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INNLEDNING 
Årsrapporten 2016 gir en generell oversikt over tjenesteproduksjonen i kommunen i de ulike 
områdene. Den inneholder også rapporter fra de enkelte driftsenhetene i kommunen, samt 
for kommunens to foretak. For overordnet redegjørelse for kommunens virksomhet i 2016 
vises det til årsberetningen. 
 

1. POLITISK AKTIVITET OG ORGANISERING 

Styrene for 
kommunale foretak

Bystyret
39 medlemmer

Formannskapet

Øvrige folkevalgte
organer

klageutvalget

Administrasjon - tjenesteproduksjon

Kontrollutvalget

Administrasjons-
utvalget

Komité for
oppvekst

Komité for
helse, omsorg

levekår

Komité for
kultur, miljø 

og næring 

Politikk-
område

Drifts-
orientert
politikk-
område

Ungdommens 
bystyre

Rådmann

Kommuneplanutvalget
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Arendal bystyre fikk etter valget 2015 følgende medlemmer som i oversikten er fordelt på de 
komiteer de tilhører: 

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

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

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

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

• Arbeiderpartiet 
Morten Kraft 
Jarl Steinar Odinsen 
Arne Jenssen 
Ottar Vigerstøl 

• Kristelig Folkeparti 
Ole Glenn Tvermyr 

• Sosialistisk Venstreparti 
Einar Kraft Myhren 

• Senterpartiet 
Milly O. Grundesen 

• Høyre 
Kristoffer A. Lyngvi 
Gunn Haga Brekka 
Robert Myhren 

• Fremskrittspartiet 
Liv Heidi Arnesen 

• Miljøpartiet De Grønne 
Magrete Martens Breivik 

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

• Kristelig folkeparti  
Terje Eikin 

• Sosialistisk folkeparti  
Rune Sævre 

• Høyre 
Geir Fredrik Sissener 
Roar Gundersen 

• Fremskrittspartiet 
Torbjørn Nilsen 
Åshild Bruun-Gundersen 

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

• Kristelig folkeparti 
Ingebjørg Berstad Torp 

• Venstre 
Cathrine Hall 

• Høyre 
Maiken Messel 
Benedikte Nilsen 

• Fremskrittspartiet 
Anders Kylland 
Ingrid Dorthea Skårmo 
Edward Terjesen 

• Pensjonistpartiet 
Knut Arne Tveiten 

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

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

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

Oversikt over behandlede saker 

Utvalg 2013 2014 2015 2016 

Bystyret 171 199 244 204 
Komité for helse og omsorg 40 44 40 42 
Komité for kultur, miljø og næring 48 55 41 59 
Komité for oppvekst 45 48 45 49 
Formannskapet 181 178 167 154 
Kommuneplanutvalget* 275 214 216 173 

 



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

6 
 

2. BEFOLKNING 

Utvikling i folketallet 
Ved årsskiftet var det 44 574 innbyggere i kommunen. Veksten fra forrige årsskifte var på 
261 personer, mye bedre enn i 2016 og veksten i Arendal nærmer seg nå igjen veksten i 
landet som helhet. Som det framgår av følgende tabell har veksten de siste tre år vært 
nedadgående. 

Folketall 
 2013 2014 2015 2016 

Folketall (31.12) 43 841 44 219 44 313 44 574 
Endring 505 378 94 261 
%-endring 1,17 0,86 0,21 0,59 
Nasjonal endring i % 1,14 1,11 0,93 0,85 

 
Nedgangen i befolkningsveksten startet 2. halvår 2014, da veksten det halvåret var på bare 
12 personer. Veksten i 2016 tok seg noe opp, men utviklingen i de to siste kvartalene var 
negativ. Selv om også landet har fallende vekst i innbyggertallet så er effekten større her. I 
2016 vokste folketallet i Norge med 0,85 %, mens Arendal hadde 0,59 % vekst. Vi er fortsatt 
langt fra målsettingen i kommuneplanen om at veksten i Arendal skal ligge på nasjonalt nivå. 

Fødsler og dødsfall 
 2013 2014 2015 2016 

Fødsler 490 453 436 456 
Dødsfall 417 371 348 383 
Fødselsoverskudd 73 82 88 73 
Fødsler i % av folketall 1,13 1,03 0,99 1,03 
Fødsler i % av folketall (Norge) 1,17 1,16 1,14 1,13 

 
Aust-Agder har lavere fødselstall enn landet som helhet, men fødselstallet har bedret seg i 
forhold til bunnåret 2015.  
Tallet på dødsfall var høyere i 2016 enn de siste årene, men fortsatt har vi et lite 
fødselsoverskudd.  

Flytting 
 2013 2014 2015 2016 

Innflytting 2 094 1 996 1 829 2 174 
Utflytting 1 665 1 699 1 824 1 984 
Flytteoverskudd 429 297 5 190 

 
Innflytting i 2016 økte markant, mens utflyttingen fortsatte å øke. Innflyttingen antas å henge 
sammen med bosetting av flyktninger. 
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Utvikling i sysselsettingen  
Antallet registrerte arbeidsledige i Arendal har vist en stigende tendens de siste årene. 
Denne trenden ble brutt i 2016. Spesielt gledelig er det at ledigheten blant de unge under 30 
år er redusert. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

15-29 år 5,3 5,2 6,3 6,2 6,1 5,2 
30-74 år 3 2,7 3,3 3 3,8 3,8 
15-74 år 3,5 3,3 4 3,8 4,3 4,1 

Andel registrerte arbeidsledige i Arendal i % 
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3. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 
Kommuneplanens overordnede mål er tjenester med høy kvalitet. Kommunens 
arbeidsgiverstrategi skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. De ansatte 
blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. 
Arbeidsgiverstrategien gir forventninger til faglig utvikling, godt lederskap og et arbeidsmiljø 
preget av mangfold og arbeids-glede. Arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida!» er et 
dokument som gir muligheter for gode samtaler på den enkelte arbeidsplass. I tillegg til å 
understreke kommunens samfunnsoppdrag setter strategien fokus på den enkeltes etiske 
bevissthet. 

Rekruttere og beholde 

Antall årsverk og lønnsnivå 

Kjønn 
Måneds-

fortjeneste 
2016 

Grunn-
lønn 
2016 

Endring i 
måneds-

fortjeneste 
2015-2016 

Endring i 
grunnlønn 
2015-2016 

Ansatte 
2016 

Årsverk 
2016 

Endring i 
årsverk 
2015-
2016 

Kvinner og menn 41 254 38 476 3,7 % 3,6 % 3 032 2 363 -2,2 % 
Kvinner 40 670 37 875 3,7 % 3,6 % 2 348 1 786 -2,6 % 
Menn 43 065 40 340 3,6 % 3,6 % 684 577 -1,0 % 

Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Arendal kommune. Tall pr. 1.12.2015 og 1.12.2016 basert 
på KS' PAI-register. 

Nedgangen i antall årsverk over skyldes primært rensing av data i KS’ PAI-register og gir 
ikke et reelt uttrykk for en nedgang i antall faste stillinger.  
De fire siste årene har det vært en gjennomsnittlig turnover i kommunal sektor på landsbasis 
på 12,1 % (KS). For Arendal kommune er dette tallet noe høyere; 16,3 %. Tall fra PAI-
registeret viser at turnover blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner varierer med 
ansattes alder og ansattgruppe. Det er de yngste som har høyest turnover. I tillegg ser man 
at undervisningsstillinger er blant yrkesgruppene med lavest turnover, mens stillinger uten 
krav til kompetanse og lærer uten godkjent utdanning er gruppene med høyest turnover.  
I 2016 lyste Arendal kommune ut 508 stillinger gjennom 325 annonser. Det ble lyst ut flest 
stillinger for yrker innen helse. Disse utgjør 51 % av utlyste stillinger. Stillinger innen 
undervisning utgjør 23 % av de utlyste stillingene.  
Ved årsskiftet 2015/16 inngikk Arendal kommune en avtale med LinkedIn, som er et 
forretningsorientert sosialt nettverk. Det er viktig for Arendal kommune å være synlig i de 
kanalene som arbeidssøkerne oppsøker. For arbeidsgiver er LinkedIn en kanal man kan 
benytte for å bygge et positivt omdømme og for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Det 
gjør vi ved å markedsføre ledige stillinger, samt ved å publisere nyhetssaker som er 
relevante. I tillegg kan vi komme i kontakt med personer som i utgangspunktet ikke er aktive 
arbeidssøkere for å gjøre dem oppmerksomme på stillinger vi har lyst ut.  
Ved ansettelse av ledere og i enkelte nøkkelstillinger benytter Arendal kommune eksterne 
konsulenter. I 2016 ble det det kjøpt konsulenttjenester innenfor rekruttering ved fem 
anledninger; en kommunalsjef, to enhetsledere og to juridiske rådgivere ved rådmannens 
stab. 
Arendal kommune vil i årene fremover få større utfordringer med å rekruttere til en del 
sentrale stillinger. Det er derfor viktig å være synlig på karrieredager og ha god kontakt med 
Universitetet i Agder. I 2016 har Arendal kommune deltatt på fire rekrutterings- og 
utdanningsmesser, rettet mot helsefag, ingeniørfag og pedagogiske fag.  
Det er viktig for Arendal kommune å beholde kvalifisert arbeidskraft. Dette oppnår man blant 
annet ved å tilby konkurransedyktige vilkår og gode fagmiljøer. 
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Rekruttering - Noen nøkkeltall 2016: 
Antall utlysninger 325 
Antall stillinger 508 
Totalt antall søknader 7 514 
Snitt søkere pr. stilling 22 
Søkere fordeling kjønn 70 % kvinner 
Andel søkere med utenlandsk opprinnelse 4 % 
Andel søkere som har oppgitt funksjonshemming 0,3 % 
Andel søkere som har oppgitt fortrinnsrett 1,3 % 

 

Aldersfordeling  
søkere 2016 

< 21 år 21-30 31-40 41-50 51-60 Over 60 

5 % 39 % 28 % 18 % 9 % 1 % 
Aldersfordeling blant alle søkere til stillinger i Arendal kommune 2016 

Utlysninger fordelt 
på fagfelt 

Helse Oppvekst Teknisk/drift Adm. Annet 

51 % 23 % 5 % 5 % 16 % 
Alle utlysninger i Arendal kommune 2016 fordelt på fagfelt 

«Kandidat ansatt» 
fordelt på utdanning 

Grunn-
skole 

Fagskole/ 
fagbrev/VGS 

H/U inntil 2 
år H/U 3 år H/U 4 

år/tilleggsutd. 
H/U: Mastergrad/ 
profesjonsstudier 

2 % 35 % 12 % 17 % 16 % 11 % 
Utdanningsnivå nyansatte 

Lærlinger 
Ved utgangen av 2016 hadde kommunen 30 lærlinger i barne- og ungdomsfaget. 23 av disse 
fikk lønn fra oss. De 7 siste plassene ble dekket av Aust-Agder fylkeskommune og NAV. 
Læreplassene i de andre fagene ble i sin helhet dekket av Arendal kommune, og fordelte seg 
slik; 23 lærlinger i helsefag, 5 i kokkefag, 4 i tekniske fag og 2 i byggdrifterfaget (Arendal 
Eiendom KF). Det vil si at det til sammen var 64 lærlinger/ lærekandidater som hadde 
læreplass i Arendal kommune ved utgangen av 2016. 

Alderssammensetning alle stillinger 

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

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
2014 6,2 % 18,8 % 28,3 % 28,7 % 17,6 % 0,4 %
2015 6,7 % 18,3 % 28,4 % 28,0 % 18,2 % 0,4 %
2016 8,3 % 19,6 % 28,6 % 28,2 % 14,5 % 0,8 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %
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Seniortiltak 
Ved utgangen av 2016 var det 99 ansatte som var innvilget seniortiltak mot 146 året før. Fra 
og med 1.1.2016 ble ordningen endret slik at det ikke lenger var mulig å inngå avtale om 
bonustillegg. Ordningen i 2016 har vært at arbeidstakere med medlemskap i AKP eller KLP, 
fylt 62 år og ansatt i 100 % stilling ble gitt 10 ekstra fridager pr. år. Antall fridager reduseres i 
forhold til stillingsprosent men kan kun innvilges for arbeidstakere med minst 80 % stilling. 
Den årlige motivasjons- og inspirasjonssamlingen ble gjennomført i Vrådal i samarbeid med 
Arendal Kommunale Pensjonskasse. 77 ansatte deltok på samlingen. 
21. september 2016 markerte kommunen at 43 personer hadde 20-års jubileum som ansatt i 
Arendal kommune, 31 personer 30-års jubileum og 3 personer 40-års jubileum. Jubileene ble 
markert med festmiddag på Arendal Gamle Rådhus. 

Utvikling uføre 

 
Det er et brudd i sammenlignbare tall fra 2014 til 2015 på grunn av innføring av 
«uførereformen». Før reformen mottok alle uføre en uførepensjon fram til aldersgrensen, det 
vil si fram til 70 år for de fleste. Fra 1.1.2015 kunne man ikke motta uførepensjon lenger enn 
til 67 år. 

Heltid – arbeidskulturer i endring 
Heltid/deltid 

 
Diagrammet over viser andelen fast ansatte per sektor som jobber heltid. Helse og levekår 
inkluderer også de som ikke jobber turnus. En heltidskultur er definert som at mer enn 

2012 2013 2014 2015 2016
AKP 16 6 13 -8 -6
SPK 5 2 11 2 -11
KLP 3 1 7 -5 2
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halvparten av de ansatte jobber heltid. Andelen som jobber heltid i Norge, både privat og 
offentlig sektor, ligger på 74 %.  

Stillingsstørrelse turnusarbeidende Helse og levekår 

 
Diagrammet over viser total stillingsstørrelse for hver enkelt ansatt turnusarbeidende i helse 
og levekår. Minste stillingsstørrelse er 6 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 64 %. 17 % 
av de ansatte jobber heltid.  
I det sentrale hovedtariffoppgjøret i 2016 ble partene enige om å intensivere arbeidet i 
kommunene mot en heltidskultur. En vanlig definisjon på heltidskultur er at mere enn 
halvparten av de ansatte jobber heltid. Heltid regnes som 100 % stilling. Utbredelsen av 
deltidsstillinger er størst innenfor helse og levekår og det er også her det er flest ansatte. Det 
er derfor rimelig å si at utfordringen i stor grad er sektorspesifikk selv om det også er 
utfordringer andre steder i kommunen, blant annet innenfor barnehage, SFO og renhold.  
For å komme nærmere en heltidskultur i helse og levekår er det nødvendig å øke andelen 
helgearbeid. Dette kan illustreres med et enkelt regnestykke basert på en vanlig 3-ukers 
rullerende turnus basert på heltidsstillinger:  

Tilgjengelig helge-arbeidskraft: 2 helgedager per 15 arbeidsdager = 13 % 
Brukers behov for bistand i helgene: 2 helgedager per uke (7 dager) = 29 % 

Sykehusene har løst helgefloken ved å redusere aktiviteten i helgene. I praksis gjøres dette 
ved at operasjoner gjennomføres tidlig i uken slik at pasientene får tid til restitusjon senere i 
uken og kan skrives ut før helgen. De kommunale tjenestene har ikke samme mulighet til å 
redusere aktiviteten i helgene på tilsvarende måte. Tvert imot er det slik at en del av de 
pasientene som skrives ut fra sykehusene overføres til kommunen slik at i noen tjenester er 
det faktisk slik at behovet øker i helgene.  
For å øke helgeandelen noe brukte arbeidsgiver i 2016 styringsretten til å innføre 17 reelle 
helger per år som hovedregel for alle ansatte som jobber turnus. En annen måte å løse det 
strukturelle problemet på kan være langvakter. Da vil andelen helgearbeid kunne økes uten 
at antallet helger må økes.  
Den viktigste innsatsen for å oppnå heltidskultur dreier seg imidlertid ikke om strukturelle 
forhold eller turnustekniske løsninger. Arbeidet med turnus i 2016 har tydeliggjort at det er en 
stor jobb som må gjøres som handler om å øke kunnskap, bevissthet og endre holdninger og 
normer for å skape den heltidskulturen vi ønsker. 
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En heltidskultur er viktig fordi: 

• I et pasient-/brukerperspektiv gir heltid bedre kontinuitet, færre personer å forholde seg til 
og økt faglig kvalitet.  

• For arbeidstakerne gir heltid forutsigbar arbeidstid og fritid, inntektssikring, 
oppsigelsesvern og pensjonsrettigheter. Det viser seg også at de nyutdannede 
arbeidstakerne i større grad ønsker seg heltidsstillinger. Dette er blant annet viktig for å 
kunne få lån til bolig.  

• For arbeidsgiver gir heltidskultur færre å lede for den enkelte leder og det kan brukes 
mindre tid på opplæring av ansatte i veldig små stillinger. Det er som nevnt over lettere å 
rekruttere yngre arbeidstakere til større stillinger og erfaringene viser lavere turnover.  

• For samfunnet møter heltidskultur arbeidskraftsbehovet i sektoren, 
levekårsproblematikken og likestillingsperspektivet. Dette er veldig relevant i Arendal hvor 
vi har utfordringer knyttet til blant annet likestilling og inntektsforskjeller.  

 
Uroen rundt helgearbeid og turnus har preget helse og levekår i 2016 og har skapt 
vanskelige arbeidsforhold flere steder. Ved utgangen av året var omtrent 1 300 
arbeidstagere omfattet av lokale avtaler om helgearbeid og turnus. Rundt 200 ansatte var 
ikke omfattet av avtale. Som arbeidsgiver har kommunen et sterkt ønske om å få til avtale 
som omfatter de siste 200 slik at alle ansatte kan få de samme betingelsene og de samme 
rammene for turnusarbeid. Et virkemiddel som ble forsøkt i 2016 var å innføre en økt 
kompensasjon for de 2 ekstra helgene. Kompensasjonen på til sammen 150 kroner timen er 
3 ganger den sentralt avtalte kompensasjonen på 50 kroner timen. Kompensasjonen er 
beregnet å koste kommunen rundt 4,5 mill. kroner i året.  
Høsten 2016 ble forsøk med 26-ukers ikke-rullerende arbeidsplan for 2 avdelinger evaluert. 
Evalueringen viste positive effekter i begge avdelinger og ga nyttig læring om hvordan ikke-
rullerende arbeidsplan best kan implementeres. Det ble besluttet å utvide forsøket med 12 
nye avdelinger.  
Arendal kommune har i 2016 deltatt i et heltidsnettverk av kommuner på Agder, der Senter 
for likestilling og Agderforskning arrangerer samlingene. Hensikten med heltidsnettverket er 
erfaringsdeling, samt å gi deltakerkommunene en kunnskapsbasert tilnærming til arbeidet 
med heltid. Det holdes 4 samlinger i året. I januar 2017 deltok både hovedtillitsvalgte og 
arbeidsgiver på KS-konferansen «Det store heltidsvalget». I tillegg deltok arbeidsgiver på 
Grimstad kommunes workshop om heltid. Heltid har vært et viktig tema i HR-nettverket for 
Østre Agder-kommunene.  

Medarbeiderundersøkelse 
Arendal kommune har siden 2013 deltatt i et forskningsprosjekt i samarbeid med professor 
Linda Lai ved Handelshøyskolen BI. Prosjektet avsluttes i 2017. Undersøkelsen ser på 
variabler som forskning viser er avgjørende for å oppnå gode resultater, såkalte drivere. 
Analyser av medarbeiderundersøkelsen i 2015 ga følgende utviklingsområder som har vært 
prioritert av Arendal kommune: 

• Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen kompetanse 
• Medarbeidernes opplevelse av tillit og mulighet til å jobbe selvstendig 
• Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger 
• Kultur for samarbeid i ansattgruppene, gjøre hverandre gode og dele kompetanse 
• Ansattes opplevelse av god satsing på relevant kompetanseutvikling 
 
Disse utviklingsområdene vil være satsingsområder frem til vi får analyser av neste 
medarbeiderundersøkelse som gjennomføres i 2017. 



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

13 
 

Lederutvikling 
Kommunens ledelsesutviklingsprogram for enhetsledere tar sikte på å styrke helhetlig 
ledelse på alle tjenesteområder. Dette kompetanseprogrammet har fokus på 
samfunnsoppdraget, medarbeiderskap og omstilling og skal stimulere til en utviklingsorientert 
kultur med innovasjon og mestring som drivkraft. I ledersamlinger fokuseres det på 
erfaringsdeling og refleksjon, og det gjøres bruk av ulike typer metoder og verktøy. Vi ønsker 
å utvikle ledere som mestrer rollen sin og har fokus på de daglige lederoppgavene. 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2015 angir viktige utviklingsområder og har vært 
tema i ledersamlinger i 2016. Målet er at lederne har et endrings– og utviklingsfokus, samt 
engasjerer og motiverer sine medarbeidere til å finne gode løsninger. 

Kompetanseutvikling 
Gjennom Eureka kompetanses kurslokaler har Arendal kommune fått et kompetansesenter i 
godt tilrettelagte kurslokaler som benyttes av både offentlige og private aktører. Eureka 
kompetanse etterstreber å lage praksisnær opplæring og etterutdanning i form av kurs, 
utviklingsprogram, fagkonferanser og foredrag. Dette gjøres i tråd med kommunens 
satsningsområder. Det er et mål at Eureka kompetanse skal være en møteplass for eksterne 
og interne aktører som har behov for kompetanseheving. Dette jobbes det spesielt med i 
interregprosjektet KOBRA: Kompetansebasert Regional Analyse der Arendal kommune 
deltar sammen med Larvik kommune, NAV Larvik og en rekke andre samarbeidspartnere i 
Danmark og Sverige.  
Utvikling av veiledere for kommunale lærlinger har vært et viktig satsningsområde også i 
2016. Dyktige veiledere er viktige bidrag for utvikling av en trygg og dyktig fagarbeider.  
Innen barnehagesektoren, skolesektoren og i helse og levekårssektoren har det vært jobbet 
med lederutviklingsprogrammer på avdelingsledernivå og enhetsledernivå. Ledere i 
barnehager og skoler har deltatt på nasjonale lederutviklingsprogram som Rektorskolen og 
Nasjonal styrerutdanning for barnehageledere. Egne kommunale program er forankret i felles 
satsingsområder for skoler og barnehager og 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. 

Stillingsbank 
Stillingsbanken er kommunens verktøy for å ivareta overtallige ansatte som skal overføres til 
nye stillinger i forbindelse med omstillinger. Slike omstillinger foregår kontinuerlig. Ansatte 
som er overtallige og tatt inn i stillingsbanken vurderes for faste stillinger og vikariater etter 
hvert som disse blir ledige. Det er ulikt hvor enkelt eller vanskelig det er å finne nye faste 
stillinger til ansatte som er i stillingsbanken. Ved utgangen av 2016 var det 1,17 årsverk i 
stillingsbanken mot 1,67 året før.  

Nærvær og HMS 
Arbeidet med å få ned sykefraværet, er en del av kommunens ordinære drift, der det 
kontinuerlig er fokus på å øke ansattes jobbnærvær. Nærværsarbeidet sees i sammenheng, 
og er synliggjort i Handlingsplanen for HMS som består av følgende deler; generell HMS, IA 
Avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) og handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste. I tillegg 
har planen de to siste årene inneholdt en handlingsplan for AKAN arbeidet (Arbeidslivets 
kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk). HMS-handlingsplanen som ble 
utarbeidet første gang i 2014, ble revidert høsten 2016 og fikk en ny godkjenning i AMU i 
januar 2017. Ledelsesutviklingsprogrammet og den enkelte enhets arbeid med 
Arbeidsgiverstrategien og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, sees også som en 
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vesentlig del av nærværsarbeidet. Nærværs- og HMS-arbeidet følges også opp gjennom et 
samarbeid mellom kommunen, bedriftshelsetjenesten Agder Arbeidsmiljø IKS, NAV 
Arbeidslivssenter og Hovedverneombud, som møtes omlag fire ganger i halvåret for å 
informere hverandre om pågående aktiviteter, spesielle utfordringer samt refleksjon rundt 
nærværs-temaer. Hovedtillitsvalgte og andre samarbeidspartnere bidrar også med viktige 
innspill i nærværs- og HMS arbeidet. Det gjennomsnittlige nærværet i 2016 var på 91,7 %, 
som er tilnærmet likt med nærværet for 2015.  

Fravær/nærvær/år 2014 2015 2016 

Langtidsfravær 6,4 % 6,3 % 6,3 % 
Korttidsfravær 1,7 % 2,1 % 2,0 % 
Nærvær  91,9 % 91,6 % 91,7 % 

HMS gjennomgang og dialog rundt vernerunden 
Det overordnende systematiske HMS-arbeidet består blant annet av HMS-gjennomgang og 
dialog rundt vernerunde. AMU vedtok våren 2015 en ny rutine for HMS-gjennomgang i 
Arendal kommune. I løpet av en 5-års periode skal alle avdelinger/enheter gjennomføre en 
HMS-gjennomgang og en dialog rundt vernerunden. I HMS-gjennomgangen deltar 
bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud og representant fra rådmannens stab HR. Målet 
med dette er å sikre at hvert arbeidssted jobber systematisk med HMS og utvikling av 
helsefremmende og trygge arbeidsplasser. 16 enheter/avdelinger fikk denne gjennomgangen 
høsten 2016. Dialog rundt vernerunden gjennomføres ved at hovedverneombud og 
representant fra rådmannens stab HR møter HMS-utvalget for dialog rundt gjennomført 
vernerunde. Målet er å sikre at hvert arbeidssted jobber systematisk med HMS og spesielt 
med oppfølging av vernerunde og helsefremmende og trygge arbeidsplasser. 16 
enheter/avdelinger gjennomførte dialog rundt vernerunden våren 2016  

Samling for HMS-utvalgene 
Det viktigste nærværsarbeidet foregår på det enkelte arbeidssted, Arendal kommune har 
derfor de siste årene økt fokuset på HMS-utvalgets rolle i nærværsarbeidet. HMS-utvalget 
består som regel av leder, tillitsvalgt og verneombud, og har HMS handlingsplanen som sin 
veileder for nærværsarbeidet på den enkelte arbeidsplass. 
Det ble i 2016 gjennomført 17 inspirasjons- og informasjonssamlinger for HMS-utvalgene 
med mål om økt bevissthet i arbeidet med HMS. I tillegg var det et mål å øke bevissthet rundt 
egen rolle og HMS-utvalgets rolle på arbeidsstedet. I alt har 72 utvalg deltatt på to samlinger 
i løpet av 2016. Temaet på samlingene høsten 2016 var HMS-handlingsplanen med særlig 
fokus på utvikling av helsefremmende arbeid. Høstens samlinger hadde i tillegg temaene 
stoffkartotek Eco-online, forflytning/ergonomi, analyse av HMS-avvik samt utprøving av 
verktøyet Dialogspillet. Samlingene som samler fra 5 til 12 HMS-utvalg hver gang legger vekt 
på erfaringsdeling for å få en felles forståelse for HMS arbeidet og økt læringsutbytte. 

Økt fokus på aktivitetsplikt ved 8 ukers sykemelding 
Høsten 2015 satte NAV økt fokus på aktivitetsplikt ved 8 ukers sykemelding. Et tiltak som ble 
gjennomført i kommunen var at alle ledere skulle se en 20 minutters opplæringsfilm som ble 
kjøpt av Infotjenester. Lederne ble også ble bedt om å vise filmen i sine personalgrupper 
med tilhørende refleksjon. Målet med denne filmen var økt kunnskap om 
sykefraværsarbeidet, tilrettelegging- og medvirkningsplikt, både hos ledere og andre ansatte. 

HMS håndbok og avvik 
Fullelektronisk kvalitetshåndbok for HMS med tilhørende digitalt avvikssystem ble tatt i bruk 
for hele kommunen fra 1.1.2015. Systemet er tilrettelagt av Kommuneforlaget som sikrer at 
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håndboka til enhver tid er oppdatert med gjeldende lov- og avtaleverk. Kommunens rutiner 
og retningslinjer for lokal praksis er innarbeidet i håndboka.  
Alle ansatte skal melde HMS-avvik i det elektronisk avvikssystemet. Helse og levekår, Østre 
Agder Brannvesen og spesialpedagogiske tjenester skal i tillegg melde kvalitetsavvik i 
samme system. Det er totalt meldt 1184 HMS-avvik i 2016, og de fire største avvikstypene 
fordeler seg slik: 

Trusler og vold: 456 
HMS annet: 369 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare: 146 
Brudd på lovverk/prosedyrer: 110 

Samlet sett antas det at det underrapporteres på avvik. 1 184 HMS-avvik vurderes som lite 
sett i forhold til antall ansatte. Det er en utfordring at en betydelig andel av de meldte 
avvikene er meldt som type annet, noe som kompliserer analysearbeidet. Det er i 2016 blitt 
jobbet med å sette avvik på dagsorden på personalmøter for å få en økt bevissthet og 
kunnskap om å melde avvik og at avvikssystemet er et lærings- og forbedringsverktøy.  

Tiltaket «Raskere frisk» 
Tiltaket «Raskere frisk» er et tilbud til ansatte som står i fare for å bli sykemeldt eller som er 
sykemeldt. Tiltaket leveres av Falck Helse og består av fysioterapeuter som tilbyr individuelt 
tilpasset aktivitet gjennom 8-10 uker. Det er høstet gode erfaringer med tiltaket, både fra 
medarbeidere og ledere. Tiltaket er tilgjengelig for hele organisasjonen men blir mest 
benyttet av helse og levekår. Om lag 500 medarbeidere har til nå vært gjennom et forløp i 
«Raskere frisk». For omtrent halvparten av disse har tiltaket vært forebyggende, mens for 
den andre halvparten har det dreid seg om ansatte som har vært sykemeldt. 46 % av de som 
var sykemeldte ble friskmeldt etter endt forløp. Av dem som fortsatt var sykemeldt fikk 54 % 
redusert sykemeldingsgrad. Det er gjennomført en evaluering av tiltaket ved å foreta en 
effektanalyse etter avsluttet forløp i «Raskere frisk». 72 % av de tidligere sykemeldte har ikke 
hatt sykemeldinger i perioden 1 år etter endt forløp. Arendal kommunale pensjonskasse 
(AKP) har støttet dette prosjektet økonomisk i 2014, 2015 og 2016 og har forpliktet seg til 
videre støtte i 2017 og 2018. Pensjonskassen har signalisert at videre støtte vil være 
avhengig av at kommunen kan vise til at tiltaket virker forebyggende mot uføretrygd, og da 
særlig for yngre arbeidstakere.  

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 
2014 til 2015. 

Indikatorer for likestilling - Arendal kommune 
Arendal kommune Endring Snitt Norge 

2014 2015 2015-14 2015 
Andel barn 1 – 5 år barnehage (%) 90,1 90,7 0,6 90,5 
Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (%) 28,2 41 12,8 39 
Andel menn med høyere utdanning (%) 26,2 26,6 0,4 28,6 
Andel kvinner med høyere utdanning (%) 31,6 32 0,4 35,4 
Andel menn ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%) 80,3 80,3 0 83,6 
Andel kvinner ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%) 74,8 74,3 -0,5 77,7 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt menn (kr) 476 300 495 600 19 300 530 100 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt kvinner (kr) 313 200 328 700 15 500 354 000 
Andel sysselsette menn (20 – 66 år) som jobber deltid (%) 14,9 .. .. .. 
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Indikatorer for likestilling - Arendal kommune 
Arendal kommune Endring Snitt Norge 

2014 2015 2015-14 2015 
Andel sysselsette kvinner (20 – 66 år) som jobber deltid (%) 41 .. .. .. 
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av 
foreldrepengeperioden (%) 61,5 63,1 1,6 70 

Grad av kjønnsbasert næringsstruktur (skår) 0,6 0,6 0 0,6 
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (%) 70,2 70 -0,2 70,2 
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (%) 36,5 37,1 0,6 36,6 
Kvinneandel blant ledere 30,8 31,8 1 34,9 
Kjønnsbalanse i utdanningsprogram videregående skole 
(skår) 0,67 0,68 0,01 0,68 

SSB har ikke publisert deltidsstatistikk for 2015. 

Likestillingsindeksen bekrefter levekårsutfordringene i Arendal. Blant annet ser vi at både 
kvinners og menns utdanningsnivå i Arendal er lavere enn landsgjennomsnittet og at 
inntektsforskjellene mellom kvinner og menn øker. Flere av indikatorene viser likevel en 
positiv utvikling. Dette gjelder blant annet antall fedre som tar ut hele eller mer av 
fedrekvoten og andel kvinnelige ledere. 

  Helse og 
levekår 

Administrative 
enheter 

Kultur 
infrastruktur 
og utvikling 

Pedagogiske 
tjenester Alle 

Andel kvinner 89 % 59 % 37 % 85 % 80 % 
Andel menn 11 % 41 % 63 % 15 % 20 % 

Andel kvinner og menn Arendal kommunes ansatte i 2016 

Tabellen over viser andel fast ansatte i de ulike sektorene fordelt på kjønn. I barnehagene 
isolert sett er andelen kvinner 94 %. Innenfor alle sektorer har det vært liten endring i 
kjønnsfordelingen siste år.  
Bystyret har vedtatt at «Regional plan for Likestilling, Integrering og Mangfold» følges opp i 
Arendal kommune gjennom planen «Tidlig innsats – for bedre levekår 2023», 
heltidsprosjektet, og ved å tilby nødvendig opplæring innen området LHBT. Arendal 
kommune deltok i 2016 i kommunenettverk med tema LHBT (lesbiske, homofile, bifile, 
transpersoner). Hensikten med kommunenettverket er både å øke kompetansen om LHBT 
og hvordan kommunen kan arbeide med temaet. Som følge av nettverksarbeidet er det 
etablert et samarbeid med Kristiansand kommune på dette området. «Tidlig innsats for bedre 
levekår 2023» viser blant annet til at kommunen skal jobbe for økt likestilling i alle ledd. «Like 
muligheter» er et av fem satsingsområder og omhandler innsats for å redusere sosiale 
ulikheter, som innebærer ulik tilgang på ressurser for å kunne styre eget liv. I 2016 har 
kunnskapen om ulikhetene i utfordringsbildet mellom levekårssonene blitt bedre kjent og 
bidratt til skjevfordeling av tiltak. Et eksempel er at Moltemyr skole nå har bedret kvalitetene 
på uteområdene sine. Fra «Like muligheter» kan to prosjekter nevnes fra 2016. «Elever som 
uteblir fra skolen» innebærer en tverrfaglig oppfølging av fravær gjennom et 
oppfølgingssystem for å fange opp og snu en negativ trend tidlig. Pilot «Flere hender» er 
barnehagens samarbeid med NAV for å få kandidater til arbeidstrening. Barnehagen har 
behov for flere hender og språkhjelp på grunn av en høy andel flerkulturelle barn, og Nav har 
behov for praksisplasser for personer som ønsker seg arbeid innenfor yrket. Dette har vært 
en positiv erfaring og økt kvaliteten på tilbudet til familiene, samtidig som deltagere får 
mulighet til fagbrev.  
Arendal kommune har opprettet en stilling som koordinator for inkludering, plassert i 
rådmannens stab for helse og levekår. Koordinator for inkludering har et særskilt ansvar for å 
kartlegge levekårsutfordringer for kommunens innvandrerbefolkning og bidra til at 
kommunens tjenester jobber målrettet for at disse innbyggerne inkluderes i skole, arbeidsliv, 
fritidsaktiviteter og nærmiljø. Koordinator er også prosjektleder for arbeidet med Alle innenfor 
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- Ingen utenfor! En strategi for inkludering, som oppfølging av satsingsområdet 
«TILHØRIGHET» i kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023.  
Under behandlingen av budsjettet i desember 2016 vedtok Bystyret at det skulle utarbeides 
en handlingsplan for inkludering. Strategi for inkludering ble vedtatt av Arendal Bystyre 
2.2.2017 og legger rammer for arbeidet med handlingsplan for Inkludering som skal 
utarbeides i løpet av 2017. Likestilling som en rettighet for den enkelte og en grunnleggende 
verdi i vårt demokratiske samfunn ligger som et premiss for arbeidet med å nå visjonen om 
Alle innenfor - ingen utenfor! 

Digitalisering og IKT 
Aktiviteten i 2016 har vært preget av utskiftingen av kommunens grunnsystemer. Innenfor 
oppvekst har det skjedd en utskifting av kopimaskiner og skole PCer. Her er det gjort et 
møysommelig arbeid for å utnytte de knappe midlene som har vært tilgjengelig til formålet. 
Høsten 2016 startet arbeidet med å øke PC-tettheten i grunnskolen.  
Det er i løpet av året gjennomført anskaffelse av nytt journalsystem for krisesenteret. Dette 
har vært et godt prosjekt og krisesenteret er fornøyd med valgt løsning. Nytt 
skoleadministrativt system i grunnskole i IKT Agder kommunene ble satt i drift våren 2016. I 
2015 startet et systematisk arbeid med å modernisere og utvide datanett og utstyr i helse og 
levekår, dette har fortsatt i 2016 og man er nå på et mer tilfredsstillende grunn-nivå. Det er 
etablert tilgang til trådløse nett ved de fleste bo- og omsorgssentre og ved 
hjemmesykepleiens baser. Gode nettløsninger er en forutsetning når ulike løsninger innen 
velferdsteknologi skal innføres. 
Arendal kommune har en koordinatorrolle for kommunene i Agder i det nasjonale prosjektet 
KomUT og mottar statlig tilskudd for dette. Koordinator deltok i 2016 i en rekke nasjonale 
arbeidsgrupper og referansegrupper, blant annet i arbeidet med gevinstrealisering, 
adressering og korrekt kvittering knyttet til elektroniske meldinger. Elektroniske epikriser til 
helsestasjon ble testet og iverksatt i 2016. Elektroniske laboratoriesvar, radiologisvar og 
henvisninger er testet ut og vil bli satt i produksjon i 2017. KomUT Agder har samarbeidet tett 
med Direktoratet for e-helse og SSHF om utbredelse av Kjernejournal. Ved årets slutt hadde 
82 % av legekontorene, alle legevakter og hele SSHF tatt i bruk Kjernejournal. Agder ligger 
dermed på topp på landsbasis. 
Arendal kommune har ledelsen av OSS fagutvalg IKT-forum, som samordner elektronisk 
samhandling mellom SSHF og de 30 kommunene på Agder. Arendal kommune leder også 
Østre Agder fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi. I 2016 gikk Østre Agder sammen 
med Kristiansand om en felles anskaffelse av trygghetsskapende teknologi. Ved årets utløp 
har 20 kommuner signert tilslutningsavtale og 9 kommuner har søkt om opsjon på dette store 
felles prosjektet. Utlysningen av anskaffelsen skjer i januar 2017.  
Arendal kommune er representert i Regional Koordineringsgruppe(RKG) som ble etablert i 
januar 2016 for å samordne initiativ innen e-helse og velferdsteknologi på Agder. Arendal er 
også representert i arbeidsutvalget (AU RKG). 
Arendal kommune deltar i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og har, sammen med 
Risør, Tvedestrand og Grimstad, testet ut nattilsyn med teknologistøtte i omsorgsboliger. 
Dette etableres nå som en ordinær tjeneste.  
Prosjektet som innfører nytt system for sak og arkiv valgte system ved begynnelsen av 2016 
og systemet gikk «på luften» i oktober 2016. Overgangen fra tidligere system har bydd på 
svært få problemer og kommunene har fått et langt mer brukervennlig og intuitivt system som 
vil understøtte digitaliseringsprosesser fremover på en helt annen måte enn tidligere system.  
Kommunenes ERP-systemer (økonomi, regnskap, HR/lønn) har vært skiftet ut gjennom IKT 
Agder-samarbeidets desidert største prosjekt. Ny løsning ble levert i basisversjon ved 
årsskiftet 2016/2017 og overgangen vurderes som god etter en drøy måned i drift. Prosjektet 
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fortsetter utover i 2017. Innføringen av nye løsninger for disse fagområdene legger til rette 
for ytterligere utbredelse av digitaliseringselementer som selvbetjening og automatisering.  
IKT Agder har i 2016 konsolidert alle arbeidsstasjoner på samme operativsystem (Windows 
2010). Dette er et godt effektiviseringstiltak som vil gi besparelser gjennom enklere support 
og administrasjon. Kommunen har gjennom IKT Agder skiftet ut sitt datanett til alle 
kommunens lokasjoner. Dette medfører besparelser på linjekostnad samtidig som 
kapasiteten på nettet er økt.  
Det ble i 2016 vedtatt av bystyret at kommunes digitale strategi skal skrives på ny og være 
gjenstand for årlig revisjon.  

Kommunikasjon  
Arendal kommunes kommunikasjonsstrategi vektlegger kommunikasjon som et virkemiddel 
for å nå kommuneplanens mål. Strategien beskriver mål, prinsipper og særskilte utfordringer 
og satsingsområder for kommunens kommunikasjon. Strategien er gjort tilgjengelig på 
innbygger- og ansattportal og følges opp gjennom det daglige arbeidet med kommunikasjon i 
kommunen. Det er høy bevissthet rundt god kommunikasjon i Arendal kommune. Enhet for 
Innovasjon og kompetanse bistår en rekke enheter innen samtlige tjenesteområder med 
ulike kommunikasjonsaktiviteter på områder som nettsider, sosiale medier, støtte til 
produksjon av informasjonsmateriell og kommunikasjonsrådgivning. Det er et kontinuerlig 
mål å øke kommunikasjonskompetansen hos ledere og ansatte. I 2016 har kommunen fått 
ny nettside.  

Juridiske tjenester 
Kommunens tjenesteområder er fastlagt gjennom en rekke lover og forskrifter. Faglig juridisk 
kvalitetssikring 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 organisasjonen 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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4. KUNNSKAPSSAMFUNNET - PEDAGOGISK VIRKSOMHET 

Barnehager  
Vi har i Arendal: 
• 45 private barnehager, hvorav 4 familiebarnehager. I tillegg har vi en åpen barnehage. 
• 6 kommunale resultatenheter med 12 kommunale barnehagebygninger + ett 

oppvekstsenter (barnehage + skole med 1.-7. trinn) 

Barnetall i private og kommunale barnehager i Arendal 
Barnehage Plasserte barn  

pr 15.12. 2014 
Plasserte barn  
pr 15.12. 2015 

Plasserte barn  
pr 15.12. 2016 

Totalt 2 406 2 332 2 309 
Private barnehager 1 726 1 688 1 706 
Kommunale barnehager 680 644 603 

Antall barn i private og kommunale barnehager pr 15.12. 2014-2016  

Som tallene ovenfor viser, var det fra 15.12.15 til 15.12.16 en nedgang i antall barn i de 
kommunale barnehagene med 41 barn. I de private barnehagen var det en økning med 18 
barn. Totalt vil det si en nedgang 15.12.15 til 15.12.16 på 23 barn. Fra høsten 2016 ble 
retten til plass utvidet til å også gjelde barn født i september og oktober. Dette kan være 
medvirkende til at nedgangen i barnetallene i barnehagene ikke er på mer enn 23 barn. 
Fødselstallet i 2015 gikk noe ned, mens tilflyttingen totalt for 2016 var ganske stabil. 

Utvalgte KOSTRA-tall for barnehagesektoren 

Utvalgte KOSTRA tall barnehage (foreløpige tall 2016) Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Kostra 
gr. 13, 
2016 

Landet 
2016 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i komm.bhg. 199 537 213 822 188 712 187 458 
Andel barn 1-2 år med barnehageplass 81,2 % 84,3 % 83,3 % 82,6 % 
Andel barn 3-5 år med barnehageplass 96,5 % 97,2 % 97,4 % 97,2 % 
Korrigerte brutto driftsutgifter til komm.bhg per korrigert 
oppholdstime (kr) 66 72 62 62 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning  34 % 34,5 % 36,1 % 36 % 
Ant barn (korrigert for alder) pr årsverk til basisvirksomhet i 
kommunale bhg.  5,9 5,6 6,2 6 

Andel barn med ekstra ressurser til styrket tilbud i komm. 
bhg. Ekskl. minoritetsspråklige  3,9 % 4,6 % 3,9 % 3,7 % 

Utvalgte KOSTRA-tall barnehage 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. barn har økt fra 2015 til 2016. Dette skyldes bl.a. økte 
lønnsutgifter (lønnsoppgjør), økning i andel barn med ekstra ressurser og noe ledig kapasitet 
i kommunale barnehager som følge av nedgang i antall barnehagebarn. Arendal kommune 
har færre barn pr. årsverk og vesentlig høyere andel av barn med ekstra ressurser enn 
Kostragr. 13 og landet. Dette er faktorer som er med på å forklare at Arendal kommune har 
høyere brutto driftsutgifter enn Kostragr. 13 og landet. 

Kvalitetsdokument for barnehagen i Arendal 
Dokumentet har vært oppe til ny vurdering høsten 2016. Vurderingen har gått ut på om 
dokumentet skal videreføres og videreutvikles. Forslag til ny rammeplan som skal vedtas 20. 
mars 2017 ser ut til å bli et bedre arbeidsdokument som ikke vil kreve ytterligere presisering i 
et eget kommunalt kvalitetsdokument, men blir ivaretatt i barnehagenes årsplaner. Det vil i 
2017 settes i gang et arbeid med å trekke ut enkelte områder i kvalitetsdokumentet, som vil 
bli ivaretatt i kompetanseplanen. 
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Kompetanseplan for barnehagene i Arendal kommune 2015 – 2017 
For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere kommunens 
målsettinger, kreves en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i 
barnehagen.  
I 2016 har følgende kompetanseheving vært gjennomført for kommunale og private 
barnehager: 

• To fellessamlinger hvor temaene har vært blant annet barnehagens læringsmiljø, 
overgang barnehage - skole og veiledning/rådgivning i barnehagene. 

• Kurskveld med fire ulike kurs 
• Matematikk i Strømmen barnehage 
• Hvordan tilrettelegger vi for et inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø i Soria 

Moria barnehagene. 
• Ergonomi & pedagogikk i hverdagen i Tromøy barnehageenhet. 
• Emosjonell verktøykasse i Grandehagen barnehage. 

• Fagdag realfag i barnehagen. Et samarbeid med matematikksenteret og naturfagsenteret. 
• Lærende nettverk realfag med følgende temaer: 

• Matematikk i barnehagen 
• Naturfag i barnehagen 
• Hvordan få foresatte med på å utvikle barnas matematiske språk – et samarbeid med 

Vitensenteret. 

Være Sammen, en kompetansesatsing for pedagoger i kommunale og private 
barnehager 
Denne veilederopplæringen har fokus på autoritativ voksenrolle, medvirkende barn, 
empatiutvikling og sosial kompetanse.  
I 2016 har det vært jobbet slik med satsingen: 

• Lærende nettverk Være sammen med følgende temaer: 
• Aggresjon og utfordrende atferd 
• Implementering, organisasjonslæring 
• Teamutvikling og profesjonelle lærende fellesskap  
• Kapasitetsbygging  

Agderprosjektet 
Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny 
kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. 
Målsettingen er å finne ut om et førskoleopplegg som gir barna økt stimulering innen fire 
områder, kan bidra til at barn i større grad har samme læringsgrunnlag ved skolestart, og 
dermed likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. 
Forskningsprosjektets kjerneområder: 

• Sosial kompetanse 
• Selvregulering 
• Språk 
• Matematikk 

De barnehagene som er med i prosjektet, har i 2016 fulgt kompetansehevingen og 
kartleggingen som prosjektet krever. Tilbakemeldingen fra pedagogiske ledere er udelt 
positive. 
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Tilsyn av barnehagene i Arendal i 2016 
Det er blitt gjennomført nettbasert tilsyn i alle barnehagene i 2016.  
Dette er et tilsyn der en benytter et elektronisk spørreskjema i forhold til lover og forskrifter 
barnehagen må ha på plass.  
Eventuelle merknader om forhold som må rettes opp, blir automatisk rapportert tilbake til 
barnehagen med en tidsfrist. Når mangelen er utbedret, etterspør systemet også om en 
redegjørelse for hva som er gjort slik at tilsynsmyndigheten har full innsikt i hva barnehagen 
har foretatt seg. Alle barnehagene hadde ved tilsynets slutt, 31. desember 2016, levert inn 
rapport og fulgt opp eventuelle merknader.  
Det var mye færre merknader i 2016 enn i 2015. Men det er fortsatt noen merknader på 
antall medlemmer i barnehagens samarbeidsutvalg. Merknadene er blitt fulgt opp av 
kommunens barnehagemyndighet gjennom veiledning av barnehagen.  

Veiledning av nyutdannede nytilsatte pedagoger i kommunale barnehager 
Arendal kommune som barnehageeier skal sørge for: 

• Å forankre veiledning av nyutdannede på ledernivå 
• Å forankre tilbudet i introduksjonsprogram for nytilsatte 
• At nyutdannede barnehagelærere får tilbud om veileder 
• Å utpeke veiledere i samarbeid med leder 
• At veiledere har kompetanse i veiledning 
• Å gi mulighet for å gjennomføre veiledning innenfor arbeidstiden 

Dette arbeidet ivaretas av den enkelte enhetsleder i barnehagene.  

Barnehageøkonomi, barnehageplasser og brukertilfredshet 

Tall i mill. kroner Regnskap Opprinnelig 
budsjett 

Revidert 
budsjett 

Merforbruk(-)/ 
Mindreforbruk 
(+) 

Tilskudd til private barnehager 233,7 237,4 237,4 +3,7 
Komp. redusert foreldrebetaling 5,5 5,2 5,2 -0,3 
Ovf. til andre kommuner (gjestebarn) 6,4 6,2 6,2 -0,2 
Ovf. fra andre kommuner (gjestebarn) -5,0 -2,0 -2,0 +3,0 
Andre utgifter 4,0 4,0 1,8 -2,2 
Andre inntekter -4,0 0 0 +4,0 
Netto avsetning til bundne fond (avsetning-
bruk) -0,1 0 0 +0,1 

Sum 240,5 250,8 248,6 +8,1 
Budsjett og regnskap barnehagesektor 

Barnehagedelen av rådmannens stab oppveksts budsjett for 2016 består i hovedsak av 
tilskudd til private barnehager og kompensasjon for redusert foreldrebetaling 
(inntektsgradering/ søskenmoderasjon). I tillegg er det i 2016 ført betydelige beløp i forhold til 
flyktninger/asylsøkere i barnehager. Dette er beløp som er utbetalt fra kommunen til 
barnehagene og refusjoner fra staten og ligger i postene andre utgifter/inntekter. Her er et 
positivt avvik som skyldes at refusjon for flyktninger/asylsøkere i kommunale barnehager 
bare er utbetalt med foreldrebetaling, ikke tilskudd. Arendal kommune har i 2016 hatt flere 
barn fra andre kommuner i sine barnehager enn budsjettert og har 3 mill. kroner i merinntekt 
på denne posten. Opprinnelig budsjett for 2016 var på 240,5 mill. kroner. Samlet 
mindreforbruk i forhold til justert budsjett 2016 endte på 8,1 mill. kroner (tilsvarende 3,24 %).  
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Tilskudd private barnehager 
Kommunen betaler tilskudd til private barnehager etter reglene i barnehageloven og 
tilhørende forskrift om likeverdig behandling. Faktorer som påvirket budsjettbehovet for 
tilskudd og rammer til private barnehager i 2016 ift budsjett for 2015: 

• Opptrapping av %-andelen til de private barnehagene: Regjeringen økte 
minimumsprosenten fra 98 % til 100 % fra 1.1.2016. 

• Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer: Regjeringen innførte gratis kjernetid for 4- og 5-åringer 
fra 1. august 2015. Dette medfører økte refusjonsutbetalinger for kommunen. 

• Ny modell for redusert foreldrebetaling: Regjeringen innførte ny modell for redusert 
foreldrebetaling fra 1. mai 2015. Dette medfører økte refusjonsutbetalinger for kommunen 

• Lønnsvekst i kommunale barnehager. 
• Økt foreldrebetaling fra 2.580 til 2.655 kroner pr. mnd. 

Barnetall i private barnehager i 2016 var noe lavere enn i 2015. Årsaken er at kullet som gikk 
ut av barnehagene i 2015 (årets førsteklassinger) var betydelig større enn antall barn som 
begynte i barnehagen høsten 2015.  
Tilskuddet til private barnehager 2016 baserte seg på regnskapstall og barnetall for 2014 i de 
kommunale barnehagene. Endelig regnskap for tilskudd til private barnehager viser et 
mindreforbruk på 3,7 mill. kroner. 
På grunn av at kullet som sluttet i barnehagene (førskolebarna) var større enn kullet med  
ettåringer med rett til barnehageplass, gikk antall barn i barnehagene ned fra 1. august. 
Nedgangen var rådmannen klar over, men det var, som i 2015, usikkerhet knyttet til om det 
ville føre til at flere barn uten rett til plass ville søke barnehageplass i og med at det var ledig 
kapasitet i barnehagene. Resultatet ble en netto reduksjon i antall barn fra 1. august, som 
førte til at vi fikk et mindreforbruk på tilskudd til private barnehager.  
Nedgangen i antall barn har også hatt en effekt på kompensasjon for redusert 
foreldrebetaling, men ï denne posten ligger også inntektsgradering og gratis kjernetid. Her 
ble utbetalingen større enn forventet. Resultatet ble et merforbruk på denne posten i forhold 
til revidert budsjett på ca. 0,3 mill. kroner. 
Arendal kommunes netto utgifter knyttet til «gjestebarn» i andre kommuner har et merforbruk 
på ca. 0,2 mill. kroner i forhold til budsjett. På den annen side er inntekter knyttet til 
«gjestebarn» fra andre kommuner ca. 3 mill. kroner høyere enn budsjettert, slik at 
«gjestebarn» totalt har et netto mindreforbruk på ca. 2,8 mill. kroner. Kommunen har fått et 
statstilskudd der 0,2 mill. kroner ikke er benyttet i 2016 som er avsatt til fond. På den annen 
side er det hentet inn statstilskudd fra 2015 på 0,3 mill. kroner fra fond. I tillegg er netto andre 
kostnader/inntekter 1,8 mill. kroner lavere enn budsjett. Netto mindreforbruk på barnehage 
blir dermed 3,7 mill. kroner. 
Kommunen betalte i 2016 tilskudd til ordinære private barnehager iht. forskrift om likeverdig 
behandling basert på kommunens regnskap for 2014. Følgende driftstilskuddssatser gjaldt 
for 2016: 

• Tilskuddssats drift pr heltidsplass pr år for små barn: 193.677 kroner 
• Tilskuddssats drift pr heltidsplass pr år for store barn: 94.619 kroner 
I tillegg ble det utbetalt kapitaltilskudd basert på barnehagens byggeår (nytt fra 2016) etter 
følgende satser: 

Byggeår Tilskuddssats pr. plass 

Til og med 2007  8 800 
2008-2010 14 100 
2011-2013 17 400 
2014-2016 18 300 
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Økonomisk tiltak kommunale barnehager 
I forbindelse med 1.tertalbehandling 2015 fikk kommunale barnehager et kutt på til sammen 
0,8 mill. kroner. Dette ble videreført i 2016, fordelt slik på barnehageenhetene: Sentrum øst 
20 000 kroner, Hisøy 160 000 kroner, Jovannslia/Lia 30 000 kroner, Stinta 66 000 kroner, 
Tromøy 224 000 kroner, Øyestad 300 000 kroner.  

Barnehageundersøkelsen  
Kommunale barnehager ble en del av «Driverprosjektet» (drivere for motivasjon, innsats, 
ytelse og høy tjenestekvalitet) i kommunen 2013 – 2017 for å gjennomføre en 
medarbeiderundersøkelse og en brukerundersøkelse hvor det ble gjort en analyse av 
sammenhengen mellom brukers/foresattes opplevde barnehagetilbud og 
barnehagepersonalets vurdering av eget arbeid i barnehagen.  
Brukerundersøkelsen ble gjennomført i 2015, et «mellomår» for brukerundersøkelse 
barnehage. Den ble gjennomført kun i de kommunale barnehagene. 
Analysen av sammenhengen mellom brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen 
viser blant annet følgende: 
Foreldre/foresatte i barnehager er: 

• Mest fornøyd med barnehagetilbudet når: 
• det satses mye på kompetanseutvikling 
• medarbeiderne opplever høy innflytelse 
• medarbeiderne opplever støtte til å være fleksible 

• Minst fornøyd med tjenestene når: 
• medarbeiderne opplever et prestasjonsklima 
• medarbeiderne opplever høyt arbeidspress/tidspress 
• medarbeiderne har høy turnoverintensjon (vurderer å slutte) 

 
Resultatene er blitt fulgt opp av kommunalsjef/rådmannens stab oppvekst og den enkelte 
enhetsleder ute i barnehagene. Ny brukerundersøkelse skal gjennomføres i 2017. 

Endring barnehager/barnehageplasser i 2016 
• Det er bygd ny privat barnehage på Nidelvåsen som økte kapasiteten betydelig i dette 

området. 
• Ny barnehage på Vippa ble åpnet 1. mars 2016. Dette økte kapasiteten betydelig i denne 

delen av kommunen.  
• Langsæ barnehage ble lagt ned. 
• Blåklokken barnehage økte kapasiteten med ca. 9 småbarnsplasser. 
• Matilda barnehage økte kapasiteten med 9 småbarnsplasser. 

Det ble i 2016 utarbeidet «Barnehage- og skolebruksplan for Arendal kommune 2017-2021». 
Barnehage- og skolebruksplanen skal gi en oversikt over hvordan kommunen tenker at 
barnehagetilbudet og skoletilbudet skal være i fremtiden. Dette med tanke på antall 
barnehager, plasseringer og behov for tilbud i de ulike delene av kommunen.  

Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren i 2016 

Nasjonal styrerutdanning – på deltid 
To styrere og en styrerassistent har gjennomført nasjonal styrerutdanning. 

Pedagogisk veiledning 
Tre pedagogiske ledere har gjennomført studiet Pedagogisk veiledning. 
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Agderprosjektet 
Fem pedagogiske ledere har gjennomført videreutdanning som en følge av dette prosjektet. 

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider 
Sju assistenter har tatt fagbrev i løpet av 2016. 

Bystyresaker for barnehagesektoren i 2016  
11/02-16 Høringsuttalelse vedrørende forslag om kortere ventetid på barnehageplass. 
22/09-16 Barnehage og skolebruksplan – Arendal kommune 2017-2021. 
20/10-16 Satser for kommunalt driftstilskudd til private barnehager 2017. 
01/12-16 Høringssvar ny rammeplan for barnehagene 

Flyktninger i barnehagene i 2016 
Barnehagekontoret har gjennom hele 2016 hatt en god dialog og et godt samarbeid med 
asyl- og flyktningmottakene Egebo og Hero i Arendal kommune. Det har ikke kommet så 
mange barn som forventet i 2016. Tallene holdt seg forholdsvis stabile våren 2016. De første 
månedene i året lå tallet på ca. 60-70 barn i alderen 0-5 år. Noen familier med barn flyttet 
også videre til nye kommuner ved positivt svar på søknad om oppholdstillatelse.  
Barnehagemyndigheten har hele tiden hjulpet med å gi foreldre og barn personnummer slik 
at de hadde mulighet til å søke barnehageplass via barnehageportalen/nettet i Arendal 
kommune. UDI har dekket barnehageutgiftene til 4-5 åringene ved plass i privat eller 
kommunal barnehage. Høsten 2016 ankom det så få barn at Egebo ble lagt ned med 
virkning fra 01.12.2016. Pr. dags dato kommer det nesten ingen nye familier til Arendal. Det 
er bestemt at Hero skal legges ned fra 01.03.2017. 

Skoler 
Vi har i Arendal: 

• 15 kommunale skoler, med: 
• ressurssenter på Asdal, ca. 20 plasser 
• Sandum alternative skole på Hove, ca. 12 plasser 
• Strømmen oppvekstsenter (skole og barnehage) 

• 3 private skoler (Arendal internasjonale skole, St. Franciskus skole, Steinerskolen) 

Nøkkeltall  

Utvalgte KOSTRA tall, skole (foreløpige tall 2016) Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Kostra-
gr. 13 
2016 

Landet 
u. Oslo 

2016 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev 85 448 87 646 85 121 91 496 
Andel elever (%) 1.- 4. trinn som får spesialundervisning 6,8 5,9 4,8 5,2 
Andel elever (%) 5.-7. trinn som får spesialundervisning 12,5 13,2 8,8 9,2 
Andel elever (%) 8.-10. trinn som får spesialundervisning  12,2 11,2 9,7 10,1 
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 46,7 48 61,2 57,8 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 15,5 14,4 14,1 13 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 14,4 14,7 14,3 13,2 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10. trinn  15,8 15,7 15,1 14,1 

Utvalgte KOSTRA-tall skole 

I følge foreløpige KOSTRA – tall for 2016 har enhetskostnader (korrigerte brutto driftsutgifter) 
til grunnskole økt fra 2015. Arendal ligger noe over gjennomsnittet for gruppe 13, men under 
gjennomsnittet for landet ute n Oslo. De totale driftsutgiftene til grunnskole har økt med  
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3,9 mill. kroner fra 2015 til 2016, en økning på 0,8 %. Samtidig ser vi at Arendal har lavere 
lærertetthet (større grupper) på alle trinnintervaller enn Kostragruppe 13 og landet. Arendal 
har lav prosentandel elever i SFO, og gjennomgående høyere andel elever som får 
spesialundervisning enn gruppe 13 og landet. 

Budsjett og regnskap for kommunale skoler 
Sum ramme Regnskap 2015 Regulert budsjett 

2016 HP 2016 Regnskap 2016 

Kommunale skoler 365,2 mill. kr 368,6 mill. kr 360,4 mill. kr 366,1 mill. kr 
Budsjett og regnskap skolesektor  

Regnskapstall for 2016 viser at skolene i sum har holdt seg innenfor regulert budsjett i 2016. 
Differansen er på 2,5 mill. kroner. Det vises for øvrig til enhetenes årsrapporter for detaljer. 

Elevtallsutvikling private og kommunale skoler 2010-2016 
Skoleår Elevtall totalt Elevtall kommunale skoler Elevtall private skoler 

2010/11 5 275 5 001 274 
2011/12 5 305 5 023 282 
2012/13  5342 4 920 422 
2013/14 5 368 4 921 447 
2014/15 5 395 4 927 468 
2015/16 5 398 4 881 517 
2016/17 5 523 4 976 547 

Elevtallsutvikling i Arendal, GSI-tall pr 1. oktober hvert år 

Vi ser at elevtallet ved både de kommunale og de private skolene økte i skoleåret 2016/17, 
men ved telletidspunktet var det endel elever i asyl- og flyktningmottak som gikk på de 
kommunale skolene. Svært mange av disse elevene er nå flyttet til andre steder i landet i og 
med at flere mottak er blitt stengt i Arendal. Det reelle tallet for de kommunale skolene er 
omtrent som året før. Vi ser fremdeles en elevvekst i de private skolene.  

Faglige resultater i skolen 
Navn på indikator, resultater Mål 2015 Resultat 

2015 Mål 2016 Resultat 
2016 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 50 49 50 49 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 50 47 50 48 50 
Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 50 48 50 47 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 49 50 50 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 50 50 50 50 50 
Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing 50 49 50 50 50 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 54 53 54 53 54 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 54 53 54 53 54 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,3 3,1 3,3 3,0 3,3 
Eksamenskarakter skr. engelsk 3,8 3,5 3,8 3,6 3,8 
Eksamenskarakter skr. matematikk 3,1 2,8 3,1 3,1 3,3 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40 39,9 40 41,1 41,5 

Kommunale styringsindikatorer med mål og resultat. 

Faglige resultater og resultater fra Elevundersøkelsen presenteres og diskuteres hvert år 
mer inngående i «Tilstandsrapport for Arendalsskolen». Utover dette gir vi en kort vurdering 
av skoleresultatene her.  
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På nasjonale prøver på 5. trinn skårer Arendal signifikant under landsgjennomsnittet. Vi har 
som målsetning å være på landsgjennomsnittet eller bedre, og har en utfordring med at vi 
har for mange på mestringsnivå 1 og for få på mestringsnivå 3 på disse prøvene. Vi må 
jobbe systematisk med å heve nivået på de nasjonale prøvene på 5. trinn.  
Når vi i januar 2017 også fikk presentert skolebidragsindikatorene, ser vi at i forhold til landet 
for øvrig burde vi kunne ha gjort det noe bedre. Vi har hatt en liten bedring på 
ungdomstrinnet på 8. trinn og ligger der nå på landsgjennomsnittet. Vi har fremdeles for 
dårlig utvikling fra 8. til 9. trinn.  
Eksamenskarakterene er på det jevne, en litt under målsettingen. Det er særlig matematikk 
og norsk sidemål vi sliter med.  
Når det gjelder grunnskolepoeng, har vi over tid hatt en positiv utvikling og skårer nå omtrent 
på landsgjennomsnittet. Det er verdt å merke at det var et brudd i tallene fra 2015 til 2016, så 
fremgangen er ikke like stor som det ser ut til, for det har kommet inn karakterer fra 
valgfagene som er med på å løfte grunnskolepoengene noe. Det er likevel en positiv utvikling 
når det gjelder grunnskolepoeng.  

Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen, resultater Mål 2015 Resultat 

2015 Mål 2016 Resultat 
2016 

Vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,0 4,0 3,9 
Vurdering for læring 10. trinn 3,3 3,1 3,3 3,2 
Mobbing på skolen 7. trinn 1,3 1,3 *1.0 1,5 
Mobbing på skolen 10. trinn 1,3 1,3 *1.0 1,4 

Utvalgte resultater fra Elevundersøkelsen. *Fra og med 2016 er alle skolenes mål 1,0 

Arendal kommune har på mange områder på elevundersøkelsen gode skår og utvikling og 
ligger stort sett på landsgjennomsnittet. Dette med unntak om punktet med mobbing. For 
elevundersøkelsen 2016 ser vi at det er mer mobbing i Arendalsskolen enn i landet for øvrig. 
Det er særlig på mellomtrinnet, og her har vi nå dobbelt så mange i prosent som sier at de 
blir mobbet i Arendal enn i resten av landet for øvrig. Også på ungdomstrinnet er 
prosentandelen høyere enn landet for øvrig, men her er det avdekket at noen elever bevisst 
har krysset for å sabotere undersøkelsen ved to av skolene våre. Årets undersøkelse viser at 
vi må fortsette å jobbe med å legge til rette for et godt læringsmiljø fritt for mobbing og 
intensivere dette arbeidet.  
3 av de kommunale skolene skal i 2017 delta på et nasjonalt utviklingsprosjekt for å 
forebygge og motvirke mobbing i skolen og barnehagen. Vi må dra erfaringer fra dette 
prosjektet over til alle skolene våre. Bystyret i Arendal har satt visjon på null mobbing, og 
derfor er også måltallet på 1,0. For å få til dette, er vi avhengige av at hele samfunnet jobber 
for null mobbing.  
Det er i løpet av 2016 blitt vedtatt opprettet et Beredskapsteam mot mobbing i barnehager og 
skoler i Arendal som er operativt fra mars 2017.  

Etter- og videreutdanning 
I Arendal har lærere benyttet seg av muligheten for videreutdanning siden 2010. Oversikt 
over deltakere er som vist under:  

Skoleår Antall lærere 

2009/2010 0 
2010/2011 8 
2011/2012 2 
2012/2013 13 
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Skoleår Antall lærere 

2013/2014 9 
2014/2015 16 
2015/2016 28 
2016/2017 32 

Antall lærere på videreutdanning  

Byggeprosjekter/investeringer 2016-19 
• Prosjektering/arbeid med nye Roligheden skole fortsetter. 
• Det er satt ned et ad hocutvalg for ny ungdomsskolestruktur i Arendal som har arbeidet 

høsten 2016. Dette arbeidet fortsetter i 2017. 
I sak til bystyret i mars 2016 «Forskrift kretsgrenser for de kommunale grunnskolene i 
Arendal kommune» ble det gjort noen endringer for å redusere elevtilfanget til Stinta skole.  
Det ble i 2016 utarbeidet «Barnehage- og skolebruksplan for Arendal kommune 2017-2021», 
vedtatt i bystyret september 2016. 
Barnehage- og skolebruksplanen gir en oversikt over hvordan kommunen tenker at 
barnehage- og skoletilbudet skal være i fremtiden. Den skal også gi et bilde på hvilken 
kapasitet skoler har og må ha for fremtiden. Planen gir også oversikt over hvilket behov for 
tiltak som bør prioriteres i løpet av perioden. 

Ekstra time i naturfag på mellomtrinnet fra skoleåret 2016/17 
Arendal kommune ble tilført 640 000 kroner til timetallsøkningen i naturfag på mellomtrinnet.  

Tilskudd - økt lærerinnsats fra 1-4 trinn i Arendal kommune 
Arendal kommune mottok fra UDIR for 2016 4,5 mill. kroner til dette tiltaket.  

Flyktninger i Arendalsskolen i 2016 
2016 startet med en situasjon hvor Norge og også Arendal var preget av stor tilflytting av 
asylsøkere. Arendal kommune hadde en periode nær 1000 plasser i asylmottak. For å 
imøtekomme barnas rett til grunnskolegang, opprettet bystyret Stuenes skole som 
mottaksskole i tillegg til Moltemyr og Stinta skole. I løpet av våren 2017 tok Stuenes imot 
godt over 50 minoritetsspråklige barn ved den nyopprettede avdelingen. Moltemyr skole 
opprettet et tilbud i forlengelsen av den ordinære skoledagen, i tillegg til å fylle opp 
mottaksklassene maksimalt. Det ble også opprettet en gruppe på 10 elever fra mottakene, 
ved Birkenlund skole. Hovedvekten av disse bodde i Birkenlund skolekrets.  
Samlet ga de 4 skolene et grunnskoletilbud gjennom våren 2016 til over 100 barn som bodde 
i asylmottakene. I løpet av våren avtok flyktningestrømmen til Norge, og i mars ble 
akuttmottakene avviklet. De desentraliserte mottakene fikk høsten 2016 oppsigelse av sine 
avtaler med direktoratet, og 1. desember stengte Egebo sin virksomhet i Arendal. Utover 
høsten 2016 sank antallet barn i asylmottak som fikk skoletilbud, og ved årsskiftet var det 
kun en liten gruppe igjen i kommunen. 

Satsingsområder, kommunal planstrategi 2016 – 19, oppvekst 
Arendal kommune har vedtatt følgende satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
• Samarbeid med foreldre 
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Gode læringsmiljø i skoler og barnehager er en forutsetning for læring, for god utvikling og 
god livskvalitet hos det enkelte barn/den enkelte elev. Det har vært arbeidet godt med dette 
satsingsområdet i 2016. Det er utarbeidet, og en har forankret i organisasjonen et felles mål 
for barnehager og skoler: 

• Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Det er utarbeidet kriterier for måloppnåelse. Det arbeides med «Hvordan sjekke at vi lykkes i 
forhold til kjennetegnene som nå er bestemt?». I 2017 skal det jobbes med tiltak for å nå 
målet.  
Utdanningsdirektoratet har, etter søknad utpekt Arendal til å være en av kommunene som 
skal være realfagskommuner og inngå i det landsdekkende prosjektet: «Tett på realfag». 
Hensikten er å stimulere kommunen til å styrke realfagenes stilling i barnehager og 
grunnopplæring. 
Kommunen har i 2015 og 2016 hatt en realfagskoordinator i fasen med å utarbeide 
Realfagsstrategi for Arendal kommune og etablere realfagsnettverk i barnehager og skoler. 
Engasjementet for realfagskoordinatoren ble avsluttet 31.12.16, og arbeidet vil nå holdes tak 
i av rådmannens stab oppvekst.  
Det er et betydelig potensial i et tett samarbeid med foreldre i skoler og barnehager. Dette 
satsingsområdet har ikke hatt stort fokus i 2016. Vi har startet med de to andre.  
De tre satsingsområdene som er felles for barnehage og skole, er viktige virkemidler for 
enda bedre barnehager og skoler i Arendal. 
Kommunedelplan «Tidlig innsats for bedre levekår 2023» ble vedtatt i bystyret i mai 2015. 
Implementeringen av kommunedelplan «Tidlig innsats for bedre levekår 2023» fortsatte i 
2017. Barnehager, skoler og enhet spesialpedagogiske tjenester var representert i flere av 
prosjektgruppene som er etablert for gjennomføring av kommunedelplanen. Det er blant 
annet utarbeidet en Rutinebeskrivelse ved fravær fra skolen (melding til bystyret februar 
2017).  
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5. HELSE OG LEVEKÅR  

Organisasjonskart helse og levekår 

I desember 2015 (PS 243/15) vedtok Arendal bystyre at rådmannen så raskt som praktisk 
mulig skulle opprette egen resultatenhet for bosetting og mottak av enslige mindreårige 
asylsøkere, som inntil da hadde vært en avdeling i enhet Levekår. Dette ble iverksatt våren 
2016. 
Det vises til enhetenes årsrapporter, for utfyllende beskrivelse. 

Satsningsområder 2016 – relatert til kommuneplanens mål for helse 
og levekår 
Folkehelseperspektiv i all samfunnsutvikling. 
Stimulere innbyggerne til å ta ansvar for egen helse, og legge til rette for sunne valg. 
Innbyggere skal på egne premisser settes i stand til å mestre eget liv, til tross for sykdom 
eller funksjonsnedsettelse. Innbyggere som trenger hjelp og har behov for bistand, skal 
erfare at kommunen gir omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov.  

Mestring 
Forebygge og utsette behovet for kommunale tjenester.  

Tidlig innsats i helse og levekår 

Gode pasientforløp  
Hjemmebaserte tjenester har i løpet av året utvidet gode pasientforløp til tre soner; Sentrum, 
Solhaug og Hisøy sone. I tillegg er Tromøy hjemmesykepleie i gang som pilotsone på TILT. 
Et tverrfaglig sammensatt forbedringsteam har hatt en sentral rolle i implementeringen av 
rutiner og sjekklister og det har også vært med i et interkommunalt læringsnettverk mellom 
kommunene på Agder og SSHF. Det har også vært gjennomført opplæring gjennom flere 
basiskompetanse kurs for ansatte. Innovasjonsmidler fra Fylkesmannen har vært benyttet til 
frikjøp av personell. 
I likhet med hjemmetjenesten har koordinerende enhet også etablert og hatt sterkt fokus på 
innføring av gode pasientforløp. Tjenestekontor, korttidsavdelinger på Myratunet og 
innsatsteam hverdagsrehabilitering har fra sommeren 2016 arbeidet med forbedring av 
rutiner og prosedyrer som styrer forløp og opphold. Midler fra fylkesmannen har vært 
benyttet til frikjøp av personell til dette kvalitets- og forbedringsarbeidet.  

Rådgiver gode pasientforløp  
I budsjettvedtak for 2016 ble det opprettet en stilling som rådgiver gode pasientforløp. 
Stillingen omhandler koordinering og utvikling av samhandling og forløp mellom sykehuset 
og Arendal kommune, samt internt i kommunen. Stillingen ble besatt i august 2016. 
Rådgiveren har i løpet av høsten gjennomført en omfattende kartlegging i alle avdelinger 

Kommunalsjef 
helse og levekår

Levekår Koordinerende 
enhet

Hjemmebaserte 
tjenester Institusjoner Funksjon-

shemmede Legevakt Krisesenter
Enslige 

mindreårige 
flyktninger

NAV

Stab Støttetjenester
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som arbeider med gode pasientforløp. I tillegg har rådgiveren deltatt i et prosjekt med 
Sørlandet Sykehus Arendal hvor det er sett på reinnleggelser fra Arendal kommune. 
Resultatet av gjennomgangen har avdekket flere svakheter i alle soner og avdelinger. Begge 
rapportene er viktige for videre forbedrings- og systemarbeid. 
Innsatsteam psykisk helse  
Tverrfaglig innsatsteam psykisk helse ble etablert etter modell av hverdagsrehabilitering og 
er videreutviklet gjennom 2016. Teamet består av 2 ansatte i 100 % stilling (tilskuddsmidler) 
samt psykolog, og 1 psykiatrisk sykepleier som ekstra ressurser. Teamet har svært gode 
resultater å vise til, og det vises til årsberetning for enhet levekår. 
Innsatsteam ettervern rus  
Innsatsteam ettervern rus har vært gjennom litt prøving og feiling og er re-etablert fra slutten 
av året). Det er ca. 10 personer som er aktive i Innsatsteam ettervern rus. Det er knyttet tett 
opp til Miljøarbeidertjenesten og samarbeider også tett med Steg for Steg og Aktivitet 
voksne, samt NAV. 
Innsatsteam hverdagsrehabilitering  
Hverdagsrehabilitering i Arendal kommune omfatter tilbud til alle brukere med 
rehabiliteringspotensial - uavhengig av alder og diagnose. 
Antall brukere som mottok tjeneste fra innsatsteamet i 2016 var 267 personer. I 2015 var 
antallet 265. 
Antall timer pr. uke hjemmesykepleie etter innsatsteam 

Antall timer pr. uke hjemmesykepleie etter innsatsteam 0 0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 >10 

Antall brukere ( i alt 267) 108 51 24 16 21 27 20 

 

 
Av de 267 brukerne hadde 108 personer ikke behov for hjemmesykepleie etter oppfølging fra 
innsatsteamet. (40 %). Til sammen 68 personer hadde et behov for mer enn 3 timer 
hjemmesykepleie pr. uke etter innsatsteamet. Dette utgjør 25 %. 
 
  

http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Innsatsteam-hverdagsrehabilitering/
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Reduksjon i hjemmesykepleie - ant. timer pr. uke 

Antall timer reduksjon pr. uke hjemmesykepleie 
etter innsatsteam 

Økt antall 
timer 

ingen 
reduksjon 0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 >10 

2016: Antall brukere (i alt 267)  13 62 26 58 43 43 22 0 

2015: Antall brukere ( i alt 265 ) 13 44 50 43 36 49 23 1 

 

 
Tabellen viser at 205 av brukerne (77 %) hadde redusert behov for hjemmesykepleie etter 
innsatsteam. 54 % hadde et redusert behov for tjeneste på 1-5 timer pr. uke. 23 % har ingen 
reduksjon i sitt behov for tjeneste. 
Tabellen under viser en sammenligning av 2014 og 2016 når det gjelder redusert behov for 
hjemmesykepleie etter at innsatsteamet har vært inne.  

 

Barnefattigdom  
I 2016 har 66 familier (228 personer) i Arendal kommune fått innvilget opplevelseskort. Kortet 
hjelper fattige familier til å kunne delta på en fritidsaktivitet og ferieturer i skoleferiene. 
Tiltaket finansieres med kommunale midler og statlige fattigdomsmidler, og gjennomføres av 
kulturenheten. Tilbakemeldingen fra de som deltar er svært gode. I 2016 ble det arrangert 
blant annet vinterferie tur til Rauland og sommerferieturer til Danmark. Kriteriet for å få 
innvilget opplevelseskort er EUs fattigdomsgrense. Antall familier som får hjelp er økende. I 
2015 fikk 52 familier hjelp, i 2014 fikk 47 familier hjelp og i 2013 fikk 35 familier hjelp. Det er 

økt antall
timer

Ingen
reduksjon 0 - 1 1 til 2 2 til 3 3 til 5 5 til 10 >10

2014 9 38 47 62 30 57 17 0
2015 13 44 50 43 36 49 23 1
2016 13 62 26 58 43 43 22 0
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fortsatt en stor andel i målgruppen som ikke søker opplevelseskort. Les mer om 
opplevelseskort på: www.arendal.kommune.no/opplevelseskort 

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

Skape aktiv omsorg gjennom samarbeid med pårørende og frivillige. 

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

Enhet Funksjonshemmede  
Enhet Funksjonshemmede har som andre enheter i Helse og Levekår fokus på 
brukermedvirkning og samspill med pårørende. Det er etablert ulike arena for dialog og 
samarbeid med pårørende og i nov 2016 ble det arrangert dialogkafe for pårørende og/eller 
verger til brukere av tjenestene i enheten. Ett av temaene som ble presentert var resultatet 
av pårørendeundersøkelsen. Det ble lagt til rette for spørsmål og dialog rundt bordene. 
Andre tema som ble presentert var enhetens og kulturnettverkets ulike tilbud og tjenester, og 
det ble i tillegg gitt en kort presentasjon av NOU 2016:17 «På lik linje».  
Ettersom det etter hvert er flere eldre utviklingshemmede blant tjenestemottakerne i enheten 
har vi over tid hatt stort fokus på dette. I 2016 ble det derfor tilrettelagt for seminar for 
pårørende i temaet Aldring og Helse hos mennesker med utviklingshemming. Tre av 
enhetens ansatte er ressurspersoner på området og holder kurs i dette temaet for andre 
ansatte, og nå også for pårørende der det er aktuelt. En god og felles forståelse for 
aldringsprosessen hos utviklingshemmede, som ofte starter tidligere enn hos befolkningen 
for øvrig, er av stor betydning for tilrettelegging og oppfølging av den enkelte brukers 
aldringsprosess.  

Enhet Levekår  
Det er ansatt erfaringskonsulenter i Aktivitet voksne. Disse utgjør et viktig tilskudd til øvrige 
ansatte. Flere opplever at det er lettere å åpne seg for personer med samme erfaring som de 
selv. Samarbeidet mellom fagpersoner og erfaringsmedarbeidere gjør tjenestene til brukerne 
bedre. Det gir også håp å se at andre har kommet seg videre i livet og klarer seg godt. For å 
bistå personer som har vært til rusbehandling samarbeider erfaringskonsulentene med Blå 
Kors: «Steg for steg!» og miljøarbeidertjenesten. Innen psykisk helse er 
erfaringsmedarbeidere med i LOSEN sammen med fagpersoner fra aktivitet voksne. 
Motbakkefestivalen startet i det små i 2015. I 2016 ble arrangementet utvidet og gjennomført 
med stor suksess. Det var stor rift om å bli med på fotballturneringen på Sam Eydes plass, 
mange deltagere på turen til Torungen og full trøkk på torvet under konsertene. Alle 
arrangementene er gratis, og er for alle som har opplevd motbakker i livet. Og det har vel de 
fleste gjort. 
Det er gjennom året stor deltagelse på treningen til gatefotball-laget, og 2 av spillerne er tatt 
ut til landslaget i gatefotball! Det skal lages film/TV-serie om alle kandidatene og veien til VM 
som spilles i Oslo 2017. 
Festivalen støttes av Gjensidige stiftelsen og kommunen. Denne festivalen er komme for å 
bli og vil bli arrangert over 3 dager i 2017. 

Enhet Enslige mindreårige  
Enheten har stort fokus på å benytte nærmiljøet i forbindelse med ungdommenes 
fritidsaktiviteter. Alle får en grundig innføring i aktivitetstilbudet i Arendal kommune. 
Vi har bl.a. tett samarbeid med Røde Kors ungdoms- og kvinnegruppe. Vi benytter leksehjelp 
på voksenopplæringen i regi av frivillige. Fortet SMS har introdusert sin mobilapp for alle 
avdelingene. 

http://www.arendal.kommune.no/opplevelseskort
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Enheten har startet en skategruppe med deltakelse av ungdommer fra forskjellige miljøer. 
Ungdommene har deltatt som frivillige på Lions loppemarked på Hove, stilt som frivillig på 
konsert for Kiwanis til inntekt for et barnehjem i Afrika. I arbeidet vektlegges det å skape 
nettverk som ungdommene kan ha utbytte av når de er ferdige i enheten. 

Hjemmebaserte tjenester 
Helsedirektoratet har gitt støtte til pilotprosjektet «sammen inn i felleskap og aktivitet» for 
siste halvår 2016 og fram til 01.04.17. I samarbeid «Med hjertet for Arendal», Tyholmen 
frivilligsentral og Hisøy frivillig sentral har enheten gjort tiltak for forebygge ensomhet hos 
eldre som har sluttet å ta bussen alene, som burde spise middag oftere og de som har hatt 
endringer i helsesituasjon og skal tilbake til hverdagen. Metoden er at hjemmehjelpere 
gjennomfører tre følgeoppdrag med brukere i målgruppen slik at de får en hjelp i oppstarten 
av en aktivitet. Målet er at ny aktivitet og nytt felleskap skal bli en fast del av brukerens 
hverdag. Det er søkt Helsedirektoratet om å videreføre og utvide prosjektet etter 01.04.17. 
Enhetens 11 aktivitetssentre og miljøverter i omsorgsboligene gjør en stor innsats i forhold til 
inkludering og tilbud om ulike typer språk - og arbeidspraksis i samarbeid med Røde kors, 
Nav og voksenopplæringen. Miljøverter har gjennom sin rolle som frivillighetskontakter i 
bemannede omsorgsboliger jobbet med å rekruttere, beholde og følge opp frivillige. Antall 
frivillige øker stadig og representerer en betydelig ressursinnsats for å kunne tilby 
meningsfulle og tilpassede aktiviteter.  
Implementering av Gode pasientforløp og tiltakspakke demens har sikret bedre 
nettverkskartlegging og forbedret samarbeid med både brukere og pårørende i de sonene og 
omsorgsboligene som har implementert denne arbeidsmetodikken i 2016. 

Heldøgns omsorg – boliger og institusjon 
Utvikle differensierte tilbud i helse- og omsorgssektoren, både når det gjelder boligløsninger 
og tjenester, som ikke er knyttet til alder, diagnose eller funksjonsnivå men til faktisk 
hjelpebehov. 

Lavterskelbolig for rusmisbrukere  
Kommunen hadde i begynnelsen av året 8 midlertidige boliger, primært rettet mot 
rusmisbrukere og i noen grad psykisk helse. Disse var plassert med henholdsvis 4 på 
Torbjørnsbu og 4 på Rise. De 4 på Rise ble avviklet etter klager fra nabolaget, samt at 
bygget og plasseringen ikke var hensiktsmessig. Det er vurdert å bygge ytterlig 4 miniboliger 
på Torbjørnsbu, men kommunens investeringsbudsjett setter begrensninger for når dette kan 
skje. I mellomtiden brukes blant annet campinghytter etc. som midlertidige boliger. Det er 
også etablert en nødbolig for familier. 8-9 midlertidige boliger er der behovet vil ligge selv om 
det er et godt system for å skaffe fast bolig. 
Det er etablert 3 forsterkede boliger i 2016 (Høgedal). Ytterlig 3 er planlagt ferdigstilt i løpet 
av våren 2017. Behovet her ligger på ca. 10 forsterkede boliger totalt. Det jobbes sammen 
med Arendal Eiendom KF rundt dette. Boliger til aktive rusmisbrukere er en utfordring fordi 
det er belastende for bomiljøene de blir en del av. Det er derfor vanskelig å finne egnede 
boliger hvor disse passer inn. 

Post 4  
Post 4 var tidligere en avdeling for mennesker med psykiske lidelser, gjerne i kombinasjon 
med en demensutvikling. I løpet av de siste 2 årene har det vært et økende behov for 
korttids- og langtidsopphold i institusjon for mennesker med rusproblematikk og sviktende 
helse og/eller demensutvikling. Det ble i 2015 besluttet at Post 4 skulle åpne opp for å gi 
tilbud til denne brukergruppa, og har i løpet av 2015 og 2016 klart å tilrettelegge et godt 
tilbud. Det har vist seg å følge en del ulike utfordringer med dette, og det har vært behov for 
både økt bemanning og beredskap og for ulike kompetansehevende tiltak. Dette har resultert 
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i en styrking av enhetens/avdelingens budsjett for 2017, og det varsles ytterligere behov for 
2018. 
Tjenestekontoret vurderer hvilken plass som skal benyttes ut i fra pasientens behov og 
tilstand.  

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

Etikk er videreført som et satsingsområde innenfor helse og levekår. Det har vært 2 
samlinger for etikk-kontaktene og deres ledere i 2016. En hel dag i egen regi med praktiske 
øvelser og en halv dag med bistand fra Senter for medisinsk etikk. Tema for denne 
samlingen var: Finnes det vanskelige pårørende, - eller pårørende som har det vanskelig? 
Det ble i høst startet 5 nye piloter som møtes månedlig for å øve på etisk refleksjon under 
veiledning av kreftkoordinator. Dette er viktig trening for at etikk-kontaktene skal lede etisk 
refleksjon på egen arbeidsplass fremover. 
Kommunen var i 2016 en av 3 nominerte kommuner til KS sin etikkpris. Kommunalsjef, 
enhetsleder og etikk-kontakt deltok på arrangementet i desember. 

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

Framtidas utfordringer innen helse- og omsorgstjenester trenger kultur for innovativ tenking 
og utprøving av nye arbeidsmetoder. De største utfordringene vi står ovenfor er at den 
yrkesaktive del av  
befolkningen reduseres betydelig, samtidig med at det blir en sterk vekst i den eldre del av 
befolkningen. For å sikre en bærekraftig kommunal velferdstjeneste i de neste tiårene er vi 
helt avhengige av å finne nye måter å løse disse utfordringene på. Fokus på utvikling av nye 
arbeidsmetoder, utprøving av velferdsteknologiske løsninger og kommunikasjon krever 
innovativ tilnærming.  
Det er jobbet mye med KOSTRA-data og framskrivninger, for å være trygg på hva som er 
våre utfordringer i årene som kommer. Data for både tradisjonelle helse og omsorgstjenester 
og levekår er sett på, og etter hvert presentert i organisasjonen. 
Helsedirektoratet anbefalte i 2014 kommunene å starte overgangen fra analoge til digitale 
trygghetsalarmer. Digitale trygghetsalarmer vil gjøre det mulig å ta i bruk ny 
trygghetsskapende teknologi (alarmer og sensorer) som kan bidra til at brukerne kan bo 
lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Helsedirektoratet gav 
Agder i 2015 oppdraget om å etablere et responssenter (alarmmottak) for digitale 
trygghetsalarmer. Agderkommunene pekte på Kristiansand kommune som prosjekteier av 
satsningen. Oppdraget består i å inngå avtaler for kjøp av digitale trygghetsalarmer, samt 
etablere en bemannet kommunal tjeneste for mottak av alarmer. Oppdraget suppleres med 
anskaffelse av annen nødvendig trygghets- og varslingsteknologi både for hjemmeboende 
og beboere på institusjon. Oppdragets innhold og intensjon sammenfaller med Arendal 
kommunes behov for utskiftning og utvikling av eksisterende teknologi og tjeneste for 
trygghetsalarmer. Arendal planlegger en overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer i 
løpet av 2017.  

Kompetanse og kultur  
Virksomheten i helse- og omsorgssektoren skal være kunnskapsbasert. Rekruttere og 
beholde kvalifiserte medarbeidere i helse- og omsorgssektoren.  
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Strategisk kompetanseplan 
Arbeid med revisjon av strategisk kompetanseplan for helse og levekår ble påbegynt 
november 2016. Planen som ble ferdigstilt 01.03.17, tar utgangspunkt i satsingsområdene 
for helse og levekår. Enhetene følger opp føringene i «Strategisk kompetanseplan» i sine 
aktivitetsplaner. Aktivitetsplanene skal sikre god planlegging, forankring og prioritering av 
kompetansetiltak ute i tjenestetilbudene.  

Kulturkartlegging i helse og levekår 2016 
Helse og levekår foretok i 2016 en ressursgjennomgang innen tjenestene. Konsulentfirmaet 
PwC ble engasjert til å gjøre en utredning for Arendal, som bygger på KS-rapporten 
«Ressursbruk i PLO. Betydningen av organisering, ledelse og kultur». Det ble foretatt en 
kartlegging av organisasjonskulturen i helse og levekår med hensikt å skape bevissthet rundt 
betydningen av kultur og ledelse. I spørreundersøkelsen ble alle ansatte bedt om å velge 
verdier som beskriver: «hva som er viktig for deg personlig, hva du opplever at helse og 
levekår har fokus på som organisasjon i dag, og hvordan du ønsker at organisasjonen skal 
utvikle seg fremover.» Oppsummeringen fra denne kartleggingen og påfølgende workshops 
var at helse og levekår i all hovedsak har en sunn organisasjonskultur som kjennetegnes av 
faglig dyktighet, teamarbeid, samarbeid, brukermedvirkning, ansvarlighet, humor og respekt. 
Det er viktig å beholde en organisasjonskultur som ivaretar dette, men i tillegg trenger vi å 
øke fokus på faglig utvikling, felles visjon og tillit.  
Kulturkartleggingen følges opp på ulike måter og i ulike ledd i organisasjonen. Resultatene er 
fulgt opp i arbeidet med strategisk kompetanseplan 2017 -2020. I tillegg er det innført 
nyhetsbrev der hovedmålsettingen er å dele informasjon og kunnskap om hva som foregår i 
sektoren. Hensikten er også at de skal bidra til at ledere og ansatte får en felles forståelse av 
utfordringsbildet og målsettinger for tjenestene – både på kort og lang sikt. Helse og levekårs 
visjon «Sammen kan vi» har fått fast plass i nyhetsbrevet, der det deles gode eksempler fra 
tjenestene.  

Økonomi og tjenesteproduksjon i helse og levekår  

Økonomi  
I helse og levekår er resultatet for fem av enhetene positivt, men til tross for dette har 
sektoren et merforbruk på 3,987 mill. kroner. Det er hjemmesykepleien og barnevernet som i 
hovedsak er årsaken til dette. Det vises for øvrig til enhetenes årsrapporter, for detaljer. 

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

Arendal kommune samlet 2014 2015 2016 

Antall institusjonsplasser korttid  42 51* 52* 
Antall plasser utskrivningsklare pasienter  2 2 2 (4)** 
Antall plasser kommunal øyeblikkelig hjelp 10 10 10 (8)** 
Antall institusjonsplasser rehabilitering 9 9 9 
Antall institusjonsplasser langtid 284 283 283 
Herav - antall langtidsplasser fortsatt boliggjort 4 3 3 
Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass 
sykehjem/bokollektiv/aldershjem 33,4 34 32 

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass rehabilitering døgn 
(Myratunet) 23,6 30,4 26,9 

Antall brukere av hjemmesykepleie i løpet av året 1 466 1 555 1 601 
Antall brukere av hjemmesykepleie pr 31.12 969 1 023 1 039 
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Arendal kommune samlet 2014 2015 2016 

Antall brukere av kommunal hjemmehjelp i løpet av året  906 877 760 
Antall brukere av hjemmehjelp i løpet av året – privat utfører 34 37 43 
Antall brukere av hjemmehjelp pr 31.12 736 711 680 
Antall brukere dagrehabilitering 94 66 73 
Antall brukere under 67 år (alle tjenester) 
Tjenester unntatt tekniske hjelpemiddel 

1 741 
1 472 

1 869 
1 524 

2 138 
1 684 

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

2 228 
1 915 

2 178 
1 943 

2 386 
1 945 

Antall brukere som har tjenesten hjelpemiddelformidling (bevegelse, 
syn, hørsel, kognisjon) 2 246 2 406 2 604 

Antall brukere som har fått tildelt boligtilrettelegging  29 8 14 
Antall brukere med trygghetsalarm pr 31.12.11 682 691 676 
Personer over 80 år bosatt i kommunen 1 857 1 848 1 898 
Personer over 90 år bosatt i kommunen 360 384 391 

Produksjonstall omsorg 

*I perioden mars-september 2016 kjøp av 3 plasser.  

**1. juli 2016 ble KØH redusert fra 10 til 8 plasser og UKP ble økt fra 2 til 4 plasser 

Kort- og langtidsplasser 
Fra 2015 har Arendal kommune erfart et økt behov for korttidsplasser. Årsakene er blant 
annet færre korttidsplasser som følge av etablering av KØH på Myratunet, perioder hvor 
korttidsplassene har vært belagt av brukere som venter på ledig langtidsplass og for få 
omsorgsboliger med heldøgnsomsorg og pleie. Som tiltak for å øke antall korttidsplasser i 
kommunen, vedtok bystyret i forbindelse med behandlingen av 1.tertial 2016, å opprette 
midlertidige dobbeltrom på Myratunet. Det ble også opprettet midlertidige beredskapsplasser 
på flere av våre langtidsinstitusjoner. I tillegg ga bystyret tilslutning til å kjøpe tre 
institusjonsplasser av Tvedestrand kommune. I 2. tertial vedtok bystyret at det skulle 
etableres korttidsavdeling ved Solhaug Aldershjem.  
Dobbeltrom på institusjon er ingen ønsket løsning, og tiltaket er derfor ment å opphøre når et 
mer varig tilbud er etablert. Det er meldt at brukere opplever det belastende å måtte dele rom 
med andre, og for ansatte medfører dobbeltrommene krevende arbeidssituasjoner, fordi det 
er trangt både på rommene og i fellesrom. 

Endring i brukervolum i hjemmebaserte tjenester – hvorfor? 
Antall brukere i hjemmesykepleien varierer gjennom året. Antall brukere i gjennomsnitt for 
2015 var 888, mens samme tall for 2016 var 917. Det betyr at gjennomsnittlig antall brukere 
har økt med 29 fra 2015 til 2016. Dette tilsvarer en økning på 3,3 %. Økningen i antall 
brukere fra 01.01.16 – 31.12.16 har vært 16. Dette gir en økning på 1,6 %. 
Styringstall som beskriver tid for å utføre tjenesteoppdrag iht. enkeltvedtak viser en relativ 
sterk økning i 2016. IPLOS/ADL score viser derimot en nedgang. Styringstall som spriker har 
sammenheng med etterslep i registrering og oppdatering. Hjemmesykepleien har arbeidet 
med oppdatering og skal ha korrekte styringstall innen mars 2017.  
Selv om styringstallene PT ikke gir en entydig konklusjon melder ansatte i hjemmesykepleien 
om at det over tid er blitt flere brukere med behov for mer oppfølging Årsakene knyttes til 
effekten av samhandlingsreformen og det faktum at stadig flere ønsker å bo lenger i eget 
hjem og også avslutte livet hjemme. 
Antall brukere av hjemmehjelp fortsetter å falle noe. Utviklingen følges nøye med tanke på 
bemanningsbehov. 
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Hjelpemiddelformidling 
Kommunalt hjelpemiddellager, Transporttjenesten og Trygghetsalarmtjenesten har 10,25 
årsverk fordelt på følgende oppgaver: 

• Kjøring til og fra 10 kommunale dagsenter 
• 1 årsverk som kjører tøy mellom vaskeri og alle kommunale institusjoner. 
• 1 årsverk trygghetsalarmer 
• 1 årsverk på kommunalt hjelpemiddellager som håndterer resepsjon, samt all  
koordinering av leveringsklart utstyr til kommunens mange innbyggere. 
 
7,25 årsverk dekker kjøring til kommunens 10 dagsenter, kjører smitteavfall og blodprøver fra 
alle kommunes institusjoner samt montering, utkjøring og retur av hjelpemidler til kommunes 
innbyggere. 
Kommunalt hjelpemiddellager har hatt en stor økning i arbeidsoppdrag etter innføring av 
samhandlingsreformen, og fokus på lengst mulig i eget hjem. Innstallering av sykehussenger 
i private hjem er en av arbeidsoppdragene som er veldig tidkrevende og som har økt i 
mengde. Mye av hjelpemidlene kommer i flatpakker fra hjelpemiddelsentralen og krever 
monteringstid. Kapasiteten i denne tjenesten er i dag sprengt, og det er ikke rom for nye 
oppgaver eller for den del økt volum. 
Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter (pasienter som er klare for overføring til 
kommunen) 

År 2014 2015 2016 

1. kvartal 1 67 219 
2. kvartal  2 66 215 
3. kvartal 59 74 12 
4. kvartal 58 151 102 
Totalt antall døgn 121 346 548 

Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter 

*De siste 17 innsigelsene er ikke ferdig behandlet ennå.  

I 2014 innebar antall utskrivningsklare pasienter at Arendal kommune betalte 
spesialisthelsetjenesten 510 600 kroner. I 2015 var kostnaden 1,57 mill. kroner, dvs. et 
merforbruk ift. budsjett på 379 000 kroner. I 2016 er kostnaden 1,96 mill. kroner, som gir et 
merforbruk ift. budsjett på 770 000 kroner. 

Utviklingshemmede 2014 2015 2016 

 Boveiledertjeneste antall brukere 94 103 113 
 Brukere Ellengård dagsenter 65 63 68 
 Brukere avlastning (Fagerheim, Røedtunet, Myratunet, 
Jovanntunet*) 31 29 33 

Antall beboere i bolig/leilighet med bemanning og institusjon 64 68 77 
Utviklingshemmede – antall brukere 

Det er 4 brukere med avlastning på Neskilen i tillegg i 2016 

I juni 2016 ble tre bofellesskap bestående av til sammen 11 boenheter avviklet. 
Erstatningene for disse var etablering av Neskilen bofellesskap i tidligere Eydehavn 
Helsehus med 8 boenheter og 2 avlastningsplasser, utvidelse med 2-mannsbolig tilknyttet 
Nyskogen bofellesskap, og utbygg ved Myra bofellesskap som frigjorde 1 leilighet til 
bosetting. Våren 2016 ble også Romstølen bofellesskap ferdigstilt. Romstølen er etablert 
som borettslag der beboerne selv står som eiere av bygget, og der kommunen leier 
personalbase. 9 beboere er bosatt i borettslaget. Prosessene i forhold til å etablere de nye 
botilbudene har vært krevende og en av utfordringene var at innflytting og drift i Neskilen og 
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Romstølen bofellesskap måtte samkjøres og skje parallelt. Innflytting på Romstølen med 
delvis drift skjedde likevel fra medio mai, dvs. ca. en måned før Neskilen, noe som resulterte 
i ekstra kostnader til bemanning. Rutiner og samspill skulle på plass, ansatte skulle bli kjent 
med nye brukere, og brukerne med de ansatte. Innsatsteamet har bistått der dette har vært 
hensiktsmessig. Ved overgangen til 2017 og etter ca. et halvt års drift i de ulike tilbudene, 
uttrykker de fleste brukerne stor grad av trivsel. 
I flere år har det vært jobbet for å skaffe nye lokaler for Ellengård aktivitetssenter. Etter 
bystyrets vedtak des. 2015 ble det besluttet at det ikke var aktuelt med nybygg som 
erstatning for de 5 avdelingene ved Ellengård. Bystyret besluttet at rådmannen skulle finne 
egnede leieobjekt til Ellengårds drift. 
Arbeidet med å skaffe egnede lokaler for leie ble straks iverksatt, og allerede 28.04.16 ble 
sak om nytt lokale for Ellengård aktivitetssenter vedtatt i bystyret. I Sølvkrokens lokaler på 
Krøgenes var det store arealer til leie, og med noen tilpasninger ville disse kunne passe godt 
for formålet. Vår, sommer og høst 2016 har vært brukt til utarbeidelse leiekontrakt, 
tilpasninger av bygg, samt til planlegging og forberedelser for å starte opp i lokalene på 
Krøgenes. Oppstartdato ble satt til 02.01.2017. 

Psykisk helse og rus 2014 2015 2016 

Boveiledertjeneste antall brukere 117 147 128 
Miljøarbeidertjenesten antall brukere 127 138 147 
Brukere Arendal dagsenter 82 79 -* 
Antall bruker av psykiatrisk sykepleietjeneste 412 408 393 
Antall brukere innsatsteam psykisk helse 11 43 145 

Psykisk helse og rus – antall brukere  

*Arendal dagsenter - Tilbudet er avsluttet 

Innenfor miljøarbeidertjenesten og psykiatrisk sykepleietjeneste inkl. innsatsteam psykisk 
helse har det vært økning over tid når det gjelder antall brukere. Innsatsteam i begge 
tjenestene er et virkemiddel for tidlig innsats og korte forløp. 
Det fattes ikke lenger vedtak på aktivitetstilbud i psykisk helse. Dette er lavterskeltilbud som 
ikke registreres i vårt fagsystem Gerica. Se for øvrig lenke, som gir god informasjon om våre 
aktivitetstilbud. 
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-og-levekar/friskliv-og-aktivitet/aktivitet-
voksne/om-aktivitet-voksne/ 

Aktivitetstall i barneverntjenesten 2014 2015 2016 

Nye meldinger 478 524 531 
Nye meldinger – andel under 6 år i % 37 28 33 
Henlagte meldinger 120 111 106 
Nye undersøkelser 358 413 425 
Henlagte undersøkelser 215 238 249 
Fristoverskridelser i løpet av året 180 29 16 
Aktive saker pr. 31.12 460 484 514 
Antall barn i frivillige tiltak pr. 31.12 299 315 333 
Antall barn under omsorg av barnevernet 31.12 45 45 55 
Antall barn i tillegg plassert utenfor hjemmet 31.12  43 47 40 
Årsverk barnevern ekskl. enhetsleder 34,0 39 42 

Barneverntjenesten 

Barnevernet jobbet med 900 barn i løpet av 2016. Det ble gjort 45 hastevedtak i løpet av 
året. Antall barn under omsorg har økt med 22 % fra 2015 til 2016. 

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-og-levekar/friskliv-og-aktivitet/aktivitet-voksne/om-aktivitet-voksne/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-og-levekar/friskliv-og-aktivitet/aktivitet-voksne/om-aktivitet-voksne/
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Prosess barnevern 
Barnevernet har vært gjennom et krevende år. Det har vært skifte av barnevernleder og en 
betydelig utskifting av ansatte. Det ble gjennomført en ekstern evaluering i vår og en prosess 
med fokus på målstyring og kulturutvikling i høst, begge med bistand fra PwC. De ansatte 
har vært sterkt involvert i prosessen, og en politisk styringsgruppe har ledet arbeidet i 
samarbeid med hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og ledelsen. Det er utarbeidet samfunns- 
og brukermål, samt prosessmål. Dette for å sikre både at en gjør de riktige tingene, men 
også at en gjør tingene riktig. Det er også jobbet med verdier og utarbeidet mål for 
medarbeiderne og organisasjonen for å sette den i stand til å nå formålet for 
barneverntjenesten, jf. barnevernloven: 

• Sikre at barn og unge som leder under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 

• Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 
 
Lederteamet er på plass og det er ansatt fagkonsulent som har som hovedoppgave å være 
pådriver for at barneverntjenesten har en god faglig kvalitet, struktur og effektiv metodikk, og 
bidra til god kommunikasjon og informasjonsflyt internt og eksternt. Det er også nedsatt en 
egen økonomigruppe for å få bedre kontroll på utgifter og inntekter. 
Det er god stemning i avdelingen, tross fortsatt stort arbeidspress.  
Lokalitetene er sprengt og det er helt nødvendig å finne større, egnede lokaler for å få en 
funksjonell tjeneste. 

Østre Agder Krisesenter - aktivitet 2014 2015 2016 

Dagbrukere kontakt/besøk 429 267 164 
Kvinner på opphold i krisesenteret 53 46 43 
Menn på opphold i krisesenteret 4 4 4 
Antall barn på opphold I krisesenteret 27 20 34 
Overnattingsdøgn voksne 1 827 2 209 1 345 
Overnattingsdøgn barn 1 464 1 186 573 
Arendal kommunes andel beboere i % 55 50 45,7 

Østre Agder krisesenter – aktivitet 

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

Legevakt - aktivitet 2014 2015 2016 

Telefoner/konsultasjoner/sykebesøk 90 302 74 235 86 980 
Legevakt - aktivitet 

Nødnett 
I september 2016 tok Legevakten i bruk Nødnettet. Dette betyr at all telefonbetjening foregår 
på PC- skjerm (ICCS). Legevakten og fastleger i samarbeidskommunene responderer på 
oppkall fra AMK/ambulanser på håndradioene. Ved store hendelser kan Helse, Brann og 
Politi kommunisere i samme nett. Legevakten er blitt en tydeligere aktør i den 
akuttmedisinske kjeden. Arbeidet med beredskapsplan for flytting av legevakten i en 
eventuell krisesituasjon, ble igangsatt høsten 2016. Denne vil ferdigstilles i 1. kvartal 2017. 
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Oppbemanning 
På bakgrunn av underbemanning i mange år, konklusjonen fra legevaktutredningen (2014), 
samt Akuttforskriften (april 2015) med bl.a. krav til svartid på telefon, ble det besluttet at 
bemanningen skulle styrkes fra 1. juli. Dette ble dekket med midler fra Østre Agder for 2016, 
og lagt inn i budsjettet fra 2017. Oppbemanning til tre sykepleiere på natt ble gjennomført i 
løpet av høsten 2016. Oppbemanning på kveld og helg har tatt lengre tid enn ønsket, men 
blir iverksatt i løpet av 1. kvartal 2017.  
Ny overlege i 100 % for KØH/LV startet opp 1.november. 

Bosetting flyktninger  

Bosetting over 18 år  
Det er bosatt 115 flyktninger i 2016. I tillegg kommer enslige mindreårige flyktninger. 
Kommunen tar nå imot det antallet som IMDI har anmodet om. Kommunen er opptatt av at 
spørsmålet om integrering og inkludering omfatter flere enheter. Det er etablert felles ukentlig 
møte på ledernivå mellom NAV, Voksenopplæringen, Enhet for enslige mindreårige og 
oppvekst for god koordinering av tjenestene. Kommunen er også med i KS sitt 
program/prosjekt rundt inkludering. Den nyansatte inkluderingskoordinatoren er et godt grep 
for å samordne utvikling og satsingsområder opp mot rådmann og bystyre. Kommunen er 
godt rustet til å utvikle seg videre å inkludere flyktningene enda bedre enn tidligere, noe som 
støttes av et aktivt bystyre. 
 

Introprogram 2016 

Introduksjonsprogrammet har hatt stor aktivitet, som følge av økt bosetting. Her jobbes det 
aktivt med norskopplæring og aktiviteter som skal føre til arbeid. Overgangen til arbeid og 
utdanning i etterkant av Introduksjonsprogrammet er god i forhold til sammenlignbare 
kommuner. Det er spesielt gledelig at antall på sosialhjelp er svært lav og at bruken av NAV 
sitt virkemiddelapparat er god. 
I 2016 var det ingen av våre deltakere som gikk over til sosialstønad etter endt Introprogram. 
Det vil si at alle som var ferdige med intro er i aktivitet per i dag i regi av Nav (28 %).  

Enslige mindreårige flyktninger  
Vedtak om bosetting av 35 enslige mindreårige flyktninger ble redusert til 28, og 21 
ungdommer ble bosatt i 2016.  
Opprettelse av 3 nye bofelleskap, 2 for barn under 15 år med oppstart i august 2016 og 1 
bofelleskap for ungdommer over 15 år med oppstart i oktober 2016.  

33 %

28 %

28 %
0 %

0 %
0 %

11 %

Resultat for introprogram 2016
Arbeid + utd. Grunnskole Nav tiltak Sosialstønad Ikke arb.søk Trygdytelser Annet
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Mottak 
Ved inngangen av 2016 var det 9 asylmottak i Arendal med plass til 824 asylsøkere.  

• Hero Norge AS: Arendal Herregård, akutt innkvarteringsmottak med 150 plasser 
• Hero Norge AS: Hove leir, akutt innkvarteringsmottak med 200 plasser 
• Hero Norge AS: Hove leir, midlertidig asylmottak for 40 enslige mindreårige asylsøkere 
• Hero Norge AS: Desentralisert asylmottak med 180 plasser  
• Egebo AS: Desentralisert asylmottak med 230 plasser  
• Aleris: Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, Løddesøl, 5 barn 
• Aleris: Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, Nordstranda, 7 barn 
• Tiltaksgruppen: Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, Bjorbekk, 6 barn 
• NOS AS: Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, Munkestø, 6 barn 
 
Våren 2016 stoppet flyktningstrømmen brått og akuttmottakene ble avviklet april 2016, EMA-
mottaket ble avviklet 1.10.2016, Egebo og to omsorgssentre var avviklet innen 1.12.2016. 
Ved utgangen av året var det kun ett desentralisert mottak igjen (Hero avvikles 1.3.2017) og 
to omsorgssentre med hhv. 3 og 2 beboere (Aleris avvikler sitt siste mottak i februar 2017, 
dermed gjenstår kun Tiltaksgruppen med 3 beboere). 
I etterkant har vi gjennomført en evaluering med både interne og eksterne aktører. Når man 
tar høyde for at det var en krisesituasjon, hvor statlige organer som UDI og Helsetilsynet 
manglet systemer for å håndtere det store antallet asylsøkere, oppgir driftsoperatørene at de 
opplevde Arendal kommune som løsningsorientert og positiv, de møtte tjenester som var 
handlekraftige og ledere og medarbeidere som handlet ut fra menneskelige hensyn, uten å 
vente på at systemene og regelverket ble tilpasset situasjonen. Det er grunn til å være stolt 
av organisasjonen vilje og evne til å håndtere krisen! Vi tar vare på erfaringene vi gjorde og 
utarbeider en sjekkliste for senere bruk. Selv om flyktningkrisen er avblåst i Norge er antall 
mennesker på flukt i verden rekordhøyt.  

Planarbeid 

Kommunedelplan tidlig innsats  

Strategi inkludering satsningsområde i kommunedelplan Tidlig innsats 
I Planprogram 2016-2019 ble det vedtatt at det i løpet av planperioden skulle utarbeides en 
strategi for inkludering, som oppfølging av satsingsområde «TILHØRIGHET» i 
Kommunedelplan Tidlig innsats. I tillegg gjorde Bystyret følgende budsjettvedtak: «Bystyret 
ønsker utarbeidet en Handlingsplan for inkludering. Det er viktig å skape en felles forståelse 
av kommunens levekårsutfordringer. Vi må bygge videre på den kunnskap som er 
dokumentert i Levekårsrapporten 2014 og i den nylig gjennomførte Ung Data-undersøkelsen, 
samt kunnskap vi har i forhold til påvirkningsfaktorene til innbyggernes psykiske og fysiske 
helse.» Dette ble jobbet med i 2016, og sak fremmet bystyret tidlig 2017.  

Strategisk plan for hjemmebaserte tjenester  
Med ambisjoner om å ruste hjemmesykepleien til å møte økte utfordringer har Bystyret i 
2016 vedtatt en Strategi- og tiltaksplan for hjemmebaserte tjenester for 
handlingsplanperioden 2017-2020. Målet er å utvikle en kvalitativ og riktig dimensjonert 
tjeneste for hjemmeboende som er i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer. 
Arendal kommune vil de neste årene stå ovenfor store utfordringer som må løses. 
Bakgrunnen er både økningen i antall eldre over 80 år, demens og dårlig score på mange 
forhold som berører levekår og folkehelse i vår kommune. Det vil bl. a. bli mange flere eldre 

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/200581/behandlinger/1/1
https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/200581/behandlinger/1/1
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og mer sammensatte problemstillinger på grunn av økt levealder. I hjemmesykepleien har 
det allerede vært en økt kompleksitet og en økning i antall brukere og tjenestevolum. 
Med ambisjoner om å ruste hjemmesykepleien til å møte økte utfordringer har Bystyret i 
2016 vedtatt en Strategi- og tiltaksplan for hjemmebaserte tjenester for 
handlingsplanperioden 2017-2020. Målet er å utvikle en kvalitativ og riktig dimensjonert 
tjeneste for hjemmeboende som er i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer.  
Planen beskriver utfordringer, mål og satsningsområder. Hovedmål i planen er: 

• Utvikle en forebyggende og kvalitativ god tjeneste hvor bruker- og pårørende involvering 
står sentralt for å utsette behovet for kommunale tjenester og unngå unødvendige 
innleggelser.  

• Legge til rette for at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme med færrest antall personer 
som yter tjenester.  

• Sikre rett tjeneste til rett tid. Brukere som trenger det må ha nok og riktig tjenesteinnsats 
spesielt i starten, for å sikre tidlig og helsefremmende innsats for trygge hjem og trygge 
overganger og forløp.  

• Alle innenfor, ingen utenfor. 
• Samskaping med frivillige, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner. 
• Rekruttere, beholde og utvikle kvalifisert personell i hjemmesykepleien. 
 
Link til Strategi og tiltaksplan: O:\Enheter\Hjemmebaserte tjenester\Styrende 
dokumenter\Strategiplan\Strategi og tiltaksplan 2017-2020 Hjemmebaserte tjenester.docx 

Beredskap 

Miljørettet helse- og smittevern  
Gjennom tilsyn og rådgivning er kommunens pålagte oppgaver etter smittevernloven og 
folkehelseloven løst, herunder tuberkuloseundersøkelse av nyankomne utlendinger. Vi har 
bistått kommunens personell å håndtering av en rekke saker og behandlet om lag 30 klager 
fra publikum etter Forskrift om miljørettet helsevern. Tilsyn med inneklima på Hisøy skole er 
fullført. Tilbud til 1500 kvinner om HPV-vaksinasjon ble lansert i samarbeid med fastlegene. 

Psykososialt kriseteam  
Psykososialt kriseteam bistår i tilfeller der det er akutt behov for hjelp som følge av plutselig 
og uventede kriser/dødsfall til barn/unge og voksne. I 2016 har mange av de berørte vært 
barn og unge, og oppfølging av disse er høyt prioritert. 

Psykososialt kriseteam - aktivitet 2014 2015 2016 

Oppdrag 19 20 27 
Personer 115 120 233 

Psykososialt kriseteam - aktivitet 

Bruker- og pårørendetilfredshet  
Det er gjennomført brukerundersøkelse i 2015 i regi av Linda Lai. Arbeid med resultatene av 
denne er jobbet med i enhetene i 2016 

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

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/200581/behandlinger/1/1
https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/200581/behandlinger/1/1
file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Hjemmebaserte%20tjenester/Styrende%20dokumenter/Strategiplan/Strategi%20og%20tiltaksplan%202017-2020%20Hjemmebaserte%20tjenester.docx
file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Hjemmebaserte%20tjenester/Styrende%20dokumenter/Strategiplan/Strategi%20og%20tiltaksplan%202017-2020%20Hjemmebaserte%20tjenester.docx
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6. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING 

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

Vekst og verdiskaping 

Sysselsetting 
Sysselsetting og arbeidsmarked  2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Sysselsatte med bosted i Arendal  20 519 20 619 20 829 20 876 21 080 20 023 
Sysselsatte med arbeid i Arendal  21 403 21 397 21 803 22 222 21 942 21 016 
Netto innpendling  884 778 974 1 346 862 993 

* siste år med data 

Antallet sysselsatte innbyggere reduseres med 1057 personer fra 2014 til 2015 som er den 
siste periode det foreligger tall for. Det gir en reduksjon i sysselsettingen på over 5,0%. 
Samtidig lå befolkningsveksten på dette tidspunkt på 1,3-1,4 %.  
Det var samtidig en reduksjon i tallet på arbeidsplasser i kommunen på 926. Det utgjør en 
reduksjon på 4,4 % i antall arbeidsplasser i Arendal. På grunn av omlegging av 
datagrunnlaget fra 2014 til 2015 er antallet sysselsatte / arbeidsplasser på landsbasis 
redusert med 2,4 %. Hvis forholdet er det samme i Arendal som i landet som helhet forklarer 
det halvparten av nedgangen. 

Arbeidsledighet 

 
Arbeidsledighet fordelt på grupper og kvartal 

Arbeidsledigheten har i den siste treårsperiode viste en liten økning, men med en positiv 
trend i 2015. Det har ikke vært store endringer i forholdet mellom ikke-innvandrere og 
innvandrere når det gjelder ledighet.  
HOVEDMÅL: Vilje til vekst, miljø og verdiskaping – Arendal blant Norges beste 
næringslivskommuner 
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 2016. Næringssjefen har i 2016 hatt flere 
møtepunkt med bedrifter i kunnskapshavna og i resten av kommunen. De mest benyttede 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4

Ikke innvandrere Innvandrere i alt



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

44 
 

fora for samhandling har også i 2016 har vært Kontaktforum for Sørlandet Kunnskapshavn, 
Agdering og partnerbedriftene for TEDx Arendal. I 2016 har det vært regelmessige 
møtepunkter mellom Arendal og Grimstad kommuner, Etablerersenteret IKS, Arendal 
Næringsforening og Grimstad Næringsråd om videre samarbeid innen næringsutviklings- og 
gründersatsing i Arendal-Grimstadregionen. 
En oppdatert samfunnsanalysen for Østre Agder som ble fremlagt i 2016 viser at 
arbeidsplassutviklingen i Østre Agder fremdeles er lavere enn landsgjennomsnittet båre i 
offentlig og privat sektor. Også 2016 var et krevende år for den oljerelaterte 
næringsvirksomheten. Flere Arendalsbedrifter har fått merke dette ved ytterligere 
nedbemanninger. Det må fortsatt arbeides aktivt, både politisk og administrativt, for å oppnå 
bedre resultater i årene som kommer. Dette arbeidet er samordnet gjennom Strategisk 
Næringsplan for Østre Agder. Oppfølgingen av planen er organisert opp med egen 
prosjektleder delvis finansiert gjennom Byregionprogrammet.  
I tillegg til dette ble det høsten 2016 igangsatt arbeid med en Næringspolitisk handlingsplan 
for Arendal. Planen er kommet til i et tett samarbeid mellom styret i Arendal Næringsforening 
og bystyrets Komite for kultur, miljø og næring og skal sluttbehandles i bystyret våren 2017.  
DELMÅL: Tilby konkurransedyktige næringsarealer for eksisterende næringsliv og for 
tilflytting av nye bedrifter 
I regi av Kystveien Utvikling ble reguleringsplan for Kunnskapshavna 3 vedtatt i juni 2015. 
Reguleringsplanen for Kunnskapshavna 3 hjemler betydelige utbyggingsarealer for nye 
kunnskapsbedrifter. Planen skal revideres i 2017 og området er planlagt byggeklart tidlig 
2018.  
Ut over dette har rådmannens stab Samfunnsutvikling samarbeidet med eiendomsforetaket 
om utarbeidelsen av Kommunedelplan for Agderparken Nord. Et planforslag forventes 
førstegangsbehandlet våren 2017. 
DELMÅL: Utvikle konkurransefortrinn innenfor bærekraftig næringsutvikling 
De maritime og marine næringene i Norge sysselsetter mer enn 100 000 mennesker og 
skaper store verdier. Den norske maritime og marine strategien er å opprettholde Norges 
posisjon som en verdensledende nasjon innen disse næringsområdene. Partnerskapet Blå 
Vekst på Agder ble etablert i 2016 for at de deltagende kommunene på best mulig måte kan 
bidra til gjennomføring av den nasjonale strategien på Agder. Initiativet til nettverket ble tatt 
fra Arendal kommune. 
Partnerskapet har følgende målsettinger: 
1. Bidra til at etablerte næringsaktører får nye vekstmuligheter, gjennom utvikling av nye 

produkter og nye markeder for eksisterende produkter 
2. Skape arenaer for å utveksle kunnskap og ideer 
3. Kommersialisere ideer, kunnskap og forskning 
4. Formidle kunnskap (biologi, geologi, marin forskning mm 
5. Stimulere til gründerskap innen de maritime og marine næringer 
6. Utvikle konkrete tilbud innen besøksnæringen (etablering av nye tilbud, koordinering av 

eksisterende tilbud) på tvers av kommunegrenser 
7. Tiltrekke Agder FoU-midler og kapital til omstilling, nye produkter og forskning 
8. Benytte hverandres nettverk på tvers av kommunegrenser 
9. I fellesskap søke ekstern finansiering til konkrete prosjekter, i partnerskap og med andre 

aktører 
 
Partnerskapet ble ved oppstart etablert av Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, 
Kristiansand og Farsund kommune. Andre kommuner som ønsker å slutte seg til 
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partnerskapet er velkommen. På sikt er det ønskelig at alle kystkommunene på Agder deltar i 
partnerskapet. 
Arendal kommune er fortsatt partner i Klimapartnere. Det er et nettverksprosjekt hvor 
offentlige og næringslivspartnerne deler kunnskap, nyheter og informasjon om klima og 
miljøspørsmål. I tillegg forplikter partnerne seg til å kartlegge/måle sine klimautslipp og til å 
utarbeide plan for reduksjon av disse. Formålet med Klimapartner er å støtte og stimulere til 
klima- og miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder. 
Nettverket hadde i 2016 aktiviteter med frokostmøter samt konferanser tilknyttet 
Arendalsuka. Nettverket er sikret finansiering ut 2017. 
Arendal kommune er dessuten aktiv bidragsyter til Miljøfyrtårnsertifisering av offentlige og 
private virksomheter. Kommunen er regional sertifisør og veileder for Miljøfyrtårn. 
DELMÅL: Videreutvikle handelsbyen Arendal 
Sentrumshandelen samlet sett har brukbare omsetningstall også i 2016. Flere virksomheter 
har fornyet sine handelskonsept og det har også foregått en fysisk relokalisering av en del 
virksomheter i de gamle bykvartalene som samlet har vært vellykkede. Kommunen 
samarbeider tett med Arendal By AS for å skape best mulige vekstvilkår i sentrum. 
Byutviklingsprosjektet Levende Lokaler ble igangsatt i 2016 som et nasjonalt pilotprosjekt 
tilknyttet Norsk Design og arkitektursenter (DogA). Prosjektet er et samarbeid mellom 
Arendal By AS, Arendal Kulturforum, Med Hjerte For Arendal og Arendal kommune. 
Prosjektet ser på nye forretningskonsept, på alternativ og temporær bruk av byrom, 
forenkling av lov- og regelverk, kunst i offentlige rom, bruk av arrangement og konferanser, 
samskaping mm. 
DELMÅL: Styrke Arendal som opplevelsesby og reisemål 
Den viktigste arenaen for produktutvikling for byens reiselivs- og opplevelsesnæringen er 
fortsatt reiselivs-clusteret Usus, hvor flere lokale reiselivsbedrifter er med. Agderbedrifter 
samarbeider om kompetanseutvikling og driver erfaringsdeling. Kommunal innsats i Usus har 
foregått gjennom de selskapene vi har eierinteresser i (Canal Street/Hove Utviklingsselskap) 
og via Vitensenteret. Vitensenteret Sørlandet har i 2016 styrket sin posisjon ytterligere som 
reisemål og opplevelsesbedrift i regionen. Det vises til eget årsrapport for enheten 
Vitensenteret. 
Arendalsuka har også vokst seg større og bidrar sammen med Arendalskonferansen 
(Fremtidens Kommuner), TEDx Arendal og Canal Street til å forsterke Arendals 
attraksjonskraft. I løpet av de fem årene som er gått siden oppstart har Arendalsuka fått en 
tydelig posisjon som politisk møteplass. TedX Arendal oppnådde i 2016 Level 2-status og ble 
av TEDx-ledelsen i New York ranket som et av verdens beste TEDx arrangement.  
DELMÅL: Sikre og videreutvikle landbruksnæringen 
Det er behandlet 40 saker angående deling etter jordloven, omdisponering og konsesjons 
saker med mer. Det er 9 mer enn i 2015. Det er mottatt og ekspedert ca. 260 
egenerklæringer (noe usikkert). Det er behandlet 198 søknader om produksjonstillegg og 
godkjent 195. 48 søknader om regionale miljømidler. Det er innvilget og behandlet 7 
søknader om spesielle miljøtiltak i landbruket med et samlet tilskudd på 175.000 kroner. 
Den nye tilskudds ordningen til drenering har gitt 8 søknader og ca. 180 daa ble drenert med 
et samlet tilskudd på 188.025 kroner som var en betydelig del av fylkespotten. Det ble 
utbetalt 250.000 kroner i kommunale midler til driftsbygninger/prosjekter i landbruket. I tillegg 
er det behandlet 8 søknader om BU-midler (bygdeutviklingsmidler) til tradisjonelle og nye 
næringer med samla tilskudd på ca. 1.600.000 kroner. Kommunen bistår gårdbrukere med 
planlegging og rettledning innenfor tilskudds ordningene og generelt landbruk. Året førte til 
brukbare avlinger på korn og gras/grovfor.  
Husdyrproduksjonen er rimelig stabil, men enhetene blir større og færre. Antall ammekuer er 
sterkt økende. Kornarealet minker og grasarealet øker. Totalt drevet jordbruksareal av 
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gårdbrukere i Arendal er ca. 15.878 daa. Kornarealet er på ca. 1300 daa. Potet, frukt, bær og 
grønnsaksarealet er rimelig stabilt og er på ca. 230 daa. Det er sommeren 2016 registrert 20 
gårdbrukere som har 431 kyr, 1332 ungdyr, 420 ammekuer og 2287 sauer og lam. Antall 
høns er ca. 12.500 og antall kyllinger ca. 21.000. 
Landbruksplan følges opp i perioden. Det har vært avholdt 2 møter i kommunens 
landbruksforum. 
Skogbruket i kommunen har høy aktivitet både knyttet til hogst og skogkultur. 
Viltforvaltningen skjer i godt samarbeid med grunneierne. I Nidelva jobbes det med å få 
bedre oppgang av laks sammen med andre aktører. 

Internasjonalisering 
HOVEDMÅL: Arendal er en moderne og framtidsrettet kommune i en verden i endring 
Det er en intensjon med kommunens internasjonale satsning at det skal gi grunnlag for at 
kommunen skal kunne delta i internasjonale prosjekt og internasjonalt samarbeid.  
Det har ikke vært kapasitet i administrasjonen til å engasjere seg i internasjonale prosjekter 
selv om Sørlandets Europakontor og Nordisk Informasjonskontor jevnlig formidler 
informasjon om aktuelle prosjekt. Administrasjonen holder likevel en tett kontakt med disse 
for å trekke veksler på den kunnskapen og de nettverkene Sørlandets Europakontor og 
Nordisk Informasjonskontor besitter.  
Kommunen blitt medlem av Union of Baltic Cities, Compact of Mayors, Cities for Life og 
ICLEI noe som gir oss tilgang til deltagelse i ulike relevante prosjekter og deltagelse i 
internasjonal erfaringsutveksling gjennom nettverksmøter. Ledende politikere og folk fra 
administrasjonen besøker årlig den norske delegasjonen i Brussel for å få kjennskap til hva 
som rører seg og fange opp signaler som kan være nyttige for Arendal Kommune. 
DELMÅL: Styrke Arendals posisjon som Norges FN-by 
Kommunens satsing på reduksjon av klimagassutslipp, klimanøytral kommunevirksomhet og 
utvikling av Lavutslippsamfunnet høster anerkjennelse internasjonalt. Det bidrar til å forankre 
Arendals posisjon som Norges FNby. 
DELMÅL: Regionen er attraktiv for internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse 
Nedgangen i oljeprisene har medført lavere etterspørsel etter internasjonal arbeidskraft med 
høy kompetanse.  
I følge UiA blir en betydelig del av utenlandske studenter som tar masterutdanning værende i 
regionen etter at de har fullført sin utdanning. I hvilken grad den reduserte etterspørselen 
etter arbeidskraft har påvirket dette er for tidlig å si. Men universitetet er utvilsomt viktig for 
hele regionen med tanke på å være attraktive for internasjonal arbeidskraft. 

Samferdsel og infrastruktur 

E18 Tvedestrand-Arendal 
Staten opprettet i 2016 det statlige vegutbyggingsselskapet Nye Veier AS. Selskapet fikk 
hovedkontor i Kristiansand og ble tildelt bl.a. utbyggingen av E18 Langangen-Grimstad og 
E39 Kristiansand- Stavanger. Selskapet har fått et klart mandat om å effektivisere 
vegbyggingen, spare penger der det er mulig å forsere utbyggingstakten på de 
vegstrekningene selskapet ble tildelt. Ny Veier AS overtok eksisterende reguleringsplaner og 
alle prosjekterte planer fra Statens Vegvesen. Disse ble bearbeidet før anbudsutlysingen 
høsten 2016. AF-gruppen ble sent 2016 tildelt entreprisen på E18 Tvedestrand-Arendal med 
en klar oppfordring til å bearbeide prosjektet med tanke på å redusere kostnader. Kontrakten 
tilsier at vegen skal stå ferdig i oktober 2019. 
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Tilknytningsveg Tromøybrua – Krøgenes 
Reguleringsplan for ny tilknytningsveg fra Tromøybrua til ny planlagt ny rundkjøring på 
Krøgenes (i endepunktet av planlagt tilførselsveg fra E18-krysset på Longum) ble vedtatt i 
november 2015. Vegen er ikke finansiert og må sees på i sammenheng med Bypakke 
Arendal. (ATP-prosjektet). 

Ny E18 forbindelse mellom Myrene og Stoa 
Sent høsten 2013 satte Aust-Agder Fylkeskommune og Statens Vegvesen i gang 
forberedelser av områderegulering av ny vegforbindelse mellom Myrene (Øst-Vest-
forbindelsen) og E18-krysset på Stoa. Forslag til planprogram Planarbeidet og kunngjøring 
om igangsetting vil bli fremmet våren 2014. Planprogrammet er foreløpig ikke fastsatt da en 
sett det som nødvendig å gjennomføre ytterligere transportanalyser i ATP-sammenheng før 
en går videre med planarbeidet. Disse analysene ble gjennomført i 2016 og viser at det er 
riktig for det totale transportsystemet rundt Arendal å bygge en ny veglenke mellom Myrene 
og Stoa. Dette vil bli lagt til grunn i forslag til l ATP-Arendalsregionen og i forslag til bypakke 
Arendal. Reguleringsplanarbeid for strekningen vil bli startet opp våren 2017. 

Vegforbindelse Eydehavn-E18 
Stortingets behandling av NTP bidro til en positiv formulering om behovet for en 
vegtilknytning mellom Eydehavn Havn og E18, noe som bidro til at Aust-Agder 
Fylkeskommune i 2013 besluttet å sette av midler til planlegging av ny vei mellom Eydehavn 
og E-18 i 2014 og 2015. Et innledende utredningsarbeid konkluderte med at nye 
vegforbindelse fra Eydehavn bør tilknyttes E18 i det nye Longumkrysset vest for 
Heftingsdalen. 
Aust-Agder Fylkeskommune fulgte opp dette i 2016 med et initiativ om få bygget en ny 
vegforbindelse fra Neskilen til Eydehavn havn i en ny trace. Avtale om finansiering og 
planlegging ble utarbeidet sent høsten 2016. Ny reguleringsplan og prosjektering av ny veg 
skal utarbeides i 2017 med planlagt byggestart i 2018. 

Kystnær jernbane 
Gjennom Stortingets behandling av forrige Nasjonal transportplan ble det vedtatt å 
gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for sammenkoblingen av Vestfoldbanen og 
Sørlandsbanen. Jernbaneverket avsluttet utredningsarbeidet i 2016 med en klar anbefaling 
om å realisere prosjektet. I ny Nasjonal transportplan er prosjektet angitt med oppstart 
planlegging i siste planperiode (ca. 2030). 

Arendal Lufthavn Gullknapp 
Sommeren 2014 fikk flyplassen ny konsesjon. Denne gjelder for 20 år og åpner for vanlige 
ruteflygninger. Konsesjonen tillater et trafikkvolum på omtrent 154 flybevegelser per uke og 
totalt 8000 flybevegelser per år. Flyplassen forventes å åpne for kommersielle flyvninger i 
2017. Høsten 2016 ble det tatt initiativ til å planlegge ny tilførselsveg til flyplassen fra RV42. 
Planarbeid ble igangsatt i et samarbeid mellom Froland og Arendal kommuner. Planen 
forventes ferdig høsten 2017. 

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

Klima, energi og miljø 
HOVEDMÅL: Klima- og miljøperspektivet ligger til grunn for kommunens politikk for å 
skape lavutslippssamfunnet, sikre biologisk mangfold og ivareta jordvern 
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DELMÅL: Som samfunnsutvikler er kommunen partner, eier eller 
informasjonsformidler i miljøarbeidet. Kommunikasjon og kunnskapsformidling om 
mer bærekraftig utvikling og de valgmuligheter næringsliv, organisasjoner og 
innbyggerne har, skal være sentralt for å nå klima, energi og miljømål  
Det årlige Energi- og klimaregnskapet til Arendal kommunes virksomhet er retningsgivende 
for klima og miljøarbeidet. Arendal kommune hadde i 2016 et totalt klimagassutslipp på 
1525,7 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e). Dette er en reduksjon på 115,6 tCO2e, tilsvarende 7 
%, sammenlignet med 2015. Klimagassutslippene fordeler seg i 2016 med 1236 tCO2e, 81 
%, til Scope 1, 76 tCO2e, 5 %, til Scope 2 og 214 tCO2e, 14 %, til Scope 3. Det har vært en 
reduksjon i Scope 1 og en økning i Scope 2 og 3 fra 2015 til 2016. Totalt energiforbruk er økt 
med 4,5 %, mens det er reduksjoner i både utslipp per årsverk, per mill. driftsutgifter og per 
innbygger. 
De store utslippskildene er knyttet til forbruk av fyringsolje og drivstoff til egne kjøretøy og 
maskinpark og står for om lag 80 % av de totale utslippene.  
Det avholdes månedlige møter med Miljøledelsesgruppa, hvor politisk og administrativ 
ledelse diskuterer saker som angående klima- og miljøarbeidet i kommunen. Den nye 
posisjonen har også invitert leder for komite for kultur, miljø og næring og 
opposisjonslederen til møtene. 
Arendal kommune var med å etablere Klimapartnere, som er et nettverk for virksomheter 
som forplikter seg til å redusere sine klimautslipp. Dette nettverket har nå 44 
medlemsvirksomheter. Fra 2014 – 2015 gikk utslippene til Klimapartnere Agder samlet ned 
med ca. 9 %. Partnere som har vært med siden starten av i Agder i 2008 har samlet redusert 
sine klimautslipp med mer enn 50 %. Hvis vi sammenligner med nasjonale tall i samme 
periode, gikk norske utslipp opp med 1,5 % fra 2014-2015. 
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. Arendal kommune sitter i styret i Klimapartnere. 
Miljøfyrtårnsertifisering av kommunens virksomheter pågår, og i 2016 er det 22 31 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 i 2016 ligget stabilt på ca. 30 %, fordelt på 7 ulike kategorier. 
Earth Hour ble i 2016 markert med oppslag internt og eksternt. 10 skoler med til sammen 61 
67 klasser deltok i Beintøft, gå- og sykle til skolen-kampanje. Kampanjen bidro til en 
reduksjon av klimagasser tilsvarende minst det 2 personbiler slipper ut på et helt år. 300 
elever deltok i Aksjon Rydd strand, hvor 5 friluftsområder ble ryddet for søppel.  
DELMÅL: Som energi forvaltningsmyndighet skal kommunen bidra som 
beslutningstager gjennom aktivt bruk av lovverk, forskrifter, planer og retningslinjer til 
en samfunnsutvikling som ivaretar klima, og miljøhensyn 
På lengre sikt arbeides det gjennom arealplanlegging med å legge til rette for et 
lavutslippssamfunn, 
hvor transportbehovet minimeres og hvor det legges godt til rette for kollektive 
transportløsninger. Det 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 prosjektleder, ansatt i fylkeskommunen. 
Arendal har inngått avtale med Statens vegvesen om å bli sykkelby. Arbeidet koordineres av 
klima- og miljørådgiver og folkehelsekoordinator. Hovedaktiviteten er kampanjer, 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. 
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Økte miljøkrav i offentlig innkjøp utgjør et stort potensiale når det gjelder å få til det grønne 
skiftet. 
For å kompensere for kommunens klimautslipp kjøpes klimakvoter tilsvarende utslippene.  
Arendals havneområder er ett av 17 prioriterte havner i Norge. Arbeidet med opprydding av 
forurenset grunn på Eydehavn og i Bukkevika er ferdigstilt. Kittelsbukt har fått bevilget 
statlige midler til opprydding av forurenset grunn. I Pollen har Miljødirektoratet bekostet en 
risiko- og tiltaksanalyse som skal gi kunnskap og grunnlag for det videre 
oppryddingsarbeidet. 
Kommunen bruker myndighet etter plan- og bygningsloven for å bidra til redusere energibruk 
og utslipp av klimagasser ved å tilrettelegge for Lavutslippssamfunnet. Gjennom den 
løpende saksbehandlingen følges kommunens klimahandlingsplan og strategier opp. Det er 
etablert en egen tilskuddordning for Passivhus hvor private husbyggere kan få tilskudd 
tilsvarende halve byggesaksgebyret. 
Raet nasjonalpark ble i 2016 vedtatt av Kongen i Statsråd, og omfatter arealer i Grimstad, 
Arendal og Tvedestrand. Politisk er nasjonalparken møtt med stor velvilje i de tre 
kommunene og i fylkeskommunen. Det er også naturlig å se på nasjonalparkplanen i vår 
region i sammenheng med tilsvarende plan for nasjonalpark i 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 overvåkes. Tett oppfølging av byggene er en 
viktig faktor for å oppnå redusert energibruk. Det er fortsatt store muligheter for å redusere 
energiforbruket knyttet til kommunens bygningsmasse. På sikt bidrar tiltak vedrørende 
energiøkonomisering og utfasing av oljekjeler til bedre driftsøkonomi og dermed til å utvikle 
kommunen i retning av Lavutslippssamfunnet. Eiendomsforetaket følger opp dette i samråd 
med kommunens klima- og miljøkompetanse. Kommunen kjøper strøm med 
opprinnelsesgaranti. Det er spesiell oppfølging av bygg som har økt strømforbruk.  
Når det gjelder transport er det fokus på kommunens egne kjøretøy. Av 125 leasede biler er 
10 elbiler. Ladeinfrastrukturen bygges ut etter hvert som antallet ladbare kjøretøy øker. 
Gratis parkering for elbiler videreføres i Arendal kommune, og det legges til rette for lading 
også på offentlig p-plasser. Torvet p-hus har nå totalt 24 ladeplasser. Eiendom KF har 
vedtatt 50 % elbiler i egen drift innen 2020. Kampanjen Oljefri er gjennomført, med 
informasjon om og hvordan fjerne oljekjeler i private husholdninger.  
Arendalssamfunnet har høy grad (97 %) av gjenvinning av avfall. Alle husstander har mottatt 
klistremerker til postkassene med Reklame- nei-takk for å redusere søppelmengden. 

Samfunnssikkerhet 
DELMÅL: Gjennom aktiv samfunnsplanlegging skal Arendal kommune forebygge at 
uønskede hendelser inntreffer 
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Kommunen har satt i gang en ny runde med overordnet kommunal ROS (Risiko og 
sårbarhetsanalyse). Analysen vil bli fulgt opp i arbeidet med ny kommuneplan inkludert 
kommuneplanens arealdel. Kommunen har også tatt initiativ overfor NVE for å få en grundig 
kartlegging av kvikkleireforekomstene langs Nidelva og for å få en grundig gjennomført 
flomanalyse for Nidelva nedenfor Rygene kraftverk.  
DELMÅL: Som samfunnsaktør skal Arendal kommune være i beredskap og kunne 
håndtere konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet 
Kommunen har hatt en gjennomgang av beredskapsplanverket i skole- og 
barnehagesektoren, med spesielt fokus på skoleskyting. Det er nå også satt i gang en 
tilsvarende grundig gjennomgang av helse- og sosialsektoren. 
I 2016 er det installert områdebrannalarm på Tyholmen i Arendal sentrum. 

Arealpolitikken 

Kommuneplanlegging 
Ny planstrategi for valgperioden 2016-2019 ble utarbeidet og vedtatt av bystyret i 2016. Det 
legges opp til å revidere både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i valgperioden. 
Arealdelrevisjonen startes opp tidlig 2017. 

Byggesaksbehandling 
Det ble fattet totalt 1292 vedtak etter plan- og bygningsloven (alle typer) i 2016. Tilsvarende 
tall for 2012 var 1741 vedtak, 2013 1740 vedtak, 2014 1423 vedtak og for 2015 1502 vedtak. 
38 vedtak var avslag. Saksbehandlingstiden for 3 ukers saker har gått ned fra 1 uke og 6 
dager til 1 uke og 5 dager. 
Når det gjelder saker med 12 ukers saksbehandlingstid så er gjennomsnittet 4 uker, slik at 
avdelingen her har hold seg godt innenfor fristene, dog er saksbehandlingstiden blitt noe 
lengre, da tallet for 2015 var 2 uker og 6 dager, og for 2014 6 uker og 5 dager. 

Reguleringsplaner – saksbehandling 
I 2016 ble det vedtatt 19 reguleringsplaner. Ingen av disse planene var 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 bystyret). 
Av disse er ca. 45 planer «varme» og vi ser for oss at 15-20 planer vil kunne bli vedtatt i 
2017. Planavdelingen vil stå for utarbeiding av 5 av disse. Siden 2010 har antall vedtatte 
mindre planendringer lagt mellom 30-45 per år. 

Byplan Arendal 2023 
Første del av Byplan 2023 ble avsluttet sommeren 2016. Denne delen av arbeidet besto av 5 
delanalyser; Byrom, Boliger, Næring; Transport og Kulturminnevern, samt en samlet 
Byplanstrategi. Bystyret vedtok sommeren 2016 at Byplanstrategien skulle danne grunnlag 
for det regionale Areal og transportplanarbeidet (ATP) og revisjon av kommuneplanens 
arealdel. 
Samtidig vedtok bystyret igangsetting av Byplanens andre del; en arealbasert 
kommunedelplan for sentrum. I desember vedtok også bystyret en innsats for et Bilfritt 
Sentrum. Det er opprettet et politisk Ad Hoc-utvalg som skal følge dette arbeidet og 
samordne dette med arealplanarbeidet og gatebruksplanen som utarbeides som en del av 
Bypakke Arendal. 
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ATP Arendalsregionen 
De fire kommunene Grimstad, Tvedestrand, Froland og Arendal har sammen med Aust-
Agder fylkeskommune igangsatt arbeid med en regional areal- og transportplan (ATP-
prosjekt). Aust-Agder fylkeskommune har ansatt egen prosjektleder. Prosjektet har 3-års 
varighet og fikk med formell oppstart januar 2015. Det ble opprettet en politisk styringsgruppe 
med tre politikere fra hver kommune, samt fra fylkeskommunen. En prosjektgruppe ivaretar 
det praktiske arbeidet. I 2016 er det i stor grad arbeidet med analyser av byer og tettsteder i 
planområdet, gjennomført mulighetsstudier for kollektivtrafikk og sykkel, samt 
transportanalyser av vegsystemet rundt Arendal og Grimstad. Det er også igangsatt et arbeid 
med en gatebruksplan for å avklare nødvendige trivsels og transporttiltak i sentrum. Arbeidet 
skal våren 2017 munne ut i en regional arealplan for de fire kommunene, samt forslag til en 
bypakke for Arendalsregionen.  
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ÅRSRAPPORTER FRA ENHETENE OG FORETAKENE 
 

03 – Kommunalteknikk og geodata 
Enhetsleder: Jon Øystein Dalsmo 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  216 712   215 243   221 131  220 401   -730  -0,3 % 
Sum inntekter  -249 458   -250 250   -248 404   -255 793   -7 389  2,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  -32 746   -35 007   -27 272   -35 392   -8 120  22,9 % 

 
Innenfor enhetens selvkostområdet fikk vi i 2016 inn mindre inntekter enn hva som var 
budsjettert, og tidligere positive fond er tømt. Resten av det negative avviket er ført på 
memoriakonti. Det står mer om denne saken i årsberetningen under kap. 3.3 
balanseregnskap. Tiltak på Høgedal nedlagte avfallsdeponi er utført etter pålegg fra 
Fylkesmannen. Det har som følge av dette vært ekstra kostnader på renovasjon på 2 mill. 
kroner, som ikke var budsjettert. Tiltak i forbindelse med forurenset sjøbunn i Kittelsbukt var 
budsjettert i 2016 med 5,8 mill. kroner, men det ble kun brukt 0,2 mill. kroner. En rest på 5,6 
mill. kroner overføres til budsjett 2017. Ombyggingen på Saulekilen RA var budsjettert med 
62 mill. kroner for hele prosjektet, men det ble kun brukt 49 mill. kroner. 
Totalt investeringsbudsjett for VA ledningsnett i 2016 var 111 mill. kroner, og det er til 
sammen investert for 104 mill. kroner. Vi har med oss en rest fra tidligere år på 41 mill. 
kroner, og dette gir oss en samlet overføring til 2017 på 48 mill. kroner. Disse midlene er 
knyttet opp mot pågående prosjekter. Det jobbes aktivt med å redusere overføring fra et år til 
neste ved å ha økt fokus på budsjett per kalender år, samtidig som fokuset holdes på 
budsjettene i hvert enkelt prosjekt.  
Maskiner og anlegg hadde en omsetning i 2016 på 21,4 mill. kroner etter at driftsoverskuddet 
på 1,7 mill. kroner ble tilbakeført vei, vann og avløp, med henholdsvis prosentfordeling 20, 40 
og 40 %. 
Totale utgifter på vei var 22,1 mill. kroner. Av veifondet på 1 mill. kroner ble det brukt 0,45 
mill. kroner. Totalt avvik i avdelingen ble negativt 1,2 mill. kroner. 1 mill. kroner av dette er 
fakturering av grunnervervskostnader for GS langs Fv 192 Færvik - Sandum som ble 
utgiftsført i 2016, men som var budsjettert i 2017, rammen for 2017 vil da reduseres 
tilsvarende. 
Totalt investeringsbudsjett innenfor vei, trafikksikkerhet og parkering i 2016 var 4 mill. kroner, 
og det er til sammen investert for 5,5 mill. kroner. Vi har med oss en rest fra tidligere år på 7 
mill. kroner, og dette gir oss en samlet overføring til 2017 på 5,5 mill. kroner. 
Parkering hadde en omsetning i 2016 på 17,4 mill. kroner, som er 1,1 mill. kroner høyere enn 
budsjettert. Utgiftene ble noe høyere enn budsjettert, dette som følge av at vintervedlikehold 
for 2015 ble belastet i 2016. Alle inntektene fra parkeringen ved sykehuset i Arendal kom til 
Arendal kommune, og 75 % skulle tilbakeføres sykehuset. Dette var ikke budsjettert. Totalt 
avvik i avdelingen ble negativt 0,7 mill. kroner.  
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Barbu Park nevnes her spesielt, fordi investeringen er av særskilt interesse. Alle tall som 
oppgis her er rene kostnadstall, ingen mva. refusjon eller andre tilskudd er med. Totalt 
investeringsbudsjett i 2016 var 12 mill. kroner, og det er til sammen investert for 22 mill. 
kroner. Vi har med oss en rest fra tidligere år på 16 mill. kroner, og dette gir oss en samlet 
overføring til 2017 på 6 mill. kroner. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Forvaltning 
Avdelingen har ansvar for og oppgaver innen eiendomsgebyrer, renovasjon, forurensning, 
slam og utslipp, vannmåler, tilkoblinger vann/ avløp samt innen kvalitet, beredskap og 
informasjon. 

• Oppfølging og kontroll av separate avløpsanlegg. Vi skal innføre tilsynsordning på 2200 
separate avløpsanlegg. Det er laget gebyrforskrift som har vært på høring.  

• Pålegg om installasjon av vannmålere. Antall økes fra 1500 i 2015 til 2000 i 2016. Det har 
vært ferdigmeldt 2203 vannmålere i 2016. 

• Prosjekt olje- og fettutskiller. Det er laget nye maler om søknad olje- og/fettutskillere. 
Publisert på hjemmesiden. Det er nye maler for utslippstillatelse til virksomheter som 
slipper olje og / eller fett ut på kommunalt avløp. 

• Revidere forskrift om avfall i Arendal kommune. Vedtatt og medfører et todelt gebyr. Ny 
avfallsløsning innført og store deler av kommunen fikk nye dunker i slutten av året.  

• Planlegge nedgravde avfallsanlegg i sentrum/ problemområder. Utarbeidet anbud for å få 
inn konsulent for å lage reguleringsplan. 

• Vedtatt nye satser for pålegg for tilkobling offentlig nett. Bystyret vedtok at man kan 
pålegge huseier påkobling til offentlig nett inntil 2,5 G, under gitte vilkår.  

• Tiltak Høgedal, avskjærende tiltak – Pålegg fra fylkesmannen. Arbeidet med 
overvannshåndtering og arbeid på ledningsnett påbegynt.  

• Forurensede sedimenter i Pollen, Barbubukt og Kittelsbukt. Det er søkt og innvilget midler 
fra Miljødirektoratet for å utarbeide planer og detaljprosjektering for de tre områdene.  

Nøkkeltall for 2016: 

• Nye abonnenter vann:    1 474*1 stk. i 2016 (330 stk. i 2015) 
• Nye abonnenter avløp:    1 487*2 stk. i 2016 (366 stk. i 2015) 
• Nye abonnenter renovasjon:   134 stk. i 2016 (144 stk. i 2015) 
• Nye vannmålerabonnenter:   2 203 i 2016 (1960 i 2105) 
• Søknad om utslipp:    11 i 2016 (20 stk. i 2015) 
• Totalt antall separate slamanlegg:  2 240 i 2016 (2219 stk. i 2015) 
• Totalt antall abonnenter som betaler slamgebyr: 1 661 stk. i 2016 (1678 stk. i 2015) 
 

*1Den store økningen skyldes en forskriftsendring som sier at borettslag og sameie ikke lenger 
regnes som næringsbygg, men som boenheter. Derfor har alle disse nå blitt registret og 
fakturert for abonnementsgebyr.  

 
*2Biologisk toalett (utedo), minirenseanlegg, direkteutslipp, «nødvendige» slamavskillere 

betaler ikke slamgebyr. Derfor differensen på ca. 500 anlegg.  
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Prosjektering og utbygging 
Avdelingen har ansvar for prosjektering av VA anlegg som utføres i kommunal regi. 
Prosjektledelse som omfatter VA anlegg som utføres eksternt. Kontroll og evt. godkjenning 
av planer for boligfelt og utbygginger utført av eksterne utbyggere. Teknisk oppfølging/ 
kontroll av boligfelt og andre tiltak initiert utenfra. Prosjektledelse og byggeledelse for 
spesielle kommunale infrastrukturprosjekter. Avdelingen bidrar også inn mot 
trafikksikkerhetsprosjekter. Tiltakene som vises følger hovedsakelig hovedplan for vann og 
avløp supplert med tiltak som er initiert av kommunen selv. Prosjektering og prosjektledelse 
som omfatter kommunens utbygging og sanering av VA anlegg er avdelingens 
kjerneoppgaver og her brukes 60 % av personressursene. 20 % av investeringsbudsjettet 
benyttes av kommunens eget anleggslag (tilhørende avdeling Maskiner og anlegg) til 
bygging og sanering av anlegg som er uegnet i forhold til vanlig innkjøp, og Avdelingen 
prosjekterer og følger opp disse. Resten av investeringsmidlene benyttes til prosjekter som 
kjøpes inn via ordinært anbudsprinsipp, og her har avdelingen prosjektoppfølging i hele 
prosjektperioden. Andre oppgaver er: Godkjenning av planer for boligfelt og annen privat 
utbygging. Trafikksikkerhet. Støttetjenester: VA kartverk (Gemini), Innmåling VA anlegg. 
Følgende VA prosjekter har blitt arbeidet med i 2016: 
• V Hovedvannledning Biejordet 
• V Hovedvannledning Rykene - Lerestveit  
• VA Tybakken 
• VA Skolebakken 
• VA Vollene – Vollenetoppen 
• VA Klodeborgkleiva – Skarvedalen 
• VA Brattekleiv - Hollender Jonas Vei 
• VA Damgaten Området 
• VA Håvet – Håveheia 
• VA Østregate 
• VA Stintebakken-Høyveien 
• VA Krøgenes – Longum 
• VA Gunnarsboveien 
• VA Maxis Sletta 
• VA Barbugårdsjordet 
• VA Marisberg 
• VA Vollene-Nyli 
• VA Melkedammen 
• VA Stuenes Skole 
• VA Skibvik – Kongshavn 
• VA Sanering Sandvigveien 
• VA Molandsvei – Kjørestranda 
• VA Barbuvassdraget, Møllebakken  
• VA Rehabilitering Nedenes 
• VA Kongshavnveien 
• A Blaudemyr 

Deltakelse og oppfølging av andre utbyggingsoppgaver, for eksempel Kunnskapshavna, 
Barbuprosjektene inkl. park etc. har lagt beslag på sentrale personressurser i avdelingen. 

Geodata 
Avdelingen har ansvaret for forvaltning og utvikling av geografisk informasjon systemer (GIS) 
i Arendal kommune. Avdelingen har ansvar for å gjennomføre oppgaver etter matrikkel- og 
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eierseksjonsloven. Avdelingen har også ansvar for forvaltning av eiendomsskattarbeidet, jf. 
eiendomsskatteloven og Arendal kommunes eiendomsskattevedtekter.  
Alle forvaltningsoppgaver knyttet til kommunens databaser og vedlikehold/ajourhold av kart- 
og fagsystemer er gjennomført i.h.t. plan. GIS-tjenester for Froland og Grimstad kommune er 
utført i.h.t. gjeldende geodatasamarbeidsavtaler. 
Gjennomførte GIS aktiviteter: 

• Lansering av ny kartløsning for publikum. 
• Skråfotoprosjekt for kystsonen – flervinkelsfotografering. 
• Plandata - lansering av 24/7-tjeneste for næringslivet. 
• Forprosjekt - Digital tjeneste for automatisering av eiendomsinformasjon. 
• Tilrettelegging av temadata. 
• Droneflyvningsprosjekt badeplasser. 
• Sykkelprosjekt (52 sykkelturer) – etablering av digital løsning/kortstokk. 
• Veglys – ny kartløsning 
• Overgang til nytt planregister 
• Etablert integrasjonstjenester mot nytt sak/arkivsystem (Geointegrasjonstjenester) 
• Brøytemodul – ny vedlikeholdsløsning. 
• Nye web-karttjenester for innbyggere/næringsliv. 
• Arendalsuka 2016 – tilrettelegging web-kartløsning – hjemmeside. 
• Representasjon i nasjonale utviklingsprosjekt. 
• Deltakelse i fellesprosjekt – IKT-Agder. 
• Representasjon i forvaltningsgruppe GIS 
 
Som følge av ressursmangel har følgende planlagte GIS aktiviteter ikke blitt gjennomført: 

• Tilrettelegging av digitale selvbetjeningsløsninger ved bruk av geografisk informasjon. 
• Mer effektiv bruk og analyse av fagdata gjennom innsyn i kart. 
• Tilrettelegging av beredskapsløsninger 
• Automatisere produksjon av eiendomsmeglerpakker. 
• Bruk av 3D i planprosesser. 
• Digitalisering av oppmålingsarkiv. 
• Tilrettelegging av fotoarkiv for eiendomsskatt/byggesak 
 
Gjennomføring av forretninger etter matrikkelloven. Andre oppgaver iht. matrikkelloven: 
Adresseforvaltning, o.a. Gjennomføring av seksjoneringer etter seksjoneringsloven. 
Massivadresseringsprosjektet (PL 025), mangler adressering for et par veinavn. Noe 
veiskilting gjenstår. 
Nøkkeltall for 2016: 

• Antall oppmålings/seksjoneringssaker (jnr.): 290 (gjennomsnittlig antall saker (jnr.) de 
siste 10 årene: 366). Av disse er det 22 seksjoneringssaker. 

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom/arealoverføring: 36 
kalenderdager (KOSTRA-tall). 

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av eierseksjoner: ca. 14 kalenderdager 
(KOSTRA-tall). 

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fullføring av grensejusteringer/-påvisninger: 28 
kalenderdager (KOSTRA-tall). 
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• Antall oppmålingssaker som fikk lenger behandlingstid enn 16 uker (dvs. redusert gebyr): 
10 saker (KOSTRA-tall).  

 
Det har vært et vanlig driftsår mht. forvaltning av eiendomsskatteoppgaver. Også i 2016 har 
vi hatt en gjennomgang vedr. ferdigstillelse av mindre byggearbeider, godkjent i tidsrommet 
ca. 2000 – 2010 (garasjer/tilbygg/påbygg/o.a.). Slike ferdigstillelser medfører endring i 
sjablonggrunnlaget for beregning av eiendomsskatt. 

Vei 
Avdelingen har ansvar for drift av det kommunale veinettet inkl. veilys, samt renhold av 
sentrum. Avdelingen bidrar også inn mot trafikksikkerhetsprosjekter. Som følge av effektiv 
drift og en «snill vinter» samt vei fond, hadde vi mer penger enn normalt for å drifte og 
vedlikeholde veiene våre.  
Utførte arbeider som kan nevnes er: 

• Oppgradering av Meny Stoa krysset, nye sluk og asfalt.  
• Åpnet opp elven ved Meny Stoa krysset i forbindelse med pkt. 1. 
• Fagerheim vei på Hisøy ble masse-utskiftet og asfaltert. 
• Nytt autovern, grøfting og kantklipping opp Gåsåsbakken. 
• Nedre Nævisdal/Sandnes byttet rør under vei. 
• Vei til Nitriden ved strølager, oppgradering av sluk og vei pga. overvann. 
• Grøfting Nordbødalen, Landbøveien, Tjennerdalen m flere. 
• Moen bro, Blekesund bro og Mur Høyveien ble utbedret. 
• Oppmerking av sykkelvei Strømsbubukt, og etablert en sykkel fil i tunnelen Torvet – 

Barbu, samt ekstra belysning og flyttet bommer i tunnelen. 
 
Det er arbeidet med ny veinorm i samarbeid med planavdelingen. 
Det er inngått ny kontrakt om drift av vei- og gatelys. 

Vann 
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal vannverk. Hovedsatsningsområdet 
vårt er å redusere vannlekkasjen. Jevnt over ligger denne på rett rundt 40 %. Utskifting av 
ledninger, framleiting og reparasjoner av både kommunale og ikke minst private lekkasjer er 
prioritert. Ledningsnettet på Nedenes er pluggkjørt og reingjort. På Rore 
vannbehandlingsanlegg har vi gjort større utbedringer og reparasjoner i forbindelse med 
spyleprosessen.  

2016 

Hygienisk 
betryggende vann 

Bruksmessig 
vannkvalitet Leveringsstabilitet Alternativ 

vannforsyning 
Ledningsnettets 

funksjon 

God God God Dårlig Mangelfull (alder på 
nettet) 

Rapportering av vannverksdata til Bedre VA 

Avløp 
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal avløpsanlegg. 

• Avdelingen har ansvar for driften av avløpsnettet med 192 pumpestasjoner, RA Saulekilen 
og RA Narestø. Det er gjennom året foretatt rehabilitering av 13 pumpestasjoner. 
Avgjørende for god drift er at driftsovervåking fungerer. Det gjennomføres målrettet 
utskifting av overvåkingsutstyr. 
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• Det biologiske rensetrinnet på RA Saulekilen er bygd om også i 2016. Årsaken til dette er 
en kritisk feil i konstruksjonen. Arbeidene blir avsluttet innen 15. mars 2017. I perioden 
uten biologisk rensing har det nye anlegget likevel klart de strenge utslippskravene som er 
satt. Alle kostnader i forbindelse med ombygging av anlegget dekkes av leverandøren 
Biowater Technology. 

• Som følge av ombyggingene er det gjennomført ny ROS-analyse ved renseanleggene. 
• Det er inngått kontrakt med Kruger Kaldnes AS om levering av to sentrifuger til 

slambehandlingen på Saulekilen. Dette som følge av omlegging av energibruken ved at 
oljeforbruket skal minimaliseres og egenprodusert gass skal benyttes til strømproduksjon 
og oppvarming internt. Sentrifugene har nå erstattet slamtørkeanlegget på Saulekilen. 

• Det er inngått kontrakt med Avfall Sør i Kristiansand for levering av avvannet slam til 
selskapets komposteringsanlegg på Støleheia. Kostnaden for behandling og transport av 
slam blir betydelig høyere, men kompenseres ved lavere energiforbruk. 

• Etter utslippet av plastbiter i juni 2015 har kommunen fått dekket sine utgifter til 
opprydding med 920.000 kroner. 

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

• Utskifting av gamle fellesavløpsledninger har vært stor også i 2016.  
 

2016 

Overholdelse av 
gjeldende rensekrav 
i rapporteringsåret 

Tilknytning 
godkjent anlegg 

Kvalitet og bruk av 
slam 

Utslipp fra overløp 
på nettet 

Ledningsnettets 
funksjon 

God God God Dårlig Mangelfull 
(fellesledninger) 

Rapportering av avløpsdata til Bedre VA 

Maskiner og anlegg 
Avdelingen har ansvar og oppgaver fordelt på aktiviteter knyttet til driftstasjonen på Solborg 
med verksted drift, vedlikehold på vei-, vann og avløpssektoren og anleggsvirksomhet på 
VA-sektoren. Virksomheten er tilknyttet opplærings kontorene i bilfag, transportfag og 
byggfag. Vi har i 2016 hatt følgende lærlinger: 1 lærling i bilfag, 1 lærling i transport fag, 2 
lærlinger i grunnarbeiderfaget og 1 lærling i rørleggerfaget. 
Utførte arbeider som kan nevnes er: 

• Løpende vedlikehold av hele Arendal Kommunes eide bil og maskinpark, i alt 160 
enheter. Disse skal minimum tilfredsstille gjeldende krav til EU godkjenning for person og 
lastebiler, samt årlig godkjenning/ sertifisering av anleggsmaskiner. 

• Videreført arbeidet med effektivisering av lastebil transporten tilknyttet 
maskinforvaltningen, ved at ny anskaffede lastebiler er utstyrt med et vekselflak system 
som gir mulighet for en langt større flerbruk av bilparken. 

• Utskifting av 1 stk. stor lastebil.  
• Videreført arbeidet med energiøkonomisering på Solborg driftstasjon. 
• Etablert kildesorteringsanlegg for pukk, grus og skrapjern på Solborg. 
• Virksomheten er i 2016 fortsatt godkjent som Miljøfyrtårn bedrift. Rapport sendes 

Miljøfyrtårn stiftelsen. 
• Arbeid med avfallsdeponi Høgedal. 
 
Følgende VA prosjekter har blitt arbeidet med i 2016: 

• VA Østregate. 
• VA Hollender Jonas. 
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• VA Stintebakken – Høyveien. 
• VA Gibraltar bakken. 
• VA Skolebakken Bløytemyr Saltrød 
• VA Bregneveien. 
• VA Barbu. 
• VA Hovet – Hoveheia.  
• VA Bjørnsplass. 
• V Nedre Garta. 
• VA Høgedal.  
• Etablering av Trykkforsterker Torsbuåsen inkl. kabel grøft. 
• Utbedring av 15 vannlekkasjer. 

Parkering 
Avdelingen har ansvar for håndheving, drift og vedlikehold av offentlig regulerte 
parkeringsplasser i kommunen samt Torvet p-hus, P-hus Vest og Pollen p-hus. 
Utførte arbeider som kan nevnes er: 

• Etablering av ladeplasser for ladbare kjøretøy på parkeringsplassen øverst i Østre gate.  
• Det har vært arbeidet med ny parkeringsforskrift. 

Arbeidsgiverstrategien 
Emner fra «sammen om fremtiden» blir jevnlig tatt opp i avdelingsmøter og har vært tema i 
forbindelse med medarbeidersamtalene.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeider- og brukerundersøkelsen er gjennomgått på ledermøte og presentert på 
enhetssamling. Den har også vært tema i forbindelse med medarbeidersamtalene. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det gjennomføres vernerunder på det enkelte arbeidssted. Vernerunder på anlegg vi utfører i 
egenregi inngår som en del av månedlige byggemøtene på anleggsstedet. 
SHA-planlegging og sikker jobbanalyse inngår som et fast element i forkant av alle anlegg 
eller operasjoner etter nærmere vurdering. 
HMS er tema på ledermøter, avdelingsmøter og samtlige byggemøter. Vi har i tillegg 
utarbeidet en egen personlig HMS bok/ dagbok som bygger på kommunens HMS- system, 
men som er mer tilgjengelig for ansatte som jobber utenfor rådhuset. Alle ansatte må kvittere 
for at de har mottatt, og satt seg inn i innholdet i HMS boken. Boken fornyes hvert år 

Avvik 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 1 1 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 2 5 +3 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 1 1 0 

Arbeids- og verneutstyr 1 1 0 
Mobbing/trakassering 1 0 -1 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 7 2 -5 
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 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 2 2  
Alvorlig 10 5  
Meget alvorlig 1 3  

Innmeldte avvik  13 10 -3 
 

Flere av medarbeiderne i enheten har et fysisk daglig arbeid der risikoen er høyere enn for 
andre som har en mer kontorpreget hverdag. Denne delen av vår virksomhet har så stort 
omfang at det er naturlig å forvente et høyt antall avviksmeldinger. Det jobbes derfor med å 
få opp antall meldte avvik med lav alvorlighetsgrad og meldte nesten-hendelser. Dette som 
et bidrag for kontinuerlig å jobbe med forbedring. Slik at vi kan ta de nødvendige grep og 
holde fokus på målet om null skader.  

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 100 103,7 103 102 
 
Nedgangen skyldes vakante stillinger.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,8 1,7   
Fravær langtid (%) 3,9 2,3   
Nærvær (%) 94,2 95,9 92,6 95 

 
Vi ser en positiv utviklingen av nærværet. Vi har noen få ansatte som er langtidssykemeldte, 
noe som gir størst utslag på tallene. Det prioriteres tett oppfølging av sykemeldte i enheten.  
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06 – Kultur  
Enhetsleder: Linda Sætra 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  113 834   89 282   87 324   76 804   -10 519  -13,7 % 
Sum inntekter  -23 054   -25 264   -26 388   -15 615   10 773  -69,0 % 
Netto driftsramme 
enheten  90 780   64 018   60 936   61 189   253  0,4 % 

 
Omsetningen er høyere enn budsjett, men driftsresultatet er innenfor budsjettrammen. Avvik 
på inntektssiden skyldes i hovedsak at spillemidler til anlegg eid av kommunen og anlegg eid 
av lag og foreninger overføres fra fylkeskommunen via kulturbudsjettet før de fordeles til 
mottakerne. Midlene blir ikke budsjettert og varierer fra år til år. Det er også merinntekter 
knyttet til statlige og andre tilskudd/overføringer (bl.a. musikkutstyrsordningen, 
fattigdomsmidler, storbymidler, skjærgårdspark, integreringstilskudd) samt bruk av fond. I 
tillegg kommer avvik både på inntekts- og utgiftssiden knyttet til sykepenger, merverdiavgift 
og omsetning knyttet til bl.a. ulike arrangement, drift park og Bomuldsfabriken. 
Den store reduksjonen i budsjett fra 2014 til 2015 skyldes i hovedsak at husleieutgiftene ble 
flyttet ut fra enhetens driftsbudsjett. 
Kulturenheten fikk et samlet kutt på over 3 mill. kroner i budsjettet for 2016. Dette førte bl.a. 
til reduserte tilskudd til lag og foreninger og reduksjon i stillinger på Kilden.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  
Bestillingen til kulturenheten er basert på kommuneplanens hoved- og delmål. Enheten skal 
levere kultur for alle hele året ved å: 

• Legge til rette for at alle barn skal kunne delta i kulturtilbud og friluftsaktiviteter.  
• Gi alle muligheter for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet. 
• Støtte opp om lag og foreninger og annet frivillig arbeid, samt samarbeide med dem på 

best mulig måte. 
• Sikre at kunst- og kulturinstitusjonene medvirker til at Arendal blir en synlig kulturby.  
• Bruke kunst- og kultur som virkemiddel i byutviklingen 
• Sørge for at kulturminner blir til levende historie, herunder å bidra til utarbeidelsen av 

Kommunedelplan for kulturminnevern. 
• Revidere og følge opp Kommunedelplan for kultur, herunder å følge opp 

Kommunedelplan Tidlig innsats – Bedre levekår 2023. 

Enhetens tjenester 
Legge til rette for at alle barn skal kunne delta i kulturtilbud og friluftsaktiviteter.  
Gi alle muligheter for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet 

Kulturskolen har i 2016 videreført igangsatte prosesser som omfatter administrativ 
omlegging, samt igangsatt prosjekt for videreutvikling av kulturskolens struktur og tilbud. 
Prosjektet er utviklet gjennom internt prosessarbeid, og heter S.K.A.T.T. Prosjektets fokus; 
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Stimulere elever på tvers av alder, erfaring og behov, samt utnytte lærernes kompetanse 
maksimalt. Kulturskolerådets ramme- og fagplaner og kommunens kommunedelplan for 
kultur ligger til grunn i prosessarbeidet. 
Kulturskolens intensjon er gjennom utvikling av nye samspilltilbud å kunne nå en bredere 
elevgruppe. Prøveprosjektet «Digital musikkproduksjon» blir videreført, og er nå en del av 
S.K.A.T.T. Kulturskolen vil fortsette å ha fokus på talentutvikling gjennom «Ung klassisk» og  
«Lørdagsskolen i Aust-Agder» der Arendal er vertskommune.  
Belastningen på de ansatte på Kilden fritidsklubb har vært store i 2016. Reduksjon i stillinger 
(0,86 %) med samtidig økning i bruken av huset bl.a. pga. flyktningsituasjonen på slutten av 
2015 og inn i 2016, har vært krevende. Enheten fikk etter hvert noe ressurstilgang og har fra 
høsten arbeidet målbevisst mot en styrking av tilbudet på Kilden. Fra 2017 er enheten styrket 
med en 100 % stilling.  
I tillegg har enheten fått reduksjon i stilling (50 %) innen administrasjon idrett/friluftsliv og 
forvaltning av Friluftsloven. Dette er et sammensatt, komplisert og viktig arbeidsområde og 
det er behov for en sterkere samordning av arbeidsfeltet mellom kultur, juss og plan for å 
sikre allemannsretten.  
Som en konsekvens av budsjettkutt ble driften av Marka fritidsklubb overdratt til Friluftsrådet 
Sør fra 2016. Kulturenheten er inne med en 10 % stilling og er med i planleggingen, mens 
Friluftsrådet administrerer, søker eksterne midler og går inn med egeninnsats. Dette er blitt 
en god løsning. 
Det har vært en økning i antall familier som får tildelt opplevelseskort. Budsjettet ble her 
overskredet. Likevel er det flere familier som ikke har benyttet seg av tilbudet og vi kan anta 
at behovet fremover er økende. 
Øvingscontainer for musikk er plassert på Asdal skole, men er ikke kommet ordentlig i drift. 
Denne skal driftes av skolen, men oppstart og oppfølging skjer fra de ansatte på Kilden og 
bemanningssituasjonen har ført til utsettelse.  
Kunstgressbane på Moltemyr ble etablert. Denne har vært etterlengtet og ligger i en del av 
kommunen som har manglet et slikt anlegg. Denne er åpen for alle til fri bruk, ingen ordinære 
treninger binder opp bruken. 
Det er blitt økt bruk av Skatehallen. Arendal skateboardklubb er reorganisert og svært aktiv. 
Det samme er nyetablerte Arendal sparkesykkelklubb. Det er åpent/tilbud til sammen 6 dager 
i uka. Skateboardklubben administrerer utleien i tett samarbeid kulturnettverket. 
Bystyret vedtok ombygging av Bjønnes stadion til fotballstadion. Som en konsekvens ble 
friidrettsdelen av Lunderød stadion vedtatt rehabilitert. Anleggene ferdigstilles 2017. 
Rulleskiløypa og langløypa med grus tilknyttet Arendal idrettspark ble påbegynt og 
ferdigstilles 2017. Planlegging E18 turvei ble påbegynt og reguleringsplanen legges snart ut 
til førstegangsbehandling. 
Støtte opp om lag og foreninger og annet frivillig arbeid, samt samarbeide med dem 
på best mulig måte. 
Det å ha et mangfold av aktivitets- og foreningstilbud i kommunen er svært viktig for å være 
en god kommune å bo i. Gratisprinsippet ble videreført i 2016 og er prioritert foran tilskudd. 
Det samme gjelder for kulturhusmillionen, som er svært viktig for arrangement/konserter i 
regi av lokale lag/foreninger i kulturhuset. Vi ser en økning i bruk av denne ordningen og det 
tyder på høyere grad av lokal aktivitet i kulturhuset.  
Tilskudd til lag og foreninger ble kuttet dramatisk, men nesten alle tilskuddsordningene ble 
videreført med mindre beløp. Unntak var tilskudd organisasjonseide bygg og den nye 
ordningen med tilskudd til nærmiljøtiltak som ble innført i 2015. Begge ble kuttet i sin helhet i 
2016.  
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Sikre at kunst- og kulturinstitusjonene medvirker til at Arendal blir en synlig kulturby. 
Bruke kunst- og kultur som virkemiddel i byutviklingen 
Meråpent/selvbetjent bibliotek er nå en godt etablert ordning med rundt 800 registrerte 
brukere av tilbudet, og ordningen fungerer i all hovedsak svært godt. Bibliotekets 
arrangementer fortsetter den positive utviklingen både når det gjelder antall og kvalitet, og 
med aktuelle tilbud for de aller fleste brukergrupper. Dette viser seg også ved at biblioteket er 
mer attraktiv som samarbeidspartner for eksterne aktører.  
Utlån/besøk: viser små variasjoner fra 2015, men en svak oppgang for begge. Tidligere var 
besøk og utlån tilnærmet helt like, men nå ser vi en klar trend ved at besøket er vesentlig 
høyere (ca. 15 %) enn utlånet. 
Øvingslokaler og nye lokaler til kulturskolen står øverst på prioriteringslista i 
Kommunedelplan for kultur 2017-2020 og Bystyret vedtok i desember 2016 at det skal 
utarbeides et konkurransegrunnlag for lokaler. Dette arbeidet er igangsatt av kulturenheten 
og Arendal Eiendom og det beregnes utlysning og innhenting av anbud våren 2017. 
Bystyret vedtok utbygging av Kunstarena Torbjørnsbu, og et spennende og nyskapende 
prosjekt som har vært under planlegging i mange år kunne endelig starte opp. Her skal 
publikum bevege seg i et kunst- og kulturlandskap der eldre kultur- og industrihistorie 
kombineres med nye kunstneriske uttrykk. Åpning blir sommeren 2017. Forøvrig opplever 
Bomuldsfabriken kunsthall en god økning i besøk av barn og unge, flere skoleklasser og det 
ble foretatt flere omvisninger. Hele 2905 barn og unge under 18 år besøkte Bomuldsfabriken 
i 2016. 
På Munkehaugen kultursenter ble Kafe Frekvens videreført, takket være tilskudd fra 
Bufdir/fattigdomsmidler. Kafe Frekvens er et alternativt rusfritt møtested for ungdom. 
Videreføring er avhengig av eksterne driftsmidler. Det er søkt Bufdir også i 2017. 
De årlige faste arrangementene er blitt gjennomført og er med på å gjøre Arendal til en synlig 
kulturby. Arendalsuka i særdeleshet er viktig. Vi merker at den er ressurskrevende, men 
samtidig energigivende. Kulturnettverkets arrangementskontor har ansvar for bruk/fordeling 
av utearealene, stands og scener samt kulturprogrammet. I tillegg bidrar flere til 
gjennomføring av selve uka. 
Sørge for at kulturminner blir til levende historie, herunder å bidra til utarbeidelsen av 
Kommunedelplan for kulturminnevern. 
Stiftelsen Bratteklev Skipsverft ble opprettet i 2014. Det årlige tilskuddet ble ikke utbetalt fra 
Arendal kommune eller fylkeskommunen i 2016. Det har tatt lenger tid å komme i gang enn 
forutsatt og stiftelsen hadde ubrukte tilskuddsmidler til bruk for nødvendige tekniske 
utbedringer påbegynt 2015/2016. Planen er at Brattekleiv skal åpnes for publikum sommeren 
2017, men i svært begrenset omfang. Det er fortsatt mye som må utbedres/sikres av 
bygningsmassen.  
Bind 1 av Arendal by- og regionshistorie 2023 ble fullfinansiert gjennom bystyrets 
budsjettvedtak for 2016. Prosjektet er noe forsinket, men bind 1 vil bli lansert høsten 2017. 
Arbeidet med bind 2 har startet, og ny forfatter er engasjert. Fullfinansiering av denne er ikke 
avklart, men må innarbeides i kommende handlingsplaner.  
Pga. budsjettkutt ble tilskudd til åpent Arendal gamle rådhus og kulturnettverkets 
byvandringer ikke gjennomført. 
Fremdrift kommunedelplan for kulturminnevern går som planlagt og utarbeides i et 
samarbeid mellom planavdelingen og kulturnettverket. 
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Revidere og følge opp Kommunedelplan for kultur, herunder å følge opp 
Kommunedelplan Tidlig innsats – Bedre levekår 2023. 
Kommunedelplan for kultur 2017-2020 er ferdig utarbeidet og et planforslag har vært på 
høring høsten 2016. Planforslaget skal behandles av Bystyret i mars 2017. Arbeidet med 
rullering av kulturplanen har vist retning for arbeid på kulturfeltet de kommende årene, og 
disse vil bli konkretisert og utarbeidet i form av handlingsplan i 2017. Kommunedelplan 
«Tidlig innsats» og levekårsutfordringene, har en sentral plass i kommunedelplan for kultur.  
Kulturnettverket søkte statlige storbymidler til prosjekt BySMS (samhold, mestring, styrke) – 
med bakgrunn i levekårsutfordringene - til videreutvikling og etablering av åpne inkluderende 
møteplasser for ungdom i samarbeid med frivilligheten. Ambisjonen for prosjektet er å få 
ungdom til å møtes og delta i aktiviteter uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. Kilden 
aktivitetssenter er base for prosjektet. Prosjektet fikk tilskudd på 500.000 kroner i 2016 og 
600.000 kroner i 2017 og 2018.  
For øvrig tenker vi «røde soner» i generelt arbeid knyttet mot barn og unge. 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien er tatt opp som tema i enhetens avdelinger.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelsen er drøftet i enhetens avdelinger og følges opp. 
Kompetanseutvikling er viktig og en kompetanseplan ønskes utarbeidet. Kulturenheten har 
mange små deltidsstillinger og det kan være krevende å rekruttere medarbeidere med 
ønsket kompetanse. Det samme gjelder for rekruttering av støttekontakter. Tilførsel av 
kompetanse til medarbeidere er derfor særs viktig.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det arbeides regelmessig og godt, noe nærværstallene viser. Hver avdeling etablerte egne 
HMS-utvalg, men med et par felles møter i året. 

Kulturskolen: Fokus på HMS er viktig i endrings- og omleggingsprosesser. Det er 
utfordrende å utvikle systematisk HMS arbeid i en skole som er lokalisert og spredt på 3 
steder, og med små avdelinger flere steder i kommunen. Universell utforming er ikke 
optimal i skolens avdeling i biblioteket, og mangelfull på Munkehaugen.  

Avvik 
Økning i avvik skylles primært at enheten har fått bedre rutiner for innmelding. Alle avvik er 
behandlet. 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 1 8 +7 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 1 +1 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 1 +1 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 1 4 +3 

  

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/kilden/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/kilden/
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 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 2  
Alvorlig 1 9  
Meget alvorlig 1 3  

Innmeldte avvik  2 14 +12 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 59,05 59,39 57,115 57,8 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,1 1,0  1 
Fravær langtid (%) 4,6 3,8  4 
Nærvær (%) 94,3 95,2 92,6 95 

 
Enheten ligger langt under kommunens mål og innenfor egen målsetting. 
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10 – Brann 
Enhetsleder: Dag Svindseth 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  79 418   77 197   87 124   79 734   -7 390  -9,3 % 
Sum inntekter  -51 520   -51 951   -57 789   -50 271   7 518  -15,0 % 
Netto driftsramme 
enheten  27 898   25 246   29 335   29 463   128  0,4 % 

 
Budsjettet for 2016 ga som forventet heller ikke rom for å lette på noen av sparetiltakene 
som ble innført i 2013, da budsjettet var stramt grunnet tidligere overforbruk. ØABV måtte 
også i 2016 driftes med to vakante stillinger (1 stilling under forskriftskrav i forebyggende 
avdeling og 1 stilling i beredskapsavdelingen) for å kunne oppnå balanse i regnskapet, og 
med fortsatt redusert aktivitet på flere områder i beredskapsavdelingen. Budsjettprosessene 
frem til vedtatt budsjett 2017 opplevdes allikevel god, og harmoniserte budsjetter mot 
nødnettskostnader, økte kurskrav og realisering av en av totalt to vakanser var gledelig i 
2016. Enheten totalt sett leverte et regnskap i balanse, men en tilleggsregning for 
underfinansierte kostnader mot Nødnett ble sendt deltakerkommunene i samarbeidet. 
Ansvarene 110 og feieravdelingen leverte positive resultater, som for 110s vedkommende er 
overført til fond. 
For IUA var 2016 et år med fokus på kompetanseheving og gjennomføring av ulike kurs 
innen oljevern. Med støtte fra Kystverket og Norges Brannskole utdannet vi 24 mannskaper 
på grunnkurs og teiglederkurs. 2017 vil prioriteres til utstyr og komplementering av de ulike 
lagerlokasjonene i distriktet vårt. 
Det har i 2016 og i fortsettelsen i 2017 vært et stort fokus på HMS og brannstasjoners 
infrastruktur fra Arbeidstilsynets side over hele landet. ØABV har sendt inn en mengde 
informasjon og redegjort for alle våre rutiner og vårt fokus på god HMS, spesielt knyttet til 
ivaretakelsen av skitne og rene soner fra skadested til stasjon. I siste rapport fra 
Arbeidstilsynet legges det klare krav til brannstasjoners infrastruktur (ventilasjon, vask, 
soneinndeling, dusjmuligheter mm). I ØABV samarbeidet er den enkelte kommune eier og 
ansvarlig for sin stasjon, og det må forventes krav til endring på flere av våre lokasjoner 
fremover. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
ØABV er i dag organisert til å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 
7 kommuner. Avdelingene i Enhet 10 består av Agder 110 sentral, beredskapsavdelingen, 
forebyggende avdeling, feieravdelingen og Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 
(IUA).  
Agder 110 sentral  
Agder 110 skal etter vedtak i Stortinget samlokaliseres med Politiets operasjonssentral i 
Kristiansand. Det er heller ikke i 2016 gitt noen flere signaler fra Politiet om hvorvidt dagens 
Politihus er egnet for denne samlokaliseringen, eller om det skal bygges nytt når leieavtalen 
på Tinghuset går ut 2023. Frem til prosjekt samlokalisering avgjøres, så leverer Agder 110 
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svært gode tjenester fra lokasjon Arendal og de ansattes interesser ivaretas nå og også etter 
en samlokalisering på en svært god måte. 110 sentralen har evnet å gjennomføre et totalt 
teknisk/digitalt skifte i 2016, og tjenestene som tilbys i hele Agder er topp moderne og 
innovative. 
Beredskapsavdelingen 
2016 var et hektisk år preget av kompetanseheving og kurs for å møte gamle og nye 
oppgaver på en best mulig måte. Det er fremdeles 1 stilling vakant som et innført sparetiltak 
fra 2013, og det blir i 2017 en målsetning om å realisere dette fra 2018. Investeringsmessig 
ble det i 2016 bestilt ny mannskapsbil til Froland brannstasjon (lev sommer 2017), og bil til 
overbefalsvakten er byttet inn med relativt små ombyggingskostnader. 2016 var også året 
hvor Gjensidigestiftelsen og Det store brannløftet kom på banen. Etter mange 
søknadsprosesser endte ØABV opp med tilslag på støtte til oppstart av 
redningsdykkertjeneste (forventes operativ fra juli 2017) og diverse utstyrspakker for 
overflateredning og røykdykking. Dette er med på å gjøre ØABV til et enda bedre og mer 
slagkraftig brann og redningsvesen for fremtiden.  
Forebyggende avdeling  
Avdelingen har 7 stillingshjemler inkludert leder som er et minimum lovpålagt antall iht. 
dimensjoneringsforskriften (1 pr. 10.000 innb). I 2016 stod fremdeles en stilling vakant som 
et generelt sparetiltak i ØABV, men det ble i 2016 besluttet å realisere denne vakansen fom. 
2017. Forebyggende brannvernarbeid dreier nå fokus fra rutinemessige tilsyn til risikobaserte 
tilsyn og annen risikobasert forebyggende aktivitet. ØABV har fortsatt fokus rettet mot tette 
verneverdige trehusområder, og brannsikkerhet i hjemmet hos utsatte grupper. Utsatte 
grupper for å omkomme i brann er bl.a. eldre over 70 år, personer som sliter med rus og/eller 
psykiatri og nyetablerte innvandrerfamilier. Forebyggende avdeling har hatt svært mange 
prosjekter gående i 2016 (Trygg Hjemme, Flammbært barnehageprosjekt, brannsikring av 
bebyggelse på Merdø og Tyholmen, tilsynsaksjoner mm). 
Feieravdelingen  
Avdelingens lovpålagte oppgaver for 2016 var ca. 21600 objekter fordelt på 14560 feiinger 
og 7040 tilsyn. I tillegg til disse lovpålagte oppgavene, var feieravdelingen også pådriver av 
den nasjonale 6. klasse undervisningen i samarbeid med Agder Energi, hvor avdelingen 
hadde teoretisk undervisning og praktisk slukking på programmet. Avdelingen samarbeidet 
også med forebyggende avdeling med kampanjer som Trygg hjemme, Hyttekampanjen og 
Brannvernuka, og to feierbiler ble i 2016 byttet ut.  

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien, «Sammen om framtida – Arendal 2023», skal brukes til langsiktig 
utvikling og holdningsskapende arbeid for å øke den enkeltes bevissthet rundt egen 
arbeidshverdag og egne verdier. De overordnede målsetninger er gode og relevante, og tas 
med som del av den enkeltes medarbeidersamtale for bevisstgjøring og refleksjon. 
«Plakaten» som er utarbeidet gjøres kjent for ansatte generelt og avdelingsledere spesielt.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Etterarbeid av medarbeiderundersøkelse 2015 
Momentene innenfor hver faktordrøfting/tema-område er samlet i ett dokument etter at alle 
innspill fra de ulike gruppene er kommet inn. Deretter er dette gjort kjent for alle ledere på 
ledersamling den 14. desember 2016. På samlingen gikk vi kort igjennom alle innspill i 
grupper og noen områder ble trukket frem som spesielt viktige for vår organisasjon i tiden 
som kommer.  

• Samarbeid på tvers av avdelinger – dra fordel av hverandres kompetanse/kapasitet + det 
sosiale tilsnittet. 
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• Samarbeid mellom utestasjoner på øvelser, og dedikert vaktlagsansvar (heltid) mot 
utestasjoner (som rulleres) for støtte til øving/opplæring. 

• Negativ korridorprat og baksnakking ønskes fjernet –da det oppleves negativt og ikke gir 
noe av verdi. 

• Det må sees på en norm/instruks/mal for lik kompensering av ansatte på kurs, seminar, 
reiser, møter etc. (hva er fritid, hva lønnes, hva forventes, turnus vs. dagtid i så måte 
[forskjeller?] mm)? 

 
Veien videre vil skapes i avdelingene når det totale bildet med ulike punkter gjøres kjent og 
drøftes videre. Det er også utarbeidet et verdidokument for ØABV som fokuserer på hva vi 
ønsker og forplikter oss til at skal gjenspeile våre holdninger og arbeidshverdag i stort. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Østre Agder Brannvesen jobber systematisk og bra med internt HMS arbeid. Det 
gjennomføres jevnlige møter i HMS utvalget hvor avviksmeldinger behandles og 
saker/elementer i daglig drift håndteres på en mest mulig proaktiv måte. ØABV har gjennom 
AK fått en veldig god plattform for HMS kvalitetshåndbøker og avviksrapportering. Det skal 
jobbes videre med full integrering av ØABVs deltidsansatte i de andre kommunene ift. tilgang 
og enkel avviksrapportering. Kostnader for dette er hensyntatt i budsjett-tildeling for 2017. 

Avvik 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 7 3 -4 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 2 0 -2 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 1 1 0 
Mobbing/trakassering 1 0 -1 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 3 0 -3 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 2 0  
Alvorlig 8 3  
Meget alvorlig 4 1  

Innmeldte avvik  14 4 -10 
 

 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Feil / manglende utvarsling 6 1 -5 
Forsinket utrykning ved brannvarsling 1 0 -1 
Manglende / feil på teknisk utstyr 5 1 -4 
Kommunikasjonsproblemer 1 1 0 
Mangel på bemanning 2 0 -2 
Mangelfull opplæring ansatte 5 0 -5 
Annet 8 1 -7 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 2 0  
Alvorlig 10 4  
Meget alvorlig 16 0  

Innmeldte avvik  28 4 -24 
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Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 65 heltid – 122 
deltid 

63 heltid – 122 
deltid 

63 heltid – 122 
deltid 

63 heltid – 122 
deltid 

 
Årsverk fordelt på følgende områder: 
Heltid Arendal/Risør brannstasjon: 

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

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

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

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

 
Fraværsprosenten på både korttid og langtid har nå tilsynelatende stabilisert seg på et 
akseptabelt nivå. Enheten har ved inngangen til 2017 flere langtidssykemeldte, men 
forventer dem tilbake ila 1. kvartal. I tillegg må nevnes at resultatene lyver for våre ansatte 
som går i turnus med døgnvakter. Dersom dem er fraværende fra en døgnvakt (24 timer) 
registreres det som 1 dags fravær (8 timer). Kostnadene ved å erstatte våre fravær er 3 x 
høyere og overtids- og vikarkostnadene våre gjenspeiles ikke i en for lav nærværsprosent. 
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16 – Innovasjon og kompetanse 
Enhetsleder: Anne Cathrine Haugland 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  -   31 871   33 856   25 228   -8 628  -34,2 % 
Sum inntekter  -   -16 421   -18 790   -8 298   10 492  -126,4 % 
Netto driftsramme 
enheten  -   15 450   15 066   16 930   1 864  11,0 % 

 
Enheten gikk med et høyt overskudd i 2017. Dette skyldes i hovedsak følgende: 

• Lønnsutgifter knyttet til Arendalskonferansen / Innovasjon Arendal var betydelig lavere 
enn forutsatt fordi enhetsleder utførte oppgavene til en ansatt som var 100 % sykmeldt 
gjennom året 

• Lønnsutgifter til redaksjonsnettverket var lavere enn forutsatt fordi en 100 % stilling ble 
holdt vakant i et halvt år 

• Utgifter til tiltaket Frivillig småbarnshjelp til småbarnsfamilier ble lavere enn forutsatt fordi 
det gjenstod penger på bundet fond til dette fra tidligere år. Gjenstående midler på bundet 
fond ble benyttet i 2016.  

• OFFRI-prosjektet hadde et overforbruk i 2015 på grunn av forsinkelse i overføring av 
midler fra Regionale forskningsfond. Det overforbruket som Arendal kommune dekket i 
2015 er hentet inn i 2016.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Innovasjon Arendal / Fremtidens kommuner 
Arendalskonferansen har i løpet av året gjennomført to fordypningskonferanser og en 
hovedkonferanse. Konferansene er godt besøkt. For å styrke merkevaren rundt 
Arendalskonferansen som kommunesektorens viktigste innovasjonskonferanse byttet 
konferansen navn fra Arendalkonferansen til Fremtidens kommuner – Arendalskonferansen. 
Dette grepet ble også gjort for å skille konferansen fra Arendalsuka. Konferansen hadde ved 
årsslutt 29 regionale og nasjonale partnere.  
Med hjerte for Arendal ble avsluttet som prosjekt ved utgangen av 2016. Prosjektet har levert 
egen årsrapport. Det ble i løpet av året besluttet å ansette en leder av Med hjerte for Arendal 
for videre drift av satsingen. Leder av Med hjerte for Arendal er ansatt og tillagt Stab for 
kultur, infrastruktur og utvikling.  
Kloa er tatt i bruk som et lokale for dialog og samskaping med frivillige organisasjoner og 
innbyggere. 
Øvrig aktivitet innenfor rammen av Innovasjon Arendal har vært svært begrenset som følge 
av redusert bemanning i 2016. 

Eureka kompetanse 
Det har vært stor og stadig økende aktivitet i Eureka kompetanses lokaler. Flere eksterne 
aktører er oppmerksomme på muligheten for å gjennomføre kurs og samlinger i lokalene og 
vi opplever økt etterspørsel etter lokalene på kveldstid. Eureka kompetanse har p.t 2,5 
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årsverk til rådighet, noe som har gjort det utfordrende å kunne tilby lokalene også på 
kveldstid. Inntektene har økt i 2016. I og med at lokalene lånes ut gratis til kommunale 
leietakere er utleieinntekter sårbare som følge av økt kommunal bruk av lokalene.  
Prosjektet KOBRA har hatt som målsetning å gjøre Eureka kompetanse tilgjengelig og 
relevant for næringslivet i regionen. Det har vært gjennomført både samtaler og samlinger 
der næringslivet har deltatt i diskusjoner og drøftinger om fremtidens kompetansebehov.  
I løpet av året har KS Læring tatt over eieransvaret for portalverktøyet Eureka kompetanse 
bruker i forbindelse med påmelding og markedsføring av kurs. Det er satt i gang en prosess 
for å gå over til KS Læring sitt verktøy.  

Kommunikasjon 
Det er innført nye nettsider både for Arendal kommune og Arendalsuka i løpet av året. For 
Arendal kommune har det medført forenkling og effektivisering av informasjonen som er 
tilgjengelig for innbyggerne. Tilbakemeldinger tyder på at nettsiden oppleves enkel og lett og 
finne frem i, og siden fungerer nå godt på alle tekniske plattformer. 
Arendalsuka fikk ny nettside i april 2016. Verktøyet som benyttes er det samme som 
Almedalsväckan og Folkemødet på Bornholm bruker. Det har vist seg at verktøyet er svært 
komplekst noe som har gjort at tilpasninger til våre behov har krevd svært mye arbeid og 
innsats i 2016. Det er positivt at arrangører nå selv kan melde inn sine arrangementer til 
Arendalsuka, men pga. arrangementets størrelse er det mye arbeid både med 
informasjonsformidling og oppfølging av arrangører.  
Sosiale medier er en viktig kanal for kommunens kommunikasjon. Det er satt i gang et arbeid 
med å utvikle kanalstrategier for å skape bevissthet rundt hva som sies hvor og når.  
Kommunikasjon opplever stor etterspørsel etter informasjonsrådgivning. Arbeid med digitale 
kanaler har vært prioritert foran bistand til utarbeidelse av trykksaker, brosjyrer og plakater. 
Det er satt i gang et prosjekt for å etablere nytt intranett i regi av IKT-Agder.  

Servicesenteret 
Servicesenteret har hatt stor pågang og svært mange henvendelser via skranke, telefon, e-
post og sosiale medier. Servicesenteret har hatt ansvar for å betjene turister utenom 
sommersesongen. Det er satt i gang et arbeid for å øke selvbetjeningstilbudet ved 
Servicesenteret. Arealene som tidligere ble disponert av turistkontoret er planlagt som 
selvbetjeningsplasser. Servicesenteret deltar i et prosjekt om digital tilgjengelighet der også 
NAV og Arendal bibliotek er med. Hensikten er å styrke kompetanse på digital veiledning.  
Ansvaret for skjenke- og serveringsbevillinger ligger til Servicesenteret. Det er i løpet av året 
vedtatt ny alkoholpolitisk handlingsplan. Det er i løpet av året innført nye regler for kontroll av 
salgs- og skjenkebevillinger. Ansvaret for å innvilge faste bevillinger er i løpet av året overført 
fra formannskapet til rådmannen.  
I løpet av 2016 ble alle bevillinger fornyet.  
Antall bevillinger i Arendal kommune holder seg relativt konstant sammenliknet med tidligere 
år.  

Arendalsuka 
Den praktiske og tekniske gjennomføringen av Arendalsuka utgjør en stor del av enhetens 
arbeidsoppgaver. Arendalsuka ble også i 2016 en stor suksess. Interessen og aktiviteten 
øker år for år og det er kontinuerlig behov for å disponere ressursene våre riktig. 
Det er et godt samarbeid med programkomiteen og rådet og selv om arrangementet er 
krevende, gir det stor energi og glede å jobbe med Arendalsuka. I oppkjøringen og 
gjennomføringen har arbeidsgruppen også god hjelp fra ansatte i andre enheter.  
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Arbeidsgiverstrategien, medarbeiderundersøkelsen og HMS-arbeid 
Enheten gjennomførte i 2016 2 samlinger for hele enheten. HMS-utvalget er aktivt med i 
planlegging og gjennomføring av samlingene. I løpet av året er det også gjennomført 4 
interne innovasjonsverksteder. Det er de ulike nettverkene som har ansvaret for 
innovasjonsverkstedet og hensikten er å dele kompetanse og utvikle en god 
samarbeidskultur i enheten.  
Det er gjennomført en prosess rundt oppfølging av medarbeiderundersøkelsen fra 2015. 
Hele enheten har vært involvert og arbeidet ble evaluert på enhetssamling høsten 2016. Det 
er enighet om at spesielt innovasjonsverkstedene har vært positive for kompetanseutvikling i 
enheten. 
Det er gjennomført HMS-møter hver 6. uke. Referater fra møtene er tilgjengelige for alle 
ansatte og møtene annonseres på enhetens Facebookgruppe i forkant. Alle oppfordres til å 
melde inn saker. Det ble gjennomført vernerunde våren 2016. Det ble gjennomført 
medarbeidersamtaler med alle ansatte våren 2016.  

Avvik 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 1 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 1 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 1 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 3  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  0 3 0 
 
Alle innmeldte avvik er behandlet og lukket. Avvik har knyttet seg til lav bemanning på 
Servicesenteret som følge av plutselig sykefravær, samt vedlikehold av gulv i kantina. Det er 
lite avvik knyttet til HMS i enheten. En årsak kan være at forhold knyttet til fysiske 
arbeidsforhold rettes kontinuerlig. Det skal ikke være noen terskel for å finne løsninger 
dersom arbeidsplass ikke er tilpasset den ansatte. Det jobbes kontinuerlig på servicesenteret 
med sikkerhet og Eureka kompetanse har installert alarmknapp knyttet til Securitas for å øke 
tryggheten for de ansatte. 
Enheten har hyppige HMS-møter der løpende utfordringer tas opp. Bevissthet rundt 
avvikssystemet er satt på dagsorden i HMS-møte i løpet av året.  
Den største belastningen i enheten er stadig økende arbeidsmengde og tidspress knyttet til 
dette. Det er stor fokus på at arbeidsbelastning skal være riktig og at det gjøres nødvendige 
prioriteringer. 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk  10,2 20,5 17,7 
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Enheten har 2,8 årsverk færre ved årsslutt i 2016 sammenliknet med i 2017. Det er satt i 
gang arbeid med å rekruttere i 2017. Det er ikke lønnsmidler knyttet til alle årsverkene, men 
det tas sikte på at Fremtidens kommuner og Arendalsuka finansierer lønnsmidler som ikke 
dekkes opp av enhetens budsjett.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,4 2,4  2,5 
Fravær langtid (%) 3,9 6,0  3 
Nærvær (%) 93,6 91,6 92,6 94,5 

 
Det har vært høyt langtidsfravær i 2016. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Det jobbes 
kontinuerlig for å redusere fraværet og sykmeldte følges opp i henhold til gjeldende rutiner.  
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17 – Levekår 
Enhetsleder: Tora Halvorsen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  -   202 466   195 978   174 391   -21 587  -12,4 % 
Sum inntekter  -   -64 198   -44 119   -26 473   17 646  -66,7 % 
Netto driftsramme 
enheten  -   138 268   151 859   147 918   -3 941  -2,7 % 

 
Merforbruket knytter seg i all hovedsak til barnevern, spesielt til kjøp av institusjonsplasser og 
hjelpetiltak. Det er iverksatt et arbeid for å se hvor det er mulig å redusere utgiftene og øke 
inntektene i barnevernet. Men som PWC-rapporten påpekte så bruker Arendal forholdsvis 
lite penger på barnevern sammenlignet med andre kommuner og har i flere år drevet med 
budsjettunderskudd. Bemanningen i barnevernet er vedtatt styrket, men det er også 
nødvendig å styrke driftsbudsjettet fremover. 
Enheten har også mangelfull dekning av kostnader til ressurskrevende bruker. 
Rustjenestene drives i en viss utstrekning på tilskuddsmidler. Dette er uforutsigbart. Enheten 
mottok 1 årsverk mindre i tilskuddsmidler til miljøarbeidertjenesten i 2016 enn året før. Det 
har likevel vært mulig å opprettholde innsatsteam etter rusbehandling. Enheten har også fått 
tilskudd til psykologstillinger, innsatsteam psykisk helse og prosjektene «Samhandling etter 
rus» og «Overdosestrategien». 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Enhet levekår består av 7 avdelinger: Arendal helsestasjon, Barneverntjenesten, 
Forebyggende tjenester barn, unge og familier, Psykisk helse og rus voksne, Aktivitet 
voksne, Bo- og oppfølgingstjenesten, bofellesskap psykisk helse/rus. 

Enhetens felles satsingsområder har vært: 
• Tidlig helsefremmende og forebyggende tjenester til gravide, barn, unge og deres familier.  
• Bidra med fagkompetanse i tverrfaglig samarbeid for å bedre levekårene for barn og unge 

i Arendal. 
• Sikre smidige overganger i alle ledd av tjenestene, både eksternt og internt. 
• Mestringsperspektivet i alle nivåer av tjenestene. 
• Styrke samarbeidet på tvers eksternt og i egen organisasjon. 
• Brukermedvirkning og erfaringskonsulenter skal styrkes i tjenestene. 
• Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner.  
• Etisk refleksjon skal tas i bruk i flere personalgrupper. 
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Avdelingene har i tillegg hatt egne satsinger:  

Arendal Helsestasjon  
• Styrke foreldrerollen til barn 0 -16 år 

Det gis tidlig hjelp til familier som trenger ekstra oppfølging. 
• Videreføre tidlig hjemmebesøk for foreldre med nyfødte barn 

Det har vært stor tilgang på nye gravide som ønsker svangerskapskontroller hos jordmor. 
Jordmødrene har ikke hatt ressurser til å gå på hjemmebesøk etter fødselen slik 
barselretningslinjene sier de skal innen 1-3 dager etter hjemkomst. 
 

Helsestasjonstjenesten har jobbet godt med oppfølging av alle barn 0-5 år i Arendal. 
Hjemmebesøk til nyfødte innen 7-10 dager etter hjemkomst er prioritert. 
Øke tilgjengeligheten i skolehelsetjenesten gjennom styrket samhandling internt i enheten 
Skolehelsetjenesten har hatt stort arbeidspress. Vaksinasjoner er gjennomført, men det er 
ikke mulig å gjennomføre alt som anbefales i veilederen. Mange henvendelser og oppfølging 
gjelder barn og unge som sliter psykisk. Samhandling internt kan fortsatt forbedres. 

Barneverntjenesten  
• Videreutvikle ny organisasjonsstruktur for å sikre et barnevern som agerer i henhold til 

lover og myndighetskrav 
Barneverntjenesten har nå en godt etablert organisasjonsstruktur med lederteam av ledere 
og stab. Faglederne er nå 100 % fagledere med definert ansvarsområde og tilhørende 
oppgaver. Fagkonsulent er godt i gang med gjennomgang av gamle rutiner og utarbeiding av 
nye. Basis opplæringsprogram for nyansatte med nyansatt-permer som også angir 
ansvarsfordeling ift opplæringsdeler er på plass, samt en gruppe kollegaveiledere for alle 
nye. Det er etablert økonomigruppe som har startet opp arbeidet med å kvalitetssikre 
håndteringen av økonomiske ytelser. Det er etablert en kompetansegruppe som utarbeider 
undervisningsprogram for hele avdelingen og som skal ivareta behov både hos nye og hos 
erfarne medarbeidere. Alle ansatte har saksveiledning i gruppe, og én gruppe har også 
prosessveiledning. Det er innført sjekklister i alle faggrupper, som sikrer oppfølging av 
lovkrav som ligger til det enkelte fagområde. Alle faglederne har hatt saksgjennomgang med 
sine gruppemedlemmer, og dette skal fremover gjøres rutinemessig. Det er etablert system 
for felles gjennomgang av kompliserte saker og akutte hendelser med berørte ansatte. Alle 
saker hvor en vurderer 4.12 (omsorgsovertakelse) skal drøftes med ledergruppa. 

• Være en åpen og tilgjengelig barneverntjeneste 
Faste representanter deltar nå i alle tverrfaglige samarbeidsforum som tjenesten har 
forpliktet seg på. Dette er Oppfølgingstjenesten, oppvekst-team på skolene, oppvekst-team 
0-6 år, «Barn ut av foreldrekonflikten» med familiekontoret og «God start»- prosjektet med 
helsestasjonen. I tillegg er det informert om tjenesten flere steder på forespørsel. 

Avdeling Forebyggende tjenester barn, unge, familier 
• Styrke foreldrekompetansen  
Dette er fulgt opp gjennom «Utsikten»: gruppetilbud til foreldre og barn, veiledning av syriske 
familier for Voksenopplæringen, og ved oppfølging og veiledning av foresatt både i 
barnevernssaker, gravide og i andre sammenhenger 

• Psykisk helse i skolen 
Dette er fulgt opp gjennom DU- kurs (depresjonsmestring for ungdom) vår og høst på Sam 
Eyde videregående skole, VIP-undervisning (veiledning og informasjon om psykisk helse) for 
alle på VG1 i videregående skole, veiledning til lærere, bidrag i enkeltsaker  

• Motarbeide drop-out i videregående skoler 
Dette er fulgt opp gjennom fast deltagelse i oppfølgingsteam, oppfølging av «uro-lister» fra 
flere av grunnskolene, nært samarbeid med videregående skoler og NAV for å lage 
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alternative opplegg / praksis / lærlingplasser osv., godt samarbeid og stort nettverk i lokalt 
næringsliv 

Avdeling Aktivitet Voksne 
• Utvikle et oppsøkende team for å lose brukere inn i ordinære, eksisterende tilbud 
Det er etablert et nytt lavterskeltilbud som har fått navnet LOSEN. Tilbudet er for dem som 
ønsker og har behov for å komme ut i en eller annen form for aktivitet, men som på grunn av 
sin psykiske helse strever med å komme over dørstokken. Aldersgruppe er 18 – 67 år. Losen 
startet ordentlig opp fra september. Det har vært 32 henvendelser, 12 personer er loset til 
eksisterende tilbud i kommunen.  

• Økt bruk av erfaringskonsulenter og videreutvikle brukermedvirkning 
Det er ansatt 1 årsverk med erfaringskompetanse i aktivitet etter rus. Det er tett samarbeid 
med Blå Kors: «Steg for steg» og miljøarbeidertjenesten. 

• Felles hus/ samlokalisering av de tre tjenestetilbudene 
Drømmen om et felles hus er tent på ny gjennom planene om bruk av Lassens hus på 
Tyholmen. 

Avdeling psykisk helse og rusarbeid voksne 
• Videreutvikle Tverrfaglig Innsatsteam psykisk helse og rus ved «Intensivt 

oppfølgingstilbud angst/depresjon», og «Etter rusbehandling/ettervern», etter modell fra 
hverdagsrehabilitering 

• Etablere Rask psykisk helsehjelp.  
• Utvikling av kommunalt psykologtilbud. 

Innsatsteam psykisk helse  
Tverrfaglig innsatsteam psykisk helse ble etablert etter modell av hverdagsrehabilitering og 
er videreutviklet gjennom 2016.Teamet består av 2 ansatte i 100 % stilling (tilskuddsmidler) 
samt psykolog, og 1 psykiatrisk sykepleier som ekstra ressurser. 
Teamet har svært gode resultater å vise til: 

• Antall pasienter inn i 2016: 135 
• Antall avsluttet uten videre oppfølging: 113  
• Antall over i lavterskeltilbudene KID/KIB, Angstkurs, Forebyggende tjenester, Aktiv på 

dagtid og Frisklivsentralen: 31 
• Antall overført ordinær psykisk helsetjeneste: 6 
• Antall henvist til 2.linjetjenesten: 16 
• Henvisninger til forskningsprosjektet DPS (Forebyggende behandling av depresjon): 6 
• Gjennomsnittlig antall samtaler: 5,27 
• «Reaching target» i FIT: 61-65 % 
 
Henvisning kom tidligere via fastleger og samarbeidspartnere. I 2016 ble det besluttet å 
endre dette til et lavterskel psykisk helsetilbud der innbyggere med lettere psykisk 
helseproblem kan henvende seg direkte uten henvisning fra lege eller andre. Dette er gjort 
basert på gode erfaringer fra andre kommuner og etter studietur til Stange kommune i 
november 2016.  
Ettervern rus er noe endret og arbeider tettere med erfaringskonsulenter, NAV og 
2.linjetjenesten for å gi tett oppfølging etter utskriving fra langtidsbehandling. 
Psykologene har etablert og gjennomført angstmestringskurs med svært gode 
tilbakemeldinger og resultater. Dette blir videreført. Psykologene har samarbeidet med PPT 
om en kurskatalog for ansatte i barnehager og skoler. 
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Ansatte har jobbet med implementering av tilbakemeldingsverktøyet FIT for å sikre brukers 
tilbakemelding på tjenestetilbudet. 
Det er gode erfaringer med samarbeid med erfaringskonsulenter både innen Psykisk helse 
og i Miljøarbeidertjenesten / ettervern rus. 

Avdeling Bo- og oppfølgingstjenesten Øst og Vest: 
• Utarbeiding av felles rutiner for oppstart, evaluering og avslutning av tjenestene sammen 

med brukerne 
Arbeidet er igangsatt og vil bli videreført i 2017 

• Utprøving av nye metoder for å fremme mestring i samarbeid med avdeling Aktivitet 
voksne 

Mestring er på dagsorden. Samarbeidet med LOSEN er startet og skal videreutvikles. 

Avdeling Ørbek og Eydehavn bofellesskap: 
• Etisk refleksjon skal brukes systematisk i alle personalgruppene 
Ved Eydehavn bofellesskap brukes ulike metoder for etisk refleksjon jevnlig på etiske 
dilemmaer i forhold til brukere og det psykososiale arbeidsmiljøet. Ved Ørbek har etisk 
refleksjon mest vært brukt for å bedre samhandling og kommunikasjon. 

• Fokus på brukermedvirkning for å fremme mestring 
Det er jevnlige samtaler med den enkelte bruker, hvor brukeren kan komme med sine tanker 
og ideer om hvordan han selv opplever sin situasjon samt komme med sine ønsker. Det er 
også lagt opp til faste aktivitetskvelder basert på beboernes ønsker. 

Arbeidsgiverstrategien 
Enheten har hatt særlig fokus på 

• Et arbeidsmiljø preget av mangfold og arbeidsglede. 
• Samarbeid, være støttende, gjør andre gode. 
• Etisk bevissthet og rom for refleksjon blant medarbeidere. 
• God kommunikasjon og samhandling mellom ledere og kollegaer 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelsen: Resultatene er tatt opp på personalsamling og i personalmøter. 
Temaene i undersøkelsen (mestringsklima, mestringsledelse, roller) blir fulgt opp i Lokalt 
HMS utvalg, personalmøter og i medarbeidersamtaler, samt i ledermøter. 
Brukerundersøkelsen følges opp i de aktuelle avdelinger. Forbedringsområdene er tema på 
personal -og fagmøter. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det har vært fokus på  

• at Lokale HMS- utvalg har møter minst 4 ganger årlig, samt ved behov.  
• å ha HMS som tema på ledermøtene for å lære av hverandre. 
• sikre at ansatte kjenner avvikssystemet og vet hvordan det brukes og reflektere rundt hva 

som er et avvik det enkelte sted. 
• sikkerhet for ansatte og sikre at rutiner for sikkerhet følges på arbeidsstedene 
• brannvernlederansvaret og brannøvelser 
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Avvik 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 2 1 -1 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 4 +4 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 1 +1 
Mobbing/trakassering 1 4 0 
Trusler/vold 14 24 +10 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 5 8 +3 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 1 8  
Alvorlig 13 22  
Meget alvorlig 8 12  

Innmeldte avvik  22 42 +20 
 
Det har nesten vært en dobling av meldte avvik fra i fjor. Både antall avvik og økningen er 
høyest for vold og trusler, og de fleste meldes fra bofellesskapene. Det er kontinuerlig fokus 
på å forebygge avvik på dette området. De alvorligste tilfellene politianmeldes. 
De fleste avvikene er kategorisert som alvorlige. Det er stor variasjon i meldte avvik fra den 
enkelte avdeling. Det er fortsatt underrapportering. 
Gjennomsnittlig behandlingstid for avvikene er 6-7 dager.  
Avvik blir systematisk gjennomgått i HMS utvalg 

 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Medisinering 6 26 +20 
Skade/ fall 0 1 +1 
Trusler og vold mellom brukere 2 3 +1 
Helsemessige forhold 0 1 +1 
Øvrig brudd på lov, forskrift, vedtak 5 17 +12 
Forsinket saksbehandling 0 0 0 
Annet 38 29 -9 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 17 19  
Alvorlig 28 46  
Meget alvorlig 6 12  

Innmeldte avvik  51 77 +26 
 
Det er en betydelig økning også i meldte kvalitetsavvik. Det er store variasjoner mellom 
avdelingene. Bo- og oppfølgingstjenesten, helsestasjonen og barnevernet har meldt flest. 
Avvik på medisinering må gis oppmerksomhet fremover. Det er meldt færre avvik under 
annet, men det er fortsatt for mange. De fleste avvikene meldes under kategorien alvorlig.  
Gjennomsnittlig behandlingstid av avvikene er 13 dager. Dette bør forbedres. 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk   188,05 171,06 
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Årsverksreduksjonen skyldes at Enslige mindreårige flyktninger ble opprettet som egen 
enhet i 2016. Barnevernet ble styrket med 2 årsverk, ett med midler fra fylkesmannen og ett 
med midler fra enslige mindreårige flyktninger. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,1 2,3  2,0 
Fravær langtid (%) 8,9 7,2  8,0 
Nærvær (%) 89,0 90,5 92,6 92,0 

 
Det er en positiv utvikling av nærværet samlet for enheten. Nærværet i barnevernet har økt 
betydelig. Det er store variasjoner mellom avdelingene. Noen avdelinger har flere alvorlig 
syke ansatte, og noen har ansatte som er under avklaring etter langvarig fravær. 
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18 – Spesialpedagogiske tjenester 
Enhetsleder: Inger Mari Sørvig 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  -   42 278   37 508   37 821   313  0,8 % 
Sum inntekter  -   -3 901   -3 495   -2 930   565  -19,3 % 
Netto driftsramme 
enheten  -   38 377   34 013   34 891   877  2,5 % 

 
Enheten har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 877 000 kroner i 2016. Rammen ble økt 
med 2 000 000 kroner etter 1. tertial 2016 for å sikre gjennomføring av lovpålagte oppgaver 
på det spesialpedagogiske feltet. Regnskapsoverskuddet skyldes i all hovedsak økte 
inntekter i form av sykelønnsrefusjoner, reduksjon i en stilling som ikke ble erstattet og stram  
økonomistyring.  
Spesielt for denne enheten er at nettorammen vår endres gjennom året som en følge av 
overføring av budsjettmidler til ekstraressurser i de kommunale barnehagene.  
Enheten har i løpet av året gjort grep som har gjort kostandene noe mer forutsigbare, men 
det er fortsatt en utfordring at vi i hovedsak jobber med lovpålagte oppgaver som gir lite rom 
for å prioritere.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Enheten leverer tjenester til hele oppvekstområdet, og skal medvirke til at barn og unge med 
særskilte utviklings- og opplæringsbehov får like muligheter til vekst og utvikling og sikres  
tidlig og riktig innsats når et problem oppstår eller avdekkes.  
Vi har i 2016 jobbet aktivt for å utvikle tjenestene, både for å redusere sårbarhet og sikre 
kvalitet for brukerne. Enheten leverer i all hovedsak lovpålagte tjenester noe som i stor grad 
styrer ressursbruk og prioriteringer, og det innebærer også at muligheten til å jobbe mer  
forebyggende er begrenset.  
Enheten har fokus på tidlig innsats, og i Pedagogisk fagteam er arbeidet knyttet til veiledning 
en viktig og avgjørende faktor for å sikre at fokuset på tidlig innsats er reelt. Det er etablert et  
lavterskeltilbud som barnehagene kan benytte. Mange av sakene som behandles er rettet 
mot språk og da også minoritetsspråklige barn. Tilbudet skal også være en arena for 
barnehagene til å drøfte faglige spørsmål knyttet til enkeltbarn og gruppe. Dette tilbudet gir 
barnehagene positiv tilbakemelding på, og foreldrene oppgir at de gjennom denne satsingen  
opplever at de blir sett og hørt. Vi erfarer også at barnehager som har søkt observasjon/ 
veiledning en gang, søker igjen.  
Dersom et enkeltbarn vurderes i forhold til en henvisning til PPT, kan Pedagogisk fagteam i 
de fleste tilfeller sette i gang tiltak i barnehagene og jobbe med tiltak i påvente av sakkyndig 
vurdering og vedtak. Dette innebærer at barnet nå får vesentlig raskere hjelp enn de har gjort 
tidligere.  
Vi kjenner foreløpig for lite til effekten av tidlig innsats. En tese har vært at andelen vedtak 
om spesialpedagogiske tiltak vil øke når vi har fokus på feltet. Foreløpig tall indikerer at vi har 
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en økning på 14 barn med vedtak fra januar 2016 (63 barn) til januar 2017. Fokuset fremover 
må være på kvalitet, og på om tiltakene vi setter inn faktisk virker. 
Spesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak oppstår i skjæringspunktet mot det allmen-  
pedagogiske tilbudet. Det kan stilles spørsmål ved om svært synlige og proaktive tjenester  
bidrar til å gjøre systemene ute mer robuste, eller om man kompenserer for manglende  
utvikling ute i barnehager i skole. Ved sistnevnte vil stor grad av synlighet og kompensering 
kunne føre til redusert utvikling og overbelastning på hjelpetjenestene.  
Det er i 2016 gjort organisatoriske endringer i PPT, og sakene fordeles nå så likt som mulig 
mellom PP-rådgiverne slik at kapasiteten blir likere fordelt i kommunen og for brukerne som 
helhet. Rådgiverne følges tett opp, og får en gang per måned oversikt over saker som  
fortsatt venter på sakkyndig vurdering. PP-tjenesten har utarbeidet en Praksishåndbok med 
rutinebeskrivelser som bidrar til å sikre likebehandling. Det er likevel flere justeringer som bør  
foretas for å sikre fleksibilitet, kapasitet og kompetanse i tjenestetilbudet til de brukerne som 
har lovfestede rettigheter etter opplæringsloven og barnehageloven. 
I 2016 hadde tjenesten 183 nyhenviste saker, 112 gutter og 71 jenter. Vi hadde 179 
rehenviste saker,124 gutter og 55 jenter. Trenden i Arendal er som i landet for øvrig, det er 
vesentlig flere gutter enn jenter som blir henvist til PP tjenesten for utredning med tanke på 
spesialpedagogisk tiltak/ spesialundervisning. PPT har til enhver tid ca. 800 aktive saker. 
Pedagogisk fagteam har alle sine spesialpedagoger ute på oppdrag i barnehagene, og det er 
aktivitet i veilederteamet. Vi har arbeidet hele høsten med implementering av endringer i  
Barnehageloven i forhold til barn med spesielle behov. Dette innebærer at vi overfører  
veilederressurser fra fagteamet til PPT, og at det etableres en arena for samhandling mellom 
Pedagogisk fagteam og PPT som følge av endringene i loven. Målet er å sikre at barn får  
riktig hjelp av rett instans til rett tid, og å sørge for at vi utnytter de gode ressursene som  
ligger i enheten. 
Sandum skole har endret sin undervisningsmetode, og gjennomfører periodeundervisning 
hvor vi i en til to uker underviser hver formiddag i kun et fag. Intensjonen er å gi elevene 
mulighet til å fordype seg i hver enkelt fag, samt å dykke ned i kompetansemålene ved å ta i 
bruk ulike læringsarenaer og læringsstrategier. Målet har vært å gi mer og bedre læring, og 
det har gitt oss mulighet til å få mere ro og struktur i undervisningen og sammenhengende tid 
til å dykke dypere inn i forskjellige emner. Øktene i kjernefagene (Norsk, Engelsk og 
Matematikk) er timeplanfestet på formiddagene tre dager i uken, og vi har 
periodeundervisning hele mandag samt halve dagen øvrige dager. 
Ambulerende Skoleteam har hatt mange oppdrag i 2016. Arbeidet består dels i å bistå  
skolene i forhold til enkeltelever som på forskjellige måter viser høy grad av mistrivsel, og 
dels arbeid med klasse –og læringsmiljø generelt. Det er stor etterspørsel etter teamet, og vi 
har for første gang hatt venteliste på saker. 

Arbeidsgiverstrategien 
Alle ansatte er kjent med arbeidsgiverstrategien, og den er et fast tema i samtaler med  
nyansatte. I tillegg er den tema og utgangspunkt for refleksjon og drøfting i enhetsmøter 
gjennom hele året. Arbeidsgiverstrategien er grunnlaget for samspillsreglene som vi har  
utviklet i enheten. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Enheten har jobbet med medarbeiderundersøkelsen gjennom hele året. Vi scoret 
gjennomgående høyere enn gjennomsnittet i kommunen på alle faktorer, og har brukt 
dialogmodellen aktivt for å følge opp undersøkelsen. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det har vært avholdt 3 ordinære HMS møter i 2016. Alle medlemmene i HMS utvalget har 
gjennomført 40 timers kurs, og utvalget har i tillegg til de ordinære møtene deltatt på to HMS- 
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samlinger i regi av personalavdelingen. En av samlingene var spesial rettet mot nærvær, og 
den andre var rettet mot helsefremmende arbeid. Enheten gjennomførte vernerunden innen 
fristen 1.5.2016. 

Avvik 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 1 1 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 1 0 -1 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 1 0 -1 
Alvorlig 0 1 0 
Meget alvorlig 0 0 0 

Innmeldte avvik  2 1 -1 
 
Det er kun meldt inn ett HMS avvik i 2016, og det er vanskelig å si hva som er årsaken til det 
lave antallet. Enheten har hatt mye fokus på Kvalitetsavvik, og dette kan ha medført at 
viktigheten av å melde HMS avvik har blitt underkommunisert. Vi vil derfor jobbe aktivt for å 
ta i bruk avvikssystemet også på HMS området i 2017. 

 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Medisinering 0 0 0 
Skade/ fall 0 0 0 
Trusler og vold mellom brukere 0 0 0 
Helsemessige forhold 0 0 0 
Øvrig brudd på lov, forskrift, vedtak 0 0 0 
Forsinket saksbehandling 24 52 +28 
Annet 0 2 +2 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 10  
Alvorlig 24 33  
Meget alvorlig 0 11  

Innmeldte avvik  24 54 +30 
 
Som nevnt over har vi hatt fokus på Kvalitetsavvik i enheten, og de fleste av avvikene som er  
registrert i enheten, er knyttet til forsinket saksbehandlingstid. Målet har vært å redusere  
ventetiden på sakkyndig utredning i PP-tjenesten, og samtidig kan avvikene være et uttrykk 
for at denne avdelingen bemanningsmessig er på grensen av det som er forsvarlig drift. Det 
innebærer at det er vanskelig for tjenesten å være tilgjengelig for brukerne med kompetanse,  
veiledning, råd og hjelp, både i forhold til det forebyggende og det systemretta arbeidet. 
 
Det kan også være naturlig å vurdere om Arendal på linje med flere andre kommuner bør ha 
psykologer i PP tjenesten fordi en stor andel av de barn og unge som har og skal ha 
spesialundervisning får det på grunn av psykisk helse. Det innebærer at det er PPT som skal 
utrede og vurdere disse barna med tanke på hva de har behov for i opplæringssammenheng. 
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I løpet av 2017 har vi varslet en grundig gjennomgang av tjenesten med tanke på om de har 
ressurser nok for å oppfylle lovkravene som ligger til PP tjenesten.  
I tillegg vil vi jobbe aktivt med begrepene samt forståelsen av hva et avvik er. Dette må skje 
både i HMS-utvalget og i hele personalgruppa.  

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk   46,7 48,1 
 
Antall årsverk fra 2015 til 2016 er stabilt. Endringen skyldes overføring av ekstra ressurser 
fra barnehage til enheten, noe som i utgangspunktet ikke medfører merkostnader.  
Vi vurderer hele tiden om dagens organisering og refusjonsordningen vi har for ekstra 
ressurser i barnehagene er hensiktsmessig. Dersom vi velger å gjøre endringer, her vil det 
kunne medføre en økning i antall årsverk.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,0 2,1  1,5 
Fravær langtid (%) 9,0 5  6,5 
Nærvær (%) 89,0 92,9 92,6 92 

 
Enheten har jobbet aktivt og systematisk med å øke nærværet, og som tabellen viser, har vi 
økt nærværet med 3,9 % poeng fra 2015 til 2016. Vi har nådd enhetens nærværsmål for 
2016, og også kommunens mål for perioden. Korttidsfraværet er for høyt, og det vil vi jobbe 
videre med i 2017. 
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19 – Vitensenteret 
Enhetsleder: Kine Wangerud 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  -   15 867   18 110   15 773   -2 337  -14,8 % 
Sum inntekter  -   -12 562   -14 631   -12 275   2 356  -19,2 % 
Netto driftsramme 
enheten  -   3 305   3 479   3 498   19  0,5 % 

 
Driften av Vitensenteret Sørlandet finansieres gjennom tildeling av statlige midler som går til 
drift, fylkeskommunale midler som brukes til utvikling, kommunalt tilskudd og egeninntjening. 
Andelen egeninntjening ligger på omtrent 33 % av den totale omsetning. Det offentlige 
tilskuddet bidrar til at vi er svært tilgjengelige for satsninger i regionen, hvor vi deler vår 
kompetanse og erfaringer.  
Vitensenteret har hatt et godt år med mye aktivitet og bra pågang både fra skole og 
fritidsbesøkende. Dette gjør at vi har hatt høyere egen inntjening enn budsjettert. 
Mindreforbruket i 2016 skyldes følgende: 

• Periodevis vakant stilling og for mye budsjettert på lønn til tilkallingshjelper 
• Feilbudsjettering på husleie 
• Økte tildelinger fra Norges Forskningsråd 
• Ubrukt disp. fond fra 2015 på ca. 1 mill. kroner 
• Økt egen inntjening 
• Sterkt kostnadsfokus  

 
I 2016 har det vært knyttet en del usikkerhet i forhold til når noen av våre store satsninger 
ville kunne starte. Derfor har vi valgt å være avventende med nye tilsetninger. Nå vet vi at 
Vitensenteret Sørlandet i 2017 og 2018 vil ha et større fornyelsesprosjekt av eksisterende 
utstilling samt oppstart av prosjekter som krever mye planlegning, utvikling og investeringer. 
Videre viste vi at det kom nye krav til oss fra Norges Forskningsråd, som er ressurskrevende. 
Derfor har vi vært svært forsiktige med bruk av midler, og har arbeidet aktivt med å øke 
egeninntjeningen for å skape et økonomisk handlingsrom for utvikling. Egeninntjeningen vår 
er fortrinnsvis avhengig av antall solgte billetter og salg av undervisningsopplegg.  
Sammenlignet med 2015 har vi hatt omtrent samme antall besøkende til senteret, 33 000, 
men hatt noen flere elever som har deltatt på våre undervisningsopplegg. Vi er av den 
oppfatning at vi har et større potensiale med å øke antall besøkende til vårt senter, og at det 
er ønskelig å øke enhetens kompetanse på markedssiden.  
Vitensenteret har siden oppstarten opplevde Arendal kommune som en god eier av 
Vitensenteret Sørlandet. Det har vært avgjørende at Arendal kommune har sett på 
Vitensenteret som regional utviklingsaktør. Ambisjonen til Vitensenteret Sørlandet er at vi 
skal trekke til oss flere midler til Arendal og Sørlandet til både nasjonale, regionale og lokale 
satsninger. 
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Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge på Agder. Vi 
skal bidra til økt nysgjerrighet og lærelyst i realfagene og teknologi. Vitensenteret Sørlandet 
er pålagt en rekke føringer fra Kunnskapsdepartementet. Hvert år blir Vitensenteret 
Sørlandet evaluert gjennom samtaler og høringer som gjennomføres av Vitenstyret i Norges 
Forskningsråd. På bakgrunn av disse høringene og rapportene får vi tildeling av statlige 
midler påfølgende år. Det er gledelig å se at vi har fått noe økning hvert år.  
Regjeringen i økende grad løftet frem de regionale vitensentrene som et virkemiddel i 
strategier og tiltaksplaner i det nødvendige realfagsløftet i Norge. Dette gjør at de regionale 
vitensentrene har fått økt ansvar, det vil bli mer samhandling med nasjonale ressurssentra 
og vi blir mer involvert i nasjonale satsninger Kunnskapsdepartementet eller 
Utdanningsdirektoratet iverksetter. På slutten av 2015 ble det laget en ny strategi for alle de 
10 regionale vitensentrene i Norge. 
Det vil si at 2016 er første året vår i den nye strategiperioden 2016-2019. Strategien består 
av tre hovedområder. En del som omhandler samarbeid med universitet og høyskoler samt 
etterutdanning, et delområde om omhandler allmennheten og det tredje som er mer rettet 
mot forskning og evaluering. Vitensenteret Sørlandet fikk i 2016 ansvaret for å lede arbeidet 
med å konkretisere tiltak innenfor delområde som omhandler samarbeid med universitet og 
høyskoler. Det er definerte indikatorer vi skal konkretisere og det skal gjennomføres flere 
piloter i strategiperioden.  
På bakgrunn av dette startet dialogen med ledelsen ved Universitetet i Ager med å 
formalisere vårt samarbeid. Dette har vært en svært konstruktiv prosess. Ledelsen ved UiA 
lærerutdanning, er svært positive og vi har fått definert flere konkrete samarbeidsområder.  
Vitensenteret Sørlandet er aktivt med på de nasjonale prosjektene som gjennomføres 
gjennom Vitensenterforeningen, hvor alle de regionale vitensentrene er representert. 
Vitensenterforeningen har nå etablert regelmessige møter med nasjonale ressurssentra som 
bla Naturfagsenteret og Matematikksenteret. I 2016 ble det definert flere satsningsområder 
og er konkretiser og planlagt gjennomført i 2017. Blant annet skal pedagoger ansatt ved 
Vitensenteret Sørlandet bli sertifisert til å kunne gjennomføre etterutdanningskurs på vegne 
av flere av de nasjonale ressurssentrene. Videre har Vitensenterforeningen i 2016 etablert et 
forskning og evalueringsnettverk som vi aktivt deltar i. 
Arendal kommune er en realfagskommune, og Vitensenteret sitt engasjement og leveranser 
til Arendal kommune har økt noe i 2016. Ambisjonene til Vitensenteret er at denne 
satsningen blir mer omfattende de neste årene. Det har vært jobbet med å få på plass et 
tiltak for ungdomssegmentet, men her har Arendal kommune gjort noen andre prioriteringer. 
Det vil forsøkes igjen til neste år å få sentrale midler til en gratis ungdomssatsning i Arendal 
kommune med formål om integrering og mestring.  
Vi hadde som målsetning å øke antall lærerkurs og antall elever som deltok på våre 
undervisningsopplegg. Disse målene nådde vi. Det ble også i 2016 utviklet noen nye 
undervisningsopplegg. Innenfor matematikk har det blitt utviklet flere nye opplegg. Et er 
finansiert at Det norske vitenskapsakademiet som er et samarbeid med Møllers Asyl 
barnehage, hvor vi har utviklet undervisningsopplegget VitenHavna hvor tema er 
språkutvikling og matematikk. Målsetningen er at ansatte i barnehager skal kunne 
gjennomføre ulike aktiviteter på Vitensenteret uten å måtte være avhengig av våre 
pedagoger.  
Matematisk tråd som er en vandreutstilling som har vært hos de fleste regionale 
vitensentrene i Norge, vi laget vår egen juleutstilling også hadde vi en større egenprodusert 
utstilling, Next Level, som inneholdt en rekke retrospill som var veldig populær. I 2016 
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etablerte vi Maker Space, et teknologisk sløydverksted. Dette verkstedet har vi har dessverre 
ikke hatt en anstendig åpning av dette i 2016, men planlegger det i 2017. 
I 2016 var Vitensenteret Sørlandet vertskap for en samling av formidlere fra alle de regionale 
vitensentrene i Norge. Videre har vi hatt kurs med en dyktig formidler fra Canada som er 
spesialist på interaktive og kreative undervisningsopplegg, som tar i bruk teknologi og 
tradisjonelt håndverk. Flere ansatte ved Vitensenteret deltok på en Europeisk konferanse 
med Science centre fra hele verden. Her møtes pedagoger, ledere og utviklere og lærer av 
hverandre i flere dager. På denne konferansen fikk vi knyttet til oss noen internasjonale 
miljøer vi ønsker å jobbe med i årene fremover. Dette på områder som utvikling av 
administrative verktøy, tiltak på markedssiden, utvikling av utstillinger og ikke minst på 
aktivitetssiden.  
Vitensenteret Sørlandet har kvalitet som et gjennomgående tema, hvor hovedfokus i 2016 
har vært kvalitet på våre driftsrutiner, opplæring av tilkallingshjelp. Det vi ikke har fått hatt 
tilstrekkelig fokus på, er å få mer ekstern evaluering ovenfor vårt fritidspublikum. På 
undervisningssiden har vi blitt evaluert flere ganger av ulike aktører, og resultatene har vært 
svært gode. Både på forberedelse, kommunikasjon og gjennomføring av 
undervisningsoppleggene. 
I 2016 er det tre store prosjekter som vi startet å jobbe med: Velkomstsenter for Raet 
nasjonalpark, etablering av en avdeling i Kristiansand kommune og posisjonering for at vi 
skal bli et fremtidig Talentsenter for høytpresterende/lærevillige elever i realfagene på Agder. 
I løpet av 2016 var vi en delegasjon fra Grimstad, Tvedestrand og Arendal kommune som 
reiste til flere marine nasjonalparker hhv i Sverige, Danmark og Tyskland for å se hva andre 
marine nasjonalparker har utviklet av aktiviteter, utstillinger og undervisningsopplegg. Det har 
vært tidkrevende, men avgjørende å lære av andre for å skape et grunnlag for å kunne starte 
utviklingen av et godt tilbud i Arendal. Det er fortsatt ønskelig å ansette en formidler/pedagog 
med det marine som fagområde, men vi har vært nødt til å avvente dette til det blir mer 
klarhet i bredden i tilbudet Vitensenteret som velkomstsenter/besøkssenter til Raet 
nasjonalpark skal ha. 
Det andre store prosjektet vi har arbeidet en del med i 2016, er etablering av en avdeling i 
Kristiansand. Etter at vi fikk full støtte av formannskapet og ledelsen i Arendal kommune, har 
vi fortrinnsvis hatt fokus på å skaffe tilstrekkelig med grunnfinansiering av denne etableringen 
før vi inngår noen form for avtaler som binder oss økonomisk. I 2016 fikk vi tildeling av Culiva 
til investeringer (1,9 mill. kroner) og utviklingsmidler (600.000 kroner) de tre første årene 
(2017-2019), det ble på siste bystyremøte i Kristiansand kommune besluttet å gi årlig 1 mill. 
kroner i driftstøtte til avdelingen i Kristiansand. Det er søkt midler til Sørlandets 
kompetansefond (fikk tildeling av 600.000 kroner i februar 2017). Det ble opprettet dialog 
med noen bedrifter. Det er ikke inngått noen leieavtaler om lokaler, foretatt noen 
organisatoriske endringer, ansettelser eller gjort noen innkjøp til denne satsningen før det er 
gjennomført dialogmøte med fagforeninger og ledelsen i Arendal kommune. Etablering av en 
avdeling i Kristiansand er ønskelig fordi vi vil nå flere barn og unge på Agder. Vi får et 
beredere tilbud til regionene fordi avdelingen i Kristiansand skal ha annet temafokus enn vi 
har i Arendal. Med etablering av en avdeling i Kristiansand vil Vitensenteret Sørlandet ha en 
avdeling i en universitetsby, som vi har erfart kan være fordelaktig når vi søker etter midler 
og/eller ønsker deltakelse i nasjonale prosjekter.  
Det tredje prosjektet er Talentsentersatsningen. Det er fire regionale vitensentre i Norge som 
i 2016 startet opp med piloteringsprosjektet Talentsenter. Vitensenteret Sørlandet har i 2016 
startet opp arbeidet med å være tydelige på at vi ønsker å bli vurdert for tildeling av status 
som Talentsenter fra og med skoleåret 2018/2019. Dette vil kreve et samarbeid mellom 
administrasjonene og politikere. 
Vitensenteret Sørlandet er med på en rekke møter, samtaler og workshoper hvor 
næringsutvikling er tema. Destinasjonsutvikling, samarbeid mellom opplevelsesbedrifter, 
Vitensenteret som testarena for ny teknologi, utvikling av prototyper og prosjektmøter hvor 
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andre aktører er prosjekteier. Vi skal være næringsnære i vår utvikling, og nå som 
næringslivet er i en stor omstillingsprosess, ser vi at kompetansen næringslivet på Sørlandet 
vil ha behov for i fremtiden kan være annerledes enn vi har hatt fokus på tidligere, er det 
viktig å dialog med næringslivet om deres satsninger og kompetansefokus.  
I løpet av 2016 har det være en rekke møter med representanter fra Vest-Agder og Aust-
Agder fylkeskommune. Etter at det ble laget en utredning som ble politisk behandlet i 
fylkestingene i 2016. Utredningen viser en rekke mulige samarbeidsområder mellom 
fylkeskommunene og Vitensenteret. Det ble besluttet at fylkeskommunene i første omgang 
ønsket å ha fokus på hva Vitensenteret kan utvikle og gjennomføre av undervisningsopplegg 
for ulike studieretninger. I løpet av 2016 har det vært gjennomført en kartlegging i fagnettverk 
og en rekke møter med representanter fra utdanningsavdelingene som har resultert i en 
prioritert liste over undervisningsopplegg som det er ønskelig skal bli utviklet og tilbys de 
videregående skolene på Agder. Det vil fremmes en sak for fylkestingene i juni 2017. På 
bakgrunn av at fylkeskommunene har hatt ønske om fokus på hva Vitensenteret kan tilby, og 
at det skal være behovskartlegging som skal ligge til grunn, før dialog om fremtidig 
organisering og eierskap diskuteres videre, har det vært vårt fokus.  
Vitensenteret Sørlandet ønsker å understreke at vi er godt fornøyd med dagens 
organisering. Vi opplever at vi har administrativt støtte for den videre utviklingen av 
Vitensenteret og at det er et bredt politisk engasjement.  

Arbeidsgiverstrategien 
Vitensenteret Sørlandet har gjort Varm, stolt og utadvendt som en sentral visjon for hele vår 
organisasjon og for det vi tilbyr. Det å bry seg og melde ifra om kvalitetsforberedende 
tiltak/områder, ansees som positivt og at man er en engasjert i sin arbeidsplass. 
Vitensenteret sine ansatte er mye ute i skoler og barnehager i hele regionen og da er 
arbeidsgiverstrategien et godt fundament å ha med seg.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Vitensenteret Sørlandet er en liten organisasjon, som er avhengig av at vi er autonome 
medarbeidere, som mestrer sine arbeidsoppgaver og de utfordringer vi møter i vår 
arbeidshverdag. Det har i 2016 vært sterkt fokus på kvalitet i våre tjenester og dette skaper 
felles forståelse og forankring om hva som defineres som kvalitet i vår organisasjon. Dette er 
ikke et avsluttet arbeid, men har bidratt til at vi har fått bedre opplæringsrutiner, bedre 
organisering og at vi lettere ser hvilke områder vi må arbeide med for å nå de kvalitetsmål vi 
setter oss. Det å bry seg og melde ifra om kvalitetsforberedende tiltak/områder, ansees som 
positivt og at man er en engasjert i sin arbeidsplass. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
I 2015 hadde vi sterkt fokus på etablering av HMS-årshjul og rutiner for å ivareta HMS 
arbeidet. Dette arbeidet har vi videreført i 2016. I tillegg til HMS-årshjulet har vi møter 
minimum hver sjette uke hvor årshjulet er fast på agendaen. I 2016 har vi hatt ytterligere 
fokus på HMS i opplæringen av tilkallingshjelper. Det må nå kvitteres ut at man har lest 
Brannvernsinstrukser, at man har deltatt på opplæringsøkter og føler seg trygg på 
oppgavene. I dette arbeidet er det flere ansatte som har blitt aktivt involvert i arbeidet. Dette 
har blitt evaluert og vil bli en fast del av vårt videre opplæringsprogram.  

Avvik 
Vitensenteret Sørlandet utvikler nye aktiviteter forløpende og vi har stor slitasje på våre 
utstillinger. Dette krever at HMS er på vår agenda hver dag. Det er daglig fokus på sikkerhet, 
rutiner, vedlikehold, renhold, risikovurdering og opplæring. Dette er noe som må være en del 
av alle ansattes fokus hver dag. 
I vår organisasjon har vi en rekke tilkallingshjelper som er studenter og elver som arbeider på 
skolefridager. Disse arbeider hos oss mellom 1-3 år. De er ikke bruker av det kommunale 
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avvikssystemet. Derfor er det viktig med gode opplæringsrutiner, regelmessige møter hvor 
HMS er et tema. De skal kjenne godt til verneombudet og at det foreligger et skriftlige 
avvikssystem som de kan lett ta i bruk. Det har vi etablert og de er velfungerende. Hele 
personalet for øvrig møtes en gang i uken hvor avvik og tiltak er tema.  

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 1 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 1  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  0 1 +1 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk  12,5 9,7 8 
 
I fremstilling ovenfor inngår ikke alle timene til tilkallingshjelpene (de er 11 personer) og de 
som arbeider via tiltaksordninger hos NAV (2 stk.). Når deres arbeidsinnsats legges inn har 
vi omtrent 11,5 årsverk.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,7 1,6   
Fravær langtid (%) 3,4 0,0   
Nærvær (%) 94,9 98,4 92,6  

 
Vitensenteret har svært høy nærværhetsgrad i vår enhet. Vi er får ansatte slik at få dager 
gjør store utsalg, men vi har i 2016 hatt svært lite fravær.  
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23 – Arendal voksenopplæring 
Enhetsleder: Lena Halvorsen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  35 454   39 574   51 731   51 447   -284  -0,6 % 
Sum inntekter  -21 529   -25 886   -43 215   -35 190   8 025  -22,8 % 
Netto driftsramme 
enheten  13 925   13 689   8 517   16 257   7 740  47,6 % 

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

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

 
Tjenesteproduksjon og omfanget av statlige tilskudd ved AVO økte betydelig i 2016 som 
følge av flyktningsituasjonen- enheten har fått mange nye deltagere med en topp på 750 
deltagere høsten 2016, økte leieutgifter og behov for nye lokaler, samt mange nye ansatte. 
Voksenopplæringen har gitt opplæring til nye målgrupper og mottatt andre tilskudd 
(asylsøkere- både voksne og enslige mindreårige).  
Arendal voksenopplæring har avvik i det totale årsregnskapet for 2016. Årsaken til dette er 
følgende forhold:  

• Høyere inntekter enn budsjettert.  
• Tilskudd til asylnorsk grunnet norskopplæring til asylsøkerne i 2016. Et betydelig 

antall asylsøkere har bodd på asylmottak i Arendal. Ikke alle har benyttet seg av tilbudet 
de har krav på. (175 timer norskopplæring)  

• Statlige tilskudd til norskopplæring (pr. capita/ persontilskudd) i 2016. 
Voksenopplæringen mottar tilskudd til norskopplæring i 3 år (pr. capita). Tilskuddet for år 
1 i 2016 er betydelig høyere enn i 2015. Dette skyldes flyktningstrømmen i 2015 og derav 
økt bosetting av flyktninger i kommunen i 2016. Flere av deltagerne ved AVO er derfor i 
2016 i år 1 i ordningen enn noen gang tidligere. Tilskuddet for år 2 og 3 er lavere enn år 1. 
Deltagere har rett til norskopplæring opp til 5 år (2500 behovsprøvde timer) dersom de har 
behov for det. Opplæring i år 4 og år 5 mottar AVO ikke tilskudd for, men et betydelig 
antall får fremdeles opplæring etter 3 år.  
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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 

 
Oversikt over enhetens tjenesteproduksjon 
AVO tilbyr opplæring for voksne innen følgende områder: 
1. norsk- og samfunnskunnskapsopplæring samt andre kvalifiserende tiltak for 

voksne innvandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand; norskopplæring for 
voksne og enslige mindreårige asylsøkere (Introduksjonsloven): ca. 560 deltakere, 
opplæringstilbud på dag- og kveldstid, fra 3 til 25 timer per uke. Norskopplæringen med 
samfunnsfag finansieres gjennom statlige tilskudd. Andre kvalifiserende tiltak for 
flyktninger i Introduksjonsprogrammet finansieres gjennom integreringstilskuddet/refusjon 
fra Nav. Norskopplæringen for asylsøkere finansieres gjennom statlige tilskudd.  

2. spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2): ca. 30 elever (herunder 
slagpasienter, 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. 100 elever, 
opplæringstilbud ca. 25 timer per uke, finansiering: kommunal ramme. Eget statlig tilskudd 
til grunnskoleopplæring for asylsøkere i alderen 16 – 18 år. 

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

 
Enhetens satsingsområder- oppfølging av virksomhetsplanen 2016 
Enheten har ivaretatt bystyrets bestilling ved å videreføre sin satsing på utviklingsarbeid, 
opprettholdelse av høy kvalitet i eksisterende opplærings- og kvalifiseringstilbud, samt 
samarbeid med eksterne aktører innen offentlig, privat og frivillig sektor. AVO tilbyr skolens 
deltakere tilpassede opplæringstilbud som tar utgangspunkt i den enkeltes faglige 
forutsetninger og overordnede mål om overgang til arbeid eller videre utdanning: 

• individuelt tilrettelagte opplæringstilbud for elever med særskilte behov på Avdeling for 
spesialpedagogikk, i samarbeid med PPT og Enhet levekår 

• videreutvikle tiltak som styrker innvandrernes/flyktningenes muligheter på 
arbeidsmarkedet gjennom forpliktende samarbeid med eksterne aktører i næringslivet og i 
det offentlige: videre satsing på arbeidsretting av norskopplæringen og utprøving av nye 
modeller (som mentorordninger), språkpraksisplasser i ulike bedrifter, 
introduksjonsbedrift/drift av kaféen på biblioteket, samarbeid med NAV gjennom bl.a. 
felles satsing på arbeidsretting av Introduksjonsprogrammet og karriereveiledning, 
deltakelse i kommunens praksistildelingsutvalg 

• videreutvikling og systematisering av samarbeidet med frivillig sektor for å styrke 
innvandrernes nettverk, deres deltakelse i samfunnslivet og opplevelsen av tilhørighet i 
lokalmiljøet, språklæring og muligheter på arbeidsmarkedet. (Samarbeid med Med Hjerte 
for Arendal og NAV osv.), oppstart av Frivilligsentral på skolen i 2016 i samarbeid med 
flere ulike aktører.  
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• eget tilbud til høyt utdannede innvandrere og flyktninger (MOT - intensiv norskopplæring, 
ressursmobilisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger med høyere 
utdanning). 

• bruk av egenutviklet metode for lese- og skriveopplæring for analfabeter ved hjelp av iPad 
og morsmålsstøttere 

• tett samarbeid med NAV om kvalifisering av flyktninger gjennom 
Introduksjonsprogrammet, Imdi-prosjektet «Jobbsjansen» samt videreføring av Imdi-
søknad for 2016 «Folk møter folk» (styrking av samarbeidet med frivillig sektor)  

• videreføring av grunnskoleopplæringen for voksne (unge voksne 16 – 22 år i 
kombinasjonsklasser i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune lokalisert på Sam 
Eyde vgs. for å sikre bedre integrering og overganger, samt forebygge frafall fra 
videregående opplæring. Grunnskole for voksne over 22 år ved AVO.) 

• AVO har i 2016 bidratt med følgende prosjekter innenfor satsingsområdet Livslang læring:  
• gjennomføring av prosjektet (KUM) 2016 til Imdi «Folk møter folk» (samarbeid mellom 

AVO, NAV og MHFA om frivilligheten som arena for norskopplæring, nettverksbygging 
og integrering i lokalsamfunnet for nyankomne flyktninger)  

• videreføring og implementering av KUM 2015-prosjektet «Grunnskole for unge voksne 
på Sam Eyde vgs.» i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Sam Eyde vgs. 
(mål: fremme integrering mellom ungdommer med norsk og utenlandsk bakgrunn, 
forebygge frafall fra videregående opplæring for minoritetsspråklige gjennom styrking 
av norskferdigheter og fagkunnskaper)  

• Erasmus+-prosjektet «IDEAL» (integrere digitale metoder i opplæring i grunnleggende 
ferdigheter for utsatte grupper for å styrke deres muligheter på arbeidsmarkedet og for 
samfunnsdeltakelse) 

• opplæringstilbudet «MOT» for høyt utdannede innvandrere (intensiv norskopplæring og 
ressursmobilisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger med høyere 
utdanning) 

• morsmålsstøttet alfabetisering for analfabeter med iPad som verktøy (mål: raskere 
norskopplæring både skriftlig og muntlig, samt styrking av digitale ferdigheter for 
deltakere med ingen skolegang)  

Arbeidsgiverstrategien /medarbeider- og brukerundersøkelser 
Ved Arendal voksenopplæring har vi jobbet med kommunens arbeidsgiverstrategi 2023 
Sammen om framtida! og med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Etisk refleksjon 
rundt vår yrkesutøvelse med «reflekterende team» som metode har blitt tatt opp og jobbet 
med jevnlig på personalmøter, samt kollegaveiledning, fadderordning, team-byggende 
aktiviteter og sosiale tiltak, personalseminar våren 2016 med tema etikk og veiledning, 
sikring av kompetanseoverføring og faglig utvikling for alle ansatte.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Overordnet mål for HMS-arbeidet har vært ivaretagelse av personalet og arbeidsmiljøet, og 
fokus på nærvær. AVO har høsten 2016 samarbeidet med Agder Arbeidsmiljø med tema 
sykefraværsoppfølging og samhandling og kommunikasjon på arbeidsplassen. Samarbeid 
med Agder Arbeidsmiljø videreføres i 2017 med nye mål og tiltak for arbeidsmiljøet. En 
annen del av HMS- arbeidet er gjennomgang av beredskap og prosedyrer ved trusler/ 
alvorlige hendelser i samarbeid med politiet, beredskapsansvarlig i kommunen og 
personalet.  
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Avvik 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 2 +2 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 0 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 1  
Meget alvorlig 0 1  

Innmeldte avvik  0 2 +2 
 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 42,8 42,8 57 53 
 
Arendal voksenopplæring har økt bemanningen betydelig de siste årene grunnet asyl- og 
flyktningstrømmen og bosetting av flere flyktninger i Arendal kommune. De økte ressursene 
er knyttet til administrasjon, behov for flere funksjonsstillinger, samt økt lærer og 
assistentbehov.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,5 1,8   
Fravær langtid (%) 7,6 4,5   
Nærvær (%) 90,0 93,7 92,6 93 

 

Arendal voksenopplæring har hatt en positiv utvikling med nedgang i både korttidsfraværet 
og langtidsfraværet i perioden. Nærværsprosenten har nådd enhetens mål for perioden.  
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25 – Birkenlund skole 
Enhetsleder: Guttorm Fevang 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  45 231   36 878   38 511   35 106   -3 404  -9,7 % 
Sum inntekter  -5 164   -4 977   -7 071   -3 450   3 621  -104,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  40 067   31 900   31 440   31 656   216  0,7 % 

 
Enheten er i balanse. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Arendalsskolen har i 2016 hatt tre felles satsingsområder: 
1. Læringsmiljø/lek- og læringsarenaer 
2. Arendal kommune, en realfagskommune 
3. Samarbeid med foreldre 
Ved Birkenlund skole har vi fulgt opp disse tre områdene på følgende måte: 

1. Læringsarenaer: 
Vi har fortsatt arbeidet med å implementere det vi ble enige om under arbeidet med 
«Ungdomstrinn i utvikling»; varierte, praktiske og relevante undervisningsmetoder, bedre 
elevenes motivasjon for læring og bedre relasjonen mellom lærer-elev og elev-elev.  
Høsten 2016 tok vi i bruk «Mitt valg» for å systematisere ytterligere vårt arbeid med sosiale 
ferdigheter.  

2. Realfagskommune: 
Skolen har hatt 5 lærere med på videreutdanning i matematikk og 6 lærere som har fulgt 
nettverkssamlingene i regi av kommunen. Denne økte kunnskapen har vi forsøkt å spre til 
resten av personalet ved at matematikklærerne samarbeider og reflekter sammen. Vi har 
gjennomført matematikkdager på alle trinn. Vi har vektlagt å arbeide med grunnleggende 
ferdigheter innenfor regning, og å gi elevene forståelse i matematikk. 

3. Samarbeid med foreldre: 
Vi forsøker å gi foresatte rask og oppriktig informasjon, og å skape god dialog med dem til 
elevens beste. Vi har arbeidet med hvordan skape god relasjon. Skolen har også et aktivt og 
konstruktivt FAU som vi samarbeider tett med. Dette gjelder særlig i forbindelse med 
foreldrenettverk, felles foreldremøter og ulike arbeidsgrupper.  
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Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 50 51 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 45 48 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 47 48 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 54 51 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 54 52 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 54 51 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 52 55 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 53 55 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,9 3,7 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,7 3,7 
Eksamenskarakter skr. Engelsk 4,1 3,8 
Eksamenskarakter skr. Matematikk  3,8 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 43,5 40,8 

 

Målene for Birkenlund skole var realistiske for 2016. Det jobbes systematisk med de 
grunnleggende ferdighetene på skolen, og vi analyserer resultatene i etterkant. Ut fra det 
prioriterer vi hva vi må jobbe spesielt med videre.  

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,9 4,1 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,9 1,0 
Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,3 3,3 
Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,4 1,3 1,0 

 
Skolen er ikke fornøyd med at såpass mange elever opplever at de blir mobbet på skolen. 
Skolen har i det siste året tatt i bruk et nytt program «Mitt valg», som skal hjelpe oss å 
systematisere arbeidet med å bedre de sosiale ferdighetene til elevene, og gjennom det 
redusere antall elever som opplever seg mobbet.  

Arbeidsgiverstrategien 
Vi arbeider jevnlig med elementer fra arbeidsgiverstrategien. Vi har fortsatt hatt et særlig 
fokus på samfunnsmandatet, og hvordan involvere og inkludere flest mulig elever i 
fellesskapet på skolen.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
I medarbeidersamtalene fokuserer vi på hva de ansatte mestrer og hva de har kompetanse 
til. I 2016 har vi særlig vektlagt å analysere og lære av «Ung Data»- undersøkelsen og 
elevundersøkelsen.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Skolens HMS utvalg har hatt 7 møter og 1 vernerunde i 2016. Vi har lyktes med å arbeide 
med de områdene vi prioriterte i starten av året. Vi har også deltatt på de samlingene 
rådmannens stab Personal har tatt initiativ til. 
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 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 1 +1 
Trusler/vold 0 5 +5 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 0 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 1  
Alvorlig 0 5  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  0 6 +6 
 
Avvikene på Birkenlund skole er i all hovedsak knyttet til utagerende elever. Vi har hatt noen 
runder i HMS-utvalget hvor vi har snakket om hva mener er avvik og hvordan vi ønsker at 
avvikssystemet skal benyttes ved skolen. Til tross for dette, viser tallene at systemet brukes i 
liten grad av de ansatte. 
Skolen jobber kontinuerlig med å forebygge at ansatte blir utsatt for vold/trusler. Dette dreier 
seg både om kompetansebygging, lage systemer/opplegg og fordeling av ressurser. 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 483 465 451 443 
Barn i SFO 110 89 90 93 
Antall årsverk ledelse 2,9 2,9 2,9 2,7 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 34 32 33 31 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 6,5 6,5 6,9 6,8 

Total årsverk 43,4 41,8 41,4 40,5 
 
Elevtallet ved skolen er fallende. Utviklingen av antall årsverk henger sammen med de 
økonomiske rammene. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,7 2,2  1,5 
Fravær langtid (%) 3,5 7,2  3,5 
Nærvær (%) 93,9 90,1 92,6 95 

 
Skolen har klart å redusere korttidsfraværet, men langtidsfraværet har økt i perioden. 
Langtidsfraværet er ikke begrunnet i forhold på arbeidsplassen.  
For å redusere korttidsfraværet har vi vektlagt oppfølging, mestringsledelse og fordeling av 
arbeidsbyrder. 
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27 – Asdal skole 
Enhetsleder: Jon Erik Bakke 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter 70 002 61 260 63 329 63 140 -189 -0,3 % 
Sum inntekter -10 388 -10 476 -12 201 -11 200 1 001 -8,9 % 
Netto driftsramme 
enheten 59 615 50 784 51 128 51 940 812 1,6 % 

 
Enheten har samlet klart seg bra i 2016, selv om det er forskjeller fra avdeling til avdeling.  
Ungdomstrinnet har også i 2016 hatt statlig tilskudd til tre ekstra lærerstillinger. Dette avvikles 
sommeren 2017. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 51 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 52 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 51 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 49 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 50 49 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 49 50 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 51 53 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 51 53 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,5 3,6 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,8 3,1 
Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,0 3,7 
Eksamenskarakter skr. Matematikk 3,0 2,8 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,3 40,0 

 
Resultatene markert med grønt ligger på eller over målet. Vi ser at på 5. trinn ligger 
resultatene over landsgjennomsnittet, mens på ungdomstrinnet ligger det lavere. Et positivt 
unntak er at både nasjonale prøver i regning på 8. trinn og eksamensresultatene i 
matematikk lå over målsettingen. 
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Læringsmiljø  
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,1 4,2 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,2 1,0 
Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,1 3,3 
Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,4 1,5 1,0 

 
Resultatene fra elevundersøkelsen på 7. trinn viser at skolen ligger bedre an enn 
kommunegjennomsnittet, men svakere enn egne mål. For 10. trinn ligger vi litt svakere enn 
både kommunegjennomsnittet og egne mål. 

Felles satsingsområder for barnehage og skole i 2016: 
• Læringsmiljø/lek- og læringsarenaer 
• Arendal kommune, en realfagskommune 
• Samarbeid med foreldre 

Skolen har fulgt opp satsingsområdene på følgende måter: 
Læringsmiljø og læringsarenaer 
• Barnetrinnet er fra høsten 2016 med i forskningsprosjektet «Two teachers», med fokus på 

lese- og skriveutviklingen hos elevene. Skolen har fått midler til økt lærertetthet i én 
gruppe på 1. trinn, men hele personalet på barnetrinnet er involvert i temaet på 
personalmøter.  

• Økt fokus på personalmøter og teamledermøter fra drift til pedagogisk utvikling. 
• Endret mal for teamreferat for å øke fokuset på pedagogikk og elevenes utvikling. 
Tiltakene har ført til økt engasjement hos lærerne.  

Realfagskommune 
• Målene om realfagssatsingen som tema på personalmøter og forpliktende deltakelse på 

lærernettverkene er gjennomført. 
• Skolen fikk dessverre avslag fra Utdanningsdirektoratet på forsøk med Programmering 

som valgfag. 
• Målet om mer utforskende undervisning er påbegynt. Barnetrinnet har fokus på «teknologi 

og design» og ungdomstrinnet deltar i «Den naturlige skolesekken» med et 
naturfagsprosjekt knyttet til en lokal elv. Arbeidet med utforskende undervisning vil bli 
videreført i 2017. Både barne- og ungdomstrinnet har 1-2 realfagsdager i året hvor en 
legger opp utforskende program for elevgruppene. 

• Målet om å lage ressursmappe med tiltak for svakt presterende elever i matematikk er 
overført til 2017. Barnetrinnet har prioritert å gå gjennom alt skolen har av 
konkretiseringsmidler og systematisert det i eget realfagsrom. 

• Målet om å lage oversikt over naturfagsforsøk m.m. er også overført til 2017. 

Samarbeid med foreldre 
• Barnetrinnet har utarbeidet nye og felles skjemaer for utviklingssamtaler for å sikre god 

gjensidig informasjon om elevenes trivsel og faglige utvikling. 
• Ukeplanene har nå et felles oppsett for alle klasser på barnetrinnet slik at foreldrene skal 

kjenne igjen planene fra år til år. Tilsvarende er også gjort på ungdomstrinnet. 
• Innføring av VISMA gir bedre mulighet for kontakt mellom skole og hjem, og dette er tatt 

aktivt i bruk fra skolens side. Noen foreldre har også tatt det i bruk, og vi regner med at 
flere kommer med etter hvert.  
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• Skolen viderefører et godt samarbeid med foreldregruppa gjennom FAU. Rektor deltar 
fast på de månedlige møtene. 

Utviklingsarbeid ved ressurssenteret. 
• For å øke sosial kompetanse og reduksjon av uønsket atferd brukes ART-metodikk 

planmessig. (ART = Aggression Replacement Training)  
• Ved økt bruk av gruppeundervisningen har vi fått positive resultater både sosialt og faglig 

for enkelte grupper av elevene. Bl.a. har vi fått til et sterkere samspill mellom 
ressurssenterets elever og elever på ungdomstrinnet. 

• Det har vært relativt liten etterspørsel fra kommens skoler om veiledning. Personalet som 
har hatt dette som en del av sine arbeidsoppgaver har derfor brukt tiden til å utarbeide et 
kurs for lærere ved kommunens skoler: «Hjelp – jeg skal ha elever med spesielle behov!» 

• Det er brukt mye tid på forarbeidet til bystyresak 16/171 om «Skoletilbud for elever med 
store sammensatte funksjonsnedsettelser», og skolen er fornøyd med bystyrets vedtak. 

Arbeidsgiverstrategien 
Både i HMS-utvalget og i personalgruppene har positiv utvikling av arbeidsmiljøet vært tema 
i løpet av året. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Det vises til punktene over. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
HMS-utvalget har fast plan for fire møter pr år. Tema i 2016 har vært 
medarbeiderundersøkelsen i 2015, avviksrapportering, sykefravær, vernerunder og 
beredskapsplaner. 
 
HMS Avviksrapportering 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 4 +4 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 1 +1 
Trusler/vold 7 21 +14 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 5 5 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 2 2 0 
Alvorlig 3 20 +17 
Meget alvorlig 7 9 +2 

Innmeldte avvik  12 31 +19 
 
Kommentar:  

• Utagerende elever ved ressurssenteret utgjør den største andelen av avvik. Det er 
utarbeidet tiltaksplaner for alle elever som vi har gjentatte avvik på. Her beskrives 
forebyggende tiltak, hvordan ulike situasjoner skal håndteres, hvem som skal kontaktes 
osv.  
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• Utvikling fra 2015 – 2016: Ved overgangen til elektronisk avviksrapportering i 2015 fikk vi 
en underrapportering fordi personalet opplevde det nye systemet som vanskelig. I 2016 
synes antallet avvik å være på et riktigere nivå. 

• Ved ressurssenteret har det vært en gjennomgang av hva som skal meldes som avvik, i 
og med at mange av elevene der har avvikende atferd som sin normalsituasjon. Atferd 
som kan karakteriseres som lite alvorlig blir ikke rapportert, men loggført. Loggen 
bearbeides for å se om det er mønstre i atferden som skolen kan bidra til å endre. Avvik 
som meldes som alvorlig eller meget alvorlig innebærer påviselig skade på personer eller 
gjenstander. 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 471 461 437 462 
Barn i SFO 70 76 75 94 
Antall årsverk ledelse 3,6 3,6 3,6 3,6 
Antall årsverk pedagogisk personale 52,0 47,7 43,9 40,5 
Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 37,4 30,3 30,3 30,3 
Total årsverk 87,2 81,6 77,8 74,4 

 
Elevtallet ved skolen er stigende, både på barne-/ungdomstrinnet og ved ressurssenteret. 
Likevel er antall årsverk gått ned. Dette skyldes at økningen i budsjettet ikke holder tritt med 
kostnadsutviklingen. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,2 2,1  1,8 
Fravær langtid (%) 6,1 4,8  6,2 
Nærvær (%) 91,7 93,1 92,6 92,0 

 
Nærværet har økt betydelig fra 2015 til 1016, særlig pga. mindre langtidsfravær. Normalt er 
dette en type fravær hvor enheten har liten påvirkningsgrad, så det er umulig å si om dette vil 
vare over tid. To langtidssykemeldte har benyttet seg av tilbudet om «Raskere frisk». 
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28 – Stuenes skole 
Enhetsleder: Wenche J. Liberg 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  45 870   39 164   40 164   40 007   -156  -0,4 % 
Sum inntekter  -5 556   -6 394   -8 585   -8 706   -122  1,4 % 
Netto driftsramme 
enheten  40 314   32 769   31 579   31 301   -278  -0,9 % 

 
Resultat for 2016 viser et merforbruk på 0,9 %. Sluttresultatet ville ha vist et overskudd på 
900.000 kroner - om refusjon for mottakselever for høsten 2016 hadde blitt inntektsført i 
2016. Refusjon på 1,2 mill. kroner for høstelevene kommer våren 2017. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

VEIEN TIL MESTRING - veien til økt kunnskap og en bedre skole 
 
Overordnet mål for Stuenes skole:  
Vi skal ha et faglig utfordrende læringsmiljø med høyt kvalifisert personale der elevene 
opplever mestring. 

Enhetens tjenester 

Læringsmiljø 
Vi har arbeidet systematisk med elevenes læringsmiljø i personalmøter, elevråd, i klassene 
og i skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg. Det har vært en bred prosess som har 
gått over lang tid, og arbeidet har gitt positive resultater. Godt læringsmiljø er en rettighet og 
en forutsetning for god læring. Det handler om klasseledelse, organisasjon og ledelse, skole 
– hjem samarbeid og elevrelasjoner.  
Det har vært viktig å ha fokus på: 

• Å stimulere elevenes motivasjon, skolefaglige innsats og prestasjoner 
• Skape arbeidsro som er tilpasset læringsaktivitetene 
• Fremme oppmerksomhet og engasjement hos elevene 
• Fremme elevenes sosiale kompetanse og prososiale atferd 
• Skape samhold og trivsel i klassen 
 
Alle elever har rett til et godt og trygt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for 
elevenes faglige og sosiale utvikling. Dette har Stuenes skole hatt stort fokus på dette 
skoleåret. Vi ser en elevgruppe som trives, og er hyggelige og inkluderende med hverandre. 
Dette gjelder både i timer og i friminutt. Dersom elever går alene, setter vi voksne inn tiltak 
som gjør at alle finner noen å være sammen med. Tiltakene kan være samtaler, 
observasjoner, elevgrupper eller annet. I undervisningen har vi læringspartnere og fokus på 
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at alle må lære seg å samarbeide med alle. Vi ser at elevene opplever mestring og stolthet i 
det å være med på å skape inkludering og respekt for alle.  
Elever som av ulike årsaker har hatt store deler av sin undervisning utenfor klasserommet og 
sin ordinære gruppe, ser vi i dag inne i klasserommet. Det er med stolthet og glede vi voksne 
opplever elever som inkluderer hverandre i læringsfellesskapet. Dette er viktig læring for alle 
elevene, de veltilpassede og velfungerende elevene lærer seg å ta vare på elever som faller 
litt utenfor.  
I spesialundervisningen har vi fleksible grupper og tiltak. Vi ønsker at alle får sin opplæring i 
klasserommet, på sitt nivå. I år jobber vi med å sørge for at dette blir virkelighet, og vi ser at 
vi lykkes og at de fleste elevene har best utbytte av opplæringen i ordinære grupper med 
ekstra tilpasning.  
I januar måned 2016 opprettet Stuenes skole mottaksskole. I løpet av våren var det 59 
elever i mottaksskolen, elever fra Syria, Afghanistan, Iran, Irak og Kurdistan. Elevene ble 
raskt inkludert i skolemiljøet. Elever og foresatte har uttrykt at de har vært svært godt fornøyd 
med tilbudet. Det ble fra starten etablert et godt samarbeid med Hero og Blødekjær mottak.  

Realfag 
Lærere i realfag fra b- trinn og u- trinn har deltatt i kommunens nettverk for realfagsatsingen. 
Flere av realfagslærere har tatt videreutdanning i matematikk og har bidratt positivt til 
satsningen. Vi har arbeidet med regning som grunnleggende ferdighet, prøvd ut nye 
arbeidsmetoder og praksis, har hatt fagdager med realfagtema. Og vi har videreført 
naturfagsprosjektet «Lange linjer langs Neskilen», et naturfagsopplegg som innebærer at 
elever og lærere oppsøker miljøer utenfor skolen og bruker disse miljøene regelmessig som 
læringsarena.  
Matematikkundervisning på ungdomstrinnet har utvidet bruken av IKT. Med «Campus 
Inkrement» og Kikora brukes prinsipper med «Flipped Clasroom»/omvendt undervisning. 
Elevene har tilgang til filmsnutter med instruksjon som de ser hjemme i sitt tempo og 
gjentatte ganger ved behov. Underveis testes forståelsen med små oppgaver/spørsmål. På 
skolen brukes da mer av tiden til å diskutere og løses oppgaver i stedet for felles veiledning. 
Kikora gjør det mulig å identifisere hvilke områder elevene sliter med. Elevene får 
fortløpende veiledning ved løsning av oppgaver. Programmet Geogebra brukes systematisk i 
forståelsen av funksjoner/grafer, geometri, statistikk og algebra.  

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Skole 1-10 Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 48 49 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 46 48 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 47 48 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 47 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 48 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 46 50 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 53 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 52 54 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,0 3,9 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,0 3.1 
Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,2 3,5 
Eksamenskarakter skr. Matematikk 3,1 3,0 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,7 40,9 
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Resultatene fra nasjonale prøver på 5.trinn er svake, men som forventet utfra kartlegging 
som er gjort i forkant. Tiltak er iverksatt. 
Eksamensresultat i norsk hovedmål er ikke som forventet og svakere enn det noen gang har 
vært. 

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,9 4,5 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,3 1,0 
Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,2 3,3 
Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,4 1,2 1,0 

 
Elevundersøkelsen gir oss et bilde av hvordan elevene opplever å være elev på skolen hos 
oss, og et verktøy for skolen og den enkelte lærer i arbeidet med læringsmiljøet. 
Elevene på Stuenes skole gir tilbakemelding på at de trives svært godt, at de liker å gå på 
skolen, at det er positivt å jobbe med skolearbeid og at de er opptatt av å ta vare på 
hverandre.  

Arbeidsgiverstrategien 
Stuenes skoles arbeid med arbeidsgiverstrategien gjøres gjennom skolens pedagogiske 
utviklingsarbeid. Gjennom vårt utviklingsarbeid har vi fokus på elvenes læringsutbytte og 
kvalitet på undervisningen. Gjennom felles kompetanseheving og skolens satsingsområder 
deltar alle medarbeidere aktivt for å utvikle skolen til en god skole for elever og ansatte.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen gjøres gjennom felles refleksjon i personalmøter. 
Mestring og mestringsledelse har vært tema på medarbeidersamtalene. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Hovedmål for HMS arbeidet på Stuenes skole er å ha et godt arbeidsmiljø. Medvirkning og 
deltaking rår mht. egen arbeidssituasjon og det er høy grad av åpenhet for konstruktive 
innspill. HMS utvalget består av representanter fra ledergruppa, verneombud og tillitsvalgt. 
Utvalget har faste møter 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 1 +1 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 8 1 -7 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 1 0 -1 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 5 1  
Meget alvorlig 4 1  

Innmeldte avvik  9 2 -7 
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2 avvik er meldt inn i 2016, ett avvik i forhold til vold og trusler og ett i forhold til fysiske 
forhold. I 2015 var flesteparten av avvikene relatert til vold og trusler. At avvik knyttet til vold 
og trusler er kraftig redusert, skyldes nok at vi har fokusert mer på hvordan håndtere 
utagerende elever. 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 449 440 448 518 
Barn i SFO 47 40 56 62 
Antall årsverk ledelse 3,4 3,4 3,4 3,4 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 43,32 42,04 41,6 45,83 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 4,95 5,0 8,24 8,24 

Total årsverk 53,33 54,06 53,04 57,47 
 
Antall elever er pr. 1.10.16. Økningen skyldes opprettelse av mottaksskole for 60 elever. 
Dette er også grunn til økt bemanning.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,2 2,3  1,8 
Fravær langtid (%) 4,5 6,3  4,4 
Nærvær (%) 93,4 91,5 92,6 93,8 

 
Langtidsfravær er økt, men er ikke arbeidsrelatert. 
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29 – Nedenes skole 
Enhetsleder: Olav Vikse 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  37 970   34 932   36 109   34 693   -1 416  -4,1 % 
Sum inntekter  -4 498   -5 979   -6 244   -4 868   1 376  -28,3 % 
Netto driftsramme 
enheten  33 472   28 953   29 865   29 825   -40  -0,1 % 

 
Økte lønnsutgifter gjennom året har skapt bekymring, men har i stor grad blitt oppveiet av 
økte inntekter/ refusjoner. Differansen på 0,1 % anser vi som akseptabelt. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Hovedmålene for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftets generelle del, læreplanverkets 
prinsipper for opplæring samt de spesifikke fagplanene. 
Kommunens satsingsområder har vært styrende for enhetens utviklingsarbeid: 
A: Innenfor satsingen på læringsmiljø har vårt hovedfokus vært faglig inkludering - der vi har 
definert elevenes medvirkning og motivasjon som spesielt viktige. Parallelt med dette har vi 
hatt fokus på klasseledelse samt på holdninger og verdisyn i forhold til det å være en 
inkluderende skole. 
B: Gjennom at to av våre realfagslærere er nettverkslederne i kommunen, er vi tett på 
kommunens satsing på realfag. Vi nyter også godt av at en av våre realister tar 
spesialistlærerutdanning i matematikk. Disse ressurspersonene har vært involvert og tatt 
medansvar for skolens satsing på realfag som i 2016 har vært: 
1. Forsøk på 1. og 2. trinn: «russisk matematikk» 
2. Spredning av god praksis med særlig vekt på dybdelæring. 
3. Regning i alle fag/ tverrfaglig samarbeid 
4. Satsing på bruk av nettressurser i opplæringen 

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 49 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 47 51 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 45 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 51 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 50 52 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 52 50 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 51 53 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 54 53 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,6 3,5 
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Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2016 Mål 2016 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,9 3,2 
Eksamenskarakter skr. Engelsk - 3,7 
Eksamenskarakter skr. Matematikk 2,9 3,0 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,0 40,0 

 
Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn er urovekkende, men ikke overraskende i forhold 
til tidligere kartlegging av læringsutvikling på trinnet. Omfattende og langvarige tiltak er 
iverksatt. 
Et spesielt gledelig resultat er NP regning 9. trinn. Tiltak er imidlertid satt inn i forhold til 
lesekompetansen på trinnet. 
Eksamensresultatene er omtrent som forventet. I forhold til standpunktkarakterene i de 
respektive fagene, er imidlertid resultatet i skriftlig norsk eksamen hovedmål ekstra gledelig, 
mens resultatet i matematikk skriftlig er noe skuffende. 
En utfordring for oss fremover er å få mer konsistente resultater – på et høyere nivå enn i 
dag. 

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,2 4,2 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,3 1,0 
Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,6 3,9 
Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,4 1,5 1,0 

 
Vi kan aldri være fornøyd før mobbetallene viser 0. Vi er imidlertid fornøyd med at tallene nå 
er stabilt på et lavere nivå enn for få år siden. Når det gjelder vurdering for læring, er 
resultatene oppmuntrende. 

Arbeidsgiverstrategien 
Gjennom vårt pedagogiske utviklingsarbeid har vi et sterkt fokus både på 
samfunnsoppdraget vårt og på skolen som en inkluderende arena; for elever og ansatte. 
Gjennom systematisk oppfølging av elevenes læringsutvikling, har vi fokus på en viktig 
indikator på vår tjenestekvalitet; elevenes læringsutbytte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
En viktig indikator for om skolen skal lykkes som en utdanningsinstitusjon er i hvor stor grad 
vi evner å skape et godt mestringsklima preget av gode relasjoner, tillit, støtte og respekt. 
Dette er grunnelementer i vårt pedagogiske utviklingsarbeid der inkluderingsbegrepet både 
er en grunnverdi og et overordnet mål.  
I personalet har vi jevnlig refleksjonsøkter som omhandler både arbeidsgiveri, 
profesjonsetikk og fokusområdene fra forrige medarbeiderundersøkelse.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Målene satt av HMS-utvalget har vi jobbet målbevisst med – med gode resultater. Unntaket 
er punkt b; avvikssystem. Se kommentar under tabellen om avvik. 

a. Fokus på profesjonsetikk 
b. Opplæringsøkter ift avvikssystem og behandling 
c. Utarbeide bedre beredskapsplan for krisesituasjoner 
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d. Følge opp kravet om HMS-kursing i løpet av skoleåret  
e. SFO følger opp arbeidet med samspillsregler i samarbeid med Agder Arbeidsmiljø 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 

Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 1 +1 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 

Mobbing/trakassering 0 0 0 

Trusler/vold 0 1 +1 

Kjemikaliehåndtering 0 0 0 

Annet 0 1 +1 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 1  

Alvorlig 0 2  

Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  0 3 +3 
 
Tross systematisk arbeid og opplæring innen avvikssystemet er tallene lave. Mest sannsynlig 
gjenspeiler dette en underrapportering. Endringen kan neppe betegnes som vesentlig da 
tallene er så lave.  
Vi har grunn til å tro at underrapporteringen først og fremst handler om trusler og vold fra 
elever overfor lærere/ fagarbeidere. Terskelen for å rapportere elektronisk har vært høy – 
noe vi tror vil endre seg drastisk med innføringen av iPad til SFO-ansatte. I den forbindelse 
vil vi gi ny opplæring i avviksmelding. 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 382 395 413 419 
Barn i SFO 103 106 107 103 
Antall årsverk ledelse 2,55 2,55 2,55 2,55 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 29,41 31,37 31,52 32,5 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 4,69 7,07 6,43 7,10 

Total årsverk 38,94* 43,13* 42,53* 43,95* 
*I den totale summen for antall årsverk er også kontorteknisk personale samt assistent/fagarbeider som utelukkende er 
knyttet opp mot SFO inkludert. Det fordeler seg slik: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Kontorteknisk personale 0,90 1,30 1,15 1,23 1,40 
Assistent/ fagarbeider kun knyttet opp mot SFO 0,51 0,99 0,99 0,80 0,40 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,1 1,4  1,1 
Fravær langtid (%) 3,4 5,2  3,2 
Nærvær (%) 95,6 93,4 92,6 95,7 
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Enhetens nærværsresultat for 2016 er noe lavere enn året før. Dette skyldes hovedsakelig at 
flere av våre ansatte har vært langtidssykemeldte. Fraværet har ikke vært 
arbeidsplassrelatert. 
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30 – Stinta skole 
Enhetsleder: Reidun Pihlmann 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  53 485   44 260   47 070   46 195   -875  -1,9 % 
Sum inntekter  -5 849   -5 593   -8 640   -6 990   1 650  -23,6 % 
Netto driftsramme 
enheten  47 637   38 667   38 430   39 205   775  2,0 % 

 
Enheten er i balanse. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  
Læringsmiljø: 
• Arbeidet med PALS ble videreført i 2016. Vi har utvidet PALS- teamet med elever fra 

mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Elevens deltagelse i PALS -teamet har styrket arbeidet 
med å involvere alle elever i å skape et positivt læringsmiljø. 

• Vi arbeidet i 2016 systematisk med § 9-a på alle trinn. Hvert trinn gjennomfører ringmøter, 
elevsamtaler, logg, sosiale spill og aktiviteter. Alle trinn har læringspartnere. 

• Frokosten på ungdomstrinnet ble i 2016 utvidet til også å gjelde elever på 6. og 7. trinn. 
Dette har vært svært vellykket. I snitt er det mellom 40 og 50 elever som benytter tilbudet 
hver dag. Etter skoletid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet er et lavterskeltilbud fra 
kl.14:15 til 16:00 to ganger pr uke. Også dette tilbudet er svært godt besøkt. 

• Samarbeidet med Fortet SMS er videreutviklet fra vi startet opp 21. januar 2016. 
Arbeidslivsfag på 10. trinn har startet elevbedrift i samarbeid med Fortet SMS. I tillegg 
tilbyr Fortet SMS boksetrening for ungdom som ikke deltar i faste fritidsaktiviteter. Det er 
instruktører fra bokseklubben som gjennomfører treninger etter skoletid hver onsdag. 

Realfagskommune: 
Sentralt i skolens realfagssatsningen står arbeidet med å videreutvikle gode lokal læreplaner 
i matematikk og naturfag. Deltagelse i nettverkene på de ulike trinnene har vært svært nyttig 
for skolen. Nettverkssamlingene har åpnet for nye ideer, økt læreplanforståelsen og lærerne 
har fått mulighet til å utveksle erfaringer og undervisningsopplegg. 
Skolen har et godt samarbeid med Vitensenteret i arbeidet med ulike temaer og på alle trinn. 
Stinta skole har i 2016 gjennomført analyser av Nasjonale prøver og eksamensresultater. 
Arbeidet har medført justering i forhold til opplæringen i matematikk. Skolen har gått fra en 
instrumentell undervisning til mer relasjonell form for undervisning.  
Skolen gjennomførte matematikkens dag på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Denne 
dagen legges det vekt på «Åpne oppgaver» der eleven i gruppe løser oppgaver sammen på 
tvers av trinn. 
Mellomtrinnet har i tillegg jobbet som Miljøagenter under Arendalsuka, og deltatt i 
Nysgjerrigper. 
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Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 
Sk

ol
e 

1-
10

 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 46 49 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 47 49 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 47 49 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 49 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 48 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 50 49 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 53 53 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 53 53 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 3,5 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,1 3,1 
Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,3 3,7 
Eksamenskarakter skr. Matematikk 3,2 2,8 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,2 39,9 

 
Målene for Stinta skole var realistiske for 2016. Skolen jobbet systematisk med de 
grunnleggende ferdighetene, og gjennomførte et grundig analysearbeid med Nasjonale 
prøver. Resultatene er tilfredsstillende på ungdomstrinnet, men skolen må forbedres på 
barnetrinnet. 

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,7 4,5 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,7 1,0 
Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,2 3,3 
Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,4 1,6 1,0 

  
Det er ikke tilfredsstillende at så mange elever på Stinta skole opplever mobbing 2 til 3 
ganger pr måned. Skolen forsetter sitt arbeid med PALS, og viderefører også vårt 
systematiske arbeid med læringsmiljøet på alle trinn.  

Arbeidsgiverstrategien 
Stinta skole har i 2016 arbeidet med arbeidsgiverstrategien ved å styrke skolens 
utviklingsarbeid. Kollegiet har reflektert rundt egen praksis i møte med elever og kolleger. 
Gjennom strukturert opplæring og veiledning har skolen og den enkelte økt sin kunnskap og 
kompetanse. 
PALS i fokus: Respekt, ansvar og omsorg står sentralt.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Stinta skole har videreutviklet medarbeidersamtalen med fokus på den enkelte medarbeiders 
tro på egen mestring; Mestring i forhold til skolens utviklingsområder.  
Skolen viderefører sitt arbeid med å styrke teamsamarbeidet. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Stinta skole har gjennomført HMS -arbeidet som beskrevet i Virksomhetsplanen for 2016. 
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Vi har gjennomført 3 til 4 HMS møter pr semester. Vi har gjennomført vernerunde og arbeidet 
med arbeidsmiljøet. Vi gjennomførte i oktober 2016 «aktivitetsdag» på Fortet SMS for å 
styrke samhold mellom avdelingene fra 1.-10 og SFO. 
HMS utvalget har deltatt på samlinger i regi av rådmannens stab Personal. 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 1 +1 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 1 +1 
Mobbing/trakassering 0 1 +1 
Trusler/vold 1 4 +3 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 0 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 1 1  
Meget alvorlig 0 6  

Innmeldte avvik  1 7 +6 
 
Kommentarer: 
Antall alvorlige avvik er redusert fra 2015 til 2016. De avvikene som kan betegnes som 
alvorlige, er redusert grunnet endringer mht. bemanning og organisering. Alvorlige hendelser 
er knyttet opp mot vold fra elever mot andre elever og i noen tilfeller mot voksne.  
Skolens HMS utvalg oppfordrer alle til å skrive avviksmeldinger. Vi har gjennomført egne 
møter med informasjon om dette i kollegiet.  

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10. 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 505 537 532 513 
Barn I SFO 75 90 82 91 
Antall årsverk ledelse 2,8 2,8 3,0 3,0 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 47,0 52,6 43,5 44,99 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 6,3 5.64 5,44 5,89 

Total årsverk 56,1 61,04 51,94 53,88 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,3 1,6  2,2 
Fravær langtid (%) 2,8 3,7  2,8 
Nærvær (%) 95 94,7 92,6 95 
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32 – Roligheden skole 
Enhetsleder: Hans Georg Toreskaas 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  44 476   38 924   39 765   37 675   -2 090  -5,5 % 
Sum inntekter  -4 755   -5 346   -5 737   -3 990   1 747  -43,8 % 
Netto driftsramme 
enheten  39 720   33 578   34 028   33 685   -343  -1,0 % 

 
Enheten har hatt et merforbruk på 1 %. Dette skyldes økte lønnsutgifter knyttet til elever som 
trenger særskilt oppfølging utenfor klassen.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  
Arendal kommune har i 2016 hatt følgende felles satsingsområder:  
1. Læringsmiljø/lek- og læringsarenaer 
2. Arendal kommune, en realfagskommune 
3. Samarbeid med foreldre 
Ved Roligheden skole er satsingsområdene fulgt opp på følgende måte:  

Læringsmiljø/ læringsarenaer 
Personalet ved Roligheden skole har utarbeidet følgende pedagogiske plattform for skole:  

• Skolen ønsker å skape et trygt, inkluderende og raust skolemiljø der barn og voksne 
kjenner verdien av å tilhøre et fellesskap preget av gjensidig respekt. Vi vil hverandre vel.  

• Elevenes mangfold skal reflekteres i varierte og praktiske arbeidsformer der alle opplever 
mestring.  

• På Roligheden skole utgjør vi et engasjert og modig fellesskap. Voksne og unge motiverer 
hverandre til nysgjerrighet, kreativitet og kritisk tenkning. Skolen stimulerer til lærelyst med 
et tydelig og relevant faglig fokus.  

Ved Roligheden skole har i 2016 arbeidet med å videreutvikle god ordinær opplæring i den 
hensikt å redusere behovet for spesialundervisning. Andelen av elever som er tildelt 
spesialundervisning i 2016 er redusert fra 13 % til 9 %. Videre arbeides med å inkludere 
elever med behov for spesialundervisning i klassefellesskapet. Utviklingsarbeidet skjer i 
samarbeid med PP-tjenesten og rådmannens stab oppvekst.  
Arbeidet har hatt fokus på følgende områder:  

• Videreføre arbeidet med tydelig klasseledelse og gjenkjennelig ytre struktur 

• Utarbeide og videreutvikle organiseringsformer basert på variert, praktisk og relevant 
undervisning 

• Videreutvikle arbeidsoppgaver som har en lav inngangsterskel slik at de aller fleste 
elevene kan starte med samme oppgavene.  
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Realfagskommune 
Roligheden skole har videreført arbeide med matematikk som er utviklet i samarbeid med 
Statped i Kristiansand. Skolen deltar i kommunens nettverkssamlinger for naturfag- og 
matematikklærere. Inneværende skoleår tar en lærer videreutdanning i matematikk og en 
lærer videreutdanning i naturfag.  

Samarbeid med foreldre 
Roligheden skole samarbeider med FAU på følgende områder:  

• Etablere og vedlikeholde foreldrenettverk. 

• Skolebygg 

• Trafikksikkerhet 

• Skolens uteområde  

• Samarbeide om holdnings- og læringsskapende skapende arbeid. Bl.a. nettvett, mobilfri 
skole og trivsel i friminuttene.  

• Videreutvikle gode rutiner ved overgangene barnehage – skole, barnetrinn – 
ungdomstrinn og ungdomstrinn – videregående opplæring.  

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 49 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 44 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 47 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 51 50 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 51 51 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 51 51 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 56 54 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 56 56 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,5 3,6 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,2 3,1 
Eksamenskarakter skr. Engelsk 4,1 3,8 
Eksamenskarakter skr. Matematikk 3,2 3,0 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,0 41,0 

 
Resultatene for 2016 er i hovedsak i overenstemmelse med måltallene. Skolen har svakere 
resultater ved nasjonale prøver på 5. trinn i regning og engelsk. Det arbeides med konkrete 
tiltak for å endre på dette.  

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,8 4,0 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,4 1,0 
Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,3 3,5 
Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,4 1,3 1,0 

Arbeidsgiverstrategien 
Roligheden skole driver utviklingsarbeid /kvalitetsarbeid basert på organisasjonslæring, og vi 
arbeider bevisst med å være en lærende organisasjon.  



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

112 
 

Skolen har ressurslærere i ulike fag / tema og vi arbeider ut fra strategien «distribuert 
ledelse». 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Foreldreundersøkelsen ble gjennomført vinteren 2016 med en svarprosent på 60. 
Resultatene er drøftet klassevis, og hvert trinn har laget en tiltaksplan på bakgrunn av 
undersøkelsen. Resultatene for skolen som helhet er presentert for FAU.  
Resultatene fra elevundersøkelsen er også bearbeidet på det enkelte trinn, og hvert trinn har 
utarbeidet plan for tiltak basert på resultatene.  
Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i Arendal i 2016.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Roligheden skole har inkludert Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i all aktivitet for å forebygge 
helseskader og tilstrebe et optimalt arbeidsmiljø for alle ansatte og elever. I 2016 har HMS -
utvalget vært engasjert i utformingen av romprogrammet for den nye skolen på Roligheden.  
Viktige satsingsområder ellers er: 

• trivsel og trygghet på arbeidsplassen, 

• sykefravær, yrkesskader og ulykkesrisiko, 

• informasjon og kommunikasjon (dialog) i HMS-arbeidet  
Enhetsleder har mottatt mange avviksmeldinger knyttet til vold og trusler. Dette oppleves 
som et økende problem og utgjør en belasting på personalet. Skolen samarbeider med 
kommunens hovedverneombud og Agder arbeidsmiljø i forhold til dette.  
 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 1 +1 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 48 20 -28 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 6 2 -4 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 3 1  
Alvorlig 36 8  
Meget alvorlig 15 14  

Innmeldte avvik  54 23 -31 
 
Nesten samtlige avvik er knyttet til trusler og vold. Det har vært en markant nedgang i avvik 
fra 2015 til 2016. Det har i regi av Verge vært arrangert kurs for alle ansatte med fokus på 
forebygging av voldsepisoder. Dette ser ut fil å ha hatt en positiv effekt. Som tidligere meldt 
til hovedverneombud og kommunens ledelse er det behov for praktisk kurs/øvelse i bruk av 
tvang. Dette bør være et kommunalt ansvar og ikke legges til den enkelte enhet.  
I noen tilfeller ved meget alvorlige avvik involveres politi og barnevernstjenesten.  
Valg av alvorlighetsgrad er en personlig og individuell vurdering. Det bør drøftes i personalet 
hvordan skalaen kan benyttes.  
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Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 461 464 452 466 
Barn i SFO 90 82 71 88 
Antall årsverk ledelse 2,9 2,87 2,87 2,87 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 37,54 37,67 37,27 36,29 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 5,60 6,20 9,46 9,42 

Total årsverk 46,01 46,74 49,60 48,58 
 
Enheten har redusert bemanningen med ca. 1 årsverk for å tilpasse aktiviteten til de 
økonomiske rammene.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,7 1,7  1,5 
Fravær langtid (%) 3,8 5,1  2,5 
Nærvær (%) 94,5 93,2 92,6 96,0 

 
Langtidsfraværet har økt fra 3,8 % i 2015 til 5,1 % i 2016. Det er ingen ting som tyder på at 
langtidsfraværet er knyttet til arbeidsrelaterte forhold.  
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33 – Hisøy skole 
Enhetsleder: Tore Frøyshol 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  44 524   44 580   39 367   37 014   -2 353  -6,4 % 
Sum inntekter  -6 010   -7 197   -7 545   -5 237   2 308  -44,1 % 
Netto driftsramme 
enheten  38 514   37 383   31 823   31 777   -45  -0,1 % 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  
Læringsmiljø/ læringsarenaer 
Hisøy skole har videreutviklet det arbeidet som skolen har gjennomført i 
ungdomstrinnsatsningen og skolebasert kompetanseutvikling. Lærerne på hele skolen har 
prøvd ut ulike metoder som har bidratt til å skape gode læringsarenaer som igjen har 
forbedret læringsresultatene til elevene. Vi har sammen med hele personalet utarbeidet 
felles elevsyn, læringssyn og samarbeidssyn, og vi har bevisstgjort hele personalet på hva vi 
legger i profesjonalitet. Vi har revidert og forankret skolens skolemiljøplan som skal ivareta 
elevenes psykososiale skolemiljø. Hisøy skole har fortsatt nulltoleranse i forhold til mobbing, 
og planen inneholder gode tiltak for å unngå at noen blir mobbet på skolen. 
Vi har jobbet med læringsmiljøet for å redusere antall sakkyndige vurderinger og 
enkeltvedtak. Gjennom et bevisst elevsyn, læringssyn og samarbeidssyn og profesjonalitet 
har vi etablert felles grep som ivaretar undervisningen innenfor den ordinære undervisningen 
på en bedre måte. 

Realfagskommune 
Hisøy skole deltar i dette arbeidet gjennom interne og eksterne læringsnettverk. 

Samarbeid med foreldre 
Hisøy skole har etablert og vedlikeholdt foreldrenettverkene. 
Vi har sammen med foreldre, klassekontaktene og FAU utviklet en helhetlig plan for 
foreldremøtene. 
Vi har samarbeidet tett med foreldrene for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø. 
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Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 
Sk

ol
e 

1-
10

 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 52 55 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 53 54 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 53 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 56 53 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 57 53 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 45 53 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 58 55 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 56 55 
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk  3,6 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk  3,5 
Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,9 3,4 
Eksamenskarakter skr. Matematikk 3,3 3,5 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 45,3 42 

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,7 4,0 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,7 1.0 
Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,1 3,7 
Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,4 2,0 1.0 

 
Hisøy skole scoret høyt på nasjonale prøver, på eksamen og grunnskolepoeng. Vi har i 2016 
hatt fokus på disse målingene og ønsket å «trigge» dette arbeidet for å forbedre resultatene 
ytterligere. Når det gjelder skoleindikatorene som ble offentliggjort i januar, viser resultatene 
at i tillegg til gode resultater, så bidrar de voksnes innsats i stor grad. Undersøkelsen viser 
også at de sosioøkonomiske forholdene på Hisøy ikke har en så stor andel akademikere 
som en tidligere har hatt antatt. 
Vi jobber systematisk med skolemiljøet, og har hele tiden hatt en bevisst holdning til å 
forbedre dette. Resultatene når det gjelder mobbing er ikke tilfredsstillende på 10.trinn. Vi har 
registrert at 6 elever bevisst har krysset av slik at mobbetallene på trinne ble feilaktige. 
Elever og foresatte er kjent med dette. 

Arbeidsgiverstrategien 
Hisøy skole har jobbet intenst med å ivareta medarbeiderne på skolen i forhold til 
inneklimaet. Skolen har samarbeidet nært med toppledelsen, kommunelegen, Agder 
arbeidsmiljø, vernetjenesten, organisasjonene og ansatte. I 2016 har rektor stadig fått 
avviksmeldinger om dette. 
Vi har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen. Spesielt innen faktorene 
kompetansemobilisering, autonomi, mestringsledelse og mestringsklima. Dette har vært 
tema på medarbeidersamtalene. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Hisøy skole har et godt etablert HMS- utvalg som i hovedsak skal jobbe med inneklima og 
arbeidsmiljø. 
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 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 2 0 -2 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 2 +2 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 10 +10 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 1  
Alvorlig 0 6  
Meget alvorlig 2 5  

Innmeldte avvik  2 12 +10 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10. 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 517 530 519 504 
Barn i SFO 131 134 117 122 
Antall årsverk ledelse 2,5 2,5 2,5 2,75 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 37,1 38,2 38,9 38,1 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 5,7 6,5 5,7 6,0 

Total årsverk 45,3 47,2 47,1 46,9 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,9 1,7  1,5 
Fravær langtid (%) 3,4 4  3,5 
Nærvær (%) 94,1 94,4 92,6 95,0 
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36 – Eydehavn skole 
Enhetsleder: May Dypdalen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  15 618   11 713   11 373   11 799   426  3,6 % 
Sum inntekter  -2 280   -1 751   -2 084   -1 604   480  -29,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  13 338   9 962   9 289   10 195   906  8,9 % 

 
Enhetens økonomiske resultat er svært godt i 2016. Ansatte har jobbet bevisst og 
systematisk for å dekke opp fravær og løse oppgavene på enheten ved stor egeninnsats og 
oppriktig engasjement. Rektor har undervist 25 % av stillingen sin og i tillegg tatt mange 
vikartimer. Denne måten å komme i balanse på er krevende, og vi tilsetter fra januar i vakant 
stilling i forhold til midlene knyttet opp mot «tidlig innsats». Gjennom dette styrkes 
pedagogressursene og opplæringen i basisfagene på 1.-4. trinn. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Eydehavn skole har svært mange gode systemer for å ivareta elevenes opplæring og 
utvikling. Vi har dedikerte medarbeidere som forstår at relasjonsbygging til den enkelte er 
grunnlaget for all læring. Vi har realfagskommune og elevenes læringsmiljø som 
hovedsatsningsområder. Dette skoleåret har to av lærerne ved enheten tatt videreutdanning i 
matematikk. Det har endret deres måte å undervise på i alle fag sier de, og de har også 
veiledet og inspirert skolens øvrige personale.  
Vi har hatt stor juleforestilling som innebærer samarbeid på tvers av trinn og mellom hele 
skolens personale. Elevene blir utfordret på mange områder og får utviklet sine talenter. Det 
er rom for at alle bidrar, på scenen, bak scenen, med lys og lyd, kulisser og alt som skal til. 
Elevene setter stor pris på å vise hva de kan, og det styrker selvtilliten at alle kan bidra med 
det de er best i. Vi har fortsatt sterkt fokus på elevenes læringsmiljø og sosiale kompetanse 
gjennom hel ART satsing, og en planleggingsdag for alle ansatte ble brukt til 
oppfriskningskurs innenfor dette området. 

Faglig utvikling, på mestringsnivå  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

7 

Faglig 
Utvikling 

 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 
1. 34.8 % 
2. 56,5 % 
3.  8,7 % 

1. 20 % 
2. 60 % 
3. 20 % 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 
1. 13,0 % 
2. 52,2 % 
3. 34,8 % 

1. 15 % 
2. 50 % 
3. 35 % 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 
1. 23,8 % 
2. 52,4 % 
3. 23,8 % 

1. 20 % 
2. 55 % 
3. 25 % 

 
Arbeidet med de nasjonale prøvene starter på 4. trinn. Elevene trenger trening i prøveformen 
og i å være forberedt på testmengden som møter dem gjennom disse kartleggingsprøvene. 
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Vi bruker resultatene som kartleggingsverktøy i forhold til den enkelte elevs ståsted og 
utviklingsmuligheter. Resultatene tas opp med foresatte og presenteres i skolens råd og 
utvalg. I år var første gang nasjonal prøve i norsk var digital. Det var nok en ekstra utfordring 
for elevene. 

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,8 4,5 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,3 1,0 

 
Læringsmiljøet på Eydehavn skole er noe alle ansatte jobber for å bedre hver eneste dag. Vi 
har et godt samarbeid med foresatte og elevene. Noe av det beste vi har gjort dette året, er å 
etablere «vennskapsbenker» ute. Hvis du setter deg der, betyr det at du mangler noen å leke 
med. Da kommer det straks noen omsorgsfulle medelever og hjelper deg. Vi har en 
konsekvensmatrise som beskriver mulige regelbrudd og konsekvensene av disse. Dette for å 
ha en felles praksis blant oss voksne og en forutsigbarhet for elevene på hva som skjer og 
hvordan vi forholder oss til det som skjer. Elevrådet er engasjerte og positive til å ta opp 
saker rundt læringsmiljøet i klassene. 

Arbeidsgiverstrategien 
Vi har også dette året hatt to medarbeidersamtaler med alle ansatte. Det er en god 
investering i forhold til å ta vare på den enkelte ansatte, gi ros og tilbakemeldinger og se 
eventuelle tilretteleggingsbehov eller å endre arbeidssituasjonen før den ansatte slites ut. Vi 
har arbeidet med faglig oppdatering og har hatt to lærere på kursing innenfor området 
språkvansker ved Bredtvedt kompetansesenter. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelsens resultater har det vært arbeidet med på planleggingsdager og 
personalmøter. Det er høy grad av trivsel ved enheten, men noen opplevde at styring av 
egen tid var blitt mindre. Det henger også sammen med at kravene til samarbeid i 
personalgruppa har økt og at kvaliteten på tjenesten utvikles gjennom samhandling, 
pedagogiske diskusjoner og evaluering av arbeidet som gjøres. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Vi har et engasjert HMS -utvalg ved skolen. Vi har deltatt på de kommunale samlingene og 
fått mye inspirasjon til å utvikle arbeidsmiljøet. Vi har systematisk fulgt opplegg fra 
idebank.org og har blant annet utarbeidet «Hverdagsregler» for ansatte ved skolen. Vi har 
temalunsjer en gang i måneden og hyggelig samvær til jul og sommer. 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 1 +1 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 4 0 -4 
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 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 2 0  
Alvorlig 2 1  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  4 1 -3 
 
En nedgang i innmeldte avvik er både positivt og alarmerende. På den ene siden har vi færre 
voldsepisoder fra elever mot ansatte enn tidligere, samtidig er det ikke alle som rapporterer 
når de burde. Dette tas jevnlig opp med alle ansatte, men det hender at hverdagens høye 
tempo gjør at avvik ikke skrives. Vi skal skrive avvik hvis elever er voldelige eller opptrer 
truende. HMS- utvalget kaller alle parter inn til møte før avvikene lukkes. Det er viktig at 
avvikssystemet brukes, selv om vi også tenker at saker skal løses på lavest mulig nivå og 
kanskje blir i orden uten at en avviksmelding må leveres. Dette går mer på de fysiske 
utfordringene i arbeidsmiljøet. Er det glatt, strør vi selv. 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 146 139 151 156 
Barn i SFO 38 29 30 32 
Antall årsverk ledelse 1 1 1 1 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 10,81 9,3 9,3 10,37 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 4 4 3,75 3,75 

Total årsverk 15,8 14,6 14,1 15,12 
 
Både elevtallene og antall ansatte er stabile. Vi har en flott stab som ser elevene og dekker 
deres behov hver dag. Fagarbeidere gjør en strålende jobb med å følge opp enkeltelever 
som har spesielle behov og alle andre. Størrelsen på undervisningsgruppene fra 1.-7. trinn 
ved skolen er passelige. Største klasse har 26 elever og minste gruppe har 17, og vi har 
gode muligheter til å variere undervisningsformene, noe som gjøres. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,7 1,4  1 
Fravær langtid (%) 4,9 6,6  4 
Nærvær (%) 93,5 92,1 92,6 95 

 
Vi er nokså fornøyde med nærværsstatistikken ved enheten og tolker det som at ansatte 
trives på jobb og mener at de har verdens viktigste jobb som de gjerne vil utføre. 
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37 – Flosta skole 
Enhetsleder: Casper C. Schoombie 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  13 895   10 618   10 691   10 280   -410  -4,0 % 
Sum inntekter  -1 832   -1 793   -1 493   -1 157   337  -29,1 % 
Netto driftsramme 
enheten  12 063   8 825   9 197   9 124   -74  -0,8 % 

 
Det ble både i 1.- og 2. tertialrapport redegjort for enhetens anstrengte økonomi grunnet 
ressurskrevende enkeltelever (skole og SFO). Regnskapet viser at enheten endte opp med 
et merforbruk på ca. 74 000 kroner (0,8 %). Iverksatte tiltak i 2016 har bidratt til å redusere 
merforbruket sammenlignet med årsrapport 2015 som utgjorde ca. 300 000 kroner. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Iht. Opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og Kunnskapsløftet (L’06). 

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

7 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 53 51 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 54 51 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 50 51 

 
Resultatene fra årets nasjonale prøver viser at det også innenfor disse 3 fagområdene 
jobbes godt ved enheten.  

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,2 4,1 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,0 1,0 

 
Vi jobber fortsatt svært målbevisst for at læringsmiljøet ved skolen skal være best mulig 
gjennom bl.a. klasseledelse, positiv relasjon lærer-elev, elevmedvirkning og at alle elever er 
alle sitt ansvar (”vi skole”). I tillegg er vi i gang med å utarbeide tiltak for læringsmiljøet iht. 
felles satsingsområde for skoler og barnehager i Arendal kommune. Det er spesielt gledelig 
at ingen elever på 7. trinn opplever at de blir mobbet eller krenket. 

Arbeidsgiverstrategien 
Sammen om framtida har vært drøftet i skolens HMS-utvalg, og arbeidsstrategien har blitt 
gjort kjent for nye ansatte og påmint faste ansatte gjennom personalmøter, teammøter og 
onsdagsmøter. Skolens ansatte har blitt utfordret på fokusområdene i arbeidsgiverstrategien 
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etter et vedtak i skolens HMS-utvalg. Ansatte har også vært oppmuntret til aktivt å bruke 
etisk refleksjon i deres daglige arbeid. Oppfølging av Sammen om framtida har vært tatt opp i 
skolens HMS-utvalg gjennom året. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelsen er et godt verktøy for Flosta skole og vi vil fortsette arbeidet med 
å følge opp fokusområdene mestringsledelse og mestringsklima i skolens hms-utvalg, 
personalmøter, onsdagsmøter og i de enkelte team. Evaluering av årets resultater fra både 
elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen er påbegynt og følges opp sammen med de 
satsingsområdene slik det fremgår av virksomhetsplan for 2017.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Vi har hatt 3 avviksmeldinger i løpet av 2016 og som alle er lukket. Det er likevel grunn til 
bekymring siden alle avvikene er relatert til Trusler/ vold fra elever mot ansatte. Disse 
elevene er en stor utfordring for enheten og tiltak er ofte svært ressurskrevende. HMS-
utvalget følger utviklingen nøye og oppfordrer alle ansatte til å benytte seg av avvikssystemet 
når de føler seg truet eller er utsatt for vold fra elever. 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 3 +3 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 3 0 -3 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 2 0  
Alvorlig 1 1  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  3 3 0 
 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 124 114 114 111 
Barn i SFO 28 29 24 28 
Antall årsverk ledelse 1 1 1 1 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 9,62 9,48 9,60 9,82 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 3,55 4,19 4,11 4,31 

Total årsverk 14,17 14,67 14,71 15,13 
 
Total antall årsverk har steget noe i løpet av året grunnet tiltak rettet mot svært 
ressurskrevende elever. Antall barn i SFO høsten 2016 har gledelig nok vært høyere enn vi 
estimerte for samme periode, men bidro samtidig til en liten økning i antall årsverk. 
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,3 1,2  1,5 
Fravær langtid (%) 4,6 3,7  4,5 
Nærvær (%) 94,2 95,1 92,6 94 

 
Nærværstallene for 2016 samsvarer med målsetningene vi satt oss for året. Det er en 
indikasjon på at vårt fokus på HMS-arbeid, kommunens arbeidsgiverstrategi (Sammen om 
framtida!) og god kommunikasjon/ informasjon mellom alle ansatte og skole-hjem er viktige 
suksesskriterier for å nå våre målsetninger.  
Personalet er svært fleksible og løsningsorienterte i en hektisk hverdag og løfter i flokk slik at 
arbeidsbelastningen ikke rammer den enkelte.  
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41 – Moltemyr skole 
Enhetsleder: Egil Mjåvatn 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  43 234   39 318   40 682   38 018   -2 664  -7,0 % 
Sum inntekter  -5 337   -6 691   -7 434   -4 529   2 905  -64,1 % 
Netto driftsramme 
enheten  37 897   32 627   33 248   33 489   241  0,7 % 

 
Det har i 2016 vært krevende å få balanse i budsjettet. 
Av tabellen over fremgår det at enheten i år går med et lite overskudd.  
Per 31.12 2016 har enheten enkelte utestående regninger som i noen grad ville ha påvirket 
resultatet. men enheten er likevel godt i balanse. 
Brutto inntekter har økt som en følge av at det har vært betydelig større «tilsig» av elever i 
mottaksskolen (Språkrom) enn det som var budsjettert. En annen faktor er at refusjon 
sykelønn har økt noe. Videre har en forventet nedgang i barn på SFO vært noe mindre enn 
anslått. 
Økningen av brutto utgifter er i hovedsak relatert til at skolen i perioder har måttet øke 
bemanningen betydelig som en konsekvens av at antall mottakselever økte sterkt i 2016. Det 
har vært mulig å fange opp noe av volumøkningen innenfor de eksisterende rammer, men 
som det fremgår, er utgiftene økt betydelig.  
Det har vært viktig for enheten å ikke overdimensjonere volumøkningen før forholdet mellom 
ekstra inntekter og de utgifter dette genererer for enheten ble avklart.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Hovedmålet for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftet (K- 06) og kommunens 
overordnede målsetninger nedfelt i kommunens «Strategiske kart».  
Det å bygge gode tjenester vil være en prosess over tid, og vi velger derfor å gi litt historikk 
under dette punktet. 
Enheten har hatt og har fokus på et godt læringsmiljø for elevene med sterk vekt på 
leseferdighet. «Lesing i alle fag». Skolen fikk i løpet av 2012 på plass en egen leseplan. I 
2013 ble det påbegynt et arbeid med å utarbeide en helhetlig plan i matematikk. Dette 
arbeidet ble som skissert i Virksomhetsplanen ferdig høsten 2015,  
Skolen deltok i 2015 aktivt i den nasjonale ungdomstrinnsatsningen der fokusområdet i 
tillegg til matematikk, var «Klasseledelse/ Læringsledelse.» Moltemyr har valgt å videreføre 
satsingen på Klasse-/ Læringsledelse og utvide den til også å omfatte b- trinnet. Skolen har 
nå besluttet at dette arbeidet skal fortsette som en lokal satsing. 
Høsten 2014 startet skolen opp med middagsservering tre dager i uka og frokostservering 
fire dager i uka for u-trinnselever. Ordningen har fortsatt i 2016, men er blitt utvidet til også å 
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omfatte mellomtrinnet når det gjelder frokostservering. Ordningen finansieres med friske 
midler.  
Det har vært mye fokus på integrering og inkludering av flerkulturelle barn. I den forbindelse 
fortsetter skolen det forebyggende arbeidet med å besøke de nyankomne familiene/elevene 
inntil fire ganger før oppstart i skole. Dette har gitt oppsiktsvekkende gode resultater.  
Ved oppstarten på 2016 ble enheten stilt overfor en stor utfordring da antall flyktninger økte 
kraftig. Det ble da forhandlet med Durapart om endring av bruksrett til SFO lokalene og vi 
fikk på plass et mottak i skolens tidligere SFO lokaler. Dette økte kapasiteten betydelig. Det 
ble også satt i gang et ettermiddagstilbud til barn som ikke fikk plass i det ordinære løpet. 
Dette tiltaket ble avviklet ved skoleårets slutt våren 16. Videre fant skolen det riktig å tilsatte 
en psykiatrisk sykepleier for bedre å kunne håndtere de mange utfordringene som 
asylsøkere hadde. 
Arendal kommune har utarbeidet et «Strategisk kart» som legger føringer for skolene i 
Arendal. Med utgangspunkt i dette har Moltemyr, etter en grundig prosess, laget skolens 
strategiske kart. (Dette ligger ved Virksomhetsplanen) Her tydeliggjøres kommunens 
målsetninger og der fremkommer det hvordan skolen skal jobbe med disse. 
Det er innledet et nært samarbeid med Myra skole, og det legges nå til rette for å sikre en 
god og forutsigbar overgang til Moltemyr for elever på åttende trinn. 
Skolen forsetter ordningen med fleksibel ferie. Over tid viser det seg at mellom 20 og 25 % 
av de foresatte benytter seg av denne ordningen. Ordningen vil bli videreført. 
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 kostnadseffektivt. Dette arbeidet er nyttig og vil derfor bli forsøkt videreført.  

Øvrige fokusområder i 2016 
• Vektlegge IKT som verktøy i undervisningen med bruk av læringsplattform (IT´s learning). 
• Videreutvikle en felles og helhetlig pedagogisk tenkemåte. 
• Være en god arbeidsplass for alle ansatte. 
• Omdømmebygging  
• Fokus på brukervennlighet og brukermedvirkning.  
• Sammen med foresatte, arbeide aktivt og målrettet mot et mobbefritt skolemiljø. Skolens 

antimobbeverktøy 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.  
• Samarbeide med Birkenlund om barn med multihandikap som ikke har fått plass på Asdal 

ressurssenter. (Tito) Samarbeidet har så langt gitt et betydelig bedret tilbud til denne 
gruppen elever.  

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

10
 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 46 48 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 45 48 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 46 49 
Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 47 48 
Nasjonale prøver 8. trinn – regning 45 47 
Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk lesing 50 48 
Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 48 49 
Nasjonale prøver 9. trinn – regning 50 51 
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Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 
2016 Mål 2016 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,4 3,4 
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,5 3,2 
Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,3 3,6 
Eksamenskarakter skr. Matematikk - 3,2 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,8 40,0 

 
Måla for 2016 ble satt noe høyt, og enheten har ikke fullt ut klart å nå alle målsetningene for 
2016, spesielt gjelder dette for mellomtrinnet. Ved avgangseksamen gjør elevene det 
imidlertid svært godt på Moltemyr. Tar en hensyn til skolebidragsfaktorene (jf. SSB) har 
Moltemyr på u- trinnet det største skolebidraget i Arendal. 
Ved muntlig avgangseksamen våren 16 fikk elevene på Moltemyr også i år svært gode 
resultater med et snitt på 4,5.  
Ved muntlig eksamen ble elevene prøvd i fagene matematikk, engelsk (to partier), KRLE og 
norsk.  

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,8 3,8 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,8 1,0 
Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 10. trinn 3,2 3,0 3,4 
Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn 1,4 1,2 1,0 

 
Tilbakemeldingene fra elevundersøkelsen er svært positive på u- trinnet, men skolen har en 
utfordring i forhold til mobbing på mellomtrinnet. Dette er det tatt tak i, og skolen har satt i 
verk flere tiltak. Skolen har nulltoleranse 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 her et nært samarbeid med foresatte primært gjennom FAU 
og SU for å finne gode fleksible løsninger. 
I samarbeid med politikere, byplanlegger, «Med hjerte for Arendal», kulturnettverket og enhet 
levekår ble det høsten 2014 initiert et prosjekt ift en områdesatsing i Moltemyr 
oppvekstområde. Dette arbeidet initierte opprettelsen av «Drømmebanken» våren 15. Våren 
2016 ble områdets nye kunstgressbane åpnet av ordføreren. 
Sammen med Birkenlund og Stinta har det blitt sett på ulike modeller for å videreutvikle et 
allerede godt samarbeid.  
Utover dette er arbeidsgiverstrategien synliggjort for personalet gjennom ulike former for 
informasjon, tema på felles møter og 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 for 
skole er ikke gjennomført i 2016, dette er i tråd med de føringer som ligger. Sammen med 
tillitsvalgte og ansatte er det fortsatt viktig å ta tak i de utfordringer som fremkom i 
Ståstedsanalysen som ble gjennomført i 2014. Det er imidlertid særdeles viktig å 



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

126 
 

videreutvikle det enheten er god på. Ung data- undersøkelsen gjennomført høsten 2016 
viser en positiv tendens på flere områder, Undersøkelsen fra SSB gjennomført i 2016 og 
publisert januar 2017 viser at skolen skårer særdeles bra på Kommunebidragsfaktorer, da 
spesielt på ungdomstrinnet. 
Arendal kommune har nå også utarbeidet en veileder for hvordan skolene skal ta imot/ 
beholde nye medarbeidere. Denne vil selvsagt også bli implementert på Moltemyr. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Det er foretatt enkelte risikovurderinger, og relevante elementer er inntatt i skolens 
beredskapsplan som nå er en del av kommunens beredskapsplan. 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 4 +4 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 1 +1 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 0 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0 0 
Alvorlig 0 4 0 
Meget alvorlig 0 1 0 

Innmeldte avvik  0 5 +5 

 
Det fremgår av tabellen at det har vært en utvikling i antall avvik på fem. Det reelle tallet er 
lavere da det sist år på Moltemyr ble rapportert etter gammelt system som ikke lett lot seg 
overføre til nytt elektronisk avvikssystem. 
Det oppleves at enheten rapporterer det som er å rapportere.  
Det er over år i hovedsak to typer avvik som går igjen. Det er utagering av elever og 
arbeidsforhold på ett av skolens arbeidsrom. Det siste er det nå lagt en plan på for å få 
utbedret. 
HMS utvalget har jobbet kontinuerlig med nærværsutfordringer og følger kommunens 
oppsatte kursrekke. 
«Nødkonvolutten» er et tiltak med utspring i Danmark. Tiltaket ser ut til å ha en positiv effekt, 
men direkte sammenheng mellom korttidsfravær og tiltaket er selvsagt vanskelig å måle. 
Erfaringene er imidlertid slik at HMS- utvalget vil vurdere å fortsetter tiltaket i 2017.  
HMS utvalget har nå videre bestemt at det skal foretas en grundig miljøkartlegging etter mal 
fra Arendal kommune «Dialogspill» Denne vil bli gjennomført i 2017. 
Det er meldt inn fem avvik i 2016. Avvika relaterer seg i hovedsak til utagering fra barn på 
mellomtrinnet og utfordring i forhold til varme høst og vår på ett av skolens arbeidsrom. Alle 
avvika er behandlet i HMS utvalget, og avvik relatert til utagering er lukket. 
 I desember 2016 ble det gjennomført en risikovurdering av hele skolen etter pålegg fra 
Arendal kommune. Dette vil bli fulgt opp med konkrete tiltak både i forhold til lyd, varme og 
overnevnte arbeidsrom i løpet av våren 2017. 
Utover dette har sykmeldte blitt fulgt opp i tråd med regelverket, og enheten gjør seg stadig 
bruk av Agder- Arbeidsmiljø. 
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Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 450 444 419** 422 
Barn i SFO 58 62 62 55 
Antall årsverk ledelse 2,67 2,67 2,67 2,90*** 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 39,88 39,22 39.15 38,01 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 7,91 5,99 5,39 6,85 

Total årsverk 50,46 49,28 49,84* 49,16* 
 
* Her er det kontortekniske personalet inne. Utover dette har skolen to lærlinger og to 
personer på tiltak gjennom NAV. 
** Antall elever har økt utover høsten bl. annet som en konsekvens av økt inntak i Språkrom. 
*** Midlertidig ordning: Fagleder b- trinn delt i småskole og mellomtrinn. 
Enheten er en av to faste mottaksskoler i Arendal. Antall årsverk økte noe fram til sommeren 
2016, men etter sommeren har antall barn i mottaket blitt redusert grunnet bosetning i andre 
kommuner. Antall årsverk er derfor gått noe ned i løpet av høsten. Siden gruppene på 
mottaket er relativt små, vil kostpris per elev ligge høyt. Elevene går inntil to år i «Språkrom» 
og følger da «Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter». Deretter 
tilbakeføres elevene til nærskolen. Elevtallet i mottaket vil variere, men antallet barn har som 
nevnt over blitt redusert utover høsten. Skolen er tilsluttet Nasjonalt senter for flerkulturell 
opplæring (NAFO).  
Vårt mottak er kostnadseffektivt og robust og har så langt klart å tilpasse seg de endrede 
forutsetningene.  
Det knytter seg også noe usikkerhet til bystyrets behandling av strukturen kommunen vil ha 
på organiseringa av opplæringen av flerkulturelle barn. Slik avklaring avventes og vil trolig 
falle på plass tidlig 2017. 
Nedgang i antall barn på SFO er delvis stoppet opp, og enheten har nå stabilt barnetall i 
SFO. Tilbakemeldingene fra brukerne av SFO er positiv! 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,5 1,9  1,6 
Fravær langtid (%) 6,2 5,1  4,5 
Nærvær (%) 92,3 93 92,6 93,9 

 
Korttidsfraværet er noe høyere enn i 2015 men enheten har totalt sett nå et høyere nærvær 
enn i 2015. Nærværet er over kommunens målsetning, men noe under egen målsetting. 
Langtidsfraværet er redusert noe.  
Enheten jobber aktivt og kontinuerlig med å redusere sykefraværet og har et godt samarbeid 
med NAV og Agder- Arbeidsmiljø.  
Det er viktig å fremholde at det fraværet som er kjent, ikke er relatert til arbeidsplassen.  
I regi av HMS utvalget har det vært prøvd ut en rekke tiltak som vi mener har hatt effekt for å 
bedre nærværet og øke trivselen. 
  



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

128 
 

42 – Myra skole 
Enhetsleder: Anna Hjeltnes 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  23 015   20 435   21 143   20 454   -689  -3,4 % 
Sum inntekter  -3 824   -2 836   -4 696   -3 425   1 271  -37,1 % 
Netto driftsramme 
enheten  19 191   17 599   16 447   17 029   582  3,4 % 

 
Målsetningen var å gå i balanse i 2016. Vi har gjennomført en nedbemanningsplan som har 
gått over to år (2015/2016). Videre målsetning er å beholde en drift som er innenfor 
driftsrammen til enheten. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Skolens satsingsområder i 2016 har vært videreføring av: 

• Tilpasset opplæring(TPO)/spesialundervisning 
• Lesing i alle fag  
• Regning (Realfagsatsningen i kommunen) 
• Digitale ferdigheter 
• Læringsmiljø (felles satsningsområde i kommunen) der vår satsing på 

relasjonskompetanse inngår. 
• Tidlig innsats 
• First Lego League (FLL) – mekanikk/teknologi/robotikk 
• Medvirkning fra elever og foreldre 
• Være en god partnerskole for UIA (ta imot studenter på en god måte) 
 
Med utgangspunkt i og oppfølging av handlingsprogrammet for 2014 – 2017 har Myra skole i 
2016 arbeidet spesielt med tilrettelegging av god tilpasset opplæring for alle elever, tidlig 
innsats og mer bruk av nærområdet til undervisning. 
Vi har videreført arbeidet med: 

• Gi flere elever god tilpasset opplæring framfor spesialundervisning 
 

Vi har hatt et samarbeid med PPT der vi har fått hjelp både på klasse – og systemnivå. Vi 
har omorganisert spesialundervisningen. Høsten 2016 startet implementeringen av en ny 
organisering og utprøving av intensive kurs i lesing og regning og oppfølging av elever med 
individuelle opplæringsplaner (IOP) på en ny måte.  

• Tidlig innsats 
 

Med hjelp av statlige midler til tidlig innsats på 1. trinn, har vi oppnådd å gi flere elever en 
god skolestart. Vi har styrket bemanningen på 1. trinn med en pedagogstilling i 2016. 
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Bruk av nærområdet til undervisning. 
 
For å inspirere til mer uteundervisning, tok vi i bruk grillhytta ved skolestart. Denne hytta var 
et samarbeidprosjekt mellom MUIL, foreldre og SMU (Skolemiljøutvalget) 

• Faggrupper. 
 

Vi dannet faggrupper for å lage fagplaner i basisfagene. Disse gruppene har i 2016 hatt 
ansvar for videreføring av satsingsområdene innenfor deres fagområder. Det er planlegging 
og gjennomføring av felles bokuke, mattedager, vurdering av materiell, metoder/tilnærming 
og erfaringsdeling.  

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

7 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 45 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 46 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 45 50 
 
Vi har gode rutiner rundt forberedelser, gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver. 
Vi har et dårligere resultat i lesing og engelsk høsten 2016 enn 2015. I regning har vi et 
bedre resultat enn 2015 

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,3 4,5 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,2 1,0 

 
Vi har et bedre resultat i 2016 enn 2015 når det gjelder vurdering for læring. Når det gjelder 
mobbing, har vi samme resultat i 2015 og 2016. 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien blir implementert i fag – og arbeidsmiljøutviklingsarbeidet vårt. Vi 
arbeider systematisk i voksenmiljøet med holdninger, verdier og refleksjon i tilknytning til 
Olweus programmet og relasjonskompetanse. Viser til «Kompetanseplan for Myra skole» 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen har vært knyttet til det arbeidet vi gjør med 
utvikling av relasjonskompetanse. Viser til «Kompetanseplan for Myra skole»  
Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og den årlige mobbeundersøkelsen som er 
knyttet til Olweus programmet, har dannet grunnlag for refleksjon og bakgrunn for nye mål og 
tiltak. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Mål: Arbeide proaktivt med det psykososiale arbeidsmiljøet. 
Vi har hatt fokus på å skape ett felles godt arbeidsmiljø for skole og SFO.  
HMS-utvalget har deltatt på felles skolering i kommunal regi. Vi har hatt jevnlige HMS-møter. 
HMS- utvalget er flinke til å dra i gang aktiviteter som styrker fellesskapet både for skole og 
SFO. 



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

130 
 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 1 3 +2 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 1 0 +1 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 3  
Alvorlig 0 0  
Meget alvorlig 2 0  

Innmeldte avvik  2 3 +1 
 
Det er en svak økning i meldte avvik. Vi prøver å arbeide forebyggende. Kanskje det er 
derfor vi har få avvik? Avvikene gjelder trusler/vold. Disse avvikene jobber vi forebyggende 
med gjennom Olweusprogrammet. Vi har prosedyrer som skal følges ved alvorlige og meget 
alvorlige avvik.  

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 239 250 260 260 
Barn i SFO 90 85 80 70 
Antall årsverk ledelse 1,6 1,6 1,6 1,6 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 18,1 18,6 18,4 17,0 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 4,7 6,1 5,0 4,7 

Total årsverk 24,4 26,3 25,0 23,3 
 
Tabellen viser en nedgang på 1,4 årsverk i 2016. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,5 1,2  2,0 
Fravær langtid (%) 4,0 5,8  4,0 
Nærvær (%) 93,5 93,1 92,6 94 

 
Fravær korttid viser en nedgang fra 2015 og bedre enn målsetningen. Fravær langtid viser 
en oppgang fra 2015 og ligger over målsetningen. Vi har hatt flere langtidssykemeldte i 2016 
enn 2015. Fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen. 
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44 – Nesheim skole 
Enhetsleder: Bodil Pihlfeldt Haugen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  12 076   10 957   10 601   10 553   -48  -0,5 % 
Sum inntekter  -1 344   -1 771   -1 772   -1 375   397  -28,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  10 733   9 186   8 830   9 178   349  3,8 % 

 
Enheten viser et positivt økonomisk resultat i 2016. Dette skyldes bl.a. økte foreldreinntekter 
på SFO, ansattes holdning til å stille opp for hverandre ved fravær og et nøkternt forbruk. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Fokuset har vært å videreføre det arbeidet vi startet i 2015 om klasseledelse og læringsmiljø. 
Senhøstes i 2016 ble Nesheim skole med på en satsing om Inkluderende barnehage – og 
skolemiljø. Arbeidet med klasseledelse og læringsmiljø står sentralt i denne satsingen. Det er 
to lærere som har tatt videreutdanning i engelsk høsten 2016. Det har gitt en styrking i faget 
på alle trinn. 
I desember 2016 presenterte elever og lærere en selvskrevet musikal. Det ble avholdt 2 
forestillinger og «solgt» ca. 500 billetter. Den er åpen for alle, og det er blitt en del av 
samarbeidet mellom skolen og nærmiljøet. 
Skolen står sentralt i nærmiljøet. Også i 2016 har det vært avviklet klassebesøk på ulike 
steder, f.eks. gårdsbesøk, saga på Sagene, steinalderplassen og jaktturer. Her stilte 
lokalbefolkningen opp og bidro. 
Enheten har et nært samarbeid med lokalt idrettslag og 4H klubben. 

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

7 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 47 52 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 44 51 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 43 50 

 
Resultatet av nasjonale prøver er litt under målsettingen i 2016. Resultatet har vært drøftet i 
kollegiet, og høsten 2016 brukte vi til å vurdere endringer i undervisningen på de laveste 
trinnene.  

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,9 4,1 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,1 1,0 
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Årets resultat på elevundersøkelsen er svært godt på enheten. Det har vært jobbet med 
bevisstgjøring både blant personalet og elevene. Trivsel har også vært tema for FAU og 
elevrådet.  
Sammen om framtida – Arbeidsgiverstrategi 2023 
Enheten har hatt fokus på «Sammen om framtida» i det daglige arbeidet. Gjennom 
Kommunens satsingsområder for Oppvekstsektoren har Arbeidsgiverstrategien vært 
ivaretatt. Dette temaet har vært tatt opp i HMS-utvalget. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Mestringsledelse og mestringsklima har vært tema i skolens HMS-utvalg, onsdagsmøter og i 
det enkelte team. Det å kunne dele gode erfaringer med hverandre, og ha rom for prøving og 
feiling har stått sentralt.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
• Respekt for hverandres holdninger. Være inkluderende og raus. 
• Snakke pent om hverandre. Tenke positivt. 
 
I tillegg til dette har HMS-utvalgets arbeid slik det kommer frem i HMS-håndboka blitt fulgt 
opp.  

HMS – avvik 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 0 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 0  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  0 0 0 

 
Det er ikke rapporter noen avvik i 2015 eller 2016. Når noen har oppdaget noe som ikke er 
greit, har det blitt tatt opp med skolens leder eller andre (f.eks. verneombud / tillitsvalgt), og 
løst på lavest mulig nivå.  
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Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 112 111 121 115 
Barn i SFO 25 22 14 32 
Antall årsverk ledelse 1,0 1,0 1,0 1,o 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 7,80 9,0 9,0 9,2 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 3,8 5,1 4,5 4,4 

Total årsverk 12,6 15,1 14,5 14,6 
 
Elevtallet på enheten er relativt stabilt. Elevtallet i klassene varierer fra 23 til 12. Våren 2016 
var det 14 barn som benyttet tilbudet på SFO. Dette endret seg høsten 2016, da steg 
barnetallet til 32. Det fikk også en konsekvens for bemanningen på SFO. Personalstaben ble 
økt med 0,4 stilling. Det totale antall årsverk for det pedagogiske personalet er stabilt. Som 
en konsekvens av at flere lærere benytter seg av muligheten for videreutdanning, og midler 
til tidlig innsats, er det flere personer som deler de 9 årsverkene. En 100 % 
enhetslederstilling utgjør skolens ledelse. I tillegg har enheten en 43 % merkantil stilling. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,0 1,0  0,8 
Fravær langtid (%) 7,1 3,8  1,7 
Nærvær (%) 91,2 95,1 92,2 97,5 

 
Enheten har et høyt nærvær. Særlig er korttidsfraværet lavt. Personalet trives på jobb, og 
terskelen for å være hjemme er høy. 
Målet for nærvær på enheten er høyt. Det er umulig å ta høyde for langtidssykmeldinger, og 
alvorlige sykdommer i personalet. Med en relativt liten personalstab skal det lite til før det gir 
et stort utslag på prosenten. 
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46 – Rykene skole 
Enhetsleder: Linda Fagermo Hjørnevik 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  13 614   16 119   16 767   16 307   -459  -2,8 % 
Sum inntekter  -1 995   -3 055   -2 948   -2 607   341  -13,1 % 
Netto driftsramme 
enheten  11 619   13 064   13 819   13 700   -119  -0,9 % 

 
Enheten har i år hatt et merforbruk på 0,9 % av budsjettet. Dette skyldes utgifter knyttet til 
elever med store behov, utbetaling av fire måneder etterlønn til en ansatt, investering i ny 
fargeprinter samt ubetalte fakturaer på SFO. Resultatet har blitt innstramminger på bruk av 
vikarer og økt fokus på rekruttering av nye barn til SFO. Det bør i tillegg nevnes at refusjon 
fra NAV, ble bokført i januar og ikke i desember.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Kommunens satsingsområder har vært styrende for enhetens utviklingsarbeid.  

Læringsmiljø.  
Skolens visjon er Læring for livet. I den forbindelse ønsker vi å lære elevene at læring 
foregår overalt og hele tiden. Vi snakker om: Learning to know. Learning to do. Learning to 
live together. Learning to be. Skolens verdiord er respekt og mestringsglede. Vi vil anspore til 
selvstendighet og individualitet og innarbeide respekt for fellesskap, normer og regler. Vi 
ønsker å ha en kultur som ser, anerkjenner, utfordrer og støtter, ved å utfordre elevene til å 
tenke og velge.  

Realfagskommune 
Skolen har to lærere som tar videreutdanning i faget matematikk skoleåret 2016/2017. Den 
kompetansen disse lærerne får gjennom videreutdanningen, deles jevnlig med personalet. 
Skolen deltar også aktivt i kommunens lærende nettverk i realfag og bruker dette jevnlig til 
analyse og refleksjon på egen skole. 

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

7 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 50 51 
Nasjonale prøver 5. trinn – regning 50 51 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 50 51 

 
Færre elever i kritisk sone vil fortsatt være et mål for skolen. Vi er inne i en positiv utvikling. 
Dette skyldes systematisk, jevnlig fokus på analysearbeid og refleksjoner rundt resultater av 
nasjonale prøver og kartleggingsprøver på leder- og skolenivå, samt jevnlige justeringer i 
henhold til dette.  
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Tilpasset undervisning til den enkelte elev slik at undervisningen skal gi best mulig 
læringsutbytte for eleven, er også i sterk fokus og evalueres jevnlig.  
Deling av erfaringer, deling av undervisningsopplegg, matematikkdager, oppjusteringer av 
konkretiseringsmateriell og aktiv medvirkning i kommunens lærende nettverk i realfag, er alt 
med på å dra oss i rett retning.  

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,0 4,5 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,2 1,0 

 
Vi ser at tallene fra elevundersøkelsen angående mobbing, går rett vei. Vi arbeider bevisst 
og systematisk med dette og ønsker at verdiene og visjonen vår skal prege kulturen på 
skolen. Skolen har en sentral rolle som sosial læringsarena. Det er svært viktig at vi er 
bevisste på å legge til rette for at barna kan prøve ut og lære seg sosiale ferdigheter i ulike 
aktiviteter sammen med både jevnaldrende og voksne. 
 
På Rykene skole arbeider vi med sosial kompetanse på fem ulike områder;  

• Selvfølelse/selvhevdelse 
• Empati 
• Selvkontroll 
• Ansvar 
• Samspill 
 
Skolen bruker «Det er mitt valg», et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter, 
og forebyggende arbeid. Lærerne skal jevnlig oppdateres på programmet. Hvert trinn har 
konkrete mål i sine årsplaner som går på trening i sosial kompetanse. Denne opplæringen vil 
hjelpe skolen å oppdage potensielle utfordringer, som igjen vil lede til utvidete tiltak.  

Arbeidsgiverstrategien 
Gjennom vårt pedagogiske utviklingsarbeid har vi et sterkt fokus på både vårt 
samfunnsoppdrag og på skolen som en inkluderende arena for elev og ansatt. Gjennom 
systematisk oppfølging av eleven, har vi fokus på elevens læringsutbytte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Et godt mestringsklima preget av gode relasjoner, tillit, støtte og respekt er viktig. I 
personalet har vi jevnlige refleksjonsmøter der profesjonsetikk, arbeidsgiveri og 
fokusområder fra forrige medarbeiderundersøkelse tas opp.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
HMS- utvalget har jevnlige møter. Skolen har som mål å skape et godt og trygt 
mestringsklima der tillit og respekt står i fokus. HMS- målene for 2017 er å legge til rette for 
et godt miljø for voksne og barn. 

• Sikre at den enkelte blir hørt og sett, samt føler seg verdsatt 
• Gode rutiner for brannvern, gjennom brannøvelse og vernerunde. 
• Jevnlig gjennomgang og evaluering av beredskapsplaner. 
• Medarbeiderundersamtaler med samtlige ansatte som skal danne grunnlaget for videre 

arbeid med arbeidsmiljøet samt det pedagogiske arbeidet ved skolen. 
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 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 1 0 -1 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 0 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 0  
Meget alvorlig 1 0  

Innmeldte avvik  1 0 -1 
 
Det er ikke rapportert inn avvik i 2016. Dette er underrapportering. Punktet er tatt opp med 
tillitsvalgte og verneombud der en har kommet frem til ulike tiltak for å rette opp i dette. Et av 
tiltakene er behov for felles diskusjon og opplæring i rapportering. Vi har rapporteringer som 
ikke er registrert elektronisk, men ligger som et notat på skolen. Dette punktet må bedres og 
opplæring må gis.  
Underrapporteringen handler først og fremst om trusler og vold fra elever rettet mot lærer og 
assistent. Terskelen for å rapportere elektronisk har vært for høy, noe som muligens vil endre 
seg dersom innføring av iPad til SFO -ansatte gjennomføres.  

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 98 178 184 184 
Barn i SFO 32 67 50 44 
Antall årsverk ledelse 1,0 1,46 2 2 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 7,3 13,42 15 16,7 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 2,7 6,49 6,35 6,8* 

Total årsverk 11 21,37 23,35 25,5* 
*I den totale summen for antall årsverk er også kontorpersonell samt assistenter/fagarbeider som utelukkende er 
knyttet opp mot SFO, inkludert.  

Elevtallet i skolen er stabilt. Det arbeides med rekrutering av elever til SFO. Det har vært en 
økning i antall årsverk, dette bør reduseres fra høsten 2017. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,1 1,3  1,0 
Fravær langtid (%) 5,1 7  5,0 
Nærvær (%) 93,4 91,7 92,6 94 

 
Rykene skole har ansatte som er langtidssykemeldt/i svangerskapspermisjon. Dette fraværet 
er ikke relatert til arbeidsmiljøet på skolen. Målet er å oppnå et lavere korttidsfravær.   
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47 – Sandnes skole 
Enhetsleder: Synnøve Solheim Pedersen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  22 698   20 550   22 614   20 414   -2 200  -10,8 % 
Sum inntekter  -4 761   -4 764   -5 491   -3 619   1 872  -51,7 % 
Netto driftsramme 
enheten  17 937   15 786   17 123   16 795   -328  -2,0 % 

 
I andre tertial lå vi godt an til å nå balanse i 2016, men i november og desember fikk vi 
mange sykemeldinger av ulike årsaker; egen sykdom og alvorlig sykdom/dødsfall i nær 
familie. Vi fikk også en større utgift enn antatt knyttet til elever med spesielle behov ved 
oppstarten av skoleåret.  
Det er et stort etterslep på sykelønnsrefusjoner som vil komme inn i regnskapet for 2017. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Vi er i rute i forhold til tiltak som er nevnt i den strategiske planen. Ved hjelp av tidlig innsats 
midlene (hele året), og det landsomfattende prosjektet «Two teachers» (oppstart høsten) 
styrket vi begynneropplæringen. Det medførte et stort løft for våre elever, og samtidig er hele 
skolen med på kompetanseheving i forbindelse med dette. Vi har stort fokus på læringsmiljø. 
Vi deltar fortsatt i «Den naturlige skolesekken» som nå vil bli foreslått som en del av den nye 
nasjonale læreplanen. Sandnes skole er en av de få skolene i landet som har klart å jobbe 
tverrfaglig med dette på alle trinn. Det er vi stolte av! Vi ønsker å jobbe videre med den 
modellen, og om mulig bruke den måten å jobbe på i realfagsprosjektet. Vi jobber 
systematisk med sosial kompetanse. 

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

7 

Faglig 
Utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 47 50 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 46 49 

 
Vårt mål var å nå kommunens mål, helst litt bedre. Vi skal jobbe videre med en skriftlig, 
systematisk og forpliktende plan for forarbeid og oppfølging etter nasjonale prøver og 
kartleggingsprøver. 

Læringsmiljø 
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,5 4,0 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,7 1,0 
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Vi jobber aktivt for at ingen elever mobbes, og at alle opplever å ha et godt og trygt 
læringsmiljø. 

Arbeidsgiverstrategien 
Vi har reflektert over de ulike punktene i strategien i ulike fora med jevne mellomrom. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Spesielt i tider med fravær i personalet, er det viktig å være tilstede og lytte aktivt når noen 
har noe på hjertet. I disse samtalene, samt i medarbeidersamtalene, drøfter vi hvordan hver 
enkelt best kan bidra i det daglige arbeid. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 2 +2 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 3 +3 
Trusler/vold 6 8 +2 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 3 7 +4 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 3 2  
Alvorlig 5 12  
Meget alvorlig 1 6  

Innmeldte avvik  9 20 +11 
 
Vi tar saker fortløpende og legger til rette for en åpen dialog når noe er utfordrende og 
vanskelig. Hadde vi fjernet den økte bemanningen rundt enkeltelever, ville det blitt mange 
flere avviksmeldinger. Størstedelen av disse avvikene er i forhold til elever som burde hatt et 
tilbud med en annen kompetanse enn det vår skole kan gi. 

Årsverk og antall elever 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 228 243 263 258 
Barn i SFO 112 127 119 113 
Antall årsverk ledelse 2,0 1,6 2,4 1,6 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 14,28 14,5 17,35 14,05 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 3,74 3,8 3,9 5,9 

Total årsverk 20,02 19,9 23,65 21,55 
 
Vi har flere assistenter pga. krevende brukere. 
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,4 1,8  1,5 
Fravær langtid (%) 9,4 9,6  4,5 
Nærvær (%) 88,1 88,6 99,6 92 

 
Det vi vet om sykefravær, har ikke vært relatert til arbeidsplassen. Langtidsfraværet skyldes 
bl.a. svangerskapspermisjoner og somatiske lidelser.  
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50 – Strømmen oppvekstsenter 
Enhetsleder: Geir Erling Birkeland 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  30 374   25 781   25 793   22 453   -3 340  -14,9 % 
Sum inntekter  -6 700   -6 999   -6 832   -3 675   3 157  -85,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  23 674   18 781   18 961   18 778   -183  -1,0 % 

 
I år har enheten et merforbruk på 183 000 kroner, tilsvarende en prosent av budsjettet. 
Underskuddet skyldes i hovedsak utgifter knyttet til vikar i barnehagen samt utgifter knyttet til 
elever med store behov. Det er viktig å påpeke at barnehagen vår har vært underfinansiert 
når det gjelder midler til vikar og drift generelt sammenliknet med øvrige kommunale 
barnehager. Det er derfor svært gledelig å registrere at det er gjort grep med tildelingene av 
midler for 2017. Barnehagene har i 2017 fått tildelt midler som i større grad samsvarer med 
antall barn i barnehagen. Tidligere år har gamle skjevheter ikke blitt rettet opp. 
Det er på sin plass å nevne at en del refusjoner fra NAV, Fylkesmannen og UIA ble bokført i 
januar og ikke i desember. Dersom disse refusjonene hadde kommet på riktig side av nyttår, 
ville enheten vært ganske nær balanse. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Skolen: 

Læringsmiljø 

Humor, Raushet og Anerkjennelse 
• Oppvekstsenteret har satt fokus på visjon og verdiarbeid på planleggingsdagen i januar, 

og vil holde fast i dette utover skoleåret. 
• Oppvekstsenteret har satt av tid på personalmøtene til å arbeide med kjennetegnene på 

hvordan vi lykkes i arbeidet med det «gode læringsmiljøet» 
• Arbeide systematisk med elevenes sosiale ferdigheter bla gjennom Olweus-arbeidet, Steg 

for steg og ART. 
• Arbeide med gode lærer-elev relasjoner og bruke elevsamtalen aktivt til dette. 
• Analysere og reflektere rundt resultater på Elevundersøkelsen og Olweusundersøkelsen 

på leder- og skolenivå, og justere vår praksis i henhold til disse. 

Realfagskommune 
Her vil enheten ha særlig fokus på: 
• Analysere og reflektere rundt resultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver på 

leder- og skolenivå og justere undervisningen i henhold til dette. 
• Tilpasse undervisningen til den enkelte elev slik at den gir best mulig effekt/læringsutbytte 

for eleven. 
• Utvikle gode rutiner for matematikkopplæringen. 
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• Delta aktiv i kommunens lærende nettverk innenfor (realfag) matematikk. 
• Fortsette arbeidet med lesing i alle fag da lesingen er alle fags mor, også realfagene. 
• Utvikle opplegg med jevnlige matematikkdager på tvers av klasser. 
• Videreutvikle «kasse» med konkretiseringsmateriell til bruk i matematikkundervisningen 

for det enkelte trinn. 

Barnehagen: 

Læringsmiljø 

Humor, Raushet og Anerkjennelse 
• Oppvekstsenteret har satt fokus på visjon og verdiarbeid på planleggingsdagen i januar 

og vil holde fast i dette utover skoleåret. 
• Vi arbeider aktivt med oppleggene «Være sammen» og Steg for steg. Være sammen har 

også perspektiver for sosial kompetanse for voksne (tydelige og varme voksne) 
• Vi har fått midler av Fylkesmannen til å arbeide mot mobbing i barnehagen.  
• Oppvekstsenteret har satt av tid på personalmøtene til å arbeide med kjennetegnene på 

hvordan vi lykkes i arbeidet med det «gode læringsmiljøet» 
• Barnehagen arbeider sammen med skolen om månedens fokus som omhandler sosiale 

ferdigheter 

Realfagskommune 
• Arbeide med matematikkens begreper jf. rammeplanens fagområder. 
• Utnytte oppvekstsenterets nærmiljø. 
• Samarbeid barnehage- skole 
• Holde fokus på personalmøter og gruppemøter 
• Vi har avholdt foreldremøte hvor fokus var å formidle hvordan matematikk preger leik, og 

bruken av de ulike rommene våre. 

Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2016 Resultat 2016 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,59 4,50 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,11 4,20 
De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,41 4,50 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,48 4,50 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,57 4,60 

 
I barnehageundersøkelsen skårer vi meget bra. På tross av det store fraværet vi har hatt i 
barnehagen, gir foreldrene oss svært gode skussmål. Dette sammen med at vi har stor 
pågang av foreldre som ønsker barnehageplass hos oss gjør oss stolte! Vi har prøvd å sette 
målene noe høyere for neste år, men innser at det vil være vanskelig å skåre stort bedre enn 
det vi gjorde sist. 
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Skole 

Faglig utvikling  
Perspektiv Suksessfaktor Styringsindikator Resultat 

2016 Mål 2016 

Sk
ol

e 
1-

7 

Faglig 
utvikling 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 47 49 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 47 49 
Nasjonale prøver 5. trinn – engelsk lesing 48 49 

 
Resultatene fra nasjonale prøver er noe dårligere enn ønskelig, samtidig har vi tatt et par 
små steg i riktig retning sammenliknet med fjoråret. Resultatene er diskutert i personalet, og 
vi ser at vi bør gjøre noe med leseferdighetene fremover. Vi holder lesekurs for de elevene 
som har behov for dette, og vi har et spesielt fokus på leseopplæring generelt. Vi avholder 
leseprosjekter høst og vår for å sette fokus og øve. Det er også et håp om at skolens arbeid 
med vurdering for læring vil kunne gi effekt på leseutvikling/leseforståelsen. Vi har vært 
heldige og fått tildelt ekstraressurser fra sentralt hold til bruk i småskolen. Disse er blant 
annet brukt til styrking av leseopplæringen. 

Læringsmiljø  
Navn på indikator, resultater Resultat Arendal 

kommune Resultat 2016 Mål 2016 

Elevundersøkelsen, Vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,9 4,0 
Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn 1,5 1,1 1,0 

 
Vi skårer svært bra på alle faktorene i elevundersøkelsen i år. Spesielt morsomt er det å se 
at elevene vurderer oss til en fremgang på Vurdering for læring siden vi har arbeidet mye 
med dette i personalet gjennom året. Når det gjelder mobbing, arbeides det systematisk 
knyttet opp til Olweus-programmet. Et resultat på 1,1 gleder vi oss over. 

Arbeidsgiverstrategien 
Strømmen oppvekstsenter har utarbeidet sitt eget verdidokument og har arbeidet med 
temaer innenfor dette på planleggingsdager. Verdidokumentet henger godt sammen med 
arbeidsgiverstrategien: Sammen om framtida! 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har vært gjennomgått og diskutert i 
personalmøter, medarbeidersamtaler og HMS-utvalg. Vi har hatt spesielt fokus på 
mestringsklima og mestringsledelse. 
Resultatene fra diverse brukerundersøkelser er kommentert ovenfor. Som Olweusskole 
deltar vi også årlig i Olweusundersøkelsen som omhandler mobbing spesielt. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Vi har et oppegående HMS-utvalg med jevnlige møter. I forbindelse med 
sykefraværsarbeidet i barnehagen har vi oppfølging av personalavdelingen. Se punktet om 
nærvær lengre nede på siden. 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
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 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 1 +1 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 1  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  0 1 +1 
 
Det er kun registret ett avvik i kalenderåret. Avviket er håndtert etter gjeldende regler. 
Avvikshåndtering er gjennomgått i personalmøter og HMS-utvalg. Man har diskutert 
terskelen for når man skal levere avvik og utfordringene med underrapportering. 

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall barn 81 80 80 80 
Antall årsverk 21,25 21,25 19,25 19,25 

 
Antallet barn har vært stabilt de siste årene. Gruppene er helt fulle. Vi har hatt stor pågang 
på barnehageplasser i vårt område i 2016. Dessverre har vi måtte avvise mange foreldre 
som ønsker barna inn hos oss på grunn av manglende kapasitet. Heldigvis har disse barna 
fått tilbud om barnehageplass andre steder. 

Årsverk og antall elever i skolen 
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall elever 157 149 150 149 
Barn i SFO 42 48 52 53 
Antall årsverk ledelse 0,85 0,85 0,85 0,85 
Antall årsverk 
pedagogisk personale 11,02 10,75 10,77 10,88 

Antall årsverk til 
assistenter/fagarbeidere 3,57 4,65 3,88 3,20 

Total årsverk 15,44 15,40 14,65 14,08 
 
Elevtallet i skolen er ganske stabilt. I småskolen har vi bortimot fulle grupper, og elevtallet vil 
trolig stige forsiktig fremover. Vi har hatt en forsiktig nedgang i antall årsverk i skolen de siste 
årene pga. økonomiske innstramminger. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,9 3,4   
Fravær langtid (%) 8,6 8,8   
Nærvær (%) 88,5 87,9 92,6 92,2 
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Enheten har hatt stort fravær de siste årene. Spesielt har langtidsfraværet vært stort. Vi har 
hatt flere langtidssykemeldte i barnehagen og i SFO. Skolen har gjennom kalenderåret 2016 
hatt et meget godt nærvær, mens det i barnehagen fortsatt er utfordringer med fravær. 
Fraværet er jevnlig diskutert i HMS-utvalget, og det er lite som tyder på at fraværet kan 
relateres til arbeidet. 
Vi har gjennom 2016 hatt et tett samarbeid med personalavdelingen i kommunen, og vi har 
arbeidet med et nærværsprosjekt i barnehagen som vi kaller «Pedagogikk og ergonomi». 
Dette prosjektet har foreløpig ikke ført til høyere nærvær, men har gitt den enkelte større 
bevissthet rundt løft og slitasjeskader. Forhåpentligvis gir arbeidet uttelling på sikt. Arbeidet 
fortsetter utover våren 2017. 
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53 – Tromøy barnehageenhet 
Enhetsleder: Johnny Svensvik 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  16 547   13 537   12 686   12 054   -632  -5,2 % 
Sum inntekter  -3 116   -3 595   -3 004   -2 546   457  -17,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  13 431   9 942   9 683   9 508   -175  -1,8 % 

 
Enheten hadde i 2016 et merforbruk. Oktober 2015 ble Hove barnehage lagt ned. Barn som 
hadde plass i Hove barnehage ble da flyttet over til Fabakken barnehage og Fjellvik 
naturbarnehage. Det samme skjedde med de ansatte på Hove. Siden dette skjedde så sent 
på året, var Hove med i vårt budsjett i 2016. Vi hadde en nedbemanning våren 2016. Høsten 
2016 kom det et trekk (budsjettoverføring) pga. Hove. Dette trekket bidro til at vi fikk 
underskudd. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Våre barnehager jobber hele tiden for å være i positiv utvikling. Vi har mange prosjekter som 
er med å gi oss positiv tilbakemelding fra barn og foreldre/foresatte og lokalmiljøet. Vi tenker 
her på organisasjonsendringen ergonomi & pedagogikk, som har løftet hele enheten med 
tanke på å slippe barna til og helse- og nærværsjobbingen med personalet. Vi jobber hele 
tiden for å tiltrekke oss en stor nok kundegruppe. I denne opptaksperioden så har vi og de 
andre kommunale barnehageenhetene gått sammen for å lage reklamevideo som blant 
annet vises på Facebook og kinoen i Arendal. Våre kommunale barnehager jobber for å 
kunne stå fram samlet, lik layout på hjemmesider, felles brosjyrer og felles arrangementer 
hjelper oss til å bygge en felles identitet. Tromøy barnehageenhet er i en positiv trend, hvor 
vi ser at nye barn søkes inn. Vi ser at det er stadig flere «små» barn som ligger på 
søkerlisten. Vi må se på muligheter for å utnytte dette. 

Agderprosjektet  
Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny 
kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. 
Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert 
læring» (playful learning) i 50 fokusbarnehager (Fokusgruppe). Barna i disse barnehagene vil 
bli sammenlignet med barn fra 50 barnehager som fortsetter som før 
(Sammenligningsgruppe). Fabakken barnehage er med i fokusgruppen og er nå midt inne i 
prosjektet, dette er veldig spennende og vi ser at det gjøres mange spennende erfaringer. 
Fjellvik naturbarnehage er i med i sammenligningsgruppen. 

Realfagsbarnehage 
Tromøy barnehageenhet har stort fokus på realfag i hverdagen. Vi har laget egen realfags- 
plan. Fokuset vårt er å heve matte- og naturfagkunnskapen – følge barns nysgjerrighet og 
undring. Vi ønsker fokus på dette i hverdagen. Enheten har en egen realfagsgruppe, denne 
gruppen var høsten 2016 på realfagskonferansen på Lillestrøm. Hele enheten var med på 
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den fantastiske realfagsdagen som rådmannens stab oppvekst (barnehage) arrangerte i 
november. Nå jobber vi videre med det vi har tatt med oss fra bl.a. disse kursene inn i 
enhetens fagutvikling for assistenter/barne- og ungdomsarbeidere og pedagoger. Dette fører 
til økt bevisstgjøring for hele ansattgruppen. Vi opplever allerede nå at barn bruker ordet 
forske og at det er gøy! 

Ergonomi & Pedagogikk 
Denne endringen som vi startet med høsten 2014 er det som ligger til grunn for jobben vi 
gjør i barnehagene våre. Vi har stort fokus på å: 
1) Slippe barna til 
2) Være en helsefremmende barnehage 
3) Personalet skal ha et nærvær på minst 95 % 

 
Jobbingen med ergonomi & pedagogikk skal være med i alt vi gjør. Det er ikke noe som 
kommer på siden av andre prosjekt, her skal det bakes inn. Personalet er stolt av det vi har 
fått til. Vi har fått til en mestringsfølelse hos barn og ansatte som er med på gjøre våre 
barnehager til en god plass å være. 

Måltall 

Indikator i barnehageundersøkelsen 2016 
Resultat 2016 

Fra bruker-
undersøkelsen 2015 

Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,73 5 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,20 5 
De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,55 5 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,71 5 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,57 5 

 
Det kommer undersøkelse høsten 2017, tallene som er lagt inn, er fra 2015. Vi jobber hele 
tiden med å utvikle oss til det beste for barna og våre kunder. 

Arbeidsgiverstrategien 
Sammen om framtida tas fram med jevne mellomrom på planleggingsdager, ledermøter med 
personalet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Høsten 2017 skal det være både medarbeider- og brukerundersøkelser. Det er spennende. 
Vi prøver så godt vi kan å fange opp de utfordringer som måtte dukke opp. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Vi har stort fokus på Ergonomi & Pedagogikk, dette skal ligge i alt vi gjør. Derfor er våre tre 
mål styrende i hverdagen. 1) Slipp barna til. 2) Være en helsefremmende barnehage. 3) 
Personalet skal ha et nærvær på 95 %. 
Vi ønsker at alle ansatte skal ha dette i «ryggmargen». I tillegg har vi laget vår egen mappe 
for Tromøy barnehageenhet, slik at det skal være enkelt å sette seg inn i hvordan vi ønsker å 
ha det. Stort fokus på å se den enkelte medarbeider sine behov, samtidig som vi må huske 
at vi er her for barna. Vi opplever å lykkes med den jobben som gjøres, vi har ansatte som 
mestrer hverdagen og barna som får utfordringer for å utvikle seg. Vi har ansatte som 
«brenner» for jobben de gjør, vi er sammen stolte av det vi har fått til. Samtidig så er vi veldig 
klar over at vi hele tiden må jobbe for å utvikle oss videre. I 2016 har vi vært rundt og holdt 
kurs for barnehager, eldresenter og NAV med Ergonomi & Pedagogikk. 
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 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 1 +1 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 1 +1 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 0  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  0 2 +2 
 
Alle ansatte er opplært til å melde hvis det er noe de tenker må meldes inn. 

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 31.12.16 2013 2014 2015 2016 

Antall barn 102 88 85 73 
Antall årsverk 24,7 20,8 20,8 17,8 

 
Gradvis færre barn i Hove barnehage fram til nedleggelsen oktober 2015.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,5 1,4   
Fravær langtid (%) 2,2 1,7   
Nærvær (%) 96,3 96,9 92,6 95 

 
Nærvær har vi stort fokus på. Vi ønsker å at ansatte skal være på jobb, det gir bedre kvalitet 
enn å bruke vikar.  
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54 – Hisøy barnehageenhet 
Enhetsleder: Solveig Abrahamsen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  15 617   15 959   14 376   14 751   374  2,5 % 
Sum inntekter  -2 411   -4 695   -2 315   -2 247   68  -3,0 % 
Netto driftsramme 
enheten  13 206   11 264   12 061   12 504   443  3,5 % 

 
Enheten går med mindreforbruk som et resultat av svært nøktern drift i uforutsigbare tider. 
Fødselstall og tilflytting til kommunen/Hisøy har gått ned og dermed søkertallene. Vi fikk 
derfor ikke fylt opp barnegruppene i høst. Det har vært krevende å møte denne 
inntektssvikten, og det har stilt store krav til organisasjonen mht. fleksibilitet og forbruk. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Stemmehagen barnehages visjon: Med rom for alle og blikk for den enkelte 
Stemmehagen barnehage er en vanlig barnehage, men tar også imot kommunens barn med 
autisme og multifunksjonshemminger.  
Pr. 01.08.16 hadde vi totalt integrert 6 barn med store funksjonshemminger. 
Faglig står Stemmehagen for en helhetlig tilnærming til barns læring og utvikling med fokus 
på barnas egen lek og med utgangspunkt i det enkelte barns forutsetninger, noe som også 
støttes av fag- og forskningsmiljø. 
Det er utarbeidet en ny tre-årsplan for barnehagen der vi i tillegg til kommunens 
satsingsområder ønsker å fokusere spesielt på lek. I tillegg er inkludering et begrep som 
alltid står sentralt i vårt arbeide. Noen av barna våre har store funksjonsnedsettelser som 
påvirker forutsetningene for kommunikasjon og samspill. Det er de voksnes oppgave å skape 
gode møter og se muligheter for inkludering og samspill. Vi ser stadig eksempler på gode 
møter og at barn med og uten funksjonsnedsettelse har gjensidig glede av hverandre. 
Konkret har barnehagen et tett samarbeid med Habu og Statped (ASK og Tioba) for å styrke 
vårt arbeid med barn med spesielle behov og utfordringer, noe som krever mye, men også 
øker vår kompetanse.  
Det er satset spesielt på lek; bl. a. har personalet deltatt på kurs og møter der lek har vært et 
sentralt tema. Det er gjennomført ulike lekeprosjekter som har munnet ut i teaterforestillinger, 
noe leken igjen er inspirert av.  

Realfagsbarnehage 
Innenfor realfagene er det blant annet avviklet en «forskeruke» med fokus på undring og 
nysgjerrighet. Uken munnet ut i et «Vitenshow» der også foresatte var invitert – et positivt 
bidrag til å «trekke lasset sammen». Inspirasjonen fra forskeruka lever vi fortsatt godt på; 
uteplassen er f.eks. fylt med materiell til utforskning. Med utgangspunkt i vår filosofi om en 
helhetlig tilnærming til læring, er vi opptatt av at omgivelsene våre gir muligheter for 
«mattelek» over alt og gjennom hele dagen. Vi har fokusert spesielt på å videreutvikle de 
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voksnes evne til å se og bruke disse mulighetene; Barna kan f. eks få små «oppgaver» som 
å hente tre smekker, legge en leverpostei på hvert fat, hente den største sekken osv. – 
mulighetene er ubegrensede. 

Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2016 Resultat 2016 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,76 4,76 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,25 4,3 
De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,62 4,7 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,53 4,6 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,46 4,7 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien er et tema enheten har stor fokus på, og det arbeides systematisk 
med etisk bevissthet, noe vi ser resultater av i brukerundersøkelsen. Her skårer vi høyt, blant 
annet på at foresatte har stor tillit til de ansatte i barnehagen. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Leder har jobbet systematisk med å utfordre den enkelte ansatte på spørsmål knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen. Spesielt opplevelse av mestring og opplevelse av egen 
kompetanse. I tillegg har vi utarbeidet et felles dokument hvor vi har laget konkrete 
kjennetegn på hva vi tenker kan øke mestringsklima her hos oss. 
Også brukerundersøkelsen er det grepet fatt i. Vi skårer generelt høyt, men i forbindelse med 
«vennskap» skårer vi lavere enn ønskelig. Av den grunn ble det arrangert kurs i tema «Barn 
og vennskap» med Anne Greve og et felles foreldre/personalmøte om mobbing ved Ingrid 
Lund. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 0 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 0  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  0 0 0 
 
Det er ikke registrert avvik i 2016 

• Enheten har etablert en god kultur for å komme med raske løsninger på ulike problemer 
som luftes. 

• Personalet er gjort kjent med avvikssystemet, men vi ser at vi må ha større fokus på dette 
i tiden som kommer. 
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• Enheten har hatt faste HMS-møter. 
• HMS-utvalget har deltatt på felles kursing i regi av kommunen. 

• HMS-utvalget har hatt mye fokus på nærvær. 

• HMS-utvalget har arbeidet med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsens 
fokusområder; Mestringsledelse og mestringsklima. 

• Gjennomført medarbeidersamtale med samtlige ansatte. 

• Vi har etablert rutiner for brannvern, gjennomført brannøvelser og vernerunde.. 

• Beredskapspermen er revidert. 

• Vi har hatt mye fokus på å bli miljøfyrtårnsertifisert, og det er vi! 

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall barn 75 74 68 58 
Antall årsverk 24,8 25,46 25,34 23,87 

 
Stemmehagen er en vanlig barnehage. I tillegg er vi en barnehage som tar imot kommunens 
barn med autisme og multifunksjonshemminger. Antall årsverk vil derfor kunne variere fra år 
til år. 
Pr.01.08.16 hadde vi 6 barn med omfattende funksjonshemminger som har så vel 
spesialundervisning som oppfølging en-til-en. 
Vi har også redusert bemanningen med ett årsverk, barn- og ungdomsarbeider, fra 08.08.16 
pga. reduksjon i antall søkere (Les barn) 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 3,0 2,6   
Fravær langtid (%) 10,9 4,7   
Nærvær (%) 86,1 92,7 92,6  

 
Fraværet har heldigvis gått ned siden 2015. Som nevn i tidligere rapporter, har ikke vårt høye 
fravær tidligere år vært jobbrelaterte. Sykdom er sammensatt. Det viktigste grunnlaget for 
godt oppfølgingsarbeid, er at det er etablert et tillitsforhold mellom leder og den ansatte. Vi 
har fulgt situasjonen tett og forsøkt å legge til rette for alternative stillinger eller særskilt 
oppfølging av den enkelte. 
 
. 
  



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

151 
 

55 – Sentrum Øst Barnehageenhet 
Enhetsleder: Anne Quist Paulsen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  16 708   13 133   13 262   11 860   -1 401  -11,8 % 
Sum inntekter  -3 537   -3 574   -3 151   -2 278   873  -38,3 % 
Netto driftsramme 
enheten  13 171   9 559   10 111   9 583   -528  -5,5 % 

 
Enheten har hatt svært stram økonomi det siste året. Utgiftene har for det meste bestått av 
høye vikarutgifter ved sykdom, i tillegg til 60 dager med seniortiltak som skal dekkes inn på 
vikarbudsjettet. Ekstra bemanning, i form av lærlinger og praksiskandidater, på hver avdeling 
har vært med på å begrense vikarbruk noe. Enheten har hatt fulle barnegrupper i hele 2016. 
Ulike tiltak for å redusere utgiftene har vært gjennomført. Antall kveldsmøter er halvert, en 
ønsket studietur ble avlyst, og enheten har fått tilretteleggingstilskudd fra NAV 
arbeidslivssenter. Til tross for tiltakene og tilskudd, ble underskuddet større enn rapportert i 
tertialrapportene i 2016. Det er svært positivt for vår enhet, at det foreligger en ny 
fordelingsnøkkel for tildeling av budsjettrammene til barnehagene fra 2017.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Satsningsområde er: 

• Ergonomi og bevegelsesglede.  
• Grundig og systematisk språkstimulering.  
• I tillegg til en viktig og god satsning på Være Sammen prosjektet.  

Agderprosjektet  
Enheten deltar ikke i Agderprosjektet. 

Realfagsbarnehage 
Målet er å gi barn en følelse av mestring, og å skape nysgjerrighet for realfag. 
Læringssynet bygger på en forståelse av at barn har en lekbasert tilnærming til læring. Et 
godt læringsmiljø er avhengig av relasjonene mellom barn og voksne. Barn lærer gjennom 
lek og gjennom hele hverdagen.  
Barnehagene skal ha et personale som er:  

• utforskende, nysgjerrige og undrende sammen med barna 
• bevisst alle de ulike læringsmulighetene som ligger i barnehagehverdagen 
• varme, veiledende og grensesettende 

 
Enheten har hatt deltakere på nettverkssamlinger i regi av kommunen. Opplæring og kurs for 
hele personalgruppa på planleggingsdag. I halvårsplanene er konkrete realfagsmål 
beskrevet. Vitensenteret har vært brukt aktivt og flittig av alle avdelinger. Våren 2016 fikk vi 
midler fra fylkesmannen for å utvikle et prosjekt sammen med Vitensenteret. Førskolebarna 
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og deres foreldre ble invitert til å være med på en kveld med spill, lek og foredrag. Dette ble 
videreført til høsten, og var svært populært.  

Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2016 Resultat 2016 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,38 4,4 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 3,61 4,0 
De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,03 4,2 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,21 4,3 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,52 4,55 

Arbeidsgiverstrategien 
Personalgruppa har gjennomgått og revidert samspillsreglene og rolleavklaringer. Tydelige 
forventninger og gode rutiner for riktig tjenestevei har også blitt gjennomgått. Felles 
gjennomgang og repetisjon av «Vi ser vi samhandler» om meldeplikt og rutiner i kommunen 
ved bekymring for barn.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Med utgangspunkt i medarbeiderundersøkelsen i 2015 valgte vi å ha fokus på følgende 
tema:  
• God kommunikasjon med kollegaer og leder,  
• ansvar for eget jobbnærvær,  
• samarbeid,  
• definere hva det vil si å være støttende og gjøre andre gode. 

 
Vi viderefører dette arbeidet til 2017. Satsingen på ergonomi og bevegelsesglede gir de 
ansatte en bevissthet rundt det å passe på hverandre og å planlegge en god struktur for å 
gjøre hverdagen lettere ergonomisk sett. Diskusjoner i personalgruppa synliggjør og gir en 
større forståelse for kollegers hverdag og virkelighet. Det fremmer samarbeid og det å gi 
støtte og oppmuntring.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Gjennomgang av beredskapsplaner og utarbeiding av risikovurderinger. HMS utvalget har 
hatt månedlige møter. Fokuset har vært på fravær og et helsefremmende arbeidsmiljø. 
Deltakelse på kommunens HMS samling ga gode innspill til hva vi skal fortsette med i 2017.  

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 1 +1 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 0  
Meget alvorlig 0 1  

Innmeldte avvik  0 1 +1 
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Tilgjengelige og oppdaterte datamaskiner er avgjørende, og opplæring i hvordan avvik skal 
rapporteres. 
Enheten må jobbe videre med en kultur for hva avvik er. Dette skal vi se i sammenheng med 
risikovurderinger som vi har begynt å lage.  

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10. 2013 2014 2015 2016 

Antall barn 95 83 82 81 
Antall årsverk 26,7 21,4 19,6 20,8 

 
27 barn under 3 år og 54 barn over 3 år. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 3,4 3,1  3 
Fravær langtid (%) 10,3 13,6  7 
Nærvær (%) 86,3 83,3 92,6 90 

 
Rutinene for kommunens sykemeldingsoppfølging følges. God dialog og tett oppfølging 
mellom leder og ansatte er en viktig målsetting. Noen ansatte har hatt lange fraværsperioder 
pga. operasjoner som har vært planlagt. Noe langtidsfravær i forhold til kroniske sykdommer, 
og også overgang til uføretrygd/arbeidsavklaring for noen ansatte. Korttidsfraværet er stabilt. 
Samarbeid med Agder Arbeidsmiljø i forbindelse med satsingen på ergonomi og 
bevegelsesglede. Samarbeid med NAV Arendal og NAV arbeidslivssenter i forhold til 
oppfølging og tilrettelegging.  
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56 – Stinta Barnehageenhet 
Enhetsleder: Hilde Ljøstad Aasen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  19 112   16 900   17 477   16 728   -749  -4,5 % 
Sum inntekter  -3 812   -4 916   -4 223   -3 435   788  -22,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  15 300   11 984   13 254   13 294   39  0,3 % 

 
Enheten går i balanse med et lite overskudd på 39 000 kroner. Vi har også dette året hatt 
stort fokus på innkjøp og vikarbruk. Samtidig har vi satt inn vikarer når det har vært absolutte 
behov grunnet ivaretakelse av personalet, samt sikkerhet og kvalitet i barnehagehverdagen.  
Både kostnadssiden og inntektssiden er høyere enn budsjettert. Dette skyldes at enheten 
har deltatt i prosjekter som Agderprosjektet, hvor man har fått tilskudd fra eksterne kilder.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Vår visjon: sammen om trygghet, lek og undring har vært gjennomgående i vårt daglige 
arbeid, på våre ulike møtearenaer i hele 2016, med et ekstra fokus på lekens verdi og på 
hvordan vi kan tilrettelegge, delta og ivareta barns lek både inne og ute. Satsingen har vist 
økt deltakelse og bevissthet i barns lek, spesielt ute. Vi har deltatt i «være sammen» og 
realfagnettverket. 
Stinta barnehageenhet er praksisbarnehage for UIA og i 2016 har vi hatt 4 av våre 
pedagogiske ledere som har hatt studenter fra ulike studentkull. Det er en positiv og 
konstruktiv måte å holde oss faglig oppdatert, samtidig som vi kan bidra til at det utdannes 
nye barnehagelærere som er i stand til å ivareta vårt felles arbeid for gode læringsmiljø og 
oppvekstsvilkår i barnehagene.  

Agderprosjektet  
Strømsbuåsen barnehage har hatt 2 pedagogiske ledere som våren 2016 fullførte 
videreutdanning gjennom Agderprosjektet i tillegg til 4 andre ansatte som gjennomgikk 
kursing. Det er gitt økonomisk støtte til prosjektet, noe som har bidratt til at det har vært flere 
ansatte på våre grupper med 24 kommende skolebarn som deltar i Agderprosjektet. En 
erfaring som viser at et læringsmiljø i barnehagene er avhengig av at det er nok 
tilstedeværende ansatte gjennom hele barnehagedagen. 

Realfagsbarnehage 
Vårt årstema: «fire elementer» har vært realfag- og lekinspirert. Det har vært undring og lek 
gjennom ulike aktiviteter ute og inne med ild, luft, jord og vann. Forskerbua på Strømsbuåsen 
er i daglig bruk og Gåsungen bruker bl.a.2. etasje til lek og forskning.  
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Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2016 Resultat 2016 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,48 4,8 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 3,98 4,3 
De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,53 4,8 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,35 4,6 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,65 4,9 

 
Tallene er fra brukerundersøkelsen i 2015, det ble ikke gjennomført en lignende i 2016, men 
vil bli gjennomført ny undersøkelse høst 2017. Vi skårer veldig bra på vennskap, noe vi har 
hatt et faglig fokus på i ettertid og som ivaretas i barnehagehverdagen gjennom ivaretakelse 
av barnas egne behov og ønsker.  

Arbeidsgiverstrategien 
Det arbeides med arbeidsgiverstrategien på ulike arenaer, og vårt hovedfokus er at vi skal 
bidra til å gjøre hverandre gode. Vi startet nytt prosjekt i ledergruppen høsten 2016 med 
fokus på vår kommunikasjon i det daglige; På hvordan møter vi utfordringer i daglig 
kommunikasjon, hvordan og når tar vi opp vanskelige saker. Fortsettelsen er å «rulle det ut» 
videre i begge barnehagene for å løfte, trygge og bevisstgjøre oss i vår daglige 
kommunikasjon, både med hverandre, med barna og foreldre.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Nye undersøkelser vil bli gjennomført høst 2017, og vil vise funn vi kan legge som grunnlag i 
vårt videre arbeid.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
HMS-utvalget har hatt jevnlige møter, bl.a. med økt fokus på nærvær, sikkerhetsrutiner og 
beredskap. Vi hadde førstehjelpskurs med alle ansatte høsten 2016, fordelt over to kvelder 
med to ulike grupper. Dette bidro til mer rom og tid for ulike praktiske øvelser og ikke minst 
spørsmål og samtaler med foredragsholder.  
 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 0 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 0  
Alvorlig 0 0  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  0 0 0 
 
Som skjemaet viser har det ikke vært avvik i 2016. Vi har i ulike sammenhenger hatt fokus på 
hvordan vi kan melde avvik, og personalet er bevisste på denne muligheten. Samtidig må det 
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nevnes at vi ved ulike praktiske utfordringer, melder direkte til Arendal Eiendom, både via 
Helpdesk og direkte til vaktmester som da er «raskt på pletten.»  

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall barn 125 116 110 116 
Antall årsverk 29 28,1 26,4 26,1 

 
Det kan se ut som det er økt tilflytning spesielt til Gåsåsen. Etter flere år med hardt arbeid for 
å fylle gruppene på Gåsungen, var det i 2016 en markant økning i barneantallet i 
barnehagen. Antall årsverk har vært justert i begge barnehagene etter antall barn i gruppene, 
gruppeløsninger og etter ekstra støtte til barn med særskilte behov.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 3,0 1,8  3 
Fravær langtid (%) 5,2 4,9  4 
Nærvær (%) 91,8 93,3 92,6 93 

 
Vårt felles fokus på nærvær viser en positiv utvikling i begge barnehagene. Vi har i begge 
barnehagene hatt samarbeid med bl.a. Raskere Frisk (Falk helse), Nav og Agder 
Arbeidsmiljø. 
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57 – Jovannslia/Lia Barnehageenhet 
Enhetsleder: Janne Andersen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  21 270   19 792   18 366   17 620   -746  -4,2 % 
Sum inntekter  -4 470   -6 525   -4 198   -3 099   1 099  -35,5 % 
Netto driftsramme 
enheten  16 800   13 266   14 168   14 522   353  2,4 % 

 
Enheten har et mindreforbruk i 2016. Hovedårsaken er større inntekter enn budsjettert.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Jovannslia/Lia barnehageenhets visjon er «Trygghet, Trivsel og Mestring for alle» 
Vi har jobbet med å gi barna et positivt og stimulerende læringsmiljø som i best mulig grad 
fremmer trivsel og utvikling. Vi har hatt fokus på å la barna få mulighet til å oppleve glede, 
mestring, få opplevelser og utfordringer, og latt dem få bruke sitt potensiale. 
Hovedsatsingsområdet vårt har vært «Et godt språkmiljø for alle barn». Språkstimulering 
er en av barnehagens viktigste oppgaver, og vi har jobbet aktivt for å tilrettelegge for et rikt 
og variert språkmiljø i barnehagen. Leken er en viktig arena for barns språklæring og 
språkutvikling, og vi har hatt som mål å øke vår kompetanse i forhold til hvordan vi som 
voksne kan stimulere barnas språk i leken. Ansatte har deltatt på kurs og temaet har vært 
gjennomgående på personalemøter i 2016. 
Vi har også hatt fokus på voksenrollen gjennom programmet «være sammen». Den 
autorative voksne er et grunnleggende prinsipp i være sammen. Prinsippet går ut på at de 
voksne utøver yrket sitt i en dynamisk kombinasjon av varm relasjonsbygging til barnet og en 
tydelig voksenstil når det gjelder å sette krav og forventninger. Det er gjennomført kurs for 
alle ansatte og temaet har hatt fokus på avdelingsmøter og personalmøter. 

Agderprosjektet  
Jovannslia barnehage er med i Agderprosjektet. Agderprosjektet er et forsknings- og 
utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for 
femåringene i barnehagen.  
Målet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring». Det er og en 
målsetting å forske på hvorvidt et førskoleopplegg som gir barna økt stimulering innen 
sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk, kan bidra til at barn i større grad har 
samme læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i 
utdanningsløpet og arbeidslivet. Barnehagen har tilrettelagt for at en avdeling brukes til 
førskoletrening, alle førskolebarna i barnehagen møtes 8 timer i uka over 3 dager hvor de 
gjennomfører førskoletreningen. Opplegget har ført til et enda mere strukturert opplegg for 
førskolebarna, og både store og små opplever opplegget som veldig bra. 
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Realfagsbarnehage 
Målet har vært å øke barnas læring og motivasjon i matematikk og naturfag. Vi har jobbet 
med at barna skal oppleve realfag gjennom lek. Vi har jobbet med å ta vare på barns 
nysgjerrighet og interesse i naturen. Vi har grublet sammen med barna over hvordan ting 
henger sammen. Ansatte har deltatt på kurs og workshop som har bidratt til økt fokus og 
kunnskap rundt realfag i barnehagen. 
Vi har hatt fokus på å synliggjøre realfagsatsningen for foreldrene. 

Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2016 Resultat 2016 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,56 4,70 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 4,04 4,30 
De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,43 4,50 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,43 4,50 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,49 4,60 

Arbeidsgiverstrategien 
Enheten har hatt et særlig fokus på etisk bevissthet og kommunens visjon og verdigrunnlag 
dette året. Temaene har vært tatt opp på personalmøter og HMS møter. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelsen viser at det er høy grad av trivsel med gjensidig respekt og 
toleranse i enheten.  
Ut fra resultater på medarbeiderundersøkelsen har vi jobbet med temaene støttende ledelse 
og hvordan får de ansatte får mobilisert sin kompetanse på en bedre måte. Vi har hatt et 
spesielt fokus på den enkeltes læring og utvikling, og barnehagen som en lærende 
organisasjon. Vi har brukt nettverksjobbing og workshoper for kompetansedeling, målet har 
vært å skape en enda bedre kultur der de ansatte lærer av sine suksesser og feil, og deler 
kunnskap og erfaringer med kollegaene sine. 
For å sikre kvalitet på det arbeidet vi gjør, har enheten utarbeidet kompetanseplan som 
styrer fagutvikling 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.  
Brukerundersøkelsen viser gode resultater på flere områder. Resultater fra 
brukerundersøkelsen har vært jobbet med på personalmøter og SU-møter. Vi har hatt fokus 
på et gjensidig og trygt møte mellom foreldre og personale, gjennom dialog, 
praksisfortellinger og informasjon. Personalet har startsamtaler med foreldrene, der bla 
gjensidige forventninger tas opp. 
Vi har jobbet strukturert og bevisst i forhold til at alle barn skal oppleve vennskap i 
barnehagen.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enheten har jobbet for at de ansatte skal oppleve trygghet, trivsel og arbeidsglede på 
arbeidsplassen.  
Vi har hatt fokus på at kommunikasjonen skal fungere godt på tvers av avdelinger, og at 
avdelinger bistår og hjelper hverandre når det er sykefravær og i forhold til 
kompetansedeling. 
Ansatte har fått kjennskap til kvalitetssystemet og det er gjennomført brannrunder og 
vernerunder. 
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Vi har hatt som mål å øke nærværet, gjennom å skape trivsel, ha fokus på god 
problemløsning og være løsningsorienterte. Det har vært tilrettelagt for sosiale arenaer der 
ansatte også har mulighet til å møtes mere uformelt. 
Enheten har utarbeidet kompetanseplan som skal sikre at alle ansatte har den kompetansen 
som til enhver tid trengs i enheten.  

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 5 5 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 0 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 1 1 
Alvorlig 0 4 4 
Meget alvorlig 0 0 0 

Innmeldte avvik  0 5 5 
 
Ansatte har hatt opplæring i bruk av det nye avvikssystemet og jobbet med felles forståelse 
av alvorlighets grad av avvik. Det må fortsatt gjøres en jobb for å bedre kulturen for bruk av 
avviksmeldinger. 

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 31.12.16 2013 2014 2015 2016 

Antall barn 129 127 113 100 
Antall årsverk 35,36 33,55 30,45 27,23 

 
Nedgang i antall barn skyldes at en avdeling i Lia barnehage med 18 barn over 3 år, er 
omgjort til 9 barn under 3 år. En avdeling med 24 barn i Jovannslia barnehage er omgjort til 
en avdeling med 18 barn. Reduksjon i antall årsverk, skyldes færre barn og mindre ressurser 
til barn med særskilte behov. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,3 2,3  2 
Fravær langtid (%) 12,6 13,6  8 
Nærvær (%) 85,2 84,1 92,6 90 

 
Korttidsfraværet har hatt en jevn nedgang de siste årene. Langtidsfraværet har økt noe. Mye 
av fraværet skyldes at enheten har flere ansatte med alvorlige og kroniske sykdommer.  
Enheten jobber kontinuerlig med å øke nærværet, og det er fokus på tilrettelegging av 
arbeidssituasjonen for ansatte som er sykmeldte. Enheten har et nært samarbeid med NAV, 
Durapart, Agder arbeidsmiljø, raskere frisk og flere leger. Hovedmålet i nærværsarbeidet har 
vært å skape et godt arbeidsmiljø preget av trygghet, trivsel og arbeidsglede.   
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63 – Øyestad Barnehageenhet 
Enhetsleder: Gjertrud Halle 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  14 658   16 765   17 143   16 912   -231  -1,4 % 
Sum inntekter  -2 588   -4 452   -4 309   -3 518   791  -22,5 % 
Netto driftsramme 
enheten  12 071   12 313   12 834   13 394   560  4,2 % 

 
Enheten har gjennom hele budsjettåret hatt et stort fokus på økonomien og har hatt strenge 
føringer på hva vi kjøper inn, og når vi tar inn vikar. Mindreforbruket vi fikk, skyldes 
hovedsakelig en 60 % stilling som fagleder som vi hadde vakant i perioden mai til november. 
I avdeling Engene har det vært problematisk å få fylt opp alle barnehageplassene, noe som 
har medført at vi har variert med å ha mellom 5 og10 ledige plasser gjennom hele 
budsjettåret 2016. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Visjon: Vi setter spor som andre ønsker å følge. 
Vi er opptatt av at leken får stor plass når vi planlegger barnehageåret. Det kreves mange 
ferdigheter av barna for å få deltagelse i lek, blant annet gode språklige- og sosiale 
ferdigheter.  
Som voksne blir vi rollemodeller, tilretteleggere og veiledere for barna gjennom barnehage- 
dagen. Gjennom det pedagogiske programmet «Være sammen» får vi satt vi fokus på 
voksenrollen.  

Agderprosjektet  
Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny 
kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen 
Øyestad barnehageenhet deltar i Agder Prosjektet med avdeling Engene. Avdeling Rykene 
er med i sammenligningsgruppa. 

Realfagsbarnehage 
Som kommunal enhet er enheten en realfagsbarnehage. Det har blitt satt fokus på realfag i 
våre aktiviteter og planer gjennom hele året. Gjennom lekbasert læring skal barna få 
grunnleggende kunnskap om tall, størrelser og former. Vi tilrettelegger i leken for barns 
undring og forsking i forhold til realfag 
Personalet har våren 2016 deltatt på en inspirasjonssamling i forhold til realfag på 
Vitensenteret. Personalgruppen deltok også på realfagsdagen som ble arrangert i november 
i regi av Arendal kommune. Enheten har også hatt deltakere på nettverkssamlinger i regi av 
kommunen 
Gjennom deltagelse i Agderprosjektet har 5 åringene fått ekstra påfyll i forhold til realfag 
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Måltall 
Indikator i barnehageundersøkelsen 2016 Resultat 2016 Mål 2017 

Foresatte har tillit til de ansatte i barnehagen 4,46 4,60 
Foresatte har innflytelse i forhold til det tilbudet barnet mottar 3,63 4,30 
De ansatte gir barnet et tilbud som dekker barnets behov 4,26 4,50 
De ansatte oppmuntrer barnet til å gjøre mest mulig selv 4,44 4,50 
Barnet opplever godt vennskap med andre barn 4,57 4,80 

Arbeidsgiverstrategien 
Det jobbes fortsatt i ulike fora med å gjøre arbeidsgiverstrategien kjent for alle ansatte i 
enheten, da spesielt for nye ansatte og vikarer.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Det har ikke blitt gjennomført ny medarbeider- og brukerundersøkelse i 2016. 
Brukerundersøkelsen fra 2015 viste områder som vi måtte jobbe videre med. Vi satte som 
mål om å få et bedre resultat, da spesielt i forhold til foreldres innflytelse på det tilbudet 
barnet mottar. Vi mener selv vi har bedret våre rutiner i forhold til informasjon som går ut til 
foreldre og vi har åpnet for arenaer hvor vi kan involvere foreldrene mere. Resultater fra 
brukerundersøkelsen som skal gjennomføres høsten 2017 vil vise om vi har nådd målene. 
Medarbeiderundersøkelsen som skal gjennomføres høsten 2017 vil vise om vi får et høyere 
skår i forhold til fokusområdene mestringsledelse og mestringsklima 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
• Fokus på gode ergometriske løsninger i hverdagen 
• Fokus på samspill i personalgruppen og løse utfordringer før det oppstår konflikter. 
• Fokus på mestring ledelse og mestringsklima. 
• Gjennomgang av beredskapsplaner og tiltakskort. 
 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 10 +10 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 0 0 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 1 +1 
Trusler/vold 0 0 0 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 5 +5 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 1  
Alvorlig 0 3  
Meget alvorlig 0 12  

Innmeldte avvik  0 16 +16 
 
Tidligere har enheten ikke hatt noen kultur for å melde avvik, men etter at vi har hatt en 
gjennomgang med personalet hvordan de melder avvik elektronisk, har antall avvik økt. Det 
er nå i ettertid et behov for å ha en gjennomgang med personalet av hva som skal defineres 
som avvik hos oss og hvilke alvorlighetsgrad avvikene skal ha når de meldes. 
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I enkeltsaker som har vært alvorlige avvik, har disse blitt håndtert i et samarbeid mellom 
enhetsleder, kommunalsjef og Agder Arbeidsmiljø. 

Årsverk og barn i barnehagen 
Fakta om enheten, per 01.10. 2013 2014 2015 2016 

Antall barn 72 99 108 103 
Antall årsverk 21,7 28,4 29,2 25,5 

 
Nedgangen i antall barn skyldes ledige plasser i avdeling Engene. På grunn av svikt i 
søkermassen, valgte vi redusere antall plasser fra 14 til 9 i en av våre småbarngrupper. Det 
ble heller ikke ansatt ny ped. leder da en av våre ped. ledere sluttet. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,0 2,5   
Fravær langtid (%) 8,9 8,2   
Nærvær (%) 89,1 89,2 92,6 93 

 
Vi tilstreber høyt nærvær i begge avdelingene. Det siste året har vi hatt flere 
langtidssykemeldte i begge våre avdelinger. I forhold til de langtidssykemeldte har vi 
samarbeidet med Agder Arbeidsmiljø, Falk helse og NAV. 
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70 – Koordinerende enhet 
Enhetsleder: Nina Evensen Smith 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter 72 612 103 649 106 095 97 613 -8 482 -8,7 % 
Sum inntekter -11 476 -28 681 -30 596 -22 832 7 764 -34,0 % 
Netto driftsramme 
enheten 61 136 74 968 75 499 74 781 -718 -1,0 % 

 
Enhetens negative avvik skyldes hovedsakelig innleie på korttidsavdelingene etter 
etableringen av de doble rommene i 2016. Det har mot slutten av året vært flere utfordringer 
knyttet til utfordrende og ressurskrevende pasienter som har ført til økt bemanning og 
ytterligere kostnader utover budsjett.  

Enhetens tjenester 

 
 
Enhetens viktigste oppgaver er rådgivning og forebyggende tilbud, utredning, behandling og 
veiledning, rehabilitering, transport og hjelpemidler i hjemmet, frivillighetsarbeid, samt 
saksbehandling. 
 
Koordinerende enhet har ansvar for forvaltning, samordning og koordinering av tjenestetilbud 
i de 5 omsorgsenhetene. Informasjon om de ulike fagområdene finnes i innbyggerportalen. 

Koordinerende enhet
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Like muligheter gjennom helhetlige og koordinerte brukerforløp 
I likhet med hjemmetjenesten har også koordinerende enhet etablert og hatt sterkt fokus på 
innføring av gode pasientforløp. Tjenestekontor, korttidsavdelinger på Myratunet og 
innsatsteam hverdagsrehabilitering har fra sommeren 2016 arbeidet med forbedring av 
rutiner og prosedyrer som styrer forløp og opphold. Midler fra fylkesmannen har vært 
benyttet til frikjøp av personell til dette forbedrings- og kvalitetsarbeidet.  
I budsjettvedtak for 2016 ble det opprettet en stilling som rådgiver gode pasientforløp. 
Stillingen omhandler koordinering og utvikling av samhandling og forløp mellom sykehuset 
og Arendal kommune, samt internt i kommunen. Stillingen ble besatt i august 2016. 
Rådgiveren har i løpet av høsten gjennomført en omfattende kartlegging i alle avdelinger 
som arbeider med gode pasientforløp. I tillegg har rådgiveren deltatt i et prosjekt med 
Sørlandet Sykehus Arendal hvor hun har sett på re-innlegger fra Arendal kommune. 
Resultatet av gjennomgangen har avdekket flere svakheter i alle soner og avdelinger. Begge 
rapportene er viktige for videre forbedrings- og kvalitetsarbeid. 
Ambulant KØH har også vært viktige aktører i helhetlige og koordinerte forløp. Det 
ambulante teamet har pr november 2016 bidratt med 67 veiledninger i 
samarbeidskommunene. De har også bistått i praktiske prosedyrer. Det har vært 41 
innleggelser i virtuell avdeling og 15 brukere med aktiv behandling i eget hjem. 

Livslang læring(kompetanse), rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere 
Medarbeiderundersøkelsen 2015 signaliserte et behov for ytterligere satsning på 
kompetanseutvikling innen enheten. Det har derfor vært høyt fokus på internundervisning, 
fagdager, kurs og samlinger i 2016. Fagtemaer er registrert i egen fag- og aktivitetsplan for 
enheten. Rådgiverteamet har hatt en sentral rolle i internundervisningen i de ulike enhetene. 

Medborgerskap, samspill med brukere, pårørende og nærmiljø 
Forbedringsteamet og rådgiver i gode pasientforløp har gjennomgått rutiner rundt 
kommunikasjon og samhandling mellom bruker/pasient, pleier, tjenestekontor og pårørende. 
Samtidig har rådgiverteamet identifisert noen svakheter i samhandling og kommunikasjon 
mellom ulike aktører og pasient/pårørende. Det har i 2016 vært planlagt innføring av gode 
kommunikasjonsverktøy. Dette er blant annet verktøy som motiverende intervju, ISBAR og 
Pippi som skal styrke samspill mellom alle aktører. 

Velferdsteknologi 
I 2016 har det vært stort fokus på utviklingsarbeid innen velferdsteknologi. Rådgivere i 
fagsystemer og velferdsteknologi har et særskilt fokus på arbeid med trygghetsteknologi og 
alarmtjenester, samt gode IT-løsninger for ansatte. Rådgiverne jobber innenfor et stort 
fagfelt, med bl.a. komplekse IT systemer, drift, opplæring, prosjekter og strategi. Planer og 
strategi i tett samarbeid med operativ gruppe innen velferdsteknologi har hatt høy prioritet 
høsten 2016. 

Innsatsteam hverdagsrehabilitering 
Hverdagsrehabilitering i Arendal kommune omfatter tilbud til alle brukere med 
rehabiliteringspotensial - uavhengig av alder og diagnose. 
Antall brukere som mottok tjeneste fra innsatsteamet i 2016 var 267 personer. I 2015 var 
antallet 265. 

Antall timer pr. uke hjemmesykepleie etter innsatsteam 
Antall timer pr. uke hjemmesykepleie etter innsatsteam 0 0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 >10 

Antall brukere ( i alt 267) 108 51 24 16 21 27 20 
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Av de 267 brukerne hadde 108 personer ikke behov for hjemmesykepleie etter oppfølging fra 
innsatsteamet. (40 %). Til sammen 68 personer hadde et behov for mer enn 3 timer 
hjemmesykepleie pr. uke etter innsatsteamet. Dette utgjør 25 %. 

Reduksjon i hjemmesykepleie - ant. timer pr. uke 
Antall timer reduksjon pr. uke 
hjemmesykepleie etter innsatsteam 

Økt antall 
timer 

ingen 
reduksjon 0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 >10 

2016: Antall brukere ( i alt 267)  13  62  26  58  43  43  22  0  

2015: Antall brukere ( i alt 265 ) 13 44 50 43 36 49 23 1 

 

 
 

 

økt antall
timer

Ingen
reduksjo

n
0 - 1 1 til 2 2 til 3 3 til 5 5 til 10 >10

2014 9 38 47 62 30 57 17 0
2015 13 44 50 43 36 49 23 1
2016 13 62 26 58 43 43 22 0

0
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Tabellen viser at 205 av brukerne 
(77 %) hadde redusert behov for 
hjemmesykepleie etter 
innsatsteam. 54 % hadde et 
redusert behov for tjeneste på 1-5 
timer pr. uke. 23 % har ingen 
reduksjon i sitt behov for tjeneste. 
 

 
Tabellen viser en 
sammenligning av 2014 
og 2016 når det gjelder 
redusert behov for 
hjemmesykepleie etter at 
innsatsteamet har vært 
inne.  
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Hukommelsesteam 
I tillegg til primæroppgavene, har hukommelsesteamet ansvar for undervisning og veiledning 
av helsepersonell. I 2016 har hukommelsesteamet innført tiltakspakke demens i enkelte 
soner i hjemmetjenesten. Hukommelsesteamet har også i 2016 hatt et godt samarbeid med 
frivillige organisasjoner. Det jobbes med opplæring av aktivitetsvenner, og demensvennlig 
samfunn i samarbeid med nasjonalforeningen.  
Hukommelsesteamet med 150 % stilling har i 2016 hatt ca.15 % økning i antall henvendelser 
sammenliknet med 2015. Det har også vært økning i antall oppfølgingsbesøk og veiledning 
av pårørende. I tillegg har pårørende og helsepersonell gitt tilbakemelding om behov for 
utvidet tilbud for pårørendeskole, samtalegrupper, internundervisning og oppfølging og 
innføring av tiltakspakke demens i de resterende sonene. 

Hukommelsesteam 2014 2015 2016 

Antall nye henvisninger 160 203 281 
Antall utførte diagnoseutredninger (nye)  51 50 
Antall oppfølginger (flere pr. bruker)  543 622 
Antall deltakere pårørendeskole 13 22 39 
Undervisningsoppdrag/kurs   31 

Demensteamet har etter nasjonale anbefalinger endret navn til hukommelsesteam.  

Koordinering, samhandling og Individuell Plan (IP) 
Rehabiliteringsrådgiver med systemansvar for IP arbeider med oppfølging gjennom kursing 
for nye og erfarne koordinatorer, veiledning og direkte bistand i saker.  
Den største økning av IP-saker har vært innen rus/psykiatri og sammensatte saker for 
barn/unge. I den forbindelse ble det i 2015 etablert egen rådgiver innen psykisk helse og rus. 
Det ble tildelt 49 nye saker i 2016. Antall IP-saker og koordinatorer har holdt seg stabilt i 
2016, men sakene viser seg å være svært sammensatte og tidkrevende. Behovet for 
koordinatorer er dermed fortsatt høyt. 116 av de 291 innmeldte sakene i 2016 er personer 
under 18 år. 

IP/Koordinatorer 2013 2014 2015 2016 

Antall brukere med IP 
og/eller koordinator 205 240 300 291 

Antall koordinatorer 90 90 120 121 
 
Rådgiver for psykisk helse og rus arbeider for at mennesker med psykiske helse og 
rusproblemer får gode råd, veiledning, oppfølging og gode koordinerte tjenester. Rådgiveren 
jobber med ulike aktører tverrfaglig og tverrsektorielt som blant annet fastleger, 
helsepersonell, NAV og spesialisthelsetjenesten. Rådgiveren er også aktiv i ulike 
forebyggings og mestringskurs, gir undervisning/kompetanseheving for ansatte og gir råd og 
veiledning i sammensatte koordinatorsaker. Rådgiveren har i 2016 vært aktiv deltaker i 
arbeidet rundt regional samhandlingsmelding, samt forberedelsene til oppstart av kommunal 
øyeblikkelig hjelp for psykisk helse og rus. Innføring av kommunal plikt til øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold for psykisk helse- og rusfeltet er ett av flere virkemidler for å styrke tilbudet av 
helsetjenester i kommunene. I 2016 ga Helse- og omsorgslederforum (HLF) et oppdrag å 
utrede hvordan kommunene i Østre Agder i fellesskap kan etablere dette lovpålagte tilbudet.  

Kreftkoordinator 
Kreftforeningen har frem til oktober 2016 dekket 60 % av lønnskostnadene til kreftkoordinator 
i Arendal kommune. De resterende lønns og driftskostnadene er dekket av kommunen. I de 
kommende årene vil kreftforeningens bidrag trappes ned inntil stillingen er fullfinansiert av 
kommunen.  
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Aktivitetstall kreftkoordinator: 

Kreftkoordinator 2014 2015 2016 

Antall brukere 81 100 118 
Antall pårørende 64 77 65 

Frisklivssentralen 
Frisklivssentralen er under stadig utvikling og det jobbes kontinuerlig med å forbedre og 
utvide tilbud til å omfatte flere utsatte grupper. Det er to faste fysioterapistillinger med til 
sammen 130 % stilling i Frisklivssentralen. Rehabiliteringsrådgiver med ansvar for 
Frisklivssentralen har også ansvar for de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene og 
har andre oppgaver mot det forebyggende/helsefremmende arbeidet i Arendal kommune. 
Ca. 50 % av rådgiverstillingen er satt av til arbeid i Frisklivssentralen. Videre bidrar fysio-
/ergoterapitjenesten med 80 % stilling fysioterapeut i Frisklivssentralen. Psykisk helse bidrar 
med psykiatriske sykepleiere i ca. 20 %. I deler av 2016 har den ene fysioterapeuten hatt 20 
% permisjon, og psykisk helse har da bidratt mer. I tillegg leies det inn ernæringsfysiolog og 
yogainstruktør. Dette gir til sammen noe i overkant av 150 % stilling til Frisklivssentralen i 
Arendal kommune, noe som er uendret fra 2014.  
Siden april 2016 har det i tillegg vært en barnefysioterapeut i 50 % prosjektstilling for familier 
med overvektige barn. Denne prosjektstillingen videreføres ut 2017.  

Antall deltakere 
Frisklivssentralen 2013 2014 2015 2016 

Deltakere totalt 99 144 171 202 
Nye deltakere 75 66 112 145 

Det har vært en betydelig økning i antall personer som benytter Frisklivssentralens tilbud de siste årene. 

Fysio- og ergoterapitjenesten 
Oppgaver for fysio- og ergoterapitjenesten har også i 2016 vært økende med de samme 
utfordringene som beskrevet i årsrapporter fra tidligere år. Den vedtatte planen for fysio- og 
ergoterapitjenesten gir en oppsummering av behov for opptrapping av tjenestene de neste 
årene. 
Antall nye brukere som har fått tildelt tjenesten hjelpemiddelformidling bevegelse har økt fra 
407 til 436 i 2016 og antall med tjenesten hjelpemiddelformidling kognisjon har økt fra 136 til 
154 saker. 
Årsrapporten fra de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene med driftstilskudd viser 
per desember 22,6 avtalehjemler i Arendal kommune. Hjemlene er fordelt på 27 
fysioterapeuter. Det er til sammen jobbet 4054 overtidstimer, noe som tilsvarer 2,8 årsverk. I 
tillegg jobbes det minst 5 årsverk av fysioterapeuter uten driftstilskudd. 11,1 % av pasientene 
har adresser i andre kommuner enn Arendal.  

Tjenestekontoret 
Tjenestekontoret har arbeidet systematisk med videreutvikling av egen avdeling i samarbeid 
med utøvende tjenester. Tjenestekontoret er deltakere i begge forbedringsteam i gode 
pasientforløp.  

Korttidsavdelinger 
Fra 2015 har Arendal kommune erfart et økt behov for korttidsplasser. Årsakene er blant 
annet færre korttidsplasser som følge av etablering av KØH på Myratunet, perioder hvor 
korttidsplassene har vært belagt av brukere som venter på ledig langtidsplass og for få 
omsorgsboliger med heldøgnsomsorg og pleie. Som tiltak for å øke antall korttidsplasser i 
kommunen, vedtok bystyret i forbindelse med behandlingen av 1.tertial 2016, å opprette 
midlertidige dobbeltrom på Myratunet. Dobbeltrom er imidlertid ingen ønsket løsning, og 
tiltaket er derfor ment å opphøre når et mer varig tilbud er etablert i 2017. Det er meldt at det 
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er belastende for pasienter å måtte dele rom med andre, og for ansatte medfører 
dobbeltrommene krevende og belastende arbeidssituasjoner, da det er trangt både på 
rommene og i fellesrom.  

Kommunal øyeblikkelig hjelp 
Kommunene i Østre Agder hadde i 2015 et sentralisert KØH-tilbud med 10 senger på 
Myratunet. Feviktun opprettet 2 senger desember 2015 og med vedtatt desentralisering ble 
sengetilbudet på Myratunet redusert fra 10 til 8 senger juli 2016. 
Beleggsprosenten for 2016 er beregnet fra et snitt på 9 senger, tilsvarende 60 %. Fra juli 
2016 med 8 senger har beleggsprosenten lagt på 70 %. Det har i perioder vært fullt belegg 
hvor henvisninger har blitt avvist. 14 % av KØH pasientene har vært innlagt sykehus hvor 
enkelte av innleggelsene har vært planlagt. 
80 % av innleggelser foregår på kveldstid og i helger. Hovedtyngden er pasienter fra 75 år og 
oppover. Utløsende faktorer kan være fall i hjem, infeksjoner, dehydrering, lungesykdommer, 
hjertesvikt med mer. Pasientene har ofte flere og sammensatte diagnoser. Dette medfører 
behov for tid til utredning og kartlegging av den enkelte pasient før tilbakeføring til 
hjemkommune.  

Transporttjenesten, hjelpemiddelformidling og trygghetsalarmtjeneste 
Transporttjenesten med hjelpemiddelformidling og trygghetsalarmtjenesten disponerer totalt 
10,3 årsverk. 7,5 årsverk benyttes til utøvende tjenester. Årsverkene dekker 10 kjøreruter, 
950 oppdrag per uke. De resterende årsverk dekker transport av tøy til institusjoner, 
trygghetsalarmer, betjening av resepsjon og koordinering av varer i 
hjelpemiddelformidlingen. Tjenesten har de siste årene hatt utplassert personer på 
praksisplasser med til sammen 2 årsverk. Transporttjenesten er i leide lokaler, og det er 
påvist feil og mangler i det fysiske arbeidsmiljøet i vernerunde. Det er derfor viktig å 
intensivere arbeidet med å finne egnede lokaler for denne tjenesten. 

Arbeidsgiverstrategien 
Enheten har hatt fokus på innføring av arbeidsgiverstrategien blant ledere og ansatte. 
Innholdet har vært diskutert i ulike arenaer som blant annet HMS utvalg, leder og 
personalmøter. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har blitt tatt opp på personalsamlinger og møter. 
Temaene kompetanseutvikling, mestringsledelse og mestringsklima har blitt fulgt opp i de 
ulike avdelingene, på ledermøter og i HMS utvalg.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Koordinerende enhet har i 2016 valgt å etablere 4 lokale HMS utvalg i tillegg til vårt felles 
HMS utvalg for enheten. HMS utvalgene jobber godt, med regelmessige møter. Arbeidet er 
målrettet og det tas opp viktige problemstillinger og saker til behandling. 

Avvik 
Enheten har lagt ned mye arbeid i forhold til å motivere ansatte til å tenke at 
avviksregistrering er et verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid. Avdelingsledere og 
deltakere i lokale HMS utvalg har vært viktige medspillere til å fremsnakke viktigheten av å 
registrere plunder og heft, uønskede hendelser og avvik.  
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 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 6 3 -3 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 1 11 +10 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 1 2 +1 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 1 14 +13 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 23 17 -6 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 11 16  
Alvorlig 21 25  
Meget alvorlig 0 6  

Innmeldte avvik  32 47 +15 
 
Det har vært en svak positiv utvikling i forhold til rapportering av HMS avvik. Flere avvik 
registreres i avvikstypen annet. Det ser ut til at denne avvikstypen benyttes som samlepost 
for avvik som ikke hører til i andre avvikstyper. Ved nærmere ettersyn ser man at de flere 
avvik kunne vært registrert i andre avvikstyper, eksempelvis trusler og vold og fysiske 
forhold. Flere avvik omhandler oppgaver som ikke har vært gjennomført pga. krevende 
arbeidsforhold, overbelegg, travelhet og tidsnød. Avvikssystemet mangler avvikstype for IKT 
og samhandling. 

 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Medisinering 0 101 +101 
Skade/ fall 0 83 +83 
Trusler og vold mellom brukere 1 2 +1 
Helsemessige forhold 0 20 +20 
Øvrig brudd på lov, forskrift, vedtak 5 16 +11 
Forsinket saksbehandling 1 0 -1 
Annet 5 105 +100 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 3 101  
Alvorlig 7 199  
Meget alvorlig 2 27  

Innmeldte avvik  12 327 +315 
 
Det har vært en kraftig utvikling i registrering av kvalitetsavvik. Det er stor variasjon i antall 
meldte avvik fra de ulike avdelingene hvor korttidsavdelingene skiller seg ut. Alle avvik skal 
behandles systematisk uavhengig av alvorlighetsgrad. Avvikssystemet skal benyttes som 
verktøy til videre forbedrings- og kvalitetsarbeid. 
Avvikstypene som skiller seg ut er medisinering, skade/fall og avvikstypen annet. Avvik 
registrert i avvikstypen medisinering handler blant annet om forglemmelse av 
medisinutlevering, feil i dosetter og feil i medisinlister internt og mellom ulike tjenester. Flere 
har beskrevet at årsaken til avvik på medisinering er tidspress. Det prøves ut ulike tiltak i 
forhold til avvik rundt skade/fall. Det har også blitt innført ulike tiltak for redusere antall 
medisinavvik, men disse avvikene må gjennomgås mer inngående. 
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Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 56,8 60,5 106,7 104,7 
 
Reduksjon i antall årsverk skyldes avslutning av prosjektstillinger (2 årsverk) innen forskning 
og eget prosjekt hverdagsrehabilitering for utviklingshemmede. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,9 2,1  1,3 
Fravær langtid (%) 4,7 7,6  4,2 
Nærvær (%) 93,3 90,3 92,6 94,0 

 
Det har vært en liten nedgang i forhold til nærværsprosenten i 2016. Dette skyldes 
hovedsakelig til tider høyt langtidsfravær ved korttidsavdelingene og KØH. De øvrige 
avdelingene har høy nærværsprosent.  
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72 – Enhet funksjonshemmede 
Enhetsleder: Grete Nærbøe 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  153 156   153 410   153 360   151 805   -1 555  -1,0 % 
Sum inntekter  -39 019   -37 818   -36 542   -34 490   2 052  -5,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  114 137   115 592   116 818   117 315   497  0,4 % 

 
Enheten leverer et positivt resultat til tross for at året har vært preget av en del usikkerhet 
knyttet til planlegging, innflytting og oppstart i nye bofellesskap og tilsvarende i forhold til nye 
lokaler for Ellengård aktivitetssenter. Det har påløpt flere uforutsette utgifter knyttet til disse 
prosjektene. I tillegg til dette har vi i flere avdelinger måttet iverksette ekstra tiltak og 
oppbemanning i forhold til enkeltbrukere. Post 4 har åpnet opp for en ny brukergruppe, noe 
som også har resultert i behov for ny kompetanse og styrket bemanning. Enheten mottar 
hvert år betydelige refusjoner knyttet til ressurskrevende brukere. Det knytter seg hvert år 
noe usikkerhet til forventet refusjon, men de siste årene har denne vært tilsvarende eller litt 
høyere enn budsjettert. Enhet Funksjonshemmede har i mange år hatt samarbeidsavtale 
med Froland kommune der Froland har kunnet benytte seg av plasser ved Ellengård 
aktivitetssenter. Behovet for plassene ved Ellengård er økende i egen kommune, og avtalen 
er sagt opp med virkning fra 01.01.2017 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Enhet Funksjonshemmede gir ulike tjenester til personer med utviklingshemming, 
multifunksjonshemming og autisme, personer med ervervet hjerneskade og personer med 
psykisk sykdom og/eller rus i kombinasjon med demens. Tjenestene er organisert som: 

• Boveiledertjeneste i og utenfor bofellesskap 
• Heldøgns omsorgstilbud i bofellesskap 
• Avlastningstilbud i institusjon til barn, unge og voksne med ulike funksjonshemminger 
• Privat avlastning til barn og unge med funksjonsnedsettelser 
• Institusjonstilbud for eldre mennesker med utviklingshemming Dag og aktivitetstilbud til 

brukere med sammensatte funksjonshemminger 
• Tilrettelagt tilbud i institusjon for mennesker med psykisk sykdom og/eller rus ofte i 

kombinasjon med en demensutvikling.  
• Dag og aktivitetstilbud til brukere med sammensatte funksjonshemminger 

 
Antall brukere som i 2016 har mottatt tjenester i enheten er til sammen ca. 170 i tillegg til at 
50 brukere har hatt privat avlasting. 
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Type tiltak/tilbud 2015 2016 Endring 

Brukere i bofellesskap 62 71 9 
Brukere i heldøgns omsorgsbolig (eksterne tjenester) 2 2 0 
Brukere utenfor bofellesskap 40 44 4 
Brukere i avlastning 34 35 1 
Brukere i privat avlastning 50 50 0 
Brukere i institusjon 12+2 12+2 0 
    
Brukere i dagtilbudet Ellengård 64 64 0 
Brukere i dagtilbudet Madshaven 6+2 6+3 1 

 
Bofellesskap og Boveiledertjeneste. I bofellesskapene gis det helse- og omsorgstjenester 
til voksne mennesker med utviklingshemming, autisme og/eller multifunksjonshemming. De 
fleste bofellesskapene i enheten er døgnbemannet. Antall ansatte tilknyttet bofellesskapet 
varierer fra sted til sted avhengig av funksjonsnivå og bistandsbehov til brukerne som bor i 
bofellesskapet. 
Boveiledertjeneste gis også til brukere utenfor bofellesskapene, og gis som timebaserte 
tjenester basert på enkeltvedtak. Tjenestene utføres av personalet som er tilknyttet 
bofellesskapene.  
I juni 2016 ble tre bofellesskap bestående av til sammen 11 boenheter avviklet. 
Erstatningene for dette var etablering av Neskilen bofellesskap i tidligere Eydehavn Helsehus 
med 2 boenheter og 2 avlastningsplasser, utvidelse med 2-mannsbolig tilknyttet Nyskogen 
bofellesskap, og utbygg ved Myra bofellesskap som frigjorde 1 leilighet til bosetting. Våren 
2016 ble også Romstølen bofellesskap ferdigstilt. Romstølen er etablert som borettslag der 
beboerne selv står som eiere av bygget, og der kommunen leier personalbase. 9 beboere er 
bosatt i borettslaget.  
O:\Enheter\Enhet Funksjonshemmede\Div. informasjon\Informasjon vedr enhet 
Funksjonshemmede\Organisasjonskart 2016..pptx 
Avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med 
ulike funksjonshemminger. 
Fagerheim bo- og avlastningstilbud er tilrettelagt for barn og unge med sammensatte 
funksjonshemminger, deriblant multifunksjonshemming.  
Røedtunet avlastningshjem er også tilrettelagt for å gi tilbud til barn/unge med ulike 
funksjonshemminger, men tilbudet her er også tilrettelagt for barn/unge med utfordrende 
adferd.  
På Fagerheim står halvparten av bygget ledig etter at Fagerheim barnehage flyttet ut høsten 
2014. Det har vært ønskelig å kunne knytte denne delen til det eksisterende tilbudet på en 
hensiktsmessig måte, og i 2016 behandlet bystyret en sak om avlasting der dette er 
beskrevet. En avgjørelse i saken er besluttet utsatt bl.a. fordi det knytter seg usikkerhet til 
hvordan kommunene skal forholde seg til dagens praksis med privat avlastning. KS vil i 2017 
komme tilbake med retningslinjer for hvordan denne tjenesten kan tilrettelegges. Ved 
utgangen av 2016 var det ca. 50 aktive vedtak om privat avlastning i regi av Enhet 
Funksjonshemmede.  
Flosta, avd. C består av 6 langtidsplasser i institusjon tilrettelagt for eldre mennesker med 
utviklingshemming.  
Post 4 består av 6 langtidsplasser og 2 korttidsplasser for mennesker med psykiske lidelser 
og/eller rus ofte i kombinasjon med en demensutvikling. I løpet av de siste 2 årene har vi sett 
et økende behov for korttids- og langtidsopphold i institusjon for mennesker med 

file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Enhet%20Funksjonshemmede/Div.%20informasjon/Informasjon%20vedr%20enhet%20Funksjonshemmede/Organisasjonskart%202016..pptx
file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Enhet%20Funksjonshemmede/Div.%20informasjon/Informasjon%20vedr%20enhet%20Funksjonshemmede/Organisasjonskart%202016..pptx
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rusproblematikk og sviktende helse. Ved Post 4 har man klart å tilrettelegge for et godt tilbud 
selv om dette har resultert i både økt bemanning, økt beredskap og i ulike 
kompetansehevende tiltak. Dette har resultert i en styrking av enhetens/avdelingens budsjett 
for 2017, og det varsles ytterligere behov for 2018. 
 

 

Fritidstilbud.  
De fleste brukerne i bofellesskapene i enhet Funksjonshemmede deltar på en eller flere 
fritidstilbud i uka. Det tilrettelegges slik at brukerne ut fra sine evner, ønsker og behov kan 
delta i aktiviteter som de interesserer seg for eller som er tilrettelagt for brukergruppa. 
Enkeltjumpa i regi av Friskis og Svettis er et populært tiltak, Kilden i regi av kulturnettverket 
og Torsdagskveld på Eydehavn i regi av frivillighetssentralen er også populære arrangement. 
Håndball, svømming, håndarbeidsklubb m.m. er andre aktiviteter som enkelte brukere deltar 
i. Høsten 2016 tok ledere i enheten initiativet til oppstart av en musikkgruppe. I samarbeid 
med kulturnettverket ble denne iverksatt ved årsskiftet 2016/17. Enheten har gjennom flere 
år lagt til rette for ferieuke om sommeren for brukere i enheten. De siste årene har dette vært 
arrangert på Hove. Brukerne må betale en egenandel, men det meste av utgiftene er 
subsidiert av enheten. Målgruppen var opprinnelig brukere som ikke kunne delta på leirer 
eller andre ferieturer. Interessen for arrangementet har vært stort og målgruppen er nå 
betraktelig utvidet. 

Brukermedvirkning 
I Enhet Funksjonshemmede legges det opp til ulike tiltak for brukermedvirkning og 
samarbeid med pårørende. Det gjennomføres møter mellom avdelingsleder, 
tjenesteansvarlige og den enkelte bruker eller deres pårørende, enkelte steder avholdes 
felles møter med pårørende og det arrangeres ulike sosiale sammenkomster. Et eget 
brukerråd er oppnevnt for enheten der enhetsleder deltar i møtene. Nov 2016 arrangerte 
lederteamet i enheten dialogkafe for pårørende og/eller verger til brukere av tjenestene i 
enheten. Ett av temaene som ble presentert var resultatet fra den siste 
pårørendeundersøkelsen. Andre presentasjoner i møtet var enhetens og kulturnettverkets 
ulike tilbud og tjenester til brukergruppa, og det ble i tillegg gitt en kort presentasjon av NOU 
2016:17 «På lik linje».  
Ettersom det etter hvert er flere eldre utviklingshemmede blant tjenestemottakerne i enheten 
har vi over tid hatt stort fokus på dette. I 2016 ble det derfor tilrettelagt for seminar for 
pårørende i temaet Aldring og Helse hos mennesker med utviklingshemming. Tre av 
enhetens ansatte er ressurspersoner på området og holder kurs i dette temaet for andre 
ansatte. Nå også for pårørende der det er aktuelt. En god og felles forståelse for 
aldringsprosessen hos utviklingshemmede, som ofte starter tidligere enn hos befolkningen 
for øvrig, er av stor betydning for tilrettelegging og oppfølging av den enkelte brukers 
aldringsprosess.  

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien skal nå være kjent blant både ledere og ansatte i enheten og ulike 
element fra denne tas inn i personalmøter, HMS-utvalg, i møter med den enkelte ansatte og i 
andre sammenhenger.  
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen fra 2015 fikk størst oppmerksomhet siste del av 
2015 og første halvår 2016, og resultatet fra undersøkelsen med Linda Lai sine anbefalinger 
har gitt noen føringer for hva og hvordan vi i har jobbet med kompetanseutvikling og 
kompetansemobilisering.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
De lokale HMS utvalgene er godt etablert og avholder jevnlige møter. Avdelingslederne 
deltar på HMS møtene for sine områder. Enhetsleder har deltatt på noen av disse. 
Medlemmene i de lokale HMS utvalgene har også deltatt på fellessamlinger i regi av HR 
avdelingen.  

Avvik 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 4 8 +4 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 3 16 +11 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 2 +2 

Arbeids- og verneutstyr 6 3 -3 
Mobbing/trakassering 1 0 -1 
Trusler/vold 163 229 + 66 
Kjemikaliehåndtering 0 0  
Annet 26 32 + 6 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 88 119  
Alvorlig 111 153  
Meget alvorlig 4 18  

Innmeldte avvik  203 290 + 87 
 
Meldte avvik er, som tabellen viser, økende. Dette kan ha sammenheng med en reell økning, 
men det kan også være et resultat av at flere ansatte har tatt avvikssystemet i bruk. Avvik 
innen Vold og trusler skiller seg ut viser en betydelig økning fra 2015 til 2016. 
Avviksmeldingene følges opp av den enkelte leder i samarbeid med ansatte, og i enkelte 
tilfeller er enhetsleder involvert i oppfølgingen. Ved gjennomgang av avvik er det også viktig 
å skape en felles forståelse for hva som er avvik og om avvikenes alvorlighetsgrad.  
To avdelinger peker seg ut med flere avvik enn andre og ved en av avdelingene har enkelte 
episoder resultert i at ansatte har måttet oppsøke legevakt. Som et ledd i forebygging og for 
å heve ansattes kompetanse er det tilrettelagt for at flere ansatte i enheten har kunnet delta 
på videreutdanning i målretta miljøarbeid og utfordrende adferd ved UIA. Ved en av 
arbeidsplassene har det i tillegg vært gjennomført opplæring i regi av Verge, et opplegg som 
gir spesialtilpasset opplæring til ansatte som er særlig utsatt for vold og trusler på 
arbeidsplassen.  
Ved alvorlige hendelser er det gitt tilbud om debrifing enten på egen arbeidsplass, eller hos 
Agder Arbeidsmiljø.  
På bakgrunn av tilsyn fra Arbeidstilsynet ved en av avdelingene er det i også satt fokus på 
det fysiske arbeidsmiljøet. De fysiske forholdene er ikke tilfredsstillende i forhold til 
brukergruppa som er bosatt i denne boligen. Enkelte bygningsmessige tilpasninger ble 
iverksatt i 2016 og følges videre opp i 2017. 
Det jobbes hele tiden med å forebygge vold og trusler, og det er ofte nødvendig å se dette i 
sammenheng med hvordan man forstår og følger opp lovverk. Enheten har derfor hatt egen 
internundervisning i kap. 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som handler om 
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bruk av tvang og makt. I tillegg har ledere og enkelte ansatte deltatt på seminar på UIA i 
samme tema og i november 2016 arrangert enheten årets fagdag i kap.9.  

 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Medisinering 0 187 0 
Skade/ fall 0 86 0 
Trusler og vold mellom brukere 0 19 0 
Helsemessige forhold 0 20 0 
Øvrig brudd på lov, forskrift, vedtak 0 14 0 
Forsinket saksbehandling 0 0 0 
Annet 0 58 0 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 137  
Alvorlig 0 188  
Meget alvorlig 0 59  

Innmeldte avvik  0 384 0 
 
Det kan synes som det er en feil i systemet eller i dokumentasjonen som gjør at vi ikke får 
fram tallene for avvik på kvalitet fra 2015. Det er derfor vanskelig å si noe om økning i tall. Vi 
vet imidlertid at det tidligere år har vært mange avvik på medisinering, og vi ser at det er 
disse avvikene som fremdeles dominerer. Det jobbes kontinuerlig med dette. Avvik på fall er 
også relativt høye og det må settes mer fokus også på dette. 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 171,9 172 173,1 176,37 
 
Antall årsverk viser en liten økning. Disse er i hovedsak knyttet til oppbemanning pga. 
ressurskrevende brukere.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,3 2,5   
Fravær langtid (%) 6,1 5,7   
Nærvær (%) 91,6 91,8 92,6 92 

 
Resultatet for nærvær utvikler seg i riktig retning. I virksomhetsplanen for 2016 ble målet for 
nærvær satt til 92. Tallet for 2016 nærmer seg og gir et godt utgangspunkt for videre 
oppfølging i 2017. Avdelingslederne jobber fortsatt godt med fraværsoppfølgingen. I tillegg til 
tett dialog og oppfølging av sykemeldte benyttet enkelte seg også av tilbudet Raskere Frisk. 
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73 – Enhet hjemmebaserte tjenester 
Enhetsleder: Per Øyvind Larsen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  245 740   210 801   222 858   210 203   -12 655  -6,0 % 
Sum inntekter  -47 891   -36 089   -39 027   -32 758   6 269  -19,1 % 
Netto driftsramme 
enheten  197 848   174 712   183 831   177 445   -6 386  -3,6 % 

 
Enheten meldte i 2. tertial om en estimert merforbruk på ca. 6 mill. kroner. Prognosen 
forutsatte stram drift ved alle avdelinger og at enheten fikk kompensert beregnede 
egenandeler for nye ressurskrevende brukere på 2,5 mill. kroner. i 2. tertial. Når enheten 
likevel gikk med et merforbruk ved årsslutt på 6,386 mill. kroner, men uten å ha fått 
kompensasjon for beregnede egenandeler, skyldes dette forsinket oppstart av tilbud med 
statlige tilskudd og uforutsette engangsrefusjoner fra BPA leverandør mot slutten av 
regnskapsåret. Merforbruket i hjemmesykepleien i 2016 var på ca. 11 mill. kroner. 
Årsakene til enhetens merforbruk skyldes i hovedsak betydelige økte tjenestebehov i 
hjemmesykepleien og nødvendigheten av å bemanne opp tjenesten for sikre forsvarlige 
tjenester og HMS. Fra 01.01.15 og fram til 01.05.16 har det vært en stor økning både i antall 
brukere og vedtak om tjenester i hjemmesykepleien. Antall brukere har i denne perioden økt 
med 87 (9,2 %) og antall timer hjemmesykepleie økt med 336 timer pr uke (9,6 %). 
Omregnet innebærer økningen i antall brukere og tjenester fram til 01.05.16 et behov for å 
styrke hjemmesykepleien med 15,5 årsverk eller 11,5 mill. kroner. I beregningen er det lagt til 
grunn en brukertid på 60 % noe som forutsetter en effektiv hjemmesykepleietjeneste.  
Styringstall som beskriver tid til å utføre tjenesteoppdrag iht. enkeltvedtak holdt seg relativt 
uendret etter 01.05.16 og fram til 31.08.16, men viser en relativ sterk økning i tredje tertial. 
IPLOS/ADL score viser derimot over tid en nedgang. Styringstall som spriker har 
sannsynligvis sammenheng med etterslep i registrering og oppdatering av IPLOS/ADL. 
Hjemmesykepleien har arbeidet med oppdatering av alle typer styringstall og skal ha 
korrekte tall innen mars 2017. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Følgende tjenesteområder er organisert innenfor enhet hjemmebaserte tjenester; 
hjemmesykepleie, døgnbemannede omsorgsboliger, hjemmehjelp, BPA, dagaktivitetstilbud 
og frivillighetsarbeid.  
I 2016 var tjenesteområdene organisert i 11 avdelinger; 1) Hjemmesykepleien 
Hisøy/Nedenes, 2) Hjemmesykepleien Bjorbekk/Rykene, 3) Hjemmesykepleien Sentrum, 4) 
Hjemmesykepleien Solhaug, 5) Hjemmesykepleien Tromøy/Saltrød/Krøgenes, 6) 
Hjemmesykepleien Flosta/Eydehavn, 7) Margaretestiftelsen omsorgsboliger, 8) Plankemyra 
omsorgsboliger, 9) Hjemmehjelp og BPA, 10) Nattpatruljen, Vikarpool og LAR, 11) 
Aktivitetssentre. 
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Like muligheter gjennom helhetlige og koordinerte brukerforløp 
Enheten har i løpet av høsten startet opp med gode pasientforløp ved Solhaug og 
Hisøy/Nedenes hjemmesykepleie. Erfaringene fra pilotavdelingen i Sentrum sone er lagt til 
grunn for implementeringen. Enheten har etablert et tverrfaglig sammensatt forbedringsteam 
som har vært med i et interkommunalt læringsnettverk mellom kommunene på Agder og 
SSHF og har hatt en sentral rolle i implementeringen. Innovasjonsmidler fra Fylkesmannen 
har vært benyttet til frikjøp av personell. Piloteringen i Sentrum sone er benyttet som 
grunnlag for å vurdere behov for økt bemanning og kompetanseutvikling ved implementering 
og drift av gode pasientforløp i hjemmesykepleien i Arendal kommune i årene fremover. 
Merkostnaden ble beregnet til ca. 3,5 mill. kroner. 
Enheten har med gode erfaringer implementert «Tiltakspakke demens» i sentrum sone og i 
alle de fire døgnbemannede omsorgsboligene i løpet av høsten.  

Livslang læring (kompetanse), rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere 
På grunn av enhetens økonomisituasjon har enheten også i 2016 redusert ambisjonene i 
aktivitetsplanen. Enheten har imidlertid prioritert et opplæringsprogram for å styrke 
basiskompetansen i avdelinger som har implementert gode pasientforløp.  
Enheten startet opp arbeidet med aktivitetsplanen for 2017 allerede høsten 2016. 
Spisskompetanse ble kartlagt og ansatte ble spurt om råd og innspill med mål om bedre 
mobilisering og kompetansedeling i neste års aktivitetsplan. 
Tromøy/Saltrød/Krøgenes hjemmesykepleie startet opp som pilotsone på TILT; «Tidlig 
identifisering av livstruende tilstander». Det har vært gitt opplæring til ansatte i pilotsonen og 
det er kjøpt inn akuttsekker til alle tjenestebilene i hjemmesykepleien. 
Med bakgrunn i stadig større faglige utfordringer i hjemmesykepleien som følge av 
samhandlingsreformen har enheten i 2016 økt andelen fast ansatte sykepleiere.  

Medborgerskap, samspill med brukere, pårørende og nærmiljø 
Implementering av Gode pasientforløp og tiltakspakke demens har sikret bedre 
nettverkskartlegging og forbedret samarbeid med både brukere og pårørende i de sonene og 
omsorgsboligene som har implementert denne arbeidsmetodikken i 2016. 
Enheten har arbeidet videre med å videreutvikle en kultur hvor mestring og 
rehabiliteringstankegang skal være en grunnleggende tilnærming og arbeidsform overfor alle 
innbyggere som har behov for tjenester. Alle mestringskontaktene har fått tilbud om 
hospiteringsløp i innsatsteamet og deltatt i regelmessige oppfølgingsmøter sammen med 
innsatsteamet. En avdelingsleder har hatt et særlig fokus på mestring, og har deltatt på alle 
samlingene med mestringskontaktene. Alle avdelinger har videreført praksisen med 
«fokusbrukere». 
Enhetens 11 aktivitetssentre og miljøverter i omsorgsboligene har gjort en flott innsats i 
forhold til inkludering og tilbud om ulike typer språk - og arbeidspraksis i samarbeid med 
Røde kors, Nav og voksenopplæringen. Miljøverter har gjennom sin rolle som 
frivillighetskontakter i bemannede omsorgsboliger jobbet videre med å rekruttere, beholde og 
følge opp frivillige. Antall frivillige øker stadig og representerer en betydelig ressursinnsats for 
å kunne tilby meningsfulle og tilpassede aktiviteter. Dagaktivitetstilbudene har prøvd ut flere 
nye aktiviteter og trimtilbud i 2016. «Sykling på gjengrodde stier» er blitt et tilbud ved flere 
dagaktivitetstilbud og omsorgssentre ved at det til sammen er kjøpt inn 7 Motitech sykler. 

Gode bomiljø og møteplasser, herunder boliger/institusjoner med og uten heldøgns 
omsorg 
Enheten fikk i 2016 innvilget søknaden om statlige tilskuddsmidler for å gi et forsterket og 
bedre tilrettelagt dagaktivitetstilbud for brukere med demens på dagaktivitetssentre og i de 
fire bemannede omsorgsboligene. De nye tilbudene i omsorgsboligene ble igangsatt høsten 
2016. Ved Bjorbekktunet ble det etablert et dagaktivitetstilbud for brukere med demens med 
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utvidet åpningstid fra kl 09.00 til kl 21.00, syv dager i uken. 2 av trygghetshyblene i 
omsorgsboligen er ved behov brukt som avlastningsplasser.  
Helsedirektoratet gav også støtte til pilotprosjektet «sammen inn i felleskap og aktivitet» for 
siste halvår 2016 og fram til 01.04.17. I samarbeid «Med hjertet for Arendal», Tyholmen 
frivilligsentral og Hisøy frivillig sentral har enheten gjort tiltak for forebygge ensomhet hos 
eldre som har sluttet å ta bussen alene, som burde spise middag oftere og de som har hatt 
endringer i helsesituasjon og skal tilbake til hverdagen. Metoden er at hjemmehjelpere 
gjennomfører tre følgeoppdrag med brukere i målgruppen slik at de får en hjelp i oppstarten 
av en aktivitet. Målet er at ny aktivitet og nytt felleskap skal bli en fast del av brukerens 
hverdag. Det er søkt Helsedirektoratet om å videreføre og utvide prosjektet etter 01.04.17. 
Aktivitetssentrene og miljøvertene har gjort en stor innsats for å skape gode miljøer og 
møteplasser både for beboere i omsorgsboliger og i private hjem. Frivillighetsgruppa 
«Kulturuka oss over 60» arrangerte kulturuke med mange og varierte kulturtilbud med midler 
fra den kulturelle spaserstokken. Også i 2016 ble det i samarbeid med Senior Travel 
arrangert en sydentur med ledsagere for brukere som ønsket dette. 

Innovasjon  
Arendal kommune vil de neste årene stå ovenfor store utfordringer som må løses. 
Bakgrunnen er både økningen i antall eldre over 80 år, demens og dårlig score på mange 
forhold som berører levekår og folkehelse i vår kommune. Det vil også bli mange flere eldre 
med mer sammensatte problemstillinger på grunn av økt levealder. I hjemmesykepleien har 
det allerede vært en økt kompleksitet og en økning i antall brukere og tjenestevolum. 
Med ambisjoner om å ruste hjemmesykepleien til å møte økte utfordringer har Bystyret i 
2016 vedtatt en Strategi- og tiltaksplan for hjemmebaserte tjenester for 
handlingsplanperioden 2017-2020. Målet er å utvikle en kvalitativ og riktig dimensjonert 
tjeneste for hjemmeboende som er i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer. Link 
til planen: O:\Enheter\Hjemmebaserte tjenester\Styrende dokumenter\Strategiplan\Strategi 
og tiltaksplan 2017-2020 Hjemmebaserte tjenester.docx, 
Enheten har gjennom det siste året arbeidet med å forberede implementeringen av ny 
lederstruktur og ny organisering fra 16.01.17. Arbeidet har omfattet prosesser med berørte 
ledere, rekruttering og tilsetting i fagkoordinatorstillinger, utarbeidelse av nye 
stillingsbeskrivelser, rutiner og bemanningsplaner, samt gjennomføring av to 
oppstartsseminarer for ledere, fagkoordinatorer og fagutvikler.  
Med bakgrunn i sterk vekst av tjenester i sentrumsområdene og behovet for å etablere 
tilnærmede like store avdelinger i ny struktur gjennomførte enheten grensejusteringer mot 
sonene øst 26. september. Totalt 88 brukere ble berørt av endringene. Av disse hadde 15 
brukere mer enn 8 timer hjemmesykepleie pr uke. Alle berørte brukere fikk informasjonsbrev 
og informasjon gjennom medarbeidere i hjemmesykepleien. Alle brukere som hadde behov 
for det fikk ekstra oppfølging i en overgangsfase. 
Enheten har utarbeidet rutiner som fremover skal sikre høyere kvalitet på styringstall 
inklusive IPLOS/ADL. I november 2016 vedtok Arendal bystyre en ny modell for 
tjenestetildeling innen helse og omsorgstjenester. En viktig endring er at tiden som skal 
settes av til den enkelte bruker i fremtiden skal avgjøres i fellesskap mellom tjenestekontor 
og tjenesteansvarlig. Ny praksis skal legge grunnlaget for en ressursstyringsmodell for 
hjemmesykepleien. Prosessen skal igangsettes så snart tjenestekontoret har fått tilsatt to 
nye årsverk i 2017. 
Vikarpool ble opprettet 1. september og har gitt enheten flere faste ansatte som erstatning 
for tilkallingsvikarer og overtid. I 2016 har det vært nødvendig å styre ressursene i vikarpool 
mot avdelinger som har hatt en aktivitetstopp med behov for oppbemanning. Medarbeiderne 
i vikarpoolen har reflektert sammen med lederteamet over forskjeller mellom avdelingene og 
«beste praksis».  

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/200581/behandlinger/1/1
https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/200581/behandlinger/1/1
file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Hjemmebaserte%20tjenester/Styrende%20dokumenter/Strategiplan/Strategi%20og%20tiltaksplan%202017-2020%20Hjemmebaserte%20tjenester.docx
file://TDFIL02/felles_dokumenter$/Enheter/Hjemmebaserte%20tjenester/Styrende%20dokumenter/Strategiplan/Strategi%20og%20tiltaksplan%202017-2020%20Hjemmebaserte%20tjenester.docx
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Etter utlysning av tjenestekonsesjon for praktisk bistand høsten 2015 har nye leverandører 
vært operative fra 01.03.16. De nye tjenesteleverandørene er Aleris og Prima Omsorg og gir 
tjenester til henholdsvis 17 og 20 brukere pr 31.12.16. Kommunens hjemmehjelpstjeneste gir 
tjenester til 629 brukere. Enheten har fulgt tjenesteutvikling gjennom året og vurdert behovet 
for bemanningsendringer. 
Tre avdelinger i hjemmesykepleien har startet opp som pilotavdelinger for innføring av ikke-
rullerende kalenderplan.  

Velferdsteknologi  
Prosessen med utfasing av analogt ledningsnett er igangsatt og nye og mer fremtidsrettede 
trygghetsalarmer som også kan tilby tilleggsfunksjoner kan muligens være på plass mot 
slutten av 2017. Gjennom en interkommunal prosess skal trygghetsalarmtjenesten legges ut 
på anbud. Det legges opp til at fremtidig tjenesteleverandør skal være kommunal. 
Prosjekt «nattilsyn med teknologistøtte» ble avsluttet i 2016.  
Mot slutten av 2016 ble det igangsettes et arbeid for å få på plass et nytt og funksjonelt 
nøkkelsystem for hjemmeboende brukere med trygghetsalarm. 

Etikk 
Med mål om å utvikle god kommunikasjon og etisk bevissthet har etisk refleksjon vært 
gjennomført på ledermøter og personalmøter gjennom året. Etikkontaktene har også deltatt 
på opplæring.  

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien er gjort kjent og arbeides kontinuerlig med blant annet gjennom 
ledermøter, personalmøter og HMS-møter. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
I oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen har enheten definert flere forbedringstiltak. 
Ett av tiltakene gjelder satsningen på kompetanseutvikling og kompetansemobilisering. Med 
mål om å utarbeide en aktivitetsplan for 2017 «som treffer» har enheten i løpet av høsten 
2016 kartlagt spisskompetanse og opplæringsbehov hos medarbeidere i hjemmesykepleien. 
Enheten har også valgt å følge opp indikatorområdet autonomi ved å tydeliggjøre rollene til 
fagkoordinatorer, tjenesteansvarlige og primærkontakter i ny organisering og legge planer for 
oppfølging av disse rollene fremover. I løpet av de første to månedene etter implementering 
av ny organisering skal rolleklarhet og rollekonflikt være tema sammen med fagkoordinatorer 
og avdelingsledere. I tillegg skal rollen som fagkoordinator evalueres innen mai måned. Alle 
nyansatte skal få en fadder og følges opp i henhold til sjekkliste for nyansatte. 
For å utvikle bedre mestringsledelse og mestringsklima har enheten valgt å rette fokus på 
helsefremmende ledelse og samhandling som handler om å se mennesker - om å motivere, 
inspirere og å legge til rette for å oppnå resultater sammen. Kommunikasjonstrappa, 
feedback, den gode teamopplevelsen, samt medarbeiderskap og ledelse har derfor vært 
tema i samlinger for avdelingsledere og fagkoordinatorer før oppstart av ny struktur. 
Enheten vil arbeide videre med kultur- og ledelsesutvikling i enheten. Medarbeidere skal 
derfor involveres i utviklingen av en måltavle som skal definere resultatmål og drivere for å 
nå målene. Tydelige samfunns- og brukermål skal hjelpe oss å definere kjerneprosesser i 
virksomheten som må til, dvs. hvordan vi skal jobbe med de riktige tingene for å gjøre 
tingene riktig. Målet med prosessen er å skape forståelse og eierskap til prosessen hos de 
ansatte, og de må være med på å utvikle og sette organisasjonen i stand til å nå 
overordnede målsettinger og ambisjoner i strategiplanen.  
Enhetens viktigste oppfølging av brukerundersøkelsen ligger i å systematisere og forbedre 
samarbeid med brukere og pårørende, først og fremst gjennom gode pasientforløp og 
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tiltakspakke demens. Tjenesteansvarlig og primærkontakt skal ha en sentral rolle i å sikre 
bedre kontinuitet og systematisk oppfølging. Det skal implementeres skriftlige 
informasjonsmateriell i samhandlingen med brukere og pårørende i alle avdelinger. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enhetens HMS-utvalg er aktive og det jobbes med HMS-saker. Flere avdelinger har jobbet 
med samspillsregler. Avdelingene har hatt fokus på enhetens HMS mål og tiltak. 
Enheten har arbeidet med å lage og revidere felles rutiner, prosedyrer og systemer på 
områder der dette har vært hensiktsmessig.  

Avvik 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 4 27 +23 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 3 39 +36 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 0 0 

Arbeids- og verneutstyr 9 12 +3 
Mobbing/trakassering 14 4 -10 
Trusler/vold 5 11 +6 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 68 139 +71 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 23 50  
Alvorlig 46 143  
Meget alvorlig 34 39  

Innmeldte avvik  103 232 +129 
 
Antall meldte HMS-avvik har økt betydelig sammenlignet med 2015. Årsaken er 
sannsynligvis at ansatte er blitt bedre kjent med det nye elektroniske meldesystemet. Tallene 
tyder på at det fortsatt er behov for opplæring slik at avvik blir registrert på riktig avvikstype. 
Mange avvik har omhandlet tidspress og hjelpemidler som ikke har vært på plass eller ikke 
har fungert som det skal. Antall avvik innenfor trusler og vold har økt. Dette gjelder 
utfordringer knyttet til brukeratferd som alle er fulgt opp og lukket. 
Avvik som er definert som «meget alvorlig» har i hovedsak handlet om manglende utstyr i 
hjemmet, samt trusler og vold mot medarbeidere.  
Alle hjemmesykepleiersonene har hatt rutinemessig gjennomgang av arbeidslister og 
planlagt tid på arbeidslistene for å legge bemanningen så lavt som mulig innenfor en 
forsvarlig ramme. Ved de fleste avdelingene i hjemmesykepleien har det i 2016 vært helt 
nødvendig å øke bemanning og antall arbeidslister fordi tjenester og antall brukere har økt 
vesentlig.  

 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Medisinering 187 312 +125 
Skade/ fall 5 71 +66 
Trusler og vold mellom brukere 0 0 0 
Helsemessige forhold 4 63 +59 
Øvrig brudd på lov, forskrift, vedtak 144 33 -111 
Forsinket saksbehandling 0 0 0 
Annet 348 183 -165 
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 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 153 147  
Alvorlig 429 413  
Meget alvorlig 105 102  

Innmeldte avvik  687 662 -25 
 
Antall meldte avvik er omtrent uendret sammenlignet med 2015. Sortering av avvik på riktig 
avvikstype er blitt bedre sammenlignet med 2015. 
Avvik som er definert som «meget alvorlig» har i hovedsak omhandlet fall, for lav 
sykepleierbemanning, for mange vikarer/assistenter, feilmedisinering og avvik til SSHF 
vedrørende utskrivning av pasienter.  
Avvikene under «annet» har bl. a omhandlet feil på arbeidslister, samt forsinkede og avlyste 
besøk på grunn av tidspress. 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 248,1 269,5 233,4 243,52 
 
Endringene fra 2015 til 2016 skyldes økt antall årsverk i hjemmesykepleien. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,9 2,6  2 
Fravær langtid (%) 9,1 9,3  8 
Nærvær (%) 88,0 88,1 92,6 90 

 
Tabellen viser at nærværs- og fraværstall er omtrent uendret sammenlignet med 2015. 
Tallene varierer mye mellom avdelingene. Alle avdelinger har arbeidet med å øke nærværet 
og avdelinger med spesielt lavt nærvær har gjort særlige tiltak. 
Enhetenes sykefravær kan periodevis ha sammenheng med høyt arbeidspress. Sykemeldte 
er fulgt opp av sine nærmeste ledere i henhold til gjeldende rutiner. 
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74 – Enhet institusjoner 
Enhetsleder: Svein Elgvin 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  278 641   278 605   282 609   279 323   -3 286  -1,2 % 
Sum inntekter  -101 948   -104 440   -110 692   -106 303   4 389  -4,1 % 
Netto driftsramme 
enheten  176 692   174 165   171 917   173 020   1 103  0,6 % 

 
Enheten har i 1. og 2. tertial meldt forventet balanse for 2016. Det har gjennom året knyttet 
seg usikkerhet til om inntekt for egenandeler og oppholdsbetaling ville nå budsjett. Av andre 
usikre faktorer er refusjoner for ressurskrevende brukere. Året avslutter med et lite 
overskudd. Enheten har gjennom året hatt et sterkt fokus på kostnadskontroll og varsomhet i 
forhold til anskaffelser. Imidlertid er det mot slutten av året flere utfordringer knyttet til 
utfordrende og til dels krevende brukere som innebærer økt bemanning og dermed 
kostnader utover budsjett.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
I enheten inngår følgende tjenestesteder:  
Plankemyra BOS (67 plasser), Røed BOS (34), Saltrød BOS (34), Nyskogen BOS (35), 
Færvik BOS (31), Solhaug aldershjem (48), Tromøy Bokollektiv (27), Elim Bokollektiv (16), 2 
vaskerier, Røed produksjonskjøkken («Kjøkkenet») og alle kafeer og mottakskjøkken 
tilknyttet bo- og omsorgssentrene. Vitenbiten kafe. Det er 10 avdelingsledere i tillegg til 
enhetsleder. Disse utgjør enhetens ledergruppe. 

Beredskapsplasser  
Høsten 2015 oppsto det en prekær situasjon på institusjonsplasser (korttid/langtid) i forhold 
til meldte behov. I møte 28.8.15 med bl.a. kommunalsjef for helse og levekår ble man enig 
om midlertidig opprettelse av beredskapsplasser. Plassene er opprettholdt gjennom 2016, 
men etterspørsel etter langtidsplasser er vedvarende.  

Solhaug aldershjem 
Aldershjemmet ble i 2015 resertifisert som Livsgledesykehjem. Bystyret har i 2016 vedtatt å 
etablere 10 nye korttidsplasser (i tillegg til de 3 som allerede er der) for demente ved 
Solhaug Aldershjem. Bygningsmessige forbedringer etter branntilsyn er for stor del ferdig og 
gjennomført i 2016.  

Saltrød Sykehjem 
Det har gjennom året blitt gjort forberedelser til å starte prosess med å sertifisere 
sykehjemmet under stiftelsen Livsglede for eldre. Det er lyst ut stilling som livsgledeansvarlig 
og arbeidet startet 1.1 2017. Sykehjemmet er preget av godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og 
gode tjenester. 
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Nyskogen og Færvik sykehjem  
Færvik sykehjem er resertifisert som Livsgledesykehjem i 2015. Nyskogen forventer 
sertifisering i 2016 og har jobbet med implementering i av Livsgledekriteriene i 2015. 
Beboerne har fått flere og mer varierte aktivitetstilbud.  

Plankemyra sykehjem 
Sykehjemmet har spesialkompetanse for palliativ behandling og for demente med 
utfordrende adferd. Dette er en kompetanse som gjennom 2016 er blitt benyttet også i andre 
enheter og avdelinger. Fagmiljøene er preget av høy andel personer med tilleggsutdanning.  

Elim og Tromøy bokollektiv 
Bokollektivene er godt drevet, men utover i 2016 er andelen demente med tung pleie og/eller 
utfordrende atferd økende. Dette stiller krav til økt kompetanse og ettersom det ikke er full 
sykepleiedekning 24/7 har det til tider utfordret bemanningen og avdelingsleder.  

Vitenbiten 
I løpet av 2016 har Vitenbiten hatt en jevn drift hele året. Møtemat, kursmat og faste kunder 
til lunsj og middag har vært stabilt. Regnskapet for 2016 går i balanse med de tre årsverkene 
vi har der.  

Livsglede og frivillighet  
Nyskogen og Røed BOS er i løpet av 2016 blitt sertifisert Livsgledesykehjem. Det er 
forventet at det vil gi merkbar økning i kvaliteten fremover og at satsingen vil gi 
sekundærgevinster.  

Vaskeriene og Røed kjøkken 
Det vises til kommentarer til budsjett/regnskapsdelen innledningsvis.  
Vaskeriløsningen må ses på i et kortsiktig perspektiv, da den ikke tilfredsstiller dagens krav 
om barrieremaskiner (kan fylles på den ene siden og tømmes på den andre). Det er også 
behov for større areal og et ytterligere effektiviseringspotensial ved å samle alle vaskeriene i 
et bygg. Kjøkkenet på Røed er svært lite hensiktsmessig for dagens produksjon og 
tilfredsstiller ikke arbeidsmiljømessige hensyn.  

Arbeidsgiverstrategien 
Enhetens ledergruppe har i løpet av året lagt til rette for at arbeidsgiverstrategien har blitt 
gjort kjent og arbeidet med, i tråd med innholdet i heftet. Vi har brukt ledermøter, 
personalmøter, HMS-møter og andre relevante møteplasser som naturlige arenaer der tema 
er tatt opp.  

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enhetens avdelinger jobber i tråd med personalhåndboka og HMS Håndboka. I tillegg ligger 
det betydelig kvalitetsforbedring i arbeidet med Livsglede for Eldre sertifisering gjennom klare 
forbedringer på prosedyre og tilgengelig dokumentasjon og retningslinjer. HMS utvalgene 
jobber godt, målrettet og tar opp til behandlinger viktige og relevante saker i HMS-arbeidet. 
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Avvik 
 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 9 44 +35 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 9 19 +10 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 5 +5 

Arbeids- og verneutstyr 0 5 +5 
Mobbing/trakassering 1 3 +2 
Trusler/vold 6 61 +55 
Kjemikaliehåndtering 1 1 0 
Annet 36 76 +40 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 22 46  
Alvorlig 33 126  
Meget alvorlig 7 42  

Innmeldte avvik  62 214 +152 
 
Det er gledelig å se at det meldes flere avvik enn tidligere. Det tolkes dithen at det generelt 
er lettere for ansatte å benytte avvikssystemet, snarere enn at det faktisk skjer flere avvik. 
Underrapportering må antas fortsatt å være en utfordring og vil ha sterkt fokus i 2017. 
I det videre forbedringsarbeidet vil det i 2017 bli vurdert å etablere forbedringsteam også for 
enhet Institusjon. 

 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Medisinering 114 278 +164 
Skade/ fall 141 147 +6 
Trusler og vold mellom brukere 23 18 -5 
Helsemessige forhold 9 31 +22 
Øvrig brudd på lov, forskrift, vedtak 69 26 -43 
Forsinket saksbehandling 0 0 0 
Annet 438 271 -167 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 264 185  
Alvorlig 443 444  
Meget alvorlig 87 142  

Innmeldte avvik  
 794 771 -23 

 
Også i forhold til kvalitetsavvik må det jobbes systematisk for å forbedre forståelse av tiltak 
som kan begrense antall reelle avvik. Spesielt er det viktig å redusere antall avvik som 
handler om medikamenter. I forbedringsarbeidet blir forbedringsteam Institusjon et viktig 
skritt i den retning.  

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 306,6 298,6 298,2 308,5 
 
Av tallene fremkommer en økning i årsverk for enheten fra 2015 til 2016. Det knyttes til at det 
fra 2016 er medtatt årsverk som brukes i forhold til særskilt krevende brukere, disse har ikke 
vært medtatt tidligere år. 
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,2 2,2   
Fravær langtid (%) 8,3 7,6   
Nærvær (%) 89,5 90,2 92,6  

 
Det er store variasjoner mellom avdelingene i perioder av året. Imidlertid er det en gledelig 
nedgang som skyldes systematisk oppfølging av ansatte i tråd med retningslinjer i IA-avtaler 
og i samarbeid med NAV eksterne aktører. 
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75 – NAV 
Enhetsleder: Geir Svendsen 

 

NAV-Arendal 
2016 har vært preget av høy arbeidsledighet og det store antallet asylsøkere og flyktninger 
som kom til Norge og Arendal. Arendal er blant de kommunene som har høyest antall 
asylmottak jf. innbyggertall. Arbeidsledigheten har ligget rundt 5 % og litt lavere på slutten av 
året. Arbeidsledighet påvirker blant annet skatteinngangen i kommunen og gir økt behov for 
sosialhjelp. For NAV betyr det at man har jobbet tett opp mot bedrifter og virksomheter som 
omstiller og nedbemanner. NAV får positive tilbakemeldinger fra Næringslivet på den 
servicen som blir gitt.  
Levekårsutfordringene i regionen er vel kjent, og antall uføre øker også i perioder med et 
stramt arbeidsmarked. Vurderingene rundt uføretrygd er underlagt streng kvalitetskontroll og 
helseerklæringer fra spesialisthelsetjenesten.  

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 2016 har ledigheten vært høy, men har 
stabilisert seg på et lavere nivå enn fryktet. Mange næringer har hatt utfordringer som 
offshore relatert og eksportrettet industri. Entreprenørbransjen er i bedring, og offentlig sektor 
og skole har etterspørsel etter arbeidskraft. Landet har også etterspørsel etter arbeidskraft 
og ledigheten er lav med unntak av Sør-Vestlandet. 
 

 
Sosialhjelpsutbetalingene gikk noe ned i 2016. Årsaken til dette er raskere overgang til 
statlige tiltak og i noen grad også til arbeid og utdanning. Flere brukere gikk på statlige tiltak. 
Statlige arbeidsrettede tiltak er svært viktige i perioder med høy ledighet. Disse er dessverre 
rammestyrt og et begrenset ressurs som blir justert årlig. Arbeidsmarkedet er fortsatt 
vanskelig og bruttoledigheten høy. 
Det har vært god økonomistyring gjennom hele året og årsaken til underforbruket ligger på 2 
faktorer. Lavere sosialhjelpsutbetalinger i desember enn forventet og at noen utgifter ikke 
kom før årsskiftet som planlagt, men kommer i 2017 isteden. 
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Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  146.900   158.418   181.864   147.428   -34.436  -23,4 % 
Sum inntekter  -73.298   -85.494   -109.622   -73.187   36.435  -49,8 % 
Netto driftsramme 
enheten  73.602   72.924   72.242   74.241   1.999  2,7 % 

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 samarbeider tett med disse, og 
samarbeidet og integrasjonen er økende som følge av kommunens store satsing på 
området. 
For å løse levekårsutfordringene er aktiv næringsutvikling vesentlig. NAV er aktiv i forhold til 
å bistå bedrifter med oppbemanning, nedbemanning og omstillingsprosesser. Når det gjelder 
nyetableringer og vekst samarbeider NAV tett med etablerersenteret og kommunens 
næringsavdeling. Det er stor aktivitet rundt nyetableringer noe som kan være positivt for 
regionen på sikt. Sosialt Entreprenørskap 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 arbeidsavklaringspenger, 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. Disse er heldigvis redusert en og del. Dette har blant annet med at de desentraliserte 
asylmottakene er nedlagt. 
NAV Arendal stiller aktivitetskrav til alle sine brukere. Utfordringen for en stor kommune er å 
drifte selve aktiviteten. I 2015 og 16 har det vært prøvd ut mange praktiske tilnærminger til 
aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp. NAV Arendal har et godt samarbeid med sosiale 
entreprenørers som Gateentreprenørene til Kirkens Bymisjon. I tillegg har vi et nært 
samarbeid med Durapart og Proflex. 
Utgifter bolig 
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Flyktninger 
NAV Arendal har bosatt 115 flyktninger i 2016. Kommunen mottar det volumet som IMDI 
anmoder om. I 2016 har kommunen jobbet med å bedre det helhetlige arbeidet rundt 
flyktninger. Kommunen er med i KS sitt program rundt inkludering og det er ansatt 
Inkluderingskoordinator. De mest aktuelle enhetene som NAV, Arendal Voksenopplæring og 
oppvekst har ukentlige møter rundt temaet. 
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 Arendal 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. 

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. Det henger likevel tett sammen med 
tilgangen på statlige tiltak.  

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

Rus og psykisk helse 
Arendal kommune og NAV Arendal har forbedret arbeidet mer rusavhengige vesentlig i 2015 
og 2016. NAV har etablert en ruskonsulent og man har fått fagansvarlige for rus i de fleste 
team. Statens Helsetilsyn gjennomførte tilsyn med Kommunens rusarbeid høsten 2015 og 
konkluderte med at de ikke ønsket å gi hverken avvik eller merknader. Helseforetaket har 
ansvaret for rusbehandling. Det er fortsatt lang og til dels økende ventetid på behandling. 
Dette er bekymringsfullt. En konsekvens av dette er at enheten må dekke 
institusjonsopphold i påvente av plass via SSHF. NAV har i snitt hatt 4 brukere i private 
institusjoner i 2016. 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 aktivt med tiltak i 
etterkant av undersøkelsen slik at man kan forbedre disse ved systematisk arbeid. Enheten 
hadde som mål å score over en indeks på 24 noe man har gjort i 2015 og 2016. 
NAV har årlig brukerundersøkelser som viser en årlig forbedring nasjonalt, og for NAV 
Arendal sin del en god forbedring de siste 2 årene. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enheten har et aktivt HMS-utvalg som jobber fram tiltak som legges inn i HMS-planen. 
Denne følges opp gjennom året. Enheten jobber sammen med Agder Arbeidsmiljø og bruker 
aktivt tiltak som «Raskere Frisk», et treningstiltak med veiledning som har hatt positiv effekt. 
Sikkerhet er viktig ved et NAV kontor. Alle ansatte fått kompetanseheving på området. 
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Lokalene til NAV Arendal er også bygd om med 2 dører i alle møterom, og hatt 
sikkerhetsgjennomgang av konsulent fra Arbeids direktoratet. 

Avvik 
Det er jevnlig utagerende situasjoner ved NAV Arendal. Det er jobbet mye med sikkerheten. 
Det har bare vært en hendelse med fysisk vold, men 21 andre hendelser som veiledere har 
følt truende. Alle hendelser er håndtert og lukket. 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 46,4 48,4 50,4 52,8 
 
Det er flyktningsituasjonen som er bekgrunn for økningen i årsverk de siste årene. 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,5 2,0   
Fravær langtid (%) 5,8 7,8   
Nærvær (%) 91,7 90,2 92,6 92 

 
Det jobbes aktivt med nærvær gjennom HMS planen og med den enkelte for å forebygge å 
få sykemeldte raskere tilbake i arbeid.  
  



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

190 
 

76 – Østre Agder Krisesenter 
Enhetsleder: Turid Holst-Pedersen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  8 836   9 341   10 198   9 933   -265  -2,7 % 
Sum inntekter  -4 843   -5 131   -5 951   -5 226   725  -13,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  3 993   4 210   4 247   4 707   460  9,8 % 

 
Overskuddet skyldes i hovedsak større inntekt av refusjon på sykepenger enn medgåtte 
utgifter til sykevikarer. Vikarbehovet har vært vurdert fortløpende. Oppgaver som har krevd 
kontinuitet har blitt lagt til fast ansatte så langt det har vært mulig.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Krisesentertilbudet er en lovpålagt tjeneste som tilbyr hjelp til barn, kvinner og menn som er 
utsatt for eller vitne til vold og trusler i nære relasjoner. Dette innebærer oppgaver som 
døgnkontinuerlig telefonvakt, botilbud, dagsamtaler, informasjonsarbeid, faglig og praktisk 
oppfølging og bistand. 
Krisesentertilbudet for kvinner og barn og tilbudet til menn er geografisk adskilt. 

Østre Agder Krisesenter - aktivitet 2014 2015 2016 

Dagbrukere kontakt/besøk 429 267 164 
Kvinner på opphold i krisesenteret 53 46 42 
Menn på opphold i krisesenteret 4 4 4 
Antall barn på opphold I krisesenteret 27 20 34 
Overnattingsdøgn voksne 1 827 2 240 1 345 
Overnattingsdøgn barn 1 464 1 186 573 
Arendal kommunes andel beboere i % 55 50 45,7 

 
Økningen på antall barn som har fått tilbud ved krisesenteret, skyldes trolig at noen av 
kvinnene har hatt med seg opptil 3-4 barn og at det dermed er mer tilfeldig enn en tendens. 
Antall overnattingsdøgn i 2016 har gått ned både for voksne og barn. Det har vært fokus på 
at botilbudet skal være et kort, midlertidig tilbud i tråd med krisesenterloven. Oppfølgingen er 
individuell og lengde på botid vurderes fortløpende ift risiko, boevne og helsetilstand. 
Nedgang i antall dagsamtaler kan ses i sammenheng med økt henvisning til andre tjenester.  

Barn på krisesenteret: 
Barna på krisesenteret har fått tilbud om samtale, hjelp og støtte fra egen barnefaglig 
terapeut på krisesenteret. Aktiviteter har vært gjennomført på krisesenteret, i tillegg til 
aktiviteter i regi av frivillige, bl.a. Røde Kors og Redd barna.  
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Aktuelt samarbeid med skole og barnehage har vært opprettet. Det har vært rettet fokus på 
at barn/ungdom blir kartlagt raskt ift behov for hjelp og behandling ut ifra 
opplevelse/situasjon. 

Menn  
Krisesenterloven sier at botilbudet for kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Østre Agder 
krisesenter har en egen leilighet og 1 mannlig ansatt i 60 % (Miljøterapeut). Det har vært 
fokus på å etterstrebe et likeverdig tilbud for kvinner og menn. 

Samarbeidende tjenester:  
I tillegg til løpende samarbeid med spesielt Nav og barneverntjenesten, har enheten og 
Familievernkontoret gjennomført 2 samarbeidsmøter. ATV (alternativ til vold) og enheten har 
hatt 1 samarbeidsmøte. 

Risikovurdering. 
Avvergerplikten har vært gjennomført, politiet får beskjed når voldsoffer reiser tilbake til 
voldsutøver. 
Opplysningsplikten til barneverntjenesten i aktuell kommune er gjennomført. Når barn har 
vært vitne til eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner, vurderes alltid opplysningsplikten. 
Det har vært gjennomført risikovurdering i samarbeid med politiet og KF Eiendom. Flere 
sikkerhetstiltak er etablert. Det gjelder bygget og sikkerhetsrutiner for øvrig.  
Det er inngått avtale med tilkalling av Securitas. Det gjelder spesielt ved inntak på natt og 
ved avvisning, der det ikke er naturlig å tilkalle politiet..  

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien Sammen for framtida Arendal 23 er kjent for alle ansatte i enheten og 
har vært utgangspunktet for videre planlegging og tilrettelegging av tjenesten, samt i 
utviklingen og vedlikeholdet av et godt arbeidsmiljø og en god faglig tjeneste. 
Arbeidsgiverstrategien har vært førende i arbeidet med MU.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Enheten har hatt fokus på videreutvikling av ansattes kompetanse og etablering av større 
felles deling av kompetanse. Aktivitetsplan for 2016 hadde prioritert satsning på kompetanse. 
Enheten har gjennomført en fagdag med fokus på Lov om krisesenter og annet lovverk som 
berører enheten.  
I tillegg har ansatte deltatt på flere ulike kurs/konferanse/seminar som belyser temaet «Vold i 
nære relasjoner», relatert til barn og voksne voldsutsatte. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
HMS utvalget har hatt ansvar for:  

• Gjennomføring av brannøvelse for alle ansatte, med bistand fra Østre Agder brannvesen.  
• Gjennomføring av vernerunde. 
 
Stab personal/ Agder Arbeidsmiljø/Hovedverneombudet har i samarbeid med HMS utvalget 
hatt gjennomgang av enhetens HMS arbeid.  
Enheten har hatt 4 HMS utvalgsmøter. HMS virksomhetsplan har vært førende for tema.  

Avvik 
Kommunens rutine på elektronisk avviksmelding er mer kjent i enheten enn i 2015. 
Avviksmeldinger på eiendom og fast inventar sendes via Helpdesk til KF Eiendom.  
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Avvikene håndteres fortløpende og alle ansatte blir orientert på mail om håndteringen av 
hvert avvik. Aktuelle avvik håndteres også i personalmøter. 
Det er rapportert HMS avvik som gjelder utagering fra beboere mot ansatte. I 2017 skal 
hendelser ift ansatte som kan utsettes for trusler og vold i arbeidet risikovurderes og aktuelle 
tiltak utover eksisterende igangsettes. 
Under «annet» på Kvalitetsavvik gjelder flere avvik beboere som ikke lukker vinduer når de 
forlater rommene. Det er utarbeidet kontrolliste som innebefatter sjekk av vinduer.  
For å sikre god kvalitet på tjenesten gjennom tilfredsstillende intern informasjonsflyt, ble 
Jobpulz fagprogram innkjøpt høsten 2016. Opplæring til alle ansatte ble gitt 10.november. 
Samme dag ble programmet tatt i bruk. Tilpasninger har blitt foretatt og programmet har 
fungerer etter forventningene! 

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 6 +6 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 3 +3 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 1 +1 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 2 +2 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 0 1 +1 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 6  
Alvorlig 0 4  
Meget alvorlig 0 3  

Innmeldte avvik  0 13 +13 
 

 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Medisinering 0 0 0 
Skade/ fall 0 0 0 
Trusler og vold mellom brukere 0 1 +1 
Helsemessige forhold 0 0 0 
Øvrig brudd på lov, forskrift, vedtak 8 1 -7 
Forsinket saksbehandling 0 0 0 
Annet 12 10 -2 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 5  
Alvorlig 15 6  
Meget alvorlig 5 1  

Innmeldte avvik  20 12 -8 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk   9,41 9,91 
 
Enheten har f.o.m. 2016 9,91 årsverk. Dette var en økning fra 2015 på 0,5 årsverk. 
Ressursen ble tilført enheten i forbindelse med omlegging av driften til turnusarbeid (35,5 t/u) 
for alle ansatte i enheten fom. 15.februar 2016. Bakgrunnen for denne endringen var at 
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kvelder og helger var veldig sårbare med kun en ansatt på jobb, som i tillegg til oppfølging av 
beboere, skulle ha telefonvakt og mottak av nye brukere. Endringen oppleves som økt 
kvalitet på tjenesten.  
Ved sykefravær og fravær har vikarbehovet blitt vurdert fortløpende.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 3,5 2,7  2,0 
Fravær langtid (%) 6,7 24,8  5,0 
Nærvær (%) 89,9 72,5 92,2 92,2 

 
Enhetens høye langtidsfravær er ikke arbeidsrelatert. Enheten har 14 ansatte og det gir 
dermed stort utslag på tall ved fravær.  
Sykefravær/nærvær har vært fast punkt på alle personalmøter i 2016. Sykefraværet har vært 
fulgt opp etter gjeldende retningslinjer.  
I oppfølgingen har leder hatt bistand fra Agder Arbeidsmiljø og stab Personal. 
  



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

194 
 

77 – Østre Agder  
Enhetsleder: Ole Jørgen Etholm 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  -   33 291   39 443   33 835   -5 608  -16,6 % 
Sum inntekter  -   -30 697   -26 893   -21 285   5 608  -26,3 % 
Netto driftsramme 
enheten  -   2 594   12 550   12 550   -0  0,0 % 

 
I samsvar med vedtektene gjøres regnskapet for Østre Agder opp slik at Arendal kommunes 
utgifter samsvarer med avtalt kontingent og kommunens avtale bidrag til de ulike satsingsfelt 
og driftsoppgaver. Regnskapet balanseres gjennom av setning til fond eller innhenting av 
fond 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Tjenesteproduksjon organiseres gjennom ulike vertskommuneløsninger. Østre Agder ivaretar 
felles drifts- og utviklingsarbeid innenfor veilys. Videre er det felles næringssatsing. Østre 
Agder koordinerer regionens innsats for å styrke bruk av velferdsteknologiske løsninger. 
Samarbeidet ivaretar oppfølging av Samhandlingsreformen. 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien er gjennomgått med de ansatte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Enheten har for få medarbeidere til å få egne tall 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Som det framgår av nærværsstatistikken er det lite behov for oppfølging av syke 
medarbeidere. 

Avvik 
Ingen avvik er registrert 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk   4 5 
 
To personer ivaretar sekretariatsfunksjoner. To medarbeidere ivaretar driftsrelaterte 
funksjoner – KØH og veilys. En person har jobbet med oppfølging av strategisk næringsplan. 
I tillegg har Østre Agder en person som arbeider med e-helse og velferdsteknologi, men 
vedkommende har Risør som vertskommune. 
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,0 0,8   
Fravær langtid (%) 1,1 0,1   
Nærvær (%) 96,9 99,2 92,6  

 
Østre Agder utarbeider en egen årsmelding som i detalj redegjør for virksomheten. Det 
henvises til denne for å få innsikt over det arbeidet som ivaretas gjennom interkommunale 
løsninger. 
  

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2017/02/vedlegg-sak-16-17-Arsmelding-2016-etter-radmannsbehandling.pdf
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80 – Legevakten  
Enhetsleder: Arnhild Glendrange Lund 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  26 399   27 817   28 213   26 932   -1 281  -4,8 % 
Sum inntekter  -16 951   -17 649   -18 041   -16 805   1 236  -7,4 % 
Netto driftsramme 
enheten  9 448   10 169   10 172   10 127   -45  -0,4 % 

 
Legevakten i Arendal har drevet stramt hele året, men går med et lite underskudd som 
skyldes at nytt nødnett ble brukerfinansiert.  

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Legevakten i Arendal er sikkerhetsnettet for alle innbyggere i Arendal og de ni andre 
samarbeidskommunene. Legevakten har telefonformidling for Valle og Bykle kommuner.  
Fra 1.september 2016 ble Legevakten telefonformidler også for Evje og Hornnes og Bygland.  
Legevakten har drevet overgrepsmottak fra 2007 frem til 1. april 2016. Ansvaret for seksuelle 
overgrep ble da overført til spesialisthelsetjenesten, og ett felles overgrepsmottak for begge 
Agder-fylkene ble opprettet ved akuttmottaket på sykehuset i Kristiansand. 
Legevakten dekker stadig flere innbyggere, tall fra 3.kvartal 2016 (tall fra SSB) var 95 147 i 
ordinær legevakt og 7 063 på telefonformidling, totalt 102 210 innbyggere. 
Totalt antall henvendelser i 2016 var 44 904 hvorav 24 563 endte som konsultasjon med 
lege. Antall sykebesøk var 2 189. 
Grunnet skifte i journalsystem høsten 2015, er det ikke sammenlignbare tall fra tidligere år.  
Antall klager mottatt i 2016 var 14, der 4 kom via Fylkeslegen. 

ÅR 2013 2014 2015 2016 

Via Fylkeslegen 4 4 4 4 
Totalt 20 22 16 14 

Vold i nære relasjoner 
Vold i nære relasjoner er en kommunal oppgave, som legevakten har hatt fokus på i mange 
år med bevisstgjøring og kompetanseheving. Det er ingen sentrale føringer på hvordan 
denne oppgaven skal løses, men den nye akuttforskriften stiller krav til at alt helsepersonell 
på legevakt skal ha gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering. Vi ser at det er stor 
avstand mellom dagens tilbud og slik vi ønsker at tilbudet skulle være. Dette skyldes at dette 
er en tidkrevende pasientgruppe, som er vanskelig å gi et tilfredsstillende tilbud innenfor 
dagens vaktsystem. 
Nytt nasjonalt nødnett 
Nytt Nødnett ble satt i drift for AMK Sørlandet i februar 2016. I september ble Nødnettet tatt i 
bruk på legevakt og akuttmottak. Innen oppstart hadde vi reopplæring av alle sykepleierne. 
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Arbeidet med beredskapsplan for flytting av legevakten i en eventuell krisesituasjon, ble 
igangsatt høsten 2016. Denne vil ferdigstilles i 1. kvartal 2017. 

Legevaktens lokaler 
Legevaktsutredningen i regi av Østre Agder samarbeidet ble ferdigstilt i august 2014.  
En av hovedkonklusjonene var at legevaktens lokaler ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet 
for pasienter og ansatte, ivaretagelse av taushetsplikt og faktisk plassbehov. Arendal 
Bystyret bevilget i desembermøtet midler på 2017 budsjettet til utredning av nytt KØH/LV 
bygg. 

For å øke sikkerheten ved trusler og vold, ble det inngått et samarbeid med 
vektertjenesten på sykehuset fra 1. mai 2016. Vekterne befinner seg på sykehuset og 
kan yte rask bistand ved behov. 

Arbeidsgiverstrategien 
Arbeidsgiverstrategien er gjort kjent i personalgruppen og vil bli tatt opp igjen i 
medarbeidersamtalene fremover. Kommunikasjon og faglig utvikling er viktige elementer 
f.eks. i opplæring av nye medarbeider.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Personalseminaret i mai hadde fokusområdene fra Medarbeiderundersøkelsen som ett av 
flere tema. 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Personalmøter med undervisning har vært gjennomført hver måned. Den årlige 
brannøvelsen og opplæring i HLR (hjerte-lunge-redning) ble gjennomført i november. 
Legevaktens HMS utvalg har gått vernerunde og gjennomgått innkomne avvik.  
Legevakten er Miljøfyrtårnsertifisert og har fokus på søppelsortering, energi- og 
ressurssparing.  

Avvik 
Det ble levert 51 avvik i 2016, en økning på 6 fra året før. De fleste går på 
samarbeidsutfordringer med andre instanser og dataproblemer. Tre avvik gikk på trusler fra 
pasienter, ett av disse førte til anmeldelse. 

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 15,8 16,6 16,6 19,6 
 
På bakgrunn av underbemanning i mange år, konklusjonen fra legevaktsutredningen (2014), 
samt Akuttforskriften (april 2015) med bl.a. krav til svartid på telefon, ble det besluttet at 
bemanningen skulle styrkes fra 1. juli. Dette ble dekket med midler fra Østre Agder for 2016, 
og lagt inn i budsjettet fra 2017. 
Oppbemanning til tre sykepleiere på natt ble gjennomført i løpet av høsten, oppbemanningen 
på kveld og helg har tatt lengre tid enn ønsket, men blir iverksatt i løpet av 1. kvartal 2017.  
Ny overlege for KØH/LV startet opp 1. november. 
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,7 1,3  1,5 
Fravær langtid (%) 7,0 4,9  4,5 
Nærvær (%) 90,3 93,8 92,6 94 

 
Legevakten har fokus på å ha et arbeidsmiljø med høy trivsel, trygghet og høy faglig 
kompetanse. Vi har i mange år hatt et lavt sykefravær, noe vi har tolket som et tegn på godt 
arbeidsmiljø. Legevakten er en liten arbeidsplass, og fravær gir fort utslag på statistikken. 
Langtidsfraværet i 2016 var på 4,9 %, korttids 1,3 %.  
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81 – EMÅ flyktning 
Enhetsleder: Dorte Arvesen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  -   -   29 332   20 043   -9 289  -46,3 % 
Sum inntekter  -   -   -34 283   -21 950   12 333  -56,2 % 
Netto driftsramme 
enheten  -   -   -4 951   -1 907   3 044  -159,6 % 

 
Kommunen etablerte tiltak for bosetting av 28 ungdommer med bakgrunn i bystyrets vedtak 
om bosetting. På grunn av manglende anmodning fra IMDi resulterte det i ledig kapasitet på 
7 plasser. Den ledige kapasitet har hatt negativ påvirkning på inntektene. Hvilket medførte at 
overskuddet ble lavere enn meldt i 1. tertial. 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Enhetens tjenester 
Bosetting av i utgangspunktet 35 enslige mindreårige flyktninger ble redusert til 28, og 
resultatet ble 21 reelle bosettinger.  
Opprettelse av 3 nye bofelleskap:  

• 2 for barn under 15 år med oppstart i august 2016 og 1 bofelleskap for ungdommer over 
15 år med oppstart i oktober 2016.  
 

Det har vært stort fokus på å skape en VI følelse mellom gamle og nye avdelinger. I tillegg til 
å implementere prosedyre og rutiner i nye avdelinger. Enheten har jobbet systematisk med 
implementering av traumebasert omsorg som terapeutisk metode og faglig plattform. 
Samarbeidet med barnevernet har vært konstruktivt med gode prosesser.  

Arbeidsgiverstrategien 
Mestring, tidlig innsats og omsorgsbasert oppfølgning har vært vesentlig i arbeidet med 
traumebasert omsorg.  
Traumebevist omsorg har stort fokus på etisk bevissthet og gjøre «fra refleks til refleksjon» til 
en innarbeidet metodikk. Gjennom møtestruktur og ansettelse av miljøterapeut 1 i 
avdelingene har vi lagt et godt grunnlag for å skape god samhandling mellom leder og 
ansatte.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
2 avdelinger deltok i medarbeiderundersøkelsen. Resultatet av denne er det jobbet med, 
men ikke i den utstrekning som hadde vært ønskelig. Arbeidet med resultatet tas opp i 
avdelingene det gjelder. 
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Systematisk HMS-arbeid i enheten 
Enheten har en god struktur på HMS arbeidet, HMS er tema på alle avdelingsmøtene. HMS 
utvalget har hatt møter i henhold til årshjulet. Det har spesielt vært fokus på å sikre 
arbeidsforholdene i de nye avdelinger.  

 HMS-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Brudd på lovverk/prosedyre 0 0 0 
Fysiske forhold som medfører risiko/fare 0 1 +1 
Brannvarslere/slukningsutstyr/-
skilting/rømningsveier 0 2 +2 

Arbeids- og verneutstyr 0 0 0 
Mobbing/trakassering 0 0 0 
Trusler/vold 0 1 +1 
Kjemikaliehåndtering 0 0 0 
Annet 3 1 -2 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 1 0  
Alvorlig 2 5  
Meget alvorlig 0 0  

Innmeldte avvik  3 5 +2 

Avvik 
Enheten melder få avvik selv om vi har etablert 3 nye bofellesskaper, Det har vært iverksatt 
tiltak for å få disse lukket. Avdelingene drøfter melding om avvik på personalmøtene.  

 Kvalitetsavvik-avvik 2015 2016 Endring 

Avvikstype 

Medisinering 0 4 +4 
Skade/ fall 0 0 0 
Trusler og vold mellom brukere 0 0 0 
Helsemessige forhold 0 1 +1 
Øvrig brudd på lov, forskrift, vedtak 1 0 0 
Forsinket saksbehandling 0 0 0 
Annet 1 4 +4 

Alvorlighetsgrad 
Lite alvorlig 0 3  
Alvorlig 1 4  
Meget alvorlig 1 2  

Innmeldte avvik  2 9 +7 
 
Avvikene er raskt lukket med tiltak som har hatt god effekt.  

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk  11,18 16,46 36 
 
I 2015 opprettet vi 1 ny avdeling og i 2016 ble det opprettet 3 nye avdelinger. Dette er 
forklaringen på endringer i årsverk. 
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Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%)  1,6   
Fravær langtid (%)  7,7   
Nærvær (%)  90,7 92,6  

 
Enheten har benyttet tiltaket Raskere frisk i flere tilfelle, både under sykemelding og for å 
forhindre sykemeldinger. Det har vært mulig i flere tilfeller å tilrettelegge for sykemeldte 
medarbeidere for å øke nærvær. 
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88 – Rådmannen med staber 
Enhetsleder: Harald Danielsen 

 

Bystyrets vedtatte budsjettramme  
Tall i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Sum utgifter  564 515   835 552   941 594   941 462   -132  0,0 % 
Sum inntekter  -83 334   -160 027   -209 715   -176 321   33 395  -18,9 % 
Netto driftsramme 
enheten  481 181   675 524   731 879   765 142   33 263  4,3 % 

 
Samlet resultat for enhet 88 viser et mindreforbruk på 33 mill. kroner for 2016. Tabellen over 
viser store merinntekter for enheten. Det er tilhørende økte utgifter knyttet til disse 
inntektene. Det er likevel tilnærmet balanse i sum utgifter som følge av mindreforbruk i andre 
store utgiftsposter, og det er dette som er hovedårsaken til enhetens positive resultat. Det 
vises til kommentarer under det enkelte ansvarsområdet. 

Ansvarsområde 880 – Enhetsadministrasjon rådmannen 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Netto driftsramme  
enheten 75 329   7 013   11 064   10 859   -205  -1,9 % 

 
Budsjettområdet for rådmannen inkluderer kostnader knyttet til lederlaget og rådmannen, 
samt juss nettverket. Resultatet er litt i overkant av tildelt ramme, noe som skyldes 
uforutsette utgifter. 

Ansvarsområde 884 – Kultur, infrastruktur og utvikling 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  16 029   33 486   35 046   36 511   1 465  4,0 % 

 
Rådmannens stab Samfunnsutvikling 884 (kultur, infrastruktur og utvikling) har et positivt 
resultat på 1,465 mill. kroner. Hovedårsaken til dette beløpet er at 1,2 mill. kroner i tilskudd til 
Sykkelbyen Arendal er inntektsført på 2016. Utgiftene vil komme i 2017.  

Ansvarsområde 885 – Helse og levekår 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Netto driftsramme  
enheten  98 186   48 605   51 956   54 022   2 066  3,8 % 

 
Rådmannens stab helse og levekår 885 har et positivt resultat på 2,066 mill. kroner. Årsaken 
til dette er vakante stillinger og inntekt mottaksplasser flyktninger. Et avvik kommenteres 
spesielt og det er kostnad utskrivningsklare pasienter som har et merforbruk på 770 000 
kroner. 
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Ansvarsområde 886 – Pedagogisk virksomhet 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Netto driftsramme  
enheten  283 685   269 862   270 675   277 372   6 697  2,4 % 

 
Rådmannens stab oppvekst (skoler og barnehager) har mindreforbruk på til sammen 6,7 mill. 
kroner. Det er et merforbruk på skoleskyss på ca. 2,9 mill. kroner. Dette oppveies blant annet 
av merinntekter på refusjoner (blant annet gjesteelever) etc. Skoleområdet har et merforbruk 
på 1,2 mill. kroner. Barnehageområdet har et mindreforbruk på ca. 8,1 mill. kroner. 
Hovedårsaken er færre barn enn budsjettert i private barnehager høsten 2016 og høyere 
refusjoner pga. gjestebarn fra andre kommuner. 

Ansvarsområde 887 – Personal og kvalitet 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  -   70 562   68 679   74 005   5 326  7,2 % 

 
Ansvarsområdet 887 omfatter i hovedsak stab personal og kvalitet, IKT, stillingsbank, 
tillitsvalgte og lærlinger. Ansvarsområdet har totalt et mindreforbruk på 5,3 mill. kroner. 
Gjennom året har det vært vakante stillinger, nærværsprogrammet har hatt lavere utgifter og 
kommunens fellesutgifter innen personal er noe lavere enn budsjettert. Innen IKT er det et 
positivt avvik som i stor grad skyldes at kommunen har mottatt sin andel av overskudd i IKT- 
Agder for 2015. 

Ansvarsområde 888 – Økonomi 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  -   244 998   292 098   298 699   6 601  2,2 % 

 
Rådmannens stab økonomi har et resultat som er 6,6 mill. kroner lavere enn tildelt 
nettoramme. Dette skyldes i hovedsak vakanser i staben og positivt samlet resultat innen 
sentrale pensjonsposter. 

Ansvarsområde 889 – Lønnsrelaterte avsetninger 

Økonomi Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Reg. 
budsjett 

2016 

Avvik 2016 
I kr I % 

Netto driftsramme 
enheten  4 362   999   2 362   13 674   11 312  82,7 % 

 
På kapittel 889 budsjetteres kostnader til årets lønnsoppgjør og uforutsette kostnader. I 2016 
ble det et mindreforbruk på vel 11 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at lønnsoppgjøret 
ble mindre kostbart enn først antatt. 
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Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen  

Årsverk  
Fakta om enheten, per 
01.10.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 86 86 102,6 119 
 
I årsverkstallet er kun faste stillinger medregnet.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Enhetens 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1,3 0,9   
Fravær langtid (%) 2,9 3,0   
Nærvær (%) 95,7 96,1 92,6 95,5 

 
Det er ikke satt spesifikke mål for korttids- og langtidsfravær, men det er satt et nærværsmål 
for administrative stillinger på 95,5% innen utgangen av 2018. Nærværet har økt fra 2015 og 
er godt over målet.  
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Arendal Eiendom KF 
Daglig leder: Øystein Sangvik 

 

Foretakets satsingsområder i virksomhetsplanen 
Bystyrets bestilling, i budsjett- og handlingsplan, betyr at hovedaktiviteter for Arendal 
eiendom KF videreføres. Reduserte økonomiske rammer for 2015 og 2016 har påvirket 
foretakets økonomiske handlingsrom, og vil også kunne få betydning for måloppnåelse i 
kommende handlingsplanperiode. 
Sett i forhold til mulighet for å få måloppnåelse står bystyrets bevilgede rammer for 2017 
likevel bedre i samsvar med bestillingen. Denne er presisert og konkretisert ved styrets 
vedtatte strategidokument.  
Det vil være en særlig oppfølging på følgende aktiviteter i 2017: 

• Foretaket er tildelt 16,2 mill. kroner i statlige sysselsettingsmidler for 2017. Det er gjort en 
prioritering av tiltak, vedtatt i styret, hvor sanitæranlegg skole- og omsorgsbygg er gitt 
prioritet. Det er hensyntatt at tiltakene skal ha sysselsettingseffekt og bidra til at det 
generelle vedlikeholdsetterslepet reduseres. Det er gitt signaler om mulighet for ytterligere 
tiltaksmidler i løpet av 2017 

• Organisatoriske tiltak som skal understøtte kulturbyggingen i organisasjonen, hvor målet 
er at et godt arbeidsmiljø kombineres med effektiv drift og høy måloppnåelse. Det 
gjennomføres effektiviseringstiltak i eiendomsdrift bla ved å digitalisere kommunikasjon i 
renhold og gjøre forsøk med innføring av «rengjørings-roboter» 

• Videreføring av kvalitetsarbeid hvor oppfølging av revisjon etter OHSAS18001 (HMS) og 
forberedelser til innføring av ISO14001 (Miljø) 

• Gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet på formålsbygg og ferdigstillelse av rapport om 
teknisk standard og vedlikeholdsnivå på svømmebasseng 

• Økonomioppfølging hvor styrets målsetting om økonomiske resultater følges opp 

Arbeidsgiverstrategien 
Arendal eiendom KF har felles arbeidsgiverstrategi som Arendal kommune. 
«Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre 
ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Vi har 
forventninger til faglig utvikling, godt lederskap og et arbeidsmiljø preget av mangfold og 
arbeidsglede» 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Det er i 2016 behandlet 2768 (2731 i 2015) kundehenvendelser fra Helpdesk. Eiendomsdrift 
har satt et servicekrav på behandling av kundehenvendelser i Helpdesk innen 3 dager. 
Kundeundersøkelse ble sendt ut i september. I kundeundersøkelsen ønskes svar på hvordan 
service og kvalitet på utførte tjenester oppleves av kundene. Svarprosenten (43 %) er noe 
lav.  
Hovedinntrykket er at kundene er godt fornøyd med tjenestene som leveres. 
På spørsmålet om «Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestene fra Eiendomsdrift?» svarte 
72,4 % at de er veldig eller svært fornøyd med tjenestene. 
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Systematisk HMS-arbeid i foretaket 
Foretakets HMS-utvalg er sammensatt av lokale tillitsvalgte, verneombud, HMS-leder og 
ledelse. Utvalget har gjennomført 6 møter i 2016 og behandlet 31 saker. Utvalget har i 2016 
gjennomført 40 timers kurs for nye medlemmer av utvalget og oppfriskningskurs for andre 
medlemmer. 
Sertifisering, håndtering av avvik, sykefravær og gjennomføring av vernerunder har fått stor 
oppmerksomhet i år.  
 
Arbeidet med oppfølging og forbedring i henhold til OHSAS 18001 har vært videreført og 
revisjon er foretatt av Det Norske Veritas. Foretaket er i ferd med å lukke siste avvik etter 
denne revisjonen.  
• Det er gjennomført opplæring av ansatte hvor HMS Håndboken og alle nye prosedyrer 

har vært tema  
• HMS-håndboken er revidert, og egen folder med prosedyrer er fordelt ut på den enkelte 

arbeidsplass 
• Intern revisjon er gjennomført i samarbeid med Agder Arbeidsmiljø  
 

Årsverk 
Fakta om foretaket, 
per 31.12.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 126 127 127 127 
 
 

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Foretakets 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 2,22 1,86   
Fravær langtid (%) 7,46 2,64   
Nærvær (%) 90,32 95,5  94 
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Det totale sykefraværet i 2016 er på 4,5 % mot 9,68 % i 2015. Dette er en svært positiv 
utvikling og historisk lavt, sett i forhold til tidligere fraværstall for Arendal eiendom.  
Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:  

• Innført system for registrering av sykefravær på den enkelte avdeling. Rapportering av 
fraværstall. Innføring av målkort tilpasset utfordringen i den enkelte avdeling med bistand 
og oppfølging av personalkonsulent.  

• Den sykemeldte blir raskt kontaktet, og tett fulgt opp, av nærmeste leder ved sykefravær 
hvor det avklares behov for midlertidig tilrettelegging eller andre tiltak etter funksjonsevne.  

• Øvelsesterapi, (trening, øvelser og oppfølging av fysioterapeut) i forhold til muskel/skjelett 
plager. 

• Tett samarbeid med fast kontaktperson i NAV. Samarbeid med Quick Care (fysioterapeut) 
og Agder Arbeidsmiljø. Møter med sykemelder / fastlege ved behov. 

• Helse, miljø og sikkerhet som fast punkt på alle personalmøter. Informasjonsfilm om 
sykefravær- oppfølging og muligheter, vist til alle personalgrupper. 

  



Årsrapport 2016                   Arendal kommune | 2017  

 

208 
 

Arendal Havnevesen KF 
Daglig leder: Rune Hvass 

 

Foretakets satsingsområder i virksomhetsplanen 
Mål 2016 Måloppnåelse 2016 

- Øk. overskudd fra drift - Ca. 1,5 % / 402 000 kroner i netto øk. overskudd 
- Økt aktivitet, lokal og regional 

verdiskapning. 
370 000 tonn over kai – betydelig transportarbeid for lokale 

transportører /leverandører. 
- bedriftsetablering Kontrakt etablering og langtidsleie Miljøkalk AS. 
- bedriftsetablering Kontrakt etablering og langtidsleie Skanska asfalt AS 

- Rigghavn 
- Markedet for rigg vedlikehold- svært dårlig. Vedtatte 

investeringer avsluttet. 
- rigg HAVEN opplag 150 døgn  

- Ro-ro infrastruktur - Ingen aktivitet 

- Bulkhavn 

2016: 371 718 tonn / 220 anløp 
2015: 387 218 tonn / 211 anløp 

Tømmer/flis bark= 57 % / stein/sand= 25 % / veisalt 16 % / div 
stykkgods 4 % 

- Godsoverføring fra vei til sjø i tråd 
med nasjonale føringer 

- Miljøomlegging av nærings transporter -vanskelig å måle. 
- Ny vei havn –Fv 410 planlegges 
- Samarbeid utredet med andre havner. 

- Miljøtiltak - Landstrøm tilsagn investering 15,2 mill. kroner fra Enova- 
gjennomføres 2017 

- Etablere drivstoff fyllestasjon 
fiske/lystbåt - Etablert Barbu 2016 

- Utvide butikkdel Fiskemottak - Gjennomført 

- Lokalferge trafikken 

- Etablere fergeleie Vitenplassen – ikke gjennomført. Dagens 
ferger skiftes ikke ut.  

- Etablere trafikknutepunkt Kolbjørnsvik –pågår. 
- Etablere trafikknutepunkt Fergekaia sentrum –pågår. 
- Miljøomlegging fergedrift – pågår 

- Gjestehavn: etablere basseng og 
flytende installasjoner 

-  Sprekkdannelse: betydelige ekstrautgifter, og manglende 
inntekter sommeren 2016. 

- Antall gjestehavnsdøgn 5400. Høyeste målt 
- Småbåt.  

Sluttføre vedtatte havner i Barbu. 
Ny pir Kuviga og etablere Gårdalen 
 

- Barbubukt utsatt delvis gjennomført 
- Kuviga: Rettsak om rettigheter i sjø. Ikke etablert 
- Gårdalen: Klagesaker – havnen ikke utleid 

- Cruise. 
ca. 10 skip i sesong 

- Etablere lokal nettverk 
 

- 5 anløp 2016.  
-  
- Pågår 

Arbeidsgiverstrategien 
Arendal havn KF er medlem av KS bedrift Havn, og følger bestemmelser i hovedavtalen og 
Hovedtariff avtalen. 
Arendal havn KF leier i stor grad inn tjenester fra lokale maskin entreprenører og andre for å 
gjennomføre laste og losse operasjoner i havn. Dette gir merverdi lokalt, men gir også 
utfordringer innen HMS, der havnen fastsetter minimumskrav og alle aktører er ansvarlige for 
egen sertifisering og oppfølging av gjeldene regelverk. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 
Intet å rapportere. 
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Systematisk HMS-arbeid i foretaket 
Alt arbeid, alle oppdrag og enhver oppgave som utføres av oss eller for oss skal utføres 
sikkert. 
Planlegg grundig, informer alle, følg gjeldende instrukser og bruk alt påkrevd verneutstyr 
Målet er ingen personskader, ingen varige men, ingen unødig miljøpåvirkning ingen skade 
på eiendeler, utstyr eller eiendom.  

Årsverk (fast ansatte + nav arbeidstrening) 
Fakta om foretaket, 
per 31.12.16 2013 2014 2015 2016 

Antall årsverk 7,2 8,2 8,7 10,7 
 
Arendal havn KF leier inn mye arbeidskraft (kranførere – hjullasterførere - elektrikere mm) 
Anslått antall årsverk direkte varierer, men snitt anslått til innleid er ca. 5). Sesongdrift 
Gjestehavnen engasjerer ca. 25 ungdom. Arendal havn KF legger til rette for omfattende 
verdiskapning og arbeidsplasser i næringslivet hos 3de parts bedrifter og kontraktører. Dette 
gjelder spesielt entreprenører, transport og logistikkaktører, leverandører, overnatting mm. 
Den direkte virkningen av denne verdiskapningen er vanskelig å tallfeste, men havnens 
virkning og bidrag til lokal og regionalt verdiskapning er betydelig. Utfordringer innen HMS 
knytter seg til det store antall bedrifter, fagområder og variasjonen i arbeid utført på havnens 
områder.  

Nærvær 

Styringsindikator 
Resultat Kommunens 

Mål 2016 
Foretakets 
Mål 2016 2015 2016 

Fravær korttid (%) 1 1  0,5 
Fravær langtid (%) 0,8 2  0,5 
Nærvær (%) 98,2 97 92,6 % 99 

 
Arendal havn KF viderefører en svært god statistikk for sykefravær / nærvær. Langtidsfravær 
er ikke arbeidsrelatert.  
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VEDLEGG: KOSTRA NØKKELTALL 
Barnehage Arendal 

2014 
Arendal 

2015 
Arendal 

2016 G13 2016 
Aust-
Agder 
2016 

Landet u. 
Oslo 201 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år  132 717 142 675 144 849 136 411 139 632 137 534 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90 90,7 92,4 92 91,6 91,5 

Andel barn med oppholdstid 33 timer +/uke i komm.bhg. 97 96,9 95,9 98,5 89 96,7 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 33 34 34,5 36,1 34,8 36 
Grunnskole       
Netto dr. utgifter til grunnskolesektor per innb 6-15 år 88 050 76 880 75 387 77 950 86 295 83 849 

Netto dr. utgifter til skolefritidstilbud, per innb 6-9 år 2 731 3 789,0 2 731,0 2 822,0 3 292,0 3 599,0 

Netto dr. utgifter til voksenopplæring, per innb 345 371,0 265,0 214,0 238,0 212,0 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 9,3 10,0 9,6 7,4 9,1 7,8 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 15,4 15,3 14,9 14,5 13,8 13,4 
Kommunehelsetjenesten       
Netto dr. utgifter pr. innbygger kommunehelsetjenesten 1806 2088 2150 2216 2387 2383 

Netto dr. utgifter til forebyggende arbeid helse pr. innb. 90 121 123 173 163 171 

Legeårsverk pr 10 000 innb. 10,3 8,5 8,7 10 10,3 10,7 

Omsorgstjenester       
Netto dr. utgifter pr. innb, pleie- og omsorgtjenesten 14 967 14 691 14 960 15 679 15 889 16 946 
Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av komm. pleie 
og omsorgstjenester 365 857 359 789 371 068 424 995 355 791 406 400 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av hjem.tjenester  207 879 203 507 208 286 256 792 210 316 246 456 

Andel innb 80 år og over, beboere på institusjon 14,9 14,1 13,1 11,5 13,0 13,0 

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinst. 98,3 98 96 94,6 98,2 95 

Korr. brutto dr. utgifter, institusjon, pr. kommunal plass 996 485 1 027 263 1 070 578 1 142 034 1 090 919 1 099 177 
Sosial - barnevern       
Netto dr. utgifter til sosialtj pr. innbygger 2 804 2 930 3 393 2 244 2 725 2 142 

Netto dr. utgifter til øk. sosialhjelp pr innb 20-66 år 2 327 2315 2462 1930 1969 1717 

Andelen sosialhjelpsmottakere ift innb 3,6 3,7 3,8   2,5 

Netto dr. utgifter pr innb 0-17 år, barnevernstjenesten 5 958 6 917 7 656 8 192 8 155 8 870 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innb 0-22 år 3,7 4,1 4,2  4,5 3,8 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 mnd. 41 81 93 87 87 85 
Kultur       
Netto dr. utgifter for kultursektoren pr innbygger 1 563 1 962 1 878 2 026 2 078 2 088 

Netto dr. utgifter til kommunale idrettsbygg pr innb 334 401 463 518 387 483 

Netto dr. utgifter til kommunale kulturbygg pr innb 138 321 191 258 310 238 

Netto dr. utgifter til folkebibliotek pr innb 279 293 286 259 288 277 

Netto dr. utgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innb. 94 137 79 163 118 161 

Netto dr. utg til komm. musikk- og kultursk. pr innb. 163 178 178 227 240 294 
Eiendomsforvaltning - Samferdsel - Bolig       
Netto dr. utgifter til komm eiendomsf pr innb 3748 4108 4120 4492 4535 4835 

Samlet areal på formålsbygg, kvm pr innb 4,8 4,6 4,5 4,4 5,2 4,8 

Bto. dr. utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern  163 665 184 492 212 504 187 518 146 243 135 959 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 15 16 16 19 19 21 
Utvalgte tjenesteindikatorer KOSTRA, ureviderte KOSTRA tall 2016 per 15.03.17      
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VEDLEGG: ÅRSVERK ENHETENE 
Enhet Navn enhet 2015-rapportering 

fra enhetene 
2016-rapportering 

fra enhetene 
03 Infrastruktur og geodata 103 102 

06 Kulturenheten 57 58 

10 Østre Agder Brannvesen 63 63 

16 Innovasjon og kommunikasjon 21 18 

17 Levekår 188 171 

18 Spesialpedagogisk 47 48 

19 Vitensenteret 10 8 

23 Arendal voksenopplæring 57 53 

25 Birkenlund skole 41 41 

27 Asdal skole 78 74 

28 Stuenes skole 53 57 

29 Nedenes skole 43 44 

30 Stinta skole 52 45 

31 Sandum skole 0  

32 Roligheden skole 50 49 

33 Hisøy skole 46 47 

36 Eydehavn skole 14 15 

37 Flosta skole 15 15 

41 Moltemyr skole 50 49 

42 Myra skole 25 23 

44 Nesheim skole 15 15 

46 Rykene Skole 23 26 

47 Sandnes skole 24 22 

50 Strømmen oppvekstsenter 34 33 

53 Tromøy barnehagene 21 18 

54 Hisøy barnehageenhet 25 24 

55 Barnehager Sentrum Øst 20 21 

56 Stinta barnehageenhet 26 26 

57 Jovannslia/Lia barnehage 30 27 

63 Øyestad barnehageenhet 29 26 

70 Koordinerende enhet 107 105 

72 Funksjonshemmede 173 176 

73 Hjemmebaserte tjenester 233 244 

74 Institusjon 298 309 

75 Nav-Arendal 50 53 

76 Østre Agder Krisesenter 9 10 

77 Østre Agder samarbeidet 4 5 

80 Legevakten 17 20 

88 Rådmannen m/stab* 103 119 
 Arendal kommune 2 253 2 259 

*Inkl. frikjøpte tillitsvalgte med 10 årsverk, stillingsbank med 2 årsverk, kommuneleger/turnusleger etc. med 11 årsverk 
og Nordisk informasjonskontor med 2 årsverk
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