Kommunedirektørens
innledning
Et budsjett på leirføtter

Vekst – trenden har snudd
Arendal har en vekst i
folketallet som er høyere enn
landsgjennomsnittet
Antall arbeidsplasser har økt
markant de siste to årene.
Spesielt i privat sektor har
antallet jobber økt.
Utviklingen hittil i 2022 (til og
med andre kvartal) ser
fortsatt ut til å være positiv,
med både flere arbeidsplasser
og fortsatt befolkningsvekst.

Levekårsdata SSB
Arendal kommune har valgt
ut 17 indikatorer fra SSB som
beskriver levekårene i
Arendal.
10 av 30 levekårssoner i
Arendal har en større
opphopning av
levekårsutfordringer
Statistikk er 2020 tall fra SSB.

Utenforskap
Sammenlignet med landssnittet har
Arendal vesentlig flere i arbeidsfør
alder som verken er i arbeid eller
under utdanning.
Det er færre i Arendal som fullfører
videregående skole på normert tid.
Utdanningsnivået er lavere i Arendal
enn snittet for landet.
Lavt utdanningsnivå er den største
risikofaktoren for å havne utenfor
arbeid og utdanning.
Det er flere menn enn kvinner blant
de unge som står utenfor arbeid og
utdanning

Endringer i demografikostnader
SSBs middelalternativ er lagt
til grunn – pluss 1
prosentpoeng høyere vekst
grunnet forventet tilflytting
Modellen viser tydelig en
økning knyttet til pleie- og
omsorgstjenester, og en
reduksjon i skole- og
barnehagetjenester

En utfordrende situasjon i verden
• Høy inflasjon
• Økende renter
• Usikkerhet rundt leveranser
• Høyt konfliktnivå
• Sosial uro
• Klimautfordringer
• Energikrise

Stor usikkerhet for kommunens økonomiske utvikling
Krigen i Ukraina gjør at nesten alt av premisser egentlig er i spill.
Hvordan nysalderingen av statsbudsjettet for inneværende år blir mht.
koronakompensasjon og skatteinngang vet vi ingenting om.
Om det blir endringer i inntektssystemet i vår favør når nylig fremlagt NOU om
inntektssystemet for kommunene blir behandlet i Stortinget våren 2023 vet vi
ingenting om.
Om rentenivået vil fortsette å stige, eller snu fordi presset i landets økonomi
plutselig opphører, vet vi ingenting om.
Om dagens bilde med hensyn til strømpriser, fortjeneste for kraftverkseiere som
oss, mv. fremover endres vesentlig vet vi ingenting om.

Budsjettdisiplin – hvordan unngå kollaps i tjenestene

•
•
•
•

Når noe økes må annet tas ned
Kalibrering
Prioritering
Lavere forventninger til
økninger fremover

Hovedprioritering ved saldering
•
•
•
•
•

Innsatstrappa som strategi i personrettede tjenester
BTI
Tilrettelegging for vekst- «det skal ikke stå på oss»
Etablering av bofellesskap mv. etter tidligere vedtatt plan
Fullføre nybygg og oppstart drift legevakt, KØH og
avklaringsavdeling
• Bygging av turnhall /ombygging Sør Amfi
• Avdrag til Agder fk. 50% av vegkost Neskilen-Arendal havn fra 2025
• Leie av svømmeanlegg fra 2025

Økonomi

Rammen for kommuneplanens samfunnsdel og
økonomiplanen - HØP
• Ett dokument: Handlings- og økonomiplanen samler
kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett
• Kommuneplanens handlingsdel viser prioriteringer og tiltak for å
nå de langsiktige målene i samfunnsdelen og andre temaplaner
• Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en
realistisk og fullstendig oversikt over økonomiske forutsetninger over
en fireårs periode
• Årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler, og
anvendelse av disse i kommende år

Utfordringsbildet i HØP 2023-26 - løypemelding juni 2022
• Løypemeldingen fra juni måned viste et utfordringsbilde på i overkant av
100 mill. kroner for hvert av budsjettårene i perioden.
• For 2023 ble det angitt at utfordringen må bli løst ved:
• Tiltak i tjenestene
• Bruk av felles disposisjonsfond
• Omdisponering av ekstra utbytte fra Agder Energi.

• Investeringsnivået er høyt, og flere prosjekter blir skjøvet ut i tid og også
utover 4-årsperioden
• Det må forberedes ulike tiltak knyttet til struktur innenfor tjenestene

Økonomiske rammebetingelser
Statsbudsjett 2023
• Statsbudsjettet øker rammen på frie inntekter med snevrer handlingsrommet
• Et svært stram kommuneramme for 2023
• Kommunal deflator er 3,7 % og angir lønns- og prisvekst (lønn 4,2 % og pris 3,0 %)
• Arendal har en beregnet vekst i frie inntekter på 3,5 prosent fra 2021.
• Økt kommunal skattøre med 0,2 prosentpoeng til 11,15 % (40 % av frie inntekter).

Nysaldering – avklaring kompensasjon
• Det er stor usikkerhet rundt kompensasjon av koronarelaterte kostnader for 2022.
• Det er innrapportert vel 86 mill. kroner for Arendal
• Usikkerhet hvor mye kommunene kompenseres og på hvilken måte

Finansielle måltall drift og investering
• Netto driftsresultat skal være positivt i hvert av årene i 4-års
perioden – og skal i den løpende økonomistyringen ha mål om
å oppnå 1,75 % netto driftsresultat hvert enkelt år.
• Investeringsgjeld dekket over driftsbudsjettet skal i
planperioden ikke økes ut over lånetaket på 3,43 mrd (2023).
• Felles disposisjonsfond (eksl. enhetenes disposisjonsfond) skal til enhver tid være over 100 mill. kroner.

Demografi og utvikling
Demografiendringer skaper
endringer i kostnadsbildet i
handlingsplanperioden.
Dette er gjelder særlig
økning i i kostnader til pleie
og omsorg og reduksjon i
kostnader for skole og
barnehage.
Det relative forholdet
mellom disse tjenestene vil
i begrenset grad endre seg
med økt befolkningsvekst.

Årets HØP er preget mer av usikkerhet enn av kutt!
• Hele perioden er saldert, men...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statsbudsjettet med mindre handlingsrom enn forventet
Det er lagt inn en inntektsvekst fra 2024 uten å vurdere kostnadsveksten
Driftsutgiftene er høyere enn drifts inntektene
Tre av fire år benyttes fond til å dekke driftskostnader
Tilgjengelige fondsmidler er usikkert frem til R 2022
Forventninger om dobling av kostnader til reguleringspremie pensjon
Kraftig vekst i renter på lån i tillegg til økning i avdrag
Kraftig prisvekst på varer og tjenester
Økte demografikostnader

• Rammene er i stor grad videreført, men ytterligere tiltak vil være nødvendig i
perioden.

Driftsbudsjettet

Sentrale inntekter

• To hovedkilder til inntekt: Rammetilskudd og skatteinntekter (frie inntekter)
• Samlet utgjør sentrale inntekter til finansiering av kommunens drift 3 110 mill. kroner for 2023.
• Basert på forutsetningene som er lagt til grunn øker inntektene utover i perioden til ca. 3 219 mill.
kroner i 2026.

Frie inntekter -75 % av finansieringen av tjenestene
• Prognose basert på KS modell, samt eget beregnet folketallsutvikling
• Frie inntekter består av forventet skatteinntekter basert på nasjonale prognoser for
skattenivå. Kommunedirektøren legger regjeringens anslag til grunn.
• I tillegg er det et rammetilskudd som fremkommer etter objektive nøkler for
demografi og innbyggerforhold.
• Skjønnstilskudd fordeles av Statsforvalteren fordeler til sine kommuner.
• Nytt i HØP
• For perioden 2024-2026 har kommunedirektøren lagt inn et inntektsanslag som tar
høyde for kompensasjon av høyere befolkningsvekst og kompensasjon for
demografikostnader i perioden.
• Dersom kommunen ikke oppnår denne folkeveksten, vil inntektsanslaget ikke oppnås.
• Det er ikke tatt høyde for tilsvarende utgiftsvekst

Eiendomsskatt
Det foreslås å videreføre vedtatte satser fra 2023.
• Bolig- og fritidseiendommer: Skattesats på 4 promille, samt et bunnfradrag på 225 000 kroner pr.
boenhet.
• Næringseiendommer, ubebygde eiendommer og annet som ikke er bolig- og fritidseiendommer:
Skattesats på 3,7 promille.
• For eiendommer med «Særskilt skattegrunnlag» fortsetter kommunen med skattesatsen på 7
promille. Skattegrunnlaget trappes her ned med 1/7 pr år. Dette er i samsvar med lovendring som
gjelder f.o.m. 2018.

Det er lagt til grunn en inntekt fra eiendomsskatt på 150,5 mill. kroner i 2023, dvs.
en økning fra 2022 på 2 mill. kroner.
Grunnet forventning om flere boliger og næringsbygg økes inntekten fra
eiendomsskatt med hhv. 7 mill. kroner, 5 mill. kroner og 4 mill. kroner i resten av
økonomiplanperioden.

Andre generelle driftsinntekter
• Det er en økning i generelle driftsinntekter fra 2022 til 2023 med ca. 37,1
mill. kroner.
• Det er først og fremst inntekter knyttet til flyktningeområdet, og økningen
skyldes i all hovedsak flyktninger fra Ukraina.
• Utviklingen videre i økonomiplanperioden viser en reduksjon i inntekten i
perioden 2024-2026.
• Inntekter generert av tjenestene føres i de enkelte enheters regnskap, og er
en del av den netto budsjettrammen som bystyret vedtar for hver enhet.

Finansinntekter og -utgifter

• Netto finansutgifter viser en stor endring fra budsjett 2022 og regnskap 2021. Dette henger
sammen med endringen i regnskapsføringen av minimumsavdraget samt et rekordhøyt utbytte
fra Agder Energi i 2023. Reelt ligger det inne en betydelig økning fra 2022.
• Kommunens utbytter er for det meste fra Agder Energi AS, Agder Renovasjon, P-hus Vest AS og
garantiprovisjon fra Returkraft.

Resultatoversikt

Forslag til budsjett 2023 viser et negativt brutto driftsresultat med 78 mill. kroner. Utover i perioden
bedres brutto driftsresultat seg, og for 2026 viser det et positivt resultat.
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at
driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.
For 2023 er netto driftsresultat positivt, men varierende for perioden

Avsetninger og bruk av fond

•

Overføring av driftsmidler til finansiering av investeringsutgifter

•

1,4 mill. kroner i reklameinntekter til finansiering av Norac stadion

•

3,1 mill. kroner til finansiering av startlån

•

Egenkapitalinnskudd til AKP og KLP, med hhv. 10 mill. kroner og 1,6 mill. kroner. Egenkapitaltilskudd skal føres i investeringsregnskapet og kan ikke
lånefinansieres.

Økonomiske rammer, sektornivå

• Rammene er inklusive konsekvensjusteringer, endringer i avtaler og vedtak,
pensjonskostnader, nye tiltak og innsparingstiltak.
• Kompensasjon for lønnsvekst gjøres i 2023, det kompenseres ikke for generell prisstigning
• Enhetenes forslag til budsjettramme er vedlagt dokumentet

Økonomiske rammer til Arendal eiendom KF

Økonomiske rammer til Arendal havnevesen KF

Konsolidert driftsbudsjett

Disposisjonsfond

Betalingssatser

Grunnlag for vurdering av betalingssatser:
• Generell prisvekst
• Lover og forskrifter
• Selvkostkalkyle
• Faglige vurderinger
• Satser i sammenlignbare kommuner

Anskaffelser/innkjøp
Arendal kommune anskaffer årlig varer og tjenester for ca. 500 mill. kroner. Verdien
av investeringer i bygg og anlegg kommer i tillegg
Det er i perioden lagt til grunn en årlig gevinst av gode anskaffelser og innkjøp på 5
mill. kroner.
Pågående prosesser:
• Det implementeres et nytt e-handelssystem for hele organisasjonen som vil øke avtalelojalitet og bidra til
gevinstrealiseringen av avtaler vi inngår. To pilot-enheter nå i høst
• Et forsterket fokuset på kontraktstyring.
• Satsing på et samarbeid om grønn anskaffelsesstrategi for Østre Agder kommunene. Det er gitt tilskudd fra
klimasats til en prosjektstilling i 2 år.
• Avklare og videreutvikle et nytt innkjøpssamarbeids i Agder (erstatter dagens OFA)
• Deltaker i en samspillsentreprise for bygging og etablering av nytt vitensenter i Kristiansand i samarbeid med
Universitet i Agder.

Investeringsbudsjett
Finans

Investeringsstrategi
10-års investeringsplan vedtatt 19 mai er utgangspunktet for 4-årsplanen.
Investeringsnivået ligger for høyt sett mot kommunens handlingsregel for
alle de fire årene i perioden
investeringsnivået får stor påvirkning på kommunens drift gjennom økt
avdrags- og rentebelastning.
Det siste året har denne effekten blir kraftig forsterket av følgende
forhold:
• Kraftig økning i rente
• Økte strømkostnader
• Økte materialpriser

Endringer fra 10-årsplanen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eyde Energipark kjølevann (AK)
Asdal idrettshall (AEKF)
Barnehage Lia
Barnehage sentrum
Bofelleskap - BOF (AEKF)
Felles vaskeri- og produksjonskjøkken (AEKF)
Heldøgns omsorgssenter Saltrød (AEKF)
Infrastruktur Kunnskapshavna del 3 (AK)
Moltemyr idrettshall (AEKF)
Ombygging Sør-Amfi og ny turnhall (AEKF)
Oppgradering Røed (AEKF)
Ny linje kai Biozin - våt bulk/tankanlegg (AHKF)
Ny Kai - Eydehavn (AKHF)

Samlet for perioden reduseres
investeringene med 942 mill. kroner.
Bystyret må være oppmerksom på at
investeringsbudsjettene som er omtalt i
planperioden 2023- 2026 ikke nødvendigvis
er det enkelte prosjekts totale budsjett da
de kan gå over flere år både i forkant og i
etterkant av planperioden.

Forbehold om tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger for 2023
Ordningen blir ikke avviklet, men det blir ikke mulig å søke om investeringstilskudd i
2023 dersom statsbudsjettforslaget blir vedtatt.
Bofelleskap : Det ligger 10 bofelleskap (BOF) i handlings- og økonomiplanen. Det er
estimert 9,3 mill. kr i tilskudd per bofellesskap med 6 enheter
Heldøgns omsorgssenter Saltrød : Det er estimert et tilskudd på ca. kr 239 millioner
forutsatt 2022-satser som finansiering til omsorgssenteret.

Investeringer Arendal kommune og Arendal Havn KF
Arendal kommune:
• Infrastruktur Kunnskapshavna del 3, 54,5 mill. kroner (74,5 mill. kroner i ramme)
• Kulturenheten - rehabilitering underlag skøytebanen, 45 mill. kroner
• Østre Agder Brannvesen - biler og utstyr, 18 mil. kroner
• Rehabilitering gatelys, 12,7 mill. kroner
• Medisinteknisk utstyr omsorgsenhetene, 12 mill. kroner

Arendal havn:
• Ny kai – Eydehavn, 80 mill. kroner
• Kran/convei/transportbelte, 60 mill. kroner
• Infrastruktur Eydehavn inkl. ro-ro, 30 mill. kroner
• Areal (tilrettelegging og kjøp), 24 mill. kroner
• Landstrømanlegg Cruisekai, 20 mill. kroner

Investeringer Arendal eiendom KF
• Heldøgns omsorgssenter Saltrød, 615 mill. kroner - budsjettramme 701 mill. kroner
• Fellesvaskeri og produksjonskjøkken, 37 mill. kroner, budsjettramme 50 mill. kroner
• Ombygging Sør Amfi og ny turnhall, 153,5 mill. kroner
• Kjøp og utvikling av tomter og boliger, 117 mill. kroner
• Nye boligfelt - eiendomsutviklingsprosjekter
• Østre Mørfjær boligfelt, 125 mill. kroner
• Østenbuskogen boligfelt, 122 mill. kroner
• Dyvikheia boligfelt, 55 mill. kroner
• Natvig felt B - boligfelt, 41 mill. kroner
• Østenbutoppen - kommunalt formål, 10 mill. kroner
• Marisberg, videre utvikling, 88 mill. kroner
• Bofellesskap privat og kommunalt, 185 mill. kroner i perioden - totalt 10 prosjekter
• Formålsbygg brukerstyrte endringer, 37 mill. kroner
•
•
•
•

Legevakt/KØH - inkl. korttidsplasser, 51,8 mill. kroner - total budsjettramme 300 mill. kroner
Endring demografi/oppfølging skolebruksplanen, 24 mill. kroner
Barnehage Lia, 21. mill. kroner
Færvik BOS – ombygging, 14 mill. kroner

• Tilrettelagte boliger for rus psykisk helse med lav boevne, 12 mill. kroner

Totale investeringer

• Sum investeringer Arendal eiendom KF, Arendal kommune ex VA, Arendal
kommune VA og Arendal havn KF

Effekt på driftsbudsjettet – årlig økning i renter og avdrag

Lånegjeld

• Netto lånegjeld øker i perioden med nærmere 1,2 mrd. kroner i perioden
• Låneopptak fra 364 til 695 mill. kroner pr år*
• Minimumsavdraget øker fra 196 til 228 mill. kroner pr år i samme periode.

Hovedbildet i fremlagt HØP
Drift
• Stor grad av videreføring av dagens tjenester, 4 mrd til god drift
• Tiltak i tjenestene knyttet til reduserte kostnader
• Flere strukturendringer fra 2024
• Redusert investeringsnivå i forhold til 10-års plan
Finansiering
• Begrenset vekst i frie inntekter, forventninger til nytt inntektssystem
• Økte kostnader til pensjon og renter
• Lavere utbytte fra Agder Energi
• Bruk av disposisjonsfond for balanse

Arbeidsgiverstrategi og
organisasjon

Status
Satsingsområde

Status 2021
(2020 i parentes)

Kommentar

Lærlingesatsingen

118 (94)

Antall lærlinger

Heltidskultur

60% (57)

Andel heltidstidsansatte hele kommunen

44% (37)

Andel heltidstidsansatte helse, omsorg og
livsmestring

Sykefravær

9,3% (8,6)

Totalt hele kommunen

Likestilling og mangfold

75% (77)

Andel kvinner hele kommunen

Konsolidering av lærlingesatsingen

Periodemål
arbeidsgiverstrategien
Antall lærlinger

Status 31.12. 2021

Mål 2023

Mål 2024-26

118

115

115

• Satsingen er fullfinansiert – i perioden skal antallet
opprettholdes på 2021-nivå
• Alle elever i de store kommunale fagene får plass
• Antallet er et estimat – påvirkes blant annet av andelen
helsefag (dyrere) og elever uten ungdomsrett (lavere tilskudd)

Heltidskultur =
kompetansekultur
Periodemål
arbeidsgiverstrategien
Andel heltidstilsatte
(hele kommunen)
Besparelser
•
•
•
•
•
•
•

Status 2021

Mål 2023

Mål 2024-26

60%

62,5%

65%

3,5 mill. kr

4,5 mill. kr

5,5 mill. kr

Budsjettvedtak i 2020 om reduserte kostnader med 3,5-5,5 mill. kr i perioden
Styrke ledelse og arbeidet med arbeidsgiverstrategien
Gjennomgå oppgavedeling
God informasjon, prosesser med rom for medvirkning og forutsigbarhet rundt turnus
HMS-samlinger og fagdager som berører ulike perspektiver på heltidskultur
Tett samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud - følge opp retningslinjene
Høye ambisjoner, krevende arbeide og høy risiko

Lavere sykefravær

Periodemål
arbeidsgiverstrategien
Totalt sykefravær

•
•
•
•
•
•

Status 2021

Mål 2023

Mål 2024-26

9,3%

6,5%

6,5%

Målet vedtatt i 2021
Potensiell økonomisk gevinst = ca. 6 mill. kr. i betalbare kostnader
6,5 % = blant de 20 beste kommunene i Norge (av 356)
Korona har påvirket 2022 sterkt – både indirekte og direkte
Ny kunnskap om HMS i offentlig sektor som premiss for nye måter å organisere arbeidet på
Svært krevende og høy risiko – mange faktorer som påvirker sykefraværet

Mangfold i Arendal kommune
gir økt kvalitet og innovasjon
• P.t. 75% kvinner (77 i fjor)
• Flest ansatte mellom 40 og 50
• Få med innvandrerbakgrunn –
ingen ledere
• Følges opp i ny
arbeidsgiverstrategi og med
«Likestilt arbeidsliv»-sertifisering
med tilhørende tiltak
«Skeive dager» får bystyrets hederlige omtale.
Bilde hentet fra Agderposten.

Servicesenteret og innbyggerkontakt
• Vedtatt kuttet med 4 årsverk i perioden 20212023 (40 %)
• Konsekvenser kan bli en vesentlig reduksjon i
servicenivået, herunder turistkontorfunksjonen,
åpningstider for publikum, ventetid ved
oppmøte og telefonkontakt og
saksbehandlingstid ved ulike henvendelser
• Arbeid med automatisering og digitale tjenester
følges opp – men vi har også en gruppe
innbyggere som ikke mestrer digitale tjenester
• Arbeid med omstilling igangsatt, men forsinket
på grunn av pandemien. Fortsetter i 2023.

Personrettede tjenester

Formålet til personrettede
tjenester

Sikre gode og koordinerte
tjenester til alle innbyggerne
våre!

Personrettede tjenester i antall personer og antall årsverk per
01.10.2022 i faste stillinger:
Organisasjon hierarki

Personer

Kvinner

Menn

Ansattandel

*2 653

*2 190

*463

2 279,2

**35

**19

**16

23

1433

1 242

191

1 154,1

Skole

762

582

180

701,6

Barnehage

142

127

15

134,9

Levekår

293

229

64

265,7

PERSONRETTEDE
TJENESTER
Stab
Helse og omsorg

* Raden med totalt antall ansatte i personrettede tjenester viser et mindre tall enn summen av de ansatte i tjenestene. Dette
fordi noen jobber i flere tjenester.
** Antallet i staben inkluderer leirskoleansatte.

Personrettede tjenester oppnår sine resultater gjennom fire svært
viktige tjenesteområder for våre innbyggere:

Levekår

Helse- og
omsorg:

Barnehage

Skole

Skal på de neste foilene si noe om:
Fokusområder
Utfordringer
Tiltak
Konsekvensjusteringer
Innsparinger

Noen av fokusområdene våre 2023-26:
 Bedre tverrfaglig innsats
 Tidlig innsats, forebyggende arbeid, venstreforskyving
 Digitalisering, oppgave organisering og ressursstyring

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
I Arendal ønsker vi å jobbe helhetlig og systematisk
for å sikre at barn og unge får en trygg oppvekst, og at
de har det bra både hjemme, i barnehagen, på skolen,
og i fritiden. Disse arenaene er de viktigste når barn
skal få dekket sine grunnleggende behov for trygghet
og kjærlighet, faglige og sosiale ferdigheter, god
psykisk og fysisk helse.

Tidlig innsats, forebyggende arbeid, venstreforskyvning:

Digitalisering, oppgavedeling og
ressursstyring

RAF – Ressurs
og aktivisert
basert
finansiering

Utfordringer
 Demografiutviklingen
 Fremtidig ressursbehov
 Fastlegekrisen
 Økt andel spesialundervisning
 Levekårsutfordringer

Demografiutviklingen:

Modellen er utarbeidet av KS og illustrerer endring i brutto kostnadsnivå gitt
endring i befolkning, alt annet likt

Fremtidig ressursbehov:

Grafen under viser SSBs framskriving og det de kaller middelalternativet (MMMM) for de som
er 80 år eller eldre, fordelt på kjønn

Demografiutfordringer påvirker også
oppveksttjenestene våre
• Fra 2018 har skolene hatt en elevtallnedgang på 256
elever (tilsvarer 7,1%). Nedgangen vil forsterkes
ytterligere de neste årene (til tross for etablering av
Morrow)
• Behov for å se på skolestruktur fra 2024 og utover
• Balanse mellom barnehageplasser og behov

Fastlegekrisen:
Bystyret vedtok desember 21 en
styrking på 4,5 millioner for 2023
Kommunedirektøren foreslår en
ytterligere styrking på 12
millioner kroner for 2023
Det nedsettes en arbeidsgruppe
som skal evaluere tiltakene som
følger av styrkingen samt
utarbeide en helhetlig plan for
legetjenesten for perioden 202427

Fastlegetjenesten er på
trinn 2 i innsatstrappa

Økt andel spesialundervisning:
Antall elever med spesialundervisning
2017 - 451 elever (9,2%)
2018 - 431 elever (8,6%)
2019 - 428 elever (8,5%)
2020 - 439 elever (8,8%)
2021 - 504 elever (10,1%)
2022 - 537 elever (10,8%)*
* Tallet for 2022 er foreløpig

Levekårsutfordringer:
Kommunen scorer gjennomgående dårligere enn Agder og landet
på levekårsindikatorer.
Litt statistikk:
• Antall personer i aldersgruppe 15-24 år med psykiske plager øker
• Det er en økning av ungdom som melder om søvnproblemer
• Forventet levealder er 79,1 år for menn og 83 år for kvinner i
Arendal. Dette er 8 måneder under landsgjennomsnittet for begge
kjønn.

• Flere drikker alkohol 2-3 ganger i uka, eller oftere
• Det er 2,4% flere i Arendal enn i landet som har anmeldt vold og mishandling
• Det er en større andel barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger enn i
landet for øvrig.
• Det er en økning i andel uføre.
• Noe som gleder oss i Ungdata undersøkelsen 22:
•
•
•
•

Nedgang i røyk, snus alkohol
Opplever gode kollektivtilbud
Opplever gode fritidstilbud
Fornøyd med foreldre

Hvordan skal vi
fordele pengene for
å prioritere
fokusområdene og
møte utfordringene?

Tiltak:
Nye tiltak
Administrasjonskostnader bemanningsenhet
Økte stillinger stab oppvekst
Heltidssatsing, økt lederstøtte for utøvende tjenester
Fastlegetjenesten
Styrke hukommelsesteamet
Hjelpemiddelformidling (2 årsverk ergoterapaut og transport)
Styrke hverdagsrehabilitering
Styrke tjenestekontoret (2 årsverk)
Styrke sykepleierbemanning (6,5 årsverk)
Spesialpedagogiske tjenester videreføring 2022-nivå
Reversering innsparing Tromøy barnehage
Merinntekter oppholdsbetaling etc.

2023
1 900
1 700
3 000
12 000
380
0
0
0
1 531
2 000
600
-5 300

2024
2025
1 900
1 900
1 700
1 700
3 000
3 000
12 000 12 000
380
380
1 520
1 520
760
760
3 800
3 800
2 297
2 297
2 000
2 000
600
600
-5 300 -5 300

2026
1 900
1 700
3 000
12 000
380
1 520
760
3 800
2 297
2 000
600
-5 300

Større konsekvensjusteringer
•

Tilskudd til private barnehager er justert opp med 12,4 mill. kr.

•

Barnehagenes rammer er tilført ca. 6,9 mill. kr. i forhold til endringer i antall barn,
spesialpedagoger, tilretteleggingsressurs og kjøkkenressurs.

•

Det legges inn 250.000 kr. til gratis plass fra og med det tredje barnet for de som har flere
barn i barnehagen på samme tid.

•

Makspris barnehage reduseres fra kr. 3050 til kr. 3000. Dette er lagt til i rammene fordelt
pr. barnehage

•

Økte rammer på 12 mill. kr. for gratis 12 timer SFO for 1. trinn

•

Skolemodell endringer – 3,85 mill. kr. til økt kontaktlærerressurs og 1,5 mill. kr. til læreverk

• Ny avdeling Lunderød skole og ressurssenter er lagt inn med helårseffekt med 5 mill. kr.
• Barnevern er tilført 4 mill. kr. som følge av endringer knyttet til barnevernsreformen.
• Basistilskudd fastleger er økt med 3,9 mill. kr. Det er i tillegg avsatt 1,5 mill. kr. til kommunalt
legesenter og 1,5 mill. kr. til fastelegetjenesten ref. bystyresak.
• Avklaringsavdeling tilføres 4,2 mill. kr. i 2023 og 10,5 mill. kr. fra og med 2024.
• Hjemmebaserte tjenester tilføres 6,5 mill. kr. som følge av nye vedtak.
• Tilskudd ressurskrevende tjenester. Ny prognose for 2023 medfører at tilskuddet kan justeres opp med
11 mill. kr.

Innsparingstiltak
Innsparingstiltak
Redusert ramme Koordinerende enhet

2023

2024

2025

2026

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Redusere støttetjenester helse og omsorg

-900

-900

-900

-900

Legge ned etisk Råd

-500

-500

-500

-500

0

-3 300

-3 300

-3 300

Nedleggelse drift aktivitetssenter på Solhaug

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Nedleggelse drift av Solhaug (gradvis)

-3 000

-15 800

-25 700

-25 700

0

0

-2 500

-7 500

Reduksjon helse- og omsorgsenhetene

-9 000

-9 000

-9 000

-9 000

Reduksjon levekårsenhetene

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Barnetall i barnehagene

-1 389

-1 389

-1 389

-1 389

Reduksjon barnehagene

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

0

-800

-1 920

-1 920

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-10 778

-10 778

-10 778

-10 778

0

-6 500

-15 000

-15 000

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Nedleggelse mottakskjøkken Solhaug

Dempet behov for kommunale tjenester pga bedre forebyggende
arbeid

Barnehagestruktur Tromøy
Nedgang elevtall
Reduksjon skolene
Skolestruktur bygger på PWC
Reduksjon skole enhet 1103

Driftsbudsjett med endringer
Personrettede tjenester

2023

2024

2025

2026

Vedtatt budsjett 2022 videreført

1 946 567

1 946 567

1 946 567

1 946 567

Konsekvensjusteringer

127 163

135 363

135 863

135 863

Nye tiltak

17 811

24 657

24 657

24 657

Innsparingstiltak

-38 067

-61 467

-83 487

-88 487

Forslag til budsjett for tjenesteområdet

2 053 474

2 045 120

2 023 600

2 018 600

Kort oppsummering for 2023 –
PT (personrettede tjenester)
Videreført budsjett 2022: 1 946 567 000 kr.
Foreslått budsjett 2023: 2 053 474 000 kr.
Differanse: + 106.907.000 kr.
Større tiltak:

 Styrke fastlegetjenesten
 Utrede skolestruktur
 Nedleggelse drift av Solhaug (bygget)
Men ingen nedbemanning 
Viktig å jobbe videre med:
 Bedre tverrfaglig innsats
 Tidlig innsats, forebyggende arbeid, venstreforskyving
 Digitalisering, oppgaveorganisering og ressursstyring

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

Enheter, avdelinger og fagområder
Kommunalsjef
Samfunnsutvikling

Assisterende
kommunalsjef

Stab
samfunnsutvikling

Arendalsuka

Kultur

Kommunalteknikk og
geodata

Østre Agder
Brannvesen

NAV Arendal

Arendal
voksenopplæring

Vitensenteret
Sørlandet

Næringsutvikling

Byutvikling, plan og
byggesak

Rådgivning og støtte
til bedrifter og
etablerere

Arealplan

Norskopplæring og
samfunnskunnskap

TEDx Arendal

Byggesak

Ungdom

Spesialundervisning
for voksne

Fremtidens
kommuner

Oppfølging

Karriereveiledning og
rådgivning

Vei og parkering

Sosial

Norskprøver og
statsborgerprøver

Maskiner og anlegg

Inkludering

Enslige mindreårige
(bosetting og
oppfølging)

Bibliotek

Vann

Beredskap

Administrasjon

Grunnskoleopplæring

Kulturskole

Avløp

Forebyggende

Marked

Ung kultur

Forvaltning

Feieravdelingen

Park, idrett, friluft

Prosjektering og
utbygging

Interkommunalt
utvalg mot akutt
forurensing

Kulturnettverket

Bomuldsfabriken
Kunsthall

Geodata

Besøkssenter for
Raet nasjonalpark

Overordnet mål
Tjenesteområdet skal bidra til at kommunen utvikler
seg i samsvar med FNs bærekraftsmål. De enkelte
enhetene presenterer sine tjenester gjennom egen
virksomhetsplan.
Overordnet leverer alle tjenestene på kommunens
visjon om at alle innbyggere skal ha:


en funksjonell og trygg bolig med håndterbar
husleie



en jobb, aktivitet eller skole-/studieplass hvor de
opplever mestring og arbeidsglede



en fysisk eller mental aktiv og meningsfull fritid
tilpasset den enkeltes forutsetninger



et sosialt og inkluderende fellesskap rundt seg i
hverdagen.

Tjenesteområdet omfatter ca 300 årsverk (eks. deltid
i ØABV og statlig ansatte i NAV Arendal.)

Samfunnsutvkling 2023 - 2025

Positiv utvikling – Mange muligheter - Store utfordringer
• Alle enheter og funksjoner i sektoren har
stor aktivitet og jobber godt for å oppfylle
mål om en bærekraftig samfunnsutvikling.
Sektoren omfatter 300 ansatte som bidrar til
at mange piler peker i riktig retning.
• Nye næringsetableringer gir optimisme og
vekst, men utfordrer oss på områder som
boligutvikling, infrastruktur og gode levekår
for alle innbyggere
• I perioden vil det bli nødvendig å gjøre
prioriteringer og vanskelige valg
• Under kapittelet Status i HØP’en
presenterer enhetene og staben tiltak som
er i positiv utvikling og som bør forsterkes

Tiltak i 2023 – økninger

Samlet sett har alle enheter økning i ramme sammenliknet med 2022
•

Ny vei fra Neskilen til Arendal havn
Tilskudd til fylkeskommunen i 10 år for Arendal kommunes andel. (10 mill. årlig fra 2025)

•

Forventet pilotkommunebidrag (batterifabrikkommune)
Gjennom Norges batteristrategi sier regjeringen at den vil støtte opp under pilotkommuner som er vertskap for store etableringer i
batteriverdikjeden. Arendal kommune har spilt inn behov for ekstra ressurser til dette arbeidet og forventer at regjeringen kommer med midler til
dette. (5 mill. årlig fra 2023)

•

Østre Agder Brannvesen: etterslep kurs og ny kompetanse
Som følge av koronaepidemien har brannvesenet et vesentlig etterslep på nødvendig kurs og kompetanseutvikling. Det er derfor lagt inn en
økning i ØABVs budsjett knyttet til dette.
(0,3 mill. årlig fra 2023)

•

Åpent hus kulturkammeret
Enhet kultur tilføres 1 mill til videreføring av satsingen på Ung kultur og økte åpningstider i kulturkammeret. En evaluering høsten 2022 viser at
rundt 1000 ungdommer nå bruker kulturkammerets tilbud ukentlig. Tiltaket støttes av politiet og næringslivet i sentrum og er en viktig del av
arbeidet med venstreforskyving og BTI. Full videreføring av tiltaket krever mer enn 1 mill. Det forventes at kulturenheten på sikt omprioriterer
midler for å styrke denne satsingen. Tiltak må beskrives nærmere i enhetens virksomhetsplan (1 mill. årlig fra 2023)

•

Byjubileum
For byjubileet er det vedtatt en ramme i forrige HØP på 1,9 mill. kroner i 2023. Rammen til byjubileum 2023 forslås økt utover tidligere vedtak
med 1,1 mill. kroner. I dette ligger det også 0,3 mill. kroner til gjennomføringen av Tall Ship Race. (1,1 mill. i 2023)

•

Tilrettelagt fritid
Bystyret vedtok i 2022 økte midler til tilrettelagt fritid med 7,3 mill. kroner, hvor 2,3 mill. kroner er økt lønn fritidskontakter og 2,3 mill. kroner
er flere fritidskontakter. Det tar tid å rekruttere fritidskontakter og satsingen er derfor redusert (se innsparingstilakt) fra opprinnelig forslag med
plan. (Totalt øker budsjettet med 3,3 mill i 2023, 4,3 mill. i 2024 og 5,3 mill i 2025).

Tiltak i 2023 - innsparinger
• Elferjer på fjorden utsettes til 2025
Det er i tidligere HØP-vedtak forutsatt kommunalt tilskudd til elferjer fom. 2024. Dette utsettes til 2025, hvor
tilskuddet er lagt inn med 3 mill. kroner.
• Reduksjon sosialhjelp som følge av økt sysselsetting
Som følge av økning i arbeidsplasser knytte til industrietableringer (Morrow Batteries og underleverandører)
forventer kommunedirektøren en nedgang i behov for sosialhjelp fra 2025 (5 mill fra 2025)
• Reduserte rammer for enheter samfunnsutvikling
Rammene til enhetene innen samfunnsutvikling er redusert med flatt kutt som er fordelt på enhetene.
Enhetene innarbeider konsekvenser av reduksjonen i sine virkomshetsplaner.
• Interkommunale ordninger og selvkostområder er holdt utenfor. Totalt sett har enhetene økt sine rammer
sammenliknet med 2022.

Godt liv for alle – Prioriteringer for samfunnsutvikling
Arbeid, kvalifisering, næringsutvikling
• Nye industrietableringer / nye arbeidsplasser – Redusere
arbeidsledighet og utenforskap
• Ungdomsloser og jobbspesialister (NAV Arendal)
• Fra flyktning til innbygger - Norskopplæring og kvalifisering til
arbeid
• Fortsatt videreutvikling av Vitensenteret Sørlandet –
realfagssatsing og kvalifisering
Gode boliger
• Attraktive boligområder
• Sikre tilgang på boliger til alle
• Øke antall utleieboliger
• Forebyggende brannsikringsarbeid i risikogrupper
En aktiv og meningsfull fritid, et sosialt fellesskap
• Kulturkammeret - fortsette postpandemitiltak
• Kulturtiltak i kommunens satsing på BTI - tiltak mot barn, unge
og sårbare grupper
• Kulturell deltakelse og aktive liv
• Møteplasser for kultur og idrett - Tilgang til idrettsanlegg og
lokaler

Grønt samfunn – Prioriteringer for samfunnsutvikling
Oppfølging av klima og energiplan
• Klimabudsjett – styringsverktøy for klimaarbeidet i kommunen
• Redusere klimagassutslipp – 1 tonn utslipp pr. innbygger i
2040 betyr at alt drivstoff må være fornybart i 2025
• Elektrisk drift av kjøretøy – Østre Agder brannvesen
• Elektro oppgradering av Solborg tekniske driftsstasjon
• Miljøfyrtårn – sertifisering av kommunens enheter
Forsterke vannforsyningen
• Forsterkning av hovedvannsforskyning fra Rorevann til
Arendal og utredning av samarbeid med Grimstad, Lillesand,
Kristiansand og Birkenes.
Næringsutvikling
• Bærekraftig industrietablering – en komplett batteriverdikjede
Bærekraftig reiseliv, besøksnæring og kultur
• Bærekraftig reiseliv – sertifiseringsordning
• Kortreise kulturtilbud – gode opplevelser og aktiviteter i
nærområdet og egen region
• Vitensenteret
• Utskiftning av fossilt drivstoff
• Besøkssenter Raet nasjonalpark – aktiviteter og
kunnskapsformidling

Regional vekst – Prioriteringer for samfunnsutvikling
Arbeid, kvalifisering, næringsutvikling
• Arbeidsplassutvikling – økt tilflytting og nye arbeidsplasser
• Blå vekst – utvidelse av Havforskningsinstituttets
forskningsstasjon på Flødevigen. Avhengig av godkjenning fra
Nærings- og fiskeridepartementet.
• Marin grunnkartlegging i kystnære områder
• Reiseliv – oppfølging av reiselivsstrategien vedtatt i 2022
• Kompetansebehov i regionen – tilbud til nye arbeidsinnvandrere
om norskopplæring
• Vitensenteret – flere prosjektet, herunder videre regional vekst,
marin satsing og arbeide for å få et talentsenter til regionen
• NAV Arendal
•

Rekruttering og kvalifisering i forbindelse med ny batterifabrikk

• Kultur og arrangementer
•
•

Arendal som regional kulturby
Arendal som arrangementsby

Beredskap
• Østre Agder brannvesen – ROS analyse og riktig dimensjonering

Samarbeid for å nå målene
Ledere og ansatte i sektor for samfunnsutvikling
samarbeider og samskaper systematisk med næringsliv,
frivillige organisasjoner, innbyggere, akademia og andre
offentlige virksomheter.
Samarbeidet er forankret i Strategi for samskaping. Det er
et mål å følge opp strategi for samskaping med en
handlingsdel i forbindelse kommuneplanens samfunnsdel
rulleres.
Noen samskapingsprosjekter som fremheves i HØP:
• Med hjerte for Arendal
• Stedsledelse – Europan 17, Krøgenes
• Byjubileum
• Arbeid med ny kulturplan
• Arrangementskompetanse
• Samarbeid om kvalifisering til arbeid
• Vitensenteret Sørlandet

Klimabudsjett

Arendal kommunes
første klimabudsjett.
Vedtatt mål i
Kommunedelplan
klima og energi og
Handlingsplan for
klima og energi
danner grunnlaget for
de prioriterte tiltakene i
klimabudsjettet.
Budsjettet viser
kostnader ved tiltakene,
og hvor mye CO2reduksjon tiltaket har.
Noen tiltak er ikke
beregnet. Disse blir
beregnet når
tallgrunnlaget er på
plass.
Hensikten er å vise
klimaeffekt av politiske
vedtak.

Utslipp fra Arendal – vårt geografiske område 2020

Arendal eiendom KF

Styrets vedtak – budsjett 2023
1. Styret i Arendal eiendom KF tar budsjettforslaget for
perioden 2023-2026 til orientering.
2. Konsernbidrag på kr 6 mill. tas ut av budsjettet, midlene
føres tilbake til vedlikeholdsetterslep og nye ENØK-tiltak
Kommentar:
Bystyrets behandling må avklare nivå på konsernbidrag.

Hovedaktiviteter og fokusområder:
Hovedaktiviteter i Arendal eiendom videreføres
Strategidokumentet er førende for aktiviteten i Arendal eiendom.
Nye tiltak som er innarbeidet i driftsbudsjettet:
- KØH/Legevakt. Prosjektet ferdigstilles og drift igangsettes
- Røed avlastningsboliger. Helårsdrift
- Lassens hus. Ferdigstilles og drift igangsettes
- Marisberg barnehage. Ferdigstilles og driftes
- Kulturkammeret. Felles driftskonsept
- Større ENØK prosjekt gjennomføres iht sak

Budsjettforslag 2023 – noen nøkkeltall:
Investeringsnivå i perioden og hovedposter:
2023
2024
2025,
285 mill.
268 mill.
609 mill.
Bofellesskap
Marisberg bhg.
Tomte- og boligutv.
KØH

Bofellesskap
Tomte- og boligutv.
Sør Amfi

Bofellesskap
Tomte- og boligutv.
Sør Amfi
Omsorgssenter
Fellesvaskeri

2026
639 mill.
Barnehage Lia
Tomte- og boligutv.
Omsorgssenter

Budsjettforslag 2023 – noen nøkkeltall:
Hovedpostene i driftsbudsjettet:
- Avskrivning
kr 86 mill.
- Renter og avdrag (kommune)
kr 173 mill.
- Energi formålsbygg
kr 26 mill.
- Husleie innleide bygg til AK
kr 47 mill.
- Vedlikehold formålsbygg
kr 13,5 mill.
- Serviceavtaler/pålegg bygg
kr 5.5 mill.
- Lønn inkl. sos avg.
kr 98 mill.
De største endringene er renter og avdrag med kr 50 mill.,
strømutgifter med kr 10 mill., drift av Legevakt/KØH, Røed,
Moldfaret og Lassens hus

Budsjett 2023 – Økonomi og handlingsplan

Spesielle utfordringer
Arendal Eiendom KF

| 03.11.2022

Spesielle utfordringer
• Høye strømpriser.
• Etterslep på kr 11 mill. i 2022 som ikke er innarbeidet
• Seneste prognose fra Ishavskraft til sier at pris på kraft i 2023 vil holde
seg tilnærmet på dagens nivå. Dette er ikke fullt ut innarbeidet i
budsjettet
• Arbeidet med enøktiltak intensiveres.
• Temperatur i formålsbygg reduseres.
• Tilgjengelige boliger og tomter for salg og utleie. Arendal eiendom må gis
anledning til å realisere egne prosjekt. Tomtefelt må klargjøres. Hensyntatt
forventet tilflytting er dagens status ikke tilfredsstillende.

•

Spesielle utfordringer
- Vedlikeholdsetterslep. Strategidokumentets mål er svært
utfordrende pga. økonomi og konsernbidrag. Reduseres
vedlikeholdet forringes eiendomsmassen.
- Etablering av 10 bofellesskap. Moldfaret bygges i 2023. Tomter
kjøpes og regulering pågår. Større usikkerhet mht mulighet for å
realisere private initiativ. Økonomi og tilskudd skaper uklarhet.
- Midlertidige boliger/forsterkede boliger. NAV og kommune
oppgir at dagens antall bolig ikke dekker behovet.
- Statlige tilskuddsordninger skaper uklarhet og
investeringsprosjekt må utsettes eller fullfinansieres av bystyret.

Arendal havn KF

Grønn verdiskapning
Blå logistikk

Satsingsområder Arendal havn 2023-2026
• Godsvekst 2023 – 2026
(nye kaier, mer areal, 24/7 operasjon, farledsutdyping)
• Nye godstyper: Container + RoRo + prosjekt (tilskudd 18 mio (2023)
• Grønn havn fra 2030. Alternativ fuel / landstrøm
• Gjestehavn- bedre søppelhåndtering/ lager
• Småbåthavner, kommunale brygger – redusere
vedlikeholdsetterslep)

Grønn verdiskapning
Blå logistikk

Budsjett
Drift
• 2023 driftsbudsjett i balanse.
• 2024-2026 økte investeringer - økte finansutgifter. (investeringer før in
• Trinnvis utbygging i takt med gods og aktivitetsøkning.

(gir økt kostnad, men redusert risiko) (behov for avdragsutsettelse 2025?)

• Ikke utbytte i HØP perioden 2023-2026.

Totaldriftsresultat 2023 = 1,4 mill

Grønn verdiskapning
Blå logistikk
Budsjett Arendal havn 2023-2026

Investering
• Havna investerer 270 millioner i HØP perioden 2023-2026.
• Investeringene er nødvendige for å kunne håndtere fremtidige
godsmengder og godstyper
• Infrastruktur må bygges før inntekter.
• Inntekt fra investeringene forventes 2026-2028.

Grønn verdiskapning
Blå logistikk

Utfordringer

• Høyere finanskostnader – press på havnens likviditet ved
utbygging og umiddelbart etterpå.
• Økte drivstoff- og strømpriser, medfører høyere pris ut til
kunden.
• Høye priser på stål og betong.
• Tilgang til adekvat areal for effektiv håndtering av
nåværende og fremtidige godsmengder og godstyper
• Rekruttering / nye medarbeidere

