016/2017 3,9 % 1,3 % 0,0 % 2,0 %

0
50

100
150
200
250
300
350

2015 2016 2017 Endring 2016/2017



Handlingsprogram 2019-2022 138(147) 

• Arendal kommune vil bidra til at vedtatte regionale planer og strategier for Agder blir 
realisert. 

• Arendal kommune ønsker at næringslivet i kommunen utvikles i tråd med FNs 
bærekraftsmål. Arendal skal være en nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent klima- 
og miljøby som andre kommuner ser opp til og lærer av. Kommunen har som målsetting å 
fremstå som Norges bærekraftsby. 

• Arendal kommune har som målsetting at netto økning i nye arbeidsplasser økes med 
minimum 115 pr. år i 2018, 150 i 2019, 200 i 2020, 300 i 2021, 400 i 2022, og med 500 pr. 
år fra 2023. 

• For å kunne sikre tilstrekkelig med næringsarealer i fremtiden har Arendal kommune som 
målsetting at det reguleres nye næringsarealer og næringsbygg for en økning av minimum 
500 nye arbeidsplasser pr. år fra 2017. 

Næringspolitisk handlingsplan har følgende 6. fokusområder: 
1. Bærekraft 

• Grønt Næringsliv 
• Bærekraftsby som merkevare 
• Blå Næring 
• Besøksnæring 
• Gjenvinning og resirkulering 
• Lokal mat og drikke 
• Landbruksinteresser og jordvern 

2. Holdninger og samarbeidsprosjekter 

• Vekstkultur 
• Felles prosjekter med næringslivet 

3. Vertskapsrollen 

• Gründere 
• Prosjekter med lokalt eierskap 
• Bedrifter med eierskap utenfor Arendal 
• Statlige og regionale arbeidsplasser 
• Plan- og byggesaksbehandling 
• Skoler, barnehager, boligtomter, båtplasser, fritidstilbud, kulturtilbud 
• Parkering, kollektivtransport og logistikk 

4. Møteplasser 

• Dialog med næringslivet 
• Store eventer 
• Møteplasser for ungdom 

5. Infrastruktur 

• Veier 
• Havn 
• Jernbane 
• Flyplass 
• Telekommunikasjon 
• Arbeidsfellesskap for småbedrifter og gründere 
• Næringsarealer 

6. Kompetanse 

• Eureka kompetanse 
• Digital Campus Agder i Arendal (DCA) 
• Grønn kompetanse 
• Lærlinger 
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Næringspolitisk handlingsplan vil bli fulgt opp gjennom årlige tiltaksplaner, 
næringslivsundersøkelser og næringslivsdager i Arendal Bystyre. 
Landbruk: 
Landbruksplan 2014-2017 vil bli revidert i 2019. Inntil revidert plan er vedtatt i bystyret vil gjeldende 
landbruksplan bli fulgt opp med fokus på følgende 4 innsatsområde: 
Kulturlandskapet: 

• Følge opp beiteplanen fra 2012 
• Evaluere de prioriterte områdene i det regionale miljøprogrammet 

Landbruksrelatert næringsutvikling: 

• Kommunal medfinansiering i landbruksbygg 
• Bioenergi og flisprodukt 
• Inn på tunet 
• Utvikling av gårdsprodukter og gårdsutsalg 
• Økt produksjon av grønsaker, bær og juletrær 
• Følge opp arbeidet med ny trace for E18 Arendal Tvedestrand med fokus på konsekvenser 

og muligheter for landbruksnæringen og grunneierne 
• Oppgradering av kommunale og fylkeskommunale veier for tømmertransport 

Miljøvennlig landbruk: 

• Tiltak for å bedre kvaliteten på bekker og vann prioritert gjennom Vanndirektivet 
Interessekonflikter – primærprodusent og befolkning: 

• Evaluere kjerneområde for landbruk 
• Gjennomgåverdiklassifisering av jordbruksarealer 
• Oppdatere oversikten over dyrkbar jord 
• Utarbeide forslag til ordning hvor omdisponering av dyrket areal kompenseres ved 

nydyrking eller ved avsetting av midler til nydyrking 
• Forvaltningsplan for grågås 

Internasjonalisering 
Kravet til omstilling og evne til å tilpasse seg samfunnets internasjonalisering blir større. Vårt 
næringsliv blir i økende grad internasjonalisert og vår befolkning blir mer og mer sammensatt, med 
erfaring og kunnskap fra liv over store deler av kloden. Det gir utfordringer, men også gode 
muligheter for å videreutvikle Arendal som en moderne og utadvendt by. Administrativt følges dette 
arbeidsområdet opp med begrensede ressurser. Det er primært 
kommuneplanlegger/beredskapskoordinator som følger opp disse målene (ca. 5 % årsverk), 
sammen med klima- og miljørådgiver vedrørende FN-byen og kulturnettverket vedrørende Ubuntu. 
Kommunens markante satsing på reduksjon av klimagassutslipp, klimanøytral 
kommunevirksomhet og utvikling av Lavutslippssamfunnet har høstet anerkjennelse, både 
nasjonalt og i FN-systemet, og har bidratt til å forsterke Arendals posisjon som Norges FN-by. De 
neste årene legges det opp til å fortsette denne satsingen. FN-by prosjektet ble evaluert og nytt 
mandat utarbeidet høsten 2016. Prosjektet blir videreført med en uendret årlig ramme. 
Kommunen bidrar med en begrenset ressurs for å opprettholde nettverket Ubuntu. Dette bidrar til å 
inkludere utenlandske arbeidstagere i et sosialt fellesskap. Bedrifter med denne typen arbeidskraft 
bidrar økonomisk/praktisk til nettverket. Kommunens ressurs opprettholdes uendret i 
handlingsprogramperioden. 
Arendal Voksenopplæring har med lokalisering i Sørlandet Kunnskapshavn en fremskutt rolle i 
kommunens satsning på regional kompetanseutvikling. Vi ser at samlokalisering av 
Voksenopplæring og ulike kompetansebedrifter har gitt positive synergieffekter, bl.a. aktivisering av 
de betydelige ressursene innvandrere og flyktninger representerer. 
Kommunen vil også i kommende handlingsprogramperiode engasjere seg i utviklingsarbeid i 
Rezekne i Latvia i samsvar med intensjonene i internasjonal plattform. Det er særlig innen 
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helsesektoren samarbeidet er aktivt. Arbeidet fortsetter å vedvare ut handlingsprogramperioden. 
Engasjement i Union of Baltic Cities (UBC) videreføres i 2019. 
Gjennom Agder Internasjonale fagråd vil det bli arbeidet med å spre kunnskap om aktuelle 
finansieringsordninger og prosjektmuligheter tilknyttet kompetanseutvikling på tvers av 
landegrenser. Kommunens utgangspunkt for prosjektdeltagelse er å legge inn arbeidsoppgaver 
som vi allerede er i gang med som egenandel for på den måten å unngå behov for økte 
økonomiske forpliktelser. Lokaliseringen av Sørlandets Europakontor i Kunnskapshavna bidrar 
positivt med tanke på utvikling av internasjonale samarbeidprosjekt både for offentlig sektor og 
næringslivet. 

Samferdsel og infrastruktur 
De to største utfordringene på dette feltet er fortsatt trafikksikkerheten på den gamle E18 mellom 
Tvedestrand og Arendal og de tiltagende kapasitetsproblemene på Kystveien øst for sentrum. 
Fortsatt vekst og utvikling forsterker utfordringene og behovet for bedre løsninger øker. 
E18/ATP/Bymiljøavtale 
Byggearbeider tilknyttet ny firefelts E18 fra Tvedestrand, samt ny tilførselsvei er i full gang og 
forventes ferdigstilt høsten 2019. Den viktigste oppgaven de nærmeste år er å jobbe for at 4-
feltsvei blir forlenget fra Harebakken til Stoa som en del av prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. 
Det interkommunale planarbeidet for strekningen Dørdal-Grimstad videreføres i 2019 og 2020 i 
samarbeid med de andre berørte kommunene, Nye Veier, Statens Vegvesen og Aust-Agder 
fylkeskommune. Kommunens politiske og administrative ledelse vil fortsatt følge dette arbeidet 
nøye og sammen med Aust-Ager fylkeskommune forsøke å få forsert byggingen av firefeltsvei 
mellom Harebakken og Stoa. 
Det regionale areal- og transportplanprosjektet som er utført sammen med Aust-Agder 
Fylkeskommune og kommunene Froland, Grimstad og Tvedestrand forventes avsluttet i 2019 med 
endelig vedtak av en regional Areal- og transportplan for Arendal-Grimstadregionen. 
I samarbeid med 5 andre mellomstore byregioner vil det i handlingsprogramperioden bli jobbet 
videre med å forsøke å få etablert en statlig ordning med bymiljøavtaler og belønningsmidler til 
mellomstore byregioner. Første mål er å få slike bymiljøavtaler omtalt i neste revisjon av Nasjonal 
Transportplan. Det endelige målet er å få etablert en statlig bymiljøavtale for Arendal-
Grimstadregionen. 
Trafikksikkerhet 
I tillegg til hovedveinettet som i stor grad består av E-18 og fylkesveier i kommunen, har Arendal 
kommune ansvar for ca. 250 km med kommunale veier. Dette veinettet benyttes av kommunens 
innbyggere mellom hjem, skole og arbeid. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet, som ble revidert 
og vedtatt tidlig høsten 2016, har foreslått en rekke trafikksikkerhetstiltak på veinettet i kommunen. 
Disse tiltakene iverksettes løpende i takt med bevilgede midler og statstilskudd. 
Sykkel 
Oppfølging av Kommunedelplan for sykkel skjer ved gjennomføring av konkrete 
utbyggingsprosjekter først og fremst i regi av Aust-Agder fylkeskommune og Vegvesenet. Ut over 
dette har fylkeskommunen avsatt egne midler for å ivareta Sykkelbyprosjektet i Arendal og 
Grimstad. Også tiltak foreslått i Kommunedelplan for trafikksikkerhet vil kunne bidra til økt 
sykkelbruk. Disse prosjektene gjennomføres av kommunen selv med statlige tilskuddsmidler. En 
bymiljøpakke for Arendal -Grimstadregionen vil kunne gi betydelige bidrag til en forsert 
tilrettelegging av fremkommelighetstiltak for transportsykling. 
Kommunen støtter aktivt opp under landsdelens innsats for videre utvikling av rutetilbudet ved 
Kjevik. Videre utbyggingen av Arendal Lufthavn Gullknapper ivaretas av Gullknapp AS uten 
ytterligere kommunale tilskudd. Sammen med Arendal Fossekompani AS har Froland og Arendal 
kommuner høsten 2016 tatt initiativ til oppstart av et felles kommunedelplanarbeid for å 
tilrettelegge nye vei fra FV42 inn til flyplassen. Planen forventes vedtatt 2018/2019. 
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Jernbane 
Jernbanetilbudet har begrensede utviklingsmuligheter innenfor rammen av eksisterende 
infrastruktur i Arendal. Kommunen har derfor støttet opp under det regionale arbeidet vedr. en ny 
kystnær jernbane på Sørlandet. Kommunen følger gjennom Østre Agder-samarbeidet nøye opp 
Jernbaneverkets arbeid med oppfølgingen av Konseptvalgutredningen for Grenlandsbanen 
(Porsgrunn-Brokelandsheia). 
Havn 
Utvikling av Eydehavn havn er avhengig av etablering av planlagt veiforbindelse til Neskilen og 
arealtilrettelegging. Arendal havnevesen KF vil jobbe videre med å utvikle Eydehavn som rigghavn. 
Tidlig i 2015 presenterte Aust-Agder Fylkeskommune i samarbeid med Arendal og Tvedestrand 
kommuner en overordnet vurdering av hvordan Eydehavn havn best kan knyttes til ny E18 
Tvedestrand-Arendal. Utredningen pekte på en tilknytning til E-18 krysset ved Longum som beste 
alternativ. 
Sommeren/høsten 2016 ble det tatt initiativ fra fylkeskommunen om et finansieringssamarbeid 
tilknyttet planlegging og bygging av en ny vegtrasé fra Neskilen frem til havna. Bystyret behandlet 
sak om dette høsten 2016. Reguleringsplanarbeidet er godt i gang og forventes vedtatt tidlig 2019. 
Oppstart bygging vil tidligst kunne skje sommeren/høsten 2019. 

Klima og miljø 
Klimautfordringene er store og økende. Av den grunn er handling lokalt og globalt nødvendig for å 
skape en utvikling som kan tilpasse ressursbruk til klodens bærekraft. Arbeidet med å redusere 
klimagassutslippene foregår på kort sikt ved å erstatte fossile utslippskilder med klimanøytrale 
løsninger. Arendal kommunes bygg ble oljefri i 2015. Det er primært kommunens bilpark som vil ha 
hovedfokus for utslippskutt i handlingsprogramperioden. 
På lengre sikt arbeides det gjennom arealplanlegging med å legge til rette for et 
lavutslippssamfunn, hvor transportbehovet er minimert, og hvor det legges godt til rette for 
kollektive transportløsninger. Klimahensynet er avgjørende for areal- og transportplanarbeidet for 
Arendalsregionen 
Kommunen utarbeider årlig klimaregnskap for kommuneorganisasjonens virksomhet. For å 
kompensere for kommunens klimautslipp vil det i planperioden bli kjøpt klimakvoter tilsvarende 
utslippene. Dette er innarbeidet i budsjettet. 
Utkast til revidert Klima- og energiplan vil bli behandlet høsten 2018 og forventes vedtatt i første 
kvartal 2019. Planen vil legge nye langsiktige strategiske føringer for kommunens klimaarbeid. 
I planperioden vil det igangsettes miljøtiltak (tildekking) vedr. forurensede sedimenter i Kittelsbukt 
og Pollen. Arbeidet igangsettes sent 2018 og ferdigstilles i 2019. Tilskudd til prosjektering og 
tildekking er bevilget fra Miljødirektoratet. 
Innenfor rammen av egen arbeidsinnsats og tilskuddsmidler vil administrasjonen videreføre arbeid 
med ulike prosjekter med fokus på klima, energi og miljø. Det legges også opp til å videreføre 
deltagelse i Klimapartnere. 
Arbeidet med å få kommunens enheter Miljøfyrtårnsertifisert vil fortsette i planperioden. 
Arendalssamfunnet har høy grad (97 %) av gjenvinning av avfall. Kommunen vil i økende grad 
benytte livsløpsanalyser og klimaperspektiv som grunnlag for egne anskaffelser. Det er behov for å 
en sterkere prioritering av kommunens innkjøpsfunksjon relatert til grønn innkjøp. Leasing og 
innkjøp av ladbare kjøretøy vil øke. 
Satsingene; Beintøft, som er gå og sykle til skolen-aksjon, Aksjon Rydd strand, økt antall elbiler i 
kommunale tjenester og Reklame-nei-takk videreføres i planperioden. 
Sykkelbyen Arendal er, sammen med Grimstad, Aust-Agders sykkelbyer. I planperioden blir det 
fokus på hverdagssykling, sykkelparkeringer, utbedring av sykkel- og gangveier, sykle til jobben og 
andre kampanjer. 
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Samfunnssikkerhet 
Kommunen har satt fokus på håndtering av uønskede hendelser i skoler og barnehager med 
bakgrunn i de situasjonene vi har hatt i våre naboland. Det er utarbeidet en enhetlig 
beredskapsplan for oppvekstsektoren hvor det angis konkrete tiltak for håndtering av slike kriser. I 
handlingsprogramperioden vil det bli arbeidet med å utvikle en type varslingsanlegg for skoler 
tilknyttet denne typer hendelser. 
Stab Samfunnsutvikling vil i handlingsprogramperioden bruke ca. 0,5 årsverk tilknyttet koordinering 
av beredskapsoppgaver. 
Våre trehusmiljø er sårbare for store ukontrollerbare branner. Dette har satt forebygging av 
branner i gamle trehusmiljø i fokus. I kommende handlingsprogramperiode vil det bli arbeidet 
systematisk med å forebygge slike hendelser. Kartlegging av de viktigste områdene ble utført i 
2014. I 2019 vil fokuset være å fortsette å iverksette tiltak som prosjektfinansieres via statstilskudd. 
Kartlagte flomsoner langs vassdrag og sjø, rasfarlige områder og andre områder med naturgitte 
eller menneskeskapte forhold som kan utgjøre en risiko for liv, helse og verdier skal legges til 
grunn for arealplanlegging på alle nivå. Kommunen vil arbeide for å få gjennomført en kartlegging 
av de risikofaktorene som enda ikke er tilstrekkelig klarlagt, felles for disse oppgavene er at de har 
en kostnad som krever statlig finansiering for å kunne gjennomføres. 
Det er utarbeidet et helhetlig opplegg for ROS analyser tilknyttet arealplanlegging. Dette legges til 
grunn for videre ROS-arbeid kommende år. Ut over dette vil det i handlingsprogramperioden bli 
lagt ekstra vekt på å sikre at det i alle nye arealplaner er avsatt tilstrekkelig kapasitet i flomvannløp 
og fordrøyningsmagasin i utsatte nedslagsfelt, og at det er tatt tilstrekkelig hensyn til deponering av 
snø ved store snøfall. 
Kommunens beredskapsplanverk gjennomgås løpende og er et dynamisk verktøy i forhold til 
endringer i eksterne og interne forhold. Det vil bli lagt vekt på å gjøre planverket til et nyttig redskap 
i en aktuell krisesituasjon. Beredskapsarbeidet er koplet sammen med kommuneplanarbeidet for å 
sikre kontinuerlig fokus og prioritet. 
Det er utarbeidet en egen plan for informasjonsberedskap med underordnede dokumenter. I vår 
nye hverdag preget av sosiale medier er informasjonsarbeidet stadig viktigere i en krisesituasjon. 
Kommunen vil i det løpende arbeidet med revisjon av beredskapsplanen og i øvelser legge stor 
vekt på samordning av informasjonsplaner innad i kommunen og i forhold til samarbeidende 
aktører. 

Arealforvaltning 
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for bystyret til å avklare hvilke planoppgaver 
kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å 
styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. I tillegg til kommunens 
egne arealplaner skal planstrategien omhandle alle typer planer og større utredninger som skal 
utarbeides av kommunen selv. 
Bystyret er lovpålagt å ha vedtatt en revidert/ny planstrategi innen utgangen av det første valgåret, 
Arendal Kommuneplanutvalg vedtok derfor å legge Forslag til Planstrategi for Arendal kommune 
2016-2019 ble vedtatt av bystyret i januar 2017. Rådmannen legger fremdriftsplanen i 
Planstrategien til grunn for kommunens egen arealplanlegging. 
Lavutslippssamfunnet 
Med perspektiv på klimautfordringer og folkehelse er utvikling av Lavutslippssamfunnet et mål for 
arealplanleggingen, i samsvar med nasjonale og regionale føringer. Arendal kommune ønsker 
vekst i folketall og arbeidsplasser gjennom å satse på attraktive boligområder og boliger, en 
offensiv næringspolitikk og en bred kultursatsing. Dette skal i et arealperspektiv gjøres i balanse 
mellom utvikling og vern. Det må settes av tilstrekkelig med areal til næringsformål, boligformål og 
tjenesteytende formål, samtidig som en sikrer naturgrunnlaget, kulturmiljø, idretts- og 
friluftsområder. I arealplansammenheng handler tilrettelegging for Lavutslippssamfunnet om å 
redusere samfunnets transportbehov, om arealeffektivitet og om å tilrettelegge for utvikling av 
knutepunkt/lokalsentre langs kollektivakser og økt bruk av sykkel som transportmiddel. 
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Bedret folkehelse 
Helseforebygging handler om god arealplanlegging dvs. å planlegge for trivsel, som for eksempel å 
legge til rette for gode møteplasser, for god estetikk, for grønne lunger, for idrett og friluftsliv, for 
tilpassede boliger med livsløpsstandard, for flere leiligheter for husholdninger bestående av enslige 
og par, for universell utforming, m.m. Disse planprinsippene er lagt til grunn for arbeidet med en 
Areal- og transportplan for Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand kommuner. Denne vil bli 
førende for all kommunal arealplanlegging og byggesaksbehandling. 
Fortette med kvalitet 
For å sikre at fortetting og arealeffektivisering faktisk opprettholder og øker kvaliteten i 
boområdene er det avgjørende å involvere innbyggere, organisasjoner og næringsliv tidlig i 
arealplanprosessene. I handlingsprogramperioden vil administrasjonen legge til grunn 
dialogbaserte planprosesser for alle arealplaner som utarbeides i egen regi. 
Byplan 2023 
Planprinsippet Liv-Rom-Hus ble for første gang brukt i Arendal ved utarbeidelsen av 
reguleringsplan for Barbubukt. Gjennom først å fastlegge størrelsen og plasseringen av de grønne 
fellesområdene ble byggeområdene konkretisert i neste omgang. Prinsippet vil også bli lagt til 
grunn for videre arbeid med Byplan Arendal 2023. Rådmannen vil fremlegge forslag til 
planprogram for en arealbasert sentrumsplan høsten 2018. Arbeidet med planen vil ta 
utgangspunkt i bystyrets mandat og det gode arbeidet som er gjort tilknyttet Levende Lokaler og 
fremlagte gatebruksplan. 
Bruke kulturarven som en ressurs for steds- og byutviklingen 
Store deler av Arendal sentrum er registrert i Riksantikvarens NB-register over særlig 
bevaringsverdige bymiljø. Som del av Byplan Arendal 2023 er det utarbeidet en kulturhistorisk 
stedsanalyse for byens sentrumsområde. Dette er helt i tråd med hva riksantikvaren anbefaler for 
slike byområder. Analysen vil bli lagt til grunn for all arealplanlegging i bykjernen. 
Bevare store sammenhengende skog- og jordbruksområder 
I handlingsprogramperioden vil særlig firefelts E18 gjennom kommunen, boligutbyggingen på 
Nedenes og reiselivsutviklingen på Tromøy innebære de største utfordringene i forhold til store 
sammenhengende skog- og jordbruksområder. Dette vil fra administrasjonens side få et særskilt 
fokus i kommende arealplanprosesser. 
e-Byggesak og e-Byggsøk 
I regi av IKT Agder er det gjennomført et forprosjekt som anbefaler innføring av e-byggesak i 
kommunene. Grimstad kommune vil i 2019 pilotere en løsning som de andre kommunene kan ta i 
bruk ca. 2020. 
Det er først ved innføring av e-byggsøk tiltakshavere og konsulenter vil kunne oppleve en 
automatisert byggesaksbehandling med de fordelene dette vil gi med hensyn til 
saksbehandlingstid. E-byggsøk forutsetter imidlertid at kommunen har innført en e-
byggesakløsning som kan gi grunnlag for automatiske uttrekk av relevante byggesaksdata. 
e-Plansak 
På plansiden har Staten igangsatt forsøk med standardisering av reguleringsplankart og 
reguleringsbestemmelser med tanke på å kunne innføre automatisk byggesaksbehandling. 
Retningslinjer for standardiserte reguleringsplaner foreligger og disse vil i 
handlingsprogramperioden legges til grunn for alle reguleringsplaner i Arendal kommune. 
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8 Arendal eiendom KF 

8.1 Innledning 
Budsjettet er satt opp i samsvar med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 
kommunale og fylkeskommunale foretak. 
Budsjettet forutsetter en videreføring av hovedaktiviteter fra driften i 2018 budsjettet. Kommunens 
signaliserte budsjettutfordringer i 2019 vil likevel prege både budsjettprosessen og driftsbudsjettet 
for Arendal eiendom. Eiendomsforetaket vil måtte møte en eventuelt redusert leie med å se på 
nivå på tjenestetilbudet som leveres til kommunale enheter. Bemanning vil bli tilpasset 
budsjettforutsetningene. 
Roligheden skole vil prege investeringssiden i budsjettet. Forutsatt bystyrets vedtak vil nytt 
helsehus og ny barnehage på Tromøya også være prosjekt som skal følges opp av Arendal 
eiendom. Investeringsbudsjettet er forøvrig preget av kommunens begrensede muligheter til å 
foreta låneopptak, noe som blant annet medfører konsekvenser for arbeidet med 
energiøkonomisering og etablering av nytt svømmeanlegg. 
Marisberg boligfelt, nytt næringsareal på Agderparken nord, en videre utvikling av Heftingsdalen 
næringspark vil kreve et sterkt fokus og en betydelig oppfølging, både i foretakets administrasjon 
og i styrets oppfølging. 
Styret i Arendal eiendom KF er generalforsamling i Fløybyen AS. Fløybyen AS har vunnet 
konkurransen om nye kontorlokaler for fylkesmannen i Agder. Bygget skal stå ferdig senest 3. 
kvartal 2020. 

8.2 Særlige forhold som påvirker budsjettet 
Næringsareal 
Arbeidet med å etablere kommunale næringsareal, og forvalte disse i tråd med bystyrets føringer, 
blir sentralt i årene fremover. Dette er en viktig oppfølging av bystyrets næringsplan som ble 
vedtatt i 2017. Styret i AE KF har angitt retning i arbeidet ved å peke ut Heftingsdalen næringspark, 
Agderparken Nord og Ulleråsen næringsområde ved Eydehavn som prioriterte områder. Arbeidet 
med næringsareal krever i 2019 økte ressurser, og sterkt fokus fra styret, dersom bystyrets 
fremdrift og øvrige føringer skal nås. I handlingsplanen er det avsatt betydelige midler til utvikling 
av næringsområder. 

Byggeprosjekt 
Byggeprosjektet nye Roligheden skole vil kreve tett oppfølging i 2019. Ferdigstillelse av skolen er 
planlagt til skoleåret 2019. I tillegg vil oppfølging av prosjektene ny barnehage på Tromøy og nytt 
helsehus, kreve ytterligere kapasitet og kompetanse i organisasjonen. Daglig leder vil gjennomføre 
prosjektene i regi av Arendal eiendom med egne ansatte, fremfor å kjøpe prosjektledelse eksternt. 
Dette for å ha en mer direkte oppfølging og styring av prosjektene, samt å beholde og utvikle 
kompetanse i egen organisasjon. 

Lovpålagte tiltak i formålsbygg 
Innsatsen for å innfri krav om lovpålagte oppgaver formålsbygg, og da spesielt brannsikkerhet i 
våre bo- og omsorgssentre, videreføres i 2019. Det må påregnes at arbeidet med å lukke avvik på 
dette området vil bety at dette må prioriteres fremfor ordinært vedlikehold. I tillegg vil oppfølging av 
lovpålagte tiltak på heis, elektriske anlegg og ikke minst krav knyttet til utrangerte svømmehaller 
kreve oppfølging og budsjettmidler. 
Stadig nye lovkrav medfører økte kostnader til lovpålagte tiltak. De nye kravene og økte kostnader 
overstiger det nivået som ble lagt til grunn i 2010 da foretaket ble opprettet. Dette medfører press 
på vedlikeholdsmidlene. 
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Svømmeanleggene 
Det må påregnes at en stadig større andel av foretakets vedlikeholdsbudsjett henføres til våre 
svømmeanlegg. Utrangerte anlegg og drift på grensen av pålagte lovkrav er nå en gjenganger ved 
foretakets rapportering og budsjettfremlegg. Denne situasjonen forsterkes ved at det må påregnes 
periodevis driftsstans neste periode. 

Budsjettmessige tilpasninger. Prinsipper for arbeidet 
Kommunen melder at det er betydelige problemer med budsjettnivå for 2019 og 2020. En må 
avvente bystyrets nivå for budsjett for Arendal eiendom, men det er likevel sentralt at styret velger 
tilnærming til budsjettarbeidet videre. Daglig leder ønsker å arbeide videre med følgende føringer 
uten at dette må oppfattes som uttømmende: 

• Organisatoriske tiltak i skjæringspunktet mellom drift i foretak og drift i kommunen. Det 
forutsettes at en ser på både «gamle» og nye tiltak hvor det kan være besparelser og/eller 
forbedringer på kvalitet hos begge parter. Både renhold og drift for øvrig bør vurderes 

• Forutsatt at kjøp av tjenester reduseres må tilsvarende kostnadsreduksjon skje i Arendal 
eiendom gjennom reduserte gjenytelser 

• Frekvens på utført renhold må vurderes og dette må skje i et samspill med kommunen. En 
reduksjon av tjenester innen renhold vil ta tid å gjennomføre siden store deler av 
kostnadene er knyttet til fast ansattes lønnskostnader 

Vedlikehold må etter daglig leders vurdering holdes på minst dagens nivå. Dette kan ikke 
reduseres uten at dette får vesentlige negative konsekvenser. Vi er i dag på et minimum. 

Energikostnader 
Endring i energipriser vil påvirke driftsbudsjettet. 

8.3 Kommentarer til enkelte punkter i budsjettet 
Driftsbudsjettet 
Andre salgs- og leieinntekter har en liten økning mot tidligere år. Det er lagt inn en økt leieinntekt 
på bolig samt økt inntekt på renhold på grunnlag av nye oppdrag. 
Overføring med krav til motytelse er i hovedsak husleieinntekter fra Arendal kommune. Endringen 
skyldes kommunal deflator, nye husleier på eksterne leieavtaler, renter og avdrag. Det er ingen 
endring i andre overføringer. 
Lønnsutgifter har en økning fra 2018 og dette skyldes flere årsaker. Det er flere oppdrag på 
renhold, det er ansatt ny prosjektleder og lønn vedlikehold ligger nå på riktig konto. I 2018 lå lønn 
vedlikehold på konto for reserverte bevilgninger/avsetninger som kommer inn under overføringer i 
tabellen for økonomisk oversikt drift. 

Vedlikeholdsetterslepet 
Ved inngangen av 2018 var det utvendige vedlikeholdsetterslepet på formålsbygg på om lag 105 
mill. kroner. Tallene for 2018 er ikke klare men det kan ikke forventes at etterslepet er redusert 
vesentlig. 
Tiltaksmidlene bevilget av staten gav et viktig bidrag til å redusere etterslepet på vedlikehold i 
2017. Denne ordningen ble ikke videreført i 2018 og det ligger heller ikke an til at det tilføres 
eksterne midler i 2019. Det kan dermed heller ikke påregnes en vesentlig reduksjon med de 
forutsetninger som ligger i budsjett for 2019. Foretaket må i løpet av neste periode legge frem 
kvalitetssikrede tall på de forutsetningene som må være tilstede for at mål om 85 mill. skal nås. Det 
er også behov for at styret og bystyret arbeider aktivt med dette tema i forbindelse med fremlegg 
av strategidokumentet for Arendal eiendom. 
Arendal eiendom må videreføres strategidokumentets mål om at tilgjengelige budsjettmidler skal 
prioriteres til vedlikehold på formålbygg. Både administrasjon og styret må også ha et sterkt fokus 
på vedlikehold i kommende periode. 
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Arendal eiendom KF arbeider kontinuerlig med å se på hensiktsmessig organisering, god struktur 
og god oppgaveløsning for å effektivisere driften. 

Investeringsbudsjettet 
Avhending av eiendommer 
Arendal eiendom KF skal redusere kommunens låneopptak ved å selge eiendom/bygg som ikke 
benyttes til kommunal kjerneaktivitet. Det er med unntak av Løddesøl skole få eller ingen 
formålsbygg som kan avhendes. Salgsinntekter fra salg av eiendom vil i årene som kommer 
stamme fra regulering, opparbeidelse og salg av bolig- og næringsområder. Salg av tomter på 
Marisberg er påbegynt i 2018 og videreføres i 2019. 
Det må presiseres at salg av eiendom vil være påvirket både av markeds-konjunkturer, 
forhandlinger og reguleringsprosesser. Tallene under vil dermed være usikre.  
Markedssituasjonen vil avgjøre hvorvidt salgsobjektene faktisk avhendes i 2018. Nødvendige 
avklaringer ift. forhandlinger, regulering, oppmåling etc. vil også ta tid, og en forsvarlig 
budsjettering for årene 2019 og 2020 vil tilsi at ca. 50 % realiseres. I det lengre tidsperspektiv 
legges til grunn at totalnivået for salg vil nås. 

Næringsareal 
Arbeidet med å etablere kommunale næringsareal er en viktig del av bystyrets næringsplan som 
ble vedtatt i 2017. Styret i AE KF har angitt retning i arbeidet ved å peke ut Heftingsdalen 
næringspark, Agderparken Nord og Ulleråsen næringsområde ved Eydehavn som prioriterte 
områder. I 10 årig investeringsplan er det avsatt betydelige midler til utvikling av næringsområder. 
Heftingsdalen næringsområde vil være tilgjengelig for kommune i 2020-2021. Mindre investeringer 
i infrastruktur og i detaljregulering er nødvendig å gjennomføre i perioden frem til overtakelse. 
Avtalen om erverv av arealer til Agderparken nord forutsetter betaling av deler av kjøpesum i 2020. 
Det avsettes 10 millioner i langtidsbudsjettet i 2020. 
Planprogrammet for Ulleråsen forventes gjennomført i løpet av 2019 – 2020. 

8.4 Mulige salgsobjekter 
Eiendom Salgsobjekter 2019 Salgsobjekter 2020 - 2028 

Tomter Marisberg 17 200 000 135 000 000 

Lassens hus 2 000 000  

Tomter Romstølen Vest  12 000 000 

Tomter Heftingsdalen  140 000 000 

Tomter Agderparken nord  220 000 000 

Tomter Ulleråsen  50 000 000 

Tomt Løvold  6 000 000 

Natvig felt B  8 000 000 

Løddesøl skole  1 000 000 

Sum 19 200 000 572 000 000 
Figur 92: Mulige salgsobjekter Arendal eiendom KF 

8.5 Vedtak 
Styret i Arendal eiendom KF vedtar vedlagte budsjett for 2019. Styret vil jobbe videre med 
alternative forslag til kostnadsreduksjoner. Redusert renhold vil kunne gi negative konsekvenser 
knyttet til ønsket vedlikehold av eiendomsmassen. 
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9 Arendal havnevesen KF 

9.1 Sammendrag 
Havnestyret budsjetterer med samlede inntekter i 2019 på ca. 26,8 mill. kroner. Dette er en liten 
økning fra 2018. Samlede utgifter (inkl. finans / ekskl. avskrivninger) forventes til ca. 25,4 
mill. kroner. Driftsbudsjett forventes samlet å gi et lite overskudd på ca. 1,5 mill. kroner der ordinær 
havnedrift gir høyest overskudd, mens småbåt, gjestehavn er tilnærmet i balanse. 
Inntekter fra rigg som i dag ligger på Eydehavn er usikre, Riggen kan avgå på kort varsel. Det er i 
budsjettet lagt opp til at riggen ligger inntil 6 måneder i 2019. 
En større del av inntektene er nå sikret i langsiktige leieavtaler og kontrakter. Dette gir bedre 
forutsigbarhet rundt kontantstrømmene og redusert risiko. 
Markedet for oljeservice, forventes lavt, men økende i 2019. Kronekursen er avgjørende for både 
eksport og importvolumene. Havnen forventer en liten økning i tonngods over kai i 2019. Antall 
cruiseanløp er på ca. 12 anløp. 
Småbåt videreføres i balanse mellom inntekter og utgifter. Det er mye ledige kapasitet, og det 
foreslås derfor ingen økning i prisene. Deler av mannskapskostnader overføres fra småbåt til 
ordinær havn i 2019. 
Gjestehavnen (inkl. badeanlegget) forventes i balanse for sesongen 2019, med små justeringer i 
driftsmodell. 

9.2 Kommuneplanens føringer 
Arendal havn vil tilstrebe økonomisk overskudd og oppbygging av fond i tråd med føringer fra 
Bystyret. Samtidig pekes på at havnedrift er volatilt – inntektene vil variere og kostnadskontroll vil 
fortsatt være viktig. 
Budsjett drift 2019 forventer et positiv resultat innen alle ansvarsområder. 

9.3 Vedtak 
Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 06.06.2018 sak 18/17. I tillegg ble det i 
havnestyret den 22.08.2018 sak 18/19 vedtatt å endre budsjettet knyttet til redusert leieinntekt 
CSUB. 
Vedtak: 
Arendal havnestyre vedtar forslag til driftsbudsjett 2019 (og perioden 2022) og oversender til 
Bystyret for endelig godkjenning. 
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