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ÅRSRAPPORT 2014 – INNLEDNING 
 

Årsrapport 2014 for Arendal kommune gir en generell oversikt over tjenesteproduksjonen i kommunen. 
Dessuten er det også inntatt rapporter fra de enkelte driftsenhetene i kommunen. 

For overordnet redegjørelse for kommunens virksomhet vises det til årsberetningen. 
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Sam Eydes plass 

1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING 

Endring i folketallet 

Ved årsskiftet var det 44 219 innbyggere i kommunen. Veksten fra forrige årsskifte var 378 og veksten 
i Arendal er nå betydelig under veksten i landet som helhet. Som det framgår av følgende tabell har 
veksten de siste tre år vært nedadgående. 

Folketall 2012 2013 2014 

Folketall (31.12) 43 336 43 841 44 219 

Endring 535 505 378 

%-endring 1,25 1,17 0,86 

 

Det som forsterker inntrykket av at Arendal kommune i 2014 møtte store utfordringer, er at veksten i 
2.halvår 2014 bare var på 12 personer. Selv om også landet har fallende vekst i innbyggertallet så er 
effekten særlig sterk her. I 2014 vokste folketallet i Norge med 1,29. Da er vi langt fra målsettingen i 
kommuneplanen om at veksten i Arendal skal ligge på nasjonalt nivå. 

Fødsler og dødsfall 

Fødsler og dødsfall 2012 2013 2014 

Fødsler 486 490 453 

Dødsfall 366 417 371 

Fødselsoverskudd 120 73 82 

 

Aust-Agder har lave fødselstall. I 2014 opplevde Arendal et markant fall i tallet på fødsler fra nivået i 
2012 og 2013. Fallet representerer en nedgang på mer enn en skoleklasse eller en barnehage med 2-
3 avdelinger. Dette får stor betydning for hvilken etterspørsel som skal dekkes kommende år.  

Tallet på dødsfall faller markant fra 2013. Det bidrar til at kommunen får en liten økning i fødselsover-
skuddet. 
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Flytting 

Flytting 2012 2013 2014 

Innflytting 1 997 2 094 1 996 

Utflytting 1 588 1 665 1 699 

Flytteoverskudd 409 429 297 

 

Innflytting på linje med 2012 sammen med en klart økt utflytting bringer flytteoverskuddet vesentlig 
nedover. Denne utviklingen er årsaken til at kommunens vekst er vesentlig svakere enn tidligere. I 
kapitlet som omhandler samfunnsutvikling, mangler vi dessverre tall for utviklingen i antall arbeids-
plasser i 2014, men det er grunn til å frykte at tallene blir bekymringsfulle når de foreligger til høsten. 

Endringer i befolkningssammensetning 

For å få fram endringer i befolkningssammensetning så vil en sammenlikning fra år til år gi lite mening. 
Selv på fem år som følgende tabell viser, gir begrensede utslag men den dokumenterer utviklingen 
som har skjedd. 

Befolkning fordelt på aldersgrupper 

 

Når gruppen 10-19 faller med om lag 1 % og gruppen 60-69 år øker med 1 %, så har det vesentlige 
konsekvenser for hvor mange som trenger skoleplasser og andelen som er i ferd med å gå ut av ar-
beidslivet. Ser en ti år fram i tid, vil den store gruppen 50-59 år være pensjonert eller nær pensjonsal-
der. Vi blir et samfunn med stadig flere som lever av trygdeytelser med bakgrunn i høy alder.  

I forhold til en ideell fordeling så utgjør innbyggerne under 30 år en for liten andel av den samlede 
befolkning. Også i landet som helhet er aldersgruppen under 20 år lav slik at her ligger vi omtrent på 
linje med Norge. Der vi ligger klart under er 20-29 år (om lag 1,5 %) og 30-39 år (om lag 0,5 %). Der vi 
ligger klart over er gruppen 60-69 år (om lag 1 %). 
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EUREKA Kompetanse 

2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 

2.1 Arbeidsgiverstrategi  

Kommuneplanens overordnede mål er tjenester med høy kvalitet. Dette er styrende også for arbeids-
giverstrategien.  

Det er i 2014 vedtatt en ny arbeidsgiverstrategi: Sammen om framtida! I tillegg til å understreke kom-
munens sammfunnsoppdrag setter strategien fokus på den enkeltes etiske bevissthet.  

Arbeidsgiverstrategien er et godt utgangspunkt for etiske refleksjoner på kommunens arbeidsplasser.  
Arbeidsgiverstrategien er presentert i en enkel liten folder til alle ansatte i kommunen.  

2.2 Medarbeiderundersøkelse 

I februar 2014 ble resultatene av medarbeiderundersøkelsen, gjennomført i november 2013, presen-
tert for enhetsledere og mellomledere i Arendal kommune. Undersøkelsen fokuserer på både inividu-
elle, gruppemessige og ledermessige variabler som forskning viser er avgjørende for å oppnå gode 
resultater.  

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

Ansatte i Arendal kommune jobber i arbeidsmiljø som i liten grad preges av innbyrdes konkurranse og 
rivalisering. Forskning tilsier at ledere i denne situasjonen bør fokusere på utvikling av ansattes 
mestring. Det å styrke fokuset på samarbeid, gjensidig kunnskapsutveksling og det å gi den enkelte 
ansatte støtte med nyttige og konkrete råd, vil kunne bidra til å forbedre enhetens arbeidsprestasjoner. 
Dette er det jobbet med i 2014. Det er på denne bakgrunn at resultatet av undersøkelsen peker på at 
arbeid med mestringsklima og mestringsledelse er de viktige utviklingsområder i organisasjonen. 

Neste medarbeiderundersøkelse er planlagt til september 2015. 

Som en del av prosjektet med Linda Lai ble det i 2014 gjennomført brukerundersøkelse i Helse og 
levekår. Bruker- og medarbeiderundersøkelsene ble analysert ved at disse ble «koblet sammen».  
Resultatet av analysen viser at innholdet i kompetanseutvikling er mer avgjørende enn omfanget.  
Brukers behov og utvikling av autonomi og individuell støtte til medarbeidere er viktige nøkler for at  
kompetanse skal kunne bli brukt til brukernes beste i Arendal kommune.  

2.3 Lederutvikling 

Tema for lederutvikling av enhetsledere har i 2014 vært ”Mestring, innovasjon og endringskompe-
tanse.” 
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Året startet med en felles storsamling den 28. januar for alle avdelingsledere/enhetsledere i Arendal 
kommune, ca 200 deltakere. Foredragsholder var Professor Kjetil Eikeseth og tema for samlingen var 
”Perspektiver på lederskap og virksomhetsstyring”. 

Lederutviklingsprogrammene for enhetsledere og mellomledere har videre hatt fokus på ny arbeids-
giverstrategi og utviklingsområdene fra medarbeiderundersøkelsen. Dette som gjennomgående tema 
gjennom hele året. Enheter og avdelinger har i tillegg fulgt dette opp i sine personalmøter og i HMS-
utvalg på den enkelte arbeidsplass. 

For øvrig har ledersamlingene i 2014 hatt fokus på de konkrete oppgaver kommunen har stått i gjen-
nom året, herunder hvordan vi skulle klare å ivareta de ulike oppgavene innenfor rammen av et meget 
stramt budsjett.  

I 2014 er det gjennomført lederutviklingsprogrammer på mellomledernivå innenfor tjenesteområdene 
omsorg, skole og barnehage samt rådhusenhetene. 

2.4 Kompetanseutvikling 

Arendal kommune har i 2014 fortsatt arbeidet med å legge til rette for intern kompetanseheving.  
Eureka kompetanses kurslokaler, byggetrinn 2 i Sørlandets Kunnskapshavn, ble tatt i bruk våren 
2014. Arendal kommune har nå fått et kompetansesenter i godt tilrettelagte kurslokaliteter som kan 
leies ut og benyttes av både offentlige og private aktører. 

Eureka kompetanse etterstreber å lage praksisnær opplæring og etterutdanning i form av kurs,  
utviklingsprogram, fagkonferanser og foredrag. Dette gjøres i tråd med kommunen satsningsområder.  
Veiledere i kommunen med ansvar for lærlinger har vært et viktig satsningsområde 2014. Program-
mets grunnpakke er gjennomført, og det planlegges en viderefordypning for samme målgruppe.  
Dyktige veiledere er viktige bidrag for utvikling av en trygg og dyktig fagarbeider.  

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

Det er i 2014 startet en etterutdanningskole for service. Dette er for ansatte som har publikumsrettet 
tjenester.  

Det satses også på å tilrettelegge for en møteplass for eksterne og interne aktører som har behov for 
kompetanseheving. I den forbindelse var Eureka kompetanse initiativtager som sammen med Dura-
part inviterte det til debatten ”Med kunnskap skal landet bygges" under Arendalsuka.  

I regi av Eureka kompetanse gjennomføres også ulike enkeltkurs. Det kan være HMS, sosiale medier, 
aktuelt lovverk eller ”den nødvendige samtalen”. Etterutdanningsprogrammene blir evaluert av refe-
ransegrupper og arbeidsgrupper.  

Eureka kompetanse har bidradd til å styrke pedagogisk kvalitet på den opplæring som leveres. Det er 
mulig for andre å delta på flere av kommunens opplæringsprogrammer.  

I januar 2015 mottok Arendal kommune Agderrings Kompetansepris 2014. Etableringen av Eureka 
kompetanse og etterutdanningen her var en viktig del av juryens begrunnelse for prisen. 

2.5 Stillingsbanken 

Siden 1999 har kommunen regelmessig gjennomført større eller mindre omstillinger. I 2000 opprettet 
kommunen en stillingsbank for å ta hånd om overtallige i forbindelse med disse prosessene. Det  
pågår kontinuerlig omstillinger som vil kunne resultere i nye overtallige som må gis alternativ syssel-
setting. Som følge av bystyrets vedtak om nedleggelse av Løddesøl skole og Lillebo barnehage fikk 
en 14 overtallige i  2014. Alle disse  er av stillingsbanken overført til ny fast stilling. Videre har stillings-
banken overført enkeltpersoner til faste stillinger og ledige vikariater.  

Stillingsbanken har derfor  fremdeles en viktig funksjon i å ivareta og bidra til at overtallige ansatte 
overføres til nye arbeidsoppgaver og andre stillinger.   
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Fortsatt er det enkelte som det er vanskelig å finne alternative faste stillinger til, men en ser muligheter 
for enkelte av disse i 2015. Ved årsskiftet 2014/2015  var det 3,4 årsverk i stillingsbanken mot 1,8 ved 
foregående årsskifte. 

2.6 Nærvær  

Nærværsprogrammet er en del av kommunens ordinære drift, der det kontinuerlig er fokus på å øke 
nærværet hos alle ansatte. Administrasjonsutvalget er programmets styringsgruppe, og det rapporte-
res regelmessig til Arbeidsmiljøutvalget. 

Ved utgangen av 2014 var nærværet på 91,9 %, mens det i 2013 var 91,6%. En økning i nærværet 
med 0,3 prosentpoeng fra 2013 til 2014. Både korttids- og langtidsfraværet var synkende. 

Fravær/Nærvær/år 2012 2013 2014 

Langtidsfravær 7,2 % 6,5 % 6,4% 

Kortidsfravær 2.0 % 1,9 % 1,7 % 

Nærvær  91,8 % 91,6 % 91,9 % 

Utvikling fravær og nærvær 2011, 2012 og 2013 Arendal kommune 

Prosjektet ”Raskere frisk” ble igangsatt for ansatte i omsorgsenhenten fra 1. august 2012. Quick Care 
er aktør i dette arbeidet der fysioterapeuter tilbyr individuelt tilpasset aktivitet gjennom 8 - 10 uker for 
medarbeidere som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Det er høstet gode erfaringer i dette 
arbeidet, og både medarbeidere og ledere har sett dette som et godt tiltak. Etter ny anbudsrunde ble 
tiltaket fra 1.8.2014 utvidet til å omfatte alle kommunens virksomheter. Om lag 350 medarbeidere har 
til nå vært gjennom et forløp i ”Raskere frisk”, om lag 50/50 fordeling mellom sykmeldte og forebyg-
gende. 45% av de som var sykmeldte  ble friskmeldt etter endt forløp. Av dem som fortsatt var syke-
meldt ble det en reduksjon i sykemeldingsgrad på 55%. Det er i 2014 gjennomført en evaluering av 
tiltaket ved å foreta en effektanalyse etter avsluttet forløp i ”Raskere frisk”. 72% av de tidligere syke-
meldte har ikke hatt sykemeldinger i perioden 1 år etter endt forløp. Arendal kommunale pensjonskas-
se (AKP) støtter dette prosjektet økonomisk også i 2014 og 2015.   

I 2014 ble det foretatt en gjennomgang av kommunens verneområder og opprettet nye HMS-utvalg. 
Målet var ett HMS-utvalg på hver arbeidsplass. Høsten 2014 ble det gjennomført inspirasjons- og 
informasjonssamlinger for utvalgene med mål om å skape en felles forståelse for hvordan HMS-
utvalgene bør arbeide på arbeidsplassene. I alt har 70 utvalg, fordelt på 17 samlinger, gjennomført 
opplegget. 

Nærværsforum bestående av avdelingsledere, enhetsleder, tillitsvalgte samt representanter fra orga-
nisasjon og personalenheten er en nyttig refleksjonsarena og fungerer som en slags ”pulsmåler” for 
nyttige innspill til nærværsarbeidet i kommunen. Forumet har hatt 2 møter i 2014. 

Nærværsarbeidet følges også opp gjennom et samarbeid mellom kommunen, Agder Arbeidsmiljø, 
NAV Arbeidslivssenter og Hovedverneombudet. Dette teamet møtes en gang i måneden, både for å 
informere hverandre om pågående aktiviteter, spesielle utfordringer og refleksjoner rundt nærværs-
temaer. 

Nærværsprogrammet har de siste år deltatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets utvik-
lingsprogram ”Saman om ein betre kommune”. Dette er et trepartsamarbeid mellom samarbeids-
partene i offentlig sektor. Programmet fortsetter i 2015. Utviklingsprogrammet innbærer et årlig statlig 
tilskudd på kr 300 000.  

I 2014 er det utarbeidet en ny IA-avtale som trådde i kraft 1.1.2015. IA- avtalen inngår nå som en del 
av kommunens samlede HMS-handlingsplan.  

HMS-handlingsplan ble utarbeidet høsten 2014 og inneholder retningslinhjer for oppfølging av det 
generelle HMS-arbeidet, nærværsarbeid (inklusiv oppfølging av IA-avtalen), AKAN-arbeidet samt  
Agder Arbeidsmiljøs handlingsplan for Arendal kommune i 2014. Planen ble vedtatt i AMU i januar 
2015.  

Ny fullelektronisk kvalitetshåndbok for HMS med et digitalt avvikssystem er tatt i bruk for hele kommu-
nen fra 1.1.2015. Systemet er tilrettelagt av Kommuneforlaget som sikrer at håndboka til enhver til er 
oppdatert med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Kommunens rutiner og retningslinjer for 
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lokal praksis er innarbeidet i håndboka. Implementeringsprosjektet har møtt en del hindringer under-
veis som har medført noe forsinkelser. Systemet er nå i full drift og opplæring i bruk av verktøyene er 
godt i  gang. 

2.7 Rekruttere og beholde 

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

Kommunen har i 2014 deltatt på i 3 rekrutterings- og utdanningsmesser (2 i 2013). Flere enheter har 
innført strategiske kompetanseplaner noe som bidrar til å skape utviklingsmuligheter for de ansatte og 
som for ansatte er viktig for å fortsette i jobben. 

Kommunen hadde i 2014 54 lærlinger (55 i 2013);  1 lærling for tunge kjøretøy, 5 lærlinger i kokkefag, 
23 barne- og ungdomsfaglærlinger og 25 helsefaglærlinger. 

Alderssammensetning alle stillinger  

 

Aldersfordeling alle ansatte 2010/2013 

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

Heltid/deltid Helse og levekår 

 

Stillingsprosent innenfor helse og levekår 

Det er et kontinuerlig fokus på utviklingen av deltidsstillinger i helse- og levekårsenhetene. Figuren 
viser fordelingen av stillinger innenfor alle omsorgsenhetene samlet og fordelt på stillingsstørrelse. 
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2014 viser en reduksjon i andel stillinger under 60 % og økning i stillinger over 80 %. Andel stillinger 
på 100 % i 2014 er 22,7 % , dvs 340 hele stillingeri helse-og levekårsenhetene. 

Seniortiltak 

 

Seniortiltak 2007- 2014 Arendal kommune inklusivt Arendal Havn og Arendal Eiendom 

Antall ansatte som bruker seniortiltak er økende. Ved årskiftet 2014/15 var 146 personer gitt senior-
tiltak, mens det ved forrige årskifte var 121 ansatte i slike tiltak.   

Den årlige motivasjons- og inspirasjonssamling som gjennomføres i Vrådal, i et samarbeid med AKP, 
hadde i år 81 (82 i 2013) deltakere. 

17. september 2014 markerte kommunen at 78 (73 i 2013) personer hadde 20 års jubileum som  
ansatt i Arendal kommune, 39 (43 i 2013) personer 30 års jubileum og 6 (2 i 2013) personer 40 års  
jubileum. Jubileene ble markert med festmiddag på Arendal Gamle Rådhus. 

Utvikling uføre 

Endring i antall uføre 2008 -2014 Arendal kommune inklusivt Arendal havn og Arendal Eiendom 

Det var en netto endring i antall uføre på 31 peroner i 2014, tallet i 2013 var  9. Dette omfatter alle tre 
pensjonskasser, både helt og delvis uføre. Tallet beregnes ut fra brutto økning fratrukket de som blir 
friskmeldt, alderspensjonister og personer som er døde eller har ukjent status. 
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2.8 Likestilling og mangfold  

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

Indikatorer for likestilling – innbyggere i Arendal kommune 
Arendal kommune Endring 

Snitt 
Norge 

2012 2013 2012-2013 2013 

Andel barn 1 – 5 år barnehage (%) 88,7 89,4 1,7 90 

Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (%) 28,2 28,2 0 38,2 

Andel menn med høyere utdanning (%) 24,7 24,8 0,1 26,2 

Andel kvinner med høyere utdanning (%) 29,4 29,9 0,5 32,3 

Andel menn ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%) 80,5 79,7 -0,8 82,7 

Andel kvinner ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%) 73,0 74,1 1,1 77,1 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt menn (kr) 448 100 463 900 15 800 487 800 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt kvinner (kr) 291 400 305 700 14 300 326 400 

Andel sysselsette menn (20 – 66 år) som jobber deltid (%) 14,5 14,4 -0,1 13,9 

Andel sysselsette kvinner (20 – 66 år) som jobber deltid (%) 39,8 40,0 0,2 34,7 

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldre-
pengeperioden (%) 

65,3 64,6 -0,7 68,5 

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

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (%) 69,8 70,3 0,5 70,5 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (%) 36,3 36,6 0,3 36,5 

Kvinneandel blant ledere 31,2 30,8 -0,4 35,7 

Kjønnsbalanse i utdanningsprogram videregående skole (skår) 0,67 0,66 -0,1 0,67 

Indikatorer likestilling 

Likestillingsindeksen viser at kvinners utdanningsnivå i Arendal også øker i 2013, og at andelen kvin-
ner med høyere utdanning også øker sammenlignet med Arendals mannlige befolkning. På tross av 
dette øker inntektsforskjellene mellom kvinner og menn.  

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

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

Kvinneandelen blant ledere i offentlig og privat næringsvirksomhet i Arendal er under landsgjennom-
snittet, og utviklingen for 2013 viser en ytterligere reduksjon av antall kvinnelige ledere.  

 

Ansatte i  Arendal kommune Alle Omsorg Skole Barnehage Øvrige 

Antall kvinner 80 % 90 % 77 % 93 % 59 % 

Antall menn 20 % 10 % 23% 7 %       41% 

Andel kvinner og menn  Arendal kommunes ansatte i 2014 

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

Arendal kommune behandlet høringsutkast for ”Regional plan for Likestilling, Integrering og Mangfold” 
i bystyret 24.9.2014. Bystyret vedtok å følge opp planen i Arendal kommune samt å be rådmannen 
fremlegge et 3-punkts forslag på hva som er viktigst å følge opp. 

Gjennom behandling av Handlingsprogrammet 2015-18 11.12.2014 vedtok bystyret at dette skulle 
følges opp gjennom planen ”Tidlig innsats – for bedre levekår 2023”, Heltidsprosjektet, og ved å tilby 
nødvendig opplæring innen området LHBT. 
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Kommunen arbeider med mangfold gjennom å utvikle og utnytte potentialet blant ansatte og innbygge-
re med etnisk minoritetsbakgrunn. Utvikling av språkferdigheter og forståelse av norsk kultur er sentra-
le elementer i dette arbeidet.  

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er et tiltak i denne sammenheng og er en tilskuddsordning som 
finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. I 2014 er det gjennomført 4 slike kurs i 
Arendal kommune for ansatte i eiendomsforetaket og for helse/levekårsenhetene. 

Det er videre gjennomført intensiv norskopplæring ”MOT” – intensiv norskopplæring og ressursmobili-
sering for innvandrere med høyere utdanning gjennom prosjektet ”MOT” finasiert med statlig støtte. 
Der 18 deltok i 2014 

Videre har det i prosjektet ”STYRK” med norskopplæring og opplæring til arbeid som renholder deltatt 
5 fra  Arendal Eiendom KF og Røed produksjonskjøkken. Dette prosjektet er også statlig finansiert.  

Internasjonalt Marked har gått av stabelen i Arendal sentrum hvert år siden 1994. Formålet er å spre 
kunnskap og bygge bruer mellom ulike kulturer og folkegrupper. Internasjonalt Marked var det første 
av sitt slag i Norge. Deltakere med ulik kulturbakgrunn bidrar til markedet som arrangører, frivillige, 
utstillere og artister. Markedet samler anslagsvis 10 000 besøkende hvert år. 

Internasjonale Dager i Arendal er blitt arrangert i dagene rundt FN-Dagen 24.oktober hvert år siden 
2005. På programmet står foredrag og seminarer knyttet til ulike tema, samt kulturarrangementer og 
underholdningsinnslag. Internasjonale Dager i Arendal er et samarbeid mellom Kilden internasjonale 
kulturkontor, GRID-Arendal, FN-byen Arendal, FN-sambandet sør, Arendal voksenopplæring, Arendal 
Røde Kors og Arendal bibliotek. Deltakelse er avhengig av antall aktiviteter. I 2014 samlet arrange-
mentene totalt ca 2000 deltakere.  

Prosjektet ”Barnehagepraksis for ungdomsskolegutter – Fritt valg” er et statlig prosjekt som søker å 
bidra til bedre kjønnsbalanse i barnehagen. Kommunen har deltatt i prosjektet høsten 2014 med 2 
gutter fra Stinta ungdomskole. Mål med prosjektet er å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehagen. 
Prosjektet videreføres i 2015. 

2.9 IKT 

I 2014 er det gjennomført flere felles IKT-prosjekter i IKT-Agdersamarbeidet og også gjennomført en-
kelte IKT-prosjekt og -tiltak kun i Arendal kommune. 

IKT Agder har i 2014 gjennomført et prosjekt for identitetsstyring og tilgang med medvirkning fra kom-
munene, SIKT-prosjektet. Prosjektet har levert løsninger for selvbetjening av passord og tilgangssty-
ring til kommunes forskjellige applikasjoner. Prosjektet tas videre i 2015 med sikte på en løsning for 
ekstern tilgang til kommunens tjenester vi ID-portalen (MinID, BankID mv). 

IKT gruppen har i 2014 startet en gjennomgang av kommunens dokumentasjon knyttet til informa-
sjonssikkerhet og internkontroll. En revisjon av dokumentasjonen vil være ferdigstilt vinteren 2015. 

Kommunens løsning for publisering på web skal oppgraderes eller skiftes ut og prosjektarbeidet startet 
i 2014. 

Et større prosjekt for å oppgradere eller skifte ut dagens sak/arkiv system ble startet i 2014 og vil fort-
sette ut 2015. 

Arendal deltar i et prøveprosjekt for ”nattilsyn med teknologistøtte” sammen med Grimstad og Risør 
kommuner. Det er montert sensorer for å  fange opp fall og uønsket vandring på natt. Dette fungerer 
fint teknisk og det er fanget opp pasienter som har falt.  

Det har vært gjennomført et pilotprosjekt for utprøving av nye trygghetsalarmer som er basert på mo-
bilteknologi og som utnytter nye områder knyttet til trygghetsalarm. Drift og vedlikehold for alarmtje-
nesten blir enklere, mer effektive og billigere med mobile trygghetsalarmer.  

Det arbeides med anskaffelse av nytt journalsystem til legevakten. Prosjektet ble startet høsten 2014 
og nytt system er planlagt implementert tidlig på høsten 2015. 

Prosjekt for implementering av nytt oppvekstfaglig system i grunnskole og barnehage i IKT Agder 
kommunene startet i midten av 2014 og har som mål å sette i drift nytt system for grunnskole og bar-
nehage til skolestart 2015.  
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Oppgradering av trådløs infrastruktur i skolen er videreført i 2014. Per februar 2015 er det kun fire 
grunnskoler i Arendal som ikke har tilfredsstillende nivå på trådløst nett. Dette vil komme i orden vinte-
ren 2015. 

Gode kartløsninger blir stadig mer sentralt, både som innsynsløsning for innbygger og som arbeids-
redskap for en effektiv saksbehandling. Eksisterende kartløsninger bygger på gammel teknologi og det 
ble i 2014 gjennomført prosjekt for innkjøp av ny fagprogram for geografisk informasjonssystem (GIS 
innsyn).  

2.10 Kommunikasjon  

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

Det er høy bevissthet rundt god kommunikasjon i Arendal kommune. Enhet for Informasjons og ser-
vice bistår en rekke enheter innen samtlige tjenesteområder med ulike kommunikasjonsaktiviteter på 
områder som nettsider, sosiale medier, støtte til produksjon av informasjonsmateriell og kommunika-
sjonsrådgivning. Det er et kontinuerlig mål å øke kommunikasjonskompetansen hos ledere og ansatte. 

I 2014 er det satt i gang et interkommunalt prosjekt for å anskaffe nytt webpubliseringsverktøy for 
kommunene i IKT-Agdersamarbeidet. Det er behov for et verktøy som er universelt tilgjengelig på alle 
plattformer (mobil, nettbrett, pc) og som tilfredsstiller krav til kommunens tjenester og informasjonsbe-
hov.  

2.11  Juridiske tjenester 

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

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

 

3.  KUNNSKAPSSAMFUNNET 

3.1 Barnehage 

Pr. 15. desember 2014 hadde 2406 barn plass i barnehager i Arendal, fordelt på 61 kommunale og 
private barnehager. Hovedtyngden er private barnehager, i alt 47 barnehager, familiebarnehager og 
ordinære barnehager. De kommunale barnehagene utgjør ca 25 % av barnehagebarna.  

Av nyetablering har vi hatt: 

 To kommunale barnehager, Stemmehagen og  Engene, startet opp 01.08.14, med totalt 160  

barnehageplasser fordelt på 56 plasser for barn under tre år og 104 plasser for barn over tre 

år. 

 Åpen barnehage ble godkjent i januar 2014 og hadde ved utgangen av 2014 20 barnehage-

plasser.  

 Utvidelser av allerede eksisterende barnehager: 

o Trollstubben: økning med 9 barn i 2014. 

o Lille-Strømsbu: økning med 2 barn i 2014. 

o Springkleiv: økning med 1 barn i 2014. 

o Noas Park: økning med 9 barn i 2014. 

o Gullungen: økning med 12 barn i 2014. 

o Soria Moria Arendal: økning med 55 barn i 2014. 

o Noah: gjort om til ordinær barnehage fra 10 plasser til 18 plasser over 3 år i 2014. 

o Drømmevika: (midlertidig) utvidet med 28 barn i 2014. 

o St.Franciskus: utvidet med 2 barn i 2014. 

Av nedleggelser har vi hatt:  

 Nedenes barnehage, 9 plasser for barn under tre år og 36 plasser for barn over tre år. 

 Kolbjørnsvik,  9 plasser for barn under tre år og 36 plasser for barn over tre år.  

 Fagerheim, 36 plasser for barn over tre år. 

 Lillebo barnehage, 20 plasser for barn over tre år. 

 Bakken familiebarnehage, 10 plasser for barn i alderen 0 – 6 fra og med 01.08.14. 

 Lykka familiebarnehage, 10 plasser for barn i alderen 0 – 6 fra og med 01.08.14. 

 Lilleelv familiebarnehage, 10 plasser for barn i alderen 0 – 6 fra og med 01.08.14.  
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Oversikt pr 15.12.14 
Kommunale og private barnehager 

Antall barn totalt 2406 

Antall barn 1-5 år                                 2373 

Antall barn 3-5 år 1565 

Antall barn 1-2 år 808 

Antall barn 6 år 

Antall barn 0 år 

Antall minoritetsspråklige barn             

6 

27 

310 

Antall minoritetsspråklige barn 3-5 år 212 

Antall minoritetsspråklige barn 1-2 år 94 

Antall minoritetsspråklige barn 6 år       1 

Antall minoritetsspråklige barn 0 år       3 

 

Oversikt pr 15.12.14 
Kommunale barnehager 

Antall barn totalt 606 

Antall barn 1-5 år 603 

Antall barn 3-5 år 410 

Antall barn 1-2 år 193 

Antall 6 åringer 

Antall 0 åringer 

Antall minoritetsspråklige barn          

2 

1 

96 

Antall minoritetsspråklige barn 3-5 år 67 

Antall minoritetsspråklige barn 1-2 år 29 

Antall minoritetsspråklige barn 6 år       0 

Antall minoritetsspråklige barn 0 år       0 

Oversikt over private og kommunale barnehager – noen nøkkeltall 

Antall barn uten rett, men som hadde plass i barnehage i Arendal pr. 15.09.14 var 56 barn og pr. 
15.12.14 økte det til 110 barn. 110 barn er en nedgang på 3 barn i forhold til 2013. 

Dispensasjon ansatte i barnehagene 

Det har vært en nedgang i 2014 i forhold til 2013 av midlertidige dispensasjoner i forhold til utdan-
ningskrav.  

Ved utgangen av 2014 hadde vi 2,8 % pedagogisk ledere på midlertidig dispensasjon i forhold til ut-
danningskrav, mot 8,4 % midlertidige dispensasjoner ved utgangen av 2013. Totalt for barnehagesek-
toren dreier dette seg om 6,7 årsverk i 2014 mot 13,4 årsverk på samme tidspunkt i 2013.  

Det er positivt å se at aktivt arbeid ut mot og i barnehagene i forhold til å få på plass barnehage-lærere 
i den enkelte barnehage, har virket. Men selv om dette bildet ser bra ut nå, har vi en viss uro for at vi 
igjen kan komme i den samme situasjonen som i 2013 på grunn av begrenset tilgang på barnehage-
lærere. 

Oppholdstid 

I alt 95,2 % av barna hadde oppholdstid på 41 timer eller mer pr uke. Av 1 – 2 åringene i barnehagene 
hadde 95,8 % 41 timer eller mer i uken. Disse tallene er stabile fra samme tidsrommet i 2013.  

Enhet for spesialpedagogiske tjenester 

Det ble gjort en organisatorisk endring fra 1.6.2014 på området Barn med særlig behov i barnehage. 
Hjelp i forhold til barn innenfor Opplæringsloven § 5.7 og Barnehageloven § 13 er nå lagt inn i en egen 
enhet, Enhet for spesialpedagogiske tjenester. Enheten består av pedagogisk psykologisk tjeneste, 
logopedtjenesten, pedagogisk fagteam, Sandum skole og ambulerende team. 

Ved utgangen av 2014 var det 53 barn som mottok spesialpedagogisk hjelp i barnehagene etter opp-
læringsloven § 5-7. 

34 barnehager har blitt tildelt ekstra ressurser til arbeid med barn/barnegrupper med utvidet behov for 
tilpasning/tilrettelegging innenfor Opplæringsloven § 5.7 og Barnehageloven § 13. 

Tallene ved utgangen av 2014 for antall barn som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, er øken-
de. På samme tidspunkt i 2013 var det 37 enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage mot 
53 enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen i 2014. At tallene øker på dette området, 
kan være et uttrykk for satsingen på tidlig innsats.  

Intensjonen med den nye enheten er å skape gode oppvekstforhold for barn og unge som sammen 
med en spisset og god pedagogisk virksomhet i barnehager og skoler sikrer gode gjennomsnitts-
karakterer for alle våre avgangselever i ungdomsskolen. Det skal være særlig fokus på spesial-
pedagogiske tiltak og tilrettelegging tidlig i opplæringsløpet, samt målrettet innsats og vilje til å kunne 
prioritere de barnehagebarn/eleversom trenger det mest.  
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Det først halve året har enheten særlig hatt fokus på: 

 Bygge en ny organisasjon – utvikle felles kultur 

 Etablere gode strukturer og synliggjøre hensikten og synergien av den nye enheten 

 Definere handlingsrom  og satsingsområder.  

 Tydeliggjøre mandat 

 Gjøre jobben! 

Barnehageundersøkelsen, brukertilfredshet   

Resultater fra barnehageundersøkelsen 

Som vi ser av tabellen over, har barnehagen totalt sett nådd målene sine i forhold til de tre indikatore-
ne. Resultatene for den enkelte barnehage varierer, men det blir kommentert i årsrapporten til den 
enkelte barnehageenhet. 

Tilsyn av kommunale og private barnehager i 2014. 

27 kommunale og private barnehager har hatt stedlig tilsyn i 2014. Det er  gjennomført tilsyn i alle 
barnehagene i løpet av 2013 og 2014, med unntak av de to nye kommunale som ble satt i drift 
01.08.14. Det vil bli foretatt tilsyn i disse to barnehagene i løpet av 2015. 

Tema for stedlig tilsyn er: 

Foreldremedvirkning § 1 og § 4 i Barnehageloven. 

 Informasjonsutveksling 

 Det enkeltes barn utvikling 

 Barnehagens pedagogiske virksomhet (innholdet). 

Det er foretatt intervju av eier/enhetsleder, styrer, assistent/fagarbeide, pedagogisk leder og foreldre-
kontakt.  

Under det stedlige tilsynet er også resultat av det skriftlige tilsynet blitt drøftet med den enkelte barne-
hage.  

Det har vært svært få avvik eller merknader under tilsynene i 2014. 

Bystyresaker i 2014 

 Overføring av Lillebo barnehage til Møllers Asyl barnehage 

 Løddesøl barnehage, nedleggelse fra 1.8.15 

 Revisjon av lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke - kommunale barneha-

ger i Arendal kommune. 

Nye kommunale barnehagebygg 

Stemmehagen barnehage på Hisøy og Engene barnehage, begge kommunale, ble tatt i bruk fra bar-
nehageårets start i august 2014. Samtidig flyttet en ut av fire barnehagebygg da de to ny barnehagene 
ble tatt i bruk.  

Strategisk kart 

Det strategiske kartet for barnehager i Arendal er et ”levende” kart som det arbeides aktivt med på 
flere nivå i organisasjonen. Barnehagene (kommunale og private) har evaluert strategisk kart, og en 
oppdatert versjon var ferdigstilt januar 2015. Det kommunale strategiske kart danner utgangspunkt for 
barnehagenes lokale mål og tiltak 

Indikatorer barnehageundersøkelsen Mål 2012 Resultat 2012 Mål 2014 Resultat 2014 

Brukertilfredshet 4,9 4,7 4,9 4,9 

Opplevelse av respektfull behandling 5,4 5,4 5,5 5,5 

Åpningstider 5,0 5,0 5,0 5,4 
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Kompetanseheving i kommunale og private barnehager 2014. 

For at barnehagene skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere kommunens målsettinger, 
kreves en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i barnehagene. 

Kompetanseplanen 2014 – 2015 er bygget på ” Kompetanse for fremtidens barnehage, en strategi for 
kompetanse og rekruttering 2014-2020” og Arendal kommunes kvalitetsdokument for barnehage som 
er førende for det pedagogiske arbeidet i barnehagene, for samarbeidet med foreldrene og med tverr-
faglige samarbeidspartnere. 

Kompetansesatsningen har omfattet både kommunale og private barnehager i Arendal kommune og 
er basert på utfordringene med levekårsproblematikk, tidlig innsats, samordning av tjenester og ram-
meplan for barnehager. Vi ønsker at alle ansatte gjennom denne organiseringen skal få mulighet til å 
tilegne seg ny kompetanse uavhengig av fartstid i barnehagen. 

Fagkursene som er gitt, baserer seg på tema knyttet til Arendal kommunes satsingsområder, kompe-
tanse for framtidens barnehage og rammeplan for barnehager. 

Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Arendal har sitt utspring i Stortingsmelding nr. 41; 
Kvalitet i barnehagen.  

Den tar utgangspunkt i barnehagens samfunnsmandat og framhever at tilstrekkelig personale med 
relevant kompetanse er barnehagens viktigste innsatsfaktor. Barnehagen skal være en lærende orga-
nisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, og som skal drive med kontinuerlig 
kvalitetsutvikling (St. meld. 41, side 29). 

De ansattes kompetanse er helt sentral for å styrke både barnehagen som pedagogisk institusjon og 
de ansattes yrkesstatus, og for at barnehagene skal nå målene kommunen og barnehagene har satt 
seg. 

Personalets kompetanse er den viktigste ressursen i barnehagen og er en forutsetning for at barneha-
gen skal være en god arena for lek, omsorg, læring, danning og sosial kompetanse. 

Kompetanseplanen skal sikre at alle ansatte får kompetanseheving innenfor prioriterte temaer, men 
også basiskompetanse til de ulike ansatte gruppene. 

Kompetansesatsningen for kommunale og private barnehager har i 2014 vært følgende: 

 Være sammen – den autoritative voksen. 

 Tegn til tale. 

 Taushetspliktens muligheter og begrensninger. 

 Med mot til å se og kunnskap til å handle - Del 1. 

 Lek først – det andre kommer etterpå. 

Lederopplæring i kommunale barnehager 

Toårig lederutviklingen for 40 pedagogiske ledere i kommunale barnehager ble avsluttet våren 2014, 
og en ny gruppe på 45 pedagogiske ledere ble satt i gang høsten 2014.  

Lederutviklingen har fokus på lederrollen og hva det innebærer å lede en lærende organisasjon. Fors-
kingsfeltet og erfaring tyder på at lederen og lederens egen rolleforståelse har mye å bety for barne-
hagens drift, kvalitet og ikke minst utvikling. I 2014 har vi hatt følgende temaer på samlingene: 

Den første gruppen har avsluttet sin lederopplæring med følgende temaer: 

 Trening på konstruktive tilbakemeldinger.  

 Takle den vanskelige samtalen.  

 Hvordan forstå og takle stress?  

 Hvordan møte og lede medarbeideren?  

 Innføring i dine egne og andres preferanser.  

 Økt toleranse for egne og andres adferd gjennom bevisstgjøring.  

 Hvordan utnytte ulikhetene maksimalt i ditt team? 

 Hvordan gjøre hverandre bedre? 
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Den andre gruppen pedagogiske ledere har startet opp med følgende temaer: 

 Ledelse i Arendal kommune. 

 Arendalsbarnehagen, planer og forventninger.  

 Eureka kompetansesenter, hva betyr det for barnehagene i Arendal?  

 Enhet for spesialpedagogiske tjenester.  

 Barnehagen i endring.  

 Barnehage og barnehageledelse i tråd med samtiden.  

 Ledelse i barnehagen - Lederens rolle og barnehagen som lærende organisasjon.  

Barnehageøkonomi  

Barnehagedelen av rådmannens stab oppveksts budsjett for 2014 består av tilskudd til private barne-
hager, kompensasjon for inntektsgradering/søskenmoderasjon samt budsjett for barn med særlige 
behov. Opprinnelig budsjett for 2014 var på 224,2 mill.kroner. Samlet merforbruk i forhold til justert 
budsjett 2014 endte på 6,8 mill.kroner (tilsvarende 2,81%).  

Tilskudd private barnehager 

Endelig regnskap for tilskudd til private barnehager viser et merforbruk på 5,5 mill.kroner. Også i 2014 
har det vært krevende for kommunen å følge opp regelverket knyttet til tilskudd til privatebarnehager. 
Helt frem til regnskapsavslutningen var det derfor store usikkerhetsfaktorer knyttet tilendelig regn-
skapsresultat for 2014. 

I 2. tertial ble det varslet om et merforbruk på ca 15 mill kroner, i hovedsak knyttet til driftstilskudd til 
private barnehager. Dette merforbruket ble kompensert i budsjettet. Worst case beregninger viste at 
det kunne bli ytterligere 5-6 mill kroner høyere, men pga usikkerhet rundt dette, valgte man å bare ta 
inn kr 15 mill kroner i 2. tertial. 

Arendal kommunes netto utgifter knyttet til ”gjestebarn” i andre kommuner har et merforbruk på ca 1,8 
mill kroner i forhold til opprinnelig budsjett. I 2 tertial ble det kompensert for en økning på 2,2 mill. kro-
ner, dvs et mindreforbruk på 0,4 mill. 

Vi har fått et statstilskudd der 0,1 mill kroner ikke er benyttet i 2014. I tillegg er andre kostnader 0,3 mill 
kroner lavere enn budsjett. Netto merforbruk på barnehage blir dermed 4,7 mill kroner. 

Kommunen betalte i 2014 tilskudd til ordinære private barnehager ihht forskrift om likeverdig behand-
ling ut fra budsjetterte kostnader. Forskriftens § 8, 3. ledd sier at kommunen skal foreta en etterjuste-
ring av tilskuddssatsene ved årets slutt. 

Beregningene innebærer følgende endringer i tilskuddssatsene for 2014: 

 Tilskuddssats drift pr heltidsplass pr år for små barn reduseres fra kr 196.904 til kr 196.170. 

 Tilskuddssats drift pr heltidsplass pr år for store barn reduseres fra kr 101.678 til kr 101.270. 

Med denne justeringen, vil det bli en tilbakebetaling fra de private barnehagene/trekk i tilskuddet for 
2015 på ca kr 900.000. 

Barn med særlige behov i barnehagene 

Endelig regnskap på dette området for 2014 hadde et merforbruk på 2,1 mill.kroner i forhold til regulert 
budsjett. Dette er utbetalinger som er vanskelig å budsjettere, da utbetalingene er basert på vedtak for 
barn med særskilte behov, som ikke er forutsigbart fra år til år. Som tidligere nevnt, er det ikke unatur-
lig med en økning her med kommunens økte forkus på Tidlig innsats. 

3.2 Skole  

Elevtallsutvikling 

Det gikk 01.10.2014 5425 barn på skoler i Arendal kommune, 4929 av disse i kommunale skoler  
og 496 i private skoler. Elevtallet økte med 58 fra samme telling i 2013, 9 av disse i kommunale  
skoler og 49 i de private skolene. Dette viser at elevtallsøkningen var på om lag 10 % i de private  
skolene og tilnærmet lik null i de kommunale skolene. I Arendal kommune går nå 9,1 % av elevene på 
en privat skole. 
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Elevtall kommunale skoler  

 

Elevtallsutvikling i kommunale skoler 

Elevtallsfremskrivninger viser av vi har et rekordstort 1. trinn som skal begynne på skolen høsten 
2015, men i en femårsperiode ligger elevtallet totalt ved skoler i Arendal kommune an til å synke med  
69 elever til en elevmasse på 5356. Dette er en prognose basert på innbyggere i Arendal i alders-
gruppen 1-5 år ut fra folkeregisteret i oktober 2014. Disse tallene forandrer seg noe hele tiden, men vi 
ser en tendens til synkende elevtall til tross for stigende innbyggertall. Det er også svært lave fødsels-
tall for 2014.  

Bystyresaker 2014 

 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven vedrørende leksehjelp 

 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven vedrørende gratis frukt og 

grønnsaker 

 Krav om lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 over bystyrets vedtak i sakene 160/13, 

161/13 og 162/13. 

 Anmodning om at kontrollutvalget skal granske bystyremedlemmers stemmegiving 

 Orientering om prosessen rundt nedlegging av Nesheim skole 

 Veilder for skolefri i kommunale grunnskoler i Arendal 

 Fremtidig skolestruktur på Tromøy 

 Høringsuttalelse vedr. fusjon mellom Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Telemark (HiT) 

 Spørsmål om videre kommunal drift for Løddesøl skole skoleåret 2014-2015 

 Samarbeidsavtale med Aust - Agder fylkeskommune om elever på Ressurssenteret på Asdal 

 Uttalelse til Udir - angående Nesheim Privatskole AS 

 Uttalelse til Udir - vedrørende søknad om opprettelse av Løddesøl Montessoriskole 

 Høring om skolebytte i mobbesaker 

 Tilstandsrapport for grunnskolen i Arendal 2013 

 Oppnevning av representant til styret ved St. Franciskus skole i Arendal 

 Gjenopprette skoledrift ved Løddesøl skole og Nesheim skole 

 Høring - endring i Opplæringsloven ang. lærerkompetanse, betegnelse på faget RLE m.m. 

 Høring - forslag til endringer i privatskoleloven ("ny friskolelov") 

Stram økonomi 

Som meldt i tertialrapporter gjennom 2014 har økonomien i skolene vært svært stram. Totalt har  
skolene/oppvekstsentrene  et samlet merforbruk på 5,1 mill i forhold til regulert budsjett. Skoler som 
har hatt merforbruk, forklarer dette med nødvendige tiltak knyttet til enkeltvedtak for elever som treng-
er store tilrettelegginger.  

Rådmannen har pekt på nødvendigheten av å endre skolestrukturen for å bedre økonomien i skole-
sektoren, for bl.a. å unngå merforbruk i sektoren. Bystyret omgjorde i novembermøtet 2014 vedtaket 
fra desembermøtet året før om å legge ned Nesheim skole, men i desembermøtet i 2014 la bystyret 
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inn 4,5 mill friske midler til skole, i tillegg til det som trengtes for å opprettholde Nesheim skole. Dette 
vil gi skolene en betydelig forbedret økonomi i 2015.  

Ny framtidig skolestruktur 

Også 2014 har vært preget av spørsmål rettet mot skolestrukturen i Arendal kommune. 01.08.2014 ble 
Løddesøl skole lagt ned og elevene i all hovedsak overført til Rykene skole. Det har også blitt fattet 
vedtak om hvordan den fremtidige skolestrukturen skal være på Tromøy, og det var omgjøring av 
vedtak om nedleggelse av Nesheim skole slik at Nesheim skole består i skolestrukturen i Arendal 
kommune. Rådmannen har lagt frem utfordringene knyttet til ungdomsskolestrukturen og da særlig 
med tanke på at kapasiteten på Stinta skole på ungdomstrinnet er i ferd med å bli overskredet og vil bli 
en stadig større utfordring i årene som kommer. Også Myra skole er i ferd med å fylles helt opp av 
elever. 

Utfordringer knyttet til en langsiktig tenkning rundt skolestruktur er bosetningsmønstre og utbyggings-
planer i kommunen. Vi ser en klar tendens til elevtallsnedgang i de østre deler av kommunen og stadig 
økende i vest. Bystyrets strategi om bydelsutvikling og bydelssentre gir også ringvirkninger for plan-
legging av fremtidig skolestruktur, og årene som kommer vil måtte preges av denne diskusjonen og 
ikke minst behovet for skoleinvesteringer knyttet til denne utviklingen.  

Kompetanseheving 

Det pågår mye utviklingsarbeid og kompetansetiltak ved alle skolene i Arendal, både i forhold til sko-
lemiljø og i forhold til skolefag. Vi har noen felles satsingsområder og tiltak som er overordnet og gjel-
der alle skolene. 

Strategisk kart 2014/2015 danner grunnlaget for hvilke områder som skal prioriteres. Høsten 2014 ble 
det valgt ut tre områder som skulle stå sentralt:  

 Regning  

 Tilpasset opplæring   

 Ledelse  

Arbeidet med dette videreføres i 2015. 

Ledelse 

God ledelse av skolen er avgjørende for at personalet får støtte i sitt utviklingsarbeid. Lederne trenger 
verktøy og kompetanse for å kunne drive dette arbeidet på en god måte. Det er laget en egen kurs-
rekke for skolelederne i Arendal kommune. Kursene starter med samlinger høsten 2014 og varer i 3 
semestre til og med høsten 2015. 

Tema for kursrekken er:  

 Hvordan utvikle en skolekultur preget av faglighet, gode relasjoner lærer-elev.  

 Tydelig klasseledelse. 

 Hvordan lede profesjonelt og bidra til utvikling av den profesjonelle læreren? 

 Hvordan lede slik at foreldre har tillit til skolen? 

Videreutdanning 

Kompetanse for kvalitet er en statlig strategi for etter- og videreutdanning av skoleledere,  lærere og 
ansatte i PP-tjenesten. Målet er å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen.  

Det foreligger et forslag til lovendring hvor det på sikt vil bli stilt krav om at tilsatte som skal undervise 
må ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervise i. Dette gjelder norsk og matematikk på 
barnetrinnet og norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet. For barnetrinnet er det nok med 30 
studiepoeng, mens det for ungdomstrinnet er foreslått krav om 60 studiepoeng. Det er viktig at  
Arendal kommune fremover sikrer at vi har tilstrekkelig med lærerkrefter som tilfredsstiller disse  
kravene.  

Høsten 2014 begynte 16 lærere på videreutdanning, i tillegg til 5 avdelingsledere og leder av PP-
tjenesten.  
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Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO  

Stinta skole ble for flere år siden utpekt som “fokusskole” av Norsk senter for flerkulturell opplæring 
(NAFO), som er et nasjonal kompetanssenter organisert under Høgskolen i Oslo og Akershus.  

I 2014 ble Moltemyr skole invitert til å være den andre fokusskolen for NAFO i Aust-Agder. 

Å være fokusskole er en anerkjennelse av et godt fagmiljø samtidig som man får tilgang på kursing og 
opplæring på feltet minoritetsspråklige elever.  

Med fokusskoler menes en skole som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole, der 
ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver og som er villig til å bruke tid på kompetanse-
utvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk.  

Nasjonal Ungdomstrinnsatsing 

Arendal er med i den store nasjonale ungdomstrinnsatsingen fra 2013 til 2017. Alle kommuner og 
skoler er delt inn i puljer, og Arendal er i pulje 2 som går fra høsten 2014 til desember 2015. I denne 
perioden kommer Universitetet i Agder til skolen og gir  kompetanseheving til hele personalet 3 ganger 
pr semester. Mellom hver samling prøver skolene ut opplegg i forhold til prioriterte områder (se tabell 
nedenfor). 

Skole Prioritert område 

Asdal Regning og klasseledelse 

Birkenlund Lesing og klasseledelse 

Hisøy Regning og lesing 

Moltemyr Regning og klasseledelse 

Nedenes Klasseledelse og regning 

Roligheden Klasseledelse 

Stinta Klasseledelse og regning 

Stuenes Lesing og klasseledelse 

Oversikt over skolens prioriterte områder i ungdomstrinnssatsingen 

Målet med satsingen er at undervisningen skal blir mer praktisk, relevant og variert slik at elevenes 
motivasjon og mestring styrkes og at flere gjennomfører videregående opplæring.  

Spesialpedagogiske samlinger 

Rådmannens stab oppvekt arrangerer sammen med leder av PP-tjenesten, samlinger for alle ansatte i 
PP-tjenesten samt alle spesialpedagogiske koordinatorer ute i skolene. Disse samlingene tar opp 
sentrale faglige tema og gir rom for ny kunnskap, diskusjoner og dialog.  

Det ble i 2014 arrangert 3 slike samlinger.  

Tema har blant annet vært: 

 Spesialundervisning som begrep  

 Hvilke elevgrupper som skal omfattes av spesialundervisning  

 Hvordan man kan utvide rommet i den ordinære undervisningen.  

 Lese- og skrivansker 

 Informasjon om nye rutiner 

Øvrige tiltak 

I august 2014 ble det arrangert en felles fagdag for alle pedagoger ansatt i de offentlige grunnskolene 
i Arendal. Tema var grunnleggende ferdigheter.   

Det er høsten 2014  avholdt kurs for nytilsatte i Arendalsskolen.  

I juni var det en halv fagdag for pedagoger som skulle begynne med 1. trinn høsten 2014.  

Høsten 2014 arrangerte rådmannens stab oppvekst et kurs i en lesemetodikk som heter “Lysfarge-
metoden” som gikk over tre dager i september og oktober.  



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

23 

 

Det er gitt ulike enkeltkurs i nye digitale verktøy som Kikora og Creaza. 

Resultater i skolen 

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er i Arendal kommune obligatorisk å gjennomføre på 5.-10. trinn. Elevunder-
søkelsen gjennomføres en gang i året og er et viktig redskap for skolene, administrasjonen og politike-
rene. Elevene skal bli tatt på alvor og det som kommer frem i elevundersøkelsen, skal skolene og 
skoleier følge opp.  

Skolene i Arendal rapporterer på følgende indikatorer i sine virksomhetsplaner og årsberetninger. 

 Vurdering for læring, 7. trinn og 10. trinn 

 Mobbing, 7. trinn og 10. trinn 

I virksomhetsplanen skal skolene sette seg en målsetning i forhold til deres arbeid med disse to indika-
torene gjennom året. Disse er også forankret i strategisk kart for skolene i Arendal kommune. 

I strategisk kart har vi følgende målsetninger: 

Mål 

 Elever skal oppleve et trygt, utviklende og inkluderende fellesskap. 

 Elever skal vise omsorg og respekt for andre både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 Elever skal være gode til å samspille med andre i ulike situasjoner. 

 Det er nulltoleranse mot mobbing/krenkelser. Alle ansatte har ansvar for å forebygge, gripe inn 

og følge opp mobbesaker i forhold til skolens rutiner.  

Vi skal: 

 Arbeide systematisk med elevenes sosiale ferdigheter. 

 Arbeide med gode lærer-elev relasjoner og bruke elevsamtalen aktivt til dette.   

 Gjennomføre elevundersøkelsen på 5. til 10. trinn. 

 Analysere og reflektere rundt resultater på elevundersøkelsen på leder- og skolenivå og justere 

vår praksis i henhold til disse 

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

Indikatorer elevundersøkelsen Mål 2013 Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014 

Vurdering for læring 7. trinn 3,8 3,8 3,8 4,0 

Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,0 3,2 3,1 

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

Mobbing på skolen 10. trinn 1,3 1,3 1,3 1,3 

Styringsindikator  - elevundersøkelsen. Fra 2015 vil alle skolene ha 1.0 som mål når det gjelder mobbing 

Målsetningene for Arendal kommune var basert på å oppnå det nasjonale gjennomsnittet. Elev-
undersøkelsen for 2014 viser en svært positiv tendens i skolene i Arendal kommune, og vi har klar 
framgang på flere av indkatorene som fremkommer i Skoleporten. Indikatoren Vurdering for læring på 
7. trinn ligger vi  nå over landsgjennomsnittet. Den indikatoren vi har hatt størst framgang på, er   
læringskultur. Dette er spesielt gledelig da dette er en indikator som omfatter mye av det vi har jobbet 
med de siste årene som klasseledelse og fokus på læring. Her ligger vi nå samlet over landsgjennom-
snittet. Indikatoren vi fremdeles ikke er fornøyd med, er mobbing i skolen. Vi har blitt klart bedre de to 
siste årene og ligger nå på landsgjennomsnittet for 7. trinn noe som er bra sett i lyset av tidligere  
undersøkelser, men vi ligger fremdeles etter på 10. trinn. Det gjenstår altså noe jobbing på dette punk-
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tet, men det må understrekes at resultatene har bltt svært mye bedre enn de var for bare to og tre år 
siden.  

Antall elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 

 

7. trinn: Andel elever i Arendal i tidsrommet 2007 -2015 som har opplevd mobbing 2-3 ganger pr uke  

 
 10.trinn: Andel elever i Arendal i tidsrommet 2007 -2015 som har opplevd mobbing 2-3 ganger pr uke  

Faglig utvikling 

Indikatorer elevundersøkelsen Mål 2013 Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 2,0 2,0 * 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 2,0 1,9 * 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 2,0 2,0 * 48 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 3,1 3,0 * 50 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 3,1 3,0 * 49 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 3,0 2,8 * 49 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 3,5 3,3 * 53 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 3,4 3,3 * 52 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,5 3,5 3,6 3,4 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,3 3,3 3,3 2,9 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,6 3,6 3,6 3,8 

Eksamenskarakter skr. matematikk 3,1 2,7 3,1 2,8 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,0 39,3 40,0 39,7 

Resultater ved faglige indikatorer i 2014. * Måten å fremstille nasjonale prøver på ble endret til høsten 2014 og det var 
dermed ikke mulig å ha en målsetning for 2014 da fremstillingsmåten ikke var kjent.  
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Resultatene for Arendal kommune var for nesten alle målepunkter svakere enn målsetninger vi har om 
å minst være på nasjonalt gjennomsnitt, og vi har hatt en negativ utvikling i 2014. For de nasjonale 
prøvene er det nasjonale gjennomsnittet i 2014 på 50 poeng på 5. trinn og 8. trinn mens det er på 54 i 
lesing og 53 i regning på 9. trinn. Som vi ser av resultatene, ligger vi på samtlige resultater på ung-
domstrinnet 1 poeng bak landsgjennomsnittet med unntak av lesing på 8. trinn. Når det gjelder 5. trinn 
ligger vi 2 poeng bak landsgjennomsnittet på samtlige prøver.  

Eksamensresultatene var lavere enn forventet med unntak av engelsk. Særlig var resultatet i matema- 
tikk svakt i 2014.  

3.3 SFO  

Tall på barn i SFO; Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

Antall barn i SFO er forholdsvis stabilt, men vi har sett en jevn økning av antall barn med 100% plass 
de siste årene.  

Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert tredje år i SFO. I 2014 ble det ikke gjennomført noen 
brukerundersøkelse, så det er ingen nye tall å melde i forhold til brukertilfredshet.  

3.4 Strategisk kart  

Det strategiske kartet for grunnskoleopplæringen i Arendal, er et ”levende” kart som det arbeides aktivt 
med på flere nivå i organisasjonen. Rådmannens stab oppvekst har i samarbeid med rektorene og 
arbeidstakerorganisasjonene evaluert og revidert strategisk kart, og en oppdatert versjon var ferdigstilt 
til Handlingsprogram 2015. Det kommunale strategiske kart danner utgangspunkt for hver skoles  
lokale mål og tiltak. Arbeidet med årlig revidering av kommunalt og lokale strategisk kart er viktige 
prosesser for utarbeiding av enhetenes virksomhetsplaner for det kommende år. 

Enheter som har resultat over kommunale mål, må fortsette med det for å utligne for enheter som 
ikkeklarer å oppnå kommunalt mål. 

Organisasjonen finner det svært meningsfullt å arbeide med lokale kart, mål og tiltak. Uten mål er det 
vanskelig å evaluere. 

  

SFO 2012 2013 2014 

Antall barn i SFO 1077 1100 1060 

Av disse, antall med 100 % plass 631 655 684 
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4. HELSE OG LEVEKÅR  

Kommuneplanen, Helse- og omsorg kapittel 10 

I 2014 har det vært jobbet særlig innenfor følgende mål i kommuneplanens kapittel 10:  

 Stimulere innbyggerne til å ta ansvar for egen helse, og legge til rette for sunne valg. 

Innbyggerne skal på egne premisser settes i stand til å mestre eget liv, til tross for sykdom,eller 

funksjonsnedsettelse. Innbyggere som trenger hjelp og har behov for bistand skal erfare at 

kommunen gir omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov. 

 Kompetansebehov. 

 Folkehelseperspektiv i all samfunnsutvikling. 

 Tjenesteproduksjon med høy kvalitet. 

 Skape en innovasjonskultur som bidrar til valg av gode løsninger. 

4.1 Ny struktur som understøtter mestring  

Det har i 2014 vært jobbet med definerte satsningsområder, som er: 

 Organisasjon som understøtter mestring. 

 Kompetanse som understøtter mestring. 

 En ny velferdsmodell i samarbeid med ideelle organisasjoner.  

 Boliger med heldøgns omsorg – boliger og institusjon. 

 En vital og åpen omsorgstjeneste i samspill med brukere, pårørende og nærmiljø. 

 Velferdsteknologi. 

Organisasjon som understøtter mestring  

Nytt organisasjonskart for helse og levekår ble gjort gjeldende fra 01.06.14. 
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Organisasjonskart for helse og levekår 

Bystyret behandlet i sak 14/8 ”Organisasjons- og bemanningsplan 2014”, som resulterte i vedtak om 
nytt organisasjonskart fra helse og omsorg til helse og levekår. Begrunnelsen for denne endringen er 
de levekårsutfordringene vi har i Arendal som har både et helsemessig og et sosialt perspektiv. I 
mange sammenhenger er det direkte sammenheng mellom krevende levekårsutfordringer knyttet til 
manglende utdanning og jobb på den ene siden, og dårlig helse på den andre. Livet og levekårene er 
en helhet hvor alt henger sammen. 

Levekårsutfordringene for den unge befolkningen i Arendal er en særskilt oppgave kommunen må 
forsterke innsatsen overfor. Dette handler om å sette inn tilstrekkelige og målrettede tiltak tidlig nok og 
med vekt på helheten. Skal barna ha det bra må de voksne ha det bra. Når kommunen jobber med 
barna og ungdommene gjennom helsestasjon, skolehelsetjeneste, barne- og familieteam, barnevern, 
oppvekstmedarbeidere og ungdomsteam må det samtidig jobbes med foreldre / foresatte. Tverrfaglig, 
koordinert innsats må få et forsterket fokus framover, og mye tilsier at den samme tankegang som 
ligger til grunn for satsingen på hverdagsrehabilitering innenfor pleie- omsorgstjenesten bør overføres 
til arbeidet med barn- og unges utvikling og totale levekår. 

Enhet Levekår  

Enhet levekår er en nyopprettet enhet fra 01.06.14. Enheten ble etablert med utgangspunkt i kommu-
nens levekårsutfordringer og utfra behovet for mer tverrfaglige, helhetlige og koordinerte tjenester 
overfor barn, unge og familier. 

De tidligere enhetene Helse, barn og unge, Barnevern og Psykisk helse og rus utgjør den nye enhe-
ten. Enhet levekår består av 9 avdelinger: O:\Enheter\Enhet Levekår\organisasjonskart.docx  

Enheten har et sterkt fokus på oppdraget som ble gitt i forbindelse med opprettelsen av enheten her-
under  

 Forsterket innsats mot barn, unge og deres familier, så flest mulig blir i stand til å mestre livet 

 Identifisere særlig utsatte grupper og målrette innsatsen mot de som trenger det mest 

 Fokus på hele familien: barnet og foreldrene 

 Tverrfaglig og koordinert innsats på tvers i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere 

 Sikre overgangene mellom ulike aldre og tjenesteområder, herunder å motvirke drop-out 

 Tidlig innsats/innsatsteam overfor alle brukergrupper og aldre, fra det ufødte barn til voksen  

 Anerkjenne og nyttiggjøre ansattes kompetanse på tvers av enheten. 

Arbeidet med kultur-, holdnings- og praksisendring er påbegynt, men tar tid. I forbindelse omstilling var 
det en del uro særlig knyttet til organisatorisk plassering av barne- og familieteamet. Det har dessverre 
ikke vært mulig å ha så sterkt fokus rettet mot etablering av den nye enheten som ønsket på grunn av 
store utfordringer i barnevernet. 

Kommunalsjef Helse 
og levekår 

Koordinerende 
enhet 

Mestring, 
rehabilitering  
og omsorg 

Enhet 
Hjemme- 
baserte 
tjenester 

Enhet 
Institusjon 

Enhet 
Levekår 

Enhet 
Funksjons-
hemmede 

Enhet 
Legevakta 

Enhet  
Østre Agder 
krisesenter 

NAV 

Stab  
Helse og levekår 

file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Enhet%20Levekår/organisasjonskart.docx
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4.2 Prioriterte områder  

En ny velferdsmodell i samarbeid med ideelle organisasjoner  

Med hjerte for Arendal  

Prosjektet, som er forankret i nasjonale og lokale strategier for modellutvikling i samspill det offentlige 
og sivilsamfunnet er i 2015 halvveis i sin prosjektperiode på 4 år.   

Nettverket er nå omfattende og har vokst fra de innledende 5 ideelle organisasjoner til 50 lag og fore-
ninger i Arendal. 

Status så langt er at det er vokst frem et stort engasjement og tillit mellom partene i arbeidet med å 
gjøre Arendal til et bedre sted for alle.  

Prioriterte områder fremover er det demensvennlige samfunn, arbeid med grupper som er marginali-
sert, forebyggende arbeid barn og unge og satsinger for livskvalitet på våre institusjoner samt folke-
helse i bred betydning. 

Foreløpige resultater i prosjektet er etablering av Home Start i regi av Frelsesarmeen, et sosialt entre-
penørskapsprosjekt kalt Gateentrepenørene hos Kirkens Bymisjon. Frivilligsentralene har styrket sitt 
samarbeid og arbeider med prosjekt seniorresurs og prosjektet JEG ER TILHENGER AV DEG som 
tilbyr utstyr til nærmiljøtiltak. Det samarbeides konkret med tiltak for integrering av innvandrere i sam-
spill med voksenopplæring og Nav. 

Prosjektet samarbeider tett med Arendal 2023 og har deltatt aktivt i utarbeidelsen av kommunens nye 
plan for levekår. 

Prosjektet ble tildelt 3,75 millioner kroner av Norsk forskningsråd til forskning på prosjektet de neste 3 
år. Agderforskning har prosjektledelsen. Dette gir unike muligheter. Prosjektet er avhengig av ekstern 
finansiering i tillegg til bystyrets årlige bevilgning på kr. 400 000. 

I 2015 og 2016 vil det bli prioritert å finne frem til en bæredyktig modell for samspill og samarbeid mel-
lom kommunen og sivilsamfunnet utover prosjektperioden. 

Livsglede  

Arendal kommune inngikk i 2011 partnerskapsavtale med Stiftelsen Livsglede for Eldre. Stiftelsen har 
bidratt til utvikling av kriterier for sertifisering av Livsgledesykehjem. Formålet med sertifiseringen er å 
gi pleietrengende eldre som bor på sykehjem mening og livsglede i hverdagen - skape økt livsglede 
ved hjelp av ulike aktiviteter og forbedringsprosesser, og derved øke kvaliteten på pleie- og omsorgs-
tilbudet. Erfaringer fra andre sykehjem tilsier at dette også har betydning for ansattes arbeidsglede. 
Enhet Institusjon hadde som mål at Færvik bo- og omsorgssenter skulle Livsgledesertifiseres i 2014. I 
tillegg til dette skulle Solhaug aldershjem resertifiseres. Det er utviklet ni Livsgledekriterier som sier 
noe om hvordan sykehjemmene kan ivareta den enkelte pasients sosiale, kulturelle og åndelige be-
hov. Disse skal settes i system og integreres på sykehjemmene før sertifisering kan finne sted.  

Færvik bo- og omsorgssenter startet høsten 2013 på Livsgledesertifiseringsprosessen og fikk pro-
sjektmidler til å frikjøpe en medarbeider 1 dag i uken for å bidra med å implementere nye rutiner i 
Livsgledearbeidet. Prosessen var identisk med prosessen på Solhaug tidligere og innbefattet alle an-
satte på sykehjemmet. D. 8.12.14 ble sykehjemmet sertifisert og man skal i 2015 opprettholde og for-
bedre prosedyrer og rutiner. Solhaug aldershjem ble i 2014 resertifisert. I enhetens virksomhetsplan 
for 2015 er det omtalt at Nyskogen og Røed bo- og omsorgsentre skal starte på samme prosess i 
2015. 

Frivillighet  

Stillingen for frivillighetskoordinator har vært i funksjon siden august 2013. Frivillighetskoordinator har 
ansvar for koordinering av frivillig innsats og kulturaktiviteter overfor brukere i helse og levekårsenhe-
tene. 

Til sammen er over 200 personer engasjert i frivillig innsats i omsorgsektoren i Arendal, og frivillig-
hetskoordinator er kontaktperson for disse. Frivillighetskoordinator har i 2014 konsentrert sin innsats 
overfor hjemmeboende, samt bidratt til å skape større aktivitet på bo – og omsorgssentrene. De frivilli-
ge er en stor ressurs - både som besøksvenner og som vertskap ved arrangementer på omsorgssent-
rene.  De fleste av de frivillige er i hovedsak seniorer med lokal tilknytning til bo – og omsorgssenteret, 
men i løpet av høsten 2014 har også yngre personer vist økende interesse for å delta i frivillig arbeid.. 

https://www.livsgledeforeldre.no/


Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

29 

 

Høsten 2014 ble det etablert kontakt med NAV og Norges idrettsforbund, som ønsket å starte trimtil-
bud for mennesker med ulike utfordringer. Tilbudet ”Aktiv på dagtid” har vært positivt, og frivillige har i 
dette tiltaket sørget for følge til og fra. Ulike andre lokale tiltak som ”Aktivitetsvenn for demente i sam-
arbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, er etablert og dette videreføres i 2015. 

Frivillighetskoordinator har gjennom avdelingsleder for dagsentrer og miljøverter hatt et nært samar-
beid med tanke på å styrke miljøvertenes rolle i forhold til den frivillige innsatsen. Miljøvertene har 
fungert godt som frivillighetskontakter ved omsorgsboligene og bidrar med rekruttering, ivaretakelse 
og oppfølging av de frivillige.  

Videre har det vært et godt samarbeid mellom koordinator og de tre eksisterende frivillighetssentrale-
ne og styreleder i ”Med hjerte for Arendal” når det gjelder etableringen av en fjerde sentral på Tyhol-
men seniorsenter.  

Boliger for framtiden  

Torbjørnsbu  

Det har stort sett vært fullt belegg på Blå kors Torbjørnsbu i hele 2014. To leiligheter har vært uten 
leietagere i en kort periode på grunn av oppussing.  

Ansatte i miljøarbeidertjenesten (MAT) følger fortsatt opp beboere på Blå Kors Torbjørnsbu, da de har 
ansvar for tiltak som er utenfor bygget. Torbjørnsbu har ansvar for boveiledning/ praktisk bistand og 
samtaler med beboere. Det har vært to møter mellom leder av Torbjørnsbu og avdelingsleder MAT for 
å avklare samarbeid og forståelse av kontraktsbeskrivelse for oppfølging. Begge parter er positive til 
samarbeid og legger vekt på å få dette til. Det har ikke vært faste møter mellom ansatte på Blå Kors 
og MAT. Det samarbeides omkring den enkelte beboer. Det er god anledning til ad-hoc kontakt. 

Torbjørnsbu har arrangert en sosial samling (grillfest) med beboere og ansatte fra begge organisasjo-
ner. 

Daglig leder sier 2014 har vært et godt og rimelig stabilt år, og at ”roen” har senket seg over leilighets-
bygget. Det har ikke vært oppsigelse av leieforhold i 2014.  

Boliger til utviklingshemmede  

Behovet for boliger, dagtilbud og avlasting til mennesker med utviklingshemming er stadig økende.      
I 2014 har vi derfor hatt stort fokus på planlegging av boliger og dagtilbud til denne brukergruppen, og 
tre saksutredninger er gått til politisk behandling. 28 august 2014 vedtok bystyret ”Oppfølging av plan 
for boliger, dagtilbud og avlasting for personer med utviklingshemming”. I planen ligger forslaget om at 
tre bofellesskap skal avvikles. Disse skal erstattes av nye botilbud i ombygde lokaler i Eydehavn  
Helsehus, utbygging av to leiligheter ved Nyskogen bofellesskap og utbygging ved Myra bofellesskap. 
Videre vedtok bystyret den 27.november 2014 at Romstølen bofellesskap for ni unge utviklings-
hemmede skulle realiseres. Tiltaket er i utgangspunktet et privat initiativ og er i løpet av 2014 fulgt opp 
og ivaretatt i nært samarbeid mellom Arendal Eiendom KF, Husbanken, kommunalsjef Helse og  
Levekår, enhetsleder og øvrige ansatte i Enhet Funksjonshemmede og brukerne (pårørende). Alle 
tiltakene følges opp og videreføres i 2015.  

Dag og aktivitetstilbud 

Drømmenes hus  

Bystyret vedtok i desember å forsere realiseringen av Drømmenes hus på den gamle brannstasjons-
tomta. Dette ble en veldig positiv avslutning på 2014 for en engasjert gjeng brukere og ansatte.  

Gjennom året har 10 brukere, 2 ansatte, avdelingsleder, arkitekt, vernombud og KF’et ukentlig jobbet 
med å forme huset. Arkitekten tegnet, brukere og ansatte tok forslagene tilbake til arbeidsstedene for 
gjennomgang og innspill og med tilbake i neste møte. Dette har vært en prosess med sterk brukerin-
volvering som gir et godt eierforhold til huset når det stå ferdig. 

Aktivitetstilbud for mennesker med utviklingshemming 

Det ble tidlig i 2014 etablert samarbeid med eiendomsforetaket i forhold til nytt bygg for Ellengård akti-
vitetssenter med tilhørende satellitter. Foretaket har fulgt opp tomt og omregulering av denne. I bysty-
rets møte i november ble nytt bygg for aktivitetetstilbud for mennesker med utviklingshemming vedtatt. 
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Planlegging og prosesser på nytt aktivitetstilbud følges videre opp i 2015/16. I tillegg til ansattes delta-
kelse i prosessen, er brukerne også representert.  

Etikk 

Etikk er løftet frem i kommunens arbeidsgiverstrategi og er et av de enhetsovergripende satsningsom-
rådene innen Helse og Levekår. En gruppe med enhetsleder levekår og avdelingsledere/rådgiver fra 
øvrige avdelinger har jobbet med å videreutvikle fokuset på etikk. Denne gruppen fikk drahjelp fra KS 
og valgte å restarte etikksatsingen med 5 piloter, en fra hver av de tidligere omsorgsenhetene. Kreft-
koordinator er veileder for pilotene. 

Pilotene startet opp i februar og har møttes ca 1 gang pr måned à 1,5 time. Fokus har vært på hvor-
dan drive etisk refleksjon ute i på arbeidsplassene.  

Etikkgruppa og pilotene deltok på metodekurs i regi av KS sammen med Grimstad kommune i mars 
2014. I september arrangerte Arendal kommune i samarbeid med KS en fagdag for piloter og etikk 
kontakter fra tidligere år. I desember var piloter og ledere samlet til evaluering av året som piloter. 
Evalueringen viste at det å være med i denne gruppen hadde vært trygt og gitt mye.  

Vi starter opp med 5 nye piloter fra januar 2015. 

Kompetanse  

Det har vært jobbet godt i enhetene med kompetanse i 2014. Strategisk kompetanseplan er lagt til 
grunn for enhetenes satsning, og det er utarbeidet aktivitetsplaner basert på behov innen enheten og 
på tvers av enhetene. Det er også utarbeidet eget kompetanseprogram for lederne i helse og levekår.  

Mestring  

Hverdagsrehabilitering  

Tjenesten hverdagsrehabilitering er videreført med gode resultater og erfaring også i 2014. Innsatste-
amet jobber i nært samarbeid med den enkelte bruker omkring kartlegging av brukers egne ressurser 
og behov for trening/opplæring. I fellesskap lager bruker sammen med de ansatte målsetting for tre-
ningsperioden, som i de fleste tilfeller er 3 uker. Rehabiliteringsopplegget tar utgangspunkt i spørsmå-
let ” Hva er viktig for deg?”. Det betyr at innsatsen rettes inn mot de områder som er viktig i den enkel-
te persons liv. Innsatsteamets arbeidsmetodikk bygger på samme innfallsvinkel og ideologi som ”Gode 
pasientforløp”, ved at brukers egne mål står i sentrum for videre trening, behandling og bistand.  

Arendal kommune deltar i et evaluerings- og forskningsprosjekt omkring effekt av hverdagsrehabilite-
ring i norske kommuner. Prosjektmidler fra Helsedirektoratet finansierer ekstra personalressurser i 
innsatsteamet som brukes til kartlegging og oppfølging av brukere som deltar i prosjektet. Alle brukere 
som mottar tjenesten hverdagsrehabilitering får tilbud om å delta i dette prosjektet, som foregår i regi 
av Senter for omsorgsforskning Vest. Forskningsprosjektet varer ut 2015.  

I 2014 ble det jobbet med videreutvikling av samarbeidsrutiner mellom innsatsteamet og Tjenestekon-
tor, hjemmesykepleien og andre utøvende tjenester. Dette jobbes det også kontinuerlig videre med i 
2015. 

Etter 2 års drift oppsummeres resultater i tabeller og grafer nedenfor. Siden oppstart i 01.01.13 har det 
blitt registrert tidsbruk mens innsatsteamet har vært inne, estimert tid hjemmesykepleie før oppstart, 
og antall timer pr. uke hjemmesykepleie ved avslutning.  I august 2014 ble et nytt registrerings- og 
rapporteringssystem tatt i bruk. Dette er et resultat av samarbeid mellom fagpersoner i Koordinerende 
enhet og programutvikler i IKT- Agder. Dataprogrammet er et positivt framskritt med tanke på forenk-
ling og effektivisering av tidsbruk omkring rapporteringsarbeid. Det vil være ønskelig å selge dette 
videre til andre kommuner med tanke på å skaffe inntekter til videreutvikling av programmet, og dette 
følges videre opp i 2015. 

Resultater hverdagsrehabilitering 2014 

Antall brukere som mottok tjeneste fra innsatsteamet i 2014 var 268 personer. I 2013 var antallet 244. 

(I to av tabellene nedenfor fremkommer et antall brukere på 260. Årsaken til ulikheten i totalt antall 
brukere er at noen personer overføres til institusjonsopphold. Det blir da av naturlige grunner ikke 
registrert tidsbruk for hjemmesykepleien etter at innstasteamet har vært inne.) 
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Antall timer pr.uke hjemmesykepleie etter innsatsteam 

 

 

Av de 260 brukerne hadde 125 personer 
ingen behov for hjemmesykepleie etter 
oppfølging fra innsatsteamet. (48 %).  

92 personer hadde et behov for hjemme-
sykepleie på mellom 0,5 og 3 timer pr. 
uke. (36 %) 

Til sammen 43 personer hadde et behov 
for mer enn 3 timer hjemmesykepleie pr. 
uke etter innsatsteamet. Dette utgjør 16 
%. 

 

Reduksjon i hjemmesykepleie – antall timer pr. uke 

 

 

Oversikt over hvordan brukerne fordeler seg på hjemmesykepleiesoner 

Sone 
Antall brukere 

01.01.2014 -
31.12.2014 

Solhaug 45 

Sentrum/Maxis 64 

Hisøy/Nedenes 50 

Bjorbekk/Rygene 25 

Flostad/Moland/Eydehavn 20 

Tromøy/Krøgenes/Saltrød 43 

Marg.stift 10 

Plankemyra bolig 11 

Ukjent sone 0 

Totalt 268 
 

Aldersfordeling brukere innsatsteam 

Alder 30-59 60-69 70-79 80-89 >90 

Antall 9 25 76 104 53 

58% av brukerne som mottok tjenesten hverdags-
rehabilitering i 2014 var over 80 år. 
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Figuren viser at 213  av  
brukerne (82 %) hadde  
redusert behov for hjemmesy-
kepleie etter innsatsteam.  

57 % hadde et redusert  
behov for tjeneste på 1-5 timer 
pr. uke.  

15 % har ingen reduksjon i sitt 
behov for tjeneste. 
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Mestring Psykisk helse og rus  

Enhet Psykisk helse og rus startet prosjekt Mestringsstrategi psykisk helse og rus i 2013. Dette ble 
videreført i 2014 og tatt med inn i enhet levekår. 

Prosjektet har hatt 3 satsingsområder med egne arbeidsgrupper bredt sammensatt av representanter 
fra NAV, spesialisthelsetjenesten, fastlege, bruker- og pårørendeorganisasjoner. 

Angst og depresjon, Etter rusbehandling og Brukerinvolvering 

I 2014 vært det utprøvd ny metodikk på områdene Angst og depresjon og Brukerinvolvering. Evalue-
ring pågår. Arbeidsgruppene avsluttes i februar 2015. Metodikken skal deretter implementeres. 

Etter rusbehandling: Dette arbeidet er startet opp og videreføres som et samhandlingsprosjekt på 
rusfeltet i samarbeid med Grimstad inntil 4 år. Begge kommunene har fått samhandlingsmidler fra 
fylkesmannen til dette.  

Hverdagsrehabilitering for mennesker med utviklingshemming  

Hverdagsrehabilitering i Arendal kommune omfatter tilbud til alle brukere med rehabiliteringspotensial - 
uavhengig av alder og diagnose. Kommunen har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet 
”Hverdagsrehabilitering – også for personer med utviklingshemming”. Dette arbeidet startet våren 
2014 og videreføres ut 2015. I praksis består dette av en utprøving av modell for å jobbe med  
hverdagsrehabilitering overfor denne brukergruppe, hvor samarbeidsformer og tidsperspektiv for inn-
satsen spesielt står i fokus.  

Hverdagsrehabilitering for utviklingshemmede er i prinsippet bygd opp på samme grunntanke som 
overfor "tradisjonelle" brukere, men oppfølgingen er organisert i et nært samarbeid mellom innsats-
team og boveiledertjeneste innen Enhet for funksjonshemmede. I de aller fleste tilfeller vil perioden 
innsatsteamet er inne gå over flere uke enn i de ”ordinære” brukersakene. Det vil primært være nye 
brukere av boveiledertjeneste som er aktuelle, samt brukere som pga sykdom, brudd etc., vil ha behov 
for bistand av innstasteamet i en periode.  

I prosjektperioden er ergoterapeut i 40 % stilling engasjert med hovedansvar for dette arbeidet, og det 
tas sikte på at etter prosjektavslutning vil en god arbeidsmodell overfor utviklingshemmede være 
implementert som en videre arbeidsform. Prosjektgruppen består av ledere og fagpersoner fra  
Koordinerende enhet og Enhet for funksjonshemmede. 

Velferdsteknologi og e-helse 

Kommunesamarbeidet Østre Agder satser på implementering av velferdsteknologi i arbeidet for å 
bedre kvaliteten i de kommunale pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenestene.  

Arendal Kommune har sammen med Grimstad og Risør mottatt midler fra helsedirektoratet og med i 
det nasjonale velferdsteknologiprogrammet med sitt prosjekt ”nattilsyn med teknologistøtte” 

Potensialet for raske gevinster gjennom bruk av velferdsteknologi antas spesielt stort nettopp i forbin-
delse med tilsyn på natt. Bla gir løsningene muligheter for at personalet i større grad kan intervenere 
når, og bare når, det er reelt behov for det. Dette kan bety både økt trygghet for og mindre unødig 
forstyrrelse av brukerne, og større treffsikkerhet i ressursbruken. I Arendal har vi i oktober 2014  
installert teknologien i 7 kommunale omsorgsleiligheter. Omsorgsleilighetene betjenes av 1 nattevakt i 
samarbeid med nattpatruljen. 

Teknologistøtte på natt brukes til følgende formål: 

 Tilsyn av ytterdør for brukere som vandrer ut, og for brukere som ikke har evne til å skille mel-

lom ønsket og uønsket besøk nattestid 

 Varsling av ut av sengen for brukere som ikke alltid er i stand til å orientere seg tilbake i seng 

etter eks et toalettbesøk, og for brukere med falltendens 

Alle avdelinger i hjemmesykepleien har i løpet av 2014 fått nye smarttelefoner. Det er også gjennom-
ført et prosjekt med uttesting av ny type trygghetsalarm som bruker mobilnett.  
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4.3 Økonomi og tjenesteproduksjon i helse og levekår  

Økonomi  

I helse og levekår er resultatet for fem av enhetene positiv på om lag kr. 5,3 mill. Tre av enhetene 
(NAV, Hjemmebaserte tjenester og enhet Funksjonshemmede) har et merforbruk på kr. 8,2 mill. I til-
legg er resultatet for de to enhetene Helse barn og unge samt barnevern, som ble lagt ned 01.06.14, 
et merforbruk på om lag kr. 1,8 mill. Det vises for øvrig til enhetenes årsberetninger, for detaljer. 

Produksjonstall 

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

Arendal kommune samlet 2012 2013 2014 

Antall institusjonsplasser korttid  44 40 42 

Antall plasser utskrivningsklare pasienter   4 2 

Antall plasser kommunal øyeblikkelig hjelp  5 10 

Antall institusjonsplasser rehabilitering 9 9 9 

Antall institusjonsplasser langtid 290 286 284 

Herav - antall langtidsplasser fortsatt boliggjort 15 10 4 

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass syke-
hjem/bokollektiv/aldershjem 

42,0 34,7 33,4 

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass rehabilitering døgn 
(Myratunet) 

28,8 29,2 23,6 

Antall brukere av hjemmesykepleie i løpet av året 1648 1536 1466 

Antall brukere av hjemmesykepleie pr 31.12 1090 970 969 

Antall brukere av kommunal hjemmehjelp i løpet av året  1009 951 906 

Antall brukere av hjemmehjelp i løpet av året – privat utfører 4 24 34 

Antall brukere av hjemmehjelp pr 31.12 855 781 736 

Antall brukere dagrehabilitering 111 99 94 

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

1564 
1319 

1639 
1407 

1741 
1472 

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

2081 
1865 

2140 
1900 

2228 
1915 

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

2054 2107 2246 

Antall brukere som har fått tildelt boligtilrettelegging  27 28 29 

Antall brukere med trygghetsalarm pr 31.12.11 727 703 682 

Personer over 80 år bosatt i kommunen 1873 1852 1857 

Personer over 90 år bosatt i kommunen 355 359 360 

Produksjonstall omsorg 

Økning i institusjonsplasser korttid og reduksjon i langtidsplasser skyldes omgjøring av 2 langtidsplas-
ser ved Myratunet Post 4 (alderspsykiatrisk). Bakgrunn for omlegging er redusert behov for langtids-
plass for denne målgruppen og tilsvarende økt behov for korttidsplass.  

Antall plasser for utskrivningsklare pasienter er redusert med 2 plasser, viser til eget avsnitt om dette. 

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass viser nedgang, og er i hovedsak begrunnet med 
full effekt på avvikling trygghetshybler som ble iverksatt i 2013, og hvor mange hadde lang liggetid.  

Antall brukere av hjemmesykepleie går ned, og forklares med effekt av innstasteam hverdagsrehabili-
tering. Imidlertid meldes det at pleietyngden er økende og vi erfarer også høy takt på utskrivning fra 
sykehuset. Antall brukere av hjemmehjelp fortsetter å gå ned, og her følger en utviklingen nøye med 
tanke på bemanning framover. 
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Utviklingshemmede 2012 2013 2014 

 Boveiledertjeneste antall brukere 96 98 94 

 Brukere Ellengård dagsenter 66 67 65 

 Brukere avlastning (Fagerheim, Røedtunet, Myratunet, Madshaven, Jovanntunet) 31 33 31 

Antall beboere i bolig/leilghet med bemanning   64 

Utviklingshemmede – antall brukere 

Det er i hovedsak stabile produksjonstall i tjenesten ovenfor utviklingshemmede.  

Psykisk helse og rus 2012 2013 2014 

Boveiledertjeneste antall brukere 103 115 117 

Miljøarbeidertjenesten antall brukere 103 114 127 

Brukere Arendal dagsenter 86 82 82 

Antall bruker av psykiatrisk sykepleietjeneste 392 403 412 

Psykisk helse og rus – antall brukere 

Innenfor denne tjenesten har det vært økning over tid. I arbeidet med våre levekårsutfordringer må det 
være et mål å snu denne utviklingen.  

Aktivitetstall i barneverntjenesten 2010 2011 2012 2013 2014 

Nye meldinger 364 370 446 469 478 

Nye meldinger – andel under 6 år i % 33 36 41 41 37 

Henlagte meldinger 39 41 89 91 120 

Nye undersøkelser 326 329 357 378 358 

Henlagte undersøkelser 143 191 207 230 215 

Fristoverskridelser i løpet av året 73 82 89 163 180 

Aktive saker pr. 31.12 429 428 432 464 460 

Antall barn i frivillige tiltak pr. 31.12 286 293 294 296 299 

Antall barn under omsorg av barnevernet 31.12 43 47 43 38 45 

Antall barn i tillegg plassert utenfor hjemmet 31.12  38 41 42 58 43 

Årsverk barnevern ekskl. enhetsleder 24,7 27,5 27,5 29,5 34,0 

Barneverntjenesten 

Aktivitetstall for barneverntjenesten viser utviklingen fra 2010. årsaken til dette er at en har startet 
arbeidet med å se på hva som er årsak til blant annet fristoverskridelser. Dersom en ser veksten i 
antall årsverk opp mot andre områder i figur 5 skulle en anta at fristoverskridelser skulle gått ned. Det 
er grunn til å stille flere spørsmål på ressurser, effekt og resultat, og det vil i 2015 bli jobbet med dette.  

4.4 Brukertilfredshet  

Det er gjennomført brukerundersøkelse i 2014 i regi av Linda Lai. Her har enhet Funksjonshemmede, 
Institusjon, Hjemmebaserte tjenester og Koordinerende enhet mestrgting, rehabilitering og omsorg 
deltatt. 

Resultatene av undersøkelsen er fulgt opp noe ulikt med utgangspunkt i hva som har vært påvist at 
man kan bli bedre på. Det vises til enhetenes årsberetninger for detaljer på hvordan dette har vært 
håndtert. 

4.5 Nærvær  

Tallene viser at det er fire enheter som ligger under kommunens nærværsmål. Enhet Psykisk helse og 
rus har gått fra et nærvær i 2013 på 85 %. til 90,2 % i 2014. NAV lå under kommunens nærværsmål i 
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2013, men har nå et nærvær på 92 %. Enhet barnevern har et nærvær som er litt høyere enn kommu-
nens mål og litt lavere enn enhetens mål, dette til tross for et økende fravær i barneverntjenesten mot 
slutten av året. 

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

Kommunens mål 1,5 6,5 92,0 

Helse og omsorg 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Fravær 
korttid (%) 

Fravær 
korttid (%) 

Fravær 
langtid 

(%) 

Fravær 
langtid 

(%) 

Nærvær 
(%) 

Nærvær 
(%) 

Koordinerende enhet 1,0 1,3 1,6 4,2 97,4 94,5 

Enhet Psykisk helse og rus 2,5 1,9 12,5 7,8 85,0 90,2 

Enhet Funksjonshemmede 1,8 1,8 7,1 8,4 91,1 89,8 

Enhet Hjemmebaserte tjenester 2,2 2,1 9,5 9,6 88,3 88,3 

Enhet Institusjon 1,9 2,1 8,0 8,4 90,1 89,5 

Enhet NAV 2,6 1,8 6,9 6,2 90,5 92,0 

Enhet Østre-Agder Krisesenter 1,4 0,8 3,0 7,0 95,6 92,2 

Enhet Legevakten 1,1 1,4 4,6 5,5 94,3 93,1 

Barnevern 2,1 1,7 7,4 6,1 90,5 92,2 

Helse barn og unge 1,0 0,2 5,8 2,8 93,3 97,0 

Nærvær, fravær – helse og omsorg 

4.6 Beredskap 

I januar 2014 var det et utbrudd av legionærsykdom med dødsfall på Solhaug. Bakterien Legionella 
pneumophila lever i ferskvann. Den kan smitte til mennesker ved innpusting av forstøvet vann (aero-
sol) og da gi legionærsykdom (en alvorliglungebetennelse) eller Pontiacfeber (en mindre alvorlig, in-
fluensaliknende sykdom). Bakterien må ned i lungene for å gi sykdom, så drikking av vann er ikke 
farlig. Personer med svekket lungefunksjon eller svekket infeksjonsforsvar pga alder, røyking eller 
kronisk sykdom er mer utsatt for alvorlig sykdom. 

Det ble iverksatt fortløpende informasjonsarbeid til beboerne i bygget (oppslag på dører/samtaler), og 
pårørende, behandlere, ledelsen i kommunen, publikum og media ved telefoner/nett. Beboere som 
nylig hadde vært på korttidsopphold ved aldershjemmet i dagene opp mot utbruddet, ble kontaktet og 
varslet om symptomer de måtte være på vakt i forhold til. Det ble etablert logg på hjemmesiden til 
Arendal kommune.  Det ble jobbet fra foretakets side med å finne feilen, og oppretting i forhold til det-
te. Våre rutiner og prosedyrer er evaluert i etterkant.  

I november ble det gjort funn av legionella ved Nyskogen BOS, og tiltak ble iverksatt i henhold til gjel-
dende retningslinjer og prosedyrer. 

I løpet av 2014 ble det også påvist lungetuberkulose som resulterte i tiltak fra kommuneoverlege. Ebo-
la har også blitt satt på dagsorden i forhold til særlig forventninger fra sentrale myndigheter til kommu-
nene på dette området. 

Psykososialt kriseteam bistår i tilfeller der det er akutt behov for hjelp som følge av tragisk dødsfall, 
kriser og ulykker. Figur 7 viser stabilt antall oppdrag, men at antall personer teamet er i kontakt er med 
variabelt. 

Psykososialt kriseteam - aktivitet 2012 2013 2014 

Oppdrag 22 24 19 

Personer 132 72 115 

Psykososialt kriseteam - aktivitet 
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4.7 Planarbeid 

Kommunedelplan tidlig innsats  

Gjennom ny kommunedelplan har kommunen samlet fag og sektorer innunder en plan for å fremme 
det tverrfaglige samarbeidet gjennom økt kunnskap og felles utarbeidelse av satsingsområder. Det 
systematiske folkehelsearbeidet som fremkommer gjennom Levekårsrapport 2014 gir et grunnlag for 
felles forståelse om kommunens levekårsutfordringer og er et delprosjekt av prosjektet Kommune-
delplan tidlig innsats – for bedre levekår 2023.   

Følgende fem satsningsområder ble utarbeidet for å fremme levekårene i vår kommune, og dette er:   

 Like muligheter  

 Livslang læring  

 Gode bomiljø 

 Tilhørighet og  

 Medborgerskap  

Måloppnåelse og prosessen videre 

Prosjektet har vært preget av høy deltagelse fra mange sektorer, og god administrativ og politisk for-
ankring. Prosjektet ble lagt ut til høring i februar med frist for høringsuttalelser 7. april 2015.  

Plan for helse og levekår – lenger forløp  

Bystyret vedtok i PS 12/161 (12/707) at Helse og omsorgsplan vedtatt 2010 skulle revideres i 2013.  

Arbeidet ble påstartet av helse og omsorgskomiteen september 2013 hvor en politisk arbeidsgruppe 
skulle foreta en gjennomgang av gjeldende helse- og omsorgsplan. Kommunalsjef og enhetsledere i 
helse og omsorg ble innkalt ved behov. Det ble tidlig klart at det var behov for en større revidering av 
planen, og arbeidet har derfor pågått i hele 2014. 

Planen ble behandlet i komité for helse og omsorg 20.11.2014 og i bystyret 27.11.14. Følgende ble 
vedtatt: «Arendal bystyre legger ut høringsutkast for Plan for vedvarende tjenester, helse og levekår 
2015-2030, til offentlig ettersyn i 6 uker, samtidig med kommunedelplan ”Tidlig innsats – for bedre 
levekår 2023”.» Planen er nå lagt ut til høring. 

4.8 Samhandlingsreformen  

Medfinansiering opphører fra 01.01.15 

Kommunal medfinansiering avvikles fra 1. januar 2015. Arendal kommune får et uttrekk på kr. 49 701 
mill., og baseres på beste anslag for kommunens faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i 2015. 
I tillegg kommer et uttrekk på kr. 779 000, som er forventet innsparing øyeblikkelig hjelp.  

Utskrivningsklare pasienter  

Fra mai 2014 reduserte en fra 4 til 2 plasser for utskrivningsklare pasienter. Fram t.o.m. 05. mai er 
beleggprosenten på 4 plasser 31,6 %. Det går et klart skille når vi går fra 4 til 2 senger hvor beleggs-
prosenten blir høyere jf tallene for 4. kvartal.  

Utskrivningsklare pasienter  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2014 

Antall pasienter 27 29 31 36 113 

Liggedøgn  112 111 120 149 492 

Belegg % 31,5 31,6 65,9 81,9 54,5 

Snitt liggetid døgn 4,1 3,8 3,9 4,1 4,00 

Snittalder 77 80 81 81 80 

Utskrivningsklare pasienter 

Vi følger nøye med utviklingen av utskrivningsklare pasienter i Arendal kommune, og har registrert 
følgende utvikling:  
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Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter (pasienter som er klare for overføring til kommunen) 

År 2012 2013 2014 

1. kvartal 
  

1 

2. kvartal  
  

2 

3. kvartal 
  

59 

4. kvartal 
  

58 

Totalt antall døgn 5 23 120 

Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter 

Opphold for utskrivningsklare pasienter på SSHF fra vår kommune er 5,2 ganger høyere i 2014 enn i 
2013. Antall overliggere på SSHF fra vår kommune er 5,2 ganger høyere i 2014 enn i 2013. Dette er 
pasienter vi ikke kan ta i mot når de meldes utskrivningsklar fra sykehuset. Disse pasientene kan ikke 
skrives direkte ut til hjemmet, men bør innom en korttidsplass for ytterligere oppfølging, behandling 
og/eller vurdering. Døgnpris for utskrivningsklare pasienter var i 2014 kr. 4 255, og dette ga en utgift i 
2014 på utskrivningsklare pasienter på kr. 510 600.  

Kommunal øyeblikkelig hjelp  

Oversikt over utvikling i bruk av KØH tilbudet i figur 8 må sees i sammenheng med at dette tilbudet har 
vært under oppbygging både i 2013 og 2014. 

Arendal har 75 % av antall pasienter i KØH og. Grimstad har 10,5 %. De øvrige kommunene har 1-4 
% belegg av plassene. 

Kommunal Øyeblikkelig Hjelp 2013 2014 

Antall innleggelser 95 342 

Liggedøgn 335 1083 

Belegg % 35 36 

Snitt liggetid døgn 3,5 3,2 

Pasienter – liggedøgn øyeblikkelig hjelp  

4.9 NAV  

NAV hadde et stort fokus på de som mistet retten til Arbeidsavklaringspenger etter 4 år i 2014 (konver-
tittene). Man nådde målet om å få avklart alle disse før mars. En konsekvens av dette var økte  
utbetalinger til sosialhjelp til de som ikke kom i arbeid. Det var også et stort fokus på aktivitet og tiltak 
og dette var medvirkende til at ledigheten sank i 2014 fra 4,6 % til 4,2 % i løpet av året. Som helhet 
var dette kanskje det mest krevende året i NAV sin historie, men mange av de krevende målene ble 
nådd. NAV Arendal tar aktivt del i kommunens satsing for bedre levekår og er med i flere arbeids-
grupper og prosjekter rundt dette. 

Bolig og økonomiteam 

Bolig og økonomiteamet utvikler seg bra. Det er gjort et godt arbeid i forhold til å øke andelen med 
bostøtte. Husbankprosjektet BASIS ble avsluttet og oversikten over kommunens boligsosiale  
utfordringer er god. Et nytt prosjekt «Miljøvaktmester» er startet opp og vil komme i full drift i 2015. 
Disponering av økonomien til brukerne er i endring etter at Fylkesmannen har overtatt ansvaret for 
vergeordningen. Dette innebærer en deling av ansvaret hvor NAV har ansvar for de med tvungen 
disponering og de fleste andre har rett på verge. Økonomirådgiverprosjektet hadde også sitt siste år i 
2014 og er gått over i drift og etablert som et interkommunalt ressurssenter hvor Arendal er  
vertskommune. 14 av fylkets 15 kommuner er med (Lillesand har et samarbeid med Kristiansand).  

Midlertidige boliger  

Kommunen har etablert botilbud sammen med Blå Kors i 2012. Dette tok hånd om mange som har 
hatt behov for midlertidig bolig de siste årene. Kommunen disponerer nå 8 midlertidige boliger. Det har 



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

38 

 

vært ganske stort press på disse, blant annet fordi det er ventetid på rusbehandling. Noe som har ført 
til at noen beboere har bodd lengre i midlertidig bolig enn de ønskede 14 dagene. Boligtildelings-
utvalget funger bra og klarer å finne fast bolig til de fleste som trenger dette. Det er prosjektert for-
sterkede faste boliger til de som har spesielt lav boevne. 

Praksistildelingsutvalg 

Arendal kommune er en aktiv arbeidsgiver og tar sitt ansvar som praksisarena på alvor. Praksis i den-
ne sammenheng er arbeidspraksis for brukere med nedsatt arbeidsevne, studentpraksis, språkpraksis 
for flyktninger og lærlinger. Sammen med NAV har kommunen etablert et praksistildelingsutvalg som 
skal underbygge dette arbeidet.  

Unge arbeidssøkere – utdanningsløp eller ordinært arbeid 

Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune jobber aktivt med å få flest mulig unge til å fullføre 
et utdanningsløp. NAV sitt ungteam og kommunens ungdomsteam jobber aktivt sammen med Opp-
følgingstjenesten i Fylkeskommunen og utdanningsinstitusjonene. Karrieresenteret er nå lokalisert til 
NAV Arendal for hele Aust-Agder til forskjell fra 4 karrieresentere tidligere. En sammenligning med 
andre kommuner og NAV kontor viser at Arendal er et av få steder hvor ungdomsledigheten er syn-
kende.  

Barnefattigdom  

Prosjektmidlene fra Fylkesmannen var inne i sitt siste år i 2014. Midlene ble brukt sammen med Kultur 
og oppvekts for å bidra til at barn i målgruppen kan være med på aktiviteter og ha tilgang til samme 
utstyr som andre barn. Mange av tiltakene fortsetter som en del av driften. Det blir søkt om midler til 
Barnefattigdom også i 2015, men da til et nytt prosjekt.  

I 2014 har 45 familier i Arendal kommune fått innvilget opplevelseskort. Dette er en økning på 13  
familier fra 2013. Kortet hjelper fattige familier til å kunne delta på en fritidsaktivitet og turer i skole-
ferien. Tilbakemeldingen fra de som deltar er svært godt. Det er stor deltakelse blant familiene som 
har fått innvilget opplevelseskort. Selv om mange har fått hjelp, utgjør dette bare i overkant av 25 % av 
målgruppen. Tiltaket finansieres med kommunale midler og statlige fattigdomsmidler. 

Bosetting flyktninger  

Det ble bosatt 95 flyktninger i 2014, dette samsvarer med det som IMDI ønsket og som ble politisk 
vedtatt av bystyret i juni 14. Det har vært noen utfordringer med å finne bolig, men samarbeidet med 
Arendal Eiendom KF utvikler seg fint. Det jobbes hardt med å få flyktningene videre mot arbeid og 
utdanning. De siste statistikkene viser at mange kommer i arbeid og utdanning, flere kommer i aktivitet 
via NAV sine virkemidler og andelen på sosialhjelp er mindre enn i 2013. 

4.10 Legevakten i Arendal  

Legevaktsutredningen i regi av Østre Agder samarbeidet ble ferdigstilt i 2014. Hvilke konsekvenser 
rapporten vil føre til for Legevaktens organisering, bemanning og lokalisering er en politisk beslutning. 
Utredningen har vært en lang og grundig prosess, og det er forventninger om at resultatene fra ut-
redningen fører til positiv utvikling for legevakten. Et omfattende prosjekt i 2014 var innføringen av nytt 
landsdekkende nødnett. Mye arbeid ble lagt ned i forberedelser, prosedyrearbeid og kursing av alle 
fastleger og sykepleiere ved Legevakten. Nødnettet skulle vært tatt i bruk i oktober, men oppstart ble 
utsatt av prosjektledelsen og direktoratet for nødkommunikasjon pga tekniske feil.  

Legevakt - aktivitet 2012 2013 2014 

Telefoner/konsultasjoner/sykebesøk 88 022 90 076 90 302 

Klager 0,03 0,02 0,02 

Legevakt - aktivitet 

Legevakten mottok 22 klagesaker i 2014, derav 4 via Fylkeslegen. Sett i forhold til aktiviteten, er antall 
klagesaker lavt. 
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4.11 Østre Agder krisesenter  

Det har vært et høyt aktivitetsnivå ved Østre Agder krisesenter i 2014. Nytt bygg ble tatt i bruk 01. juni, 
og brukere ble sendt til andre krisesentre i en overgangsperiode.  

Østre Agder Krisesenter - aktivitet 2012 2013 2014 

Dagbrukere kontakt/besøk 378 435 429 

Kvinner på opphold I krisesenteret 52 70 53 

Menn på opphold I krisesenteret 1 4 4 

Barn på opphold I krisesenteret 45 51 27 

Overnattingsdøgn voksne 
5130 

2129 1827 

Overnattingsdøgn barn 1685 1464 

Arendal kommunes andel beboere i % 51 53 55 

Østre Agder krisesenter - aktivitet 

Det har vært reduksjon i antall barn ved krisesenteret i 2014. Dette kan forklare nedgang i antall  

dette året, samtidig som en viss nedgang er samstemt med en nasjonal trend blant landets krisesen-
ter’. Forøvrig vil det være naturlige svingninger i antall overnattingsdøgn ved krisesenteret. 
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Sørlandet kunnskapshavn 

5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING 

5.1 Livslang læring for vekst og bedre levekår 

Kommunens satsing på bedring av levekår i Arendalsregionen inneholder også flere langsiktige kom-
petansehevende tiltak/satsninger som er knyttet opp mot utviklingsmiljøet i Sørlandet Kunnskapshavn. 

Vitensenteret 

Vitensenteret Sørlandet ble tildelt nasjonal status som Regionalt Vitensenter høsten 2013. Som følge 
av det ble det bevilget et statstilskudd på kr. 3 850 000,- for 2014. For 2015 er dette økt til kr. 
4 550 000,-. Det årlige besøkstallet økte fra 22 000 i 2013 til 25 000 i 2014  

Første kvartal 2014: I denne perioden ble byggetrinn 2 ferdigstilt. Vitensenteret sin administrasjon, og 
et undervisningsrom flyttet fra et bygg til et annet. Dette var en krevende prosess, hvor vi oppretthold 
en stor andel av ordinær drift samtidig som vi utviklet innhold og skulle ferdigstille store arealer for 
innflytning. I april overtok vi nytt bygg, ferdigstilte nye utstillinger og tok alle de nye undervisnings-
rommene i bruk. Vi utvidet fra 1 til 4 undervisningsrom. Det ble ikke brukt eksternt byrå i utviklingen av 
arealer eller utstillinger. VitenLosene var mye ute i kommunene på Agder. Pedagogene deltok på for-
midlersamlingen hvor de bidro med egenutviklede opplegg. Vitensenteret ble partner til Visit  
Sørlandet, medlem i USUS, deltok på Digital konferanse, Agder konferansen, skoleeier møter. Leder 
av senteret har vært et aktivt styremedlem i Foreningen Norske Vitensentre. 

Andre kvartal 2014: Offisiell åpning av det nye bygget var 26.05.2014. Flere nye læringsprogram ble 
utviklet og evaluert, og vi laget nytt materiell som ble distribuert. Det ble brukt en del ressurser for å gi 
bedre opplæringsprogram for alle de studenter/elever (EkstraLoser) som arbeider hos Vitensenteret. 
Mer utadrettet virksomhet for å bli bedre kjent med ulike markedskanaler for sommersesongen. Aktiv 
deltakelse under Arendalskonferansen og på Forskerkonferanse på UiA for hundrevis av elever i 9. 
trinn. Det ble besluttet at Vitensenteret Sørlandet skulle bli en egen enhet i Arendal kommune, med 
egen enhetsleder. Prosessen ble avsluttet 01.06, hvor enhetsleder og den øvrige organisasjonen ble 
definert. Oppstarten av nye aktiviteter for fritidspublikum, Dagens eksperiment, sommerskoler og nye 
VitenKlubber.  

Tredje kvartal 2014: Aktiv deltakelse under Arendalsuka, Forskningstorg i Grimstad, Kristiansand og 
Arendal, Sørlandske lærerstevne, lærerkurs i Teknologi og praksis. Oppstart av et omfattende arbeid 
med å skape rutiner og rapporteringsmaler. Vi var representert og hadde opplegg på LAMIS sommer-
kurs. 

Fjerde kvartal 2014:Gjennomføring av flere nye læringsprogram for barnehager og skoler for et større 
samarbeidsprosjekt Vitensenteret har med 7 kommuner, inkludert Kristiansand kommune. Utvikling og 
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gjennomføring av læringsprogram inkludert VitenShow for Pedagogisk senter i Kristiansand. En lang 
rekke med Familiematematikk- kvelder og VitenKlubber etter skoletid og familiedager. 

Gjennomføring av første samling med VitenAmbassadører. Lærere rekrutteres fra alle skoler på  
Agder. Personalmøter med tema samspillsregler, brukeropplevelser og kvalitetssikring. Vitensenteret 
har hatt god dialog og samarbeid med flere museer. Det har også vært oppstart av dialogmøter med 
flere museer med tanke på økt samarbeid og hvor de har brukt våre ressurser i deres utviklingsarbeid 
av formidlingsopplegg og utstillingsprosjekter. Deltok på samling for pedagoger som har hovedansvar 
for fagområdet Teknologi, for gjennomføring av felles lærerkurs og utveksling av aktiviteter og under-
visningsopplegg. Utstillingen Imaginary ble avsluttet etter 6 måneder og sendt videre til Inspiria.  
Vitensenteret Sørlandet har hatt prosjektlederrolle for denne utstillingen. Har måttet gjøre flere  
endringer etter at de eksterne avsluttet.  Har fått tak i mer midler for sluttføring av produksjonen og vil 
ha turneansvar videre. 

Eureka kompetanse 

Eureka kompetanse åpnet offisielt i lokaler i Eureka 2,  26. mai 2014. Fra og med 1. juni 2014 ble  
Eureka kompetanse lagt til enhet for Innovasjon og kompetanse. Eureka kompetanse består pr. mars 
2015 av 3,5 årsverk. Budsjettet er på 6 146 000.  

I løpet av 2014 har det vært fokus på å etablere gode rutiner rundt drift og utleie av lokaler. I samar-
beid med de ulike sektorene er lederutviklingsprogram for helse og levekår, samt oppvekst videre-
utviklet. Det er gjennomført et veilederprogram for veiledere med ansvar for lærlinger. Mellom-
lederprogram for øvrige enheter og Serviceskolen er startet opp.  

Som en del av kommunens helhetlige satsing på kompetanseutvikling mottok Eureka kompetanse 
Agderings kompetansepris for 2014. Juryen begrunner blant annet tildelingen med at Arendal kommu-
ne har bidratt aktivt til å dele og spre kompetanse, og er en god ambassadør for å synliggjøre Agder 
som kompetanseregion, både nasjonalt og internasjonalt. 

Innovasjon Arendal 

Arendal kommune har over flere år tatt en posisjon innen kommunal innovasjon gjennom Arendals-
konferansen. I 2014 fikk kommunen Kommunal- og moderniseringsdepartementets Innovasjonpris. 
Prisen ble gitt med utgangspunkt i konkrete resultater kommunen har skapt, samt vår evne til å  
forsterke læring gjennom formidlings- og delingsarenaer som får nasjonal oppmerksomhet.  

For å forsterke arbeidet med innovasjon i kommunen og regionen har Arendal kommune etablert nett-
verket Innovasjon Arendal.  Innovasjon Arendal skal være et verktøy og et overordnet rammeverk for 
innovasjon i Arendalsregionen.  

Mange av kommunens tunge satsninger handler om å skape utvikling og innovasjon, enten dette  
dreier seg om næringsutvikling, byutvikling eller kultur- og samfunnsutvikling. Felles for disse sats-
ningene er at de skal bidra til at Arendalsregionen er nyskapende og attraktiv for de som bor og lever i 
Arendal og for de som er på gjennomreise og besøk. 

Arendalskonferansen 

Arendalskonferansen 2014 ble fulltegnet på 72 timer med mer enn 500 deltakere. Konferansen er et 
samarbeid mellom Arendal kommune, KS, en rekke frivillige organisasjoner, akademiske institusjoner 
og offentlige aktører. 

I løpet av 2014 ble Arendalskonferansen fordypning lansert. Hensikten med fordypningsseminarene er 
å forsterke ytterligere læring og praksisdeling på viktige utviklingsområder i kommunene. I tillegg til 
hovedkonferansen ble det i 2014 gjennomført tre fordypningsseminarer: to på området hverdags-
rehabilitering og et med tema det grønne skiftet. Både hovedkonferansen og fordypningsseminarene 
trekker til seg nasjonale og internasjonale bidragsytere og interessen for deltakelse har vært stor.  

Arendal Voksenopplæring (AVO) 

AVO tilbyr opplæring for voksne innenfor følgende 4 områder: 

1. Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for voksne innvandrere fra Arendal, Froland og  

Tvedestrand (Introduksjonsloven) (ca 400 deltakere),  

2. Spesialundervisning for voksne (ca 60 elever)  

3. Grunnskoleopplæring for voksne (ca 90 deltakere)  
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4. Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA): kortere kurs med varierende lengde, gjennomsnittlig 50 

timer per kurs,for Tvedestrand kommune, Arendal kommune og Agder renovasjon IKS.  

Et av AVO sine satsingsområder i 2014 har vært styrking av innvandrernes muligheter på arbeids-
markedet gjennom arbeidsrettet norskopplæring i samarbeid med Arendal næringsforening, 
og offentlige og private virksomheter, introduksjonsbedrift/drift av kaféen på biblioteket, samarbeid 
med NAV gjennom bl.a. felles satsing på arbeidsretting av Introduksjonsprogrammet og karriere-
veiledning, deltakelse i kommunens praksistildelingsutvalg. Samarbeid med fylkeskommunen samt 
NAV i statlig finansiert prosjekt om karriereveiledning for voksne innvandrere. 

Etablerersenteret IKS 

Etablerersenteret IKS er et ressurskontor med kompetanse og nettverk innen bedriftsetablering og 
næringsliv. Senteret er tilgjengelig for gründere, mindre bedrifter og offentlige etater i kommunene 
Grimstad, Froland, Arendal og Tvedestrand.  Arendal og Froland kommuner er eiere. 

I 2014 har kommunene i Østre Agder (unntatt Froland) utarbeidet en felles strategisk næringsplan, 
hvor det er foreslått at Etablerersenteret skal utvides til å gjelde alle de 7 kommunene.  

I samarbeid med Risør kommune fikk Arendal kommune i 2014 et tilskudd fra Aust-Agder fylkes-
kommune på kr. 934.000 for utvikling av nye tilbud til gründere. Dette ble bl.a. brukt til å utvikle en 
felles webportal for gründere; en portal som er foreslått driftet av Etablerersenteret.  

Etablerersenteret har i 2014 arbeidet tett sammen med Aust-Agder fylkeskommune om utvikling og 
gjennomføring av kurs for gründere. Disse er blitt gjennomført flere steder i fylket.  

Etablerersenteret IKS har i 2014 i tillegg utført følgende oppgaver:  

 Individuell veiledning og oppfølging av idehavere og gründere. 

 Informasjonsvirksomhet vedrørende nyetablering. 

 Samarbeid med øvrig virkemiddelapparat og andre aktører i Agderfylkene. 

 Nettverksbygging mellom etablerere mot næringsaktører 

 Ressurskontor for NAV omkring nyetablering av næringsvirksomhet, og utarbeidelse av 

”næringsfaglige vurderinger” for arbeidssøkere registrert hos NAV. Arbeidet for NAV gjøres 

etter at Etablerersenteret vant et 3-årig anbud i 2013 

 Vært en aktiv ressurs i kompetanse, innovasjon- og bedriftsmiljøet Vekstmiljø av Kunnskaps-

bedrifter  i Sørlandet Kunnskapshavn. Daglig leder er frikjøpt i 50% for å utføre denne opp-

gaven, i tett samarbeid med kommunens næringssjef. 

Besøket i 2014 har vist at lokale gründere etterspør senterets tjenester. 253 kreative personer har 
oppsøkt og konsultert Etablersenteret IKS med ideer til etablering av egen næringsvirksomhet.  

Vekstmiljø av kunnskapsbedrifter 

Helt siden 2012 har det vært et aktivt miljø av private bedrifter, klynger og offentlige aktører i 4. etasje i 
Eurekabygget. I 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse av alle som er lokalisert der, og med 
sentrale personer i Arendal kommune.  

Undersøkelsen viste stor enighet om at satsingen har vært vellykket. Samlokaliseringen har gjort det 
enklere å samle ressurspersoner til drøftinger og nettverksbygging. Som forutsatt har det har vært noe 
utskifting i miljøet. Nye aktører i 2014 har vært Sørlandets Europakontor, advokat Halgeir Verdal, 
Consulendo og Evry. Sistnevnte har overtatt Vitensenterets tidligere kontorlokaler i 3. etasje.Tilbudet 
er nå utvidet til også å omfatte 3 drop-inplasser. 

Det er nå gitt tilbud til Arendal Næringsforening om å flytte inn i miljøet når ny daglig leder tiltrer. Dette 
gjøres for å kunne videreutvikle samarbeidet mellom næringsforeningen og Arendal kommune om 
kompetanseutvikling, omstilling og tilrettelegging for næringslivet.  

Utvikling av Sørlandet Kunnskapshavn som nærings- og læringsklynge 

Det er i 2014 igangsatt et arbeid med utvikling av Sørlandet Kunnskapshavn som et tyngdepunkt i 
næringsutviklingen på Sørlandet. I tillegg til de kommunale aktørene i kunnskapshavna ble følgende 
bedrifter/virksomheter invitert til å bli med på dette: Sevanmarine, Ernst & Young, Husbanken,  
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Rambøll, Frameworks, Asplan Viak, Handelsbanken, BW Offshore, Kystverket, Arendal Næringsfore-
ning, Macgregor, Eydenettverket og Digin-nettverket.  

I 2014 ble det også påbegynt et arbeid med å utvikle kursrommet Newton i 4. etasje til et kreativt  
arbeidsrom for dem som jobber med innovasjon og nytenkning i grensesnittet mellom offentlig  
sektor, frivilligheten og næringslivet. Det er lagt opp til 6 arbeidsplasser samt en felles møtedel for  
12 personer.  

TEDxArendal 

Det er en allmenn oppfatning at en annen læringskultur vil prege samfunnet i fremtiden enn det vi 
tradisjonelt har vært vant til å tenke. Ett konkret eksempel på hvordan ny kunnskapsutveksling foregår 
er blant annet gjennom nettstedet TED.COM – som arbeider under mottoet "Ideas Worth Spreading". 
TEDx er en et konsept som tar dette videre lokalt. TEDxArendal ble arrangert i Sørlandet Kunnskaps-
havn i 2013, og videreført i 2014 i et fullsatt kulturhus under Arendalsuka i august. 

Arendal kommune ønsker å legge til rette for at næringslivet vårt kan ha gode og sunne utviklings-
muligheter. Vi må utvikle enda bedre arenaer for reell samhandling og dialog. TEDx er et virkemiddel 
for å få til dette. 

Høsten 2014 startet planleggingen av TEDxArendal 2015. Arrangementene finansieres i stor grad av 
partnere fra næringslivet, billettinntekter og innsats fra mer enn 50 frivillige. Inntekter og utgifter føres i 
kommunens regnskap på eget ansvarområde. Næringssjefen fungerer som leder av et styre sammen-
satt av frivillige og næringslivspartnere 

5.2 Kultur og identitet 

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

5.3 Vekst og verdiskaping 

Sysselsetting og arbeidsmarked 2010 2012* 2013* 

Sysselsatte med bosted i Arendal 20 519 20829 20876 

Sysselsatte med arbeidssted i Arendal 21 403 21803 22222 

Netto innpendling 884 974 974 

* siste år med data 

Tallene for sysselsatte innbyggere øker med 47 personer fra 2012 til 2013 som er den siste periode 
det foreligger tall for. Det utgjør 0,2%. Samtidig lå befolkningsveksten på dette tidspunkt på 1,3-1,4%. 
Økningen tallet på arbeidsplasser i kommunen var i samme periode på hele 419. Det utgjør mer en 
1,9% økning i tallet som arbeider i Arendal. Iarbeidsmarkedsregionen Arendal-Grimstad var veksten i 
tallet på arbeidsplasser ikke så positiv ved at særlig Tvedestrand (-76) og Grimstad (-167) opplevde 
en reduksjon. Samlet øke tallet på arbeidsplasser med 200 i Østre Agder kommunene, mens tallet på 
de som er i arbeid falt med 27 personer fra 2012 til 2013. Utviklingen i Grimstad er litt spesiell ved at 
det som skjer der er betydelig påvirket av konjunkturene for internasjonale maritime virksomheter. 

Arbeidsledighet
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Arbeidsledigheten har i den siste treårsperiode viste en liten øknig. Likevel er hovedinntrykket at det 
så langt ikke er skjedd dramtiske ting i ledigheten. Samtidig vil et varig lavere oljeprisnivå gi mindre 
vekstimpulser til fastlandsøkonomien. Det faktum at vi i perioden 2011-2014 har fått vesentlige flere 
innbyggere med utenlandsk opprinnelse synes ikke i vesentlig grad å ha påvirket ledighetsnivået. Det 
gir en indikasjon på at mange finner seg et arbeid. NAV leverer ikke lengre de dataene som redegjør i 
detalj for utviklingen for utsatte grupper som unge under 25 år, eldre over 50 år og arbeidssøkere med 
innvandrerbakgrunn. 

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

DELMÅL: Fremstå som en forutsigbar og effektiv samarbeidspartner for næringslivet 

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

administrative ledelse gjennom hele 2014. Næringssjefen har i 2014 hatt flere møtepunkt med bedrif-
ter i kunnskapshavna og i resten av kommunen. De mest benyttede fora for samhandling i 2014 har 
vært Kontaktforum for Sørlandet Kunnskapshavn, Agdering og partnerbedriftene for TEDxArendal. 

Mot slutten av året ble det etablert regelmessige møtepunkter mellom Arendal og Grimstad kommu-
ner, Etablerersenteret IKS, Arendal Næringsforening og Grimstad Næringsråd om videre samarbeid 
innen næringsutviklings- og gründersatsing i Arendal-Grimstadregionen. 

NHO rangerer hvert år norske kommuner i forhold til utviklingen i næringslivet. Det er en rekke faktorer 
som måles, bl.a. bedriftenes lønnsomhet, nyetableringer og vekst. Arendal kommune ble i 2001  
rangert på 34. plass av norske kommuner. I 2013 ble vi rangert helt nede på 167. plass, mens vi i 
2014 havnet på plass nr. 150. Det må arbeides aktivt, både politisk og administrativt, for å oppnå  
bedre resultater i årene som kommer. Rådmannen håper at de satsinger som har vært foretatt de siste  
årene, og den tette kontakten vi nå har med næringslivet, skal ha positiv effekt. Det er bekymringsfullt 
at Østre Agder- regionen samlet sett havner i kategorien for landets nest dårligste regioner i forhold til 
næringsutvikling. I forbindelse med utarbeidelsen av strategisk næringsplan for Østre Agder er det 
gjennomført en samfunnsanalyse i regi av Telemarksforsking, som prøver å gi en del forklaringer på 
utfordringsbildet i regionen.  

2014 var et spesielt krevende år for den oljerelaterte næringsvirksomheten. Dette bekreftes bl.a. av at 
Kristiansand kommune, med sin betydelige innslag av oljerelatert næring, havnet bak Arendal i rang-
eringen dette året.  

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

Gjennom hele 2014 har det vært jobbet tett med Macgregor for å tilrettelegge for deres nye bygg i 
kunnskapshavna. Samarbeidet med Arendal Eiendom KF har fungert meget godt i denne saken, og 
bedriften uttrykker stor tilfredshet med måten de er blitt tatt imot på. Av andre større samarbeid i 2014 
kan nevnes Kitron, som har fått bistand fra kommunen frem mot sin beslutning om å flytte til Kilsund.  

Arendal Eiendom har høsten 2014 hatt under utarbeidelse en områdereguleringsplan som skal sikre 
nye næringsarealer tilknyttet avfallsbehandlingsanlegget i Heftingsdalen. Planen ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i januar 2015. 

Ut over dette har rådmannens stab Samfunnsutvikling samarbeidet med eieindomsforetaket om  
utarbeidelsen av Kommunedelplan for Agderparken Nord. Et planforslag forventes førstegangs-
behandlet våren 2015. 

DELMÅL: Utvikle konkurransefortrinn innenfor bærekraftig næringsutvikling 

Arendal kommune er partner i Klimapartnere. Det er et nettverksprosjekt hvor offentlige og nærings-
livspartnerne deler kunnskap, nyheter og informasjon om klima og miljøspørsmål. I tillegg forplikter 
partnerne seg til å kartlegge/måle sine klimautslipp og til utarbeide plan for reduksjon av disse. For-
målet med Klimapartner er å støtte og stimulere til klima- og miljøsatsing hos sentrale og utviklings- 
drivende næringslivsaktører på Agder. Nettverket hadde stor aktivitet i 2014 med konferanser tilknyttet 
både Arendalsuka og Arendalskonferansen Fordypning. Nettverket fikk tidlig 2015 sikret finansiering 
for ytterligere 3 års drift. 

Arendal kommune er dessuten aktiv bidragsyter til Miljøfyrtårnsertifisering av offentlige og private  
virksomheter. Kommunen er regional sertifisør og veileder for Miljøfyrtårn. 
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DELMÅL: Videreutvikle handelsbyen Arendal 

Sentrumshandelen samlet sett har brukbare omsetningstall, men konkurransen er tøff mot de nye 
handelskonseptene utenfor sentrum. Kommunen samarbeider tett med Arendal By AS for å skape 
best mulige vekstvilkår i sentrum. Gjennom Byplan Arendal 2023 er det i 2014 fremalgt en samlet 
Byutviklingstrategi hvor sentrumsutvikling har fått stor plass. Bystyret vedtok gjennom budsjettbehand-
lingen høsten 2014 en betydelig satsing på fornying av byens uterom. 

DELMÅL: Styrke Arendal som opplevelsesby og reisemål 

Den viktigste arenaen for produktutvikling for byens reiselivs- og opplevelsesnæringen er fortsatt  
reiselivs-clusteret Arena Usus, hvor flere lokale reiselivsbedrifter er med. Agderbedrifter samarbeider 
om kompetanseutvikling og driver erfaringsdeling. Kommunal innsats i Arena Usus har foregått gjen-
nom de selskapene vi har eierinteresser i (Canal Street/Hove Utviklingsselskap) og via Vitensenteret. 

Vitensenteret Sørlandet har i 2014 styrket sin posisjon ytterligere som reisemål og opplevelsesbedrift i 
regionen. Besøkstallet var i 2014 25 000. Det vises til eget punkt. Arendalsuka har også vokst seg 
større og bidrar sammen med Arendalskonferansen og Canal Street til å forsterke Arendals attrak-
sjonskraft.  

I løpet av de tre årene som er gått siden oppstart har Arendalsuka fått en tydelig posisjon som politisk 
møteplass. I 2014 var deltakelsen og interessen rundt arrangementet enda større enn tidligere år.  

Noen viktige nøkkeltall: 

 105 utstillere i politisk gate. 

 40-50000 besøkende i byen. 

 Arendalsuka var arrangør for 7 egne arrangementer og 8 samarbeidsarrangementer med store 

nasjonale organisasjoner.  

 På Arendalsukas egne arrangement var det gjennomsnittelig 500 publikummere på hvert 

arrangement. 

 Det ble gjennomført 198 sidearrangementer der andre arrangører var ansvarlig for innhold. 

 4 direkteoverførte sendinger på nasjonal tv. 

 146 akkrediterte journalister og 1855 presseoppslag fra juli til september. 

 3000 gjestedøgn. 

Det har også vært jobbet mye med å utrede Raet nasjonalpark i 2014. Se egen omtale.  

DELMÅL: Sikre og videreutvikle landbruksnæringen 

Det er behandlet 53 saker angående deling etter jordloven, omdisponering, konsesjonssaker og herav 
8 med 0 konsesjon.  Det er en nedgang på 14 saker fra året før. Det er mottatt og ekspedert ca 1550 
egenerklæringer. Det er behandlet 183 søknader om produksjonstillegg og 48 søknader om regionale 
miljømidler. Det er innvilget 19 (13+6) søknader om Spesielle miljøtiltak i landbruket/drenering” med et 
samlet tilskudd på kr. 447.650,-. Det ble utbetalt kr. 280.000,- i kommunale midler til driftsbygninger i 
landbruket. I tillegg er det behandlet 8 søknader om BU-midler (bygdeutviklingsmidler) til tradisjonelle 
og nye næringer. Alt i alt kr. 3.500.000,- i driftstiltaksmidler til nye driftsbygninger med mer. 

Kommunen bisto gårdbrukere med planlegging og rettledning innenfor tilskudds ordningene  og gene-
relt landbruk. Året førte til brukbare avlinger på både korn og grovfor. Tidlig vår med lite regn etterfulgt 
av en tørr sommer. 

Husdyrproduksjonen er rimelig stabil, men enhetene blir større og færre. Antall ammekuer er sterkt 
økende.  Kornarealet minker og grasarealet øker.  Totalt drevet jordbruksareal av gårdbrukere i  
Arendal er ca 16400 daa.  Kornarealet er på ca 1750 daa som er en nedgang ca 100 daa fra året før.  
Potet, frukt, bær og grønnsaksarealet er rimelig stabilt og er på ca 250 daa.  Det er sommeren 2014 
registrert 475 kyr, 1340 ungdyr, 330 ammekuer og 1800 sauer og lam.  Antall høns er ca 23.000,- og 
antall kyllinger ca 250.000. 

Skogbruket sliter med dårlige priser men det har vært ganske bra aktivitet på skogkulturarbeidet og 
rekordstor avvirkning. Landbruksplanen har bidratt til at vi har fått økt akseltrykk på kommunale veier. 
Ny landbruksplan ble vedtatt med forslag til en del tiltak som følges opp i perioden. Det har vært  
avholdt 2 møter i kommunens landbruksforum. 
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DELMÅL: Styrke offentlige og private virksomheter i Arendalsregionen 

Gjennom arbeidet Sørlandet sykehus HF har gjennomført med Utvikling 2030 er framtiden for syke-
huset i Arendal gjort meget usikker. Bystyret med støtte av kommunens administrasjon har engasjert 
seg sterkt i forhold til at det finnes en alternativ retning i utviklingen av sykehustilbudet for befolkningen 
på Agder der tre sykehusmiljø med god oppgavefordeling kan sikre et optimalt sykehustilbud til  
befolkningen. Arendal kommune har gjennom Østre Agdersamarbeidet bidratt til at regionen har stått 
samlet i arbeidet for en god sykehusløsning som ivaretar befolkningens behov for helsetjenester. 
Samhandling mellom primærhelsetjenesten i kommunene og de tre fagmiljøene i spesialisthelse-
tjenesten inn i pasientens nærmiljø skal sikre at dette skjer. 

Gjennom Østre Agder har regionen aktivt påvirket arbeidet med etablering av ett eller to nye fengsler 
på Agder. Regionen har samlet seg om et lokaliseringsalternativ på Blakstadheia i Froland som er 
presentert overfor avgått og ny regjering ved Justis- og beredskapsdeparementet. Politisk ledelse i 
Arendal har aktivt bidratt i disse prosessene. 

DELMÅL: Styrke Arendal posisjon som etableringssted for kompetansebasert Næringsliv 

Arendal kommune har i 2014 arbeidet videre med utvikling av  Sørlandet Kunnskapshavn. I mai var 2. 
byggetrinn i Eurekabygget ferdig, med Sevanmarine, Ernst & Young, Eureka Kompetanse og Viten-
senteret Sørlandet som leietakere. I tillegg ble det ferdigstilt 21 leiligheter 

Kunnskapshavna har med utvidelsen av Eureka byggetrinn 2 i 201 blitt arbeidsplass for om lag 450 
mennesker. Når Macgregorbygget er ferdig i 2016 utvides dette med ytterligere 250 mennesker.  
Forutsatt at reguleringsplanen for Kunnskapshavna 3 blir godkjent vil vi i tillegg ha ferdig regulerte 
næringsarealer for enda 300 mennesker. Kunnskapshavnas mål om 1000 arbeidsplasser er derfor fullt 
mulig å oppnå. For å nå dette målet må det fremdeles arbeides strategisk og planmessig fra både 
politikere og administrasjon.  

Ut over dette har kommunen 2014 vært i dialog med Veidekke om en større videreutvikling av  
bedriftsmiljøet lokalisert vest for Kittelsbukt. Tilsvarende dialog er også gjennomført med Arendals 
Fossekompani om fremtidig utvikling av Vindholmenområdet. 

Arendal Havnevesen har også i 2014 jobbet videre med å tilrettelegge Eydehavn som et attraktivt 
nærings- og havneområde med økende betydning for det kompetansebaserte næringslivet. 

5.4 Internasjonalisering 

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

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

Det har ikke vært kapasitet i administrasjonen til å engasjere seg i internasjonale prosjekter selv om 
Sørlandets Europakontor og Nordisk Informasjonskontor jevnlig formidler informasjon om aktuelle 
prosjekt. Administrasjonen holder likevel en tett kontakt med disse og lyktes med å få Sørlandets  
Europakontor lokalisert i Sørlandet Kunnskapshavn. Dette har gitt kommunen og lokalt næringsliv 
bedre muligheter for å trekke veksler på den kunnskapen og de nettverkene Sørlandets Europakontor 
besitter.  

Ut over dette er kommunen blitt medlem av Union of Baltic Cities, noe som gir oss tilgang til deltagelse 
i ulike relevante prosjekter og deltagelse i internasjonal erfaringsutveksling gjennom nettverksmøter. 

DELMÅL: Styrke Arendals posisjon som Norges FN-by 

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

DELMÅL: Regionen er attraktiv for internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse 

Nedgangen i oljeprisene medførte lavere etterspørsel etter internasjonal arbeidskraft med høy kompe-
tanse i 2014.  

I følge UiA blir en betydelig del av utenlandske studenter som tar masterutdanning værende i regionen 
etter at de har fullført sin utdanning. I hvilken grad den reduserte etterspørselen etter arbeidskraft har 
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påvirket dette er for tidlig å si. Men universitetet er utvilsomt viktig for hele regionen med tanke på å 
være attraktive for internsajonal arbeidskraft.. 

5.5 Samferdsel og infrastruktur 

E18 Tvedstrand-Arendal 

Bystyret vedtok kommunedelplan for ny E18 i mai 2012. Oppfølgende reguleringsplanarbeid ble  
varslet igangsatt i november 2012 og arbeidet pågikk i hele 2103. Tidlig i 2014 ble reguleringsplan-
forslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Planen ble vedtatt i bystyrene i Arendal og Tvedestrand mai 2014. 
Planvedtaket ble påklaget men Fylkesmann stadfestet tidlig i 2015 Arendal Bystyre sitt vedtak.   

Grunnerverv og detaljplanlegging startet opp i 2014 i regi av Statens Vegvesen. Det er forventet at 
byggearbeidene kan komme i gang i 2017. 

Tilknytningsveg Tromøybrua – Krøgenes 

Høsten 2013 har Aust-Agder Fylkeskommune sammen med Statens Vegvesen kunngjort igangsetting 
av reguleringsplanarbeid for ny tilknytningsveg fra Tromøybrua til ny planlagt ny rundkjøring på  
Krøgenes (i endepunktet av planlagt tilførselsveg fra E18-krysset på Longum). Planen forventes frem-
lagt for førstegangsbehandling våren 2015. 

Ny E18 forbindelse mellom Myrene og Stoa 

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

Vegforbindelse Eydehavn-E18 

Stortingets behandling av NTP bidro til en positiv formulering om behovet for en vegtilknytning mellom 
Eydehavn Havn og E18, noe som bidro til at Aust-Agder Fylkeskommune i 2013 besluttet å sette av 
midler til planlegging av ny vei mellom Eydehavn og E-18 i 2014 og 2015. 

Vegtrace Gamle Sandvigvei – Trommestadveien 

Gamle Sandvigvei og Trommestadveien er begge fylkesveger. En ny forbindelse mellom disse vegene 
er dermed naturlig å forutsette anlagt som en fylkesveg. I gjeldende planstrategi foreslo derfor råd-
mannen at denne vegforbindelsen burde vurderes som en del av KVU/KS1 tilknyttet en bypakke 
Arendal.  Bystyret vedtok imidlertid at denne planen skulle gjennomføres i 2013 uten å ta stilling til 
hvem som skulle bekoste planleggingen. Siden det ikke er bevilget kommunale planleggingsmidler 
hverken i årsbudsjetter eller handlingsprogram er dette planarbeidet ikke igangsatt.  

Areal og Transportplan/Bypakke Arendal 

I 2014 ble det utarbeidet grunnlag for et felles Areal- og transportplanarbeid for kommune Arendal, 
Grimstad, Tvedestrand og Froland. Arendal Bystyre vedtok i januar 2015 i sak 12/15 å delta i et felles 
prosjekt arbeid med formål å utarbeide en areal- og transportplan. Planarbeidet er igangsatt, prosjekt-
leder er tilsatt for 3 år og rådmannen forventer at en regional plan inkl. en bypakke/bymiljøavtale  
sluttbehandles i juni 2017. Samferdselsdepartementet har fastslått at videre planlegging av transport-
systemet rundt Arendal kan foregå uten krav om Konseptvalgutredning (KVU). Arbeidet med en  
bypakke for Arendalsregionen er besluttet ivaretatt gjennom ATP-prosjektet.  

Kystnær jernbane 

Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan ble det også vedtatt å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU) for sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Utrednings-
arbeidet ble igangsatt vinteren 2014/2015. 

Arendal Lufthavn Gullknapp 

Flyplassen var forutsatt åpnet for kommersiell flyvning i 2013/14. Dette er blitt sterkt forsinket pga. 
manglende konsesjon. Først sommeren 2014 fikk flyplassen ny konsesjon. Denne gjelder for 20 år og 
erstatter dagens konsesjon. I den nye konsesjonen åpnes det for vanlige ruteflyvninger. Konsesjonen 
tillater et trafikkvolum på omtrent 154 flybevegelser per uke og totalt 8000 flybevegelser per år.  
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Flyplassen forventes å åpne for kommersielle flyvninger i 2016. Avhengig av trafikkutviklingen på  
flyplassen forutsetter kommunens planstrategi at kommunen i slutten av perioden (2015) vurderer 
behovet for igangsetting av en kommunedelplan for ny veg til flyplassen.  

Kommunal infrastruktur 

Om kommunale veger, vann, avløp, renovasjon og geodata se i enhetenes årsbertningen om Enhet 
Kommunalteknikk. 

Trafikksikkerhet 

Dessverre har trafikksikkerhetsarbeidet måttet videreføres med grunnlag i de føringer og prioriteringer 
som lå i Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009-2012 med bakgrunn i at ny plan ikke forelå. Når 
det fortsatt gjenstår høyt prioriterte tiltak i denne som ikke var realisert så innebærer dette ikke stopp i 
trafikksikkerhetsarbeidet. 

Prioriteringene i 2014 lå på større tiltak i tilknytning til Roligheden, Stinta og Hisøy. Samt at av-
stigningspunkt for skolebuss ved Løddesøl skole måtte framskyndes i forbindelse med overflytting av 
elever fra dette området til Rykene skole. Kostnaden var her 0,34 mill kr  og vi mottok kr.40.000 i  
tilskudd.  

Ved Roligheden er det etablert avstigningspunkt både for skolebuss og ved foreldrekjøring. Det måtte 
større tiltak på plass her for å bedre situasjonen. Total kostnad ble 1,072 mill.kr. Her fikk vi både 
tilskudd fra trafikksikkerhetsmidlene på 0,2 mill.kr. i 2013, samt 0,45 mill.kr. i anleggsbidrag fra Statens 
vegvesen som utbetales i 2015.  

Etablering av avstigningspunkt for skoleelevene ved Stinta skole ble etablert i 2014. Totalkostnaden 
på prosjektet var 0,66 mill.kr. når krav om utbetaling av 0,33 mill.kr. Noen mindre utgifter er påløpt 
etter dette. 

Eiendomsforetaket tok et stort ansvar ved Hisøy skole ved at de opparbeidet eksisterende parkerings-
arealer slik at kapasiteten og standarden ble hevet. Samtidig ble planer for trafikksanering utarbeidet 
så dette kunne iverksettes ved årsskiftet. Planleggingskostnadene som vi ikke får tilskuddsmidler til 
kom på om lag 0,1 mill.kr. Opparbeidingen startet ved årsskiftet. 

I tilknytning til realisering av ny skole på Stuenes er det ryddet opp i trafikksituasjonen der. Resultatet 
virker meget godt. 

5.6 Klima, energi og miljø 

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

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

Det årlige Energi- og klimaregnskapet til Arendal kommunes virksomhet er retningsgivende for klima- 
og miljøarbeidet. Det beregnede utslippet av klimagasser til Arendal kommunes virksomhet i 2013 var 
1 569 tonn CO2. En nedgang fra 1 682  tonn Co2 i 2011 – 6,8 %. Gjennom medlemskapet i ICLEI  
(Local Governments for Sustainability) har Arendal som en av 30 byer verden over testet ut en model 
for Klimaregnskap for hele kommunen. Dette er et ledd i utviklingen av en modell som norske kommu-
ner kan benytte. Under Klimatoppmøtet i Lima ble modellen presentert. 

Arendal kommune var med å etablere Klimapartnere, som er et nettverk for virksomheter som for-
plikter seg til å redusere sine klimautslipp. Dette nettverket har nå 43 medlemsvirksomheter. Medlem-
mer som har vært med siden 2008 har til sammen redusert sine utslipp med 33,8 % fra 2008 – 2013.  
Deltagelse i Klimapartnere gir kommunen verdifull kontakt og samarbeid med lokalt næringsliv. Særlig 
er Klimapartneres debattmøter under Arendalsuka og lanseringen av kunnskapsnotater gode arenaer 
for å diskutere klimatiltak som angår både kommunen og næringslivet. Arendalskonferansen Fordyp-
ning arrangerte i samarbeid med Klimapartnere, KS og Klimastiftelsen en nasjonal klimakonferanse 
om ” Kommunene og det grønne skiftet” i september. Arendals resultater på klimaarbeidet var grunn-
laget for dette initiativet. Statsråd Sundtoft og styreleder i KS Gunn marit Helgesen var hoveinnledere. 
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Miljøfyrtårnsertifisering av kommunens virksomheter pågår, og i 2014 er det 20 sertifiserte enheter. 
Arendal har inngått en regionavtale om Miljøfyrtårnsertifisering med Grimstad og Risør. Sammen  
arrangerer vi Miljøfyrtårndag og felles kurs i miljørapportering. 

Andel økologisk mat i det kommunale kjøkkenet har økt fra 18 % til 20 %. Barnehageansatte ble invi-
tert til økologisk kokkekurs. 

Earth Hour markeres årlig. 

75 klasser skoleklasser deltok i Beintøft, gå- og sykle til skolenkampanje. Kampanjen bidro til en 
reduksjon av klimagasser tilsvarende minst det 2 personbiler slipper ut på et helt år.  

300 elever deltok i Aksjon Rydd strand, hvor 5 friluftsområder ble ryddet for søppel.  

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

På lengre sikt arbeides det gjennom arealplanlegging med å legge til rette for et lavutslippssamfunn, 
hvor transportbehovet minimeres og hvor det legges godt til rette for kollektive transportløsninger.  

Det er etablert et 3-årig prosjektopplegg for samarbeid om Areal- og transportplan mellom Aust-Agder 
Fylkeskommune, Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand kommuner. Det er ansatt egen prosjekt-
leder, ansatt i fylkeskommunen. Arendal har inngått avtale med Statens vegvesen om å bli sykkelby. 
Arbeidet koordineres av klima- og miljørådgiver og folkehelsekoordinator. Hovedaktiviteten er kam-
panjer, aktiviteter og tilrettelegging for økt bruk av sykkel, og da særlig hverdagssykelisten. I Byplan 
2023 er det utarbeidet en transportanalyse med tanke på å redusere transportbehovet.  

Arendal deltar i et interkommunalt spydspissprosjekt i regi av Miljøstiftelsen ZERO. I et kunnskaps-
notat er Arendal lansert som en Solby (kartlagt potensial for en storstilt satsing på solenergi).  

Økte miljøkrav i offentlig innkjøp utgjør et stort potensiale når det gjelder å få til det grønne skiftet.  
Arendal deltar i et prosjekt i regi av Miljømerket Svanen, om spydspissinnkjøpere på Agder, hvor flere 
kommuner deltar sammen med det Offentlige innkjøpssamarbeidet på Agder – OFA. 

For å kompensere for kommunens klimautslipp kjøpes klimakvoter tilsvarende utslippene.  

Arendals havneområder er ett av 17 prioriterte havner i Norge. Arbeidet med opprydding av forurenset 
grunn på Eydehavn og i Bukkevika er ferdigstilt. Kittelsbukt har fåttbevilget statlige midler til oppryd-
ding av forurenset grunn. I Pollen har Miljødirektoratet bekostet en risiko- og tiltaksanalyse  som skal 
gi kunnskap og grunnlag for det videre oppryddingsarbeidet.                                                                                                                                            

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

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

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

Det årlige klimaregnskapet viser at de to viktigste områder for klimatiltak er energiforbruk og transport. 
Arendal Eiendom KF har vedtatt eget Miljødokument med målsettinger for kommunens bygg om 20 % 
reduksjon i energibruk  innen 2020 med utgangspunkt i 2013. Energioppfølgingssystem (EOS) er  
innført i kommunale bygg. Oppvarming styres fra et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg) og forbruk over-
våkes. Tett oppfølging av byggene er en viktig faktor for å oppnå redusert energibruk.  



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

50 

 

Det er fortsatt store muligheter for å redusere energiforbruket knyttet til kommunens bygningsmasse. 
På sikt bidrar tiltak vedrørende energiøkonomisering og utfasing av oljekjeler til bedre driftsøkonomi 
og dermed til å utvikle kommunen i retning av Lavutslippssamfunnet. Eiendomsforetaket følger opp 
dette i samråd med kommunens klima- og miljøkompetanse. Kommunen kjøper strøm med opprinnel-
sesgaranti. 

Nedenfor vises utvikling i strømforbruk kWh pr kvadratmeter de siste 3 årene: 

Effektmålte formålsbygg  AEKF 2012 2013 2014 

Areal 191 994 191 994 191 994 

Forbruk kWh 29 619 358 29 883 845 29 289 681 

Forbruk kWh/ m2 154,27 155,65 152,56 

 

Når det gjelder transport er det fokus på kommunens egne kjøretøy. Av 125 leasede biler er er 10 
elbiler. Ladeinfrastrukturen bygges ut etter hvert som antallet ladbare kjøretøy øker. Alle nye kjøretøy 
ligger innenfor utslippskriteriene til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Arendal Eiendom KF har vedtatt 50 % elbiler 
i egen drift innen 2020.  

Kampanjen Oljefri er gjennomført, med informasjon om og hvordan fjerne oljekjeler i private hushold-
ninger. Arendalssamfunnet har høy grad (97 %) av gjenvinning av avfall. Alle husstander har mottatt 
klistremerker til postkassene med Reklame-nei-takk for å redusere søppelmengden. 

5.7 Samfunnssikkerhet 

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

Nye hensynssoner mht havnivåstigning, kvikkleire og andre typer ras, usikre gruveområder osv er 
innarbeidet i kommuneplanens arealdel. Dette styrker det forebyggende arbeidet mot naturrelaterte 
skader. 

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

Nytt Nødnett er delvis tatt i bruk i regionen. Politi (112) og Brannvesen (110) har tatt systemet i full 
bruk. Det samme har Legevakten (113), men ennå å har ikke legevaktlegene koplet seg på. Komme-
nen har fått 10 telefoner, men har foreløpig ikke anledning til å bruke dem. Dette skyldes at innfasing-
en av kommunal beredskap ligger litt frem i tid. 

Under Arendalsuka samarbeider kommunen med Politiet om et eget beredskapsopplegg. 

I 2014 er det igangsatt arbeid med ROS-analyser for brann på institusjoner og store hendelser i kom-
munen. Det er videre utarbeidet brannsikringsplan mot brann i bevaringsverdig trehusbebyggelse. 
Denne ble vedtatt av bystyret høsten 2014.  

5.8 Interkommunalt samarbeid og tjenester 

Østre Agder 

Det henvises for øvrig til egen årsberetning for det interkommunale samarbedet innenfor rammen av 
Østre Agder. 

5.9 Arealpolitikken 

Kommuneplanen 

Det pågikk et intensivt arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel i 2013. Arbeidet fulgte  
vedtatte planprogram, med unntak av framdrift som ble litt forsinket med bakgrunn i mange arealplan-
innspill. Etter planprogrammet skulle ny kommuneplan vært vedtatt i 2013. I november 2013 la  

http://www.ostreagder.no/Dokumenter/PDF/Årsmelding%202013%20med%20bilder.pdf
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kommuneplanutvalget ut forslag til ny arealbruk (kommuneplanens arealdel) på offentlig ettersyn fram 
til jan/februar 2014. Arealdelen ble vedtatt av bystyret i mai 2014.  

Byggesaksbehandling 

Det ble fattet totalt 1423 vedtak etter plan- og bygningsloven (alle typer) i 2014. Tilsvarende tall for 
2012 var 1741 vedtak og 2013 1740. 24 vedtak var avslag. En har ikke tall for antall mottatte saker for 
de ulike årene, men en vil anta at nedgangen i antall vedtak skyldes en nedgang i antall saker mottatt i 
2014. 

Budsjetterte inntekter var på 9,3 millioner. Dette ble oppnådd gjennom samlede inntekter på 9,6 millio-
ner. Saksbehandlingstiden for 3 ukers saker har gått ned fra 21 dager til 18 dager. Når det gjelder 
saker med 84 dagers saksbehandlingstid så er gjennomsnittet 47 dager slik at avdelingen her har hold 
seg godt innenfor fristene. Tallet for 2013 var 46 dager.  

Det har i tillegg tidvis vært problem med lang tid for å innregistre søknader ved kommunens doku-
mentsenter. Dette gjør også utslag på saksbehandlingstiden, spesielt for de sakene som har kort 
saksbehandlingsfrist. En har tiltro at dannelsen av Agder kommunale støttetjenester (AKST) vil bedre 
på dette. 

Tilsynsarbeidet er nå organisert i en egen tilsynsgruppe. Dette har medført at man har fått bedre kont-
roll med løpende tilsynsarbeid. Særlig har man hatt mange tilsyn knyttet til ulovligheter som nå har blitt 
raskere og bedre fulgt opp.  

Det er igangsatt ulike interne tiltak for å ytterlige redusere saksbehandlingstiden. Videre er bransje-
foreninger invitert inn i et brukerråd for både plan- og byggesaker med sikte på å oppnå godt samar-
beid og god kommunikasjon med dem. 

Boligbygging 

Måltall for boligbyggingen er 275 enheter pr år. Tabellen nedenfor viser at dette målet er overoppfylt i 
perioden 2012 til 2014. 

Boligbygging 2012 2013 2014 

Eneboliger 102 103 72 

Tomannsboliger 35 55 32 

Hus i kjede 24 29 16 

Småhusbebyggelse 76 31 42 

Blokk 151 98 62 

Annet 52 27 30 

Sum 440 343 254 

Måltall for boligbyggingen 

Det en i tillegg bør ha fokus på er fordelingen mellom ulike typer boliger. Andelen blokkleiligheter faller 
- 34,3% i 2012, 28,6% i 2013 og 24,4% i 2014. Samtidig er andelen eneboliger høy og øker litt i perio-
den. Mye av dette konsentrert eneboligbebyggelse, men representerer likevel  en lite intensiv ut-
nyttelse avkommunens arealer. Skal vi bygge opp omkring kommunens kollektivakser så kan dette 
representere en utfordring. Vilje til å satse på konsentrert utbygging av arealer langs disse aksene vil 
etter rådmannens syn på sikt bidra til et styrket kolletivtilbud, noe det er sterkt politisk ønske om i 
kommunestyret. 
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Antall nybygde boenheter etter type og år 

 

Som det framgår av søylediagrammet faller tallet på ferdigstilte boliger kraftig for andre år på rad. 
Rådmannen finner dette ikke veldig bekymringsfullt med bakgrunn i at  tallet også for 2014 ikke er 
langt fra målsettingene fra kommuneplanen. Byggetakten i 2012 lå nok betydelig over det markedet 
kunne svelge unna med en befolkningsvekst på mellom 1 og 2%. Derfor måtte en forvente den til-
pasningseffekten utviklingen i 2013 og 2014 viser. Samtidig er det nå viktig at nedgangen i utbyg-
gingstakten nå snur til en viss økning slik at byggetallet legger seg i intervallet 250-300. Jevnt økende 
behov for bolig er viktig for byggebransjen og sysselsettingen. 

Reguleringsplaner – saksbehandling 

I 2014 ble det vedtatt 21 reguleringsplaner. 6 av planene er fremmet av det offentlige (Arendal Eien-
dom KF, Statens vegvesen, Arendal kommune og Kirkevergen). En av planene er utarbeidet av  
planavdelingen. Totalt har saksbehandlerne en portefølje på ca 100 planer som befinner seg på ulike 
stadier i planprosessen mellom (kunngjort igangsatt til endelig vedtak i bystret).  Av disse er ca. 45 
planer ”varme” og vi ser for oss at rundt 20 planer vil kunne bli vedtatt i 2015. Planavdelingen vil stå 
for utarbeiding av 4 av disse.. Siden 2010 har antall vedtatte mindre planendringer lagt mellom 30-45 
per år.   

Byplan Arendal 2023 

Byplan 2023 ble kunngjort igangsatt i april 2012. Planarbeidet består av en tematisk kommunedelplan 
med 5 tilhørende analyser og en områdreguleringsplan for fastlegge arealdisponeringen i sentrum. 
Kommunedelplanen  ble lagt ut til offentlig ettersyn i desember 2014 med høringsfrist 30. januar 2015. 
Planen forventes sluttbehandlet i bystyret april 2015. Områdereguleringsplanen er tenkt igangsatt 
våren 2015 og forventes ferdig medio 2016.  
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ÅRSRAPPORTER FRA ENHETENE 

I denne delen er alle årsrapportene fra enhetene sammenstilt. Dette gjelder alle resultatenhetene fra 
01- Administrasjonsenheten til 88-Rådmannen med staber. 
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01 – Administrasjonsenheten 
Enhetsleder: Trond Aslaksen 

 

 
 

Administrasjonsenheten hadde pr. 31.05.14 tilsammen 69 ansatte fordelt på følgende fagområder 
(antall ansatte i parantes) : Økonomi (10), regnskap (15), lønn (6), dokumentsenter (13), lønn og per-
sonal omsorg (6), juss (2), skatteoppkrever (6), interkommunal arbeidsgiverkontroll (10).  

Våre tjenester er i stor grad interne, dvs. rettet mot andre enheter, ledere og ansatte i Arendal kom-
mune. Gjennom våre tjenester og vår støtte til de tjenesteproduserende enhetene, skal vi bidra til at 
kommunens mål blir oppnådd. 

Som følge av omorganiseringen pr. 01.06.14, ble Administrasjonsenheten nedlagt og fagområdene ble 
fordelt til ny enhet (Enhet for service og forvaltning) samt til stabene. Fordelingen var som følger: Øko-
nomi til Stab økonomi, Lønn til ny enhet, Regnskap (ekskl. fakturering)  til ny enhet, Dokumentsenter 
til ny enhet, Lønn og personal omsorg til ny enhet, Juss til Stab personal og kvalitet, Skatteoppkrever 
og Interkommunal arbeidsgiverkontroll til ny enhet. Regnskap, Lønn og Dokumentsenter er fra 
01.01.15 overført nytt interkommunalt samarbeid med Grimstad kommune (AKST) lokalisert i Grim-
stad. 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  91 224   88 639   95 358   93 749   -1 609  101,7 

Sum inntekter  -14 216   -16 596   -15 565   -13 776   1 789  113,0 

Netto driftsramme enheten  77 008   72 044   79 793   79 973   180  99,8 

 

Som det går fram av tabellen over, ble regnskapet for Administrasjonsenheten gjort opp med et over-
skudd på kr. 180.000, tilsvarende 99,8% av budsjettert netto driftsramme. På plussiden er en betydelig 
premiereduksjon på personforsikringer i størrelsesorden kr. 1,4 millioner i forhold til budsjett. Følgende 
ansvar har betydelige underskudd i 2014: 1) Juridisk bistand (- 355.000). Dette skyldes større saker 
der Arendal kommune må betale juridisk bistand og saksomkostninger. 2) Kantineservice (350.000). 
Kaffeavtalen inngått med Arendal servering er underbudsjettert. 3) Dokumentsenter (378.000). Pga. 
sykdom og store restanser har vi måttet ansette ekstra personell i 2. halvår. 4) Skatteavdelingen 
(486.000). Inntil 50% av bemanningen har i lengre perioder vært sykemeldt. Har måttet ansette 1 vikar 
for å dekke opp dette. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Samlet for enheten  

Året har vært sterkt preget av at ny organisjonsmodell ble iverksatt fra 01.06.14 samt etableringen av 
AKST (oppstart 01.01.15) 

2014 er også preget av den politiske bestillingen om en nedbemanning av enhetene knyttet til rådhu-
set på til sammen 16 stillinger. En stor del av dette bemanningskuttet er gjennomført innenfor Admi-
nistrasjonsenhetens tjenesteområder. 

Fra ny enhet ble opprettet har det vært et økt fokus på serviceelementet i publikumsrettede tjenester. 
Det er bla. iverksatt en ”serviceskole” der det i 2014 ble gjennomført 2 heldagssamlinger for Bygge-
sak, Arealplan, Geodata og Servicesenteret. Dette blir videreført i 2015 med ytterligere 2 samlinger. 
Det er også gjennomført flere mindre endringer knyttet til post og korrespondanse som bedrer ser-
viceopplevelsen for våre brukere. Arendal kommune er også 1 av 3 piloter i et landsdekkende prosjekt 
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i regi av KommIT som har til formål å i større grad bidra til digitalisering og automatisering av bygge-
saksprosesessen (fra søknad til endelig vedtak). 

Økonominettverket  

Nettverket skal gi støtte til enheter og kommuneledelse i årshjulsprosessene, samt støtte, rådgivning 
og opplæring til enhetene knyttet til økonomistyringen og budsjettoppfølgingen. Nettverket håndterer 
også innkjøpsavtaler og rådgivning knyttet til kommunale innkjøp, og utvikling og koordinering av Ag-
resso (system for lønn, personal og økonomi).  

Satsingsområder 2014 

 Videreutvikle / tilgjengeliggjøre nye selvbetjeningsløsninger for hele organisasjonen i 

Agresso. 

Status: I 2014 har vi gått over til elektronisk lønnsslipp for ca halve organisasjonen, vi har nå 

samlet tatt i bruk andre selvbetjeningsløsninger som Reiseregning og overtid/mertid i over hal-

ve organisasjonen. Dette har gitt besparelser i form av direkte reduserte kostnader (lønnsslipp) 

og det har redusert dobbeltregistrering av for eksempel reiseregninger ved at de nå legges rett 

i Agresso Web og at de går på elektronisk arbeidsflyt. Det gjenstår noen enheter som ikke har 

fått tilgjengeliggjort løsningen, men dette er planlagt utført innen påske 2015. Når det gjelder 

lønnsslipp, er ikke elektronisk lønnsslipp tatt i bruk i omsorg fordi det ønskes integrert i eget 

forsystem. 

 Utvidet bruk av E-faktura (inngående og utgående).  

Status: Andelen e-faktura er betydelig økt i 2014 og det er jobbet målrettet mot store leveran-

dører for å inngå avtaler. Dette blir et viktig satsingsområde for virksomheten i AKST. 

 Videreutvikling av økonomihåndboka.  

Status: Økonomihåndboka er utarbeidet for at enhetsledere på en enkel måte skal få oversikt 

over hvordan kommunen har organisert økonomi- og planarbeidet. På økonomi- og budsjett-

kurs oppfordres det til aktiv bruk av økonomihåndboka  som oppslagsverk på økonomiområdet. 

Tilbakemeldingene er positive. Det avholdes jevnlige møter hvor forslag til forbedringer be-

handles. Økonomihåndboka oppdateres fortløpende. 

 Kompetanseutvikling av ledere innenfor økonomiområdet.  

Status: For å høyne kompetansen for ledere innenfor økonomiområdet, har økonominettverket 

gjennomført kurs/ workshops i følgende temaer: Budsjett/budsjettprosesser, hjelpeverktøy, ge-

nerell økonomihåndtering og månedsrapportering. I tillegg er det fortløpende dialog mellom 

økonomirådgiverne og ledere angående spørsmål knyttet til økonomi. Hver leder har en dedi-

kert økonomirådgiver som bistår ved behov. 

Dokumentsenteret  

Arendal kommune har sentralisert sin posttjeneste slik at all post til og fra alle enheter og virksomheter 
i kommunen går via vårt dokumentsenter. Dokumentsenteret har også ansvaret for arkivtjenesten 
samt intern postombringing til eksterne lokasjoner.  

Satsingsområder 2014 

 Jobbe videre med full implementering av ny arbeidsorganisering (reduksjon av sårbar-

het og sikre faglig kvalitet). 

Status: Dokumentsenteret har i 2014 jobbet mye med forbedring og klargjøring av rutiner samt 

en overgang fra spesialistmodell til generalistmodell. Året har vært sterkt preget av redusert 

bemanning (sykefravær og nedbemanning) samt arbeid med omorganisering, og har i lange 

perioder hatt betydelige restanser bla. på registrering av innkommen post. De ansatte har vist 

stor arbeidsinnsats, men selv om vi i 2. halvår forsterket bemanningen med 1,8 årsverk, har det 

ikke lykkes å være stabilt à jour med postregistreringen. 

 Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra 01.01.15.  

Status: Flere ansatte ved nettverket har vært betydelig engasjert i dette arbeidet 
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 Jobbe videre med dokumentasjon av rutiner og avtaler m.m vedr. arbeidet på 

dok.senteret.  

Status: Se 1. kulepunkt 

 Fokus på opplæring og informasjon rettet mot saksbehandlere og ledere.  

Status: Pga. situasjonen som er beskrevet i pkt. 1, har det ikke vært tilstrekkelig ressurser til å 

ha godt nok fokus på dette. 

Lønnsnettverket  

Lønnsnettverket har ansvaret for utbetaling av lønn m.m til de fleste av kommunens ansatte og til an-
satte i tilknyttede virksomheter, samt innkreving av refusjon av sykepenger. Lønnsnettverket har også 
betydelige oppgaver knyttet til ulike pålagte registreringer og rapporteringer til offentlige registre m.m 

Satsingsområder 2014: 

 Innføring, opplæring og videreutvikling av RPW (ressursstyringsmodul i Agresso). Ny 

arbeids-organisering som følge av dette. 

Status: Det har vært jobbet mye og godt med dette i hele 2014 og for store deler av organisa-

sjonen er elektronisk lønnsmelding nå tatt i bruk 

 Forbedring av rutiner, kompetanse og samhandling vedr. lønnsmeldinger, sykefraværs-

registre-ring/refusjoner m.m  

Status: Gjennomført flere samlinger der dette er tema samt individuell oppfølging av enkeltper-

soner 

 Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra 01.01.15.  

Status: Lønnsnettverket har vært aktiv deltaker i forberedelsen av dette 

 Innføring av elektronisk lønnsslipp for alle som kan få dette.  

Status: Dette er gjennomført for alle i rådhuset samt for alle andre som har tilgang til Arendal 

kommune sin ansattportal 

Regnskapsnettverket  

Føring av regnskapet til Arendal kommune, mottak, skanning og fakturaflyt av inngående fakturaer, 
utgående fakturering, innfordring av kommunale krav (regninger som ikke blir betalt innen fristen).  

I tillegg til regnskapet for Arendal kommune, har nettverket også ansvaret for føring av regnskapet til 
en rekke tilknyttede virksomheter, herunder de kommunale foretakene.  

Satsingsområder 2014: 

 Avklaring ifht nytt innfordringssystem. Systemet må byttes ut eller oppgraderes i løpet 

av 2014. Leverandør har gitt beskjed om at nårværende versjon av innfordringssystemet 

blir utfaset i løpet av 2014.  

Status: Det er ikke anskaffet nytt innfordringssystem. Tjenesten er satt bort til privat aktør (Lin-

dorff). Iverksatt fra 01.01.15. Kommunen har som følge av dette redusert bemanningen med 

1,6 årsverk 

 E-faktura (inngående og utgående). Målet er at i løpet av 2014 skal en vesentlig del av de 

pa-pirbasert faktura (både inngående og utgående) være erstattet av elektronisk løsning.  

Status: Andelen e-faktura er betydelig økt i 2014 og det er jobbet målrettet mot store leveran-

dører for å inngå avtaler. Dette blir et viktig satsingsområde for virksomheten i AKST. 

 Videre arbeid med rutiner og arbeidsflyt.  

Status: Inngått som en del av forberedelsen av det nye samarbeidet med Grimstad (AKST) 

 Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra 01.01.15.  

Status: Regnskapsnettverket har vært aktiv deltaker i forberedelsen av dette. Fagleder har 

vært leder for arbeidsgruppen knyttet til regnskap. 
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Lønn og personal omsorg 

Rådgivning, bistand og opplæring til enhetsledere og avdelingsledere i omsorg knyttet til lønn- og per-
sonalområdet.  

Satsingsområder 2014: 

 Gjennomgang av rutiner og arbeidsfordeling mot avdelingsledere samt opplæring av 

avdelings-lederne i henhold til dette (opplæringsplan).  

Status: Gjennomført flere samlinger med bla. dette formålet i 2014 

 Innføring, opplæring og videreutvikling av RPW (ressursstyringsmodul i Agresso).  

Status: Se under lønnsnettverket 

 Forberede ny organisering (interkommunalt selskap) fra 01.01.15. Vurdere grenselinjer 

mot lønnsnettverket og personalnettverket.  

Status: Dette er gjort og det ble konkludert med at dette nettverket ikke skal inngå i samarbei-

det med Grimstad (AKST). 

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder 

Avdelingen utfører bedriftskontroller vedr. bla. innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift på vegne av 
alle kommunene i Aust Agder, 6 kommuner i Vest-Agder (bla. Kristiansand) og 2 kommuner i Tele-
mark. 

Satsingsområder 2014: 

 Innføring av nytt elektronisk hjelpesystem for kontroll (KOSS). 

Status: KOSS er innført i hele landet og avdelingen har vært aktiv deltaker i dette arbeidet. 

 Det er for 2014 fastsatt et resultatkrav av gjennomførte kontroller på 5% av antall ar-

beidsgivere i hver kommune.Avdelingen tar sikte på å nå dette målet også i 2014.  

Status: Dette ble oppnådd for de fleste kommuner og årsresultat samlet sett var 444 utførte 

kontroller som er et meget godt resultat sammenlignet med andre kontrollmiljøer i Norge. 

 Implementering av nye kommuner. 

Status: Nissedal og Kviteseid er to nye kommuner som ble deltakere i vår avdeling og tilbake-

melding derfra er at de nå har oppnådd resultatkravet på 5% for første gang. 

Skatteinnfordringen  

Avdelingen er faglig underlagt den statlige skatteforvaltningen (Skatt Sør) og jobber med saksbehand-
ling og innfordring av ubetalte skattekrav. Dette inkluderer ordinære skattetrekk (arbeidstaker), ar-
beidsgiveravgift, restskatt og forskuddsskatt (personlig og firma).  

Satsingsområder 2014: 

 Avklare fysisk lokalisering. Skatt Sør flytter sine ansatte i Citybygget til Grimstad. Det 

må da avklares om skatteoppkreveren skal bli værende eller evt. flytte til Rådhuset.  

Status: Det ble bestemt at avdelingen skulle flyttes til rådhuset. Dette er gjennomført pr. 

01.02.15. Skatt Sør sin rådgivningstjeneste flyttet til rådhuset 01.11.14. 

Arbeidsgiverstrategien 

Dette har vært tema i ulike sammenhenger, bla. som hovedtema for enhetssamlingen i november. Det 
har også vært tema i mellomlederprogrammet som startet opp i høst og der alle faglederne i Administ-
rasjonsenheten har deltatt. 

Det er også gjennomført medarbeidersamtaler i enheten etter en mal som tar utgangspunkt i sentrale 
tema i Arbeidsgiverstrategien  (som arbeidsglede og mestring). 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Pga. omorganiseringen pr. 01.06.14, er det ikke jobbet så godt med disse resultatene som en skulle 
ønske. Det har vært tema på noen samlinger, men det har ikke vært jobbet grundig med årsaker og 
tiltak. 
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Under framgår mål/tiltak for HMS-arbeidet i enheten og en kort statusbeskrivelse knyttet til hvert punkt. 

 Systematisk og god oppfølging av sykefraværstilfeller. Gjennomgang av ansvarsdeling-

en melom enhetsleder og fagleder slik at god oppfølging blir gjennomført gjennom hele 

fraværsløpet.  

Status: Pga. omorganiseringen pr. 01.06.14, ble gjennomgangen ikke gjennomført men utsatt 

til starten av 2015. Faglederne har imidlertid gjennomført tidlig og god tilpasset oppfølging av 

alle med sykefravær. Enhetsleder er koplet på når fraværet ligger an til å få en viss lengde. 

 Enhetsleder deltar fast i månedlige nettverks-/avdelingsmøter.  

Status: Dette er med få unntak gjennomført 

 Nettverkssamling med 1 overnatting for alle nettverk/avdelinger. Enhetsleder deltar så 

langt det lar seg gjøre på disse samlingene.  

Status: Gjennomført for de fleste nettverkene 

 Det holdes 4-6 møter i enhetens HMS-utvalg i løpet av året.  

Status: Pga. omorganiseringen pr. 01.06.14, er det kun avholdt 2 møter i HMS-utvalget i 2014. 

 Det arrangeres 2 samlinger for hele enheten i løpet av året (sommer og jul).  

Status: Dette er gjennomført 

 Det gjennomføres 1 medarbeidesamtaler med alle ansatte i løpet av året.  

Status: Dette er gjennomført 

 Enhetsleder har månedlige, separate oppfølgingssamtaler med sine fagledere.  

Status: Gjennomført fram til 01.06.14. Etter dette mer sporadisk 

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
68,3 61,2 62,8 

 

Tallene tar utgangspunkt i telling pr. 31.05.14. Økningen fra 2013 på 1,6 årsverk skyldes ikke oppret-
telse av nye stilinger eller utvidelse av eksisterende. Det er uskkert hva som er forklaringen på denne 
differansen, men tallet i 2014 tar utgangspunkt i kontert månedslønn pr. juni 2014 korrigert for vikarer 
o.l 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2014 
Enhetens 
Mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,4 1,4 
 

2,0 

Fravær langtid (%) 4,0 4,0 
 

4,0 

Nærvær (%) 93,7 94,7 92 94 

 

Nærværsmålet for 2014 er oppnådd både hva korttid og langtid angår. Korttidsfraværet er gått noe 
ned fra 2013, mens langtidsfraværet ligger på samme nivå. Enheten opererer totalt sett med et lavt 
fravær, men det er enkelte miljøer som i 2014 har hatt et betydelig fravær. Dette gjelder bla. Doku-
mentsenter og Skatteoppkrever. Situasjonen på Dokumentsenteret kan ha en viss sammenheng med 
den vanskelige arbeidssituasjonen som har vært i nettverket knyttet til betydelig etterslep på bla. re-
gistrering av post. Nettverket har også fått en ekstra belastning ved at systemansvaret for saksbe-
handlingssystemet (ePhorte) fra våren 2014 ble overført fra IKT-nettverket, dette uten at bemanningen 
er styrket. Fraværet hos Skatteoppkreveren skyldes sykdom blant flere av de ansatte. 
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02 – Informasjon og service 
Enhetsleder: Anne Cathrine Haugland 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Enhetens tjenesteområder bestod i 2014 av servicesenter, politisk sekretariat, serverings-, skjenke- og 
salgsbevillinger og kommunikasjon. I tillegg har enheten et koordineringsansvar for desentralisert 
asylmottak. Ved inngangen av året hadde enheten 19,1 årsverk. Enheten ble omorganisert 1. juni 
2014. Servicesenteret, serverings-, skjenke og salgsbevilling, samt politisk sekretariat ble lagt til Enhet 
for service og forvaltning. Kommunikasjon ble lagt til Enhet Innovasjon og kompetanse.  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  32 792   30 474   31 087   31 590   503  98,4 

Sum inntekter  -8 324   -2 346   -2 795   -2 090   705  133,7 

Netto driftsramme enheten  24 468   28 128   28 293   29 500   1 207  95,9 

 

Enheten gikk med et overskudd på kr. 1 207 000. De fleste budsjettpostene balanserer.  

Enheten mottok et tilskudd knyttet til desentralisert asylmottak på kr. 433 000. Det var i utgangspunk-
tet ikke budsjettert med denne inntekten.  

I tillegg har det vært et lavere forbruk enn budsjettert på enkelte poster innenfor politisk drift. Dette er 
enhetens største budsjettpost og omfatter både godtgjørelser til politikere og andre områder innenfor 
politisk drift og støtte.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Enhetens felles målsetting var å bidra til at innbyggere, brukere, ansatte i kommunens øvrige tjenes-
teområder og folkevalgte enkelt får tilgang til kommunale tjenester og informasjon.  

Resultater for de ulike tjenesteområdene 

Servicesenteret 

Servicesenteret bistår alle som henvender seg til kommunen via sentralbord eller publikumsmottak. 
Servicesenteret besvarer også henvendelser på e-post og på kommunens facebookside. I tillegg til 
publikumshenvendelser er servicesenteret tillagt spesialistoppgaver som eiendomsmeglertjenester/ 
infoland, fellesannonsering for kommunen, registrering av bostøtte- og startlånsøknader, søknader om 
transporttjeneste med mer. Etter omorganiseringen 1. juni ble serverings-, skjenke- og salgsbevillinger 
også lagt til Servicesenteret. 

Servicesenteret bestod ved utgangen av året av 10,9 årsverk.  

I løpet av året har Servicesenteret fått ansvar for publisering av nyheter på kommunens hjemmeside 
og ansattportal. Servicesenterert har også ansvar for daglig drift av kommunens facebookside. Det har 
vært stor vekst og aktivitet på facebooksiden i løpet av året.  

Servicesenteret har fra og med oktober bistått med turistinformasjon over disk og samarbeider med de 
øvrige ansatte i det som tidligere var turistkontoret.  

I forbindelse med oppstarten av Eureka kompetanse bistod Servicesenteret med ressurser, kunnskap 
og kompetanse for vertskapsfunksjonen i Eureka kompetanse.   
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Det midlertidige gjennomstrømningsmottak for asylsøkere på Hove ble avviklet i løpet året. Alt i alt 
hadde mottaket langt færre ankomne asylsøkere enn forventet. Enhet for Informasjon og service har 
fungert som koordinerende funksjon for mottaket, men i realiteten har det vært svært begrenset etter-
spørsel etter kommunale tjenester utover helsehjelp.  

Politisk sekretariat 

Politisk sekretariat administrerer det politiske beslutningssystemet i kommunen. Dette innebærer bl.a. 
å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive 
politiske prosesser. Saksbehandling knyttet til serverings-, skjenke- og salgsbevillinger var tillagt poli-
tisk sekretariat tom. 31. mai 2014.  

Politisk sekretariat består ved utgangen av året av 4 årsverk, men en medarbeider har hatt permisjon i 
2014, så i praksis har nettverket bestått av 3 årsverk i 2014. 

De første forberedelsene til kommune- og fylkestingsvalget i september 2015 startet på høsten 2014.  

Bevillinger 

Ved utgangen av 2014 var det 59 faste skjenkebevillinger og 35 faste salgsbevillinger i Arendal kom-
mune. Det har ikke vært noen inndragninger av bevillinger i 2014, mot fire inndragninger i 2013. 

Antall søknader om ambulerende bevilling (41) og enkeltanledninger (88) lå i 2014 på omtrent samme 
nivå som 2013. 

Arendal kommune inngikk i 2014 avtale med Grimstad kommune om avholdelse av etablererprøver og 
kunnskapsprøver i alkoholloven for dem. 

Det ble i løpet av året gjennomført enkeltmøter med ulike representanter i serveringsbransjen samt et 
dialogmøte med restaurantbransjen der politiet og Securitas deltok. Arendal kommune deltok på en 
stor alkoholfaglig samling for hele landet på Gardermoen i april. Saksbehandlere i Aust-Agder har i 
tillegg hatt møter i et eget faglig nettverk. Dette har gjort det enklere å kommunisere kommunene mel-
lom om vanskelige eller sjeldne problemstillinger. 

Kommunikasjon 

Kommunikasjon har ansvar for drift og videreutvikling av kommunens nettside og ansattportal, samt 
sosiale medier. Nettverket forvalter kommunens grafiske profil og bistår i utarbeiding av trykksaker og 
annet presentasjonsmateriell. Mye arbeid består i å bistå øvrige kommunale enheter i deres kommuni-
kasjonsarbeid. 

Nettverket består av 3,2 årsverk.  

I 2014 er det satt i gang et interkommunalt prosjekt for å anskaffe nytt webpubliseringsverktøy for 
kommunene i IKT-Agdersamarbeidet. Det er behov for et verktøy som er universelt tilgjengelig på alle 
plattformer (mobil, nettbrett, pc) og som tilfredsstiller krav til kommunens tjenester og informasjonsbe-
hov. 

De mest besøkte sidene på nettsiden til Arendal kommune er: førstesiden, ledige stillinger, helse og 
omsorg og biblioteket. Stadig flere bruker smarttelefon og nettbrett. Vi ser en økning på ca 16% fra 
2013. Ca 11% av besøkene på siden kommer fra Facebook. Dette er den dobling fra 2013.  

Det er stor aktivitet i sosiale medier. Kommunen har rundt 3600 følgere på Facebook, rundt 300 følge-
re på Instagram og rundt 1900 følgere på Twitter.  

Det er i løpet av året gjort en omlegging og forenkling av ansattportalen basert på eksisterende løs-
ning.  

Kommunikasjonsnettverket ble etter omorganiseringen lagt til Enhet for innovasjon og kompetanse. 
Som en følge av dette jobber nettverket i større grad med kommunikasjon knyttet til utviklingsproses-
ser som Byplan 2023, Innovasjon Arendal, Eureka kompetanse, kommunedelplan Tidlig innsats mm. 
enn tidligere. Nettverket er også ansvarlig for kommunikasjonsaktiviteter knyttet til Arendalsuka og 
Arendalskonferansen.  

Kommunikasjonsnettverket deltar i kommunens informasjonsberedskap.  
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Arbeidsgiverstrategien 

Arbeidsgiverstrategien er delt ut til alle ansatte. Arbeidsgiverstrategien er utgangspunkt for tema i en-
hetssamlinger og medarbeidersamtaler.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Mestringsledelse og mestringsklima er som følge av medarbeiderundersøkelsen satt på dagsorden i 
enhetssamlinger og i forbindelse med medarbeidersamtaler.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Sykmeldte er fulgt opp etter gjeldende rutiner. Som følge av omorganisering i juni er sykefraværsopp-
følging gjort i nye enheter i siste halvdel av året. 

Det ble gjennomført 4 HMS-møter i forkant av omorganiseringen 1. juni. Deretter ble HMS-møter 
gjennomført i nye enheter.  

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler våren 2014.  

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
23.9 19.1 Enheten omorganisert* 

*Ved omorganseringen 1. juni 2014 ble 4,2 årsverk overført til Innovasjon og kompetanse. De resterende årsverkene 
ble videreført i Enhet for service og forvaltning.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,6 2,7 
  

Fravær langtid (%) 3,6 2,9 
  

Nærvær (%) 93,8 94,7 92 
 

 

Enheten har høyt nærvær. Det er ingenting som tyder på at fravær er jobbrelatert. 
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03 – Kommunalteknikk  
Enhetsleder: Ole Andreas Hopstock 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  189 464   188 291   216 712   201 568   -15 144  107,5 

Sum inntekter  -217 191   -218 778   -249 458   -232 618   16 840  107,2 

Netto driftsramme enheten  -27 727   -30 487   -32 746   -31 050   1 696  105,5 

 

Enheten har i 2014 et overskudd eller besparelse på flere av driftsområdene. Kart og oppmåling går 
med et overskudd på kr. 1,3 mill i likhet med foregående år. Veisektoren har et overforbruk på omkring 
kr. 700.000 som er dekket inn med besparelser i enheten generelt. Lite snø på slutten av året krevde 
mindre innsats enn det vi hadde tatt høyde for. Parkering er i balanse. Det er ikke noe alarmerende 
merforbruk på noen ansvar. De øvrige avvikene skyldes i hovedsak årsavslutingene på VAR-området 
balanser mot driftsfondene. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

AK 60 VAR-Forvaltning 

Arbeidslaget har ansvaret for den forvaltningsmessige delen av VAR-arbeidet som blant annet omfat-
ter myndighet etter forurensingsloven, saksbehandling av sanitærmeldinger og vannmålerpålegg/ 
installasjoner, behandling av utslippssøknader og saker etter kommunens VAR-forskrifter og regle-
menter.  

Fokusområder:  

 Vannmåler installasjoner i nye bygg og etter installasjoner etter pålegg har ført til at vi har  

registrert 1033 nye abonnenter med vannmåler.  

 Ny forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket er  

påbegynt i 2014. Ventes ferdig og behandlet innen utgangen av 2015. 

 Arbeidet med vanndirektiv følges opp i samarbeid med kommunens miljøvernrådgiver. 

 Gjennomgang og ajourhold av renovasjonsabonnement i forhold til antall boenheter er  

gjennomført. 

 Gjennomgang av vannmåler fagmodul – vurdering av rutiner er påbegynt og vil fortsette i 2015. 

 Det er utarbeidet ny forskrift om gebyr for behandling av utslippssøknader etter forurensnings-

loven. Forskriften er sendt til politisk behandling i januar 2015.  

 Etter pålegg fra fylkesmannen er det startet opp et overvåkningsprogram for sigevann fra  

Høgedal. 

AK 62 Vann og avløp Prosjektering og utbygging 

Arbeidslaget har i hovedsak ansvar for prosjektering, utbygging og sanering av kommunens VA-
anlegg. I tillegg har arbeidslaget blant annet vært engasjert i utviklingen av Kunnskapshavna og  
Barbu. Arbeidslaget har også oppfølging av kommunaltekniske anlegg i boligfelt. 

 



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

64 

 

Investeringsprosjekter 

Det er avsluttet vann- og avløpsprosjekter på i alt kr. 74 mill i 2014. Prosjektene er rapportert i tertial-
rapportene gjennom året. Samlet sett er prosjektene avsluttet innenfor budsjett. De største anleggene 
som er avsluttet er: 

 Færvik - Sandum omlegging av VA i G/S-vei  

 Solborgdalen, omlegging av VA-ledninger 

 Gårdsveien, nye VA-ledninger 

 Solborgvann, ny avløpsledning 

 Gamle Barbudalsvei, omlegging av VA-ledninger 

 Strømsbubukt, sanering av VA-ledninger ned mot Strømsbubukt 

 Torsbudalen, sanering av VA-ledninger 

Følgende større VA-prosjekter har vært under utførelse i 2014: 

 Nedenes, omlegginger av VA-ledninger. Pågår. 

 Parkveien, omlegginger av ledninger. Anlegg er sluttført. 

 Staubø – Bota, nye VA-ledninger. Anlegg er sluttført. 

 Skibevik – Kongshavn, omlegginger av VA-ledninger 

 Gabriel Scottsvei, sanering av VA-ledninger. Pågår. 

 Stensåsveien, sanering av VA-ledninger. Pågår. 

 Stuenes skole, omlegginger av VA-ledninger. 

 Melkedammen. Sanering av VA-ledninger. Pågår. 

 Vollene – Nyli. Sanering av avløp og ny vannledning. Pågår 

 Biejordet, ny hovedvannledning. Pågår. 

 RA-saulekilen, ombygging med biologisk rensetrinn. 

Regnskap, bruk av investeringsmidler 

vann og avløp 

Regnskap 

2010 

Regnskap 

2011 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2013 

Regnskap 

2014 

Sum VA-investeringer 45 859 966 74 096 909 68 643 396 55 586 874 84 293 763 

Driftsprosjekter 

Enkelte arbeider med sanering av eksisterende vann- og avløpsledninger i eldre, tett bebyggelse der 
dimensjoner og funksjoner i stor grad samsvarer med gammelt anlegg, er i 2014 gjennomført som 
driftsprosjekter. Disse er: 

 Stintebakken – Høyveien, sanering av VA-ledninger 

 Munkejordet – Østregate, sanering av VA-ledninger 

 Fløyveien – Blødekjærheia, sanering av VA-ledninger 

 Fjellgaten, sanering VA-ledninger 

AK 69 GIS/Geodata 

Arbeidslaget har ivaretatt alle forvaltningsoppgaver knyttet til kommunens databaser og vedlike-
hold/ajourhold av kart- og fagsystemer og utført GIS-tjenester for Froland kommune.  

Gjennomførte prosjekter inkl felles IKT-prosjekter:  

 Konfigurering/testing av ny GIS-innsynsløsning 

 Konfigurering/testing av ny WEB-kartløsning for innbyggerne 

 Utvikle tjenester på mobile plattformer (nettbrett, smarttelefoner) 

 Etablert pilot-arena for nasjonalt prosjekt eByggesak i regi av KommIT 

 Etablert Planregister ihht GeoIntegrasjon integrert i ny innsynsløsning 

 Geovekstprosjekt knyttet til vektorisering av gamle reguleringsplaner fullført 

 Revisjon av kommuneplanens arealdel  

 Videreutvikling div tjenester på nett 
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AK 70 Kart og oppmåling 

Arbeidslaget gjennomfører forretninger etter  matrikkelloven. I hht. lovverket er det tidsfrister for gjen-
nomføring av saker. Dersom tidsfristen ikke holdes, betyr det redusert gebyrinntekt (først med 1/3, så 
med 1/3 til). 

Antall oppmålings/seksjoneringssaker (jnr.): 323 (gjennomsnittlig antall saker (jnr.) de siste 10 årene: 
359). Av disse er det 28 seksjoneringssaker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av 
grunneiendom: 75 kalenderdager (KOSTRA-tall). Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse 
av eierseksjoner: 25 kalenderdager (KOSTRA-tall). Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fullføring 
av oppmålingsforretninger: 62 kalenderdager (KOSTRA-tall). 

Antall oppmålingssaker som fikk lenger behandlingstid enn 16 uker (dvs. redusert gebyr): 6 saker 
(KOSTRA-tall).  

Andre oppgaver i hht. Matrikkelloven er blant annet adresseforvaltning, gjennomføring av  seksjone-
ringer etter seksjoneringsloven og massivadresseringsprosjektet (PL 025). Det mangler adressering 
for et par veinavn. Det gjenstår skilting i tilknytning til det kommunale veinettet i tidl Øyestad og fylkes-
veinettet i store deler av kommunen.  

AK 72 Eiendomsskatt 

2014 vært et vanlig driftsår mht. forvaltning av eiendomsskatteoppgaver. Også i 2014 har vi hatt en 
gjennomgang vedr. ferdigstillelse av mindre byggearbeider, godkjent i tidsrommet ca. 2000 – 2010 
(garsjer/tilbygg/påbygg/o.a.).  Slike ferdigstillelser medfører endring i sjablonggrunnlaget for beregning 
av eiendomsskatt. 

AK 81 Vei – drift 

I 2013 ble det innført mva på brøyting og strøing på arbeider utført av private aktører. Denne utgiften 
er ikke kompensert i rammen. Veibudsjettet er disse to årene dermed redusert med et beløp på ca 1 – 
1,5 mill pr år. Dette er ganske dramatisk i et budsjett som i utgangspunktet er lavt.  

Det kommunale veinettet forfaller. Vintrene med store mengder snø og lange perioder med 
glatte veier har tatt for stor del av veibudsjettet i mange år. Veinettet bærer mange plasser preg 
av sammenbrudd.  

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

Drift av det kommunale veinettet: 

 Det er arbeidet med å forbedre driftsrutiner ved bruk av flåtestyring til regelmessige, gjenta-

gende og ressurskrevende oppgaver. Systemet er godt innarbeidet hos innleide entreprenører. 

Men vi har et forbedringspotensiale i egen drift. 

 Sentrumsdriften ble gjennomført med noe redusert feiing på slutten av året. Vårfeiing ble gjen-

nomført etter planen og det er gjennomført kantklipp nesten over hele kommunen. Reprasjoner 

av brøyteskader ble vurdert og reparert fortløpende. Der kommunen har hatt ansvar for ska-

den, er disse reparert. En del overvannsproblemer er løst, asfaltlapping og grusing av veier er 

utført der det har vært preserende behov. Men det er på det rene at innsatsen på dette feltet 

burde være større. 

 Bystyret vedtok at kommunale veier som var foreslått nedlagt fortsatt skulle oppretteholde sin 

status. Avtalen med Sanden As om vedlikehold av veien over taket skal sies opp. 

 SiFra benyttes i stor grad i forhold til henvendelser om veidriften og driften av veilys. I tillegg er 

vi i startfasen med utarbeidelse av et kvalitetssystem for vei.  

Drift av veilys: 

 Høsten ble preget av store skader på veilysanleggene etter tordenvær og regn. Mange lys har 

vært ute av drift i lang tid på grunn av manglende driftsmidler. Etter omdisponering av investe-

ringsmidler på veilys i tertialrapport 2 og klart politisk signal om at veilyset skulle settes i stand, 

ble de fleste feilene rettet i løpet av året. Driften av veilys har et merforbruk etter dette på ca kr. 

250 000. 
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 Det ble etablert en ny stilling som driftsleder veilys for kommunene i Østre Agder samarbeidet 

fra 1. januar 2014. Driftsleder bistår kommunene i oppgavene knyttet til å være eier av veily-

sanlegg. 

 Forhandlingene med Agder Energi Nett er ikke avsluttet. Arbeidet med overtakelse av eierska-

pet til veilysanlegg fra AEN har kommet litt videre. AEN har tidligere vist liten vilje til blant annet 

å fremskaffe nødvendige driftsdata for at kommunene kan overta og ivareta en forsvarlig drift 

av anleggene. AEN har nå initiativet til videre forhandlinger. Kommunene forhandler denne sa-

ken mot AEN i samarbeid med Statens vegvesen. 

 Det arbeides fortløpende med driftsrutiner for vei- og gatelys i samarbeid med entreprenør. Må-

let er å få felles regler og rutiner for Østre Agder kommune på sikt. Driftskontrakten med nåvæ-

rende entreprenør er avsluttet. Ny kontrakt blir utlyst og ventes inngått i løpet av våren 2015. 

 Som en del av standardiseringen av veilyssamarbeidet i kommunene i Østre Agder samarbei-

det, er det utarbeidet en felles veilysnormal. For å ivareta kommunespesifikke forhold kan hver 

enkelt kommune i tillegg ha sin egen belysningsplan som vedlegg til normalen.  

Investeringstiltak: 

 Det er reasfaltert ca 1045 m vei til en kost på ca 600 000 kr. Fjellskjæringen langs Kystveien 

ved Pollen p-hus ble sikret med nett. I tillegg er det gjennomført en del små sikrings arbeider 

gjennom året. 

 Utbedring av Haugenesveien er forberedt til ekspropriasjon av nødvendig grunn etter vedtatt 

reguleringsplan. 

 Det er kjøpt inn nytt brøyteutstyr for ca 700 000 kr. 

 Bedriftsveien er ferdig utbygget og veien ble overlevert høsten 2014. 

 Det ble i desember måned, etter en tilbudsrunde i regi av OFA, inngått kontrakt med entrepre-

nør på utskifting av 2700 stk kvikksølvarmaturer. Prosjektet skal pågå i perioden 05.01.2015 – 

15.05.2015. 

Planleggingsoppgaver: 

 Utkast til del 1av ny veinormal er utarbeidet. Normalen omhandler veiklasser (typer, veibredder 

mv), samt regler for avkjørseler og byggegrenser er påbegynt og antas ferdig i løpet av april 

2015. Videre utarbeidelse av veinormen fortsetter i del ll. 

Ak82 Vann - drift 

Detaljprosjektering for overføringsledning fra Lindtveit til Lerestveit er under arbeid. Utlysing av an-
leggsarbeidet froventes høsten 2015. 

Vurdering av sikringstiltak i nedbørsfeltet rundt Rore er sluttført. Rapporten viser forslag om videre 
arbeid. Et prioritert område er å hindre forurensing ved innstrømning av Nidelva til Rore. 

Hovedsatsningsområdet vårt er å redusere vannlekkasjen. Jevnt over ligger denne på rett under 40 %. 
Vi ser at det totale vannforbruket vårt er på vei nedover, men det gjør ikke store utslagene på lekka-
sjeprosenten. Utskifting av ledninger og framleiting og reparasjoner av både kommunale og ikke minst 
private lekkasjer er prioritert. 

Ny Hovedplan for vann og avløp 2013-2023 ble vedtatt av bystyret i november 2014. 

Vannforsyning - standard på kommunens tjeneste 2014 

Hygienisk betryg-
gende vann (40%) 

Bruksmessig vann-
kvalitet (15%) 

Leveringsstabilitet 
(15%) 

Alternativ forsyning 
(10%) 

Ledningsnettets 
funksjon (20%) 

God God God Dårlig Mangelfull 
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AK 83 Avløp – drift 

Det er gjennomført omfattende rehabiliteringsarbeider på kommunens kloakkpumpestasjoner i 2014. 
Det mest omfattende har vært ny KP Vrengen og KP Nedenes, samt ombygging av KP Gunnarsbo-
veien. Det er skiftet ut ca 6 km gamle kloakkledninger. 

 Beredskapsplanen for avløpsdriften er ikke oppdatert i 2014. Oppdatering gjennomføres i 

2015. 

 Bygging av nytt biologisk renseanlegg på Saulekilen ble startet august 2014. Ved årskiftet går 

arbeidene i henhold til fremdriftsplanen. Som følge av mer skader enn forutsett på betongen i 

de eksisterende bassengene, er det besluttet å behandle alle betongoverflater med epoxy.  

Dette medfører at det i byggeperioden blir noe større utslipp fra anlegget enn forutsatt og at 

ferdigstillelse av anlegget blir forsinket. Anlegget blir satt i regulær drift etter påske 2015.  

Planlegging av forsterket slambehandling er ikke igangsatt men startes våren 2015 når rense-

anlegget er i drift. 

 Det er kjøpt inn ny liten spylebil med utstyr for innvendig kamerakontroll av avløpsledninger. 

Denne er tatt i bruk for avdekking av ”restfeil” på ledningsnett etter renovering av hovedtraceer. 

Hovedundersøkelse av ledningsfeil i nedbørsfelt Myrene/Bjønnes er avsluttet, og undersøkel-

ser er satt i gang i nedbørsfelt Tybakken. 

 Alle driftsbiler er utstyrt med nettbrett og tilgang til Gemini kartverk og VA-driftsovervåkingen.  

 Ny Hovedplan for Vann og Avløp 2013-2023 ble vedtatt av bystyret i november 2014. 

Avløp – Standard på kommunens tjeneste 2014 

Overtredelse av 
gjeldende rensekrav 

Tilknytning godkjen-
te utslipp 

Kvalitet og bruk av 
slam 

Utslipp fra overløp 
på nettet 

Ledningsnettets 
funksjon 

Mangelfull Dårlig God Dårlig God 

 

AK 84 maskiner og anlegg 

Maskinforvaltning / Verksted  Solborg  er offentlig autorisert  for arbeid på både person og lastebiler 
samt tyngere  anleggsmaskiner. Enhetens drifts-, vedlikehold- og anleggsbase er knyttet opp mot 
driftsstasjonen. 

Virksomheten er tilknyttet opplærings kontoret  i bil- og transportfag samt byggfag. Vi har i 2014 hatt 1 
lærling i bilfag  tunge kjøretøy. Det er søkt etter lærlinger i både byggfag og i transportfag, men har 
ikke fått ansatt i disse stillingene pga.manglende  søkere. 

Driftstiltak/resultat: 

 Løpende vedlikehold  av Arendal Kommunes  eide bil og maskinpark , i alt 157 enheter. Dissse 

skal minimum tilfredstille  gjeldende krav til EU godkjenning av person og lastebiler, samt  årlig 

godkjenning/ sertifisering av  anleggsmaskiner. 

 Totale driftstimer i 2014 på maskinparken tilknyttet Solborg driftstasjon var ca  18000 timer. 

 Videreført arbeidet med energiøkonomisering  på Solborg driftstasjon. 

 Videreført arbeidet med  efiktivisering av lastebil transporten tilknyttet maskinforvaltningen, ved 

at ny anskaffede lastebiler er utstyrt med et vekselflak system  som gir mulighet for en langt 

større flerbruk av bilparken. 

Følgende prosjekter er feridigstillet: 

Arbeid med tilbygg til verksted og lager  er ferdig med kontor for verksmester i tilknytning til verkstedet 
samt godkjent garderobe og spiserom for verkstedansatte. Lagerkappasitet for anleggsutstyr er også 
betydelig forbedret. 

Anlegg gjennomført av egen anleggs avd.: 

 Gabriel Scottsvei og Sølvfaksveien, omlegging av VA-ledninger 

 Skibevik – Kongshavn, omlegginger av VA-ledninger 

 Stintebakken – Høyveien, omlegging av VA-ledninger 
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 Munkejordet – Østregate, omlegging av VA-ledninger 

 Fløyveien – Blødekjærheia, omlegging av VA-ledninger 

 Damgaten, omlegging av VA-ledninger 

 Skilsø, ombygging av landtak 

AK 86 Parkering 

AK 86 – Parkering har ansvar for å håndheve parkering i hele kommunen i henhold til Vegtrafikkloven 
med forskrifter. Virksomheten har driftet Pollen p-hus og P-hus Vest i tillegg til Torvet p-hus i tillegg  
til  parkeringsautomater på gateplan. Virksomheten har kompetanse til å være en ressurs i forhold til 
planlegging for varelevering og framkommelighet. 

Utskiftingsplan for parkeringsautomater er ikke laget. Investeringsmidler er overført til 2015. 

Arbeid med etablering av flere ladestasjoner for elbiler er utsatt til 2015. 

AL 09 Trafikksikkerhet 

Arbeidslaget behandler og besvarer henvendelser fra publikum der trafikksikkerhet er tema, 

gjennomgår nye reguleringsplanforslag og søknader om skoleskyss for elever med særlig farlig skole-

vei. Deltar på møter med ulike grupper og etater så som skoler, FAU, Trygg Trafikk, Statens veg-

vesen, fylkeskommunen, befaring og møter med publikum samt planlegger tiltak i henhold til priorite-

ringer i kommunedelplanen. Herunder: 

 Planlegging av tiltak etter behandling av innspill fra publikum, etater og andre. 

 Etablering av prosjekt ”Trafikksikker kommune” 

 Rullering av kommunedelplanen for trafikksikkerhet. 

 Gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak 

Gjennomførte tiltak: 

 Etablering av nytt trafikkområde med korttidstopp for foreldrekjøring’ ved Roligheden skole, nytt 

korttidsstopp og gangvei til Stinta skole, startet opp bygging av nytt trafikkområde med korttids-

stopp og busstopp Hisøy skole. (ferdig 2015) 

 Legging av fartshumper flere steder over hele kommunen 

 Skilting med redusert hastighet div. steder 

 Etablering av ny fotgjengeroverganger div. steder 

 Etablering av gangsti fra Myrene mot Stinta skole 

 Busstopp og snuplass for buss ved Løddesøl skole i forbindelse med at elevene er flyttet til 

Rykene skole  

 Fortau Dyvika (ca 120m) 

 Fortau Grubenåsen (ca 100m) 

 Div. andre mindre tiltak 

Om rullering av kommunedelplanen 

Arbeidet startet høsten 2014 med planlagt ferdigbehandling våren / sommeren 2015. Rulleringen  
startet med gjennomgang av planens prioriteringslister. Planen har til nå inneholdt flere hundre tiltak 
med prioritet 1, 2 eller 3. Det er ønskelig å redusere antall tiltak i listen slik at det er mer realisme  
mellom antall tiltak og tilgjengelige ressurser for gjennomføring i planperioden. Planen er nå ute på 
høring frem til 31.mars 2015 med påfølgende politisk behandling. 

Arbeidsgiverstrategien 

Tema fra ”Sammen om framtida” er benyttet i fellessamlinger i enheten, på arbeidslagsnivå og i noen 
grad i medarbeidersamtaler. Heftet gir et godt grunnlag for refleksjon. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med et stort antall medarbeidere, men ikke alle. Fullstendige 
runder er planlagt i 2015. Enheten har ikke gjennomført brukerundersøkelser. 



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

69 

 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Enhetens HMS-mål: 

 Sikkerhet for egne medarbeidere, ingen arbeidsrelaterte skader 

 Fokus på egen og andres sikkerhet  

o Vår egen HMS-håndbok med rutinebeskrivelser 

o Oppdatert stoffkartotek og kunnskap om farlige stoffer 

o Gode skiltplaner for arbeid på offentlig vei og oppfølging av disse 

 Det er spesielt fokus på godt HMS-arbeid i tilknytning til egne ansatte som utfører arbeid med 

høyere risiko for skader. Vernerunder utføres jevnlig på disse stedene. 

For å bedre sikkerheten ved egne anlegg, gjennomføres det ROS-analyser på alle egne anlegg av 
noe størrelse og for ombyggingen på Saulekilen. Vi benytter eget opplegg som er beskrevet i en-
hetens HMS-håndbok. 

Det er gjennomføret 12 vernerunder på anlegg i egenregi, 3 vernerunder på verksted, 12 vernerunder 
på Saulekilen under ombyggingsarbeidene, 6 vernerunder på 31 installasjoner på avløpsanleggene, 4 
vernerunder på vannverksinstallasjonene og en vernerunde på parkeringen. Vernerunde på rådhuset 
ble besluttet utsatt i husrådet til etter omflyttingene 2015. 

Medarbeiderne på avløp og anlegg får oppfølging fra AAM mvt vaksinasjon.  

Løfteutstyr er kontrollert av godkjent kontrollør etter fastlagt plan. 

Alle medarbeidere i avløpssektoren har hatt legeundersøkelse i 2014. I forbindelse med undersøkel-
sen er det også foretatt tilfredshetsundersøkelse via Agder Arbeidsmiljø. Tilbakemeldingene er posi-
tive fra alle. Det er gjennomført revaksinasjon av tre medarbeidere. 

Det er gjennomført stroppe/krankurs med sertifisertifisering  

Det har vært holdt førstehjelpskurs for trafikkbetjentene. 

Trafikkbetjentene har fokus på sikkerhet i trafikken mht. synlighet og bruk av brodder.  

Arbeid med miljøfyrtårn sertifisering  startet opp i 2012, godkjenning forutsettes  våren 2015 

Det er kun meldt inn mindre avvik i hele enheten. Alle er lukket. 

Vår egen HMS-håndbok er oppdatert. 

Rutiner og sertifisering vedr arbeidsvarsling og arbeid på vei pågår fortløpende. 

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
94.7 100 103,7 

 

Endringene i årsverk skyldes at enheten har fått tilført årsverk i forbindelse med organisasjonsend-
ringen sommeren 2014. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2014 
Enhetens 
Mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,6 1,14 
  

Fravær langtid (%) 4,16 2,66 
  

Nærvær (%) 94,26 96,2 92 95 

 

Enhetens nærvær er høyere i 2014 enn 2013 og over målet på 95%. Tallene omfatter bare Kommu-
nalteknikk. I Geodata er nærværsprosenten 97,4. 
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04 – Helse barn og unge 
Enhetsleder: Aslaug Hustadnes 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  22 781   22 467   25 154   23 057   -2 097  109,1 

Sum inntekter  -4 658   -3 991   -3 792   -2 767   1 025  137,0 

Netto driftsramme enheten  18 123   18 476   21 362   20 290   -1 072  105,3 

 

Det er første gang at enhet Helse barn og unge ikke har avsluttet året med et budsjett i balanse. 

Overforbruket som vises har flere grunner. Et tilskudd fra Helsedirektoretet på kr. 400 000 skulle set-
tes på fond for 2015, det lå inne da regnskapet ble summert, for så å bli tatt ut etterpå. Tilskuddet var 
gitt til styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole og skulle benyttes til lønnsmidler for en 
50% helsesøsterstilling i videregående skole. 

KLP–pensjon gav et merforbruk i 2014 på kr. 475 000.  

Enheten ble belastet kr. 50 000 i strøm som ikke var budsjettert. 

Jeg varslet i 3. tertialrapport om usikkerhet vedrørende resultatet ved årets slutt. Det ble derfor innført 
kjøpestopp i avdelingen fra 1. desember 2014. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Enhet helse barn og unge ble fra 01.06.14 en avdeling i enhet Levekår og endret navn til Arendal hel-
sestasjon. I omorganiseringen ble Barne- og familieteamet, psykisk helseteam for barn og unge og 
deres familier, organisatorisk og administrativt flyttet til nyopprettet avdeling forebyggende tjenester for 
barn unge og familier. 

Enhet Helse barn og unge har gjennom 2014 holdt fokus på sine satsingsområder. 

Tidlig innsats i alle ledd har vært viktig for oss. Arendal kommune har fra 2007 til 2014 vært en av 26 
modellkommuner i Norge. Vi har sammen med andre kommunale tjenester utviklet en samarbeidsmo-
dell som vi har kalt ”Vi ser – vi samhandler.”   

Modellen omhandler hvor du som fagperson som jobber med barn og unge  skal gå med din bekym-
ring. Helsestasjonen har ansvaret for Oppvekst–team 0 – 6 år. I teamet kan sammensatte saker tas 
opp. 

Å komme tidlig inn handler om å komme inn når barnet ligger i mors mage. Jordmødrene følger opp 
gravide som trenger ekstra oppfølging under svangerskapet. Noen av dem tas videre til Oppvekst– 
team hvor både barnevern, Nav, PPt og psykisk helse for barn og  voksne kan delta. Den gravide eller 
foreldrene til barna blir invitert til helsestasjonen til en forsamtale for å sortere hva utfordringene hand-
ler om, før det tverrfaglige teamet møter den gravide eller barnets foreldre.  

Tidlig innsats handler om å bistå foreldrene til å bedre oppvekstforholdene til barnet. Det er svært 
viktig å se hele familen, ikke bare barnet som gir uttrykk for at noe er vanskelig. Helhetsbildet er viktig. 
Dette er tidkrevende tverrfaglig arbeid, men helt nødvendig for å få til endring som skal vare over tid. 

Den nye samarbeidsmodellen ble presentert til aktuelle tjenester våren 2014. Fra høsten 2014 og 
videre i 2015 skal alle barnehager i kommunen og andre aktuelle tjenester få besøk for gjennomgang 
av modellen av medlemmer fra arbeidsgruppen som har utarbeidet modellen.  
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Det har vært en jevn økning av henvendelser til Oppvekst-team etter hvert som modellen har blitt gjort 
kjent. 

Helsesøstrene i skolehelsetjenesten har gjennom året meldt en del avvik på oppgaver de ikke har hatt 
tid til å gjennomføre i henhold til nasjonal veileder / retningslinjer. 

I slutten av året fikk avdelingen tilført ett nytt årsverk, det gikk til styrking av skolehelsetjenesten og 
spesielt til Moltemyr og Stinta 1 – 10 skoler. Begge skolene er mottaksskoler for innvandrere og flykt-
ningebarn som kommer til Arendal. Det er spesielt store levekårsutfordringer i disse områdene. 

Helsesøstrene som jobber med de minste barna på helsestasjonen, 0 – 5 år, har og meldt avvik på at 
de ikke greier å gjennnomføre alle helsekontroller som nasjonal veileder anbefaler. Konsultasjon ved 
18. mndr. tilbys ikke som en del av standard programmet ved helsestasjonen. 

Jordmortjenesten 

Det har vært 405 gravide som har gått til svangerskapsomsorgen ved jordmor på helsestasjonen. 

I følge nye retningslinjer for barselomsorgen som kom fra Helsedirektoretet i 2014 bør alle som har 
født og reiser tidlig hjem fra sykehuset få hjemmebesøk av en jordmor innen 48 timer etter hjemreisen. 
Oppfølging av jordmor er viktig for både mor og barn første tiden etter fødselen. Dette er vanskelig å 
gjennomføre med dagens årsverk. Noen få hjemmebesøk er gjennomført sammen med helsesøster til 
noen med ekstra behov. Ca. 30 unge gravide mellom 15 og 20 år har fått hjelp og oppfølging ved den 
kommunale svangerskapsomsorgen siste året. 

Helsestasjonstjenesten 

Det har kommet 470 nyfødte barn til vår kommune i 2014. 

Det har vært jobbet mye for å bli godkjent som ammekyndig helsestasjon. (forventet godkjenning i jan. 
2015). 

Startet implementeringen av den tverrfaglige samarbeidsmodellen: ”Vi ser – vi samhandler”. 

Modellen er et resultat av det nasjonale Modellkommuneprosjektet hvor Arendal har vært en av 26 
modellkommuner i Norge fra 2007 – 2014. 

Helsestasjonen er ansvarlig for organisering og drifting av Oppvekst-team for barn 0 – 6 år. I løpet av 
2014 har det vært avholdt 57 ulike møter i oppvekst- team hvor 17 barn og 7 gravide følges opp. 

Det har vært tilbud om  Unge-mødre gruppe med oppstart to ganger i året til unge mødre som trenger 
ekstra støtte og oppfølging. Det har vært god deltagelse, ofte er det venteliste for å delta.  

Helsestasjonen har arr. svangerskapskurs der jordmor og helsesøster var kursholder. I tillegg har vi 
gitt tilbud om ”Godt Samliv”–kurs. Mange par har deltatt på kurset som har gått over to kvelder. 

Det ble fra høsten 2014 innført en ny vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, Rota-virus vaksine som 
skal gis to ganger til spedbarna. Kommunene ble i tillegg pålagt ansvaret for BCG vaksinasjon av ny-
fødte etter nasjonale retningslinjer. 

Det har vært jobbet mye med gjennomgang av ulike prosedyrer/retningslinjer i 2014. 

I tillegg har vi jobbet med forberedelse til brukerundersøkelse som skal gjennomføres i starten av 
2015. 

Helsestasjonen har vært sentral i å dra i gang et nettverk av barneansvarlige i kommunen, de har et 
ekstra ansvar for å se barna som pårørende og spre den viktige kunnskapen blant sine kollegaer. 

Vi har videreført det tverrfaglige kompetansehevingsprogrammet ”Trygg hjelper i møte med barn” i regi 
av RVTS. (Regionsenter for vold og traumatisk stress). 

Arendal helsestasjon ved helsestasjonstjenesten hadde tilsyn fra Fylkesmannen i 2014. 

Det ble ingen avvik. 

Barne- og familieteamet 

Kommunens psykiske helseteam for barn , unge og deres familier. 

Teamet bestod av psykiatrisk sykepleier, pedagog, sosionom, psykolog og helsesøster. 
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Dette var kommunens lavterskel psykisk helseteam. De jobbet i nært samarbeid med jordmødrene og 
helsesøstrene. Teamet hadde et næt samarbeid med ABUP (Agder barne og ungdomspssykiatri). 

Fra 1. juni ble teamet organisatorisk flyttet til ny avdeling Forebyggende tjenester for barn og unge. 

Skolehelsetjenesten 

Arendal kommune har 11  1.- 10. skoler (barne- og ungdomsskoler), og 7 barneskoler (1. – 7. trinn). 

Skolehelsetjenesten gir et likt tilbud til kommunale og private skoler. 

Skolehelsetjenesten har i 2014 hatt 6,2 årsverk fordelt på 9 helsesøstre. I desember 2014 ble det til-
delt ett nytt årsverk som skulle bemannes fra januar 2015. 

Skolehelsetjenesten følger nasjonale retningslinjer og veileder. Det har vært ca. 500 førskolebarn til 
undersøkelse hos helsesøster og lege ved Helsestasjonen i løpet av året. 

Alle elever er tilbudt vaksinasjon etter nasjonalt vaksinasjonsprogram. I 2. klasse er elevene vaksinert 
mot difteri, stivkrampe og poliomyelitt. Alle elever i 6. klasse er tilbudt vaksinasjon mot meslinger, 
kusma og røde hunder. ( 1. dose gitt ved 15. mndrs. alder). Alle jenter i 7. klasse er tilbudt vaksine mot 
livmorhalskreft.  Vaksinen er gitt i 3 doser i løpet av skoleåret. 

Alle elevene i 10. klasse har fått tilbud om vaksine mot difteri, kikhoste og stivkrampe og poliomyelitt. 

Det har vært ca. 500 elever pr. årskull. De aller fleste takker ja til vaksinasjonen som blir tilbudt. 

Når elevene slutter ved ungdomsskolen får alle utlevert vaksinasjonskort med oversikt over vaksiner 
gitt iht det norske barnevaksinasjonsprogrammet. 

Helsesøstrene har fast treffetid på alle skolene hvor de er tilgjengelig for samtaler med barn og ung-
dom med fysiske og psykiske vansker. Behovet er større enn de kan håndtere. 

Helsesøstrene gjennomførte en del undervisningstimer i på ulike klassetrinn i skolene, bl.a. om valg 
og verdier, psykisk helse, samliv og seksualitet. Målet er å forebygge risiko-adferd, psykiske lidelser 
og tidlig seksuell debut. Helsesøsstrne har og deltatt på føreldremøter både på barne og ungdoms- 
trinnet om bl.a. kost, søvn og helse, samspill foreldre/barn og den utfordrende ungdomstida.  

Helsesøster er med i det tverrfaglige samarbeidet på skolene og sitter som medlem i oppvekst- team. 

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående skole 

HFU har i 2014 hatt åpent hver tirsdag på dagtid og onsdag ettermiddag. Det er gratis lavterskeltilbud 
for ungdom mellom 14 og 24 år. HFU hadde åpent gjennom hele sommeren. 

Det har kommet mange ungdommer som ønsker samtaler og som sliter med hverdagen og sin psykis-
ke helse. 

I tillegg jobbes det med forebygging av uønsket svangerskap og abort. 

Det tas mange prøver for å sjekke om det er seksuelt overførbare sykdommer. HFU er bemannet med 
helsesøster og lege i tillegg til jordmor og sosionom som jobber der i 10 % stilling. 

Pga. nytt datasystem er der usikkerhet rundt antall konsultasjoner i 2014. 

Helsesøstrene i videregående skoler opplever stor pågang fra elever som sliter og trenger en å snak-
ke med. De opplever at tiden ikke strekker til, spesielt ved Arendal videregående skole har det vært 
svært knapp helsesøsterressurs i 2014. 

Arbeidsgiverstrategien 

Heftet ”Sammen om framtida!” er delt ut og gjennomgått til alle medarbeiderne. Det er planlagt å bruke 
mer tid på arbeidsgiverstrategien våren 2015. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten/avdelingen fikk godt resultat ved medarbeiderundersøkelsen. Det jobbes med å tilrettelegge 
for et godt mestringsklima hvor medarbeiderne støtter hverandre og deler kunnskap og erfaringer med 
hverandre. Et godt arbeidsmiljø er grunnsteinen for at et godt mestringsklima skal fungere og videre-
utvikles. 

Det har vært jobbet med brukerundersøkelse høsten 2014, den gjennomføres i februar 2015. 
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Arendal helsestasjon ble miljøsertifisert i februar 2014. Det ble markert med besøk av ordfører for 
overrekking av diplomen. 

Arendal helsestasjon er med i kommunens beredskapsplan. Helsestasjonens ansatte ved leder står 
ansvarlig for etablering av EPS – evakuerte og pårørendesenter i kommunen ved en event. stor krise/ 
katastrofe med mange innbyggere involverte. 

Enheten/avdelingen har eget verneombud og et godtfungerende HMS – utvalg som møtes jevnlig. 

Leder har gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte ved helsestasjonen. 

Smittevern og vaksinasjonskontoret 

2014 har vært et år med lavere bemanning ved kontoret. 

Første prioritet har vært smittevernsarbeidet som er en lovpålagt tjeneste kommunen må ha. 

Er det mindre smittevernoppgaver tas det imot innbyggere som ønsker vaksiner i forbindelse med 
utenlandsreiser. 

Det gir en liten inntekt, avhengig av hvor mye tid som kan disponeres til reisevaksinasjon. 

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
26,35 27,32 27,32 

 

Avdeling Arendal helsestasjon fikk tilført ett nytt årsverk i desember 2014. Årsverket gikk til styrking av 
skolehelsetjenesten 6 – 16 år. Årsverket bemannes og telles med fra 2015. 

Fra juni 2014 ble ny organisering satt i funksjon. Barne- og familieteamet med 4,4 årsverk  ble da or-
ganisatorisk flyttet til nyopprettet avdling forebyggende tjenester for barn unge og familier. 

Årsverkene tas ut fra avdeling Arendal helsestasjon fra 2015. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,0 0,2 1,5 1,0 

Fravær langtid (%) 5,8 2,8 6,5 3,0 

Nærvær (%) 93,3 97,0 92 96,0 

 

2014 har vært et godt år med lite sykdom i personalgruppen med nærvær på 97 %. 

Korttidsfraværet er svært lavt. Langtidsfraværet er også lavt. Langtidsfraværet skyldes at noen få per-
soner har vært lenge syke og borte fra jobben. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. 

De sykmeldte følges opp av leder, Nav og Agder Arbeidsmiljø hvis det er aktuelt. 
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05 – Barnevern 
Avdelingsleder: Svenny Karlson 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  67 062   88 034   95 024   84 264   -10 760  112,8 

Sum inntekter  -8 751   -30 903   -29 437   -19 379   10 058  151,9 

Netto driftsramme enheten  58 311   57 131   65 587   64 885   -702  101,1 

 

Samlet regnskap for enhet 05 viser en overskridelse på 702 000 kroner. Dette forklares med at Barne-
verntjenesten sine hjelpetiltak og overføringer til statlige institusjoner isolert sett har en overskridelse i 
2014 på ca 2,5 millioner, mens mottak enslige mindreårige og boliger enslige mindreårige hadde et 
overskudd på ca 2,2 millioner. 

Enhetens tjenester 

Kommuneplanen 2011-2021 har følgende delmål knyttet til utsatte barn og unge:  

”Ha synlige og lett tilgjengelige tjenester for å gi barn og ungdom hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. 
Samarbeide innenfor det enkelte oppvekstområde mellom ansatte i barnehage, skole, barnevern, 
PPT, skolehelsetjeneste, oppvekstmedarbeidere og fritidsmedarbeidere for å utfylle hverandres kom-
petanse og skape et helhetlig tilbud i nærmiljøet. Standardisere rutinene innen det tverrfaglige samar-
beidet i Arendalsmodellen. Legge til grunn en forpliktelse overfor barn og ungdom for å sikre at deres 
behov blir ivaretatt. Alle som jobber med barn og ungdom må reagere gjennom bekymringsmeldinger 
dersom en mener at dette ikke er tilfelle.” 

Enhet barnevern bestod av barneverntjenesten, oppvekstmedarbeidere, ungdomsteamet og avdeling 
for enslige mindreårige flyktninger. Enheten opphøret til 01.06.14 og ble en del av enhet levekår. 

Avdeling barnevern fikk ny leder fra primo august. 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste som i stor grad styres av pågangen av meldinger, under-
søkelser og tiltak. 

Det var tilsyn i barnevernet i 2012 og avviket på fristoverskridelser i undersøkelsessaker er fortsatt 
ikke lukket. Fristoverskridelsene økte utover året og utgjorde totalt 169. Det har vært et stort fokus på 
å lukke avviket, og fylkesmannen ga i desember kommunen en absolutt frist til 010415. Ansatte jobbet 
overtid i vår og det er brukt ekstern bistand gjennom høsten 2014 og utover 2015. 

Det har vært en liten økning i antall barn barnevernet har jobbet med totalt (806) og en liten økning i 
antall meldinger. En stadig økende andel meldinger gjelder barn av utenlandsk opprinnelse og repre-
senterer 33 ulike land.  

Antall fylkesnemdsaker er økt fra 33 i 2013 til 48 i 2014. 

Antall voldssaker som er meldt til politiet har økt fra 13 i 2013 til 26 i 2014. 

På slutten av året har barnevernet hatt et høyt og økende sykefravær.  

Fagforeningen fremmet varslingsak vedr arbeidsmiljøet i slutten av oktober. Et eksternt firma har fulgt 
dette opp. Saken ble ikke avsluttet innen årets utgang.  
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Enslige mindre årige flyktninger 

Avdelingens målsetting er å gi den enkelte ungdom et best mulig utgangspunkt for en selvstendig 
tilværelse i Norge.  Oppfølging og veiledning gis i forhold til helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og 
viktige framtidsvalg. 

Avdelingen har arbeidet med å implementerer målrettet miljøarbeid som faglig platform, samt utarbei-
det rutiner for å følge opp ungdommer i forbindelse med helse.  

Av 29 unge som i 2014 avsluttet sitt 5 års program var det kun 4 som ikke var i utdanning eller arbeid 
ved årsslutt. 

Ungdomsteamet 

Frem til 1. september drev Ungdomsteamet etter sin virksomhetsplan og målsettinger. Etter denne tid 
ble teamet omorganisert og høsten forløp med ordinær virksomhet samt mye arbeid i forbindelse med 
sammenslåing og etablering av ny avdeling. 

Det har vært en svak nedgang i Ungdomskontrakter grunnet positive regelendringer i bruk av Konflikt-
råd. Ellers har pågangen vært stor, og det har bl.a. vært økning i tiltaksarbeid fra Barneverntjenesten. 

Arbeidsgiverstrategien 

Heftet ”Sammen om framtida!” er delt ut til alle medarbeiderne. Den skal være kjent for alle og tas opp 
i HMS-utvalg og personalmøter. Det er litt ulikt hvilke temaer som er vektlagt.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Det er opprettet HMS-utvalg bestående av lokalt verneombud, tillitsvalgt og barnevernleder. HMS-
utvalget har gjennomført kurs i regi av kommunen og avholder møter i henhold til planen.  Ungdoms-
teamet inngikk som en del av dette utvalget frem til omorganiseringen i september 2014 og dannet 
etter dette et eget utvalg som avholdt to møter og gjennomført kurs. 

Avdeling enslige mindreårige har et etablert HMS utvalg som har vært på kurs og i rute i forhold til 
møtevirksomhet og ivaretagelse av oppgavene. Utvalget vil følge kursrekken som kommunen iverkset-
ter.  

Årsverk 

Denne kommenteres ikke da enheten er opphørt fra 01.06 og tallene ikke representerer de organisa-
sjonsendringene som er gjennomført. Barnevernet kommenteres i rådmannens del 1.   

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,1 1,7 
  

Fravær langtid (%) 7,4 6,1 
  

Nærvær (%) 90,5 92,2 92 93 

 

Enheten har et nærvær som er litt høyere enn kommunens mål og litt lavere enn enhetens mål, dette 
til tross for et økende fravær i barneverntjenesten mot slutten av året. 
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06 – Kulturenheten 
Enhetsleder: Kristin Lundby 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  96 417   107 866   113 834   108 330   -5 504  105,1 

Sum inntekter  -20 538   -23 601   -23 054   -17 342   5 712  132,9 

Netto driftsramme enheten  75 879   84 265   90 780   90 988   208  99,8 

 

Omsetningen er høyere enn budsjett, men driftsresultatet er innenfor budsjettrammen. Avviket skyldes 
i hovedsak at spillemidler til anlegg eid av kommunen og anlegg eid av lag og foreninger overføres fra 
fylket via kulturbudsjettet før de fordeles til mottakerne. Midlene blir ikke budsjettert og varierer fra år til 
år. I tillegg kommer avvik knyttet til sykepengerefusjon, omsetning knyttet til bl. a. park, Kilden,  
Bomuldsfabriken og Bakgården samt tilskudd knyttet til bl.a. livssynsnøytrale gravferdslokaler og tiltak 
fattigdom. Tilskudd lag og foreninger er utbetalt som budsjettert og etter enkeltvedtak politisk. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Kulturskolen 

 Kulturskolen har arbeidet med tilrettelegging av arbeidsplasser for de lærerne som ikke har hatt 

gode arbeidsforhold. Gjennom investeringsbudsjettene for 2012 og 2014 har det blitt bevilget 

penger til fornying av alle skolens pianoer og skolen har nå fem nye pianoer av meget god  

kvalitet. 

 Fra sommeren 2015 må kulturskolen over i midlertidige lokaler, i påvente av utredning og 

beslutning om hvor skolen i fremtiden skal ha permanent tilholdssted. 

Biblioteket 

 Automatisering og omorganisering - 2014 har hatt fullt fokus på automatiseringsprosjekt som 

skal være ferdigstilt i april 2015. Dette har medført mange ekstra oppgaver i tillegg til daglig 

drift. I perioden har vi kassert store mengder medier for å aktualisere samlingen, vi har konver-

tert hele samlingen til RFID (radiobrikkemerking, som er en forutsetning for automatiseringen) 

og vi har gjort nødvendige flyttinger av hyller med mer.  

 Ny organisasjonsmodell – denne begynner å finne form og viser at vi har fått en mer helhetlig 

sammenheng i organiseringen av arbeidsoppgavene. Den nye modellen skal evalueres bredt 

høsten 2015. 

 Utlån/besøk - Helt siden 2012 har vi i likhet med resten av landet sett en nedgang i besøk og 

utlån. Nå ser dette ut til å ha flatet ut, og tallene for 2014 viser svært små endringer fra året før. 

Vi tror at det nye tilbudet med e-bøker er en av grunnene til at nedgangen har stoppet opp.  

Vi tror også at automatiseringsprosjektet og oppgraderingen av biblioteket ellers vil skape ny 

interesse fra store potensielle brukergrupper, kanskje spesielt skoleelever.  
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Barn og unge /forebyggende folkehelse 

 Enheten har hatt flere tilbud med teater for barn, barnefilm, drageverksted, rytmeskole både for 

barnehager, skoler og for barn i følge med foreldre. Ofte gis tilbudene som en del av andre  

arrangement, for eksempel Vinterfestivalen. 

 Den kulturelle skolesekken har hatt både kommunale og fylkeskommunale tilbud ut til skolene. 

 Kilden fritidsklubb har i 2014 vært driftet som tidligere år - Kilden har vært åpen tirsdag til fre-

dag hele skoleåret med et besøk på mellom 60 og 120 pr kveld. Via eksterne midler ble det 

holdt åpent en dag i uken også gjennom sommeren. 12 band med ca 50 ungdommer har til-

sammen øvd 2000 timer i året. Studioet har vært i bruk ca 500 timer i året. Det har vært gjen-

nomført 6 konserter med ungdom (Kildenrock). Snittbesøk ca 80. Ellers et tett samarbeid med 

Rytmisk fabrikk på Munkehaugen (Musikkbyen Arendal).Forøvrig har mange eksterne bruke-

re/lag og foreninger benyttet lokalitetene på Kilden. 

 Kilden har ansvar for den faglige oppfølgingen av fritidsmedarbeiderne i oppvekstområdene. 

 Kulturenheten har i tett samarbeid med NAV og andre forebyggende instanser ansvar for 

kommunens bekjempelse av fattigdom knyttet til ferie og fritid for barnefamilier. 45 familier fikk 

innvilget opplevelseskort i 2014. Kommunens innsats kan oppsummeres i 4 hovedtiltak: 

1) Støtte til deltakelse i lag og foreninger for barna i familiene 

2) Nærmiljøturer og aktiviteter (kino, skiturer, aktivitetsdager..) 

3) Turer i skoleferiene (vinter, sommer & høst) 

4) Utstyrssentral (innkjøp av utstyr for utlån til målgruppen). Kan også lånes av skoler m.v. 

 Marka Fritidsklubb har fast samling hver tirsdag, i tillegg til ulike turer. Gjennom Marka Fritids-

klubb får ungdom prøve mange ulike friluftsaktiviteter. 

Park, idrett, friluft, fysisk aktivitet/forebyggende folkehelse 

 I forbindelse med planlegging av ny E18 arbeides det tett med vegvesenet for å sikre 

 gode løypetraseer for både sommer og vinterbruk der målsetting er et godt utviklet løypenett 

 for byens befolkning.  

 Det arbeides også med rundløyper Arendal idrettspark med tilknytning eksisterende løypenett 

mot Tveiten og Granestua samt turvei med lys Harebakken – Myra. 

 Parkeringsplassene på Tveiten og Granestua er nå ervervet av kommunen. Parkeringsplass 

ved Granestua er blitt asfaltert, Tveiten blir asfaltert. 

 Turvei – Skare til Hastensund – arbeidet med å bedre standarden på del av turveien, vedtatt 

forslag til reguleringsplan, med sikte på erverv for å sikre bedre standard. 

 Det ble fremforhandlet ny driftsavtale med Øynaheia løypelag for Øynaheia vinterturområde for 

årene 2015 – 2018. Avtalekommunene blir som før -  Arendal, Froland, Birkenes, Grimstad.  

Lillesand kommune har egen avtale. 

 Det er fremforhandlet ny avtale med Granestua tursenter om drift og vedlikehold av sommer- 

og vinterløyper i ”Arendalsmarka” for årene 2014-2016. Ny trase Bjørnebo - Nesheim. 

 Stuenes – ombygging av banen fra naturgress- til kunstgressbane fotball samt delanlegg for fri-

idrett ble påbegynt som en del av skoleutbyggingen. Ferdigstilles 2015. 

 Mye arbeid knyttet til forvaltning av Friluftsloven – befaringer, møteruttalelser angående hen-

vendelser om stengsler m.v. som hindrer almenhetens ferdsels og oppholdsmuligheter. Det ble 

i 2014 avklart en arbeids- og ansvarsdeling mellom juss- og kulturnettverket angående saks-

behandling av Friluftsloven. Det arbeides også kontinuerlig med sikring av almenhetens inter-

esser mht konkrete planforslag, særlig med tilgjengelighet fra nye og eksisterende boligom-

råder, eks. turstiforbindelse Nidelvåsen til Gamle Vestlandske hovedvei, jfr også kommune-

planen. 

 Det blir lagt ned mye arbeid fra kulturnettverket knyttet til søknader om spillemidler, søknader 

både for kommunen, for eiendomsforetaket og for søknader fra lag og foreninger.  

 Campus Grimstad Arena friidrettshall/landsdelsanlegg – her vedtok bystyret  å bidra med in-

vesteringstilskudd med kr 4.5 mill.  og kr. 60.000.- i årlig driftstilskudd i 20 år fra det året hallen 
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settes i drift. Det ble forutsatt at Grimstad kommune  må bidra med et liknende årlig driftstil-

skudd for bruk av anlegg i Arendal. 

 På kunstisbanen (vår og høst 2014) har det vært i overkant av 9.400 besøkende på kvelder og 

helger. I tillegg kommer  4.400 skoleelever på dagtid. Dette er en markant oppgang. 

Kulturvern 

 Kuben (tidligere AAKS) ble åpnet høsten 2014, og er Norges mest moderne museums-og  

arkiv-bygg. 

 Grunnlovsjubileet 2014 ble markert med foredrag og arrangementer i samarbeid med flere  

andre organisasjoner, blant annet åpent hus i Arendal gamle rådhus. Godt besøk. 

 Arbeidet med Arendals historie, forfattere er i gang og markedsføring av prosjektet er gjort 

blant annet gjennom egen nettside og foredrag.Utgivelse 2016, bind 1. 

 Kulturlunsjene i Cafe Buen og Kløcker Hus har trukket fulle hus. 

 Deltagelse i arbeidet med å danne det nye Aust-Agder muesum og arkiv –samt opprtettelsesn 

av Stirtelsen Bratteklev Skipsverft 

 Arbeid med kulturløyper i samarbeid med historielagene er videreført 

 Samarbeid med bl.a historielaget på Tromøy  og Sandum vel om arrangment rundt Henry  

Lawson, Autralias store nasjonaldikter med røtter på Tromøy. 

Arrangementer 

 Det er mange fine arrangementer i Arendal om sommeren. Det er imidlertid færre arrangemen-

ter enn for få år siden. I 2013 mistet vi Båtmessen. I 2014 mistet vi Korfestivalen og Bilmessen 

flyttet til Sør Amfi og Hovefestivalen blir ikke arrangert i 2015. For å opprettholde aktivitet i by-

kjernen er det viktig å tilrettelegge  for de arrangementer som gjenstår. Det vil også innebefatte 

Bakgårdskonsertene som må ses på som en institusjon i bykjernen, og som strekker seg over 

tre måneder. Arendalsuka er imidlertid en flott tilvekst og som i 2014 var større enn noensinne. 

Arendalsuka er et godt eksempel på hvor godt Arendals bysentrum kan fungere. Et kompakt 

sentrum skaper en intim atmosfære i vakre omgivelser ved vann. I 2013 var det 84 stands – i 

2014 var det 105 med ca. 150 ulike aktører. Kulturnettverket har samlet lagt ned en stor inn-

stas i gjennomføringen av Arendalsuka. 

 Arrangementskontoret søker å legge sine arrangementer slik at de ikke konkurrerer med andre 

faste arrangementer som ofte foregår i juli (Canal Street m.m.). Det ble solgt 1042 billetter på 

13 arrangementer i sommer. 2 arrangementer var gratis under Arendalsuka og til sammen var 

publikumstilstrømningen i sommer ca 1425. Dette er et gjennomsnitt på 97 publikummere pr. 

arrangement. Billettsalget er det laveste siden 2008. Det er sannsynligvis ulike årsaker til dette 

- profilen på bookingarbeidet, tøffere konkurranse, økonomiske forhold gir begrensninger i 

bookingarbeidet o.a. 

 I tillegg til arrangementskontoret har enheten en portefølge av egne arrangement og deltakelse 

i arrangement i samarbeid med eksterne aktører.  

Kulturinstitusjoner 

 Bomuldsfabriken Kunsthall har hatt 14 utstillinger (derav 9 i filialen ARTendal i sentrum), 7 

konserter, workshop og omvisning for 90 skoleklasser (tilsammen 115 omvisninger). 9 offentli-

ge innkjøp av kunst til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, KODE i Bergen, Trond-

heim kunstmuseum og Sørlandets kunstmuseum. Totalt 9 139 besøkende, derav 2 380 under 

18 år. 

 Kunstarena Torbjønsbu gruver – er i sluttfasen for innhenting av anbud. Planlegges oppstart 

høsten 2015. 

 Munkehaugen kultursenter har i 2014 hatt 34 arrangementer, konserter,  kurs  og seminarer. 

Besøkstall ca 1770, i tillegg kommer utleie til lag/foreninger/andre eksterne. Rytmisk fabrikk - 

som er et fylkesdekkende prosjekt for unge musikktalenter - har hatt 8 arrangement (konserter, 
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seminar, kurs) . Besøkstall ca 550. Forarbeid med ungdom for etablering av Kafe Frekvens – 

en alternativ rusfri kafe for eldre ungdom.  

Tilrettelagte fritidstilbud 

 Enheten har ansvar for støttekontakttjenesten. Vi har 491 brukere med vedtak om aktivitet i 

gruppe/støttekontakt. 300 har støttekontakt, 35 er i gruppe. 156 brukere er på venteliste. Vi har 

oppdragsavtaler med 279. Ingen vesentlige endringer fra 2013. Det er en utfordring å rekrutte-

re nok dyktige støttekontakter samt å få flere brukere til å velge gruppetilbud i stedet for støtte-

kontakt som er en 1:1 tjeneste. En del brukere står uten støttekontakt fordi det er vanskelig å 

finne støttekontakter med egnet kompetanse, i forhold til brukerens sammensatte utfordringer.  

 Vi har 9 ulike gruppetilbud innen psykriatri, psykisk funksjonshemmede, barn/unge og voksne. 

I tillegg har vi ukentlige turer/aktiviteter på sommeren. Nyttårsballet er årets høydepunkt! 

 Vi har et Etter Skole Tilbud (EST) for elever i ungdoms- og videregående skole lokalisert på 

Kilden Fritidsklubb. EST er for ungdommer som trenger tilsyn mens pårørende er på jobb, og 

de får vedtak om tjenesten via tjenestekontoret. 

Utfordringer / evt tjenester ikke gjennomført 

 I en situasjon med stram kommunal økonomi er oppfølging av vedtatt kommunedelplan for kul-
tur en utfordring. Hovedsatsingene her er: 
1. Øvings- og produksjonsfasiliteter for kulturskolen og det frivillige musikklivet. Det skal 

fremmes en sak til bystyret i juni 2015. Bystyret har satt av kr 10 mill i 2016 og 2017. Dette 

er et behov som har stått uløst i mange år og kan nå gå mot en løsning. Om avsatt beløp 

er nok til å sikre kulturskolen og det frivillige musikkliv lokaler som også kan ivareta fremti-

dig utvikling og behov, vil avklares i den pågående prosessen. 

2. Tiltak for å motvirke inaktivitet og for økt folkehelse. 

3. Prioritere turløyper, tilrettelegge for aktivitet der folk bor. 

 Kulturskoletimen ble avviklet fra 1. august 2014, da statstilskuddet ble tatt bort. Ingen lærere 

ble sagt opp, noen  ble omplassert og andre ”solgt” som lærerressurser til kommunens skoler, 

andre kommuner, skolemusikkorps og institusjoner. Imidlertid har vi ikke helt lykkes med å om-

plassere alle lærerene (5 lærerere fordelt på  110% stilling) og har også i 2015 en utfordring 

budsjettmessig. I verste fall, må noen sies opp. 16 kommunale og 2 private skoler og 222 ele-

ver mistet med dette gratis kulturskoletilbud.  

 Vi erfarer at det er en nedgang i tradisjonell frivillighet i lag og foreninger. Dette gir utfordringer i 

forhold til viktige oppgaver innen kultur og idrett og svært viktig for fremtidig utvikling av våre 

nærmiljø og tilbud til barn og unge. 

 Idretts- og friluftsinteressene må komme tidligere inn i planprosessen ved reguleringer av nye 

boligområder, jfr grenseområdene Engene/Birketveit. 

 Kultur har tilbud til skoler og barnehager, men vi merker at disse har stadig mindre midler til 

transport, særlig har dette blitt merkbart etter at nytt busselskap overtok. Tidligere avtale som 

kommunen hadde med Nettbuss er ikke videreført. Vi må vurdere om enda mer aktivitet/tilbud 

kan flyttes ut til områdene, men viktig at en avtale for transport av skoleelever og barnehage-

barn blir fremforhandlet.  Konsekvens blir at bare de barna som går i private barnehager og 

skoler eller er i gangavstand fra sentrum, kan delta i kulturtilbud i sentrum.   

 Skatehallen holder åpen tirsdager, torsdager og lørdager i regi av skateklubben og mandager i 

regi av Røde Kors. Hallen var stengt i sommer pga fukt. Det er funnet midlertidige løsninger på 

problemet. Arendal Eiendom jobber med permanente løsninger på fukt problemet. Det er kre-

vende å holde hallen stabilt åpent, kun med frivillig innsats.  

 Behov for opptrapping av maskininvesteringene i parkavdelingen. 

 Mangler stipend- og sponsormidler til talenter innen kultur- og idrettsutøvere (enkeltpersoner 

eller lag og ensembler) som satser på å nå / er på et nasjonalt nivå. 

 Mangler fullfinansiering av Arendal byhistorie (kr 600.000 pr år). 
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Arbeidsgiverstrategien 

Arbeidsgiverstrategien er tatt opp som tema i enhetens avdelinger. Vi jobber videre med den i møtene 
fremover med fokus på ”Etisk refleksjon” og ”Sammen for fremtiden!”. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen er drøftet i enhetens avdelinger. Det jobbes kontinuerlig med fokus på 
mestringsledelse (gjøre medarbeiderene gode) og mestringsorientert motivasjonsklima (læring- og 
kompetansedeling). 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Det arbeides regelmessig og godt, noe nærværstallene viser. 

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
59,07 59,05 59,39 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,03 0,95 
 

1 

Fravær langtid (%) 4,7 3,29 
 

4 

Nærvær (%) 94 95,76 92 95 

 

Langtidsfravær er vesentlig redusert i forhold til 2013.  

Med utgangspunkt i høyt langtidsfravær i 2013 har biblioteket laget en handlingsplan. Denne planen 
har lite konkret betydning for at langtidsfraværet i 2014 er innenfor målsetningene, men har samtidig 
gitt oss et signal om betydningen av å gjøre satsinger for å forebygge mulige arbeidsrelaterte skader. I 
handlingsplanen har vi også vektlagt fellesopplevelse som viktig bidrag til et godt arbeidsmiljø og slik 
også bedre arbeidshelse. Dette vil være et satsingsområde i årene framover. 
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08 – Organisasjon og personal 
Enhetsleder: Inger Mari Sørvig 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  50 570   55 483   58 403   55 497   -2 905  105,2 

Sum inntekter  -5 124   -8 457   -6 766   -4 194   2 572  161,3 

Netto driftsramme enheten  45 446   47 026   51 637   51 303   -334  100,7 

 

Enheten jobber i stor grad med menneskene i organisasjonen, og skal understøtte et medarbeider-
skap preget av mangfold og arbeidsglede Fra 01.06.2014 opphørte enheten, og ble en del av stab 
personal og kvalitet. Enheten har et forbruk i 2014 på 100,7%. Overforbruket skyldes i all hovedsak 
økning i deler av kommunens felleskostnader. Enheten har også fått større inntekter enn forutsatt i 
budsjett, og sett i sammenheng gir dette et merforbruk i 2014 på 334 000 kr.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Tjenestene i enhetene er i stor grad knyttet til menneskene som jobber i organisasjonen, satsingsom-
rådene i 2014: 

Helse, miljø og sikkerhet 

 HMS og Kvalitetssystem 

o Det er gitt opplæring til enhetsledere og avdelingsledere. Lederne vurderte selv om verneom-

budet skulle delta. 

 Videreutvikle HMS utvalgene gjennom en tydeliggjøring av utvalgets rolle 

o Kommunens verneområder er gjennomgått i samarbeid med Hovedverneombu og Hovedtillits-

valgte. Etter gjennomgangen har Arendal kommune 70 verneområder, og det er en kontinuerlig 

prosess å endre antall områdr i tråd med endringer i organisasjonen. 

o Det er gjennomført 3 timers kurs for alle HMS utvalg, bortsett fra brann og stabene på rådhuset 

for å gjøre kjent nye mål og retningslinjer for HMS utvalg i Arendal kommune. 

 Systematikk rapportering av HMS mål i enhetene 

o Rapportering av HMS mål i enhetene er fra 2014 en del av ordinær rapportering til tertial 

/årsberetning 

 Videreutvikle og tydeliggjøre bestillingen til bedriftshelsetjenesten 

o Det er utarbeidet handlingsplan for Arendal kommune bruk av bedriftshelsetjenesten 

o Det ble gjennomført samrabeidsmøter med BHT på  satrten av året. Dette er nå omgjort til sys-

tematisk oppfølging, evaluering og videreutvikling av Handlingsplanen for kommende  

år. 

 Nærvær 

o Målet om et nærvær på 93 % skal tydeliggjøres. I 2014 var nærværet 91,9% mot 91,6% i 2013. 

o Arbeidet med å følge opp enheter med høyt sykefravær har ikke blitt gjennomført i det omfang-

et som var forutsatt i 2014. Grenseverdiene som er satt som mål for det enkelte området må 

vurderes fortløpende, og arbeidet videreføres i 2015. 
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o Tiltaket ”Raskere frisk” var ute på anbud i 2014, og det ble besluttet å viderføre tilbudet i sam-

arbeid med Mandal, Marnadal, Flekkefjord, Farsund, Audnedal, Lindesnes og Åseral kommu-

ner.Tilbudet ble utvidet til å gjelde alle enheter. Enhetene måtte selv dekke egenandelen ek-

sempelvis gjennom å søke tilretteleggingstilskudd hos NAV, noe som førte til redusert bruk av 

Raskere frisk. Høsten 2014 valgte en derfor å dekke egenandelen etter avtale med personal, 

og denne enringen førte til at bruken økte igjen. 

Arbeidsgiverstrategi 

 Bidra til at prosessen knyttet til fornying av arbeidsgiverstrategien sluttføres og vedtas 

Arbeidsgiversgiverstrategien ble vedtatt  i april 2014. 

I forkant av vedtaket deltok enhetslederne med innspill og forslag til videreutvikling av strategi-

en. Videre har enhetslederne fått ansvar for å implementere og ta i bruke arbeidsgiverstrategi-

en i egen enhet.  

 God prosess for oppfølging av resultatene av Medarbeidersundersøkelsen 

Linda Lai var i Arendal i februar og i juni 2014 for å presentere resultaterne av medarbeider-

undersøkelsen og gi innspill til tiltak på et overordnet nivå.Lederne i Arendal kommune bør  

jobbe spesielt med Mestringsledelse, mestringsklima og autonomi. Temaet har vært oppe på 

enhetsledersamlingene for å inspirerer til å jobbe videre i egen enhet. 

Kompetanse  

 Det er påbegynt et arbeid for å utvikle en overordnet kompetansestrategi. Arbeidet bør 

videreføres i 2015. 

 Eureka kompetanse flyttet inn i nye lokaler i mai 2014, og har hatt stor aktivitetet i 2014. 

 Videreutvikling av Eureka kompetanse som et kurs og kompetansesenter har vært enn 

pågående prosess gjennom hele året. 

Arendal kommune mottok kompetanseprisen i 2014, og er et resultat av en langsiktig og sys-

tematisk satsing på kompetanse. 

Utvikling 

 Bidra til at SIKT Prosjektet (Sikkerhet, Identitet, Kontroll og Tilgang) lykkes.  

“Vår” del av prosjektet som gjaldt ansattes brukerkontoer ble gjennomført i tråd med prosjekt-

planen. 

Arbeidsgiverstrategien 

Enheten har jobbet med arbeidsgiverstrategien i sine enhetsmøter. Arbeidsmetoden var casebasert, 
og gjennom refleksjon har vi jobbet med for å få en felles forståelse av hva nøkkelbegrepen i  
strategien betyr for oss som medarbeidere og som tjenesteleverandør..  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

I arbeidet med medarbeiderundersøkelsen som vi har jobbet med på enhtessamlinger har vi hatt fokus 
både på kommunens og enhetens utfordringer.  Enhetens utfordringer ser litt annerledes ut enn de 
generelle for kommunen, og det framkom bland annet at medarbeiderne opplevde et stort fleksibili-
tetspress samtidig som det var lav score på kompetansemobilisering. Det har derfor vært viktig å ha 
fokus på disse punktene i overgangen til ny organisering. (se pkt under) Videre vil det være viktig for 
enhetsleder å jobbe videre med sitt utfordringsbilde uavhengig av hvilke enhet som skal ledes.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Enheten har hatt felles HMS utvalg med enhet IKT Strategi og forvaltning, og det ble holdt regelmessig 
møter fram til 1.juni 2014. I forbindelse med ny organisasjonsstruktur jobbet enheten mye med disse 
temaene første halvår 2014: 

 Aktiv kollegastøtte i den pågående prosessen- 

 Utarbeidet oppgavematrise for å tydeliggjøre oppgavene i den nye organisasjonen  

 Gjennomført felles samlinger for å tydeliggjøre ny rolle 
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Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
9,8 10,3 10,5 

 

Det har vært en økning i årsverk på 0,20%,noe som skyldes at en medarbeider som har hatt permisjon 
fra deler av sin stilling er tilbake i full stilling. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,2 0,5 
 

1,0 

Fravær langtid (%) 1,5 1,3 
 

3,0 

Nærvær (%) 97,4 98,2 92 96 

 

Enheten har høyt nærvær i 2014. Resultatene er ikke medregnet nærvær for tillitsvalgte, lærlinger og 
medarbeidere i stillingsbank. 
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09 – IKT-strategi – og -forvaltning 
Enhetsleder: Thomas Henriksen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  61 083   57 595   55 458   50 816   -4 642  109,1 

Sum inntekter  -1 983   -2 672   -13 231   -10 435   2 796  126,8 

Netto driftsramme enheten  59 100   54 924   42 228   40 381   -1 847  104,6 

 

IKT området har i flere år gått med underskudd. Ser man på de siste fire årene har underskuddet 
gradvis blitt mindre. Lavere priser og en målrettet innsats for å minimalisere kostnader har imidlertid 
gjort at resultatene for (hhv 2013 og) 2014 ender på å et langt mindre underskudd en i de foregående 
årene. IKT kostnadene øker imidlertid år for år basert på tilførsel av nye tjenester og indeksregulering. 
Når man også tar i betraktning at rammene har vært kuttet med totalt rundt 2 millioner i fireårsperioden 
er utviklingen svært positiv. Fortsatt prisstigning og økning i antallet digitale tjenester vil kreve riktig 
budsjett. I henhold til kommunens vedtatte digitaliseringsstrategi skal det de nærmeste årene gjen-
nomføres prosjekter for å skifte ut eller oppgradere kommunens hovedsystemer. Dette med tanke på 
videreutvikling av digitale tjenester med påfølgende effektivisering og gevinstuttak. Dette vil kreve 
ytterligere investeringer og opprettholdelse av dagens kostnadsnivå. Gevinstene tas ut og blir synlige 
på andre kostnadsområder enn digitalisering / IKT. 

Tabellen under viser den økonomiske utviklingen innen de viktigste områdene for IKT fra 2011 til og 
med 2014. Summen angir en nedgang på ca 3,2mkr siden 2011. Enheten for organisasjon og IKT 
hadde i 2011 et netto underskudd på 6,8mkr. 

Utgiftene til fagprogrammer har holdt seg svært stabil på tross av indeksregulering av priser og en 
positiv netto tilvekst av programmer / tjenester. I skolen har det skjedd en betydelig reduksjon av ut-
giftene grunnet langt rimeligere priser på nettverkstjenestene. Kommunens telefonikostnader har holdt 
seg på et relativt sett stabilt nivå med en god prisutvikling på avtalene knyttet til tjenesten. 

Økningen innen området print og trådløs kommunikasjon har økt på grunn av stadig mer satsing på 
trådløse nett. Brukertilgang og lagring angir en reduksjon i antallet samtidige brukere koplet til  
kommunens nett. Dette kan tilskrives god administrasjon av tilgangene blant annet gjennom selv-
betjeningsløsninger for personalansvarlige.  

Kostnadselementer IKT Agder 2011 2014 

Fagprogrammer Arendal 14 885 507,00 14 458 262,24 

Skolenett - Agderskolen 7 656 806,00 2 682 087,28 

Telefoni 981 145,00 894 010,16 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

I 2014 er det gjennomført flere felles IKT-prosjekter i IKT-Agdersamarbeidet og også gjennomført en-
kelte IKT-prosjekt og -tiltak kun i Arendal kommune. 
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Administrasjon 

IKT Agder har i 2014 gjennomført et prosjekt for identitetsstyring og tilgang med medvirkning fra kom-
munene. Prosjektet har levert løsninger for selvbetjening av passord og tilgangsstyring til kommunes 
forskjellige applikasjoner. Prosjektet tas videre i 2015 med sikte på en løsning for ekstern tilgang til 
kommunens tjenester vi ID-portalen (MinID, BankID mv). 

IKT gruppen har i 2014 startet en gjennomgang av kommunens dokumentasjon knyttet til informa-
sjonssikkerhet og internkontroll. En revisjon av dokumentasjonen vil være ferdigstill vinteren 2015. 

Kommunens løsning for publisering på web skal oppgraderes eller skiftes ut og prosjektarbeidet startet 
i 2014. 

Et større prosjekt for å oppgradere eller skifte ut dagens sak/arkiv system ble startet i 2014 og vil fort-
sette ut 2015. 

Helse og velferd 

Arendal deltar i et prøveprosjekt for ”nattilsyn med teknologistøtte” sammen med Grimstad og Risør 
kommuner.  

Det er montert sensorer for å  fange opp fall og uønsket vandring på natt. Alarmene kommer inn i en 
web basert portal hvor vi kan justere tid før utløst alarm, hvilke alarmer som skal være aktive og beve-
gelse ut av seng og bevegelse i rommet og dør som åpner og lukker også blir loggført. Tilgang til por-
talen har vi på pc`ene på vaktrom og de mottar SMS ved alarm. Alarmene kan også kvitteres ut på 
smarttelefonen hvor de journalfører sine arbeidsoppdrag.   

Det fungerer fint teknisk og vi har fanget opp pasienter som har falt.  

Utprøvingen viser at dette kan bidra til  økt trygghet for brukerne og ansatte. Det reduserer behovet for 
antall tilsyn. Det er i dag en nattevakt på ca 40 leiligheter og ofte behov for å kalle inn vikar.  Dette kan 
muligens reduseres, men det avhenger at alle leilighetene utstyres med utstyr som kan aktiveres ved 
behov. 

Det har vært gjennomført et pilotprosjekt for utprøving av nye trygghetsalarmer som er basert på mo-
bilteknologi og som utnytter nye områder knyttet til trygghetsalarm. Drift og vedlikehold for alarmtje-
nesten blir enklere og mer effektiv med mobile trygghetsalarmer. De utprøvde alarmene er billigere 
enn tradisjonelle alarmer både ifht anskaffelse, drift og vedlikehold. Prosjektet mener å ha opparbeidet 
seg kunnskap og funnet god informasjon for å utarbeide en kravspesifikasjon for en mulig tilbudsfore-
spørsel for nye typer alarmer i Arendal kommune. 

Plattformen for mobil pleie “PDA løsningen” ble skiftet ut med ny oppdatert mobilteknologi. 

For å imøtekomme krav om nødvendigheten av tilgang til trådløse nettverk er det i 2014 startet kart-
legging, planlegging og gjennomføring av utbygging av trådløse nettverk ved kommunens ulike helse 
og velferdsinstitusjoner. Dette arbeidet vil fortsette fremover ut fra kapasitet og tilgjengelig økonomi. 

IKT bistår med prosjektleder for anskaffelse av nytt journalsystem til legevakten. Prosjektet ble startet 
høsten 2014 og nytt system er planlagt implementert tidlig på høsten 2015. 

Oppvekst 

Prosjekt for implementering av nytt oppvekstfaglig system i grunnskole og barnehage i IKT Agder 
kommunene startet i midten av 2014 og har som mål å sette i drift nytt system for grunnskole og  
barnehage til skolestart 2015. På grunn av ikke–tilfredsstillende tilbud i markedet for barnehage-
området ble anskaffelsen stoppet og prosjektet skilt ut i to prosjekter for hhv grunnskole/SFO og  
barnehage. Målet er nå å sette et nytt skoleadministrativt system i drift våren 2016. Et tilsvarende sys-
tem for barnehage vil komme ca ett år senere i planene. 

Oppgradering av trådløs infrastruktur i skolen er videreført i 2014. Per februar 2015 er det kun fire 
grunnskoler i Arendal som ikke har tilfredsstillende nivå på trådløst nett. Dette vil komme i orden vinte-
ren 2015. 

Ellers er det i samarbeid med kommunene Grimstad og Froland opprettet en web basert ressurs til 
hjelp i arbeidet med å nå målene i K06 som omhandler digitale ferdigheter. Ressursen er tilgjengelig 
under agder.iktplan.no og er forankret hos Senter for IKT i utdanningen. 
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Tekniske tjenester 

Gode kartløsninger blir stadig mer sentralt, både som innsynsløsning for innbygger og som arbeids-
redskap for en effektiv saksbehandling. Eksisterende kartløsninger bygger på gammel teknologi og det 
ble i 2014 gjennomført prosjekt for innkjøp av ny fagprogram for geografisk informasjonssystem (GIS 
innsyn). Valgt løsning rulles ut i løpet av første halvår 2015 og er levert av Geodata basert på ArcGIS 
fra ESRI. Dette gir støtte mot geointegrasjonsstandarden, bedre visning av kartdata mot publikum, 
mer effektiv saksbehandling og lavere lisenskostnader. 

Arbeidsgiverstrategien 

Enheten har fått inn som en del av stab personal og kvalitet og følger stabes opplegg for oppfølging av 
arbeidsgiverstarategien. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Enheten har avholdt jevnlige HMS utvalgsmøter. 

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
8 8 7 

 

En medarbeider gikk av med pensjon i 2014 og ble ikke erstattet. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2014 
Enhetens 
Mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,5 1,2 
  

Fravær langtid (%) 21,5 6,2 
  

Nærvær (%) 77,1 92,7 92 
 

 

Enheten har hatt lavt korttidsfravær i 2014. Langtidsfraværet er stabilt, og har sin foklaring i ikke-
arbeidsrelatert sykefravær. 
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10 – Brann 
Enhetsleder: Dag Svindseth 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  69 628   75 477   79 418   74 595   -4 823  106,5 

Sum inntekter  -44 905   -47 862   -51 520   -45 931   5 589  112,2 

Netto driftsramme enheten  24 723   27 615   27 898   28 664   766  97,3 

 

2014 ble nok et år med positivt resultat for ØABV. Ny brannstasjon på Stoa har svart til forventninge-
ne, og etter halvannet års bruk ser vi synlige resultater på arbeidsmiljø og leveranser fra de ansatte. 
Stasjonen høster også nasjonal interesse for både praktiske nye løsninger og ikke minst et proaktivt 
HMS-fokus på de ansattes fysiske helse. Bevissthet på skitne og rene soner preger hele stasjonen, og 
alle ansatte tar nødvendige grep for å minimere eksponering for farlige stoffer og avgasser under og 
etter innsats. Agder 110 har ytterligere befestet sin posisjon som rendyrket fagsentral og leverer ut-
merkede nødmeldetjenester til alle innbyggere i begge agderfylkene. 2014 var året da vi gikk over til 
Tetra Nødnett, noe som har vært et stort teknologisk løft for brannvesenet og økt trygghet for våre 
innbyggere. Kostnadene knyttet til driften av Nødnettet er ny og må i større grad tas med i fremtidige 
budsjettanalyser.  

Forebyggende- og beredskapsavdelingen leverer et positivt økonomisk sluttresultat, og hele ØABV 
samarbeidet har gått med et lite overskudd i 2014. De viktigste faktorene for dette er: 

 Kutt i overtid for hel- og deltid 

 Bruk av faste deltidsvikarer  

 Reduksjon i kursaktiviteten  

 Lavere sykefravær 

 To vakante stillinger (en i forebyggende og en i beredskap) 

Ansvarene IUA, 110 sentral og feierne leverer også positive resultat for 2014. 

ØABV er et moderne brannvesen hvor det er mye godt og nytt materiell/utstyr, som følger en langsik-
tig investeringsplan for å bytte ut slitt og utdatert utstyr. Heltidsansatte har god og oppdatert kompe-
tanse innen sine fagfelt, men deltidsmannskapene henger etter når det gjelder formelle lovpålagte 
kurs og kompetanse. Dette skyldes dårlig kapasitet ved Norges Brannskole. Det er anslagsvis 30 
mannskaper som ikke har gjennomgått grunnkurs for deltidsmannskaper. Øvrige avdelinger i ØABV 
har profesjonelt personell med stor kompetanse innen sine fagfelt, og organisasjonen er godt utrustet 
til å takle fremtiden på en god måte. 

Investeringer 

Investeringer av litt større art i Østre Agder Brannvesen inneværende år fokuserer på følgende behov. 
Det er behov for ny tankbil ved stasjonene i Arendal og Risør. Begge bilene er gamle og etter hvert 
kostbare å holde operative. I tillegg ønsker vi en ATV [6-hjuling] ved Arendal stasjon som ressurs for 
alle samarbeidskommunene til støtte eksempelvis ved skogbrann, brann utenfor allfarvei. Den siste 
store investeringsposten er ny førstebil til Froland stasjon. Denne saken har vært oppe til diskusjon i 
samarbeidet tidligere, men ble lagt på vent ifm at brannstasjonen brant ned og brannvesenets 
fremtidige virke på Froland var usikkert. Jeg ønsker dette tatt opp i rådmannsutvalget som sak for å 
diskutere investeringskostnadene generelt, og kostnaden knyttet til ny førstebil Froland spesielt. 
Investeringer for øvrig dreier seg om utskiftning av enkeltkomponenter og utstyr for øvrig innad i 
brannvesenet. Jeg har ikke pdd oversikt over investeringsbudsjettet fremover. ØABV er ikke gitt  
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investeringsmidler for 2015, og jeg har heller ikke noe plangrunnlag for årene som kommer. Av den 
grunn er det vanskelig å fatte en hensiktsmessig beslutning vedrørende hva som kan og skal priorite-
res av investeringer og innkjøp de kommende år. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

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

Agder 110 sentral  

Ved årsskiftet 2014/2015 venter vi fortsatt på utfallet av politistudien med tanke på hvordan de nye 
politidistriktene vil se ut. Når politidistriktene er ”landet” vil trolig ny struktur for brannvesenet og nød-
meldetjenesten følge tett på.  

Den nye 110-sentralen er på det meste ferdigstilt, og arbeidet med å fullføre dokumentasjon omkring 
sentralen er et viktig gjøremål i 2015. I arbeidet med å videreutvikle operative rutiner vil vi jobbe tett 
med politiets operasjonssentral og AMK-sentralen om fellesfaglige utfordringer.  

Blant våre operatører skal hovedfokus være å sikre at alle når et høyt kvalitetsnivå på bruk av det nye 
verktøyet i sentralen. I tillegg vil vi jobbe mye med intervjuteknikk og samspill i sentralen. 

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

Beredskapsavdelingen  

Ny brannstasjon er innfaset og har vært i drift i godt over ett år pdd. Tross enkelte barnesykdommer 
må det kunne sies at ny brannstasjon har vært en ubetinget suksesshistorie, og fremstår i dag som et 
fyrtårn i Østre Agder Brannvesen. 

Opplæring og kurs: Beredskapsavdelingen vil ha stort fokus på lovpålagte kurs i 2015/2016 (røykdyk-
kerkurs, grunnkurs, 160 kode og beredskapsutdanning trinn I, trinn II og trinn III. Mange av disse kur-
sene vil ØABVs egne mannskaper utføre selv som internopplæring, og noen tyngre kurs kjøres av 
Norges Brannskole i Tjeldsund/Harstad med de plassbegrensninger det medfører. Flere av våre mest 
erfarne heltidsansatte nærmer seg pensjonsalder, og det er essensielt med en proaktiv tilnæring til 
kompetansebygging slik at vi står faglig sterke tilbake når enkelte går av med pensjon. I flere år har 
avdelingen hatt 1 stilling vakant som et innført sparetiltak, og jeg håper tiden er moden for å se på 
hvordan disse stillingene (forebyggende og beredskap) kan realiseres økonomisk inneværende år. 

Forebyggende avdeling  

Avdelingen har 7 stillingshjemler inkludert leder som er et minimum lovpålagt antall iht dimen-
sjoneringsforskriften (1 pr 10.000 innb). I 2015 vil én stilling inntil videre stå vakant som et generelt 
sparetiltak i ØABV. Pdd har Forebyggende avdeling 1 kvinnelig ansatt ute i fødselspermisjon. Hennes 
erstatter startet i ett 12 mnd vikariat den 4. desember 2014. Det er i ØABVs interesse at denne perso-
nen fortsetter når vikariatet tar slutt, noe som fordrer ekstra midler for realisering fra våre samarbeids-
kommuner. Det brukes mye tid og ressurser på intern opplæring og inntil videre er vår nyansatte 
særdeles godt egnet for et lengre ansettelsesforhold ved ØABV. 

I 2014 omkom 3 personer i brann i vårt distrikt, mot ingen i 2012 og 2013.  

Forebyggende brannvernarbeid dreier nå fokus fra rutinemessige tilsyn til risikobaserte tilsyn og annen 
risikobasert forebyggende aktivitet. En revidert forskrift er ute på høring, og vil bli iverksatt i løpet av 
2015. 

ØABV vil av den grunn ha ekstra fokus på tette verneverdige trehusområder, og brannsikkerhet i 
hjemmet hos utsatte grupper. Utsatte grupper for å omkomme i brann er bl.a. eldre over 70 år, perso-
ner som sliter med rus og/eller psykiatri og nyetablerte innvandrerfamilier. 

Feieravdelingen  

Avdelingens lovpålagte oppgaver for 2015 er ca. 21600 objekter fordelt på 14560 feiinger og 7040 
tilsyn.  
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I tillegg til disse lovpålagte oppgavene så er vi også pådriveren av den nasjonale 6. klasse undervis-
ningen i samarbeid med Agder Energi som går hver høst, hvor vi har teoretisk undervisning og prak-
tisk slukking på programmet. Vi samarbeider også med forebyggende avdeling med kampanjer som 
Trygg hjemme, Hyttekampanjen og Brannvernuka. 

Pr. 1.1.2015 er vi kun 8 ansatte fordelt på 7 feiere og 1 leder. 2 stillinger ligger ute med svarfrist 
18.01.15, hvorav en er fast og den andre et vikariat med mulighet for fast ansettelse. En mann har 
permisjon for å jobbe i Bberedskapsavdelingen ut 2015. 

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

Varsling av feiing og tilsyn er tidligere gjort pr. post, noe som endres i 2015. Feieravdelingen har inn-
gått avtale med UMS (Unified Messaging Systems) for varsling av feiing og tilsyn, dette blir innført i 
løpet av 1. kvartal 2015. 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)  

IUA vil fortsette å bygge opp sin kompetanse og matereiellmessige kapasitet ved å kurse mannskape-
ne i deltakende kommuner.  

Arbeidsgiverstrategien 

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

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen gir et godt bilde på Østre Agder Brannvesens virke. Enheten merker at vi 
nå er inne i andre året med økonomiske bremser på plass. Sparepakken og de organisatoriske  
nødvendige grepene som ble tatt, har sin pris når det kommer til trivsel og klima generelt. En uendret 
oppdragsportefølje i kombinasjon med færre ansatte og mindre midler til rådighet er med på å gi  
negative utslag på rollekonflikter og klarhet, mestringsledelse, kollegastøtte, mestringsklima, satsning 
på kompetanseutvikling (ingen andre kurs enn strengt tatt lovpålagte deltas på). På den andre siden 
står den enkelte ansatte på for avdelingen som helhet og utviser stor fleksibilitet og krummet nakke i 
møte med nye utfordringer. ØABVs ansatte løser en rekke komplekse og vanskelige oppdrag hver 
dag, og deres mestringstro følger deretter. Den enkeltes fleksibilitet og vilje henger sammen med en 
forventning om å snart få tilført de midlene som skal til for å dekke blant annet vakante stillinger og 
legge forutsetningene til rette for å redde liv og verdier gjennom vårt virke. For inneværende år 2015 
vil det være et kortsiktig mål om å få tilført ekstra midler for realisering av enhetens to vakante stilling-
er. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Østre Agder Brannvesen jobber systematisk og bra med internt HMS arbeid. Det gjennomføres  
månedlige møter i HMS utvalget hvor avviksmeldinger behandles og saker/elementer i daglig drift 
håndteres på en mest mulig proaktiv måte. Enhet 10 har også et spennende pågående samarbeid 
med Arendal kommune vedrørende ny kvalitetsportal for HMS håndbøker, regelverk og elektronisk 
avvikshåndtering. Et av de viktigste målene i enheten er å favne bredt, slik at alle ansatte på deltid og 
heltid i 7 kommuner kjenner til og bruker HMS rutiner og saksgang.  

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
64 64 64 

 

ØABV opererte med 64 årsverk i 2014, og ved inngangen til 2015. Med 64 ÅV har ØABV 2 stillings-
hjemler vakant. 1 på forebyggende avdeling og 1 ved beredskapsavdelingen. Mest kritisk er stillingen 
på forebyggende hvor brannvesenet i tillegg er gitt avviksmelding fra DSB for ikke å oppfylle kravene 
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til dimensjonering. Mitt mål er å få midler til å realisere stillingen på forebyggende fom 2016. På grunn 
av fødselspermisjon og vikariat har jeg en ansatt i Forebyggende avdeling jeg ønsker gis fast tilsetting 
når vikariatet opphører.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2014 
Enhetens 
Mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,5 1,6 
  

Fravær langtid (%) 6,8 4,4 
  

Nærvær (%) 91,7 94,0 92 
 

 

Til forskjell fra 2013, så hadde Enhet 10 i 2014 færre langtidssykemeldte som var med å trekke ned 
nærværsprosenten. Til tross for at enhetens resultat for 2014 anses som meget tilfredsstillende, skal 
det fortsettes å fokusere på et godt arbeidsmiljø (psykisk og fysisk) som også kan være med på å 
redusere enhetens fravær totalt sett.  
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23 – Arendal voksenopplæring 
Enhetsleder: Joanna Derdowska 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. bud-
sjett 2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  31 917   32 995   35 454   34 501   -953  102,8 

Sum inntekter  -22 234   -19 524   -21 529   -21 388   141  100,7 

Netto driftsramme enheten  9 683   13 471   13 925   13 113   -812  106,2 

 

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

 antall deltakere i norskopplæring og omfanget av tilskuddet og refusjoner for disse 

 antall betalende deltakere og inntekter fra denne virksomheten 

 salg av opplæring i basiskompetanse til bedrifter 

 omfanget av prosjektmidler 

Enhetens merforbruk i 2014 skyldes i hovedsak en betydelig reduksjon i statlige tilskudd til opplæring-
en i norsk og samfunnkunnskap for voksne innvandrere sammenliknet med tidligere år (2012: kr 
12 675 910, 2013: 9 799 600, 2014: 8 685 700) uten tilsvarende reduksjon i antall deltakere med rett til 
gratis norskopplæring. Inntektsreduksjonen har sammenheng med en omlegging av den statlige finan-
sieringsordningen av norskopplæringen som fant sted i 2013: bortfall av resultattilskuddet (som for 
AVO’s del innebar en inntektsreduksjon på kr 650 000 i 2013), samt utbetaling av per capita-tilskuddet 
over 3 år i stedet for over 5 år som før. Omleggingen av per capita-utbetalingen har medført at det er 
stadig flere deltakere i norskopplæringen ved AVO som skolen ikke lenger får refusjon for: deltakerne 
med rett og plikt til norskopplæring kan ihht regelverket benytte sine rettigheter i løpet av 5 år, mens 
det gis tilskudd over 3 år. (79 deltakere i denne kategorien i 2013, 101 i 2014). Dette kan bl.a. ha 
sammenheng med at det er flere deltakere som har fått utvidet tid i Introduksjonsprogrammet (et tredje 
år) samt at det er flere deltakere med behov for lengre opplæringsløp pga liten skolebakgrunn fra 
hjemlandet. En annen viktig faktor er at den kommunale rammeoverføringen ikke har økt i takt med 
behovene på feltet grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven §§ 4A-1 
og 4A-2 – denne opplæringen skal ikke dekkes av statstilskuddet til norskopplæring for voksne inn-
vandrere). AVO har høye vikarutgifter, noe som bl.a. har en sammenheng med avvikling av ekstra 
ferieuke for ti ansatte over 60 år. Det er i alt 142 % stilling som går med til seniornedslag for undervis-
ningspersonalet ved skolen. 

AVO har for skoleåret 2014/2015 gjennomført flere innsparingstiltak (halvt års virkning i 2014): 

 reduksjon i ukentlig timetall i grunnskoleopplæringen for voksne (ca 90 % stilling, kr 300 000) 

 reduksjon i ukentlig  timetall i spesialundervisningen for voksne (ca 50 % stilling, kr 175 000) 

 reduserte vikarutgifter (kr 366 000 mindreutgift i 2014 sammenliknet med 2013) 

 skoleskyss (kr 250 000 mindreutgift i 2014 sammenliknet med 2013) 

Enheten har i tillegg sørget for å opprettholde og øke inntektsnivået gjennom statlige prosjektmidler 
(2013: kr 917 000, 2014: 1,2 mill), samt statlige tilskudd til tilretteleggigng av opplæringen for flykt-
ninger med særskilte behov (2014: kr 1 mill). Fra og med høsten 2014 har AVO overtatt ansvaret for 
grunnskoleopplæringen for voksne samt norskopplæring for voksne innvandrere fra Froland kommune 
(refusjon kr 450 000 for høstsemesteret 2014). 
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Enhetens budsjett for 2015 er strammere enn noen gang tidligere. Utgiftene i 2015 forventes å øke 
ytterligere med minst kr 100 000 på grunn av ny lovpålagt oppgave – f.o.m. 2015 er det kommunen 
som har ansvaret for å gjennomføre og finansiere realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen 
for voksne på oppdrag fra fylkeskommunen (forventet utgift er basert på antall kandidater i 2013 og 
2014). Den forventede nedgangen i inntektene og økningen i utgiftene ved AVO i 2015 fordrer radikale 
innparingstiltak. Det er imidlertid utfordrende å redusere tjenesteproduksjonen ytterligere dersom  
antallet deltakere med lovfestet rett til opplæring ikke synker i takt med inntektsnedgangen. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Arendal voksenopplæring er et framtidsrettet ressurssenter preget av mangfold i brukergruppene og i 
arbeidsmetoder og voksenpedagogikk. Skolens deltakere integreres i samfunns- og arbeidsliv  
gjennom dialog og samhandling på skolen og med omverdenen.  

Skolens visjon er: Mennesker - Møter - Muligheter 

Overordnende målsettinger 

Arendal voksenopplæring skal: 

 spille en ledende rolle i utvikling av den kommunale voksenopplæringen 

 være en sentral aktør i utviklingen av Sørlandet kunnskapshavn 

 ved effektiv utnyttelse av tilgjengelige rammer tilby opplæring ut fra brukernes behov   

 være en åpen organisasjon i dialog, nettverk og samhandling med de instanser som kan bidra 

til integrering av våre brukere i samfunns- og arbeidsliv  

 støtte opp om de demokratiske verdier  

 fokusere på kompetanseheving og opplevelse av mestring for både skolens ansatte og brukere 

 vektlegge et godt lærings- og arbeidsmiljø 

 ha en tydelig miljøprofil 

Nedenfor følger en oversikt over enhetens tjenesteproduksjon samt fokusområder i 2014.  

Oversikt over enhetens tjenesteproduksjon 

AVO tilbyr opplæring for voksne innen følgende områder: 

1. Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring samt andre kvalifiserende tiltak for voksne inn-

vandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand (Introduksjonsloven): ca 400 deltakere, opp-

læringstilbud på dag- og kveldstid samt nettbaserte kurs, fra 3 til 25 timer per uke. Norskopp-

læringen med samfunnsfag finansieres gjennom statlige tilskudd. Andre kvalifiserende tiltak for 

flyktninger i Introduksjonsprogrammet finansieres gjennom integreringstilskuddet/refusjon fra Nav. 

2. Spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2): ca 60 elever (herunder slagpasi-

enter, hørsels- og synshemmede), opplæringstilbud individuelt og i grupper fra 1 til 4 timer per 

uke, finansiering: kommunal ramme 

3. Grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): ca 90 deltakere, opplæring-

stilbud på dag- og kveldstid fra 3 til 27 timer per uke, finansiering: kommunal ramme 

4. Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA): kortere kurs med varierende lengde, gjennomsnittlig 50 

timer per kurs, statlige prosjektmidler. I 2014 gjennomførte AVO kurs for Tvedestrand kommune, 

Arendal kommune og Agder renovasjon IKS.  

Enhetens satsingsområder i 2014 – oppfølging av virksomhetsplanen 2014 

 Styrking av innvandrernes muligheter på arbeidsmarkedet gjennom arbeidsrettet norskopplæ-

ring i samarbeid med Arendal næringsforening, og  offentlige og private virksomheter, introduk-

sjonsbedrift/drift av kaféen på biblioteket, samarbeid med NAV gjennom bl.a. felles satsing på 

arbeidsretting av Introduksjonsprogrammet og karriereveiledning, deltakelse i kommunens 
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praksistildelingsutvalg. Samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune samt NAV i statlig finansi-

ert prosjekt om karriereveiledning for voksne innvandrere. 

 Utprøving av nye modeller for kvalifisering av innvandrere finansiert gjennom statlige prosjekt-

midler: MOT – ressursmobilisering for innvandrere med høyere utdanning samt STYRK - faglig 

og språklig kvalifisering for innvandrere med liten skolebakgrunn, for arbeid innen renhold i 

samarbeid med Arendal Eiendom KF. 

 Internasjonalt samarbeid i NORDPLUS-prosjektet ”Visible Bridges” sammen med Sverige,  

Finland og Island, tema: modeller som letter overgangen mellom språkopplæring og arbeids-

markedet for innvandrere. 

 Forpliktende samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune/Sam Eyde videregående skole om 

gode overganger fra grunnskoleopplæring for voksne til videregående opplæring for å hindre 

frafall for elever med kort botid i Norge. 

 Styrking av samarbeidet med frivillig sektor om integreringsfremmende tiltak (Med hjertet for 

Arendal, Røde Kors og Kirkens Bymisjon), samt med frivillige leksehjelpere ved AVO. 

 Bedring av kvaliteten i opplæringen gjennom systematisk arbeid med vurdering for læring for å 

øke læringsutbyttet, videreutvikling av morsmålsstøttet alfabetisering og opplæring, samt bruk 

av iPad som læremiddel. 

 Styrking av samarbeidet med PPT samt Enhet levekår om opplæringstilbudet for elever med 

særskilte behov ved Avdeling for spesialpedagogikk. 

 Heving av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og 

data hos voksne gjennom BKA-ordningen. 

 Holdningsskapende arbeid gjennom synliggjøring av innvandrenes og flyktningenes ressurser 

og medbrakte kompetanse i media og gjennom deltakelse i relevante fora (LIM-planen, kom-

munens likestillingsutvalg, Agder for alle,  NAFO-fokusvirksomhet (Nasjonalt senter for fler-

kulturell opplæring), gjennom arrangementer (Internasjonale dager: seminar og forestilling i 

Kulturhuset), samt kurs i mangfoldskompetanse for arbeidsgivere/næringslivet (kurs ”Kulturell 

kompetanse” for helse og omsorg i Arendal kommune). 

Arbeidsgiverstrategien 

Ved AVO har vi i 2014 jobbet med kommunens arbeidsgiverstrategi 2023 Sammen om framtida! på 
felles personalmøter, avdelingsmøter, i grupper og i plenum. Planen for dette er utarbeidet av ledelsen 
i samarbeid med de ansattes representanter, og er blitt justert etter innspill fra personalgruppen.  
Arbeidet med arbeidsgiverstrategien er sett i sammenheng med oppfølgingen av medarbeiderunder-
søkelsens fokusområder mestringsklima og mestringsledelse, enhetens overordnede samfunnsopp-
drag, visjon og verdier samt knyttet til yrkesrollen i voksenopplæringen og Utdanningsforbundets  
yrkesetiske plattform. Lærerne ved AVO har tidligere deltatt i forskningsstudien Hjelperroller i voksen-
opplæringen, og funnene fra denne studien inngår som del av bakteppet for arbeidet med kommunens 
arbeidsgiverstrategi. Agderforskning som står bak studien er engasjert i enhetens arbeid med arbeids-
giverstrategien.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsens fokusområder mestringsklima og mestringsledelse er 
innlemmet i enhetens arbeid med kommunens arbeidsgiverstrategi (se over). Enheten skal gjennom-
føre en digital brukerundersøkelse for deltakerne ved Norskavdelingen samt en paneldebatt med  
tidligere deltakere ved skolen for å få innspill som kan bidra til å øke kvaliteten i tjenestetilbudet. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Målet for HMS-arbeidet ved AVO i 2015 er en videreføring av satsingen på et godt og inkluderende 
arbeidsmiljø samt forebygging av sykefravær gjennom både sosiale tiltak, involvering av de ansatte og 
faglig utviklingsarbeid.  
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Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
42,5 42,8 42,8 

 

Utviklingen i antall årsverk er avhengig av antall deltakere/elever ved skolen og av opplæringstilbudets 
omfang. Til tross for en reduksjon i timetall innen spesialundervisningen og grunnskoleopplæringen for 
voksne, er antall årsverk uendret pga stillinger knyttet til prosjekter som er beskrevet over. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2014 
Enhetens 
Mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,7 1,6 1,5 1,5 

Fravær langtid (%) 6,7 5,1 6,5 6,5 

Nærvær (%) 91,6 93,4 93 93 

 

Det har vært en positiv utvikling i nærværet ved AVO i 2014.  
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25 – Birkenlund skole 
Enhetsleder: Guttorm Fevang 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  47 551   44 268   45 231   42 796   -2 435  105,7 

Sum inntekter  -5 110   -5 499   -5 164   -3 399   1 765  151,9 

Netto driftsramme enheten  42 441   38 769   40 067   39 397   -670  101,7 

 

Merforbruket Birkenlund skole har hatt i 2014 skyldes i hovedsak to forhold. For det første har vi vært 
nødt til å ha mer spesialundervisning enn hva budsjett har tillatt, dernest har vi hatt færre barn i SFO 
og således fått lavere inntekter enn hva vi hadde budsjettert.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Birkenlund skoles primære oppgave er å nå målene i Kunnskapsløftet på en best mulig måte. I vår 
visjon sier vi at dette arbeidet skal skje innenfor en ramme preget av trivsel, trygghet og respekt.  

Også i 2014 har vi arbeidet for at de ulike delene av Kunnskapsløftet skal bli enda mer styrende for 
aktivitene i klasserommene. Vi har også gjort dette mer synlig i våre årsplaner i de forskjellige fagene. 

I 2014 har vårt arbeid med å bedre kvaliteten på vår undervisning i stor grad blitt samkjørt med den 
statlige satsingen ”Ungdomstrinn i utvikling”. Målet i den satsingen er å gjøre undervisningen mer 
praktisk, variert og relevant for elevene. Alle lærerne ved skolen har vært med på dette arbeidet.  
Vinteren 2014 gjennomførte vi Ståstedsanalysen. Den hjalp oss med å prioritere hvilke områder vi 
hadde størst nytte av å forbedre oss på. På den bakgrunn valgte vi å arbeide med læringsstrategier og 
klasseledelse. I dette arbeidet fikk vi hjelp av representanter fra Universitetet i Agder og utviklings-
veilederne i Aust-Agder, samt at vi samarbeidet med Stinta og Moltemyr skoler. Vi frikjøpte også en 
lærer (om lag 10 %) slik at vedkommende kunne være ressurslærer ved skolen. 

Læringsstrategier 

Gjennom dette arbeidet har vi lært om flere læringsstrategier og gjort oss mer bevisst hvilke strategier 
som kan være mest hensiktsmessig å bruke. Vi har skapt arenaer hvor lærerne viser hverandre hvilke 
strategier de benytter og hvor de reflekter over effekten av dem. Vi har også lagd en oversikt over de 
vanligste læringsstrategiene vi benytter på skolen.  

I tillegg har i gangsatt et arbeid med elevrådet der de har kommet med innspill på hvilke strategier de 
synes er mest effektive. 

Klasseledelse 

Vi har drøftet hva vi på Birkenlund mener er god undervisning. På bakgrunn av det har vi blitt enige 
om noen kjennetegn som bør prege undervisningen ved skolen. I den diskusjonen og utfra Ståsteds-
analysen har vi også konkretisert oss i forhold til hva vi ønsker å arbeide mer med innenfor klasse-
ledelse i 2015. Vi vil da arbeide med hvordan vi på skolen kan bedre elevenes indre motivasjon for 
læring og hvordan vi kan bedre samspillet innad i klassen – slik at kulturen for læring øker. 
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I 2014 har vi også vært involvert i forskningsprosjektet ”Lærende regioner”. Elever, foresatte og ansat-
te har gitt forskerne informasjon om emnet mestringsforventninger. Det vil si hvordan kan omgivelsene 
påvirke elevenes forventninger til egen mestring, og om hvorvidt dette er noe som påvirker elevenes 
læring.  

Sosial kompetanse 

I 2014 fortsatte vi vårt arbeid med å skape en felles forståelse og enhetlig oppfølging av skolens  

ordens- og oppførselsreglement, elevstandard og eventuelle klasseromsregler. Arbeidet med positive 
aktiviteter i friminuttene pågår kontinuerlig. Vi har også videreført arbeidet med et ukentlig ”sosialt-
møte”, hvor skolens barnevernspedagog, vernepleier, sosionom, rådgiver og ledelse drøfter utford-
ringer skolen har i forhold til elevmiljøet.  

Medvirkning 

Samarbeidet med foresatte og elever er godt. Vi ser på alle innspill fra elever, foreldre og FAU som 
positive bidrag i kvalitetsutviklingen av skolen. Vi støtter godt opp under FAUs arbeid med foreldre-
nettverk. 

Andre satsingsområder 

Vi har arbeidet med å videreutvikle det faglige samarbeidet mellom Stinta, Moltemyr og Birkenlund. 
Samarbeidet knyttet til elever med sammensatte utfordringer har pågått gjennom hele året. 

Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 

 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 45 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 45 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 45 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 50 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 49 49 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 49 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 56 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 55 * 

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

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,9 2,4 3,6 

Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,8 - 3,7 

Eksamenskarakter skr. Matematikk 2,8 3,3 3,0 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,7 39,8 41 

*På grunn av omlegging i Nasjonale prøver, ble det ikke satt mål for 2014. 

Jevnt over oppnår elevene ved Birkenlund gode faglige resultater. Likevel viser resultatene at det er 
forskjeller mellom trinnene. Vi kommer til å bruke tid på å analysere årsakene til disse forskjellene. 
Dette er i tråd  med  vårt arbeid med å bedre kvaliteten ved skolen. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal  

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 2014 

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

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

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

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,4 * 

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014. 
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Også resultatene innenfor læringsmiljø viser forskjeller mellom trinna. 

Arbeidsgiverstrategien 

Vårt arbeid med Arbeidsgiverstrategien har kommet frem i flere anledninger. Strategien er delt ut til de 
ansatte, og vi har gått gjennom innholdet. Det er særlig punktene om samfunnsmandatet vi har koblet 
sammen med vårt arbeid med den generelle delen av Kunnskapsløftet.  

Vi har drøftet skolens rolle i å skape gode oppvekstvilkår og muligheter for våre elever. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har drøftet redultatene i skolens HMS-utvalg. På Birkenlund viste undersøkelsen at vi tidligere foku-
serer mer på resultater enn på måten vi får gode resultater på. Det resulterte i at vi har forsøkt å dreie 
vårt fokus mer vekk fra elevresultater, og mer over på hva som skaper gode resultater. Dette arbeidet 
videreføres i 2015. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

I skolens HMS utvalg sitter tillitsvalgte for Utdanningsforbundet og fagforbundet, verneombud og sko-
lens ledelse. Vi hadde i 2014 åtte møter.  

Vi har prioritert å arbeide med hvordan skape bedre trivsel på jobb. Vi har også gjennomført en under-
søkelse av skolens inneklima sammen med representanter fra Agder Arbeidsmiljø, det kommunale 
eiendomsforetaket og hovedvernombudet.  

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 449 479 483 465 

Barn i SFO 96 117 110 89 

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

Antall årsverk pedagogisk personale 35,5 37,9 33,8 32 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 4,5 6,5 6,5 6,9 

Total årsverk 40 44 40,3 38,9 

 

Elevtallet ved skolen er nogenlunde stabilt. De siste årene har vi hatt rundt 470-480 elever. Likevel 
opplever vi en nedgang i antall barn på SFO. Antall årsverk totalt viser en jevn nedgang de siste åre-
ne. Dette henger selvfølgelig sammen med skolens økonomi. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2014 
Enhetens 
Mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,8 1,5 
 

1,7 

Fravær langtid (%) 6,8 3,9 
 

4,8 

Nærvær (%) 91,5 94,6 92 93,5 

 

Nærværstallene for 2014 er vi fornøyde med. Det er nok flere faktorer som forklare dette, men det 
henger sammen med systematisk godt nærværsarbeid, samt at vi har gjennomført en rekke trivselstil-
tak på arbeidsplassen. 
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27 – Asdal skole 
Enhetsleder: Erik Bakke 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Enhetens budsjett er femdelt: Barnetrinnet (26 %), ungdomstrinnet (27 %), oppvekstområdet (<1 %), 
ressurssenteret (31 %) og husleie (16 %). Det er kun så endringer i forhold til 2013. Underskuddet er 
knyttet til barnetrinnet. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  66 176   67 958   70 002   66 820   -3 182  104,8 

Sum inntekter  -4 758   -8 938   -10 388   -7 605   2 783  136,6 

Netto driftsramme enheten  61 418   59 020   59 615   59 215   -399  100,7 

 

Ungdomstrinnet har i 2014 hatt statlig tilskudd til tre ekstra lærerstillinger. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Kommentarer til prioriterte oppgaver nevnt i virksomhetsplanen for 2014: 

 Arbeidet med økt læringsutbytte og god elevvurdering (vurdering for læring)  er gjennomført  

etter planen, men vil bli videreført. 

 Ledelsen har gjennomført skolevandring etter planen. Skolens standard for god undervisning 

ble brukt som utgangspunkt. Arbeidet vil bli videreført. 

 Bruken av de statlig finasierte lærerstillingene på ungdomstrinnet hadde ikke ønsket effekt  

skoleåret 2013-14, og bruken ble endret fra august 2014. Det ser ut til å ha hatt noe virkning på 

resultatene til jul 2014. 

 I sammenheng med den statlige initierte Skolebaserte kompetanseutviklingen også kalt Ung-

domsskolesatingen, ble ståstedsanalysen gjennomført våren 2014. Den dannet så grunnlag for 

skolens bestilling om bistand fra UiA.Skoleåret 2014-15 er regning som grunnleggende ferdig-

het tema. Barnetrinnet er inkludert i satsingen som vil pågå ut 2015. 

 Skolen har kjøpt inn 30 elev-PCer på eget budsjett for at hele trinn på ungdomstrinnet skal 

kunne arbeide parallellt på store prøver. Utfordringen er at de nye PCene ikke er knyttet til 

samarbeidet med IKT-Agder. Det er ønskelig at kommunens avtale med IKT-Agder kan utvides 

til å dekke ca 35 % elev-PCer på ungdomtrinnet. 

 Ressurssenteret har arbeidet grundig med å kvalitetssikre spesialundervisningen, men også 

dette vil bli videreført. 

 Arbeidet med sosiale ferdigheter og lokale trivselsundersøkelser er gjennomført og fulgt opp på 

områder hvor det har vært behov. Enheten mener å ha et godt forebyggende arbeid for å mot-

virke mobbing og gode oppfølgingsrutiner når krenkende atferd avdekkes. 

 FAU-møter og oppfølgingen av innspill og klager er gjennomført etter planen.  
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Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 

 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 47 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 49 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 48 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 49 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 49 48 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 48 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 52 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 51 * 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 3,1 3,4 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,9 2,4 2,8 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,8 3,3 3,6 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,8 2,1 3,0 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,7 37,5 39,0 

*På grunn av ny utforming, ble mål ikke satt for 2014 

Nasjonale prøver har ny utforming dette skoleåret og kan derfor ikke sammenliknes med tidligere år. 
Det er derfor enklere å sammenlikne seg med kommunale og nasjonale resultater (nasjonalt er det 
score 50 for 5. og 8. trinn og 54(lesing)/53 (regning) for 9. trinn). På 5. trinn har Asdal skole resultater 
som kommunegjennomsnittet, på 8. og 9. trinn noe under. Eksamensresultatene var markert lavere i 
2014 enn året før, noe det har vært jobbet mye med fra høsten 2014 for å bedre resultatene i 2015. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat  

2014 
Mål 2014 

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

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

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,1 3,2 3,5 

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

 

Skolen scorer over kommunegjennomsnittet på vurdering for læring både på 7. og 10. trinn, noe som 
kan tyde på at skolens satsing på dette har gitt resultater. 

Mobberesultatene er noe høye. Med tanke på arbeidet som nedlegges i forhold til sosiale ferdigheter 
og med trivselsundersøkelsene oppleves hverdagen bedre enn tallene fra elevundersøkelsen tyder 
på.  

Arbeidsgiverstrategien 

Den nye folderen er delt ut til alle ansatte. Det ble ikke arbeidet med den på personalmøter i 2014, 
men det er på agendaen for planleggingsdagene i august 2015. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsens fokusområder har vært tema på flere møter i HMS-utvalget. Utfordringe-
ne synes å være noe forskjellige på de tre avdelingene, slik at drøftingene er gjort avdelingsvis. Det er 
ikke gjennomført andre brukerundersøkelser. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

HMS-utvalget har 4 faste møter i året. I tillegg har det vært tett samarbeid mellom enhetsleder og  
verneombudene og tillitsvalgte når det har vært behov for det. Prioriterte saker i 2014: 



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

100 

 

 Avviksmeldinger, særlig knyttet til utagerende atferd blant enkelte elever. 

 Inneklima. Selv etter mange tiltak for å bedre forholdene på barneskolen, er det fortsatt  

utfordringer med inneklimaet i enkelte baser. 

 Arbeid for å redusere sykefraværet, særlig gjennom tett oppfølging av sykemeldte. 

 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 

 Vernerunder. 

 Planlegge utbygging av ressurssenteret. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 482 478 471 461 

Barn i SFO 75 70 70 76 

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

Antall årsverk pedagogisk personale 46,0 49,5 52,0 47,7 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 31,7 33,7 37,4 30,3 

Total årsverk 81,1 86,6 87,2 81,6 

 

Lavere bemanning enn i fjor skyldes primært to forhold: Noe færre elever og mindre vikarressurs. Det 
ble derfor tilsatt noe mer vikarer etter 1. oktober. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,0 1,9 
 

2,2 

Fravær langtid (%) 6,3 6,6 
 

5,0 

Nærvær (%) 91,6 91,5 92 92,8 

 

Samlet har enheten nærvær på samme nivå som i 2013, men under målsettingene. Det er langtidsfra-
været som drar ned statistikken. Årsakene er flere, men en hovedårsak er knyttet til lang ventetid før 
behandling. Enheten følger opp sykemeldte etter planen for IA-bedrifter, og har god oversikt over fra-
værsgrunnene. Det er ikke meldt om fravær relatert til forhold på arbeidsplassen.  
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28 – Stuenes skole 
Enhetsleder: Wenche Liberg 

 

 
 

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

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  42 760   45 569   45 870   45 325   -545  101,2 

Sum inntekter  -4 510   -4 674   -5 556   -4 491   1 065  123,7 

Netto driftsramme enheten  38 250   40 894   40 314   40 834   520  98,7 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Målene for Stuenes skole er i samsvar med Kunnskapsløftet, kommunens og skolens strategisk  
styringskart.   

Overordnet mål for Stuenes skole 

Vi skal ha et faglig utfordrende læringsmiljø med høyt kvalifisert personale der elevene opplever 
mestring. 

Skolens pedagogiske plattform 

 Skolen skal være et sted for læring og utvikling i et trygt og samarbeidende miljø. 

 Elevene skal møtes med tillit, forventninger, krav og oppfølging.  

 Skolen skal gi elevene opplevelse av å bli sett og verdsatt 

Skolens satsningsområder i 2014 har vært 

 Lesing i alle fag 

 Klasseledelse 

 Ny skole 

UIA har fulgt opp våre satsningsområder når det gjelder lesing og klasseledelse. Målet for denne sats-
ningen er å få til mer variert, praktisk og relevant undervisning. Vi opplever at dette arbeidet har gitt 
gode resultater, og personalets tilbakemeldinger er positive.  

All fellestid på skolen har fokus på pedagogikk og hva som virker i klasserommet. Tydelig og forutsig-
bar klasseledelse skaper trygghet, arbeidsro og gir de beste forutsetninger for god læring. 

Vi har også over lang tid arbeidet med hvordan  innhold og organisering i nytt skolebygg skal være.     
I samarbeid med Nord Consult har vi utarbeid en plattform, som er førende for vårt arbeid. Vårt fokus 
er mer distribuert ledelse, slik at pedagogisk ledelse vil bli tettere på den enkelte lærer, og nærmere 
elevene. Utstrakt samarbeid og samhandling er viktige prinsipp.  

Faglig utvikling 

Stuenes skole setter faget i fokus og vektlegger høy faglig kompetanse hos lærerne. Alle elever skal 
ha tilpasset opplæring utfra sine behov og sitt ståsted. 

Skolearena som informasjonsplattform brukes av elever og foresatte. Her dokumenteres oppnådde 
resultater, fravær og sosiale ferdigheter, som adferd og orden. På ungdomstrinnet har vi fortsatt delt 
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elevene inn i mestringsgrupper i fagene norsk, engelsk og matematikk. Elevene deles inn i grupper 
ufra behovet for tilpasset opplæring. 

Arbeidet med Vurdering for læring har gitt gode resultater, spesielt på barnetrinnet. 

Prosjekt 

I samarbeid med UIA har alle elever vært med på å utsmykke den nye skolen. Resultatet av dette 
arbeidet er forbilledlig. Store kunstverk er blitt resultatet, og elevene er svært stolte av sitt arbeid. 

Vi har også dette året arbeidet med prosjektet ”Lange linjer langs Neskilen”,  et samarbeidsprosjekt  
mellom Miljøverndepartementet ved Direktoratet for naturforvaltning og Kunnskapsdepartementet. 
Stuenes ungdomstrinn arbeider med et undervisningsopplegg der elevene får kunnskap i hvordan vi 
mennesker har brukt og formet området i og rundt Neskilen. 

Stuenes skole har inngått et samarbeid med Aust-Agder idrettskrets om deltakelse i Aktiv Skole.   
Aktiv Skole har som mål å skape mer aktivitet for skolens elever i skolehverdagen. Dette gjøres  
gjennom å skolere unge ledere (ressurselever) gjennom bruk av aktivitet. Ressurselevene benyttes av 
skolen for å organisere aktiviteter for skolens øvrige elever. Stuenes skole startet opp i høst med Aktiv 
skole og vi er svært godt fornøyd med opplegget. 

Sosiale ferdigheter  

Vi arbeider med programmet ”Det er mitt valg”,  et  undervisningsopplegg med  aktiviteter i klasser og 
grupper som har som mål å utvikle elevenes sosiale ferdigheter 

Arbeid med skolemiljøet er tema i klassen, elevråd, FAU, samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalg og på 
foreldremøter på alle trinn.  

I løpet av våren vil det i samarbeid med klassekontakter arbeides med å bygge opp gode foreldre-
nettverk på alle trinn. 

Samarbeidsutvalget har vedtatt nye ordensregler som skal gjelde i nytt skolebygg. Den vesentligste 
endringen er at mobiltelefon ikke skal brukes i skoletiden.  

Skole-hjem samarbeid  

Det er viktig for Stuenes skole å ha et godt samspill mellom foresatte, elever og ansatte. Skolemiljø-
utvalget  medvirker til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et 
godt skolemiljø. 

Læringsresultater 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal  

kommune 
Resultat 

2014 

Mål 
2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 52 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 51 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 51 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 49 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 49 50 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 48 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 52 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 50 * 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 3,2 3.4 

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

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,8 3,7 3,8 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,8 3,0 3 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,7 40,6 40 

* Det er gjort endringer i måten å fremstille resultater på Nasjonale prøver slik at målsetninger for 2014 ikke kan brukes 
slik de var presentert i virksomhetsplanen for 2014. 

Vi er godt fornøyd med resultatene på 5.trinn, og vi har hevet gjennomsnittlige grunnskolepoeng. 
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Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

 2014 

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

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

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,7 3,1 * 

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

*På grunn av endring i elevundersøkelsen ble det ikke satt mål for 2014. 

Arbeidsgiverstrategien 

Sammen om framtida - arbeidsgiverstrategi  Arendal 2023,  har vært tema i HMS utvalget og leder-
gruppa og vil bli arbeidet med i personalgruppa våren 2015. Brosjyrer i lommeformat er delt ut til  
ansatte. 

Stuenes skole har egne samspillsregler som alle har vært med på å utvikle. Samspillsreglene tar opp i 
seg enkle ”kjøreregler” for hvordan vi skal ha det på Stuenes skole.  

Vi har faste personalmøter, trinnmøter og HMS-møter. Kommunikasjon og samhandling er temaer 
som stadig er oppe. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Mestringsledelse og mestringsklima er områder som må arbeides videre med i personalgruppen 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Vi har faste HMS møter, hvor tillitsvalgte, verneombud og ledelse deltar. Alle medlemmene i utvalget 
har deltatt på opplæringskurs i regi av kommunen. 

Agder Arbeidsmiljø brukes til veiledning av ledergruppa. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 501 475 449 440 

Barn i SFO 56 50 47 40 

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

Antall årsverk pedagogisk personale 42,16 41,92 43,32 42,04 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 4,40 4,95 5,02 7,02 

Antall årsverk kontorpersonale 1,60 1,60 1,59 1,6 

Total årsverk 51,76 51,87 53,33 54,06 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,7 1,4 
  

Fravær langtid (%) 4,6 5,2 
  

Nærvær (%) 93,8 93,4 92 
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29 – Nedenes skole 
Enhetsleder: Svein Line 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  35 245   37 132   37 970   37 381   -590  101,6 

Sum inntekter  -4 943   -5 145   -4 498   -4 144   354  108,6 

Netto driftsramme enheten  30 302   31 986   33 472   33 237   -235  100,7 

 

Skolen hadde i 2014 et merforbruk på 0,7%, og økonomien var svært stram. Vi opplevede i 2014 en 
markert økning av elever som har krav på store ekstra ressurser, og dette er en vesentlig årsak til 
merforbruket. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Vi er 54 ansatte (45 hele stillinger)på Nedenes, flest pedagoger, men også andre yrkesgrupper. Sam-
men ønsker vi å legge forholdene til rette for at elevene skal få maksimalt utbytte av undervisningen 
og at alle skal bli i stand til å mestre livene sine og bli gangs mennesker i heim og samfunn. 

Hovedmålene for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftets generelle del, prinsipper og de fag-
spesifikke lærerplanene. I tillegg utarbeides det fagplaner i hvert fag på skolen.  

Skolen/kommunen har utarbeidet et strategisk kart som synliggjør noen av tiltakene vi arbeider med 
for å nå våre mål. Mange av målene for 2014 videreføres i 2015. 

I 2014 hadde vi fokus på vårt strategiske kart, og derfor holder vi hele tiden trykk på begynner- 
opplæring, lesing i alle fag, regning, vurdering for læring og tilpasset opplæring, klasseledelse og  
skole/hjem samarbeid. 

Vi følger fortsatt opp to satsingsområder: 

 Klasseledelse/TPO 

 Regning 

Dette er satsingsområder som også blir fulgt opp gjennom Ungdomstrinnssatsingen som alle ung-
domsskoler i Arendal er med på. 

Oppfølging av IKT- satsing vil kunne bli en stor utfordring. Vi er godt i gang, men ser klart at vi har for 
lite og for dårlig utstyr. Det er viktig at dette blir tatt snarlig tak i. 

Barnetrinnet hadde høsten 2014 sterkt fokus på utarbeiding av lokale læreplaner. Dette videreføres 
våren 2015. 

Skole/hjem samarbeid er viktig og det er en del av vårt strategiske kart. I samarbeid med FAU startet 
vi høsten 2014 et  arbeid med å evaluere/revidere skolens plan for dette arbeidet. 

På tross av meget anstrengte rammebetingelser, klarer vi fortsatt  å skape skape et trygt miljø der 
elevene opplever gleden ved læring og mestring. 

Vi etterstreber et faglig utfordrende læringsmiljø med høyt kvalifisert personal. 
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Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 

 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 49 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 52 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 50 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 48 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 49 49 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 49 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 53 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 51 * 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 - 3,8 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,9 - 3,6 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,8 3,2 3,8 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,8 2,9 3,4 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,7 39,7 41 

*Det er gjort endringer i måten å fremstille resultater på Nasjonale prøver slik at målsettinger for 2014 ikke kan brukes 
slik de var presentert i virksomhetsplanen for 2014. 

Vi ligger noe over gjennomsnitt både lokalt  og nasjonalt for 5.trinn. På 8.trinn ligger vi noe under  
snittet i Arendal på lesing, ellers likt. Vi har klare målsettinger om stadig å bli bedre. Vi har også klare 
målsettinger om å bedre eksamensresultater og grunnskolepoeng. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål  

2014 

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

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

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

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,4  

 

Vi er stort sett fornøyd med resultatene fra elevundersøkelsen, men vi må fortsatt ha fullt fokus på 
problematikk rundt mobbing. Mobbing på sosiale medier er og vil bli en utfordring. Vurdering for læring 
er viktig, og her ønsker vi stadig å bli bedre. 

Arbeidsgiverstrategien 

Sammen om framtida - Arbeidsgiversttrategi  Arendal 2023 

Strategien har vært tema på felles personalmøter både på b-trinn og u-trinn. Den er blitt gjennomgått 
og vært gjenstand for diskusjon. Plakater er hengt opp på personalrom og brosjyrer i lommeformat er 
delt ut til ansatte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i personalmøter og drøftet i HMS utvalg og 
ledermøter.  

Skolen har gjennomført Utdanningsdirektoratets  Ståstedsanalyse og knytter skolens utviklingsarbeid 
opp mot resultatene i undersøkelsen.  

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 og viser en positiv utvikling. Resultatene følges opp 
på det enkelte klassetrinn i 2015.   

Det er ikke gjennomført foreldreundersøkelse i 2014.  
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Det arbeides godt og systematisk i enheten. Vi har et stort HMS- utvalg og har jevnlige møter gjennom 
hele året. Vi er i rute i forhold til de målene som står i virksomhetsplanen. 

Gi annerkjennelse. Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. 

Del kunnskap. Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 398 404 382 395 

Barn i SFO 97 98 103 106 

Antall årsverk ledelse 2,4 2,4 2,4 2,55* 

Antall årsverk pedagogisk personale 28,53 30,44 29,4 31,34 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 11,34 10,8 10 11,11 

Total årsverk 42,27 43,64 41,8 45 

 

*Skolen har rektor i 100% og to avdelingsledere i til sammen 155% Sist ble det oppgitt en stilling for 
lite til ledelse i forhold til det som er riktig og som  står i GSI Vi har en stor SFO og mange barn som 
har sakkyndig vurdering som krever assistent, og derfor har vi relativt mange assistentstillinger. En hel 
assistentstilling + en halv pedagog dekkes av andre kommuner (gjesteelever). En pedagogstilling dek-
ker økt behov for spesialundervisning. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,8 1,4 
 

1,5 

Fravær langtid (%) 3,2 4,3 
 

3,5 

Nærvær (%) 95,0 94,4 92 95 

 

HMS- utvalget arbeider jevnt og trutt med nærværsarbeid. Vi oppnår målene, men det er ønskelig å få 
langtidsfraværet noe ned. 
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30 – Stinta skole 
Enhetsleder: Reidun Philmann 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  54 166   54 067   53 485   51 021   -2 464  104,8 

Sum inntekter  -4 882   -6 342   -5 849   -3 894   1 955  150,2 

Netto driftsramme enheten  49 285   47 725   47 637   47 127   -509  101,1 

 

Generelle kommentarer til regnskapet 2014: 

Virksomheten anser 2014 som positivt i forhold til resultatoppnåelse og økonomistyrering. Året har 
vært preget av kontroll og justeringer av budsjett. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Målene  for Stinta skole samsvarer med Kunnskapsløfet og kommunens Strategiske kart. 

Visjonene for Stinta skole: Omsorg – respekt – ansvar 

Stinta skoles serviceerklæring baserer seg på skolens mål om at alle elever skal oppleve: 

 Trivsel 

 Læring  

 Likeverd 

I dette forplikter Stinta skole seg til å drive skolen i tråd med Læreplanverket for den 10. årige grunn-
skolen og Arendal kommune sitt Strategiske kart. 

Skolens satsningsområdet 2014 

 Klasseledelse 

 Læreplanarbeid 

 PALS 

Klasseledelse 

Høsten 2014 startet arbeidet med klasseledelse i en nasjonal satsing på ungdomstrinnet. Ungdoms-
trinn i utvikling er en nasjonal satsning med lokal støtte til utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, 
lesing og skriving. Utviklingsområdet for Stinta i 2014 var klasseledelse. 

Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med UIA , utviklingsveilederne Marianne Bøgh Stømner og  
Susanne Lavik, samt sentrumsskolene Moltemyr og Birkenlund. 

På Bakgrunn av Ståstedsanalysen ( gjennomført feb 2014) valgte Stinta skole å fokusere på elev-
medvirkning i arbeidet med klasseledelse. Under temaet elevmedvirkning har fokuset vært på elevens 
medvirning i egen læreprosess.  

Hvordan lærer jeg best? 

Elevene på U-trinnet  har vært engasjert i prosessen og gitt tilbakemeldinger til lærerkollegiet på hvor-
dan de ser på egen læring. 
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Det ble utarbeidet et dokument som fikk navnet: 

På hvilken måte lærer vi best? 

Vi lærer på ulike måter, og elevene ønsket å sende lærerne en tilbakemedling på hva de tenker er bra 
undervisning. Resultatet ble: 

 Undervisningen skal gå fra praktisk til teoretisk.  

 Tid til å fordype seg i et tema 

 Gruppearbeid / samarbeid / læringspartner 

 Diskusjoner og samtaler 

 Gode historier – gode eksempler 

 Ekskursjoner 

 Tydelig mål for perioden og timen. Elevne ønsker å vite hva vi skal lære og hvorfor? 

 Spill og konkurranser, Film og PC 

 Være med på å bestemme tema 

 Lærerike lekser 

 Jobbe selvstendig med støtte fra læreren 

Med bakgrunn i dette dokumentet ble lærerne enige om å jobbe med læringsstrategier. Målet er her å 
få på plass en progresjonsplan fra 1.-10. klassetrinn ( læringsstrategier). 

Læreplanarbeid 

Stinta skole har startet opp arbeidet med læreplanarbeid med bistand fra Berit Dahl fra Høgskolen i 
Lillehammer: Senter for livslang læring.  

Stinta skole gjennomførte en planleggingsdag den 22. april sammen med Moltemyr og Birkenlund 
skole. 

Vår lokale læreplan innholder en generell de, en bearbeiding og tilpasning av Læringsplakaten. Videre 
vil fagplanene konkretisere formålet med fagene , hovedområder, grunnleggende ferdigheter og  
vurdering med kjennetegn på måloppnåelse. 

Det ble  satt av tid på planleggingsdager og fellestid til dette arbeidet. 

PALS 

Stinta skole er en PALS skole. PALS -modellen fremmer positiv adferd, støttende lærinmgsmilø og 
samhandling. I 2014 fokuserte Stinta skoel på å styrke og utvikle en positiv skolekultur som fremmer 
elevens skolefaglige og sosial kompetanse.  

Vi anser arbeidet med elevmedvirkning ( Ungdomstrinn i utvikling )  som en støtte i dette arbeidet. I 
tillegg igangsatte  Stinta skole ” Aktiv skole 365” på ungdomstrinnet i regi av Aust- Agder idrettskrets 
høsten 2014. Hovedmålsettingen med ” Aktiv skole 365” er at barn og ungdom skal oppleve daglig 
fysisk aktivitet med god kvalitet.  

På barnetrinnet videreføres fra 2012 ”Trivselslederprogrammet”. 

Skole- hjem samarbeid 

Stinta skole vektlegger et godt samarebeid mellom foresatte, elever og skolens personale. Det ble i 
2014 arbeidet med å struktere FAU- og SU- møtene. 

Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 43 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 44 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 43 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 51 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 49 46 * 
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Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 50 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 50 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 50 * 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 3,2 3,4 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,9 3,4 3,4 

Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,8 4,0 4,0 

Eksamenskarakter skr. Matematikk 2,8 2,7 2,8 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,7 39,7 39,7 

*Det er gjort endringer i framstillingen av resultatene på NP, slik at målene for 2014 ikke kan framstilles her. 

Stinta skole kan ikke se seg fornøyd med resultatene i regning, lesing og engelsk  på 5. trinn. Vi har i 
tillegg utfordringer på ungdomstrinnet. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 2014 Mål 2014 

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

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

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

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

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014. 

Stinta skole må si seg relativt fornøyd med resultatene fra elevundersøkelsen når det gjelder mobbing 
på 7. og 10. klassetrinn. Stinta skole har over tid vist svake resultater på området, men har gjennom 
systematsik arbeid med PALS fra 2011 forbedret læringsmiljøet. 

Arbeidsgiverstrategien 

Arbeidsgiverstrategien har vært synliggjort gjennom vårt arbeid med generell del av K06 (Kunnskaps-
løftet). Generell del omhandler opplæringens mål om å ruste barn, unge  og voksne til å møte livets 
oppgaver og mestre utfordringer sammenmed andre. 

I arbeidet med generell del av K 06 og Ungdomstrinn i utvikling har ansatte  ved Stinta skole reflektert 
rundt egen praksis i møte med elever, foresatte og hverandre. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Områdene mestringsledelse og mestringsklima har vært satt på dagsorden i 2014 gjennom vårt arbeid 
med lokale læreplaner og ungdomstrinn i utvikling. I samarbeid med UIA har det vært lagt vekt på 
refleksjon rundt egen praksis, mestring og kunnskapsdeling. 

Dette arbeidet videreføres i 2015. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

I 2014 ble hovedfokuset i vårt HMS arbeid å strukturere  HMS møtene. Skolen gjennomførte 8 HMS 
møter vår/ høst 2014. I vårt HMS- utvalg sitter tillitsvalgte for Utdanningsforbundet og fagforbundet, 
verneombud, vaktmester / renhold og skolens ledelse.  

Agder – Arbeidsmiljø besøkte virksomheten høsten 2014.  
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Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 498 505 537 532 

Barn i SFO 65 75 90 82 

Antall årsverk ledelse 2,8 2,8 2,8 3,0 

Antall årsverk pedagogisk personale 45,6 41,46 44,57 37,42 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 6,3 2,72 5,64 5,44 

Total årsverk 54,7 46,98 53,01 45.86 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2014 
Enhetens 
Mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,6 1,6 
  

Fravær langtid (%) 4,5 6,0 
  

Nærvær (%) 93,9 92,4 92 
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31 – Sandum skole 
Enhetsleder: Olav Homdrom 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Vi hadde et mindreforbruk på kr 142 000. 

Som vi antydet i 1. og 2. tertialrapport har vi levert et budsjett i balanse, og den økonomiske utvikling-
en har vært som forventet. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  4 017   4 183   3 979   4 108   129  96,9 

Sum inntekter  -275   -530   -417   -404   13  103,2 

Netto driftsramme enheten  3 742   3 653   3 562   3 704   142  96,2 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

 Vi skal jobbe målrettet og systematisk for å sikre at hver enkelt elev blir sett og hørt, får tro på 

egne evner, opplever mestring, motiveres og opplever faglig utvikling. 

 Utvikle elevenes sosiale kompetanse og ferdigheter. 

 Vi skal ha gode overgangsrutiner fra ungdomsskole til videregående skole. 

 Anerkjennelse skal være et bærende begrep for alt vårt arbeid. 

Faglig utvikling 

 Styrke grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk. 

 Økt bevissthet og forberedelse av valg av programområder. 

Sosial kompetanse 

 Elevene skal oppleve et trygt, utviklende og inkluderende fellesskap. 

 Elevene skal vise omsorg og respekt for hverandre. 

 Elevene skal være gode til å samspille med andre i ulike situasjoner. 

Medvirkning 

 Elever skal være med på å sette egne læringsmål og evaluere egne prestasjoner. 

 Elever og foresatte skal være aktivt involvert i læringsarbeidet, og vi opplever at vi har et godt 
og tett samarbeid med de foresatte og elevene. 

 Foreldremøter 

Andre satsingsområder 

 Vi har utvidet timetall i UTV hvor vi tilbyr programområder innenfor videregående skole, samt 

skolebesøk og hospitering.  Vi har i dette skoleåret hatt et godt samarbeid med de videre-

gående skolene, der alle elevene har fått mulighet til å hospitere innenfor det aktuelle program- 

området de har ønsket seg. 

 Vi tilbyr frokost og lunsj. 

 Bruk av alternative læringsarenaer og variasjon i undervisningen ut ifra den enkelte elevs  

 behov og forutsetninger. 
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Arbeidsgiverstrategien 

Sandum ble en del av enhet for spesialpedagogiske tjenester fra 1.6.14.  Vi har startet et arbeid med 
fellessamlinger hvor arbeidsgiverstrategien har vært tema, og den har også vært tema på personal-
møter på Sandum.   

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er en høy grad av trivsel på skolen , og det ser vi også på medarbeiderundersøkelsen, og vi har  
den oppe på personalmøter. 

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
5,18 5,18 5,18 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 0,7 0,4 
 

1,5 

Fravær langtid (%) 0,0 5,3 
 

6,0 

Nærvær (%) 99,3 94,3 92 94 

 

Medarbeidertilfredsheten oppleves som høy, og vi tilrettelegger for et aksepterende og inkluderende 
arbeidsmiljø. Fraværet er noe høyere enn tidligere år, men dette er ikke jobbrelatert, og vi ligger innen-
for kommunens mål. 
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32 – Roligheden skole 
Enhetsleder: Hans Georg Toreskaas 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  41 772   42 942   44 476   43 033   -1 443  103,4 

Sum inntekter  -4 963   -4 484   -4 755   -3 680   1 075  129,2 

Netto driftsramme enheten  36 809   38 458   39 720   39 353   -368  100,9 

 

Overforbruket skyldes  nødvendige pedagogiske tiltak som er iverksatt utenfor skolen for elever får sitt 
skoletilbud andre steder enn på Roligheden. Dette krever ekstra bemanning og utgifter til husleie.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Faglig utvikling  

 I regi av ungdomstrinnssatsingen og i samarbeid med Universitetet i Agder utarbeider  

personalet en pedagogisk plattform for Roligheden skole. Denne skal danne grunnlag for den 

fysiske utformingen av den nye  skolen på Roligheden.  

 Styrket elevenes regneferdigheter gjennom samarbeidsprosjekt med Statped/Sørlandet  

Kompetansesenter og PPTjenesten i Arendal  

 En av skolens lærere tar  videreutdanning (30 stp.)  i  naturfag inneværende skoleår.  

Sosial kompetanse  

 Styrket elevenes sosial kompetanse gjennom trening.   

 Arbeidet med realasjonsorientert klasseledelse i personalet.  

Medvirkning  

 Videreutviklet arbeidet med elevsamtaler  og læringssamtaler  

 Involvert elevrådet i utviklingen av skolens pedagogiske plattform.  

 Styrket foreldresamarbeidet gjennom forventningsavklaringer. Skole-hjem samarbeidet plan-

legges av  klassekontakt og kontaktlærer som likeverdige parter.   

 Skolen har et nært og konstruktivt samarbeid med FAU som har opprettet Foreldrenettverk på 

alle trinn.  

Faglige resultater 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 48 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 46 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 48 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 52 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 49 50 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 50 * 
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Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 54 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 53 * 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 3,8 3,9 

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

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,8 3,7 3,9 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,8 2,5 3,2 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,7 39,3 41,0 

*Det er gjort endringer i framstillingen av resultatene på NP, slik at målene for 2014 ikke framstilles her. 

Skolens faglige resultater er jevnt over bra. Skolen arbeider  systematisk og målrettet for å styrke  
elevenes ferdigheter i regning og lesing. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 2014 Mål 2014 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,9 * 

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

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

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

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014. 

Elevundersøkelsen viser at skolens arbeid for økt trivsel og forebygging av mobbing,  har vist positive 
resultater. 

Arbeidsgiverstrategien 

Arbeidsgiverstrategien i form av dokumentet ” Sammen om framtida”  er formidlet til personalet og vil 
bli drøftet nærmere i personalmøte i vårhalvåret.  

Roligheden skole  har etablert samarbeid med Stuenes og Sandes skole i forhold til elever som har 
behov for særskilt pedagogisk tilrettelegging. Elever og lærere fra disse tre skolene møtes og arbeider 
sammen to dager i uka.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene  fra medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i personalmøter og drøftet i HMS- utvalg 
og ledermøter.  

Skolen har gjennomført Utdanningsdirektoratets  Ståstedsanalyse og knytter skolens utviklingsarbeid 
opp mot resultatene i undersøkelsen.  

Elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014, viser en positiv utvikling. Resultatene følges 
opp på det enkelte klassetrinn i 2015.   

Det er ikke gjennomført foreldreundersøkelse i 2014.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Roligheden skole har inkludert Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i all aktivitet for å forebygge helse- 
skader og tilstrebe et optimalt arbeidsmiljø for alle ansatte og elever. 

Viktige satsingsområder er: 

 trivsel og trygghet på arbeidsplassen, 

 sykefravær, yrkesskader og ulykkesrisiko, 

 informasjon og kommunikasjon (dialog) i HMS-arbeidet  
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Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 465 458 461 464 

Barn i SFO 85 87 90 82 

Antall årsverk ledelse 2,8 2,9 2,9 2,87 

Antall årsverk pedagogisk personale 39,48 37,78 37,54 37,67 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 7,01 5,36 5,6 6,2 

Total årsverk 49,29 46,04 46,01 46,74 

 

Elevtall og antall årsverk er stabilt ved Roligheden skole. Det er imidlertid verd å merke seg at under-
visningstimetallet på ungdomstrinnet er økt  med til sammen 9 uketimer.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,68 1,79 
 

1,5 

Fravær langtid (%) 2,11 4,01 
 

2,5 

Nærvær (%) 96,21 94,19 92 96,0 

 

Langtidsfraværet er økt i 2014. Skolen har et nært samarbeid med Agder Arbeidsmiljø og NAV  
arbeidslivssenteret.  Det er et mål å få langtidsfraværet  ned til 2,5 %.  

  



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

116 

 

36 – Eydehavn skole 
Enhetsleder: May Dypdalen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Eydehavn skole har ikke klart å holde vedtatt budsjett de senere årene. Hovedårsaken er økt beman-
ning rundt spesielt utfordrende elever og at vi har hatt større fravær enn ønskelig. Enheten har ikke 
høy bemanning i utgangspunktet, og vi er derfor spesielt sårbare slik at vi av og til må kalle inn vikarer 
allerede i arbeidsgiverperioden. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  13 927   14 511   15 618   13 710   -1 908  113,9 

Sum inntekter  -1 940   -2 533   -2 280   -1 334   946  170,9 

Netto driftsramme enheten  11 987   11 978   13 338   12 376   -962  107,8 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Våre satsningsområder i 2014 har vært kvalitet i opplæringstilbudet, økte leseferdigheter, økte sosiale 
ferdigheter og bedre hjem- skole samarbeid. 

Vi har innførst SMS- tjeneste i forhold til alle foreldrene, og erfaringene med dette er udelt positive. 

Vi har felles leseprosjekt i høst- og vårhalvåret, fadderordning, Hel- ART skole og fokus på tidlig inn-
sats. Vi har hatt spesielt fokus på kompetanseheving i personalet i arbeidet rundt elever med lese- 
skriveproblematikk og grunnleggende ferdigheter. 

Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål  

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 47  

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 46  

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 45  

*Det er gjort endringer i framstillingen av resultatene på NP, slik at målene for 2014 ikke kan framstilles her. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 2014 Mål 2014 

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

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

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014 

Arbeidsgiverstrategien 

Arbeidsgiverstrategien har som målsetting å få økt nærvær, høyere kompetanse og mer fornøyde 
medarbeidere og dermed et bedre tjenestetilbud til våre innbyggere. Vi har et aktivt HMS- utvalg, godt 
arbeidsmiljø og et utfordrende og utviklende fellesskap. Vi arbeider systematisk med å bruke hverand-
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res beste sider, gi rom for kompetanseheving og videreutvikling og snakke om nærvær som det natur-
ligste. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har høy grad av trivsel på enheten. Det har hos oss vært fokusert på høyere grad av tilstedevær-
else, muligheter for kompetanseheving og en gjennomgang av stillingsbeskrivelser på enheten, både 
for skole og SFO. Dette for å møte kravet om et bedre mestringsklima, alle skal vite hva som er for-
ventet og oppleve at den erfaring og kompetanse man har, er tilstrekkelig i jobben. Lederutviklingspro-
grammet i kommunen hjelper også ledere til å oppleve mestring, bli bedre ledere og få bedre resulta-
ter. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Skolens HMS -utvalg har vært på kurs i regi av kommunen. Det var nyttig og lærerikt. Vi er også glade 
for revidert HMS- håndbok, gode årshjul med tidsfrister og fin oppfølging av hovedverneombud når det 
har vært utfordringer på enheten.  

Vi har utarbeidet årshjul, har jevnlige møter i utvalget og HMS er tema på personalmøtene et par 
ganger i semesteret. 

Vi har gode rutiner for avviksbehandling. 

Årsverk og antall elever 

Vi har hatt en liten nedgang i antall elever. Det har vært foretatt en justering av grensen mellom Stue-
nes og Eydehavn skole, slik at de som bor på Helle og Helleheia nå sokner til Stuenes skole. Beman-
ningen er tilpasset elevgrunnlaget. 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 155 145 146 139 

Barn i SFO 33 50 38 29 

Antall årsverk ledelse 1 1 1 1 

Antall årsverk pedagogisk personale 12,12 12,84 10,81 9,3 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 4 4 4 3,75 

Total årsverk 18,12 17,84 14,15 14,6 

 

I vårt område har vi en del foreldre som er hjemmearbeidende og har derfor ikke  plass på sfo. Vi kan 
ønske oss en større brukegruppe her. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,3 1,0 1,5 1,0 

Fravær langtid (%) 10,8 9,8 6,5 6,5 

Nærvær (%) 87,9 89,2 92 95 

 

Dette er et tema på personalmøter og teammøter. Hvordan kan vi i fellesskap få økt nærværet på 
skolen? Hva er grunnen til at du er hjemme? Vi har noe høyere fravær enn enheter det er naturlig å 
sammenligne oss med, og det er viktig og interessant å finne ut av årsakene til dette. 

Vi spør alltid om fraværet er relatert til forhold på enheten, og det er det ikke. Samtidig er dette en 
ekstra belastning på de som er tilstede og det kan gi oss utfordringer videre.Vi vil fortsette det målret-
tede arbeidet i 2015. Målet er økt tilstedeværelse og å gi elevene våre (i samarbeid med foresatte) de 
beste mulighetene til gode læringsresultater, utvikling, trivsel og mestring.  
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37 – Flosta skole 
Enhetsleder: Casper Schoombie 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  15 109   13 009   13 895   12 315   -1 580  112,8 

Sum inntekter  -849   -1 250   -1 832   -826   1 006  221,8 

Netto driftsramme enheten  14 259   11 759   12 063   11 489   -574  105,0 

 

Som det går frem av tabellen, viser regnskapet at enheten i år ikke går i balanse. Enheten har en bud-
sjettoverskridelse på 5%. Det er i 1.- og 2. tertialrapport redegjort for årsakene til dette. En økning i 
antall ressurskrevende elever utfordret rammene våre ytterligere, men vi greide likevel å holde oss 
innenfor estimert merforbruk ihht 1. tertialrapport.  

Enheten har utestående fordringer som først blir regnskapsført i 2015. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Hovedmålene for enheten er ihht Opplæringsloven (OL), Forskrift til OL og Kunnskapsløftet (L -06). 

I tillegg er vår målsetning at elever og ansatte skal oppleve en skole der det er godt å være og der 
læring står i fokus. Til hjelp for å nå denne målsetningen bruker vi en rekke digitale verktøy for å avkla-
re diverse måltall og resultater. Dette er komplekse prosesser som stadig endrer seg og vi tilstreber at 
valg av tiltak ikke styres av tro, men fakta. 

Ståstedsanalysen vi gjennomførte i 2013  resulterte i 3 utviklingsområder som vi har viet mye opp-
merksomhet og arbeid i 2014: 

 Egenvurdering 

 Elevsamtaler 

 Lærer-elev relasjon 

Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 55 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 51 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 49 * 

*På grunn av endring i NP, ble det ikke satt mål for 2014 

Poengskalaen for Nasjonal prøver er endret i løpet av 2014. Tidligere landsgjennomsnitt 2,0 tilsvarer 
nå 50. Resultatene for 5. trinn i Nasjonale prøver viser at læringsarbeidet er godt på 1.-4. trinn. 
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Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 
Resultat 2014 Mål 2014 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,6 
 

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

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014 

Arbeidsgiverstrategien 

Sammen om framtida har vært drøftet i skolens HMS-utvalg og arbeidsstrategien har blitt gjort kjent for 
skolens ansatte gjennom personalmøter, teammøter og onsdagsmøter. Skolens ansatte utfordres 
månedlig på fokusområdene i arbeidsgiverstrategien etter et vedtak i skolens HMS-utvalg. Ansatte 
oppmuntres også til aktivt å bruke etisk refleksjon i deres daglige arbeid. Oppfølging av Sammen om 
framtida vil være et fast punkt på sakslista til HMS-utvalget i 2015. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen har gitt oss et øyeblikksbilde over tingenes tilstand ved Flosta skole. Vi vil 
fortsette arbeidet med å følge opp fokusområdene mestringsledelse og mestringsklima i skolens hms-
utvalg, personalmøter, onsdagsmøter og i de enkelte team. Resultatene fra fjorårets elevundersøkelse 
vil bli fulgt opp og evaluert sammen med de satsningsområdene vi har hatt i 2014.  Disse ble idenfisert 
etter å ha gjennomført Ståstedsanalysen (Udir) høsten 2013.  

I 2015 vil både elev- og foreldreundersøkelsen bli gjennomført. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Vi er godt i gang med å implementere kommunens nye verktøy hvor HMS- og kvalitetssystemet er 
samlet i en felles portal. HMS-utvalget har også vært på et nyttig opplæringskursi regi av kommunen i 
løpet av høsten og skal på et oppfølgingskurs våren 2015. Skolen har datofestet alle møter i HMS-
utvalget som ligger tilgjengelig for alle ansatte i skolens felleskalender. I tillegg har vi gjennomført 
noen personalmøter i løpet av 2014  hvor alle skolens ansatte har vært tilstede. I disse møtene har vi 
bla. jobbet med: 

 avvik konstatert ifm branntilsyn i 2014 

 nærværsutfordringer  

 kommunens nye HMS- og kvalitetssystem 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 140 128 124 114 

Barn i SFO 33 28 28 29 

Antall årsverk ledelse 1 1 1 1 

Antall årsverk pedagogisk personale 10,83 10,51 9,62 9,48 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere/kontor 3,45 3,15 3,55 4,19 

Total årsverk 15,28 14,66 14,17 14,67 

 

Flosta skole har fortsatt et synkende elevtall. Det er store variasjoner i antall elever på de ulike års-
trinnene. Den minste klassen har kun 12 elever og den største klassen har 21 elever. Det er dessverre 
lite som tyder på at denne tendensen vil endre seg med det første. 

Et synkende elevtall får også konsekvenser for SFO. Erfaringsmessig avtar antall barn som benytter 
seg av tilbudet i årene fra 1. trinn til 4. trinn, og derfor er antallet 1. klassinger svært viktig mht de øko-
nomiske rammene til SFO. 1. trinn skoleåret 2015/ 2016 blir antallet elever et sted mellom 15 og 18 
elever. 
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Utviklingen i antall årsverk pedagogisk personale  ved skolen henger sammen med det synkende 
elevtallet. Økningen i antall årsverk assistenter/ fagarbeidere skyldes at vi i løpet av 2014 har hatt 
svært ressurskrevende elever. Sammen utgjør disse to faktorene med synkende antall elever og flere 
ressurskrevende elever  en bekymring for det totale tilbudet ved Flosta skole. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,9 0,9 
 

1,5 

Fravær langtid (%) 5,9 9,5 
 

6,5 

Nærvær (%) 92,3 89,7 92 92 

 

Det er positivt at vi har greid å redusere korttidfraværet ved enheten. Langtidsfraværet har vi ikke greid 
å redusere ihht til vår målsetning. Dette fraværet skyldes hovedsakelig fravær som ikke er relatert til 
arbeidsplassen, men i løpet av 2014 har dessverre også noe av langtidsfraværet sin årsak i arbeidet 
med svært ressurskrevende elever. Som et resultatet av denne uheldig fysiske- og psykiske belast-
ningen har skolen iverksatt en rekke tiltak for å redusere arbeidsplassrelatert fravær.  

Vi håper at et aktivt og kontinuerlig hms-arbeid hvor alle ansatte bidrar gjennom det kommende året vil 
redusere fraværet i tråd med vår målsetning. Dette er likevel en stor utfordring siden arbeidsbelast-
ningen for den enkelte øker i takt med ressurskrevende elever, stramme økonomiske rammer og 
økende krav og forventninger fra foresatte og samfunnet for øvrig. 
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40 – Løddesøl oppvekstsenter 
Enhetsleder: Gjertrud Halle/ Astrid Hagen Krog 

 

 
 

Fra 1.8.2014 ble skoledelen av Løddesøl oppvekstsenter lagt ned, og elevene og de fleste anstatte ble 
overført til Rykene skole. 

Samtidig ble barnehagen på Løddesøl en del av Øyestad barnehageenhet. 1.8.15 legges barnehagen 
ned, og barn og ansatte overføres til den kommunale barnehagen på Rykene som er en del av Øye-
stad barnehageenhet. 
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41 – Moltemyr skole 
Enhetsleder: Egil Mjåvatn 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  42 129   43 867   43 234   41 943   -1 291  103,1 

Sum inntekter  -5 689   -6 234   -5 337   -3 840   1 497  139,0 

Netto driftsramme enheten  36 440   37 633   37 897   38 103   206  99,5 

 

Av tabellen over fremgår det at enheten også i år går i balanse. Enheten har etter talla over et mindre-
forbruk 0,5%. Det er også i år enkelte utestående regninger som i noen grad ville ha påvirket  resulta-
tet, men enheten er likevel i ballanse. 

Brutto inntekter har økt som en følge av at det har vært større ”tilsig” av elever i mottaksskolen 
(Språkrom). En annen faktor er at refusjon sykelønn har økt noe mer enn budsjettert.  

Økningen av brutto utgifter er i hovedsak relatert til at skolen må tilsette lærere og tospråklige  
assistenter/ fagarbeidere som en konsekvens av at mottakselevene sendes til Moltemyr. Det er vans-
kelig å budsjettere volumet på Språkrom, men som det fremgår av tabellen over er det god sammen-
heng mellom ekstra inntekter og de utgifter dette genererer for enheten. Videre har det vært nødven-
dig å gå inn med ekstra vikarer i langtidssykefravær. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Hovedmålet for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftet (K- 06).  

Enheten har fokus på et godt læringsmiljø for elevene med sterk vekt på leseferdighet. ”Lesing i alle 
fag”. Skolen fikk i løpet av 2012 på plass en egen leseplan. I 2013 ble det påbegynt et arbeid med å 
utarbeide en helhetlig plan i matematikk. Dette arbeidet var ventet ferdig høsten 2014, men på grunn 
av andre store oppgaver blir dette ikke ferdig før i 2015. 

Skolen har i 2014 deltatt aktivt i den nasjonale ungdomstrinnssatsningen der fokusområdet på Molte-
myr har vært ”Regning i alle fag”. For 2015 vil det være satsing på ”Klasseledelse”. Moltemyr har også 
valgt å involvere b- trinnet i denne satsingen. 

Høsten 2014 startet skolen opp med middagsservering 3 dager i uka og frokostservering fire dager i 
uka for u- trinnselever. Ordningen vil fortsette i 2015 og finansieres med friske midler. 

Skolene i Arendal har utarbeidet et strategisk kart som legger føringer for skolene i Arendal. Med ut-
gangspunkt i dette har Moltemyr, etter en grundig prosess, laget skolens strategiske kart. (Dette ligger 
ved Virksomhetsplanen)  

Det ble senhøsten 2012 nedsatt en styringsgruppe bestående av lederne på Birkenlund, Stinta og 
Moltemyr for å se på muligheten for å gjøre skoletilbudet i sentrum harmonisk, robust og mer kost-
nadseffektivt. Dette arbeidet er nyttig og vil derfor bli forsøkt videreutviklet.  

Høsten 2014 ble Moltemyr skole tilsluttet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. (NAFO) 

Fokusområder i 2014 

 Vektlegge IKT som verktøy i undervisningen med bruk av læringsplattform (IT s learning). 

 Videreutvikle en felles og helhetlig pedagogisk tenkemåte. 



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

123 

 

 Være en god arbeidsplass for alle ansatte. 

 Fokusere på integreringen av flerkulturelle barn.   

 Omdømmebygging.  

 Fokus på brukervennlighet og brukermedvirkning.  

 Klasseledelse. 

 Revidere overgangsrutinene internt i skolen og mellom skole\ SFO og barnehage. 

 Sammen med foresatte, arbeide aktivt og målrettet mot et mobbefritt skolemiljø. Skolens anti-

mobbe verktøy er ”Ingen utenfor” og ”No one out”. 

 Vurdering for læring. 

 Systemarbeid relatert til a) elevenes ferdigheter b) rutiner og prosedyrer c) utvikle gode  

systemer\ rutiner for tilpasset opplæring (TPO). 

 Fortsette samarbeidet med Stinta skole om skolebibliotekar.  

 Samarbeidet med Birkenlund om barn med multi- handikap som ikke har fått plass på Asdal 

ressurssenter.(Ti2) Samarbeidet har så langt gitt et betydelig bedret tilbud til denne gruppen 

elever.  

 Ordningen med fleksibel ferie er og vil bli videreført. 

Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 

 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 47 x 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 46 x 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 48 x 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 45 x 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 49 45 x 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 47 x 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 48 x 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 50 x 

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

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,9 3,2 3,2 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,8 - 3,7 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,8 3,1 3,1 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,7 40,4 40,5 

*Det er gjort endringer i framstillingen av resultatene på NP, slik at målene for 2014 ikke framstilles her. 

Som det fremgår av tabellen over, har enheten også i år svært gode resultater ved avgangseksamen. I 
tillegg til resultatene i skjemaet over, må det nevnes at skolens elever fikk ett snitt på utrolige 4,7 ved 
muntlig avgangseksamen. Fagene elevene ble prøvd i var matematikk, samfunnsfag, naturfag, norsk, 
engelsk og RLE. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 2014 Mål 2014 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,7 x 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,2 1,8 x 

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

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

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014. 



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

124 

 

Tilbakemeldingene fra elevundersøkelsen er stort sett positive, men det fremgår at skolen har en ut-
fordring i forhold til mobbing på trinn sju. Dette er alt tatt tak i da skolen har null tolleranse på dette 
punktet!  

Arbeidsgiverstrategien 

Med utgangspunkt i ”Sammen om framtida” har skolen jobbet på ulike nivåer for å utvikle et godt  
læringsmiljø der det settes fokus på læring og trivsel. Dette gjøres sammen med en rekke aktører, og 
skolen har også et nært samarbeid med foresatte  primært gjennom FAU og SU for å finne gode flek-
sible løsninger. 

I samarbeid med politikere, byplanlegger, ”Med hjerte for Arendal”, kulturnettverket og enhet levekår 
ble det høsten 2014 initiert et prosjekt ift en områdesatsing i Moltemyr oppvekstområde. Dette arbeidet 
fortsetter i 2015.  

Sammen med Birkenlund og Stinta har det blitt sett på ulike modeller for å videreutvikle et allerede 
godt eksisterende samarbeid. 

Utover dette er arbeidsgiverstrategien synliggjort for personalet gjennom ulike former for informasjon. 
Deriblant utdeling av folderen ”Sammen om framtida” til alle ansatte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Skolen følger opp Elevundersøkelsen og evaluerer de resultatene som der fremkommer. Dette skjer i 
noen grad i samarbeid med Elevrådet på skolen. Foreldreundersøkelsen er ikke gjennomført i 2014, 
dette er i tråd med de føringer som ligger, men undersøkelsen vil bli gjennomført i 2015. Det er  i 2014 
gjenomført en Ståstedsanalyse for å kartlegge hvor enheten står. Sammen med tillitsvalgte og ansatte 
blir det nå viktig å ta tak i de utfordringer som der fremkommer, samtidig som det er særdeles viktig å 
videreutvikle det enheten er god på.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Det er foretatt enkelte risikovurderinger, og relevante elementer er inntatt i skolens beredskapsplan. 

HMS- utvalget har jobbet kontinuerlig med nærværsutfordringer og følger kommunens oppsatte kurs-
rekke. Siste tiltak på stammen er innføring av ”Nødkonvolutten”. Tiltaket ser ut til å ha hatt en positiv 
effekt, men direkte sammenheng mellom kortidsfravær og tiltaket er vanskelig å måle. Erfaringene er 
imidlertid slik at HMS- utvalget fortsetter tiltaket i 2015. Enheten vurderer på nytt oppstart av forebyg-
gende tiltak relatert til akupunktur/ homøopati/ kiropraktikk og massasje, men det trengs her avklaring-
er bl. annet av skattemessig karakter. 

Utover dette har sykmeldte blitt fulgt opp i tråd med regelverket, og enheten gjør seg stadig bruk av 
Agder- Arbeidsmiljø. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 449 442 450 444 

Barn i SFO 76 72 58 62 

Antall årsverk ledelse 2,67 2,67 2,67 2,67 

Antall årsverk pedagogisk personale 39,77 40,85 39,88 39,22 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 8,2 7,2 7,91 5,99 

Total årsverk 50,64 50,72 50,46 49,28* 

* her er også det kontortekniske personalet inne. Utover dette har skolen to lærlinger og en person på tiltak gjennom 
NAV. 

Enheten er en av to mottaksskoler i Arendal. I 2013 ble det gjort strukturelle grep i forhold til mottaks-
elevene. Disse elevene skal nå midlertidig registreres på mottaksskolen så lenge de faktisk er elever 
ved skolen. Antall årsverk vil på grunn av fortettet oppfølging av flerkulturelle barn ligge noe høyt.  
Siden disse gruppene er relativt små, vil også kostpris per elev ligge noe høyt. Elevene går inntil to år i 
Språkrom og følger da ”Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter”. Deretter tilbake-
føres elevene til nærskolen. Elevtallet i mottaket vil variere, men ligger i snitt på femten til tyve elever. 
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Skolen er som nevnt over tilsluttet NAFO. Den finansielle endringen som ble gjennomført høsten 13 
har medført, slik vi opplever det, at antall tospråklige barn som kommer til skolen fra de andre skolene 
i østregionen har økt.  

Vårt mottak er kostnadseffektivt og robust og har så langt klart å tilpasse seg denne økningen. Dette 
er redegjort for i oppvekstkommiteen som var på besøk på skolen høsten 13. 

Skolen har for tiden elever fra 30 forskjellige landområder med ulikt språk. Totalt har skolen nå omlag 
38 % tospråklige barn. (Språkrommet inkludert) 

En forventet nedgang i antall barn på SFO er nå merkbar. En mulig årsak til dette kan være  justering 
av satsene. Tilbakemeldingene fra brukerne av SFO er positiv! 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,9 1,7 
 

1,5 

Fravær langtid (%) 5,5 4,5 
 

5,5 

Nærvær (%) 92,6 93,8 92 93 

 
Både korttids og langtidsfraværet er lavere enn i 2013, og enheten har nå et nærvær på 93,8 %. Dette 
er over kommunens målsetning og også noe over egen målsetting. Enheten jobber aktivt og kontinuer-
lig med å redusere sykefraværet og har et nært samarbeid både med NAV og Agder- Arbeidsmiljø.  

Det er viktig å fremholde at det fraværet som er kjent, ikke er relatert til arbeidsplassen.  

I regi av HMS utvalget har det vært prøvd ut en rekke tiltak som vi mener har hatt  effekt for å bedre 
nærværet og øke trivselen. I 2014 ble det videre satt i gang matservering en gang per uke, dette som  
et prøveprosjekt for å øke trivselen. 

  



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

126 

 

42 – Myra skole 
Enhetsleder: Anna Hjeltnes 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  21 505   21 582   23 015   19 748   -3 267  116,5 

Sum inntekter  -3 234   -3 972   -3 824   -2 305   1 519  165,9 

Netto driftsramme enheten  18 272   17 610   19 191   17 443   -1 748  110,0 

 

Myra skole har et større overforbruk i 2014 enn tidligere år. Det er flere grunner til dette. I årsberet-
ningen 2013 ble det også pekt på noen av utfordringene. Det er økt elevtall ved skolestart uten nye 
midler, økt behov for tilrettelagt undervising og 1:1 oppfølging av elever.  

Overforbruket er knyttet til følgende områder: Utestående foreldrebetaling SFO, ny gruppe/elever fra 
august uten kompensasjon, gjesteelever, ekstra oppfølging av enkelt elever og innkjøp av stoler og 
bord som er blitt kompensert i budsjettet for 2015 p.g.a. økt elevtall. Dette utgjør til sammen 1,7 mill. 
kr.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Skolens satsingsområder i 2014 

 Lesing i alle fag 

 Regning 

 Digitale ferdigheter 

 Vurdering for læring 

 Tidlig innsats 

 First Lego League (FLL) metanikk/teknologi/robotikk 

 Olweus programmet (antimobbeprogram) 

 Relasjonskompetanse 

 Medvirkning fra elever og foreldre 

 Være en god partnerskole for UIA (ta imot lærerskolestudenter på en god måte). 

Utførte oppgaver 

I januar 2014 startet vi et arbeid med fagplaner i norsk, regning og engelsk. Vi etablerte tre faggrupper 
som utarbeidet lokale fagplaner innenfor disse tre fagområdene. Gruppene har også fått et spesielt 
ansvar for videreutvikling av fagplanene med vekt på metode og analyse.  

Myra har en maskinpark på 70 bærbare PC-er. Av disse står 15 maskiner kablet på et datrarom. 2/3 
av disse maskinene begynner å bli gamle og slitt. Det trådløse nettet ble oppgradert i 2014. Av andre 
digitale hjelpemidler har vi fire smartboard. 

Vi følger planen til IKT plan.no, senter for IKT i utdanningens plan for øving av digitale ferdigheter i 
grunnskolen. Digitale ferdigheter skal inn i alle fag, men det er ikke lett å få det til. 

Utstyret vi har, gjør det vanskelig for pedagogene å bruke IKT i ordinær undervisning. Det brukes for 
lang tid til å få PC-ene oppe å gå, og dette går utover undervisningstid. Digitale ferdigheter blir derfor 
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ikke like mye prioritert som de andre grunnleggende ferdighetene. Dette er synd, og vi har veldig lyst 
til å få det til, men utstyret vi har, gjør dette nærmest umulig å få til på en god måte. Vi har et sterkt 
ønske om å bruke digitale hjelpemidler i undervisningen, men da behøver vi nettbrett og flere smart-
boards. Vi må tenke nytt rundt måten å undervise i digitale ferdigheter på. 

Vi har brukt tid på 4.trinn i 2014 og 2015 til å øve spesifikt på digitale ferdigheter, da vi velger å  
gjennomføre Utdanningsdirektoratets frivillige kartleggingsprøve i digitale ferdigheter. Resultatet på 
prøven har vært god, men det kan stilles spørsmålstegn ved hvor hensiktsmessig denne måten å øve 
digitale ferdigheter på er.  

Vi har hatt fokus på vurdering for læring ved å vektlegge god klasseledelse, bruk av læringskamerater 
og felles standarder. Vi arbeider kontinuerlig med underveisvurdering og hvordan gi gode framover-
meldinger. 

Vi har fokus på hvordan få til gode overganger fra barnehagene som leverer barn til Myra skole. Sam-
arbeidet har blitt bedre for hvert år. I løpet av 2014 fikk vi på plass noen faste rutiner for samarbeidet 
før skolestart.  

Vi prøver også å styrke ressursene på 1. og 2. trinn så godt vi kan for å få til tidlig innsats. 

Vi organiserer nå First Lego League (FLL) som et prosjekt fra september til november for 3. og 7. 
trinn. Elevene arbeider mot framlegging/konkurranse på Campusen i Grimstad i begynnelsen av  
november sammen med skoler fra både Aust- og Vest-Agder. 

Vi arbeider kontinuerlig med Olweus programmet og relasjonskompetanse. Vi ser at dette arbeidet har 
effekt ut fra resultatene fra elevundersøkelsen og mobbeundersøkelsen i Olweus programmet. 

Vi har et godt fungerende elevråd som har møter en gang i mnd. FAU gjør en god jobb for Myra skole. 
Blant annet bidrar de med midler til elevretta tiltak. De er også en god dugnadsgjeng når vi har vår 
årlige Olweus- konsert. 

Myra skole er medlem i Bokbyen i Tvedestrand. I løpet av 2014  har vi hatt forfatterbesøk, besøk av 
ansatte i Bokbyen og etablert kontakt med en skole i Skottland som en del av samarbeidet med  
Bokbyen. 

Vi har en lærer som tar videreutdanning i matematikk på UIA skoleåret 2014/2015.  

Gjennom arbeidet med å være partnerskole har vi blitt invitert av UIA til to dagers samling høsten 
2014 der temaet har vært  veiledning og bruk av digitale hjelpemiddel i veiledning. Det har vært  en to 
dagers samling som oppfølging i februar 2015. 

Avvik og iverksatte tiltak 

Høsten 2014 hadde Myra skole 27 elever med vedtak om spesialundervisning av 250, dvs 10,8 %. Av 
disse var det to elever som kun fikk hjelp av assistent og resten hadde spesialundervisning med  
pedagog eller en kombinasjon av pedagog og assistent. Det var sju elever som hadde 1:1 oppfølging 
av en voksen, noe som er enormt ressurskrevende.  

Spesialundervisningen foregår ofte i liten gruppe med 2-5 elever, men enkelte elever har noen korte 
økter alene med pedagog til spesiell oppfølging individuelt. Skolen forsøker å skeivdele etter nivå på 
trinnene i basisfagene når det er ekstra ressurser i tillegg til kontaktlærer. På grunn av sykdom faller 
dessverre disse ekstra ressursene ofte bort, og det går ut over tpo tilbudet elevene får. Vi ser av den 
grunn at det blir mange som faller utenfor og som ikke får utbytte av opplæringen og det blir henvist 
flere elever til PPT.  

I 2014 ble det sendt 8 nye henvisninger til PPT,og vi ser at mange av disse er henvist på grunnlag av 
atferd/konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker og at flere sannsynligvis blir viderehenvist til ABUP. 

Myra skole skal ha et samarbeid med PPT og skolekontoret våren 2015 for å se på mulige endringer 
innenfor organisering av tilpasset opplæring og spesialundervisning på skolen. Vi håper å komme frem 
til en løsning hvor vi kan bruke lærerressursene på en bedre måte som er mer hensiktsmessig for 
elevene og spare ressurser i tillegg. 
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Faglig utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 44 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 45 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 46 * 

*På grunn av endring i NP, ble det ikke satt mål for 2014. 

Vi er ikke fornøyd med resultatene på NP5. trinn. Vi arbeider systematisk med forberedelser, gjennom- 
føring og oppfølging.  

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 2014 Mål 2014 

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

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

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014. 

Vi er fornøyde med resultatene fra elevundersøkelsen, men resultatene viser at vi må arbeide  
kontinuerling med Olweus- programmet og relasjonskompetanse for å beholde et godt lærings – og 
psykososialt miljø for elevene. 

Arbeidsgiverstrategien 

Arbeidsgiverstrategien ”Sammen om framtida” ble presentert på en av planleggingsdagene i august. 
Temaene har blitt tatt opp i fagmøtene etter egen plan. (Kompetanseplan for Myra skole). 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen har blitt fulgt opp gjennom systematisk arbeid med relasjonsledelse og  
relasjonskompetanse. Tas opp i fagmøtene etter egen plan. (Kompetanseplan for Myra skole). 

På planleggingsdagen i januar 2015 gjennomførte vi Utdanningsdirektorates Ståstedsanalyse som vi 
skal arbeide videre med våren 2015.  

Elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014 viser en positiv utvikling. Resultatene er presen-
tert både for SU,SMU,FAU og hele personalet. Resultatene blir fulgt opp på de ulike trinnene. 

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført samtidig med elevundersøkelsen i 2014. Den viste et godt 
resultat, men deltakelsen var for liten. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Målsetingen i vårt HMS-arbeid er at vi skal arbeide proaktivt med det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Vi har hatt arbeidsmiljøutvikling som tema på fagmøtene våre en gang i mnd.(Kompetanseplan for 
Myra skole). HMS- utvalget har ansvar for planlegging og oppfølging av temaene i fagmøtene. 

Vi har hatt spesielt fokus på SFO i 2014 p.g.a. et høyt sykefravær. Ved oppstarten i august hadde 
SFO en dag sammen med Agder Arbeidsmiljø.Tema var hva som kreves av partene i arbeidslivet og 
hva vi selv har ansvar for å bringe inn i vår egen arbeidsdag. Dette og omstruktureringen som ble gjort 
på SFO august 2014, har ført til at fraværet ved SFO har sunket og det har blitt et forutsigbart og  
stabilt arbeidsmiljø. Det har vært et utfordrende år, men en negativ trend har blitt snudd til en SFO der 
ansatte trives på jobb. Barna har fått en mer strukturert og roligere SFO- hverdag der ønsker og trivsel 
er ivaretatt. 
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Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 226 216 240 250 

Barn i SFO 80 75 90 85 

Antall årsverk ledelse 2 1,6 1,6 1,6 

Antall årsverk pedagogisk personale 19,09 18,49 18,1 18,6 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 3,23 3,40 4,7 6,1 

Total årsverk 24,32 23,49 24,4 26,3 

 

Vi har økt antall assistenter p.g.a. av flere 1:1 elever. I tillegg har vi omstrukturert SFO til baser og en 
turgruppe. Strukturen på SFO er 1. og 2. trinn i en base med tre turdager. 3. og 4. trinn i en base med 
en turdag. Denne organiseringen krever flere voksne.   

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,3 1,3 
 

2,0 

Fravær langtid (%) 8,6 9,7 
 

5,0 

Nærvær (%) 89,1 89,0 92 93 

 

Vi hadde flere langtidssykemeldte 1. halvår 2014 enn 2. halvår. Disse langtidssykemeldingene var ikke 
relatert til arbeidsmiljøet på skolen. Sykefravær knyttet til SFO var arbeidsrelatert. Vi har hatt oppfølg-
ing av langtidssykemeldte med individuelle tiltak og tiltak for SFO som gruppe. 
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44 – Nesheim skole 
Enhetsleder: Bodil Pihlfelt Haugen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Enheten har heller ikke i år klart å holde budsjettet. Vi har to lærere på videreutdanning, og en krevek-
de elevgruppe som krever ekstra bemanning. Det er synkende barnetall på SFO, noe som fører til 
ferre inntekter. Vi har også flere nå enn tidligere på halv plass.  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  10 103   11 105   12 076   11 520   -557  104,8 

Sum inntekter  -1 457   -1 282   -1 344   -962   382  139,7 

Netto driftsramme enheten  8 646   9 822   10 733   10 558   -174  101,7 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Våre satsingsområder er klasseromsledelse, vurdering for læring og sosial kompetanse med hoved-
vekt på mobbing. I tillegg viderefører vi leseverkstedet og trivselsprogrammet. Dette er satsingsområ-
der som vil viderføres i 2015 

Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 57 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 53 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 54 * 

*Det er gjort endringer i framstillingen av resultatene på NP, slik at målene for 2014 ikke framstilles her. 

Nesheim skole hadde et meget godt resultat på nasjonale prøver, 5. trinn, høsten 2014. En av årsak-
ene til det kan være systematisk arbeid med fokus på lesing i alle fag. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 2014 Mål 2014 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,4 * 

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

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014. 

Arbeidsgiverstrategien 

Usikkerheten rundt nedleggelsen av skolen har gjort at det ikke er satt konkret fokus på arbeidsgiver-
strategien Arendal 2023. For oss har ”sammen om framtida” hatt en litt annen betydning i år. Vi har 
sett en stort engasjement på skolen og i nærmiljøet vårt. Vi har klart å holde et positivt fokus,  og et 
godt og aktivt arbeidsmiljø. Vi har flere lærere som har deltatt i kompetansehevingsprogrammet, noe 
som er med på å øke mestringsfølelsen til den enkelte.  
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er høy grad av trivsel på Nesheim skole. Dette gjenspeiles i medarbeiderundersøkelsen. Dette til 
tross for den usikkerheten personalet har opplevd i forhold til deres egen arbeidssituasjon dette året.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Det viktigste fokuset innen vårt HMSarbeid i 2014 har vært å sikre de ansatte gode arbeidsforhold i en 
ellers presset hverdag. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 100 106 112 111 

Barn i SFO 42 30 25 22 

Antall årsverk ledelse 1,0 1,0 1,0 1,0 

Antall årsverk pedagogisk personale 7,69 7,46 7,80 9,0 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 2,2 2,8 3,8 5,1 

Total årsverk 10,89 11,26 12,6 15,1 

 

Elevtallet er stabilt. Antall årsverk for pedagoger er økt. Årsaken er at Nesheim skole har gått fra å 
være fådelt til å være fulldelt fra høsten 2014. Økningen av årsverk for assistenter skyldes utfordringer 
i elevmassen dette skoleåret. Vi har en nedgang i antall barn på SFO.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,1 0,8 
 

0,6 

Fravær langtid (%) 5,3 1,7 
 

1,5 

Nærvær (%) 93,4 97,5 92 97,9 

 

Enheten har et høyt nærvær i 2014.Vi har økt nærværet fra 2013, og er nå tett opp under det målet 
som er satt for 2014.  
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46 – Rykene skole 
Enhetsleder: Astrid Hagen Krog 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  9 159   9 874   13 614   11 960   -1 654  113,8 

Sum inntekter  -912   -1 096   -1 995   -828   1 167  240,9 

Netto driftsramme enheten  8 247   8 778   11 619   11 132   -487  104,4 

 

Da 2. tertialrapport ble skrevet, lå vi regnskapsmessig ganske godt an. Denne situasjonen ble imidler-
tid svært forandret etter at vi flyttet inn i den renoverte administrasjons- og personalavdelingen. Vi har 
ikke fått noen ekstra midler til innkjøp av nytt inventar og utstyr til nybygget, heller ikke til det renoverte 
arealet. Det samme gjelder for garderober til klasserom.  

Det restbudsjettet vi fikk overført fra Løddesøl skole, var egentlig midler vi hadde valgt å ikke bruke før 
skolen ble lagt ned, fordi det var vanskelig å forutse mange av de innkjøpene som ble nødvendige 
etter hvert. Dette dreier seg mest om skolemateriell, inkludert IKT – materiell, Smartboard m.m.  

Underskuddet vårt er derfor knyttet til alt som måtte ferdigstilles i etterkant, det viktigste nevnes stikk-
ordsmessig: 

 diverse møbler til klasserom  

 oppussing av personalrom (tidligere arbeidsrom) 

 nye møbler til personalrommet (de gamle var for store og hadde for få plasser) 

 nye lamper 

 flytting av data- og strømkabler 

 ulike elektriske installasjoner 

 maling i ulike rom, korridorer (før ommøblering) 

 innkjøp av diverse utstyr til SFO – kjøkken  

 m.m. 

Ved flyttingen tok vi med alle brukbare møbler og materiell fra Løddesøl skole. 

Med bakgrunn i disse kostnadene vil det ikke oppleves som rimelig å bli belastet med reduksjon i bud-
sjettet for 2015.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Begge enhetene hadde mange sammenfallende målsettinger fra strategisk kart, og vi har satset mest 
på regneferdigheter, lesekompetanse og sosiale ferdigheter.  

Vi har også hatt et tett samarbeid med FAU i denne prosessen. 
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Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 49 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 45 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 49 * 

*Det er gjort endringer i framstillingen av resultatene på NP, slik at målene for 2014 ikke framstilles her. 

Resultatet av Nasjonale prøver lå over kommunens resultater både i lesing og engelsk, men under i 
matematikk. Selv om elevgruppene skifter fra år til år, er det likevel et viktig mål å nå lengst mulig. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

 2014 
Mål  
2014 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,8 
4,0 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,2 1,2 1,0 

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014. 

Generelt sett hadde vi gode resultater på elevundersøkelsen, men kan bli bedre både på vurdering for 
læring og når det gjelder elevenes psykososiale miljø. Her har vi hatt store utfordringer, og vi har satt 
oss mål for dette arbeidet som skal evalueres ved påske. Arbeidet mot mobbing inngår her. 

Arbeidsgiverstrategien 

I forbindelse med skolesammenslåingen ble det lagt til rette for planlegging og samarbeid både i skole 
og SFO. På grunn av det omfattende og tidkrevende arbeidet, samt den store belastningen flytte-
prosessen har vært på personalet, måtte vi stadig forskyve høstens planlagte felles personalmøte. Det 
ble avholdt 4.februar 2015. Da gjennomgikk vi arbeidsgiverstrategien og snakket om det nye avviks-
systemet. Vi skal ha et fast HMS-tema på hvert personalmøte framover, både i skole og SFO. Da har 
vi samme tema på dagsorden. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Alt arbeid i og blant personalet har vært knyttet til skolesammenslåingen.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Vi hadde 2 HMS – mål for virksomheten i 2014. Begge målene gjaldt forhold knyttet til skolesammen-
slåingen; det ene gjaldt utvidelsen av personalgruppen og det andre gjaldt fysiske forhold i personal-
avdelingen. Det har vært et stort og viktig arbeid å få til gode samarbeidsmuligheter og så optimale 
arbeidsforhold som mulig for personalet. Opplevelsen er at vi har lykkes langt på vei. 

Utstyrsmessig er det meste på på plass, men dette arbeidet er ikke helt avsluttet enda.  

På grunn av den situasjonen vi har vært i, har ikke HMS – arbeidet blitt veldig systematisk, men dette 
har vi planlagt for i 2015.  

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 97 96 98 178 

Barn i SFO 24 29 32 67 

Antall årsverk ledelse 1 1 1 1,46 

Antall årsverk pedagogisk personale 7,8 7,3 7,3 13,42 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 3,3 2,2 2,7 6,49 

Total årsverk 12,1 10,5 11 21,37 
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Årsverk i ledelsen skulle øke med 50% ved skolesammenslåingen, men økte med 46% av timeplan-
tekniske grunner. På grunn av sterk økning i spesialundervisningen, måtte spesialpedagog i 100% 
stilling ansettes fra høsten 2014, samt assistenter knyttet til spesialundervisningen. En del av disse 
kostnadene var tenkt redusert ved å innføre tidlig innkjøpsstopp, noe vi også har gjort tidligere år. Det 
fungerte imidlertid ikke etter at vi flyttet inn i renoverte lokaler, samt at vi også måtte foreta en del inn-
kjøp knyttet til det pedagogiske arbeidet. Spesialundervisningen krever stadig mer ressurser, samt at 
vi også har spesialpedagogiske kostnader for en elev ved annen skole. Økning ansatte i skole og SFO 
er ellers knyttet til skolesammenslåingen. Det samme gjelder for elevtallet, samt noen tilflyttinger  
høsten 2014.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 0,4 1,1 
  

Fravær langtid (%) 6,2 0,7 
  

Nærvær (%) 93,4 98,2 92 94 

 

Det har skjedd store endringer i personalgruppen, noen er permanente, noen er knyttet til permisjoner. 
Langtidsykefraværet har av denne grunn gått sterkt ned, men med litt økning i korttidsfraværet. Vi 
ligger godt over det nærværsmålet vi hadde i 2014. 

Det har vært store belastninger på personalet gjennom høsten, da alt ekstra flyttearbeid har kommet 
på toppen av det arbeidet som ligger i stillingene fra før. Personalet har imidlertid gjort en fantastisk 
innsats for å få virksomheten til å fungere og komme på plass etter hvert. Dette gjelder masse praktisk 
arbeid med å pakke ned og pakke opp, bære og flytte inventar og materiell og ikke minst arbeidet i 
klassene med å få til en felles enhet med barn fra begge skolene.  

Personalet i SFO har også gjort et grundig arbeid med å få den atskillig større SFO – enheten til å 
fungere, både sosialt, aktivitetsmessig og praktisk. 
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47 – Sandnes skole 
Enhetsleder: Synnøve Solheim Pedersen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  20 535   19 586   22 698   20 727   -1 972   109,5  

Sum inntekter  -3 951   -3 639   -4 761   -2 977   1 784   159,9  

Netto driftsramme enheten  16 584   15 947   17 937   17 750   -187   101,1  

 

Ved en misforståelse ble innkjøp gjort i den tro at det kunne betales av overskuddet i 2013, det gjaldt 
bl.a. midler i forbindelse med ”Den natulige skolesekken” og  diverse inventar. Dessuten fikk vi en 
ekstra klasse fra 1. august.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Vårt strategiske kart er et viktig styringsdokument for skolen. Hovedmålene for enheten er i samsvar 
med Kunnskapsløftet og skolens strategiske kart. Alle på Sandnes jobber for at elevene skal bli i stand 
til å mestre livene sine og bli ”gagns menneske”. 

Vi deltar i det naturlige skolefagprogrammet ”Den naturlige skolesekken”. Vårt program for sosial 
kompetanse har vært videreført. Vi har jobbet kontinuerlig med å fremme vurdering for læring. Vi har 
styrket de sosiale ferdighetene gjennom det omfattende HelskoleART-programmet vårt. Tydelig  
klasseledelse, rammer for timene og oppsummering etter hver økt bidrar positivt i forhold til elevenes 
læring. Elevenes medvirkning har blitt økt gjennom deltagelse i elevråd, skolemiljøutvalg, elev-
samtaler, utviklingssamtaler og læringssamtaler. FAU har arbeidet aktivt sammen med skolen bl.a. for 
å videreutvikle skolens uteområde med tanke på å legge til rette for økt fysisk aktivitet, og drøfte  
aktuelle saker. 

Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 48 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 45 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 44 * 

*Det er gjort endringer i framstillingen av resultatene på NP, slik at målene for 2014 ikke framstilles her. 

Vi fortsetter vår systematiske jobbing innenfor satsningsområdene norsk, regning og engelsk. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 2014 Mål 2014 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,7 * 

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

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014. 

Vi jobber kontinuerlig med vurdering for læring. Vi bruker vår ”Handlingsplan mot mobbing” i forhold til 
forebyggende arbeid – og oppfølging i mobbesaker. 
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Arbeidsgiverstrategien 

Vi har systematisk reflektert over de ulike punktene i arbeidsgiverstrategien. Vi har punktene som 
tema på personalmøter med jevne mellomrom. 

Medarbeider- og brukerundersøkelse 

Spesielt i tider med fravær i personalet, er det viktig å være tilstede og lytte aktivt når noen har noe på 
hjertet. I disse samtalene, samt i medarbeidersamtalene, drøfter vi hvordan hver enkelt best kan bidra 
i det daglige arbeid. Leders oppgave er å benytte personalets kompetanse og interesser i forhold til 
undervisning. Dette gjenspeiler seg i medarbeiderundersøkelsene. Det er viktig å se hver enkelt ansatt 
hver dag. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Vårt mål er å gjennomføre HMS-møter hver 14. dag. Vi tar saker fortløpende og legger til rette for en 
åpen dialog når noe er utfordrende og vanskelig. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 199 218 228 243 

Barn i SFO 98 94 112 127 

Antall årsverk ledelse 1,38 1,14 2,0 1,6 

Antall årsverk pedagogisk personale 14,8 14,1 14,28 14,5 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 2 3,7 3,74 3,8 

Total årsverk 18,18 18,94 20,02 19,9 

 

Elever med spesielle behov er årsaken til at årsverk for assistenter/fagarbeidere har holdt seg stabilt 
høyt de tre siste årene.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,8 2,3 
 

1,5 

Fravær langtid (%) 5,9 10,4 
 

5,5 

Nærvær (%) 92,3 87,3 92 93 

 

Det økte langtidsfraværet skyldes bl.a. svangerskapspermisjon og somatiske lidelser. Det vi vet om av 
sykefravær, har ikke vært relatert til arbeidsplassen. 
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50 – Strømmen oppvekstsenter 
Enhetsleder: Geir Erling Birkeland 

 

 
 

Strømmen oppvekstsenter har glade, trygge og lekende barn i et spennende læringsmiljø, hvor alle 
utvikler et positivt selvbilde ved å vise hverandre respekt og omsorg. 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Samlet sett er enheten så godt som i balanse. Vi lander på et underskudd på 15 000 kroner. Driften i 
2014 går med et underskudd på ca 270 000 kroner som i hovedsak er dekket inn av tidligere opp-
sparte fondsmidler. Det er hovedsakelig utgifter til vikar i barnehagen som er årsaken til at driften går 
med underskudd. Regnskapet til skolen og SFO balanserer bra. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  32 588   28 771   30 374   27 553   -2 821   110,2  

Sum inntekter  -5 158   -5 858   -6 700   -3 894   2 806   172,1  

Netto driftsramme enheten  27 430   22 913   23 674   23 659   -15   100,1  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Faglig utvikling i skolen 

Vi har jobbet med et leseprosjekt – da særlig med å øke elevenes leseferdigheter og leseforståelse. 

Vi er i ferd med å utvikle gode rutiner for vurdering for læring. Dette arbeidet fortsetter for fullt utover i 
2015. 

Tilrettelagt undervisning for enkeltelever. Bla.på skolens ”Oase”. 

Spesialundervisning og læreplanarbeid har vært viktige områder vi har jobbet grundig med gjennom 
2014. 

Faglig utvikling i barnehagen 

Det er jobbet med følgende fagområder i Rammeplanen: 

 Kommunikasjon, språk og tekst. 

 Natur, miljø og teknikk. 

 Kunst, kultur og kreativitet. 

Sosial kompetanse i skolen 

Vi er en godkjent Olweusskole som arbeider etter denne metodikken mot mobbing og antisosial atferd. 
Vi har hatt et stort fokus på elevenes læringsmiljø og klasseledelse. Skolen ble høsten 2014 sertifisert 
for tre nye år som Olweusskole. 

Sosial kompetanse i barnehagen 

Være sammen er barnehagens program for sosial kompetanse. Være sammen handler om sosial 
kompetanse hos barn og voksne, aggresjonsmestring og relasjonsbygging. Overordnet fokus er selve 
barnefellesskapet og tilhørighet til dette. Vi har arbeidet mye med dette i voksenmiljøet. 
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Skole-hjem samarbeid 

Vi har en oppdatert standard for skole/hjemsamarbeid. Skolens organer er aktive og skal oppleves 
meningsfulle. Det er et svært godt samarbeid med FAU. 

Medvirkning i barnehagen 

Det har vært arbeidet med anerkjennelse – barna møter forståelse for sine ideer og initiativ. På bak-
grunn av tidligere lave score på punktet om medvirkning har vi innført dette som tema på alle for-
eldremøter. 

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 2014 
Mål  
2014 

B
ru

k
e

r 

Fornøyde brukere 
Opplevelse av respektfull behandling  5,3 5,2 

Brukermedvirkning 5,2 5,2 

 

Det er gledelig å se at vi treffer målsettingen på områdene brukermedvirkning og respektfull 
behandling. Spesielt med tanke på at vi har arbeidet spesielt med området brukermedvirkning i 2014. 

Faglig Utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 47 2,0 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 46 2,0 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 48 2,0 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat  

2014 
Mål  
2014 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 4,0 4,1 4,1 

Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,2 1,0 1,2 

 

På grunn av innføring av ny skalering, av nasjonale prøver, i løpet av 2014 har måltallene og  
resultatene ulikt uttrykk. 

Resultatene i lesing er noe dårligere enn det de bruker å være. Dette på tross av at vi har satset mye 
på lesing de siste årene. Resultatene i matematikk er også noe dårligere enn det vi hadde håpet på. Vi 
gjør det best i engelsk denne gangen. Det er gledelig ettersom vi har hatt et spesielt fokus på dette 
faget i et par år. Vi har satt som mål å ligge på det nasjonale snittet fremover. Det er muligens litt i 
overkant, men vi skal gjøre et hederlig forsøk på å løfte oss ett knepp opp. 

Vi har satset litt ekstra på 5. trinn inneværende skoleår, og håper det vil gi utslag i form av bedre  
resultater i neste runde. 

Når det gjelder resultatene på elevundersøkelsen for 7. trinn, er disse svært gledelige. Å få resultatet 
1,0 når det gjelder mobbing er fantastisk morsomt. Skolen har antimobbearbeid (Olweus) som ett av 
satsningsområdene. Det er derfor mer enn gledelig at vi får et slikt resultat på 7. trinn. Resultatene på 
5. og 6. trinn er gode de også, men viser at vi må holde trykket oppe. Vi kan ikke hvile på laurbærene. 

Det er gledelig at elevene opplever at lærerne gir dem gode tilbakemeldinger i form av vurdering for 
læring. Dette er et område som skolen vil jobbe mer med utover våren og høsten 2015. 

Arbeidsgiverstrategien 

Strømmen oppvekstsenter har utarbeidet sitt eget verdidokument og har arbeidet med temaer innenfor 
dette på planleggingsdager. Verdidokumentet henger godt sammen med arbeidsgiverstrategien: 
Sammen om framtida! 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har vært diskutert i personalmøter og i HMS-utvalget. 
Resultater fra diverse brukerundersøkelser er kommentert ovenfor. Som Olweusskole deltar vi også 
årlig i Olweusundersøkelsen som omhandler mobbing spesielt. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Vi har et oppegående HMS-utvalg med jevnlige møter. Høsten 2014 ble det gjennomført en revisjon 
av HMS-arbeidet i enheten v/Agder Arbeidsmiljø. 

Årsverk og antall barn og elever 

Antall barn i barnehagen er stabilt. Vi har vært heldige og fått fylt opp plassene de siste årene. Etter-
som det nå er bortimot full barnehagedekning i Arendal, blir det spennende å se om vi klarer å gå med 
fullt barnegrupper fremover.Elevtallet har gått ned litt fra i fjor, men vil slik det ser ut stige noe de 
kommende årene. 

Barnehagen 

Fakta om enheten, høst 2014 2012 2013 2014 

Antall barn totalt 81 81 80 

Antall barn under 3 år 28 27 27 

Antall barn over 3 år 53 54 53 

Antall årsverk ledelse (styrer, ass.styrer og fagleder) 1,15 1,15 1,15 

Antall årsverk pedagogisk personale 6 6 6 

Antall årsverk til assistenter/ fagarbeidere 12 12 12 

Annet personale *  2,4 2,1 2,1 

Totalt antall årsverk 21,55 21,25 21,25 

Skolen 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 157 152 157 149 

Barn i SFO 40 43 42 48 

Antall årsverk ledelse 0,85 0,85 0,85 0,85 

Antall årsverk pedagogisk personale 10,77 11,17 11,02 10,75 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 3,66 4,19 3,57 4,65 

Total årsverk 14,98 16,21 15,43 15,40 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,2 2,9 
 

2,0 

Fravær langtid (%) 7,4 9,0 
 

5,0 

Nærvær (%) 90,4 88,1 92 93 

 

Enheten har hatt et stort fravær i 2014. Spesielt har langtidsfraværet vært stort. Vi har hatt flere lang-
tidssykemeldte både i skolen, på SFO og i barnehagen. Fraværet har vært diskutert i HMS-utvalget og 
det virker ikke som om dette er arbeidsrelatert. Vi har også hatt besøk av personalavd. på ett HMS- 
utvalgsmøte i januar 2015. 

Vi har vært heldige og fått med 4 arbeidstakere på kommunens opplegg ”Raskere frisk”. De ansatte gir 
svært gode tilbakemeldinger på den oppfølgingen de har fått her. 

Det ser ut som om enheten fortsatt vil ha stort langtidsfravær utover i 2015. Vi har flere ansatte med 
kroniske sykdommer, og andre igjen som har vært igjennom diverse operasjoner.  



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

140 

 

53 – Tromøy barnehageenhet 
Enhetsleder: Johnny Svensvik 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  16 598   16 862   16 547   16 522   -25   100,2  

Sum inntekter  -3 560   -3 163   -3 116   -2 954   162   105,5  

Netto driftsramme enheten  13 037   13 699   13 431   13 568   137   99,0  

 

Tromøy barnehageenhet kom ut i balanse i 2014. Barnehagen har stort sett hatt fulle barnegrupper. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Enheten jobber etter godt utarbeidede progresjonsplaner for alle aldersgrupper. Vi har stort fokus på 
barns medvirkning og gjennomfører læringssamtaler to ganger i året. Målet er: ”Alle barn skal ha med-
virkning til egen læring gjennom å oppleve mestring, være med å sette mål og ta ansvar for egen  
læring”.  

Enhetens satsing er foreldremedvirkning, faglig utvikling og vennskap. I 2014 tok vi et langt steg inn i 
den digtale verden, med å investere i info board. Dette gjør at bilder, informasjon og meldinger til for-
eldre blir lagt på skjermer i garderoben til barnehagene. I fagutviklingen jobbes det godt med  
prosjektet ergonomi & pedagogikk og relasjoner. Vi har fire ped. ledere og enhetsleder på leder-
utvikling i kommunens regi. I 2014 ble alle våre barnehager Miljøfyrtårnsertifisert. 

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator 
Resultat 

2014 
Mål  
2014 

B
ru

k
e

r 

Fornøyde brukere 
Opplevelse av respektfull behandling  5,6 

 

Brukermedvirkning 5,2 
 

Arbeidsgiverstrategien 

Vi jobber med arbeidsgiverstrategien på planleggingsdager, ledermøter og i hms-utvalget. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Hver barnehage har jobbet med tiltak i etterkant av brukerundersøkelsen i 2014. Vi hadde et snitt på 
5,3 i enheten. Det er vi stolte av, men vi ønsker å bli bedre. Det er derfor avgjørende for oss at hele 
personalgruppen er med å dra lasset sammen. Vi blir ikke bedre enn det vi presterer sammen! I for-
hold til medarbeiderundersøkelsens fokusområder, så blir det tatt inn i medarbeidersamtaler, fag-
utvikling og til diskusjon i ledergruppen. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

I 2014 ble alle våre barnehager Miljøfyrtårnsertifisert, det er viktig for oss å være gode rollemodeller 
for barna i dette arbeide også. Vi har et stort fokus på nærvær i enheten. Gjennom prosjektet  
ergonomi & pedagogikk jobber vi med å ha et bredere helsefokus i barnehagen. Dette skal komme 
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både barn og voksne til gode. VI har mange arbeidstakere som har jobbet hos oss i mange år, vi øns-
ker å bevare de med god helse!  

Vi har satt oss tre mål: 

1. Slipp barna til 

2. Vi skal være en helsefremmende barnehage 

3. Vi skal ha et nærvær på minst 95% 

I tillegg har vi i 2014 to arbeidstakere som har benyttet seg av tilbudet ”raskere frisk” med Quick Care. 
Dette har vært veldig positivt. 

Årsverk og antall barn 

Fakta om enheten, høst 2014 2012 2013 2014 

Antall barn totalt 103 103 88 

Antall barn under 3 år 25 24 24 

Antall barn over 3 år 76 79 64 

Antall årsverk ledelse (styrer, ass.styrer og fagleder) 2 2 2 

Antall årsverk pedagogisk personale 9,5 8,5 7,5 

Antall årsverk til assistenter/ fagarbeidere 13,2 15,2 10,3 

Annet personale *  3 1 1 

Totalt antall årsverk 27,7 24,7 20,8 

 

Høsten 2014 måtte vi redusere med en avdeling i Hove barnehage pga. lav søkning på den delen av 
Tromøya. Dette førte til at vi måtte redusere med en pedagogstilling. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,3 2,2 
  

Fravær langtid (%) 7,2 4,3 
  

Nærvær (%) 91,6 93,6 92 95 

 

Vårt mål er nærvær på minst 95%.  
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54 – Hisøy barnehageenhet 
Enhetsleder: Solveig Abrahamsen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter 14 075 14 819 15 617 15 858 241 98% 

Sum inntekter -2 058 -2 346 -2 411 -2 358 53 102,3 

Netto driftsramme enheten 12 017 12 473 13 206 13 500 294 97,8 

 

Som tallene viser, var utgiftene mindre og inntektene høyere enn budsjetttert i 2014. Første halvår 
2014 drev vi to barnehager, Kolbjørnsvik og Fagerheim. Andre halvår 2014 åpnet vi Stemmehagen 
barnehage og la ned Fagerhiem og Kolbjørnsvik. Både 2014 og 2015 vil være regnskapsår som er 
vanskelige å forutse grunnet oppstart av ny barnehage.  

Usikkerhetsmomentene handler blant annet om etterspørsel etter barnhageplasser og bemanning i 
forhold til disse. Videre er driften av nybygget et usikkerhetsmoment.  

Noe av misforholdet mellom inntekter og utgifter, handler også om en for oss uvant stor andel lang-
tidssykemeldinger (sykepengeinntekter) og rimeligere vikarer. Dette er en situasjon vi forhåpentligvis 
ikke skal fortsette å være i.  

Stemmehagen barnehage var i utgangspunktet et svært rimelig byggeprosjekt og mye utstyr var heller 
ikke inkludert i prosjektet. Antall kvadratmeter vi har til disposisjon er kraftig redusert i forhold til  
tidligere bygg og derfor er lite av vårt gamle inventar mulig å benytte. I tillegg er antallet små barn med 
behov for vogner  mv. økt. Det planlegges å bygge på et rimelig lager og fortsatt mangler en del  
inventar og utstyr. Vi håper derfor på forståelse for at vårt fond opprettholdes.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Stemmehagen barnehage visjon: Med rom for alle og blikk for den enkelte 

Stemmehagen barnehage åpnet som nevnt 01.08.2014 og erstattet Kolbjørnsvik og Fagerheim barne-
hager. 

Stemmehagen barnehage er en vanlig barnehage, men tar også i mot kommunens barn med autisme 
og multifunksjonshemminger. 

Barnehageåret 2014 har bært preg av at vi har planlagt og forberedt personale/foreldre/barn på flytting 
til ny barnehage.Vi hadde på forhånd utarbeidet egne planer for innhold og organisering av den nye 
barnehagen vår. I tillegg til utforming og innredning har det også handlet om hvordan slå sammen to 
barnehagers ”kulturer” og skape en ny felles kultur. Det har også vært viktig å gi personalet fra  
Kolbjørnsvik barnehage kompetanse på multifunksjonshemminger og autisme. Dette har vært en  
nødvendig og krevende prosess og vi er ikke ”i mål”,  ting tar tid! 

Faglig står Stemmehagen for en helhetlig tilnærming til barns læring og utvikling med fokus på barnas 
egen lek og med utganspunkt i det enkeltes barns forutsetninger, noe som også støttes av fag- og 
forskningsmiljø. 

I vår utarbeidet vi et nytt lokalt strategisk kart hvor vi  ”løftet” lekens plass og verdi. Samtidig har vi  
videreført kommunes satsning på språk og kommunikasjon, sosial kompetanse og medvirkning og 
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fokus på matematiske begreper. I den forbindelse har vi dette året prioritert å kjøpe årskort på viten-
senteret. Barn og voksne har hatt stor glede av   kompetansen og tilbudet vitensenteret tilbyr. 

For personalet har enheten hatt fokus på faglig utvikling, medvirkning og egenutvikling. 

 4 pedagogisk ledere har deltatt på et 2 årig ledelsesutviklingsprogram, ferdig våren – 14  

(Arendal kommune) 

 3 pedagogisk ledere har begynt på et 1 årig ledelsesutviklingsprogram , høsten – 14  

(Arendal kommune) 

 3 assistenter tar fagarbeidereutdannelse,1 årig. 

 3 pedagogiske  ledere har gjenomført veilederutdannelse i ”Være sammen - prosjektet”. 

 10 studiepoeng. 

 I forbindelse med vårt mandat knyttet til å gi barn med autisme og barn med multifunksjons-

hemming fra hele kommunen et spesialisert barnehagetilbud, drives det utstrakt kursing/  

 veiledning av personale og foreldre. I tillegg veiledes pesonale i andre barnehager på fore-

spørsel. 

 Vi har et tett samarbeid med UIA. Våren 2014 hadde vi studenter på 4 av 5 avdelinger. Barne-

hageåret 14-15 har vi permisjon pga flytting og omorganisering 

 I tillegg deltar vi i et Barn og Rom prosjekt i regi av UIA. 2 av våre ansatte sitter i Barn og Rom 

praksisnettverket. 

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator 
Resultat 

2014 
Mål  
2014 

B
ru

k
e

r 

Fornøyde brukere 
Opplevelse av respektfull behandling  5.5 5,6 

Brukermedvirkning 4,9 5,0 

 

Foreldres opplevelse av respektfull behandlig ligger ved sist undersøkelse høyt i enheten. Dette er 
viktig for oss og henger sammen med systematisk arbeid med enhetens visjon. 

Dette året har vi hatt økt fokus på brukermedvirkning. Som et ledd i denne prosessen lanserte vi vår 
egen hjemmeside stemmehagen.no i januar. 

Vi har også hatt mye fokus på informasjon til foreldrene i forbindelse med flyttingen og vi har tatt  
hensyn til barn og foreldre når vi har satt sammen nye barn -og personalgrupper. Vi vet at dette har 
vært med på å lette ”overgangen” for barn og foreldre. Det blir spennende å se ny brukerundersøkelse 
våren - 15 hvordan vi har lykkes med overgangen fra to mindre barnehager til en stor barnehage. Det 
er viktig å minne om at en del foreldre uttrykte skepsis til en STOR 5 avdelings barnehage og at de 
”gamle” foreldrene kanskje savner noen av kvalitetene ved de gamle barnehagene. (koselig gammelt 
hus, sjarm/oversiktlig) 

Arbeidsgiverstrategien 

Arbeidsgiverstrategien er et tema som enheten har fokus på hele tiden. I forberedelsene til å bli en 
barnehage var det naturlig å løfte det spesielt. Gjennom gode diskusjoner på planleggingsdagene i vår 
fikk vi mulighet til å drøfte og minne oss selv om mandatet og ansvaret vårt. I tillegg har vi brukt folde-
ren og plakaten, ”Sammen om fremtiden”, i refleksjon og dialog der det har vært naturlig. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har dessverre ikke  hatt kapasitet til å jobbe veldig systematisk med medarbeiderundersøkelsen i år 
Derfor har undertegnede i samråd med ledergruppen og HMS - utvalget bestemt å fokusere på dette 
fra januar 2015 med blant annet: 

1. 1.Gjennom spørsmål og refleksjon knyttet til mestringsledelse og mestringsklima  vil bli knyttet 
opp mot den årlige medarbeidersamtalen. 

2. 2.Hisøy barnehageenhet har et sterkt og uttalt ønske om å legge til rette for at personale og 
enheten skal utvikle seg faglig.Vi håper at med å legge til rette for dette praktisk og hold-
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ningsmessig kan bidra til å ”svare” på noen av de utfordringene som ligger i medarbeider-
undersøkelsen. 

 
Brukerundersøkelsen ble kommentert under rubrikken Fornøyde brukere. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

I 2014 har vi  hatt  fokus på 2 HMS mål: 

1. Medarbeiderne opplever at de blir hørt og tatt på alvor i forbindelse med flyting til ny 
barnehage. 

o Dette har vi løst med å ha samtaler med den enkelte og drøftinger på personalmøter. 

 
       2.   Legge til rette for gode ergonomiske løsninger i ny barnehage. 

o Vi har hatt fokus på ergonomi ved innkjøp av inventar og utstyr til den nye barnehagen. 

o Vi håper at vi gjenom disse prosessene har klart å gi den enkelte en trygghet på å bli tatt 
på alvor. 

o I tillegg har HMS utvalget vært en del av den lokale byggekomiteen for på den måten sikre 
oss om at vi klarer å lage en  barnehager som ivaretar de fleste behov                                                

Årsverk og antall barn 

Fakta om enheten, høst 2014 2012 2013 2014 

Antall barn totalt 72 75 74 

Antall barn under 3 år 19 14 22 

Antall barn over 3 år 53 61 52 

Antall årsverk ledelse (styrer, ass.styrer og fagleder) 1,5 1,5 1,5 

Antall årsverk pedagogisk personale 5 5 6 

Antall årsverk til assistenter/ fagarbeidere 10 10 10 

Annet personale *  7,65 8,3 7,97 

Totalt antall årsverk 24,15 24,8 25.47 

* Pedagoger,spesialpedagoger og vernepleiere knyttet til barn med spesielle behov.  Pluss vaktmester og rengjørings-
personell. (0,67) 

Det understrekes at barnehagen pr. 1.12.14 hadde hele seks barn med omfattende funksjonshem-
minger og krav på så vel spesialundervisning som oppfølging en-til-en.  

Stemmehagen har to 1-3 årsgrupper, med mulighet for 14 barn pr avdeling. Vi hadde pr. 1.12.14 en 
småbarnsavdeling med 9 barn og en småbarnsavdeling med 14 barn. Avdelingen med 14 barn har fire 
ansatte (økning med en sammenliknet med fjoråret) 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,7 1,05 
  

Fravær langtid (%) 2,2 3,92 
  

Nærvær (%) 95,1 95,3 92 95 

 

Tallene mht.til nærvær er fortsatt veldig positive. 3.tertial viser dessverre en økning på fravær langtid. 
Sykemeldingene er relatert til operasjoner med lang rekovalesens, sykemelding i påvente av  
operasjon  og problemstillinger som ikke er jobbrelaterte. Selv om denne utviklingen kan forklares, ser 
vi det som nødvendig å følge ekstra og tett  med  i året som kommer. 

  

Informasjonsboks: Her skal dere rapportere på hvordan enheten har arbeidet med oppfølgingen av medar-

beiderundersøkelsens fokusområder; mestringsledelse, mestringsklima. I tillegg kan dere rapportere på bru-
kerundersøkelser og oppfølging/ tiltak i forhold til disse. (Boksen skal slettes). 
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55 – Barnehager sentrum øst 
Enhetsleder: Anne Bjørg Åmli / Konstituert leder: Anne Møller 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  15 978   16 928   16 708   15 970   -739  104,6 

Sum inntekter  -2 949   -3 363   -3 537   -2 799   739  126,4 

Netto driftsramme enheten  13 028   13 565   13 171   13 171   -    100,0 

 

Barnehager Sentrum Øst har balanse i budsjett/regnskap for 2014. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Barnehager Sentrum Øst har jobbet for å gi barna i barnehagene et godt grunnlag for språk, tallforstå-
else og sosial kompetanse. Vi jobber ut fra kommuneplan, handlingsprogram, virksomhetsplan og 
enhetens årsplan. 

I henhold til virksomhetsplanen 2014 har vi fortsatt vårt 5 årige prosjekt:”Vil du se hva jeg kan - en jakt 
på mulighetene”. Våren 2014 hadde vi fokus på Matematikkglede som vi knyttet opp mot de enkelte 
fagområdene i Rammeplanen. Vi har lagt til rette for god lek, undret oss sammen og prøvd ut.  
Gjennom dette har barna lært grunnleggende matematiske begreper, spesielt ved økt bevissthet fra 
de voksne i alle hverdagssituasjonene. Vi er jevnlig på Vitensenteret, et veldig flott sted med lek,  
utforsking og læring.  

Vår enhet har 4 barnehagelærere som har deltatt på Veilderkuset Være sammen. Grunntemaene i 
Være sammen er tidlig innsats, sosial kompetanse,autoritative voksne, implementering og håndtering 
av utfordrende barn. Høsten 2014 har vi jobbet med voksenrollen og bevisstgjøring rundt vår egen 
væremåte på alle personalmøter og Fagteam i enheten. Vi skal være varme grensesettende voksne 
og har reflektert rundt dette. Vi har bevisstgjort barna på at det er viktig å inkludere andre i leken.  

Vi har hatt mange flerspråklige barn og har også jobbet mye med generell språkstimulering i små-
grupper.  Vi har hatt fokus på at vi bruker språket aktivt og setter ord på konkreter i hverdagen. Høsten 
2014 har Møllers Asyl hatt jevnlig besøk med observasjon og veiledning av kommunenes nytilsatte 
språkpedagoger. En spisskompetanse som har vært veldig viktig for vårt arbeid med de flerspråklige 
barna vi har.  Fra august har vi jobbet med Bevegelsesglede og har hatt fokus på det i både frilek og 
veiledet lek. Vi har tilrettelagt for trygge og utfordrende kroppslige leker og aktiviteter.  Vi har jobbet 
med å skape glede ved å bruke naturen til kroppslig utfordring og bidra til utvikling av fysike ferdig-
heter og kroppsbeherskelse. Dette er også viktig i kombinasjonen med utvikling av språk. 

 

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator 
Resultat 

2014 
Mål  
2014 

B
ru

k
e

r 

Fornøyde brukere 
Opplevelse av respektfull behandling  5,3 5,4 

Brukermedvirkning 4,4 4,5 
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Samarbeidsutvalget og lederteamet i Barnehager Sentrum Øst har hatt Brukerundersøkelsen på 
agendaen på flere møter. Vi ønsker engasjerte foreldre, og i disse møtene kommer foreldre-
representantene med innspill og forslag til tema og forslag til foreldrenettverk, aktiviteter med mer. Vi 
har drøftet resultatene av undersøkelsen og tiltak som kan iverksettes for å bedre resultatene.  
Enheten har hatt et aktivt Samarbeidsutvalg der foreldre og ansatte med sine representanter har hatt 
mulighet til å påvirke barnehagens innhold. 

Vi har dette året fornyet hjemmesiden vår og ønsker på den måten å nå brukerne med informasjon og 
nyheter i enheten vår. Dette som et godt supplement til den viktige daglige kontakten med foreldrene. 

Arbeidsgiverstrategien 

Det har blitt informert om denne, men arbeid rundt dette er blitt utsatt og skal jobbes med i 2015. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har jobbet med tiltak rundt brukerundersøkelsen, se beskrivelse over.  Medarbeiderundersøkelsens 
fokusområder mestringsledelse og mestringsklima har vi jobbet med i hms-møter og ledermøter. Vi 
skal jobbe mer med hvordan vi kollegaer og leder kan være støtte til utvikling, mestring og ytelse for 
hverandre. Her er Være sammen-programmet et godt tiltak, da vi jobber med voksenrollen. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Vi har jobbet med følgende Hms-mål i 2014: 

 Den ansatte skal oppleve trivsel på jobb og glede seg til en ny arbeidsdag. 

 Tema på hms-møter. Hvordan har vi det sammen. Medarbeidersamtaler. 

 Felles kompetanseheving for alle for å gi oss trygghet og inspirasjon i det arbeidet vi utfører. 

 Vi legger planleggingsdager til felles kurs fra kommunen, fylkesmannens fagdag og  Sørlandsk 

Lærerstevne. Felles kompetanseheving for alle i Være sammen. 

 Myndiggjorte medarbeidere. 

 Være sammen har bl.a fokus på voksenrollen og refleksjon rundt denne. 

 Oppfølging av sykemeldte 

 Se beskrevet under punktet Nærvær. 

Dette året har vært spesielt for oss i Barnehager Sentrum Øst, da en av barnehagene våre, Lillebo, ble 
nedlagt. Det har vært en tung prosess og belastning i personalet, da spesielt for de som var direkte 
berørt. Så dette har også vært sak på hms-møtene. For best mulig ivareta personalet i Lillebo og at 
det skulle ble en minst mulig belastende prosess. 

Årsverk og antall barn 

Fakta om enheten, høst 2014 2012 2013 2014 

Antall barn totalt 99 95 83 

Antall barn under 3 år 32 30 26 

Antall barn over 3 år 67 65 57 

Antall årsverk ledelse (styrer, ass.styrer og fagleder) 1,6 1,6 1,6 

Antall årsverk pedagogisk personale 7 7 6 

Antall årsverk til assistenter/ fagarbeidere 14 14 12 

Annet personale *  4,1 4,1 1,8 

Totalt antall årsverk 26,7 26,7 21,4 

 

Vi jobber mot å ha fulle barnegrupper til enhver tid. Det har vi hatt hele 2014. Barnehagene har flere 
barn med særlige behov og noen av de har vedtak om spesialundervisning.  

Fra 01.08.2014 ble Lillebo Barnehage nedlagt, derfor er det reduksjon i både barneantall og personale 
pr. 15.12.14 
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”Annet personale” er i tillegg redusert pga nyopprettet Spes.ped.enhet. Spes.ped. er overført til denne 
enheten pr. 01.08.14. Da har vi innenfor eget budsjett 1,3 årsverk til styrking av bemanningen og  
spesialundervisningen til barn med særlige behov. I tillegg har vi fått ekstra midler fra rådmannens 
stab oppvekst for å kunne oppfylle vedtakene om spesialundervisning. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,4 1,7 
  

Fravær langtid (%) 8,2 10,3 
  

Nærvær (%) 89,4 88,0 92 92 

 

Nærværet i 2014 har gått noe ned, vi vil fortsette å jobbe kontinuerlig for å øke tilstedeværelsespro-
senten vår. Korttidsfraværet har gått noe ned, det ser vi på som veldig positivt. Langtidsfraværet har 
økt noe, og dette vil vi jobbe videre med i HMS-utvalget. Vi vil gå inn i hva dette skyldes og evnt sette 
inn tiltak. Målet vårt er fremdeles langtidsfriske medarbeidere og vi vil fortsette å ha fokus på dette. 
Vår enhet har en del ansatte med kroniske sykdommer som drar denne prosenten opp. I oppfølgingen 
av disse har vi samarbeid med Agder Arbeidsmiljø og Nav. Vi har tilrettelagt arbeidet for de syke-
meldte der det var mulig. Da med bl a fokus på ergonomi og hjelpemidler. 

Også dette året har vi hatt Trivsel/aktivitetskonkuranse i enheten vår. Hms-utvalget har hatt ansvar for 
dette og oppfordret på den måten de ansatte til å være fysisk ansatte og ta vare på seg selv og egen 
helse. Humor og glede i hverdagen mener vi også er med på å styrke nærværsarbeidet. 

Vi har også dette året hatt et aktivt HMS-utvalg med møter 1 gang i måneden. Verneombud og tillits-
valgte har hatt en viktig rolle for medvirkning og medbestemmelse på egen arbeidsplass. 

Vi har hatt 4 ansatte som har deltatt i konseptet Raskere frisk fra Quick Care. Målet for denne delta-
kelsen var å øke tilstedeværelsen ved enheten, få sykemeldte raskere tilbake i jobb og forhindre at 
ansatte blir sykemeldt.  

Jevnlig faglig kompetanseheving er viktig i arbeidet vårt.  Det har styrket fagmiljøet vårt og den enkel-
tes kompetanse. Vi har felles kompetanseheving på Være sammen, som tidligere beskrevet.            
Det gir oss trygghet og inspirasjon i det arbeidet vi utfører. 
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56 – Stinta barnehageenhet 
Enhetsleder: Hilde Ljøstad Aasen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  18 749   18 370   19 112   19 234   122  99,4 

Sum inntekter  -3 657   -3 877   -3 812   -3 596   216  106,0 

Netto driftsramme enheten  15 092   14 493   15 300   15 638   338  97,8 

 

Enheten hadde en stram budsjettstyring i 2014 med fokus på balanse mellom inntekter og utgifter. 
Gåsungen barnehage hadde dette året færre barn enn hva den er godkjent for.     

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Stinta barnehageenhet består av Gåsungen barnehage (3 avdelinger) og Strømsbuåsen barnehage 
(basebarnehage med en småbarnsavdeling). www.stinta.barnehageenhet.no 

Enhetens visjon var i 2014 fortsatt MOT, mestring, omsorg og glede. Omåder vi sammen har prøvd å 
vektlegge i det daglige barnehageliv. Høsten 2014 ble det laget ny 3 årige årsplan for enheten og Alf 
Prøysen ble hovedtema som preget avdelingens/basenes planer og hverdag frem til nyttår. 

Enheten ble resertifisert som miljøfyrtårn våren 2014, noe vi ønsker å fortsette å ivareta i årene frem-
over. Dette arbeidet er et positivt innslag i barnehagen som bidrar til at barna får et bevisst forhold til 
bl.a. sortering.  

8 pedagogisk ledere startet på lederutviklingsprogram i regi Arendal kommune. Her fikk også nåvæ-
rende nye enhetsleder anledning til å være med før oppstart 1. desember. Det var avslutning for Sig-
run, som har viet mange av sine år for Stinta barnehageenhet på en god og trygg måte.  

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator 
Resultat 

2014 
Mål  
2014 

B
ru

k
e

r 

Fornøyde brukere 
Opplevelse av respektfull behandling  5,5 5,3 

Brukermedvirkning 5,1 5 

 

Arbeidsgiverstrategien 

Sammen om fremtiden har preget oss gjennom planer og møtevirksomhet. Folderen er enkel og  
konkret, den åpner for påminnelser.Vi har nå også redesignet hjemmesiden med tema fra folderen. 
Den vil følge videre i alt planleggingsarbeid i Stinta barnehageenhet.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Mearbeider og brukerundersøkelser vil bli gjennomført i løpet av 2015 i Stinta barnehageenhet 

 

http://www.stinta.barnehageenhet.no/
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Jevnlige HMS møter har vært gjennomført gjennom hele 2014. Samarbeid med Raskere frisk har  
bidratt til økt bevisstgjøring rundt helse og aktivitet. Det har vært positive møter med samarbeid på 
tvers av barnehagene, noe HMS utvalget vil fokusere enda mer på i 2015.  

Årsverk og antall barn  
Antall barn i Strømsbuåsen barnehage var stabil gjennom hele 2014. Gåsungen barnehage hadde 
derimot et mindre barnantall enn hva kapasitieten tilsa. Ved inngangen av 2015 kan det derimot se ut 
som Gåsungen går en positiv utvikling i møte. I febr.15  er avdelingen for alder 1-3 år fullt besatt av 
unge nye og lovende små barnehagebarn.  

Nærvær 

 

Stinta barnehageenhet har hatt et positiv nærværsresultat i 2014. Det har for det meste blitt satt inn 
vikarer ved sykdom for å holde den pedagogiske kvaliteten i barnehagedagen oppe og tilstede.  
Ansatte har på bakgrunn av vikarstrategien hatt mer overskudd i sitt møte med sykdom hos seg selv 
og andre på arbeidsplassene.  

  

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,7 0,9 
 

2 

Fravær langtid (%) 6,5 3,2 
 

6,5 

Nærvær (%) 90,8 95,9 92 95 
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57 – Jovannslia/ Lia barnehageenhet 
Enhetsleder: Janne Andersen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  19 762   20 794   21 270   21 157   -113  100,5 

Sum inntekter  -3 909   -3 942   -4 470   -3 785   685  118,1 

Netto driftsramme enheten  15 853   16 852   16 800   17 372   572  96,7 

 

Enheten har større inntekter enn budsjettert. Dette skyldes inntak av flere barn våren 2014. Høsten 
hadde enheten færre barn og inntektene var noe redusert. Som følge av dette har grunnbemanningen 
på en avdeling vært noe redusert. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Faglig utvikling 

Jovannslia/Lia barnehageenhets visjon er: ” Trygghet, mestring og trivsel for alle” 

Barnehagens satsningsområde er språk og vi har jobbet aktivt for å tilrettelegge for et rikt og variert 
språkmiljø i barnehagen. Vi bruker hverdagssituasjonene bevisst og aktivt for å fremme språkutvik-
lingen.  

Gjennom satsingsområde språkstimulering i hverdagssituasjoner, har vi våren 2014 hatt fokus på 
språkstimulering i forholdt til minoritetsspråklige barn og høsten 2014 har fokuset vært på voksenrollen 
i lek.  

I 2014 fikk enheten tildelt 30.000,- i kompetansemidler fra Fylkesmannen. Midlene har vært knyttet til 
et prosjekt som skal bidra til å øke kompetansen på lekens betydning for språkstimuleringen, og  
hvilken rolle de voksnes tilstedeværelse i leken har. Leken er en viktig arena for barns språklæring og 
språkutvikling, og vi har øke vår kompetanse i forholdt til hvordan vi som voksne kan stimulere barnas 
språk i leken.  

For å sikre kvalitet på det arbeidet vi gjør har enheten utarbeidet kompetanseplan som styrer fag-
utvikling på mange nivå. Enheten har faste møter for fagutvikling for assistenter, førskolelærere og 
pedagogiske ledere. Vi har felles personalmøter og planleggingsdager mellom barnehagene. Enheten 
har veiledningsordning for nyutdannede og  nytilsatte. Flere av barnehagens pedagoger deltar  på 
kommunens lederutviklingprogram som er i regi av barnehage- og skolekontoret.  

Sosial kompetanse 

Vi bruker det pedagogiske verktøyet ”steg for steg” for å innlære sosiale ferdigheter. Vi trener på  
empati og mestring av sinne og problemsløsning. Vi har fokus på voksne som er anerkjennende og 
støttende i kommunikasjonen. 

Medvirkning 

Barnehagen har et godt samarbeid med foreldrene. Foreldrene har medvirkning gjennom foreldresam-
taler, foreldremøter og den daglige kontakten med barnehagen.  
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Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator 
Resultat 

2014 
Mål  
2014 

B
ru

-k
e

r 

Fornøyde brukere 
Opplevelse av respektfull behandling  5,5 5,3 

Brukermedvirkning 4,8 4,8 

Arbeidsgiverstrategien 

Alle ansatte har fått utdelt arbeidsgiverstrategien, og innholdet er gått igjennom med alle ansatte.   
Enheten har jobbet med ulike tema fra arbeidsgiverstrategien på personalmøter og i Hms-møter. Vi 
har hatt et spesielt fokus  på visjonen varm, stolt og utadvent og hva den betyr for oss for å kunne gi 
barn og foresatte et godt barnehagetilbud. Vi har også hatt et fokus på etisk bevissthet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har brukt resultatene fra medarbeider og brukerundersøkelsen aktivt. Vi har jobbet med analyser på 
områder hvor vi scorer bra og områder som vi trenger å forbedre. Fokuset er å oppretteholde gode 
resultater og forbedre dårlige resultaer. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Vi har jobbet med følgende Hms-mål i 2014: 

  øke nærværet 

 skape trivsel på arbeidsplassen  

  fokus på god kommunikasjon 

 støyforebyggende tiltak 

 skape sosiale arenaer 

 ha fokus på god problemløsning 

 være løsningsorienterte  

 kompetanseheving av de ansatte. 

Ansatte har medvirkning gjennom HMS-utvalg, og enhetens øvrige møter. 

Årsverk og antall barn 

Fakta om enheten, høst 2014 2012 2013 2014 

Antall barn totalt 129 129 127 

Antall barn under 3 år 34 31 34 

Antall barn over 3 år 95 98 93 

Antall årsverk ledelse (styrer, ass.styrer og fagleder) 1,8 1,8 1,8 

Antall årsverk pedagogisk personale 9 9 9 

Antall årsverk til assistenter/ fagarbeidere 17,03 18,03 17,50 

Annet personale *  7,10 6,53 5,2 

Totalt antall årsverk 34,93 35,36 33,5 

 

Antall barn og ansatte ligger ganske stabilt, endringene i antall barn er stort sett i forhold til hvor 
mange barn enheten har som er over og under 3 år. Barnehagene har flere barn med særlige behov 
og noen av de har vedtak om spesialundervisning.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 3,2 2,6 1,5 2 

Fravær langtid (%) 6,5 7,0 6,5 6,5 

Nærvær (%) 90,3 90,4 92 91,5 



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

152 

 

Hovedmålet i nærværsarbeidet har vært å skape et godt arbeidsmiljø som er preget av trygghet, trivsel 
og arbeidsglede.  

Totalt har nærværet i 2014 økt noe. Det er korttidsfraværet som har gått ned, mens langtidsfraværet 
har gått opp. Enhet har en del ansatte med kroniske sykdommer. Enheten har tilrettelagt arbeidet for å 
få de ansatte tilbake på jobb, og vi har hatt et nært samarbeid med Nav, Durapart og Agder arbeids-
miljø. 

Våren 2014 hadde vi aktivitetstiltak for å motivere til økt  fysisk aktivitet. 
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63 – Øyestad barnehageenhet 
Enhetsleder: Gjertrud Halle 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  12 669   13 081   14 658   13 952   -706  105,1 

Sum inntekter  -2 750   -2 616   -2 588   -2 757   -169  93,9 

Netto driftsramme enheten  9 920   10 466   12 071   11 195   -876  107,8 

 

Som tallene viser var utgiftene betydelig større enn budsjettert i 2014, og vi har også hatt en svikt i  
inntektene. Merforbruket skyldes i hovedsak vikarmidler, og mindre sykepengeinntekter enn forventet.  

Engene barnehage åpnet i august 2014, og vi hadde allerede fra oppstart fulle grupper. Av 72 barn 
var 37 av disse under 3 år. Disse småbarna trengte tett voksen oppfølging i starten. Dette medførte at 
det ble satt inn vikar allerede ved dag 1 eller dag 2 ved sykdom. Enheten samlet har hatt en økning i 
korttidssykefraværet i 2014.  

Siden vi hadde flere små barn under 3 år, måtte vi redusere antall plasser med til sammen 9 plasser, 
dette førte til en svikt i foreldrebetalingen på ca kr 130 000 

Nedenes/Engene barnehage hadde stengt i 3 uker istedenfor 4 uker sommeren 2014. Dette på grunn 
av istandsetting av Engene barnehage en uke før barna skulle begynne. Dette medførte at flere i  
personalet har hatt 2 uker ferie til gode som de har avviklet i løpet av høsten, da har vi også satt inn   
vikarer.    

Enheten har også hatt ansatte på lederutvikling og diverse kurs i regi av kommunen, Fylkesmannen 
og Agder Arbeidsmiljø, og for å erstatte disse har vi satt inn vikar.  

Enhetens satsningsområder i virksomhetsplanen 

Enhetens tjenester 

Øyestad barnehageenhets visjon: Vi setter spor som andre ønsker å følge 

Enheten består av barnehagene Engene( 80 plasser), Rykene(36 plasser) og Løddesøl (18 plasser). 

Avdeling Engene åpnet 01.08.14, og erstattet Nedenes barnehage som besto av 2 hus med til  
sammen 45 plasser. Samtidig ble Løddesøl barnehage en del av Øyestad barnehageenhet. 

Barnehageåret 2014 har båret preg av at vi har planlagt og forberedt både personal/barn og foreldre 
på flytting av Nedenes barnehage til ny barnehage på Engene. Engene barnehage har også ansatt 
nye medarbeidere, 4 pedagoger og 3 fagarbeidere/assistenter. Mye av planleggingstiden har vært 
brukt til å finne gode felles arbeidsrutiner og skape en god kultur mellom nyansatte og de som har 
jobbet i enheten tidligere.  

Strategisk kart for barnehager i Arendal kommune er nedfelt i vår virksomhetsplan, årsplan og  
periodeplaner. 

Faglig viderefører vi våre satsningsområder innenfor fagene språk, sosial kompetanse og medvirk-
ning. 

I tillegg har vi dette året satt ekstra fokus på barnas lek og de voksnes deltagelse i leken. 
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Faglig utvikling av personalet 

Enheten har hatt fire pedagogiske ledere, fagarbeider og enhetsleder med på lederutviklingsprogram i 
regi av kommunen, som ble avsluttet våren 2014. 

Høsten 2014 har fire nye pedagogiske ledere samt enhetsleder deltatt på nytt lederutviklings program, 
som avsluttes våren 2015. 

4 assistenter / fagarbeidere har tatt Kompass utdanning i regi av UIA. 

Assistenter og fagarbeidere har deltatt på kurs i regi av Fylkesmannen og kommunen. 

Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator 
Resultat 

2014 
Mål  
2014 

B
ru

k
e

r 

Fornøyde brukere 
Opplevelse av respektfull behandling  5,2 5,4 

Brukermedvirkning 4,4 4,8 

 

Foreldrenes opplevelse av brukermedvirkning ligger lavere en ønsket. Dette er et punkt vi jobber med i 
samarbeidsutvalget for enheten. 

Arbeidsgiverstrategien 

Vi jobber med arbeidsgiverstrategien på planleggingsdager, personalmøter, ledermøter og i HMS-
utvalget. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsens fokusområder mestringsklima og mestringsglede har vært fokus på   
ledersamlinger og HMS-møter. Dette er områder vi fortsatt kommer til ha stort fokus på . 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

I 2014 har vi hatt hovedfokus på 2 områder: 

Legge til rette for gode ergonomiske løsninger i ny barnehage 

Vi har hatt fokus på å finne gode løsninger i forhold til ergonomi ved innkjøp av nytt utstyr og inventar 
av ny barnehage. Dette har vi bare delvis lykkes med da økonomi har satt en stopper for utstyr og 
inventar som har vært ønskelig å kjøpe inn. 

Trivsel på jobb 

Hvordan vi jobber sammen, hvordan  vi kan gjøre hverandre gode, hvilken kultur vi skal ha i vår enhet. 

Dette var og er tema på HMS-møter, gruppemøter og ledermøter. 

Årsverk og antall barn 

Fakta om enheten, høst 2014 2012 2013 2014 

Antall barn totalt 77 72 99 

Antall barn under 3 år 19 18 46 

Antall barn over 3 år 58 54 53 

Antall årsverk ledelse (styrer, ass.styrer og fagleder) 1,9 1,9 1,9 

Antall årsverk pedagogisk personale 7,1 7,1 11 

Antall årsverk til assistenter/ fagarbeidere 11,5 10,8 14,0 

Annet personale *  1,3 2,5 1,5 

Totalt antall årsverk 21,8 21,7 28,4 

 

2014: Engene barnehage åpner og vi øker antall plasser med 30. 
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I disse tallene er ikke tall for Løddesøl barnehage lagt inn.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,2 2,2 
  

Fravær langtid (%) 5,7 2,8 
  

Nærvær (%) 93,1 95,1 92 
 

 

Tallene i forhold til langtidsfravær er veldige positive for 2014. Flere av de som hadde vært langtids- 
sykemeldte kom tilbake i jobb i løpet av våren 2014. Høsten 2014 har vi opplevd at vi har hatt en  
økning i korttidsfraværet, da spesielt i avdeling Engene. Dette kan kanskje forklares med en krevende 
og hektisk oppstart av ny barnehage.  
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70 – Koordinerende enhet  
Enhetsleder: Ragnhild Vignes 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Enhetens økonomiske resultat for 2014 ble et overskudd på kr 791 000,-. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  -     52 666   72 612   65 842   -6 771  110,3 

Sum inntekter  -     -7 412   -11 476   -3 914   7 562  293,2 

Netto driftsramme enheten  -     45 253   61 136   61 928   791  98,7 

 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Koordinerende enhet bestod pr. 31.12.14 av følgende tjenester og funksjoner: 

 Tjenestekontoret 

 Innsatsteam hverdagsrehabilitering 

 Fysio- og ergoterapitjenester 

 Kommunal transporttjeneste, hjelpemiddelmiddelformidling,  

montering trygghetsalarm 

 Rådgiverfunksjoner 

o Rehabiliteringsrådgivere 

o Demensrådgivere  

o Kreftkoordinator 

o Frivillighetskoordinator  

 Frisklivssentralen 

 

Enhetens visjon: SAMMEN KAN VI 

Koordinerende enhet 

Koordinerende enhets viktigste oppgaver er forebyggende tilbud, utredning og veiledning, rehabilite-
ring og hjelpemidler i hjemmet, frivillighetsarbeid og saksbehandling av søknader om helse og  
omsorgstjenester. Enheten har et hovedansvar for samordning og koordinering av tjenestetilbud i de 5 
enhetene innen Helse og levekår. Det vises til informasjon på innbyggerportalen, hvor det kan leses 
mer om Koordinerende enhet.  

Tjenestekontoret 

I 2014 var ett av enhetens satsingsområder videreutvikling av det systematiske samarbeidet mellom 
tjenestekontor og de utøvende tjenester, og ansatte på tjenestekontoret medvirket i stor grad i dette 
arbeidet. Tjenestekontoret har en sentral rolle innen forvaltning og koordinering av kommunens  
tjenestetilbud, og de ansatte der involveres derfor ofte i utviklingsarbeid innen helse- og levekårsenhe-
tene.  I 2014 omhandlet dette blant annet ”Gode pasientforløp”, utprøving av nye trygghetsalarmer og 
prosjekt ressursstyring.  

https://www.arendal.kommune.no/Organisasjonen/Helse-og-omsorg/Koordinerende-enhet-mestring-rehabilitering-og-omsorg/
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I forbindelse med samhandlingsreformen økte antall saker til behandling på Tjenestekontoret med ca 
13 % fra 2012 til 2013. Antall saker behandlet av tjenestekontoret i 2014 var på samme nivå som for 
2013, og i tillegg kom et betydelig merarbeid i forbindelse med ressursstyringsystemet og økt mengde 
kommunikasjon med sykehuset i forbindelse med utskrivningspraksis. Tjenestekontoret ble derfor fra 
ca mai 2014 midlertidig styrket med 1 årsverk, begrunnet i økt mengde saksbehandling og  
kompleksitet på oppgavene. Styrkingen ble gjort gjennom omdisponering innenfor enhetens budsjett-
ramme. Denne styrkingen er videreført i 2015 og er omtalt i budsjett og handlingsplanplan for 2015, 
samt enhetens virksomhetsplan. Tjenestekontoret 

Fysio- og ergoterapitjenester  

I 2014 ble det særlig tydelig at fysio- og ergoterapiressursene i kommunen er knappe, og at oppgaver 
for fysio- og ergoterapeuter har økt mye de siste årene uten tilsvarende økning av personal-
ressursene.  Viktige oppgaver innenfor forebygging, tidlig innsats og behandling er satt under stort 
press, fordi stadig flere oppgaver er overført til kommunen innen behandling og rehabilitering, som 
følge av samhandlingsreformen.  

Utnyttelsen av de eksisterende fysio- og ergoterapiressursene er strukket langt, og det er grunn til å 
berømme en dyktig og svært fleksibel stab av fysio- og ergoterapeuter for at kommunen har fått til 
svært gode resultater innefor eksempelvis hverdagsrehabilitering, barnefysioterapi, tilrettelegging i av 
boliger m.m.  

Som følge av ressurssituasjonen innen kommunal fysioterapi, har det de siste årene vært nødvendig å 
redusere oppfølging av brukere på langtidsplass i institusjon til et minimum. Dette har vært svært 
uheldig for en del yngre brukere på institusjon, og det ble derfor i 2014 foretatt en liten økning av fysio-
terapiressurser på 40 %, knyttet til dette Denne økningen ble delvis finansiert av statlig tilskudd for 
ressurskrevende brukere. Videre vil likevel fysioterapi knyttet til langtidsplasser være en av de opp-
gavene som nødvendigvis må nedprioriteres.  

Barnefysioterapeutene fikk i 2014 økende utfordringer i forhold til kompliserte og sammensatte  
problemstillinger knyttet til barn. Kursing og kompetanseheving er derfor fulgt opp overfor de ansatte. 
Dette fortsetter også i 2015, slik at barna med disse behov kan ivaretas på en faglig god måte. 

Kort oppsummert produksjonstall for fysio- og ergoterapitjenester 2014: 

 Barnefysioterapeutene hadde en økning på 20 % nye henvisninger. Den største økningen var 

på barn under ett år, og mange av disse barna ble fanget opp på 4 måneders kontroll. De siste 

4 år har henvisninger til barnefysioterapeutene hatt en økning på 57 %.  

 Nye syn- og hørselshenvisninger til ergoterapeuter har økt med 23 %   

 Ergoterapitjenester i forbindelse kognitiv svikt er tredoblet fra året før (fra 12 til 38 nye saker) 

 Fysioterapitjenester på korttidsopphold økte med 22 % (inkl. rehab.døgn og UKP -

utskrivningsklare pasienter).  

NB. Det er ikke tilført ekstra ergo- eller fysioterapiressurser i forbindelse med oppretting av 

UKP-plassene (eller korttidsplasser på post 4), noe som medfører større press på fysio- og  

ergoterapeutene, siden disse brukerne ofte trenger denne oppfølgingen før utskriving til hjem-

met. 

Fysio- og ergoterapitjenester 

Innsatsteam hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering i Arendal kommune omfatter tilbud til alle brukere med rehabiliteringspotensial - 
uavhengig av alder og diagnose. Tjenesten er videreført med gode resultater også i 2014. Hverdags-
rehabilitering er omtalt i rådmannens del 1 i årsberetningen for 2014, og det henvises derfor til mer 
lesing der. Dette gjelder også omtale av effekt/resultater, deltakelse i forskningsprosjekt i regi av  
Senter for Omsorgsforskning – Vest, samt eget prosjekt ”Hverdagsrehabilitering – også for personer 
med utviklingshemming”. Innsatsteam hverdagsrehabilitering 

Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen (FLS) er Arendal kommunes frisklivstilbud og holder til på Myratunet. Tilbudet er for 
mennesker som trenger drahjelp til å endre livsstil. Fastlegen eller andre instanser kan henvise, men 
den enkelte innbygger kan sjøl ta kontakt uten henvisning. Frisklivssentralen er under stadig utvikling 
og det jobbes kontinuerlig med å forbedre og utvide tilbudet til å omfatte flere utsatte grupper. Per d.d 

http://www.arendal.kommune.no/tjenestekontoret
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Fysioterapi/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Ergoterapi/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Innsatsteam-hverdagsrehabilitering/
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er det to faste fysioterapistillinger med til sammen 1,3 årsverk i Frisklivssentralen. Ansvaret for 
Frisklivssentralen er lagt til en rehabiliteringsrådgiver, som også har ansvar for de selvstendig  
næringsdrivende fysioterapeutene, samt andre oppgaver mot det forebyggende/helsefremmende  
arbeidet i kommunen. Ca. 50 % av stilling som rehabiliteringsrådgiver er satt av til arbeid i Frisklivs-
sentralen. 
I tillegg bidrar fysio-/ergoterapitjenesten med 80 % stilling fysioterapeut og psykisk helse bidrar med 
psykiatriske sykepleiere i ca. 20 % i Frisklivssentralen, og det leies inn ernæringsfysiolog og yoga-
instruktør.  

I 2014 deltok 144 personer på Frisklivssentralens tilbud, derav var 66 nye deltakere.  

Gjennom midler fra Helsedirektoratet har det i 2014 blitt utviklet et mestringskurs for mennesker med 
langvarige muskel- og skjelettplager. Fysioterapeut i 50 % prosjektstilling tilknyttet Frisklivssentralen 
har hatt prosjektlederansvaret. Mestringskurset er basert på oppdatert forskning og nasjonale og  
internasjonale retningslinjer for behandling av langvarige muskel/ skjelettplager. Frisklivssentralen har 
samarbeidet med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Arendal kommune med utarbeidelse 
og gjennomføring av kurset. Frisklivssentralens rolle har vært koordinering, utarbeidelse av kursinn-
hold og materiell og praktisk hjelp på kurset.  

Prosjektet har resultert i et opplegg som driftes videre av selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter 
i samarbeid med Frisklivssentralen. Dette innebærer et 8 ukers kurs for grupper av personer med 
kroniske lidelser.  

Kurset som går over 8 uker driftes av fysioterapeutenes egne takster. De selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeutene ser på mestringskurset som et ventelistereduserende tiltak. Samarbeidet mellom de 
involverte har vært svært godt, derav også kontakten med ryggtilbudet på SSHF. Dette gir godt grunn-
lag for å sikre gode pasientforløp og bidrar til at tilbudene i kommunen og på sykehuset supplerer 
hverandre. Frisklivssentralen 

Fagstillinger i koordinerende enhet - koordinatorer og rådgivere 

Kreftkoordinator  

Stillingen som ble opprettet i oktober 2012, er nå et godt etablert tilbud i Arendal kommune og utgjør et 
viktig tilbud for pasienter og pårørende som er rammet av kreft. Kreftforeningen dekker 75 % av kreft-
koordinators årslønn i 3 år. Denne perioden utløper i 2015, men Kreftforeningen utvider ordningen i ett 
år med dekning av 60 % stilling, forutsatt at kommunen følger opp sin del av avtalen.  

I alt har ca 81 pasienter og 64 pårørende fått oppfølging av kreftkoordinator i 2014. Til sammen har 
kreftkoordinator hatt ca 1400 konsultasjoner som fordeler seg på samtaler, møter og telefonkontakt 
både overfor pasienter og pårørende. Samtaler og sorgoppfølging overfor etterlatte er her medregnet. 
Det samme gjelder samarbeidsmøter med skoler etc. der barn er syke, samt samtaler med barn som 
pårørende.  

Også i 2014 har det blitt jobbet systematisk med rutiner og system omkring kreftkoordinators rolle i 
pasientforløp i samarbeid mellom tjenestekontor, korttidsavdelinger, lindrende avdeling, kreftkoordina-
tor, m.fl. Kreftkoordinator  

Demensteamet 

Demensrådgiverne fikk henvist 160 nye saker i 2014. I tillegg kommer oppfølging av brukere og  
pårørende som var påbegynt året før. Deres hovedoppgave er kartlegging og utredning av personer 
med mistanke om demens. De har nært samarbeid med fastlegene, foretar hjemmebesøk og samtaler 
med pårørende, samt anbefaler tiltak og tjenester. Demensteamet har i tillegg til oppfølging av brukere 
og pårørende bistått ulike personalgrupper i de andre enhetene med undervisning og veiledning innen 
demens. Demensrådgiverne har i samarbeid med Arendal demensforening gjennomført pårøren-
deskole og samtalegrupper i 2014. Demensteamet 

Frivillighetskoordinator  

har ansvar for koordinering av frivillig innsats og kulturaktiviteter ovefor brukere i helse- og levekårs-
enhetene. Til sammen var ca 200 personer engasjert i frivillig innsats tilknyttet disse enhetene i 2014, 
og frivillighetskoordinator er kontaktperson for disse.  Hovedparten av de frivillige er tilknyttet bo- og 
omsorgsentrene. I 2014 ble hovedsatsingsområdet for frivillighetskoordinator rettet mot rekruttering av 
frivillige til hjemmeboende. Frivillighetskoordinator jobbet høsten 2014 med utvikling av samarbeid 

http://www.arendal.kommune.no/frisklivssentralen
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kreftkoordinator/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Demensradgivning/
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med Frivillighetssentralene, Røde Kors og andre mht rekruttering og oppfølging av frivillige. 
Frivillighetskoordinator 

Koordinering, samhandling og Individuell Plan   

I løpet av 2014 økte antall brukere med tildelt Individuell plan (IP) og/eller koordinator fra 205 i 2013 til 
240 personer i 2014.  

Disse sakene koordineres av ca 90 koordinatorer som jobber innen mange ulike tjenester i Helse og 
levekår. De har ansvar for å sørge for at brukere med store, sammensatte behov får koordinerte  
tjenester.  

Rehabiliteringsrådgiver med systemansvar for IP har ansvar for oppfølging av koordinatorene gjennom 
kursing, veiledning og direkte bistand i saker. Systemansvarlig mottar også jevnlig henvendelser fra 
andre kommuner eller studenter som trenger info om IP og koordinator. I 2014 ble samhandling og 
koordinering på psykisk helse- og rusfeltet styrket med 1,0 årsverk gjennom omgjøring av personal-
ressurser i Enhet Levekår. Stillingen ble lagt til rådgiverteamet i Koordinerende enhet for å samordne 
innsatsen overfor brukere i hele livsløpet.  

For å sikre lederforankring og sikring av system for samhandling og koordinering jfr. IP, er det etablert 
et månedlig møtefora hvor alle enhetsledere med ansvar faggrupper som påtar seg koordinatoransvar, 
deltar. Dette har vært er godt bidrag med tanke på å styrke Arendal kommunes håndtering av sam-
mensatte saker. 

En elektronisk løsning for koordinering og Individuell plan (PIPPI) ble ferdigstilt høsten 2014, og er 
beregnet til kommunikasjon og samarbeid mellom bruker selv og fagpersoner.  PIPPI er utviklet av 
Arendal kommune v/ rehabiliteringsrådgiver Arnhild Daasvatn i samarbeid med Doorway AS. Opp-
læring av koordinatorer gjennomføres i februar 2015, slik at de kan bistå brukerne med dataløsningen. 
Koordinering, samhandling og Individuell Plan  

Transporttjenesten, hjelpemiddelformidling, og montering av trygghetsalarm 

I 2014 var det en betydelig økning av formidling av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager. Den 
største og mest krevende økning var innenfor sykehussenger til brukere av hjemmesykepleien. Leve-
ring av sykehussenger må skje raskt og uten ventetid, siden dette ofte er en forutsetning for utskriv-
ning fra sykehuset til eget hjem. Disse oppdragene krever at det alltid er 2 ansatte som gjennomfører 
utlevering og henting. Årsaken er at mange hus i Arendal er svært dårlig tilrettelagt med tanke på  
fysisk å få brakt inn/ plassert en sykehusseng, samt at jobben av HMS-årsaker ikke kan utføres av en 
ansatt. 

Tjenesten koordinerer ca 350 oppdrag knyttet til hjelpemiddelformidling pr. uke. Dette innebærer i 
tillegg til levering og tilpassing i den enkelte brukers hjem, vedlikehold, reparasjoner og vask av  
hjelpemidler. 

Hoveddelen av transporttjenesten er knyttet opp mot brukere av kommunens dagtilbud. (ca 950 opp-
drag pr. uke). I tillegg har transporttjenesten ansvar for kjøring av tøy mellom kommunens institusjoner 
(ca 450 tonn pr. uke), samt levering av smitteavfall til SSA.  

Tjenesten har gjennom de siste 2 år levert årsresultat i balanse – noe som er en betydelig forbedring 
sammenlignet med driften for noen år tilbake. Dette skyldes i hovedsak en vellykket samordning av 3 
personalgrupper som tidligere jobbet med transporttjeneste, hjelpemiddelformidling og montering av 
trygghetsalarmer – hver for seg. Avdelingsleder og de ansatte i tjenesten har lagt ned en svært god 
innsats for å skape et miljø hvor samarbeid og inkludering står veldig sterkt.  Til tross for et økende 
antall oppdrag og utvidet ansvarsområde har tjenesten klart å holde seg innen for budsjetterte  
rammer. En overføring av 50 % stilling fra vaskeritjenesten i forbindelse med omlegging av vaskeriene 
og praksisplasser fra NAV har bidratt til dette. I 2014 hadde tjenesten utplassert personer på praksis-
plasser i til sammen ca 2 årsverk fra Nav. Denne ordningen fortsetter inn i 2015 og oppleves positiv av 
alle parter. 

Transporttjenesten hadde i 2014 store utfordringer med en del gammelt materiell på biler. Det er svært 
positiv at det ble bevilget midler til ny buss i 2015, men tjenesten er avhengig av fortsatt prioritet ved 
kjøp av bil på de kommende investeringsbudsjett. Budsjettposten på vedlikehold av biler ble kraftig 
overskredet i 2014, men dette ble dekket inn ved redusert forbruk på andre poster. 

De store geografiske kjøreavstander og beliggenhet for kommunale dagsentrene virker betydelig inn 
på transporttjenestens drift. Den planlagte samlokalisering av Ellengård dagtilbud og samlokalisering 

https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Frivillighetskoordinator/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Individuell-plan/
http://www.arendal.kommune.no/hjelpemidler
http://www.arendal.kommune.no/trygghetsalarm


Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

160 

 

av Ellengård transporttjenesten/lokalt hjelpemiddellager i et lengre tidsspespektiv vil av den grunn 
være svært positiv. Ved redusering av kjøreavstander ved samlokalisering, vil det kunne påregnes en 
effektivisering av transporttjenesten/ hjelpmiddelformidling som direkte kan nyttiggjøres til å møte 
fremtidens utfordringer knyttet til flere hjemmeboende brukere av helsetjenester og behov for hjelpe-
midler. 

Som eget prosjekt for utprøving av ny trygghetsalarm, ble det i 2014 testet ut 25 alarmer basert på 
digital teknologi med mulighet for sporing. Evalueringen er positiv og beskrevet i egen prosjektrapport. 
Kraftig tordenvær i 2014 gjorde stor skade på de analoge alarmene, og dette medførte en del ekstra 
kostnad for tjenesten. 

Antall brukere av trygghetsalarmtjenesten i 2014 var ca 730 personer.  

Arbeidsgiverstrategien 

Koordinerende enhet påbegynte arbeid med arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 i fellessamling for  
ansatte i desember 2014. Som en viktig del av programmet hadde vi som tema heftet ”Sammen om 
framtida” og etikk i forbindelse med ansattrollen. Det er planlagt videre oppfølging både i enhetens 
HMS- og kvalitetsutvalg og i de enkelte personalgrupper i 2015. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten startet oppfølging av medarbeider- og brukerundersøkelsen etter at resultatene ble kjent i 
2014. Resultatene for enheten samt fokusområdene mestringsledelse og mestringsklima var tema i 
fellessamlingen for alle ansatte i desember 2014. Resultatene for de enkelte personalgruppene har 
vært tema i personalgruppene avdelingsvis. Mestringsledelse, mestringsklima og informasjonsarbeid 
vil ha et særlig fokus i videre oppfølging både på enhets og avdelingsnivå i 2015.   

Et utvalg brukere av innsatsteam hverdagsrehabilitering og transporttjenesten deltok i brukerunder-
søkelsen 2014 (i alt 36 personer). Begge tjenestene fikk svært gode tilbakemeldinger på sine tjenester 
- med score som lå høyre enn gjennomsnittet for hele kommunen på alle områdene i undersøkelsen.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Enheten hadde lite sykefravær i 2013, og hovedmålet for enhetens HMS-arbeid i 2014 var å opprett-
holde det høye nærværet. Også i 2014 hadde enheten lavt sykefravær med en nærværsprosent på 
94,5. Enhetene har i stor grad benyttet seg av tiltak som ”raskere frisk”, fysisk tilrettelegging av  
arbeidsplassen m.m. både for å forbygge arbeidsrelatert fravær og for å lette arbeidssituasjon ved 
sykdom.(HMS-mål 1 i virksomhetsplanen for enheten i 2014) Enheten gjennomførte fellessamling for 
alle ansatte, med en kombinasjon av faglig innhold og teambyggende aktiviteter (jfr. HMS-mål 2 i virk-
somhetsplanen) Samlingen var svært positiv og hadde en klar motiverende og samlende effekt.   

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
x 56,8 60,5 

 

Endringen i årsverk fra 2013 til 2014 skyldes i hovedsak økning av personalressurser i forbindelse 
med ulike prosjektstillinger: forskning/evaluering knyttet til hverdagsrehabilitering, ”Hverdagsrehabilite-
ring også for personer med utviklingshemming”, fysioterapistilling KØH. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,0 1,3 
  

Fravær langtid (%) 1,6 4,2 
  

Nærvær (%) 97,4 94,5 92 94 

 

Enheten hadde et høyt nærvær også i 2014. 



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

161 

 

71 – Enhet psykisk helse og rus 
Enhetsleder: Tora Halvorsen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  -     83 135   89 390   91 315   1 924  97,9 

Sum inntekter  -     -16 315   -19 709   -18 728   981  105,2 

Netto driftsramme enheten  -     66 820   69 681   72 587   2 905  96,0 

 

Enhet psykisk helse og rus besto som egen enhet frem til 1.6.14. Da inngikk enhetens tjenester som 
en del av ny enhet levekår. I den forbindelse ble alle avdelingslederne berørt og fikk fra 1.6 nye  
ansvarsområder. Dette gjør at året 2014 har vært litt spesielt.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Satsingsområdene for psykisk helse og rus har vært 

Mestring 

Mestringstrategi psykisk helse og rus 

Enhet Psykisk helse og Rus har videreført ”Mestringsstrategi Psykisk helse og rus”, forankret i hoved-

prosjektet vedtatt juni 2012.  

Mandatet var å utarbeide en arbeidsmetodikk som bidrar til reell involvering av brukere og pårørende 

med mestring som hovedfokus.  

Prosjektgruppa har bestått av representanter fra avdeling for rus og avhengighets-behandling,  

distriktspsykiatrisk senter, NAV, samt  bruker- og pårørenderepresentanter.  

Følgende satsingsområder ble valgt: 

1. Angst og depresjon 

2. Etter rusbehandling  

3. Brukerinvolvering 

Arbeidsgruppe 1 og 3 har gjennom året prøvd ut ny metodikk, - gruppe 1 i tett samarbeid med et fast-
legekontor, gruppe 3 har prøvd ut ansatt med brukererfaring. Evalueringen har så langt vist gode  
resultater. Prosjektene avsluttes på nyåret og skal deretter implementeres.  

Arbeidsgruppe 3 er endret til et samhandlingsprosjekt i samarbeid med Grimstad for utvikling av sam-
handlingsmodeller på rusfeltet, fortsatt med fokus på ettervern. Prosjektleder startet opp i mai, og  
prosjektet er finansiert ved midler fra fylkesmannen. Dette arbeidet vil pågå i 3-4 år, forutsatt statlig 
finansiering. 

Metodikk 

Motiverende intervju (MI) er implementert  flere steder i løpet av 2014, men noen ansatte mangler 
fortsatt opplæring.  

KOR ( klient og resultatstyrt praksis): Alle ansatte i Psykisk helse og rusarbeid voksne og 4 ansatte 
ved Eydehavn bofellesskap har fått kurs og opplæring i bruk av KOR som verktøy . 
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Verktøyet er i løpet av siste halvår 2014 aktivt i bruk i psykisk helsetjeneste i samarbeid med pasien-
ter, og er påbegynt blant annet miljøarbeidertjenesten..  

Verktøyet er svært nyttig for å sikre at bruker kan gi tilbakemelding på tjenesten, og for å sjekke ut om 
det er endring/ fremgang, om det er fokus på målsetting og om det er noe terapeut kan gjøre bedre. 

Tidlig innsats/forebygging 

Nettverks-og familiearbeid er satt ekstra fokus på,  ikke minst relatert til levekårsutfordringene ved 
oppstart av tjenester. Det er rettet ekstra oppmerksomhet mot barn av psykisk syke/rusmisbrukere. 
Enheten deltar også i oppvekstteam 0-6 år. 

Innsatsteam psykisk helse og rus voksne ble etablert september 2014. Det består av 2 ansatte fra 
Miljøarbeidertjenesten (MAT) , finansiert ved tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid, og 2 psykiatriske 
sykepleiere fra psykisk helsetjeneste. Det er ikke brukt ekstra ressurser i psykisk helsetjeneste, så 
dette er en omprioritering av ressurser mot tidlig innsats. Innsatsteamet er forankret i MAT. Hoved-
oppgaven i første omgang er  å sikre tett oppfølging for brukere som ønsker et rusfritt liv etter rus-
behandlig eller soning/ fengselsopphold. Høsten 2014 ble det laget plan for gjennomføring av tiltak, og 
kriterier for hvem som tas inn i teamet. Innsatsteamet samarbeider med tjenestene forøvrig for å lage 
et tett opplegg sammen med bruker. Det er 10 ukers forløp med mulighet for forlengelse. Erfaringer fra 
arbeidet vil evalueres og deretter videreføres for andre aktuelle grupper som vil kunne ha nytte av / 
kunne nyttiggjøre seg denne type intensiv oppfølging.  

I 2014 ble også Innsatsteam prøvd ut for en gruppe pasienter med moderat grad av depresjon / angst 
som en del av Mestringsprosjekt psykisk helse og rus. Utprøving av metoden på 11 pasienter foregikk 
høsten 2014. 

KID- og KIB-kurs er videreført i samarbeid med Frisklivssentralen 

Det er gjennomført førstehjelpskurs særlig rettet mot ansatte som jobber med rusmisbrukere, samt for 
rulmisbrukerne selv.  

Enheten har tilsatt prosjektleder for Handlingsplan mot overdosedødsfall med midler fra Helse-
direktoratet. Dette arbeidet er kommet godt i gang og kommunen deltar i et nettverk sammen med 8 
andre kommuner.  

Drømmen om huset 

Det har vært et sterkt engasjement for å få dette huset på den gamle brannstasjonen. Brukerne har 
vært sterkt involvert, og det skapte stor begeistring når bystyret forserte realiseringen ved budsjett-
behandlingen i desember.  

Kompetanse 

Det er gjennomført betydelig kompetanseheving med utgangspunkt i virksomhetsplanen. Det har  
spesielt vært fokus på områdene rus og brukerinvolvering, samt fagspesifikke temaer. 

Arbeidsgiverstrategien 

Arbeidsgiverstrategien har vært tema i en ledersamling og er tatt videre til de lokale HMS-utvalgene. 
Heftet ”Sammen om framtida!” er delt ut til alle ansatte og skal brukes aktivt. Det har variert hva den 
enkelte avdeling har valgt å fokusere på. Etisk refleksjon er fast tema i noen personalgrupper og i 
lederteamet.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Begrepene mestringsledelse og mestringsklima har vært tema for refleksjon i ledergruppa og i noen 
grad i personalgruppene. Lederne sitter nå ”tett på” sine ansatte og det gir et godt utgangspunkt for 
mestringsledelse. 

Bruk av KOR (Klient og resultatstyrt praksis ) gir bruker mulighet til tilbakemelding på individnivå. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

HMS-målene i enheten: 1 synlig og tydelig ledelse, 2 arbeidsmiljøer som fremmer nærvær og trivsel   

Følgende tiltak er gjennomført:  

Alle lederene sitter nær sine ansatte 
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 Det er etablert nærværsgrupper i hver avdeling 

 Det er utarbeidet samspillsregler i flere team 

 Det er med få unntak gjennomført medarbeidersamtaler med ansatte 

 Det har vært invitert til felles informasjonsmøterfor alle ansatte  

 Det er arrangert heldagssamling for alle ansatte i enheten  

 Det er gjennomført vernerunder, brannøvelser og brannkurs 

Årsverk 

Enheten opphørte 1.6.2014 og ble en del av enhet levekår. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2014 
Enhetens 
Mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,5 1,9 
 

2.0 

Fravær langtid (%) 12,6 7,8 
 

9.0 

Nærvær (%) 85,0 90,2 92 89 

 

Enheten har et betydelig høyere nærvær i 2014 enn i 2013. Spesielt langtidsfraværet viser en positiv 
utvikling. Men det er fortsatt et stykke igjen til kommunens mål.  
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72 – Enhet funksjonshemmede 
Enhetsleder: Grete Nærbøe 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  -     148 453   153 156   148 541   -4 614  103,1 

Sum inntekter  -     -44 810   -39 019   -36 013   3 006  108,3 

Netto driftsramme enheten  -     103 643   114 137   112 528   -1 609  101,4 

 

Enheten leverer et underskudd på 1,6 mill.kr.  Dette skyldes flere forhold. Ved en av avdelingene har 
det vært et ekstra krevende år med hensyn til både ledersituasjon, sykefravær, behov for ekstrahjelp, 
og bruk av overtid. Tiltak ble iverksatt siste halvdel av 2014, og mange av forholdene var forbedret ved 
utgangen av året. Det jobbes videre med ulike tiltak i 2015. Andre forhold som påvirker enhetens øko-
nomi negativt er de utfordringene vi har knyttet til statlige tilskudd til ressurskrevende brukere. Rappor-
teringssystemet for ressurskrevende tjenester er justert noe i forhold til tidligere år, noe som resulterte 
i at kommunens tilskudd i 2014 ble mindre enn tidligere år. Enhet Funksjonshemmede er mer enn 
andre rammet av denne justeringen ettersom enheten har den største andelen ressurskrevende  
brukere.   

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Enhet Funksjonshemmede bestod i 2014 av:  

 12 bofellesskap til personer med utviklingshemming, autisme og multifunksjonshemninger eller 

annen sterk funksjonshemming.  

 Boveiledertjenester til personer utenfor bofellesskap. Personalet som er tilknyttet noen av bo-

fellesskapene gir  også boveiledertjeneste til enketpersoner som bor i egne hjem, leiligheter, 

omsorgsbolig el.l.   

 Dag- og aktivitetsstilbudet Ellengård, som gir tilbud til samme brukergruppe som nevnt over.  

Ellengård aktivitetssenter har  5 avdelinger plassert ulike steder i kommunen, samt 1 ”satelitt”  

+ Grønn og Blå omsorg. 

 Avlastingstilbud for funksjonshemmede barn, ungdom og voksne, - samt privat avlasting. Den 

kommunale avlastingen gis på Røedtunet og Fagerheim avlastingshjem, og ved Myra bofelles-

skap. 

 Flosta bo- og omsorgssenter avd. C for eldre utviklingshemmede.  

 Alderspsykiatrisk avdeling, - Myratunet. 

Organisasjonskart: O:\Enheter\Enhet Funksjonshemmede\Div. informasjon\Informasjon vedr enhet 
Funksjonshemmede\Organisasjonskart 2014..pptx 

Boligutvikling 

 I 2014 har vi hatt stort fokus på planlegging av boliger og dagtilbud til mennesker med utviklingshem-
ming. Tre saksutredninger gikk til politisk behandling. 28 august 2014 vedtok bystyret ”Oppfølging av 
plan for boliger, dagtilbud og avlasting for personer med utviklingshemming”. I planen ligger forslaget 
om at tre bofellesskap skal avvikles. Disse skal erstattes av nye botilbud i ombygde lokaler i Eydehavn 

file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Enhet%20Funksjonshemmede/Div.%20informasjon/Informasjon%20vedr%20enhet%20Funksjonshemmede/Organisasjonskart%202014..pptx
file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Enhet%20Funksjonshemmede/Div.%20informasjon/Informasjon%20vedr%20enhet%20Funksjonshemmede/Organisasjonskart%202014..pptx
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Helsehus, utbygging av to leiligheter ved Nyskogen bofellesskap og utbygging ved Myra bofellesskap. 
Videre vedtok bystyret den 27.november 2014 at Romstølen bofellesskap for ni unge utviklingshem-
mede skulle realiseres. Tiltaket er i utgangspunktet et privat initiativ men er i løpet av 2014 fulgt opp 
og ivaretatt i nært samarbeid mellom Arendal Eiendom KF, Husbanken, kommunalsjef Helse og Leve-
kår, enhetsleder og øvrige ansatte i Enhet Funksjonshemmede. Brukerne er representert i arbeids-
gruppene med 2-3 pårørende.  

Status bofellesskap og boveiledertjeneste 2014: 

 2011/2012 2014 

Antall bofellesskap 13 12 

Antall beboere i bemannede boliger/leiligheter 63 64 

Brukere av boveiledertjeneste eller døgntjeneste totalt 106 109 

 

Dagtilbud for mennesker med utviklingshemming  

Enheten har en stor hovedaktør når det gjelder dagtilbud til mennesker med utviklingshemming og 
autisme, og dette er Ellengård aktivitetssenter, som gir tilbud om aktivitet og opplæring til voksne 
mennesker med utviklingshemming fra Arendal og Froland kommune. Sistnevnte kjøper plasser. 

Ellengård har pr. i dag 5 avdelinger som er fysisk adskilt fra hverandre og som er lokalisert flere steder 
i kommunen. I 2014 fikk til sammen 63 brukere tilbud ved Ellengård. 

I tillegg til dagtilbudet ved Ellengård gis det også dagtilbud ved Madshaven bo- og dagtilbud. Her gis 
det tilbud til 8 brukere.  6 av disse bor på Madshaven, mens 2 bor hjemme hos sine foreldre  

Alternativene til dag- og aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming, mennesker med autis-
me og andre funksjonshemminger er svært begrenset. Årsakene til dette er redusert tilgang til tilrette-
lagte arbeidsplasser i regi av NAV og ordinære bedrifter. For mange er derfor tilbudet ved Ellengård 
og Madshaven eneste alternativ 

”Oppfølging av plan for boliger, dagtilbud og avlasting for personer med utviklingshemming” som gikk 
til bystyret i august 2014 omhandlet også samlokalisering av Ellengård. Bystyret ønsket imidlertid en 
egen sak vedrørende Ellengård, og prosessen omkring samlokaliseringen ble derfor utsatt noe.  
27.november ble samlokalisering av Ellengård aktivitetssenter vedtatt i bystyret.   

Brukergruppa ved Ellengård aktivitetssenter er stadig økende. Det er derfor viktig at et nytt bygg også 
dimensjoneres for en fremtidig økning i brukergruppa. Prosessene omkring nybygg er fulgt opp og er 
godt i gang. Dette arbeidet følges videre opp i 2015/16. Ansatte og brukerrepresentanter deltar i pro-
sessen.   

Avlasting 

I 2014 har vi også fått merke at behovet for avlasting øker. Det er ikke gjort spesielle tiltak i forhold til 
dette i 2014. Planer for videre utvikling av denne tjenestene starter i 2015.  

Eldre utviklingshemmede 

Flosta bo- og omsorgssenter har nå vært i drift i halvannet år. Tilbudet fungerer bra og både brukere 
og ansatte har funnet seg til rette. Vi har flere ganger i løpet av året fått bekreftelser på at dette er et 
godt og riktig tilbud til brukere i enheten.  Behov utover de 6 plassene blir håndtert av boveilertje-
nesten selv, event i samarbeid med hjemmesykepleien, eller det benyttes ordinære institusjonsplas-
ser. 

Ettersom vi får flere eldre utviklingshemmede er behovet for kompetanse på området økende. Flere 
personalgrupper i enheten har i løpet av 2014 deltatt på ABC-studiet aldring og helse blant utviklings-
hemmede.   

Alderspsykiatri 

Post 4, avdeling for alderspsykiatri, Myratunet, har i løpet av året åpnet opp for at 2 av plassene i  
avdelingen også kan tas i bruk som korttidsplasser. Dette er gjort på bakgrunn av et økende behov for 
kortidsplasser for denne brukergruppa.    
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Fokusområder i enheten 

Mestring - Hverdagsrehabilitering for mennesker med utviklingshemming 

Arendal kommune har over flere år opparbeidet seg god kompetanse og erfaring med hverdags-
rehabilitering. Ved utgangen av 2013 hadde dette hovedsakelig vært knyttet til brukere innen "hjem-
mesykepleieområdet". Ved inngangen til 2014 ble det etablert et prosjekt om hverdagsrehabilitering 
også for personer med utviklingshemning. Prosjektet støttes av Helsedirektoratet .  

Målgruppen for deltakelse i prosjektet er:  

 Brukere med endring i livssituasjon og/eller som har potensial for egenmestring.  

 Inklusjonskriterier: 

o Alle nye brukere 

o Brukere hvor livssituasjon endres 

o Eksisterende brukere med potensial for egenmestring 

 Eksklusjonskriterier  

o Brukere med høy grad av utagering 

o Brukere med behov for høy grad av spesialisert bistand/pleie 

o Brukere med stor grad av forvirring/lavt realitetsnivå 

o Brukere med vedtak om bruk av tvang  

 Fokusområder i prosjektet 

o Informasjon, forankring og involvering 

o Utvalg av brukere 

o Ta i bruk hensiktsmessig kartleggingsverktøy, COPM, eller annet? 

o Utvikle god  samarbeidsform mellom innsatsteam hverdagsrehabilitering og boveileder-

tjenesten 

o Oppsummering: kartlegging – tiltak - evaluering  

Prosjektet har pågått i hele 2014, og vi har sett at det er behov for å bruke lengre tid enn opprinnelig 
planlagt. Prosjektet videreføres derfor i 2015. 

Etikk 

Enheten har videreført engasjementet i forhold til etikkarbeidet. En av avdelingene har vært piloter 
dette året. Alle avdelinger har imidlertid egne etikkontakter og etisk refleksjon er et verktøy som er i 
bruk i flere av avdelingene. Etisk refleksjon er et viktig bidrag i holdningsskapende arbeid og bidrar 
positivt til økt bevisstgjøring.  

Frivillighet 

Enheten har i 2014 videreført de allerede eksisterende tiltak der frivillige er involvert. Ved ett av bofel-
lesskapene har ansatte og beboerne engasjert seg som ”frivillige” og startet opp med trivselstiltak i 
form av vaffelsteking for beboerne på ett av sykehjemmene.  

Innovasjon 

Enheten har i løpet av 2014 fått være med å teste ut en type digitalt utstyr fra en konkret leverandør. 
Utstyret er foreløpig testet og tatt i bruk som kollegavarsling. Dette videreføres i 2015. Systemet er 
også tenkt tatt i bruk i forbindelse med oppfølging av enkelte brukere. I første omgang vil vi teste dette 
i situasjoner der vi ønsker at personal og bruker raskt og enkelt skal kunne komme i kontakt med 
hverandre. 

Kompetanse 

Aktivitetsplan 2014 la grunnlaget for kompetansehevende tiltak i 2014. Denne viser et stort aktivitets-
nivå hvor ansatte deltar på mange ulike typer kompetansehevende tiltak så som grunnleggende fag-
kompetanse, opplæring i nødvendige fagsystem, lov og avtaleverk, spesielle diagnoser eller sykdom-
mer, HMS- arbeid, osv. Enheten har stort fokus på Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, 
kap.9, som omhandler bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede. Kompetanseheving innen 
dette området ivaretas bl.a. ved at 2-3  ansatte er ressurspersoner innen dette temaet og  holder  
interne kurs for andre ansatte i eneheten.  
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Med økonomisk tilskudd fra Fylkesmannen kunne vi i i 2014 også gjennomføre 2 spennende fagdager 
for alle ansatte i enheten. Ett av temaene var kosthold og helse blant utviklingshemmede, og ett tema 
var psykiske lidelser blant utviklingshemmede. Begge temaene er svært aktuelle for brukergruppa. 

Ledelse 

Enhetsleder har også i 2014 deltatt på personalmøter ute i avdelingene. 

Avdelingslederne og enhetsleder har ledermøter en gang i uken. I tillegg har vi i løpet av året hatt 
både heldagssamling og workshops for ledergruppa internt i enheten.  

Arbeidsgiverstrategien 

Enheten har i 2014 satt fokus på arbeidsgiverstrategien både på ledelsesnivå og i personalgruppene.  
Noen av de lokale HMS-utvalgene har også hatt temaet på dagsorden.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er i 2014 også jobbet med resultatene etter medarbeider- og brukerundersøkelsen. Begreper som 
autonomi, mestringsklima og mestringsledelse er satt på dagsorden både i ledermøter, personalmøter 
og de lokale HMS-utvalg. 

Enhetens ledergruppe hadde egen samling for selv å få et forhold til begrepene og for å planlegge 
hvordan vi skulle presentere og jobbe med begrepene i de ulike personalgruppene.  

Brukerundersøkelsen er fulgt opp i de samme fora i tillegg til at enheten arrangerte dialogkafè for  
pårørende hvor resultater fra brukerundersøkelsen også var en del av programmet.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Lokale HMS-utvalg er på plass i enheten og alle utvalgene har deltatt på dagskurs om systematisk 
HMS-arbeid. Gjennom hele året har det som et ledd i oppfølging av sykemeldte vært gjennomført 
jevnlige IA-samtaler. Dette har vært i samarbeid med Agder Arbeidsmiljø, og i noen tilfeller også med 
NAV. Enheten har også benyttet seg av Qick-Care.  

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

  
171,9 173,05 

 

Økning i antall årsverk skyldes oppbemanning i forbindelse med bosetting av ny ressurskrevende 
bruker.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,8 1,8 
 

1,5 

Fravær langtid (%) 7,1 8,4 
 

6,5 

Nærvær (%) 91,1 89,8 92 92 

 

Tallene for 2014 viser at korttidsfraværet er stabilt men at langtidsfraværet har økt en del. Det jobbes 
kontinuerlig med tiltak i forbindelse med sykefraværsoppfølging og enheten har benyttet seg av sam-
arbeidet med Quick Care. Det har også vært gjennomført ulike tiltak i forhold til å styrke arbeidsmiljøet 
i enkelte avdelinger. 

I noen personalgrupper har det vært viktig å ha fokus på tiltak i forhold til Vold og trusler på arbeids-
plassen. De lokale HMS-utvalg har også dette på dagsorden i sine møter. I enkelte personalgrupper 
har det vært gjennomført heldagssamlinger som et ledd i oppfølging og/eller forebygging. Vi har ingen 
målinger fra 2014 eller tidligere som viser om det er sammenheng mellom økt fravær og at ansatte er 
utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen. 
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73 – Enhet hjemmebaserte tjenester 
Enhetsleder: Per Øyvind Larsen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  -     225 873   245 740   237 859   -7 881  103,3 

Sum inntekter  -     -37 446   -47 891   -42 918   4 973  111,6 

Netto driftsramme enheten  -     188 427   197 848   194 941   -2 908  101,5 

 

Enheten leverer et underskudd på kr. 2,9 mill (-1,5 %). Merforbruket fremkommer hovedsakelig i de 8 
hjemmetjenestesonene (-7,5 mill kr). Underforbruk på hjemmehjelp, trygghetsalarmtjenesten, UKP 
plasser og korttidsavdelingene (+4,6 mill kr) sørger for at resultatet ble forbedret tilsvarende. 

Ved inngangen til 2014 ble enhetens salderingsutfordring vurdert til å være 6,3 mill. Hovedgrunnen til 
årets merforbruk skyldes at enheten i 2014 ikke har klart å nedbemanne hjemmesykepleien i hht til 
budsjett. Enheten ble tilført kr. 900 000 for budsjettåret 2014.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Hjemmehjelp 

Antall søknader om hjemmehjelp de fire siste årene har vært fallende. Sammenlignet med 2011 er 
antall søknader redusert med 76. 

2011 2012 2013 2014 

266 247 220 190 

 

I løpet av 2014 er det bare 12 % av alle nye vedtak på praktisk bistand som har gått til privat tjeneste-
leverandør.  

Enheten har fulgt utviklingen nøye gjennom året og bemannet ned hjemmehjelpstjenesten i samsvar 
med fallende produksjonstall.  

Det har i løpet av året vært gjennomført pilotprosjekt for å vurdere samarbeidsløsninger mellom 
hjemmehjelp og tre av sonene i hjemmesykepleien. Pilotprosjektet ble avsluttet i juni 2014. Arbeidet 
med å optimalisere samarbeidet mellom hjemmesykepleiens personale og hjemmehjelpsteam videre-
føres i 2015. 

Hjemmesykepleien 

Alle avdelinger i hjemmesykepleien har i løpet av 2014 fått nye smarttelefoner, noen har også fått 
flatskjermer på vaktrommene. Flere avdelinger vil få flatskjermer i løpet av våren 2015. Det har vært 
regelmessige samarbeidsmøter med tjenestekontoret både på ledernivå og mellom saksbehandlere 
og tjenesteansvarlige ute i sonene. Samarbeidsrutiner er endret og forbedret. Det har også vært  
regelmessige samarbeidsmøter med innsatsteam hverdagsrehabilitering og det er implementert nye 
rutiner i overgangen mellom innsatsteam og hjemmesykepleien. Det har også vært jobbet med felles 
systemer og rutiner, blant annet er det implementert felles funksjonsbeskrivelse for tjenesteansvarlige 
og primærkontakter, tiltaksplaner i Gerica og organisering i omsorgsboligene. Det er vært arbeidet 
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med forslag til samarbeidsrutiner mellom sonene, men disse er foreløpig ikke implementert pga noen 
uheldige konsekvenser i brukerperspektivet.  

Styringssystem 

Det har vært et arbeidet videre med å utvikle et bedre styringssystem for hjemmesykepleien. Et viktig 
mål for prosjektet har vært å sikre mer like og riktige tjenester til mottakere av hjemmesykepleie i 
Arendal kommune, samt å kunne skille aktivitet fra effektivitet. Samtlige vedtak på hjemmesykepleie er 
gjennomgått og det er fastsatt ny vedtakstid. Estimert tid som er grunnlaget for arbeidslistene skal 
fortsatt settes lik utført tid og skal fastsettes ut fra en individuell vurdering av bruker. Dette skal bl a 
sikre at arbeidslistene blir mest mulig reelle. 

Samhandlingsreformen 

Enheten har deltatt i et interkommunalt nettverk om bedre pasientforløp med mål om bedre samhand-
ling med brukere, fastleger og sykehus, samt å øke medarbeidernes basiskompetanse. Det har i  
denne sammenheng vært arbeidet med forslag til nye og bedre rutiner 

Utskrivningsklare pasienter og kommunal øyeblikkelig hjelp 

Plasser for utskrivingsklare pasienter ble redusert fra 4 til 2 i mai 2014.  

Kommunal Øyeblikkelig Hjelp kom opp i full drift pr mai 2014. I tillegg til høy sykepleiefaglig dekning 
fikk KØH i løpet av 2014 etablert en robust 8 delt vaktordning på legesiden, der fastleger og syke-
hjemsleger bidrar.  

Demens 

Enheten har måttet forskyve satsningen om innføring av ”tiltakspakke demens” til 2015.  

Legemiddelhåndtering 

Med bakgrunn i et økende svinn av medikamenter har det vært arbeidet med nye enhetsovergripende 
tiltak for kontroll og oppbevaring av medikamenter.  

Dagaktivitetstilbud 

Enheten har i 2014 jobbet med innholdet i ulike dagaktivitetstilbud. Det har vært spesielt fokus på  
fysisk aktivitet. Aktivitetssentre har i 2014 hatt et samarbeid med Kulturskolen som ukentlig har hatt 
trim til musikk som en fast aktivitet på flere av aktivitetssenterne. Beboere fra nærliggende bokollektiv 
og institusjoner er blitt invitert med på fellestrim og erfaringene har vist at fellesaktiviteter på tvers av 
enheter er positivt og gir bedre utnyttelse av ressurser. Kulturskolen har også hatt malekurs på et av 
våre aktivitetssenter i 2014. Dette er også et tilbud som vi har gjort oss gode erfaringer med og vi  
ønsker derfor å gi dette tilbudet på to aktivitetssentere i 2015. Med gaver og midler fra Nasjonalfore-
ningen for demens (midler fra tv-aksjon) er det gjennomført et prosjekt ”helsetupper” i sansehagen på 
Elim. ”Helsetupper” har vært et samarbeidsprosjekt mellom Kastanjen aktivitetssenter (for personer 
med demens under 70 år), Houenly aktivitetssenter og Elim Bokollektiv. Målsettingen med prosjektet 
har vært å gi gode opplevelser og aktiviteter ute i frisk luft. Brukere og ansatte har vært engasjerte og 
flittige og hønsehus, høner og bålpanne var på plass før sommeren 2014. Vi fikk etablert kontakt og et 
samarbeid med nærliggende barnehage som gjerne ville ta ansvar for daglig mating av hønene. Pro-
sjektet opplevdes som svært positivt både av brukere, pårørende, ansatte og barnehagebarna og 
videreføres derfor til 2015. Kastanjen aktivitetssenter fikk også midler fra Nasjonalforeningen til et 
pårørendekurs for yngre brukere med demens sykdom. Kurset het ”Livslyst når det røyner på” 
og kursholder var kommunens egen kreftkoordinator. Tilbakemeldingene på dette kurset har vært 
gode. 

Houenly aktivitetssenter hadde store utfordringer i forhold til at lokalet var for lite. Tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet ble derfor brukt til å utvide lokalet, slik at aktivitetssenteret ble mer funksjonelt.  

Åpen lørdags kafé for personer med demens, som et lavterskeltilbud annen hver lørdag er prøvd ut i 
hele 2014. Tilbudet ble dessverre lite benyttet av brukere, pårørende så det ble avsluttet i desember 
2014. Vi vil vurdere alternative lavterskel tilbud for denne brukergruppen i 2015. 

Aktiv omsorg og samarbeid med frivillige 

I 2014 har det vært en svært positiv utvikling i forhold til nyrekruttering av frivillige spesielt til Planke-
myra. I tillegg til rekruttering av mange frivillige har miljøvertene etablert kontakt med flere samar-
beidspartnere som bidrar til gode aktiviteter for brukere og beboere gjennom hele året. Samarbeids-
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partnere har vært: Psykisk helse, Durapart, Nav, Proflex og voksenopplæringen (alle med ulike former 
for arbeidstrening). Videre er det etablert samarbeid og faste avtaler med Videregående skole (elev-
praksis), Kulturskolen, Barnehager, helselag, Frikirka m.m.  

Det har vært mange flotte aktiviteter gjennom året. Et godt eksempel på dette var fiskedagen med 
Jeger og fiskeforbundet. Juni 2014 ble det arrangert fiskedag for våre brukere på brygga utenfor Eure-
ka bygget. Det var et svært vellykket arrangement hvor Jeger og fiskeforbundet stilte opp med fiske-
utstyr og engasjerte hjelpere. Det ble fiskekonkurranse, frivillige som spilte trekkspill, salg av god  
fiskesuppe på Vitenbiten kafé (70 personer deltok på arrangementet). Dette vil bli en årlig aktivitet.  

Andre aktiviteter har vært hagekonserter sommerstid i parken ved Margarete Stiftelsen, kjøretur med 
hest og kjerre, svømming i bassenget på Bjorbekktunet (tilbud for noen beboere i omsorgsbolig), Boc-
cia spilling (har spredd seg til flere steder) og fellestrim.  

Vel etablerte aktiviteter som ”Åpen dag” (lokale hobbyentusiaster viser fram og selger sine produkter) 
dans, konserter, baking, bingo, andakter, basarer, bussturer, handleturer m.m. har også fått sin faste 
plass i aktivitetskalenderen gjennom året.  

Frivillighetsgruppa ”KulturukaOssover60” arrangerte i uke 39 kulturuke med tilrettelagte kulturtilbud. 
Midler til arbeidet kom fra den kulturelle spaserstokken. I tillegg til mange institusjonskonserter fikk 
beboere og brukere god hjelp fra frivillige og transporten slik at de fikk mulighet til å oppleve Lill Babs 
konsert på kulturhuset. I samarbeid med Senior Travel ble det arrangert sydentur med ledsager for 
brukere som ønsket dette.  

Etisk refleksjon 

Miljøverter og aktivitetssentre har vært med i en enhetsovergripende pilotgruppe og har jobbet med å 
implementere bruk av etisk refleksjon på arbeidsplassen. 

Opplæring ble gjennomført i 2014 og ansatte opplever stor nytteverdi av etisk refleksjon i sitt arbeid. Vi 
har som målsetting å avsette tid til etisk refleksjon på alle våre personalmøter i 2015.   

Innovasjon 

Det ble gjennomført et prosjekt med uttesting av ny type trygghetsalarm som bruker mobilnett. Hensik-
ten med prosjektet har vært å få et godt erfaringsgrunnlag for utarbeidelse av kravspesifikasjon for nye 
alarmer i en anbudsprosess i 2015. Enheten har også vært med på utprøving av digitalt nattilsyn. 

Prosjektet med innføring av E-lås ble dessverre lagt på is inntil videre på grunn av problemer med 
integrasjon mot pasientdokumentasjonsprogrammet Gerica.  

Arbeidsgiverstrategien 

Enheten ble presentert for den nye arbeidsgiverstrategien på ledermøte høsten 2014. Det ble deretter 
delt ut små foldere til alle ansatte i avdelingene og avdelingene har presentert folderen på personal-
møter. I november hadde enheten også en ledersamling der arbeidsgiverstrategien ble gått gjennom 
og sett i sammenheng med lederstrategier om mestringsledelse og mestringsklima.   

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enhetens ledere har i 2014 deltatt på flere fellessamlinger i regi av Linda Lai om medarbeider- og 
brukerundersøkelsene. I tillegg har enheten gjennomført egen ledersamling der temaene mestrings-
ledelse og mestringsklima var hovedtema. Enheten har gjennom høsten 2014 hatt som mål å gjøre 
begrepene godt kjent blant lederne slik at lederne får et bedre eierforhold til teori og dermed i større 
grad kan ta i bruk teorien ute i avdelingene. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å implementere  
begrepene i avdelingenes drift, men dette vil være et fokusområde for 2015. 

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i januar/februer 2014. Resultatet er kjent i enheten og i  
avdelingene. Det vil bli arbeidet systematisk med dette også i 2015. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Gjennom høsten 2014 har samtlige avdelinger i enheten vært på dagskurs om systematisk HMS-
arbeid og deretter innført lokale HMS-utvalg. Vernerunder er gjennomført i avdelingene og det har 
vært samarbeid med Agder Arbeidsmiljø i oppfølgingen av avdelinger og enkeltpersoner. Enheten har 
hatt ukentlige faste IA-samtaler med sykemeldte ansatte i samarbeid med NAV og Agder Arbeidsmiljø. 
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Enheten har også hatt samarbeid med Quick Care i oppfølgingen av sykemeldte, samt proaktiv opp-
følging av ansatte som har stått i fare for å bli sykemeldt.  

Intranett ble tatt i bruk i 2014 for å bedre kommunikasjonsflyt ut til avdelingene. Her ble også enhetens 
HMS-mål og tiltak presentert. 

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

  
248,08* 269,45 

*Ny enhet fra 2013. Budsjettet 2013 ble lagt inn uten oppdaterte personalplaner. Hjemmesykepleien ble samme år redu-
sert med 18,75 årsverk i forbindelse med innføring av innsatsteam. Netto økning i forbindelse med samhandlingsre-
formen 4,40 årsverk (KØH). Reduksjon hjemmehjelp 2 årsverk. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,2 2,1 1,5 2 

Fravær langtid (%) 9,5 9,6 6,5 8 

Nærvær (%) 88,3 88,3 92 90 

 

Tallene viser at nærværet ligger på samme nivå som fjoråret og fortsatt under kommunens og  
enhetens måltall. Korttidsfraværet er svakt synkende og nærmer seg enhetens måltall, mens langtids-
fraværet synes å ha en svak økning. Enheten har jobbet med ulike tiltak for å øke nærværet og vil 
følge dette opp videre i 2015. Quick Care (Raskere Frisk) har vært en positiv faktor i oppfølgingen av 
sykemeldte og har i enkelte tilfeller vært en viktig faktor for å få medarbeidere raskere tilbake i jobb og 
også forebygget sykefravær.  
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74 – Enhet institusjoner 
Enhetsleder: Agnethe Tholle 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  -     277 645   278 641   273 026   -5 614  102,1 

Sum inntekter  -     -92 274   -101 948   -95 659   6 289  106,6 

Netto driftsramme enheten  -     185 371   176 692   177 367   675  99,6 

 

Enheten meldte i 1. og 2. tertial en forventet balanse på årsresultat. Årsresultatet viste et overskudd 
på kr 675 024. Bystyret vedtok i behandling av handlingsplan/budsjett 2014-2017 fordeling av merinn-
tekt og omfordeling mellom ansvar i enhet institusjon kr. 299 000 til 1/1 stilling sykepleier Solhaug med 
virkning fra 01. august 2014. Dette tiltaket er effektivisert i 2014.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Plankemyra BOS (67 plasser), Røed BOS (34), Saltrød BOS (34), Nyskogen BOS (35), Færvik BOS 
(31), Solhaug aldershjem (48), Tromøy Bokollektiv (27) , Elim Bokollektiv (16), 7/2 vaskerier, Røed 
produksjonskjøkken og alle kafeer og mottakskjøkken tilknyttet bo-og omsorgssentrene, Vitenbiten.  

Satsingsområder 

Smittevern 

Det har i 2014 vært avdekket  forekomst av Legionella på Solhaug aldershjem og Nyskogen BOS. I 
samarbeid med smittevernsoverlege og Arendal Eiendom KF er det etablert rutiner og prosedyrer på 
forebyggende tiltak. Ansvarsforhold er avklart  og det tas nå regelmssig stikkprøver på alle institu-
sjonene. Kompetansen og beredsskapen har økt hos ansatte på de berørte arbeidsstedene.  

Situasjonen har til tider vært svært krevende og det har vært nødvendig med omlegging av arbeids-
rutiner og god og riktig informasjon til brukere og pårørende.  

Sykepleiedekning Solhaug alderhjem 

Det har i 2014 vært satset på bedre sykepleiedekning på Solhaug aldershjem. Det er 48 plasser og 
gjennomsnittsalderen er svært høy (90+). Beboerne har ofte flere diagnoser, bl.a. demens og vi erfa-
rer at det er behov for faglig kompetanse på sykepleienivå hele døgnet. I 2014 er det etablert turnus 
med sykepleier dag/kveld. Nattpatuljen tilkalles ved behov på nattevaktene 

Livsglede for eldre 

Arendal kommune inngikk i 2011 partnerskapsavtale med Stiftelsen Livsglede for Eldre. Stiftelsen har 
bidratt til utvikling av kriterier for sertifisering av Livsgledesykehjem. Formålet med sertifiseringen er å 
gi pleietrengende eldre som bor på sykehjem mening og livsglede i hverdagen - skape økt livsglede 
ved hjelp av ulike aktiviteter og forbedringsprosesser, og derved øke kvaliteten på pleie- og omsorgs-
tilbudet. Erfaringer fra andre sykehjem tilsier at dette også har betydning for ansattes arbeidsglede. 
Enhet Institusjon hadde som mål at Færvik bo-og omsorgssenter skulle livsgledesertifiseres i 2014. I 
tillegg til dette skulle Solhaug aldershjem resertifiseres. Det er utviklet ni livsgledekriterier som sier noe 
om hvordan sykehjemmene kan ivareta den enkelte pasients sosiale, kulturelle og åndelige behov. 
Disse skal settes i system og integreres på sykehjemmene før sertifisering kan finne sted.  

https://www.livsgledeforeldre.no/
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Færvik bo-og omsorgssenter startet høsten 2013 på livsgledesertifiseringsprosessen og fikk prosjekt-
midler til å frikjøpe en medarbeider 1 dag i uken for å bidra med å implementere nye rutiner i Livs-
gledearbeidet. Prosessen var identisk med prosessen på Solhaug tidligere og innbefattet alle ansatte 
på sykehjemmet. I desember 2014 ble sykehjemmet sertifisert og man skal i 2015 opprettholde og 
forbedre prosedyrer og rutiner. Solhaug aldershjem ble i 2014 resertifisert. I enhetens virksomhetsplan 
for 2015 er det omtalt at Nyskogen og Røed bo-og omsorgsentre skal starte på samme prosess i 
2015.  

Aktiv omsorg og samarbeid med frivillige  

Våren 2014 avsluttet 16 medarbeidere i enheten studiet Aktiv Omsorg. Gjennom kunnskap om aktiv 
omsorg har deltakerne tilegnet seg økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur,  
aktiviteter, helse og trivsel. De har også fått praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, å bygge på 
ressurser i nettverk og lokalmiljø og det å kunne samarbeide med frivillige med utgangspunkt i bruker-
nes behov og ønsker. En slik tilnærming underbygger og forsterker satsingen på Livsglede for eldre.  

I 2014 er det etablert et nettverk av frivillighetskontakter (ansatte med spesiell interesse/kompetanse) 
på tvers av enhetene. Det er utarbeidet en veileder for deres ansvarsområde. Det er videre gjennom-
ført et halvdagsseminar i regi strategisk ledergruppe for frivillighet. Ca. 45 deltakere fra omsorgs-
enhetene deltok med tema Frivillighetskontakter - fokus på å rekruttere og beholde frivillige. 

Planen er ny samling i 2015. 

Kosthold og ernæring  

Avdelingene har hatt sterkt fokus på mat og måltider. Studieheftet Mat og måltider i eldreomsorgen har 
blitt anvendt i studiesamlinger i forbindelse med Eldreomsorgens ABC etter en plan hvor det ble etab-
lert små grupper av ansatte fra kjøkken og avdeling. Hovedmålsettingen med dette kompetanseheftet 
er å inspirere til nytenkning og oppmuntre til faglig oppdatering omkring mat og måltider i helse- og 
omsorgstjenesten. Heftet legger stor vekt på forebyggende ernæringstiltak og har gitt ansatte økt 
kompetanse og bevissthet om å bruke måltidene som en viktig arena for å hindre underernæring. Det 
vil også i 2015 bli lagt stor vekt på mat og måltider på institusjonene. Livsglede for eldre understøtter 
dette arbeid der det gode måltid vektlegges for å stimulere til matlyst. 

Sykehjemsleger 

I løpet av 2014 er det tilsatt 2 nye sykehjemsoverleger i tillegg til de to man har fra før i enheten. De 
små deltidshjemlene er nå avviklet. Dette tiltaket har styrket kontinuiteten i sykehjemsmedisinen, skapt 
et medisinsk fagmiljø.  

Lindrende avdeling på Plankemyra opplever å ha hatt varierende grad av legekompetanse på  
palliasjon, og det har vært ustabil legedekning med mye vikarer. Dette er varslet til kommuneover-
legen og det arbeides med  tiltak for å bedre beredskap og rutiner ved fravær.   

Vaskeriomlegging 

Vaskeriomlegging fra 7 til 2 vaskerier har vært en krevende prosess med bred involvering av ansatte 
og ansattes representanter. Målet var å etablere en effektiv organisering, der maskinpark og personal-
ressurser anvendes på en mer rasjonell måte. Den nye organisering var operativ fra midten av  
november. Oppstartsfasen krevde stor og intensiv innsats fra avdelingsleder, transporttjenesten 
vaskeriansatte og andre involverte og det står stor respekt for det pågangsmot og den arbeidsvilje alle 
utviste. Alle ansatte er ivaretatt på nye arbeidssteder. Situasjonen har roet deg betydelig og logistikk 
og arbeidsflyt er på plass. Det gjenstår noen bygningsmessige tilpasninger som man må ta tak i 2015. 
Det har vært et meget godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud gjennom endringsfasene. 

Kompetanse  

Det har i 2014 vært stor aktivitet på kompetansebygging. Under vises noen eksempler: 

 Demens 

Den største satsningen var også i 2014 demenskompetanse i regi av studiegrupper i Miljøbe-

handling, Tvang helst ikke, Miljøbehandling, demensomsorgens ABC og studieheftet Mat og 

måltider for eldre (eget studiehefte utarbeidet av to avdelingsledere i enheten i samarbeid med 

UiA). ABC-studiene støttes av Fylkesmannen og er et meget populært kompetanseprogram. 
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Det er svært mange ansatte som har gjennomført eller holdt på med disse studieheftene i 

2014.  

 Livsglede 

Økt livsglede, aktivitet, deltakelse og mestring for beboerne på institusjon 

 Dokumentasjon 

Sikre kvalitet på elektronisk kommunikasjon og pasientdokumentasjon (BKA-midler) 

 Veiledningskontakter  

Kurs for veiledningskontakter for Lærlinger 

 Pasientrettighetsloven, Kap 4 

Internt kurs i Pasientrettighetsloven Kap 4 Om bruk av tvang. Opplæring i lov-

verk/vedtaksskriving. 

 Avansert sykepleie 

30 studiepoeng. 2 sykepleiere startet i 2014 og tar eksamen i 2015. Støttet av Fylkesmannen.  

Interne 1 dagskurs for sykepleiere på avsansert sykepleie.  

 Frivillighet 

Samling for Frivillighetskontakter - fokus på å rekruttere og beholde frivillige. 

 Palliasjon 

I ressurssykepleiernettverket er det med 3 sykepleiere fra lindrende avdeling og minimum 2 fra 

hvert av de andre sykehjemmene. Disse er med på fagdagene regionalt i Agder 2 ganger pr år 

og lokalt nettverk 2 ganger pr år. Kreftkoordinator opplever at kompetansen på lindrende om-

sorg er blitt betraktelig bedre på sykehjemmene de senere år, noe variasjon er det, men opple-

ver at det å ha ressurssykepleiere som møtes jevnlig og har ansvar ute på sitt sykehjem er vik-

tig.  

 Avdelingsledere 

Deltatt i felles kompetanseprogram for mellomledere i Helse og Levekår, deltatt på Arendals-

konferansen, Fylkeslegens høstmøte, Fylkesmannens erfaringskonferanse, studietur til Neder-

land (demenslandsby), flere heldagsamlinger for intern kompetanseutveksling på enheten  

(felles plattform) 

I tillegg til all dette har det vært mange ansatte på interne kurs i diverse dataprogrammer som 

er nødvendig å kunne anvende i tjenestene.  

Arbeidsgiverstrategien 

Dette er et tema som enheten ikke har jobbet tungt med – dette vil vi forsøke å få satt tydeligere på 
agendaen i 2015. Folderen er delt ut til ansatte og flere av avdelingslederne har bl.a. hatt den som 
tema  i forbindelse med personalmøter eller andre arenaer der tema har passet inn.  De lokale HMS-
utvalgene har deltatt på 3 timers-samlinger Her ble bl.a. Arendal kommunes arbeidsgiverstrategi tatt 
opp, oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, ny IA-avtale m.m. Man jobber flere steder med etisk 
refleksjon i grupper, god kommunikasjon i arbeidsmiljøet m.m. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Bruker-og pårørende undersøkelsen 2014 – samlet resultat for enheten:  

Innflytelse pårørende 3,77  Innflytelse brukere 3,72 

Tillit 4,40 Tillit 4,58 

Behovsdekning 4,02 Behovsdekning 4,35 

Oppmerksomhet 4,23 Brukerorientering 4,35 

Samordning 4,81 Samarbeid 4,20 

Støtte til selvhjelp 4,60 Informasjon 3,97 

Skala fra 1-5 (5 høyest)  

Resultatene er gode og det er positivt at både brukere og pårørende opplever at de har tillit til tjenes-
tene vi leverer. Det kom imidlertid frem i undersøkelsen at enheten bør styrke pårørendes og bruker-
nes opplevelse av innflytelse. Enhetens ledergruppe har i 2014 etablert felles plattform, slik at man 
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sikrer en mest mulig lik praksis i bl.a. pårørendearbeid på alle institusjonene. Et kriterium i livsglede-
sertifiseringen er at virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende. For å 
innfri dette kriterium har sykehjemmene etablert primærsykepleie, der hver beboer har en primær-
kontakt som er bindeledd mellom pårørende og sykehjemmet. Videre er det innført ordning med inn-
komstjournal og ”Min historie” der pårørende kan orientere ansatte om beboers livssituasjon før og nå 
– nyttig informasjon som kan bidra til at hver beboer behandles individuelt og med respekt for sin livs-
stil og gis mulighet til å få innflytelse over eget liv. Det er også utarbeidet egen informasjonsbrosjyre 
ved de fleste av institusjonene, slik at gjensidige forventninger avklares allerede ved innkomst. Institu-
sjonene arrangerer pårørendekvelder med aktuelle tema og status for sykehjemmet. Det er også rom 
for dialog. Alle hovedpårørende kan til enhver tid ta kontakt med leder og avtale individuelle samtaler 
med lege/sykepleier dersom det er et behov. 

Felles trivselsordning for sykehjemmene ble avviklet i 2014 p.g.a. av liten oppslutning om tiltaket.  

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen  

Tema Score medarbeidere Score avdelingsledere Snitt Helse-Omsorg 

Indre motivasjon 4,2842 4,4667 4,2499 

Rolleklarhet 4,3456 3,9833 4,1730 

Mestringstro 4,4269 4,4167 4,3489 

Autonomi 4,2614 4,3542 4,1437 

Mestringsklima 3,6528 3,6944 3,5507 

Mestringsledelse 3,7370 3,6667 3,6212 

(skala 1- 5 der 5 er høyest) Gul markering viser score som ligger over gjennomsnitt for Helse-omsorg. 

Skjema viser et uttrekk av viktige indikatorer i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen. Enheten har i 
hovedsak score som ligger over gjennomsnitt for Helse og omsorg. Undersøkelsen viser at medar-
beiderne har høy grad av indre motivasjon, mestringstro og autonomi. Score på mestringsledelse og 
mestringsklima ligger noe lavere. Avdelingslederne scorer også høyt på de samme indikatorene. 

Enheten har selv og også sammen med de øvrige i Helse og levekår, jobbet spesielt med mestrings-
ledelse og mestringsklima. I ledermøte våren 2014 med enhetsleder og avdelingslederne, hadde hver 
enkelt leder forberedt seg på å presentere sine individuelle satsingsområder i forhold ledelse og hvor-
dan de tenkte seg å jobbe med dette. Videre ble det bestemt at den enkeltes satsingsområder skulle 
være tema i medarbeidersamtaler utover høsten 2014. Det ble satt opp medarbeidersamtale med alle 
lederne i enheten. I denne samtalen ble hver enkelt leder utfordret på hvordan de fulgte opp tema 
mestringsledelse/klima på sine virksomheter. I kompetanseplan for mellomledere har mestringsledelse 
og mestringskompetanse vært et gjennomgående tema i 2014. De lokale HMS-utvalgene har deltatt 
på 3 timers-samlinger Her ble bl.a. tatt opp oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Enheten har oppnevnt smittekontakter og forflytningskontakter. Alle verneombud har deltatt på Nær-
værsdagen. De lokale HMS-utvalgene har deltatt på 3 timers-samlinger, der målet blant annet er å 
skape en felles forståelse for hvordan HMS-utvalget skal jobbe. Deltakerne har fått verktøy og  
metoder til bruk i arbeidsmiljøutvikling. Her ble bl.a. tatt opp Arendal kommunes arbeidsgiverstrategi, 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, ny IA-avtale m.m. Alle avdelingene har eget lokalt HMS-
utvalg og det skrives referater fra alle møtene. Aktuelle arbeidsmiljøtema tas opp i disse møtene. 

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

299,25 (inkl. 2 årsverk Vitenbiten) 
 

306,60 
297,25 (ekskl. 2 årsverk 

Vitenbiten) 
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,9 2,1 
 

1,9 

Fravær langtid (%) 8,0 8,4 
 

7,0 

Nærvær (%) 90,1 89,5 93 91,1 

 

Nærværsmålene for 2014 ble ikke nådd, og det er dessverre en svak nedgang i nærværet.  

Målet med HMS og nærværsarbeidet i 2014 var: 

 Sikre et trygt, utviklende og humørfylt arbeidsmiljø. 

 Nærværsarbeid, psykososialt arbeidsmiljø, oppfølging av ansatte som er på jobb.  

 Nærvær som fokus på alle personalmøter.  

 Sørge for at personalet blir hørt, sett og verdsatt. 

Nærværsarbeid i enheten ble i 2014 fortsatt gitt mye oppmerksomhet og ansatte fulgt opp i tråd med 
IA avtalen og krav fra NAV. Enheten utarbeidet en Felles plattform som også ivaretar en del av nær-
værsarbeidet / HMS arbeidet. Enheten fikk god erfaring med tiltaket Raskere Frisk (Quick care), men 
bruken av dette tilbudet ble noe begrenset da enheten selv måtte bære kostnadene deler av året. 

Nærvær har vært fast tema på avdelingenes HMS-møter – ikke nødvendigvis på alle personalmøter. 

Flere avdelingsledere har gitt uttrykk for at det er for liten tid til å tilby medarbeidersamtaler til alle  
ansatte. De har mange ansatte og det har dessverre ikke vært mulig å prioritere dette. 
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75 – NAV Arendal 
Enhetsleder: Geir Svendsen 

 

 
 

NAV-Arendal 

Enheten har hatt et svært krevende år i 2014. Det har vært et stort fokus på konvertittene, dvs. de som 
har stått i fare for å miste inntekten sin som følge av at de har gått 4 år på arbeidsavklaringspenger. 
NAV Arendal lykkes med å få avklart alle disse før fristen gikk ut i mars. Resten av året ble det arbeid, 
aktivitet og tiltak det dreide seg om. Nasjonalt var det utfordrende å bruke de tiltaksmidlene som  
regjeringen hadde tildelt. NAV Arendal endte opp med å være blant de bedre kommunene jf. Tiltak 
ved årets slutt.  

Arbeidsledigheten i kommunen var 4,1 % i 2014. Dette er noe over landsgjennomsnittet og gjenspeiler 
de utfordringene næringslivet i kommunen har. Den største utfordringene finnes i bygg, anlegg og 
industrien. Det har vært en økning i ledigheten i 2014 i forhold til 2013. Årsaken til dette har i stor grad 
med den internasjonale situasjonen å gjøre opp mot eksportrettet industri. Sykefraværet i kommunen 
ligger i underkant av 1,0 % over landsgjennomsnittet. Bakgrunnen for dette ligger nok i de levekårs-
utfordringene Arendal og østre del av Aust-Agder sliter med. 

Bystyrets vedtatte budsjettramme 

NAV-Arendal sitt budsjett er utfordrende å styre. Dette har sin bakgrunn i at det i stor grad er påvirket 
av konjunktur endringer og ytre faktorer. I 2014 kom det en forventet økning på sosialhjelpsutbetaling-
ene som følge av at en del av konvertittene ikke kom i arbeid. Det var en spesielt stor sosialhjelps-
utbetaling i desember som ikke var forutsatt. Nesten alle store kommuner har hatt en vesentlig økning 
i sosialhjelp i 2014. Økningen i Arendal kommune ligger under gjennomsnittet for Kostra 13  
kommuner. Det er likevel foruroligende at sosialhjelpsutgiftene øker. Det jobbes mye med dette, men 
dette dreier seg også om politiske valg, med blant annet makedsnivå på utleie av kommunale boliger. I 
dette bildet kan man også hevde at mange statlige ytelser er for lave til å dekke et forsvarlig livsopp-
hold og mange må suppleres med sosialhjelp. Utgiftene til bolig er synkende, mens kostnader til  
vedlikehold og hærverk er økende. Det jobbes sammen med Arendal Eiendom KF med prosjekt «Mil-
jøvaktmester» for å redusere utgiftene til vedlikehold. 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  121 501   137 272   146 900   114 572   -32 328  128,2 

Sum inntekter  -56 304   -66 416   -73 298   -44 649   28 649  164,2 

Netto driftsramme enheten  65 197   70 856   73 602   69 923   -3 679  105,3 

 

Positve momenter i henhold til regnskap er at kommunen tok i mot planlagt antall flyktninger og klarte 
å bosette og holde Introduksjonkurs for disse. På flyktnigner så øker både inntekter og utgifter ved 
større volum på en forutsigbar måte. Man har også fått noe mer midler inn på refusjoner fra staten.  

Merforbruket i 2014 skyldes primært en økning i sosialhjelpsutbetalingene, samt noe økning på ved-
likehold etter hærverk. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Levekår 

Det meste av NAV sin virksomhet dreier seg om levekår, og få mennesker inn i positive aktiviteter som 
arbeid og utdanning. Mye av det forebyggende arbeidet ligger i andre enheter i kommunen som helse 
og omsorg og oppvekst. NAV sammarbeider tett med disse og samarbeidet og integrasjonen er  
økende som følge av kommunens store satsing på området. 
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For å løse levekårsutfordringene er aktiv næringsutvikling vesentlig. NAV er aktiv i forhold til å bistå 
bedrifter med oppbemanning, nedbemanning og omstillingsprosesser. Når det gjelder nyetableringer 
og vekst samarbeider NAV tett med etblerersenteret og kommunens næringsavdeling. Sosialt Entre-
prenørskap er et område innenfor dette feltet som er svært interessant. 

Sosialhjelp 

Sosialhjelp er samfunnets siste sikkerhetsnett. Det medfører at alt annet skal være prøvd først. Mange 
av de som mottar sosialhjelp er i aktivitet. Mange av disse utløser midler til livsopphold som arbeids-
avklaringspenger, dagpenger, sykelønn etc. Noen av disse er ikke tilstrekkelige til å dekke dagens 
prisnivå f. eks i forhold til boutgifter. Det er primært de høye boutgiftene som medfører at mange 
trenger supplerende sosialhjelp på toppen av en statlig ytelse.  

Trenden i 2014 var en økning i antall sosialhjelpsmottagere. Hovedårsaken til dette var ferdig avklarte 
brukere som ikke kom i arbeid etter 4 år på arbeidsavklaringspenger. Økningen i Arendal var mindre 
enn i mange andre kommuner. 

Det er startet et eget prosjekt i enheten for å få ned volumet på sosialhjelpsmottakere. Dette har hatt 
gode resultater blant annet på nødhjelpsøknadene. Pågangen på Sosialhjelp er stor og en hovedprio-
ritert i forhold til å få disse brukerne i aktivitet. NAV Arendal stiller aktivitetskrav til alle sine brukere. 
Utfordringen for en stor kommune er å drifte selve aktiviteten. 

Antall sosialhjelpsmottakere 

 

Bolig 

Boutgiftene til sosialhjelpsbrukerne går ned. Totalt sett er utgiftene for kommunen uendret fra 2013, 
men dette skyldes et høyere volum. Bagrunnen for nedgangen er blant annet fokuset på boligsosiale 
virkemidler som bostøtte og oppfølging. Husbankprosjektet BASIS hadde sitt siste driftsår i 2014 og er 
nå over i drift.  
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43 % 

18 % 

23 % 

2 % 
2 % 4 % 

8 % 

Arbeid + utd. Grunnskole Nav tiltak Sosialstønad Ikke arb.søk Trygdytelser Annet 

Flyktninger 

Det er bosatt 95 flyktninger i 2014. Temaer rundt flyktninger og hvilket volum kommunen skal ta imot 
har vært oppe til politiske diskusjon flere ganger i løpet av året og det ble vedtatt å følge IMDI sin fore-
spørsel og behov. 

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

Resultat for introprogram 2014 

Kvalifiseringsprogrammet 

Resultatene og effekten av kvalifiseringsprogrammet (KVP) er gode. Dette er et satsingsområde for 
enheten og det har vært et viktig virkemiddel i forhold til å skulle iverksette aktivitetskrav. KVP er nå et 
lovfestet tiltak. Metodikken rundt KVP ble evaluert og forbedret i 2014, og henger nå tettere sammen 
med statlige tiltak.  

Ungdom 

NAV har flere satsinger rundt ungdom. NAV er en del av Utdanningsdepartementets satsing for å få 
flere til å fullføre videregående skole (Ny Giv). «Jobbstrategien» retter seg mot unge med nedsatt 
arbeidsevne under 30 år som har vært hos NAV i mer enn 12 måneder. Jobbstrategien er en nasjonal 
satsing. NAV Arendal har spesielt fokus på ungdom og et eget team som jobber med dette. Resultatet 
for 2014 viser at Arendal er en av få kommuener som ikke har hatt en økning i ungdomsledigheten. 

Rus og psykisk helse 

Helseforetaket har ansvaret for rusbehandling. Det er fortsatt lang og til dels økende ventetid på be-
handling. Dette er bekymringsfullt. En konsekvens av dette er at enheten må dekke institusjonsopp-
hold i påvente av plass via SSHF. NAV har i snitt hatt 4 brukere i private institusjoner i 2014. Dette 
utfordrer enhetens økonomiske rammer. NAV er med i Prosjekt Ettervern og Overdoseprosjektet.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser  

NAV har en årlig medarbeiderundersøkelse «Human Kapital Index» Denne viser gode resultater, men 
disse varierer noe internt mellom avdelingene. Det arbeides aktivit med tiltak i etterkant av under-
søkelsen slik at man kan forbedre disse ved systematisk arbeid. Enheten hadde som mål å score over 
en indeks på 24, men endte med 23,1. Det vil jobbes videre med dette i 2015. 

NAV har årlig brukerundersøkelser som viser en årlig forbedring nasjonalt, og for NAV Arendal sin del 
en god forbedring fra 2013. 
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Enheten har et aktivt HMS-utvalg som jobber fram tiltak som legges inn i HMS-planen. Denne følges 
opp gjennom året. Nytt i 2014 var også bruk av «Raskere Frisk», et treningstiltak med veiledning som 
har hatt positiv effekt. Sikkerhet er viktig ved et NAV kontor. I 2014 har alle ansatte fått kompetanse-
heving på området. Lokalene til NAV Arendal er også bygd om med 2 dører i alle møterom og hatt 
sikkerhetsgjennomgang av konsulent fra Arbeids direktoratet. 

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
43,2 46,4 48,4 

 

Enheten er blitt tildelt flere oppgaver de siste årene som bolig, økonomi og mottak av flere flyktninger. 
I tillegg til rammene over har man 2 faste vikarer. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2014 
Enhetens 
Mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 2,57 % 1,83 1,5 1,5 

Fravær langtid (%) 6,92 % 6,21 6,5 6,5 

Nærvær (%) 90,51 % 91,96 92 92 

 

Både kort og langtidsfravær er redusert i 2014 i forhold til 2013. Totalt sett for enheten sine statlige og 
kommunalt ansatte har sykefraværet gått ned. Enheten når kommunens mål for nærvær. Det jobbes 
aktivt for å ha en god sykefraværsoppfølging ved at man samarbeider tett med Agder Arbeidsmiljø for 
å forebygg og tilrettelegge.   
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76 – Østre Agder krisesenter 
Enhetsleder: Tove Jansen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  7 772   7 925   8 836   8 453   -383  104,5 

Sum inntekter  -4 327   -4 260   -4 843   -4 113   730  117,8 

Netto driftsramme enheten  3 445   3 665   3 993   4 340   347  92,0 

 

Østre Agder krisesenter har som prioritert mål  å ha oversikt og styring av økonomien gjennom året. 
Tjenesten har fått tilført gaver av organisasjoner og enkeltpersoner. Disse gavene er  uavkortet be-
nyttet til tiltak for voldsutsatte. Barna  prioriteres og det er kjøpt inn klær og utstyr. I tillegg er det ar-
rangert turer og aktiviteter for voksne og barn.   

Endelig regnskap for 2014 viser et mindreforbruk på kr. 347 000. I tråd med samarbeidsavtale for 
kommunene i Østre Agder skal  beløpet settes av på bundet fond. Geografisk plassering av nytt krise-
senter medfører at det er behov for en bil til i tjenesten. Det ytres ønske om at deler av mindreforbru-
ket i 2014 kan benyttes til leasing eller kjøp av elektrisk bil. 

Bruttoinntekter er noe høyere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak at budsjettert sykelønnsrefusjon 
har blitt noe høyere enn antatt, som følge av langtidsfravær. I tillegg har vi deler av året hatt en liten 
stillingsbrøk i vakans. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Hovedmålet er: ”Å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til  kvinner, menn og barn som er utsatt 
for vold eller trusler i nære relasjoner”  

Sammen jobber vi for at kvinner, menn og barn skal få en framtid uten vold. 

Tjenesteproduksjon:   
Det har vært stor pågang til krisesenteret  dette året. Enheten har  hatt 1827 overnattingsdøgn for  
kvinner og menn og 1464 overnattingsdøgn for barn. 

Det er gjennomført 429 dagsamtaler. Disse samtalene er utført som ledd i et ettervernstilbud til  
brukere som bor utenfor krisesenteret. Her gis det bistand i form av samtaler og veiledning.  

Noen brukere kommer til krisesenteret over en kortere periode, mens andre kan ha kontakt med krise-
senteret over flere år. Dette gjelder både for kvinner, barn og menn. Tallene viser også at 55 % av 
beboerne kommer fra vertskommunen Arendal. 

På tjenestenivå -  utførte tiltak i 2014: 

 Enheten har hatt døgnåpent tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold og mishand-
ling i nære relasjoner. Dette innebærer blant annet døgnåpen telefon, botilbud, dagsamtaler, 
ettervern og praktisk hjelp og støtte. 

 Tidlig hjelp og oppfølging ved samtaler, hvor indviduell oppfølging avklares. 

 Det har vært fokus på egen mestring og mestringsopplevelser i individuelle samtaler og ved 
aktiviteter.  

 Det er tilbud om svømmegrupper ukentlig, kunstgrupper og mulighet for hall – aktiviteter. 
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 Det tilrettelegges og oppmuntres til hverdagsaktiviteter og jobb ut i fra muligheter, ønsker og 
behov hos den enkelte.  

 Juleaksjonen er gjennomført og det er kommet inn over 500 pakker, som er delt ut til brukere 
av tjenesten. Målsettingen har vært at brukere skal få en så vanlig jul som mulig, i en ellers 
ofte kaotisk tilværelse. Det er kjøpt inn gavekort, matvarer, vintersko og jakker. Arbeidet er ut-
ført i samarbeid med private aktører. Ansatte har vist stort engasjement og har stilt opp for å 
få dette til.  

 Avvergelsesplikten er tatt på alvor: Politiet får beskjed når voldsoffer reiser tilbake til volds-
utøver. 

 Opplysningsplikten til Barnevernstjenesten er gjennomført, når barn er vitne til eller utsettes 
for vold i nære relasjoner.  

 Arbeidet med sikte på å sikre gode rutiner for samarbeid videreutvikles. Det samarbeides med 
flere instanser som : Politiet , Nav,  Barnevernstjenesten, Familiekontoret,  Alternativ til vold, 
advokater, enhet Levekår, frivillige organisasjoner og private aktører. 

 Det er tatt initiativ til samarbeid mellom kommuner i Østre Agder for å imøtekomme krav til 
kommunal veileder; ”Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud”. Det er utarbeidet forslag til 
internkontrollrutiner. 

Nytt bygg 

Krisesenteret flyttet som planlagt inn i nytt bygg 1. juni  2014. Åpningen fant sted i oktober måned. Vi 
har hatt to vannlekkasjer etter innflytting. Den ene skaden medførte vekst av helseskadelig sopp. 
Begge lekkasjene er utbedret. I tillegg har det manglet deler til det elektriske anlegget, som har forår-
saket kalde rom og dårlig temperaturregulering. Dette avviket er i ferd med å lukkes.  

Innvendig trapp kan være farlig for aktive barn, som vil prøve å klatre over trappegelenderet . Gjerdet 
utenfor  er også for lavt og åpner for innsyn. Arendal eiendom KF er orientert om saken og vi har vars-
let om behovet for å utbedre forholdene. 

Det gjenstår asfaltering av parkeringsareal, lekeapparater i uteområdet og bu for oppbevaring av leker 
og utstyr.  

Kompetanseheving 

 Krisesenteret har satset på felles kompetansehevingsprogram ” Trygg hjelper i møte med barn 

og unge” fra RVTS.  (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyg-

ging)  Dette er et samarbeid mellom Barnevernstjenesten, Helse barn og unge og Pedagogisk 

Psykologisk tjeneste og Åmli kommune. Det er gjennomført fire felles fagdager i 2014. Samtli-

ge ansatte  har fått tilbud om å delta i programmet. Det har vært ulike tema som ”Moderne 

traumeforståelse”, ”Arbeidsglede” og ”Selvmordsforebygging”.  

 Ansatte har vært på flere kurs som belyser temaet ”vold i nære relasjoner”.  

 Østre Agder krisesenter har i samarbeid med krisesentersekretariatet arrangert regional-

samling for krisesentre i sør og øst. 

 Fortsatt mangler noen ansatte opplæring i motiverende intervju og samtalen som verktøy.  

Dette tiltaket vil bli videreført i 2015.  

Elektronisk journalsystem 

Det har vært en utfordring å finne et driftsikkert fagsystem som tilfredsstiller dagens lovkrav. Prosjektet 
har blitt noe forsinket og videreføres i 2015. Bakgrunnen er at vi må avvente løsninger for driftsikkert 
system som ivaretar personvernet.  

Forebygge vold og informasjon til samarbeidspartnere  

Ansatte ved krisesenteret har på forespørsel tilbudt informasjon om vold i nære relasjoner i barneha-
ger, skoler og ved voksenopplæringen. Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn har blitt 
markert med undervisning i skoler i samarbeid med andre aktører. 
 
Revisjon av handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

Denne planen skal inkluderes i kommunedelplan ” Tidlig innsats for bedre levekår 2023.” Arbeidet med 
handlingsplanen ligger foreløpig ”på is” i påvente av at overordnet plan blir ferdig. 
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Arbeidsgiverstrategien 

”Sammen om framtida! - Arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 ”, er delt ut på fellessamlingen for ansatte i 
2014. Det er planlagt videre oppfølging i enhetens HMS- utvalg og i personalgruppa i 2015. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten hadde god score på medarbeiderundersøkelsen, og det vil fortsatt være fokus på 
mestringsklima og mestringsledelse ved krisesenteret.  

Innspill fra beboere og dagbrukere er et nyttig bidrag for kvalitetsutviklingen av krisesenteret. Det er 
rutiner for å gjennomføre beboermøter ukentlig, i tillegg til at beboere har tilbud om ukentlige samtaler. 
Beboere får på dette vis mulighet for å evaluere tilbudet underveis og ved evalueringssamtale før av-
reise. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Det har vært jobbet systematisk med arbeidsmiljøet i 2014. Målet er å få til et godt og robust arbeids-
miljø ved Østre Agder krisesenter hvor trivsel, trygghet og arbeidsglede skal være i fokus. 

Utfordringsbildet er kartlagt og det er planlagt tiltaksplan for videre HMS-arbeid. Agder arbeidsmiljø 
har bistått dette arbeidet. HMS-utvalget og øvrige ansatte har deltatt aktivt i prosessen.  

Det har vært 5 møter i 2014. Utvalget har deltatt på fagdag i emnet konflikthåndtering og ved arbeids-
miljøsamling i regi Stab personal 

Vi har arrangert sosial hyggekveld med båttur til Torungen fyr. ”Arbeidsglede” har vært tema for intern 
samling. 

Årlige medarbeidersamtaler er gjennomført.  

Branninstruks for nytt hus er utarbeidet og vi har arrangert flere brannøvelser. 

Det er utført arbeid på ledernivå i samarbeid med representanter fra samarbeidende kommuner for å 
sikre gode rutiner for internkontroll.  

Årsverk 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
9,41 9,41 9,41 

 

Det har ikke vært endringer ved antall årsverk i 2014. Enheten har 9,41 årsverk fordelt på 15 personer 
som utfører døgnkontinuerlig drift.  

Det jobber en person om kvelden, natta, i helger og på helligdager. Det er behov for økt bemanning på 
krisesenteret for å imøtekomme dagens pågang. Ansatte har gjentatte ganger i løpet av 2014 stilt opp  
på fritiden for å hjelpe til ved akutte behov i helger og på kveldstid. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,4 0,8 
 

1,4 

Fravær langtid (%) 3,0 6,9 
 

3 

Nærvær (%) 95,6 92,2 92 96 

 

Nærvær: Hovedmålet har vært å opprettholde det høye nærværet som vi hadde i årsrapporten 2013. 

Nærværet i enheten ligger over kommunens mål for nærvær. Krisesenteret hadde lite kortidsfravær i 
2014. Langtidsfraværet ligger noe over ønsket nivå. Dette fraværet er ikke direkte arbeidsrelatert. 

Oppfølging av sykemeldte følger gjeldende retningslinjer. Det er gitt tilbud om ”Raskere frisk” og det 
er lagt til rette for tiltak på arbeidsstedet.   
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80 – Legevakten 
Enhetsleder: Arnhild Glendrange Lund 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Legevakten har en beredskapsfunksjon Økt innbyggertall og økt aktivitet har medført at Legevakten 
over flere år har hatt behov for en styrking av bemanningen. I 2014 fikk vi en økning på  en 100 % 
sykepleierstilling.  

Legevakten har drevet stramt hele året. Åtte sommeruker, bevegelige høytidsdager samt påske- og 
julehøytiden ble oppbemannet for å kunne håndtere den økte pasientstrømmen. I ettertid ser vi at 
bemanningen kunnet vært styrket enda mer. 

I åtte av årets måneder har vi hatt 2 fast ansatte nattleger. Dette har redusert beredskapsutgiftene 
våre, men økt fastlønn og sosiale utgifter. Momskompensasjonen har de siste to årene blitt tilbakeført 
til enheten. Nødnettet var budsjettert med kr. 350.000 fra Arendal Kommune.HDO (helsetjenestens 
driftsorganisasjon) bestemte i høst at det kunne søkes refusjon for noe av opplæringen til nødnettet, 
noe som medførte at vi fikk refundert nesten 200 000 kr.  

Regnskapet for 2014 viser at Legevakten har drevet med overskudd.  

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  22 667   23 907   26 399   25 978   -421  101,6 

Sum inntekter  -14 243   -14 839   -16 951   -15 980   971  106,1 

Netto driftsramme enheten  8 425   9 068   9 448   9 998   550  94,5 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Legevakten i Arendal er sikkerhetsnettet for alle innbyggere i Arendal og de ni andre samarbeids-
kommunene.  

Samhandlingsreformen 

KØH plasser er etablert på Myratunet og har egen legedekning dag, kveld og helg. Natt dekkes av   
Legevakten. 

Overgrepsmottak 

Legevakten har drevet overgrepsmottak siden høsten 2007. 

I stortingsmelding 15 om Vold i nære relasjoner  står det;   

- For å styrke kvaliteten er det nå besluttet at tilbudet til barn som har vært utsatt for mishand-
ling eller seksuelle overgrep skal forankres i spesialisthelsetjenesten.  Regjeringen vil vurdere 
å opprette regionale overgrepsmottak for barn. Også tilbudet til voksne som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep skal forankres i spesialisthelsetjenesten fra 2015. (Senere utsatt til 2016). 

På bakgrunn av dette har  Legevakten jobbet for å avklare hvordan organiseringen av overgreps-
mottak skal være. Stortingsmeldingen åpner for at velfungerende mottak kan fortsette.   

Rådmannen har sendt en forespørsel til Helseforetaket for avklaring. Helseforetaket har satt ned en 
gruppe som skal vurdere hvordan de skal håndtere denne saken. 



Årsrapport 2014                                                                                                                 Arendal kommune | 2015   

 

185 

 

Vold i nære relasjoner 

Legevakten har jobbet med å heve kompetansen og bevisstheten hos alle sykepleiere og leger slik at 
de kan avdekke, behandle og dokumentere skader ved vold i nære relasjoner. Vi arbeider fortsatt med 
å avklare hvilket nivå kommunene ønsker at vi skal ta hånd om denne pasientgruppen på. Innenfor 
dagens bemanning klarer vi ikke å gi denne pasientgruppen et fullgodt tilbud.  

Nytt nasjonalt nødnett 

Nytt nødnett skulle vært satt i drift for Telemark, Aust– og Vest– Agder i oktober. Legevakten gjennom-
førte 4 timer håndradioopplæring av alle fastleger i vårt distrikt, samt ansatte ved legevakten. Flere feil 
ble funnet rett før oppstart, og Helsedirektoratet har utsatt oppstart av prosjektet på ubestemt tid. 

Nasjonalt legevaktsnummer 116 117 

Helsedirektoratet planlegger å innføre et felles nasjonalt legevaktsnummer. Dato for iverksettelse er 
ikke fastsatt.  

Legevaktsutredningen 

Legevaktsutredningen i regi av Østre Agder samarbeidet ble ferdigstillt i august 2014.  

Hvilke konsekvenser rapporten vil føre til for Legevaktens organisering, bemanning og lokalisering, er  
en politisk beslutning. Utredningen har vært en lang og grundig prosess, og vi har forventninger om at 
resultatene fra utredningen fører til positiv utvikling for legevakten. 

Økt fokus på riktig hastegrad 

En stor utfordring ved pasienthenvendelser til legevakt, er å vurdere riktig hastegrad/triagering. Det er 
ikke utviklet beslutningsverktøy for legevakter, men det anbefales å bruke Norsk Medisinsk Indeks. Vi 
hadde i vår en ny opplæring i bruk av Indeksen, og har som mål at denne brukes ved alle akutthen-
vendelser og ambulanseoppdrag.  

Nytt journalsystem 

Legevakten må skifte journalsystem, da dagens system blir utfaset i løpet av 1-2 år. Anbudet på nytt 
journalsystem ble lagt ut i Doffin i desember.  

Arbeidsgiverstrategien 

HMS-utvalget presenterte Arbeidsgiverstrategien ”Sammen om fremtida! ”  på et personalmøte, og 
folderen ble levert ut til alle ansatte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

HMS-utvalget har ansvar for å sette økt fokus på mestringsledelse og mestringsklima, og vil jobbe 
videre med dette utover vinteren.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Legevakten har månedlige personalmøter med undervisning. Legevaktens HMS utvalg har gått verne-
runde og gjennomgått innkomne avvik. Legevakten oppbemanner alltid på sommeren og i høytider, og 
i år enda mer enn tidligere. Alikevel har det kommet flere avvik på stor aktivitet og samtidighetskonflikt 
i forhold til bemanningen. For å kunne ivareta pasientsikkerheten ser vi at det må oppbemannes ytter-
ligere, eventuelt må aktivitetsnivået reduseres.  

Legevakten er Miljøfyrtårn og ble resertifisert  i høst. Fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig også i 
denne sammenheng. 

Årsverk 

Legevakten fikk en økning på ett årsverk i 2014 for å styrke bemanningen på dagtid i ukedagene fra 
en til to sykepleiere. Dette var en helt nødvendig oppbemanning, som har økt pasientsikkerheten og 
bedret arbeidssituasjonen og sikkerheten for de ansatte. 

Årsverk pr 31.12 2012 2013 2014 

 
15,4 15,8 16,6 
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Nærvær 

Legevakten har i mange år hatt et lavt sykefravær, noe vi har tolket som et tegn på godt arbeidsmiljø. 
Legevakten er en liten arbeidsplass, og fravær gir fort utslag på statistikken. Vi har i lengre tid hatt 
flere langtidssykemeldte, men vi har ingen indikasjoner på at økningen i fraværsstatistikken skyldes 
arbeidsmiljøet. Korttidsfraværet er lavt.  

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,1 1,4 
 

1,5 

Fravær langtid (%) 4,6 5,5 
 

6,5 

Nærvær (%) 94,3 93,1 92 92 
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82 – Hisøy skole 
Enhetsleder: Tore Frøyshol 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Enheten har tatt solide grep for at regnskapet skulle gå i balanse. Regnskapet for 2014 viser et over-
skudd på 218.000,-. 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  44 645   44 524   44 580   43 970   -610  101,4 

Sum inntekter  -5 286   -6 010   -7 197   -6 369   828  113,0 

Netto driftsramme enheten  39 359   38 514   37 383   37 601   218  99,4 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Hisøy skole har et faglig  sterkt  læringstrykk  med kontinuerlig fokus på et solid læringsmiljø. Vi legger 
vekt på høyt kvalifisert personale der elevene opplever faglige utfordringer, mestring og trivsel. Vi har 
et spesielt fokus på læringsresultater innen lesing, regning og sosiale ferdigheter. Ledelsen og ansatte 
legger vekt på et godt samarbeid med det enkelte hjem. Resultatene på de nasjonale prøvene viser 
fortsatt at elevene på Hisøy gjør det svært godt, og ligger over landsgjennomsnittet. Videre ser vi at de 
laveste mestringsnivåene har svært få elever. Skolen har i flere år utviklet en god modell for lese-
utviklingsarbeidet på 1-4.trinnene. Høsten 2014 satte vi i gang en fortsettelse av dette positive le-
sestimulerende tiltaket på 5.-7.trinn. Gjennom ungdomstrinnssatsingen har Hisøy skole satset på reg-
ning i alle fag. Vi har valgt å ha med barnetrinnet i dette arbeidet. 

Vi arbeider systematisk med forebygging, oppfølging av elever som er utsatt for mobbing og tett opp-
følging av de som utfører mobbing. Det er utarbeidet en skolemiljøplan som sikrer at vi oppfyller kra-
vene i opplæringslovens paragraf 9A. I tillegg til dette innholder denne planen en revidert mobbeplan 
som skal sikre mest mulig fravær av mobbing. 

I 2014 har ledelsen gjennomført skolevandring. Ledelsen har sett etter hvordan pedagogene har gjen-
nomført god klasseledelse. Ledelsen har fått gode tilbakemeldinger på dette. 

Vi ønsker å jobbe målbevisst når det gjelder forebyggende sykefraværsarbeid slik at alle opplever 
muligheten til å medvirke i enhetens beslutninger. Medarbeiderne skal oppleve at de blir sett og at det 
foregår et solid oppfølgingsarbeid i sykefraværsarbeidet.  

Faglig utvikling 

Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 49 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 48 50 * 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 49 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 53 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 49 52 * 

Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 54 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 57 * 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 56 * 
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Navn på indikator, resultat 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 

2014 
Mål 

2014 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 3,7 3,9 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,9 3,4 3,9 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,8 4,6 3,8 

Eksamenskarakter skr. matematikk 2,8 - 3,5 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,7 40,9 42 

*Det er gjort endringer i framstillingen av resultatene på NP, slik at målene for 2014 ikke framstilles her. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat Arendal 

kommune 
Resultat 2014 Mål 2014 

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

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

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

Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,3 1,4 * 

*På grunn av endring i undersøkelsen, ble det ikke satt mål for 2014. 

Arbeidsgiverstrategien 

Vi har jobbet kontinuerlig med arbeidsgiverstrategien gjennom å utvikle arbeidsmiljøet til medarbeider-
ne. Dette har vi gjort gjennom gode rutiner og godt forankret utviklingsarbeid. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Gjennom vårt utviklingsarbeid og våre målsettinger har vi ivaretatt fokusområdene fra medarbeider-
undersøkelsen. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

Vi etablerte høsten 2014 et nytt HMS-utvalg. Det består av tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet, verneombudet og rektor. HMS utvalget har tatt opp målene i virksomhetsplanen og 
andre arbeidsmiljøutviklende tiltak som har betydning for våre ansatte. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, per 01.10. 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 517 523 517 530 

Barn i SFO 141 131 134 117 

Antall årsverk ledelse 2,5 2,5 2,5 2,5 

Antall årsverk pedagogisk personale 35,2 37,1 38,2 38,9 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 7 5,7 6,5 5,7 

Total årsverk 44,7 45,3 47,2 47,1 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,7 1,5 
 

1,5 

Fravær langtid (%) 5,2 6,6 
 

4,5 

Nærvær (%) 93,2 91,9 92 94 

 

Vi hadde i 2014 flere medarbeidere som av medisinske årsaker var langtidssykmeldte. Dette førte til et 
høyt fravær i enheten.   
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88 – Rådmannen med staber 
Enhetsleder: Harald Danielsen 

 

 
 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  

Nedenfor følger en oversikt over enhet 88 og bruk av rammene for 2014. Enhet 88 består av rådman-
nen og kommunalsjefer, samt de ulike stabene under rådmannen. I tillegg består den av avsetninger 
som fordeles gjennom året, herunder lønssavsetningen for årets oppgjør. 

Tall i 1000 kr 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Sum utgifter  511 671   549 775   564 515   544 333   -20 181  103,7 

Sum inntekter  -74 790   -86 779   -83 334   -56 747   26 587  146,9 

Netto driftsramme enheten  436 881   462 997   481 181   487 586   6 406  98,7 

 

Enheten har i sum et mindreforbruk på ca 6,4 mill kroner. Med unntak av stab pedagogisk virksomhet 
har alle ansvarsområdene mindreforbruk. Se kommentar under det enkelte ansvarsområdet. 

Ansvar 880* Enhetsadministrasjon rådmannen 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Netto driftsramme enheten  78 638   94 281   75 329   79 066   3 738  95,3 % 

 

Ansvarsområdet omfatter i hovedsak kommuneledelsen, Østre Agder samarbeidet, husleie til AE for 
innleide bygg fra AKP og husleie for enhet 88 til AE, overføring av strømbudsjett til AE, Kunnskaps-
havna og Arendal gamle rådhus. Totalt har ansvarsområdet en innsparing på ca 3,7 mill kroner. Dette 
skyldes først og fremst en manglende budsjettendring av en avsetning på enhetsadministrasjonen.  

Ansvar 883* Spesialrådgivere 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Netto driftsramme enheten  4 548   4 529   3 590   4 721   1 131  76,1 % 

 

Ansvarsområdet har et mindreforbruk som i stor grad er knyttet til inntekter fra Arendalskonferansen, i 
tillegg er det utbetalt noe lavere tilskudd til eldresentre/frivillighetssentraler enn budsjettert. 

Ansvar 884* Stab kultur, infrastruktur og utvikling 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Netto driftsramme enheten  18 954   19 656   16 029   17 494   1 464  91,6 % 

 

Stab kultur, infrastruktur og utvikling har et mindreforbruk på ca 1,5 mill kroner. Dette skyldes i hoved-
sak merinntekter på Vitensenteret og noe mindreforbruk innen byggesak.  
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Ansvar 885* Stab helse og levekår 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Netto driftsramme enheten  93 160   95 726   98 186   99 714   1 528  98,5 % 

 

Stab helse og levekår har et mindreforbruk på ca 1,5 mill kroner.  

Utgifter knyttet til samhandlingsreformen (kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter) 
ble om lag 1,4 mill kroner høyere enn budsjettert. Stab helse og omsorg har likevel et mindreforbruk 
som skyldes innhenting av fond i regnskapsavslutningen, samt noe mindreforbruk på lønn. 

Ansvar 886* Stab pedagogisk virksomhet 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Netto driftsramme enheten  237 181   251 506   283 685   279 614   -4 071  101,5 % 

 

Stab pedagogisk virksomhet har et merforbruk på om lag 4,1 mill kroner (1,5 %). Merforbruket skyldes 
først og fremst merforbruk på barnehagefeltet på 6,8 mill kroner. Det er tilskudd til de private barne-
hagene som står for størstedelen av dette beløpet. På resten av skolekapitlene var det er mindre-
forbruk på ca 2,7 mill kroner.  

Ansvar 889* Avsetninger og midler til fordeling 

ØKONOMI 
Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Rev. budsjett 

2014 

Avvik 2014 

i kr i % 

Netto driftsramme enheten  4 400   -2 700   4 362   6 977   2 616  62,5 % 

 

Årets lønnsoppgjør ble ca 6,7 mill. kroner lavere enn det som var lagt til grunn i beregnet lønnsavset-
ning. Dette skyldes i stor grad streik innen undervisningssektoren som medførte senere virkningstids-
punkt for lønnsoppgjøret enn det som var forutsatt.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Det vises til årsrapporter fra kommunalsjefene for omtale av enhetens satsningsområder/tjenester. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

mål 2014 
Enhetens 
mål 2014 2013 2014 

Fravær korttid (%) 1,4 1,3 
  

Fravær langtid (%) 2,5 3,3 
  

Nærvær (%) 96,1 95,4 92 
 

 

Enhet 88 har et relativt lavt sykefravær og et nærvær innenfor kommunens samlede målsetning.  
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VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORTEN 

Vedlegg 1: Enhetenes bemanningsoversikter 2013-2014 - årsverk 

Nr Enhet 
2013-

rapportering 
fra enhetene 

2014-
rapportering 
fra enhetene 

01 Administrasjonsenheten 61 63 

02 Informasjon og service 19 19 

03 Infrastruktur og geodata 100 104 

04 Helse,barn og unge 26 27 

05 Barnevern 45 45 

06 Kulturenheten 59 59 

08 Organisasjon og Personal 43 43 

09 IKT strategi og forvaltning 8 7 

10 Østre Agder Brannvesen 64 64 

23 Arendal voksenopplæring 43 43 

25 Birkenlund skole 43 39 

27 Asdal skole 93 82 

28 Stuenes skole 53 54 

29 Nedenes skole 41 45 

30 Stinta skole 68 46 

31 Sandum skole 5 5 

32 Roligheden skole 46 47 

36 Eydehavn skole 15 15 

37 Flosta skole 14 15 

40 Løddesøl oppvekstsenter 9 
 

41 Moltemyr skole 51 49 

42 Myra skole 24 26 

44 Nesheim skole 13 15 

46 Rykene Skole 11 21 

47 Sandnes skole 20 20 

50 Strømmen oppvekstssenter 37 37 

53 Tromøy barnehagene 25 21 

54 Hisøy barnehageenhet 25 25 

55 Barnehager Sentrum Øst 27 21 

56 Stinta barnehageenhet 29 29 

57 Jovannslia/Lia barnehage 35 34 

63 Øyestad barnehageenhet 22 28 

70 Koordinerende enhet 57 61 

71 Rus og psykiatri 88 88 

72 Funksjonshemmede 172 173 

73 Hjemmebaserte tjenester 248 269 

74 Institusjon 306 297 

75 Nav-Arendal 46 48 

76 Østre Agder Krisesenter 9 9 

80 Legevakten 16 17 

82 Hisøy skole 47 47 

88 Rådmannen m/stab 86 86 

 
Sum årsverk 2 249 2 243 
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