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1 Innledning
Tertialrapportene er i første rekke en gjennomgang og vurdering av løpende drift
etter hhv. 4 og 8 måneder sett opp mot vedtatt budsjett. Det rapporteres på
økonomi og personalindikatorer, og driftsenhetene vurderer økonomisk prognose
frem mot regnskapsslutt.
Selv om vi etter at 2/3 av året ligger bak oss tilsynelatende ligger bedre an enn
budsjettert, viser årsprognosen vesentlig svakere resultat enn vedtatt budsjett.
Merinntektene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å dekke de til dels betydelige
budsjettoverskridelser som vi ser hovedsakelig på følgende områder:
•

Hjemmebaserte tjenester

•

Enhet institusjon

•

Barnevern

•

Enkelte skoler

•

Overføring private barnehager på grunn av vesentlig flere barn i barnehage enn forventet

•

Overføring til private skoler knyttet til spesialundervisning

Overskridelsene på de nevnte 6 områdene er så store at kommunen må påregne å gå med et
vesentlig driftsunderskudd i 2018, og dermed må bruke fondsmidler for å komme ut i balanse på
regnskapets bunnlinje.
Rådmannen har stort fokus på å levere et regnskap med så lite driftsunderskudd som overhodet
mulig innenfor rammen av faglig forsvarlighet. Enkelte av postene med merforbruk, som overføring
til private barnehager, er ikke mulig å ta ned med tiltak, mens andre merforbruk knyttet til egen
tjeneste kan være mulig å redusere noe i lys av en samlet stor utfordring med merforbruk.
I lys av at utsiktene for 2019 vurderes å bli strammere enn de er i 2018 jaktes det kontinuerlig på
tiltak som kan opprettholde eller forbedre kvalitet med mindre ressursbruk. Innovasjon og lean er
stikkord for forbedringsarbeidet, og situasjonen inviterer til å arbeide på enkleste og mest
kostnadseffektive måte. Kommunens ansatte er den største ressursen i dette arbeidet, og det er
avgjørende for tilfredsstillende resultater at organisasjonen klarer å hente ut og iverksette de
tanker og ideer om forbedringer som de ansatte har.
Befolkningsveksten i Arendal har vært noe større hittil i 2018 enn siste år, og arbeidsledigheten er
lavere enn på samme tid i fjor. Samtidig er skatteinngangen i Arendal svært lav sammenliknet med
gjennomsnittet for landet. Dette er et signal om at våre innbyggere samlet sett har vesentlig lavere
inntekt enn store deler av landet for øvrig. Arbeidet med næringsutvikling og tiltak som kan øke
antall arbeidsplasser og sysselsettingsgraden i kommunen må derfor fortsette med uforminsket
styrke.

2 Økonomisk utvikling
Økonomisk gjennomgang av status ved 2. tertial viser krevende økonomiske utsikter for
regnskapsresultatet 2018. Bystyret vedtok budsjett 2018 med bruk at disposisjonsfond for å
finansiere budsjettet i balanse. Det betyr at planlagte driftsutgifter overskred forventede inntekter.
Det ble også uttrykt at evnet. merforbruk i driftsenhetene kunne medføre en situasjon med negativt
resultat. Situasjonen har forverret seg gjennom året, og ved behandling av 1. tertial ble det lagt til
grunn et økende bruk av fondsmidler til å dekke løpende driftsutgifter.
Gjennom de månedlige rapportene har formannskapet fått løpende informasjon om status for
enhetenes drift, både totalt i forhold til vedtatt ramme, og særskilt i forhold til lønnskostnader. Det
er gjennom året angitt merforbruk hos enkelte enheter, noe som også fremkommer ved denne
tertialrapporten.
Ved 2. tertial så vil det ikke bli gitt økte driftsrammer til enhetene selv om det er stor sannsynlighet
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for merforbruk på enkelte tjenester. De merinntekter som rådmannen legger til grunn vil gå til å
redusere budsjettert bruk av fond, og samtidig iverksette tiltak for å begrense merforbruket.

3 Årsprognose
For å kunne gi en prognose for året har enhetene gitt en vurdering av forventet årsresultat.
Tabellen under oppsummere prognosen fra enheter i forhold til mulig merforbruk pr. sektor
(fagstaber er inkludert i sektor). I tabellen under er økte inntekter fra tilskudd hentet ut, som
foreslått i rådmannens oppsett. I sum angir enhetene et merforbruk på 43,6 mill. kroner.
Mesteparten av dette er i pedagogiske tjenester og Helse og levekår.
Gjennomgangen av kommunens inntekter (1A) avdekker også mulige økte inntekter fra
rammetilskudd, eiendomsskatt og tilskudd, og reduserte fellesutgifter knyttet til renter, i sum 5,091
mill. kroner. I tillegg er det økte tilskudd til flyktninger (5 mill. kroner), samt økte tilskudd til
Lunderød skole og ressurssenter (1,5 mill. kroner). I stedet for å fordele disse midlene på
tjenestene foreslår rådmannen å budsjettere med redusert bruk av fond.
Etter denne justeringen av inntekter viser sum prognoser for drift alle enheter et resultat som er
rundt 32 mill. kroner svakere enn forutsatt.
Tjenesteområde
Pedagogiske tjenester
Helse og levekår
Kultur, infrastruktur og utvikling
Administrative enheter
Merforbruk enhetene
Fellesinntekter og utgifter
Økte tilskudd enheter
Økt utfordring drift

Beløp
20 150 000
20 550 000
2 400 000
500 000
43 600 000
-5 091 000
-6 500 000
32 009 000

Dersom dette skulle bli årets resultat så vil kommunen få et betydelig negativt netto driftsresultat,
og oppsparte midler fra disposisjonsfondene må hentes inn. Det er allerede budsjettert med bruk
av felles disposisjonsfond (pensjonsfond og rentefond) med 18,4 mill. kroner i budsjettvedtaket, og
ytterligere 9,6 mill. kroner i tertial 1 for finansiering av driften. I tillegg bruker også enhetene egne
disposisjonsfond og bundne fond til spesifikke tjenester.
Inkludert i prognosen for pedagogiske tjenester er et merforbruk knyttet til private barnehager på
12,5 mill. kroner, samt 4 mill. kroner knyttet til skyss, gjesteelever, og spesialpedagogiske tjenester
ved private skoler. Det er også skoler som melder merforbruk, herunder Asdal skole, Roligheden
skole, Hisøy skole, Flosta skole, Myra skole, Nesheim skole og Sandnes skole. Ingen av
kommunens barnehager melder om merforbruk.
Innenfor sektor helse og levekår melder enhetene om relativt store utfordringer. Enhetene
Institusjoner, Hjemmebaserte tjenester og legevakt melder om forventet merforbruk ved årets slutt.
Øvrig enheter med varslet et mindre merforbruk er enhet Brann og Stab økonomi.
Enheter som varsler merforbruk vil igangsette tiltak for å begrense forbruket og bedre prognosen.
Også enheter som styrer mot balanse vil vurdere om det er mulig å holde igjen på kostnader for å
bedre det samlede resultatet for kommunen.
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4 Skjema 1A – Driftsbudsjett
Skjema 1A er finansieringsoversikten og presenteres i sin helhet under. Oversikten er basert på
regnskap pr 31.08, og tilhørende periodisert budsjett på samme tidspunkt. Det angir ikke
årsbudsjett eller årsprognose, men er en status i forhold til rapporteringstidspunktet.
Beskrivelse

Periodisert
budsjett
31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i kroner

Avvik i %

Skatt på inntekt og formue

-709 656 476

-692 324 482

17 331 994

-2

Ordinært rammetilskudd

-802 950 655

-829 429 833

-26 479 178

3

-74 933 336

-76 058 289

-1 124 953

2

-200 000

0

200 000

-100

Andre generelle statstilskudd

-86 755 474

-114 732 855

-27 977 381

32

Sum frie disponible inntekter

-1 674 495 941

-1 712 545 459

-38 049 518

2

-111 012 464

-109 074 317

1 938 147

-2

0

0

0

0

72 800 336

69 255 695

-3 544 641

-5

0

0

0

0

44 856 000

46 704 238

1 848 238

4

6 643 872

6 885 616

241 744

4

0

0

0

0

12 022 810

12 050 101

27 291

0

0

1 652

1 652

0

Bruk av tidl. års regnskm. mindreforbruk

-16 422 810

-16 422 810

0

0

Bruk av ubundne avsetninger

-28 011 000

-29 204 439

-1 193 439

4

0

-5 558 623

-5 558 623

0

-32 411 000

-39 134 119

-6 723 119

21

12 647 336

13 350 324

702 988

6

-1 687 615 733

-1 731 443 638

-43 827 905

3

1 761 955 990

1 783 707 361

21 751 371

1

74 340 257

52 263 723

-22 076 534

-30

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Dekning av tidl. års regnskm. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger

Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift fra skjema 1B
Merforbruk/mindreforbruk

Skatt og rammetilskudd
Skatt på inntekt og formue viser et negativt avvik på 17,3 mill. kroner sammenliknet med budsjett
pr. august. På ordinært rammetilskudd er inntekten 26,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette
skyldes at kommunen har fått inn 26 mill. kroner mer enn budsjettert i inntektsutjevningen.
Inntektsutjevningen er løpende ift. skatteinntekter for landet, og kan bli redusert i siste periode da
skatteinntektene er lavere siste to måneder..
Ved årsslutt tilsier prognosen at skatteinntektene til kommunen skal reduseres med 6,002 mill.
kroner og rammetilskuddet øke med 8,593 mill. kroner. Dette innebærer en netto økning på 2,591
mill. kroner sammenliknet med budsjett.
Skatt på eiendom
Kommunens inntekt knyttet til eiendomsskatt er økt med 1,1 mill. kroner grunnet merinntekt fra
eksisterende kunder. Rådmannen foreslår å justere budsjettet for dette beløpet.
Netto finansinntekter/-utgifter
Kommunens renteutgifter er lavere enn budsjettert da det viser seg at det lave rentenivået har
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fortsatt utover i 2018. Rådmannen mener det nå er rom for å justere ned renteutgiftene med 1,4
mill. kroner. Avdrag på lån følger budsjettert nivå og minimumsavdraget er beregnet innenfor
dagens kommunelov. I posten inngår også renteinntekter hovedsakelig fra de to kommunale
foretakene og utbytte fra Agder Energi AS. Her forventes det å nå budsjettert nivå og det foreslås
ingen justering av budsjettet.
Netto avsetninger/overføring til investeringsbudsjettet
Det er hentet inn 6,7 mill. kroner mer enn budsjettert til driften fra fond. Størsteparten av beløpet
(5,5 mill. kroner) gjelder bruk av bundne fond. Midlene er satt av til bestemte formål og kan ikke
benyttes til ordinær drift. Resten (1,2 mill. kroner) er hentet inn fra enhetenes disposisjonsfond.
Ved årets slutt forventes budsjettbalanse på posten overført til investering. Her inngår
egenkapitaltilskudd til KLP, formidlingslån og del av utbyttet fra Agder Energi AS som er vedtatt
skal overføres til investering for å holde lånegjelden nede. Dersom merforbruket blir i den størrelse
som angitt vil rådmannen vurdere å reverser overføring av driftsmidler til investeringer knyttet til
utbytte fra Agder Energi AS.
Merforbruk/mindreforbruk pr 2. tertial
Sumlinjene i tabellen viser avvik i oversikt fellesinntekter (1A) pr. august på 43 mill. kroner i
merinntekt. Dette skyldes i noen grad periodiseringsavvik som angitt tidligere, men også økt
inntektsutjevning basert på skatteinntekter for landet så langt samt bruk av fondsmidler utover
budsjettert beløp.
Når merinntektene på finansieringsoversikten pr august blir sett imot faktisk disponert i skjema 1B
(enhetenes rammer ekskl. statlige tilskudd) så blir balansen mellom dette positivt med 22 mill.
kroner – pr 2. tertial. Det er særlig periodiseringsavviket innenfor Kommunalteknikk og geodata,
samt NAV enhet som påvirker dette. Begge enheter melder om balanse ved årets slutt, og korrigert
for dette er reell balanse pr dags dato 58 mill. kroner lavere.

5

Enhetenes økonomiske status

Enhetenes rammer er vedtatt som nettorammer, inkl. de inntekter som faller innenfor tjenesten.
Enkelte enheter har fellesinntekter og fond som en del av sin ramme, og disse medtas ikke i
enhetenes netto driftsutgifter som vist i det standard skjema 1B. Enhetene rapporterer avvik mot
økonomisk ramme som framgår i sin vedtatte ramme. Denne fremgår også i
månedsrapporteringen, med enkelte kommentarer.
Beskrivelse
1101

Rådmannen m/stab

1201

Kommunalteknikk og geodata

1202

Periodisert
budsjett
31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i kroner

Avvik
i%

630 401 347

641 781 330

11 379 983

2

1 123 516

-39 837 421

-40 960 937

-3 646

Kultur

48 266 399

48 976 989

710 590

1

1203

Brann

24 033 435

27 537 748

3 504 313

15

1204

Innovasjon og kompetanse

10 190 078

11 467 032

1 276 954

13

1205

Vitensenteret

4 125 400

3 505 024

-620 376

-15

1206

Arendal voksenopplæring

10 830 822

12 411 649

1 580 827

15

1207

Østre Agder

9 368 711

7 285 912

-2 082 799

-22

1301

Levekår

118 647 043

119 518 088

871 045

1

1302

Koordinering mestring og rehabilitering

53 131 439

52 722 880

-408 559

-1

1303

Tjenester funksjonshemmede

104 632 565

105 924 998

1 292 433

1

1304

Hjemmebaserte tjenester

141 414 599

149 984 276

8 569 677

6

1305

Institusjoner

132 453 738

146 119 840

13 666 102

10

1306

NAV Arendal

60 328 514

43 058 141

-17 270 373

-29
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Beskrivelse

Periodisert
budsjett
31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i kroner

Avvik
i%

1307

Østre Agder krisesenter

1 623 288

-526 416

-2 149 704

-132

1308

Legevakten

3 820 747

6 803 944

2 983 197

78

1309

Enslige mindreårige flyktninger

-1 128 572

-6 136 314

-5 007 742

444

1402

Spesialpedagogiske tjenester

25 345 937

24 732 830

-613 107

-2

1403

Lunderød skole og ressurssenter

13 490 497

12 476 922

-1 013 575

-8

1410

Birkenlund skole

20 923 982

22 543 891

1 619 909

8

1411

Asdal skole

20 948 778

22 306 134

1 357 356

6

1412

Stuenes skole

23 828 402

24 257 718

429 316

2

1413

Nedenes skole

20 126 473

20 541 014

414 541

2

1414

Stinta skole

24 062 261

24 415 603

353 342

1

1415

Roligheden skole

21 099 810

23 691 285

2 591 475

12

1416

Hisøy skole

20 021 406

21 630 459

1 609 053

8

1417

Eydehavn skole

6 626 418

6 561 137

-65 281

-1

1418

Flosta skole

5 936 752

6 356 804

420 052

7

1419

Moltemyr skole

21 323 271

22 518 033

1 194 762

6

1420

Myra skole

11 428 000

11 703 855

275 855

2

1421

Nesheim skole

5 827 054

7 054 655

1 227 601

21

1422

Rykene oppvekstsenter

8 935 546

8 896 346

-39 200

0

1423

Sandnes skole

11 110 139

11 955 931

845 792

8

1424

Strømmen oppvekstsenter

12 752 422

13 222 027

469 605

4

1450

Tromøy barnehagene

5 889 802

5 990 995

101 193

2

1451

Hisøy barnehageenhet

7 260 121

7 923 609

663 488

9

1452

Barnehager sentrum øst

6 831 804

6 917 810

86 006

1

1453

Stinta barnehageenhet

8 366 341

8 016 902

-349 439

-4

1454

Jovannslia barnehageenhet

8 078 519

7 929 106

-149 413

-2

1455

Øyestad barnehageenhet

6 868 976

7 036 211

167 235

2

1501

Interkommunal arbeidsgiverkontroll

2 230 338

1 592 737

-637 601

-29

Tabellen viser et samlet mindreforbruk på driftsenhetene på ca. 11,7 mill. kroner pr. august. Selv
om oversikten viser mindreforbruk pr. 2. tertial, tilsier en foreløpig prognose at driftsenhetene ved
årets slutt vil ha et samlet merforbruk på omlag 35-40 mill. kroner. Hovedårsaken til det positive
avviket skyldes blant annet forhold knyttet til enhet Kommunalteknikk og geodata samt NAV som
pr august har store positive avvik (sum 58 mill. kroner), og begge melder balanse ved årets slutt.
Enhetene har gjennom månedsrapportene og tertialrapportene beskrevet sine økonomiske
resultater. Det er først og fremst enheter innen helse og levekår som melder merforbruk, men også
noen skoler melder dette. I tillegg meldes det om merforbruk fra rådmannens stab oppvekst. Dette
er merforbruk knyttet til tilskudd private barnehager, gjesteelever, spesialundervisning private
skoler og skoleskyss. For enheter med merforbruk er det satt i gang tiltak med tanke på å redusere
det endelige merforbruket ved utgangen av året.
Enkelte enheter melder mindreforbruk og dette skyldes i hovedsak høyere inntekter og refusjoner
enn budsjettert. Dette gjelder først og fremst enhetene Tjenester enslige mindreårige flyktninger og
Lunderød skole og ressurssenter. Det foreslås å korrigere rammene til disse enhetene for
merinntekten.
Det vises for øvrig til nærmere kommentarer under de respektive enhetene.
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5.1 Lønnsutvikling
Lønnsutvikling - tall i 1000 kroner
2. tertial 2016
Regnskap
1 214 988

Årsbudsjett
1 827 721

2. tertial 2017
Forbruk
i%
66,5

Regnskap
1 303 264

Årsbudsjett
1 920 832

2. tertial 2018
Forbruk
i%
67,8

Regnskap

Årsbudsjett

1 358 640

Forbruk
i%

2 009 898

67,6

Brutto lønnsutgifter (lønn inkl. sosiale utgifter, ikke fratrukket sykelønnsrefusjoner) regnet som
andel av årsbudsjettet er 67,6 % pr. 2. tertial. Dette er en svak nedgang fra 2017.
Periodisert budsjett på lønnsutgifter pr. 2. tertial er ca. 1 311,1 mill. kroner. Dette innebærer et
merforbruk på lønnsposten på ca. 47,5 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett (3,6 %).
For å få hele lønnsbildet er det vesentlig å vurdere nettolønn. Nettolønn er definert som brutto
lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon. Sykelønnsrefusjon er om lag 58,8 mill. kroner pr. 2.
tertial og er ca. 18,9 mill. kroner høyere enn periodisert budsjett. Nettolønn viser dermed et
merforbruk på ca. 28,6 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett for 2. tertial.

5.2 Lønnsoppgjør
Årets lønnsoppgjøret er et mellomoppgjør. Dette innebærer at det for ansatte i kap. 4 kun er
sentrale forhandlinger (ikke lokale forhandlinger). For ansatte i kap. 3 og 5 er det kun lokale
forhandlinger. Det sentrale oppgjøret i kap. 4, som utgjør den største andelen av lønnsoppgjøret,
er ferdig forhandlet. Virkningen for 2018 er beregnet til ca. 14,4 mill. kroner. Enhetene
kompenseres fortløpende for lønnsoppgjørene over lønnsavsetningen. Rammene for enhetene er
derfor kompensert for virkningene av det sentrale oppgjøret, slik at enhetenes økonomiske status
blir mest mulig korrekt ved rapportering av 2. tertial. Lokale forhandlinger i kap. 3 og 5 er foreløpig
ikke avsluttet for 2018. Foreløpig anslag for kap. 3 og 5 viser at totalt avsatte midler i
lønnsavsetningen er tilstrekkelig til å dekke årets samlede lønnsoppgjør.

5.3 Pensjon
Budsjett for de sentrale pensjonspostene ble justert i 1. tertial, basert på informasjon fra de tre
pensjonskassene som forelå på det tidspunktet (AKP, KLP og SPK). Basert på oppdaterte
prognoser er det nå foretatt en ny vurdering av budsjettpostene.
Meldinger fra kassene viser at budsjettet i stor grad samsvarer med siste anslag.
I regulert budsjett er det lagt til grunn at kommunen betaler en stor andel av reguleringspremien til
AKP i 2018, i tillegg til bruk av premiefond i AKP. Signalene fra aktuar er at årets
reguleringspremie til AKP vil bli høy, og de opprettholder fortsatt en ramme på inntil 98 mill. kroner
selv om den sannsynligvis blir noe lavere. Premiefondet i AKP utgjør ca. 47 mill. kroner. I tillegg er
det i kommunen budsjettert med ca. 35 mill. kroner til reguleringspremien. Totalt er det dermed tatt
høyde for en reguleringspremie på ca. 82 mill. kroner. Dersom reguleringspremien blir høyere eller
lavere enn lagt til grunn i budsjettet, vil dette motvirkes av en tilnærmet lik endring i premieavviket,
og vil ikke påvirke nettoutgift for pensjonspostene i stor grad.
Det er også foretatt en vurdering om premiesatsene for de ulike kassene (arbeidsgivers andel) er i
tråd med løpende premieinnbetaling. Foreløpige anslag viser at trekkene er tilstrekkelig for å møte
innbetalingene til kassene.
Det er midlertid stor usikkerhet knyttet til pensjon, og det er først etter regnskapsårets slutt at
endelig resultat vil foreligge. Det foreslås derfor ingen budsjettjusteringer i 2. tertial.

Tertialrapport

9(162)

5.4 Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet
Gjennomgangen av driftsoversiktene legger grunnlag for justering av skatteanslag, rammetilskudd,
eiendomsskatt og rentekostnader. Nedenfor følger en omtale av øvrige endringer i driftsbudsjettet
som foreslås i 2. tertial:
•

Som følge av ny prismodell vil kommunens overføring til Agder kommunale støttetjenester
(AKST) blir ca. 1,1 mill. kroner lavere i 2018 enn forutsatt i budsjettet. I tillegg hadde AKST
et merforbruk i 2017, hvor Arendals andel utgjør ca. 0,3 mill. kroner. I sum medfører dette
en redusert overføring til AKST i 2018 på ca. 0,8 mill. kroner og dette foreslås justert i 2.
tertial.

•

I FS 20/9 ble det vedtatt å takke ja til Aust-Agder fylkeskommunes invitasjon om å bidra i
arbeidet med å påvirke antall statlige arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder. Kommunens
bidrag på 0,4 mill. kroner skal dekkes over konsesjonskraftfondet med 268 000 kroner i
2018 og Arendal næringsfond med 132 000 i 2019. Budsjettendring for 2018 foreslås
innarbeidet i tråd med vedtaket.

•

Overføringer til Arendal eiendom KF i form av husleier foreslås økt med 0,2 mill. kroner
som følge av økt renhold knyttet til legevakt.

•

Arendal kommune har fram til nå overført budsjettmidler til Arendal eiendom KF for betaling
av husleie til eksternt innleide bygg. Det er nå blitt klart at Arendal eiendom KF ikke kan
kreve momsrefusjon for husleie som betales på vegne av Arendal kommune (gjelder ikke
leie av bygg fra AKP). For fortsatt å kunne kreve momsrefusjon vil disse husleiene fom. 2.
halvår 2018 bli betalt av Arendal kommune. Rådmannen foreslår at overføringen til Arendal
eiendom reduseres i tråd med dette og at midlene omdisponeres til ordinær husleie i
budsjettet til Arendal kommune. For 2018 utgjør dette 2,55 mill. kroner.

•

Enheten Tjenester enslige mindreårige flyktninger har merinntekter knyttet til enslige
mindreårige flyktninger og familiegjenforeninger på ca. 5 mill. kroner utover det som er
regulert i 1. tertial. Rådmannen foreslår å justere rammen med økt inntekt på 5 mill. kroner.

•

Lunderød skole og ressurssenter har høyere refusjoner en forutsatt i budsjettet. Det
foreslås derfor å redusere rammen til enheten i tråd med økte inntekter (refusjoner), dvs. at
det frigjør 1,5 mill. kroner.

•

I budsjettvedtaket for HP 2018-2021 var det lagt til grunn bruk av fond for å saldere
budsjettet etter siste endringer som følge av statsbudsjettet. Bruk av sentrale
disposisjonsfond foreslås redusert i 2. tertial med ca. 12,2 mill. kroner.

I tillegg foreslås det følgende omfordelinger/flyttinger mellom enhetene:
•

I 1. tertial ble det vedtatt å redusere rammene til barnehagene med 0,3 mill. kroner. Denne
foreslås nå fordelt mellom barnehagene som vist i tabellen over foreslåtte budsjettendringer
i driftsbudsjettet. Omfordelingen justerer barnehagenes rammer mot bemanningsnorm og
pedagognorm for barnehageåret 2018/2019.

•

Det foreslås å overføre midler fra enheter innen helse og levekår (som vist i tabellen over
foreslåtte budsjettendringer) til enheten Rådmann m/staber til finansiering av
bemanningskoordinator under støttetjenester helse og levekår. I sum overføres det 632 000
kroner.

•

Det foreslås å overføre 260 000 kroner fra stab helse og levekår til transporttjenesten under
enhet Koordinering mestring og rehabilitering.
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6 Konsekvenser av endringer for driftsresultat
Hovedtall budsjett/regnskap Arendal kommune
Tabellen under viser hvordan foreslåtte endringer i driftsbudsjettet i 2. tertial påvirker kommunens
resultatmål for brutto og netto driftsresultat.
Regulert budsjett pr.
1. tertial
Sum driftsinntekter

Regulert budsjett
justert for endringer
i 2. tertial

Foreslåtte
budsjettendringer

-3 344 129 167

-10 191 000

-3 354 320 167

3 398 177 367

-372 000

3 397 805 367

54 048 200

-10 563 000

43 485 200

-31 838 000

-1 400 000

-33 238 000

Netto driftsresultat

22 210 200

-11 963 000

10 247 200

Netto avsetninger

-22 210 200

11 963 000

-10 247 200

0

0

0

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Sum finans/motpost avskrivninger

Regnskapsmessig merforbruk/
mindreforbruk

Rådmannen foreslår kun å justere rammene for forventede økte inntekter og endringer i
felleskostnader/inntekter. Det betyr at brutto driftsresultat forbedres med ca. 10,6 mill. kroner sett i
forhold til regulert budsjett etter 1. tertial. Dette skyldes som angitt tidligere i hovedsak økte
inntekter på skatt og rammetilskudd, og økte inntekter innen tjenester til enslige mindreårige
flyktninger. Netto driftsresultat forbedres ytterligere med 1,4 mill. kroner som følge av lavere
renteutgifter.
Totalt forbedres netto driftsresultat med ca. 12,0 mill. kroner til negativt 10,2 mill. kroner.
Endringene i 2. tertial er ikke tilstrekkelig til å oppnå et positiv netto driftsresultat, og langt unna å
oppfylle handlingsregelen om et netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene. Dette resultatet
tar heller ikke hensyn til prognosene fra enhetene som angitt innledningsvis og korrigerer ikke for
merutgifter i tjenestene. Dersom prognosen pr 2. tertial slår til vil netto driftsresultat bli negativt
med mer enn 50 mill. kroner for 2018.

7 Finansforvaltning
Gjeldende lovverk og kommunens finansreglement er rammen for kommunens finans- og
gjeldsforvaltning. Kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble sist vedtatt i bystyret
16.03.2017.
Tabellen nedenfor viser låneopptak i 2. tertial. Den 8. mai ble et sertifikatlån på 303,1 mill.
refinansiert med to lån på 150 mill. kroner hver for å unngå for store enkeltlån i porteføljen. Det ble
betalt avdrag på 3,1 mill. kroner. Refinansieringen som ble gjennomført 23. august ble nedbetalt
med 1,7 mill. kroner i avdrag og lånt opp med 62,3 mill. kroner i henhold til bystyrets vedtak for 1.
tertial. De lave rentene for refinansieringene gjennomført 20. juni, 20. og 23 august skyldes at det
ble valgt 2 måneders rullering av lånene.
De lave rentene har fortsatt i 2018 noe som har gitt lave priser på refinansiering av kommunens
gjeld. Ser man på NIBOR 3 MND så har prisene norske kommuner har betalt for sin korte
finansiering i andre tertial vært lavere enn markedsrenten i hele perioden. Forskjellen kalles spread
og er påslaget (fratrekket) bankene tar når de gir priser på lån. Grafen nedenfor viser forskjellen
(snitt pr. uke) mellom markedsrenten (NIBOR 3MND) og prisene norske kommuner har fått på lån.
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En av hovedårsaken til dette er god tilgang på kapital i markedet. Historisk sett vil bankenes påslag
øke i de siste månedene før årsskiftet og man unngår å refinansiere lån i november og desember.
Norges bank valgte å sette opp styringsrenten fra 0,5 % til 0,75 % fra 21. september. Denne
økningen var ventet av markedet. Forventet utvikling av styringsrenten er kalkulert inn i
rådmannens forslag til budsjett for 2019 og i planperioden fram til 2022. Norges bank justerte også
ned sitt anslag til rentebanen (se figur fra Norges Bank nedenfor). Det vil føre til en litt lavere
rentekostnad i siste del av planperioden fram til 2022 enn rådmannens forsalg. Selv om forventet
rentebane er økende så vil kommunens rentestrategi føre til en svakere økning av rentekostnaden
enn markedet.
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Låneopptak
Dato

Forfall

Beløp
(MNOK)

Bank

Rente

08.05.2018

23.08.2018

150

Sp.bank 1 Markets

1,027 %

08.05.2018

08.05.2019

150

SEB

1,188 %

22.05.2018

19.19.2018

150

SEB

1,05 %

20.06.2018

20.08.2018

184,4

Sp.bank 1 Markets

0,86 %

20.08.2018

19.10.2018

245

Kommunalbanken

0,81 %

23.08.2018

22.10.2018

150

Kommunalbanken

0,81 %

Kommentar

Inkl. låneopptak
vedtak 1. tertial
2018

Rentebinding
Verdi

Strategi

Grenseverdier

31.08.2018

31.12.2017

Flytende/kort rentebinding

30 %

15 - 45

37,4 %

38,5 %

Mellomlang rentebinding

40 %

25 - 55

35,4 %

28,4 %

Lang rentebinding

30 %

15 - 45

27,2 %

33,1 %

1 - 8 år

2,96 år

3,15 år

Gjennomsnittlig gjenværende
rentebinding

Tabellen ovenfor viser kommunens rentestrategi pr. 2. tertial. Siden årsskiftet har lang rentebinding
falt fra 33,1 % til 27,2 %. Det vil i neste tertial bli aktuelt å øke denne vektingen ved å ta ned
flytende/kort rentebinding.
Investeringsgjeld
Tabellen nedenfor viser tertialvis utviklingen av investeringsgjelden, sum rentebytteavtaler og
rullerende siste års gjennomsnittsrente. Andelen rentebytteavtalene vil falle i tiden framover som
følge av nært forestående forfallsdato.
31.08.2018

30.04.2018

31.12.2017

Utestående restgjeld

3 958 306 010

3 916 540 304

3 717 523 265

Utestående nominelt i rentebytteavtaler

1 474 000 000

1 479 000 000

1 693 000 000

37,24 %

37,76 %

45,54 %

2,71 %

2,81 %

2,91 %

Derivater i % av restgjeld
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd.

Fordeling investeringsgjeld
Figuren nedenfor viser fordeling långivere ved utgangen av 2. tertial. Marked er de tre børsnoterte
obligasjonslånene som kommunen har utstedt.
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Figuren nedenfor viser fordelingen av låntypene pr. 2. tertial. Rentebytteavtalene vises ikke i denne
oppstillingen da de bare er et sikringsprodukt og ikke et fysisk lån.

8 Investeringsbudsjett
8.1 Avslutning investeringsprosjekter
Avslutning av investeringsprosjekter med netto mindreforbruk benyttes til nedbetaling av gjeld og
netto merforbruk finansieres med låneopptak. Prosjekter som avsluttes i foretakene overføres til
kommunen for nedbetaling av gjeld.
Prosjektavslutninger Arendal kommune
Prosjekt

Prosjektnavn

1068

IKT-utstyr - helse/levekår 2017

1500

Budsjett

Regnskapsført

Mer-/
mindreforbruk

1 743 750

1 753 218

-9 468

Kulturskoletimen 2014

300 000

287 631

12 369

4654

Stemmen - tursti - sikring/utbedring av
tursti mv. 2016

165 878

176 571

-10 693

4659

Tekn. utstyr kulturskolen/munkehaugen
2017

150 000

182 371

-32 371

4671

Utskiftning traktor park 2018

600 000

600 000

0

5372

V Barbuvassdraget, Møllebakken

9 905 000

9 475 681

429 319

5373

A Barbuvassdraget, Møllebakken

13 011 000

13 263 408

-252 408

5452

V - Vollene - Nyli, Del 1

11 634 673

10 154 846

1 479 827

5453

A - Vollene - Nyli Del 1

10 728 351

9 732 203

996 148

5478

V Steinsåsveien - Waglesgårdveien

8 618 500

8 619 643

-1 143

5479

A Steinsåsveien - Waglesgårdveien

8 985 000

8 753 391

231 609

5480

A Maxis Sletta

15 692 454

13 880 859

1 811 595

5481

V Maxis Sletta

10 292 636

9 059 909

1 232 727

5490

V Stintebakken - Høyveien

2 548 000

2 547 651

349

5491

A Stintebakken - Høyveien

2 945 000

2 944 700

300

97 320 424

91 432 082

5 888 160

Sum
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Prosjektavslutninger Arendal eiendom KF
Prosjekt

Prosjektnavn

06173

Etterarbeid boligfelt 2013

06240

Budsjett

Regnskapsført

Mer-/
mindreforbruk

200 000

3 780

196 220

Arendal gamle rådhus - rehabilitering

5 395 897

5 395 897

0

06351

Kunstarena Bomuldsfabrikken 2016

8 200 000

9 785 571

-1 585 571

06354

P-hus Torvet 2016

151 462

0

151 462

06365

Tv i kommunale leiligheter og
omsorgsbygg

579 904

579 904

0

06392

SD løsninger bhg. 2017

500 000

422 123

77 877

06420

Stemmehagen barnehage - bod 2017

300 000

116 611

183 389

06426

Transportmidler miljøvennlige 2018

600 000

548 200

51 800

15 927 263

16 852 086

-924 823

Sum

Prosjekt 06351: AEKF kom inn i sluttfasen hvor prosjektet skulle utlyses for konkurranse.
Utarbeidet grunnlag virket solid og gjennomarbeidet.
Det ble valgt tradisjonell hovedentreprise, da en vurderte dette som det beste alternativ for denne
spesielle oppgaven. Beskrivelsen ble utarbeidet med regulerbare mengder i poster. I
kalkyleberegninger ble det avsatt 15 % som uforutsett for å fange opp mengderegulering og
usikkerheten i prosjektet.
Underveis ble det avdekket forhold som utløste endringer, slik som utvidet fjellsikring og endring av
fundamentering. Det ble også avdekket ustabilitet i selve konstruksjonen etterhvert som
monteringen skred fremover. Prosjektet fikk en overskridelse på om lag 19 %, dette skyldes i korte
trekk:
•
•
•
•

Utvidet fjellsikringstiltak
Endring av fundamentering
Feilberegning av mengde stål i tilbudsbeskrivelsen
Utvidet mengde stålarbeid pga. ustabilitet i konstruksjon

Prosjektavslutninger Arendal havnevesen KF
Prosjekt

Prosjektnavn

Budsjett

Regnskapsført

Mer-/
mindreforbruk

11030

Kjøp av areal

3 425 704

3 425 704

0

11110

Småbåthavn plan og egenproduksjon

3 680 442

3 722 170

-41 728

11340

Småbåthavn - Tollboden Barbu

2 500 000

2 458 273

41 727

9 606 146

9 606 147

-1

Sum

Arendal Havnevesen KF har avsluttet 3 investeringsprosjekter til behandling 2. tertial. Prosjektene
sett under ett avsluttes i balanse. P11110 Småbåthavn plan/egenproduksjon avsluttes med
merforbruk og P11340 Småbåthavn - Tollboden Barbu avsluttes med omtrent tilsvarende
mindreforbruk. Prosjektene aktiveres i balansen med investert beløp.

8.2 Forslag til endring av vedtatte investeringsbudsjett
Arendal kommune konsern
Forslagene til endringer i investeringsbudsjettet medfører et økt låneopptak på 8,7 mill. kroner.
Arendal kommune
Det er behov for å øke budsjettet til veikrysset på Løddesøl med 0,9 mill. kroner til 3,4 mill. kroner.
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Sandum skole ønsker å kjøpe bil for 150 000 kroner. Beløpet foreslås brukt av eget
disposisjonsfond.
Tyholmen P-hus AS er nystiftet og det er avtalt å selge Tyholmen P-hus til dette selskapet for
11,75 mill. kroner med overtakelse 1. januar 2019. I henhold til vedtatt HP 2018-2021, avsnitt 2.2,
punkt 12, avsettes salgssummen i sin helhet til investeringsfond.
Kommunen har skal inn med totalt 7,8 mill. kroner i aksjekapital. Det er betalt inn 1,56 mill. kroner
ved stiftelse, resterende skal betales inn ved emisjon i starten av 2019. Det mangler 1,8 mill.
kroner til dette og det foreslås å overføre beløpet fra investeringsfondet.
Kystveien Utvikling AS har behov for likviditet og kommunen har forpliktet seg til utlån på totalt
275 333 kroner.
Det er behov for 0,5 mill. kroner til investering i nytt parkeringssystem til Torvet P-hus. Det er plan
for at samtlige parkeringshus skal ha samme system.
Barnevern skal flytte til Maxis og det er behov for 10 mill. kroner til inventar og utstyr til dette.
Det er i Arendal eiendom KF behov for økt utlån på 0,4 mill. kroner for å dekke inn oppstart av
forprosjekt Røed.
Arendal Eiendom KF
Forprosjekt Røed avlastning er nødvendig å igangsette umiddelbart av hensyn til forventet fremdrift
fra bystyrets side. Selve byggeprosjektet er planlagt igangsatt i løpet av 2019. Det er behov for 0,5
mill. kroner til forprosjekt Røed nå.
Styret i Arendal Eiendom KF har vedtatt å kjøpe Gnr. 44 Bnr 578 Lia Boligstiftelse for inntil 5,7 mill.
kroner. I tillegg er det vedtatt en bevilgning på 1 mill. kroner til ombygging av bygningsmassen.
Kjøpet kan ikke effektueres før godkjent vedtak knyttet til 2. tertialrapport. Vedtaket innebærer at
boligene kan leies ut på det åpne markedet uten vedtak fra tverrfaglig tildelingsutvalg eller
tjenestekontoret.
Arendal Havnevesen KF
P 11459 Kundeprosjekt Eydehavn har merforbruk. Ny HW trafo Pålsodden. Planering, asfaltering,
sikkerhet, ny adkomstvei ISPS forpliktelser i kundekontrakt. Finansieres ved økt låneopptak 1,2
mill. kroner.
P 11476 - oppgradering lokaler for redningsselskapet 2,8 mill. kroner. Prosjektet avsluttes uten
forbruk.
Nytt prosjekt: Infrastruktur Eydehavn etablert med 2,8 mill. kroner (ref. vedtak formannskap).
Investeringen gjøres direkte mot kontrakt og kunde.
Nytt prosjekt: Gangvei og areal utfylling Kittelsbukt etableres med 0,6 mill. kroner lånefinansiert.
P 11111 Egenproduksjon av flytebrygger småbåthavn etableres og lånefinansieres med 0,6 mill.
kroner.

9 Tertialrapporter fra de kommunale foretakene
Begge de to kommunale foretakene har utarbeidet tertialrapporter for sin virksomhet. Arendal
eiendom KF behandlet sin tertialrapport i styremøte 17. september 2018. Etter styrets behandling
er det fremmet sak om kjøp av Lia Boligstiftelse for inntil 5,7 mill. kroner inkl. dokumentavgift. I
tillegg må det bevilges 1 mill. kroner til opprusting av bygningsmassen. Saken fremmes som egen
sak for bystyret. Effektuering av kjøp kan ikke skje før bystyret gjennom vedtak knyttet til 2.
tertialrapport 2018 har vedtatt finansiering av kjøpet. Beløpene innarbeides derfor i 2. tertial.
Finansiering er låneopptak og merverdiavgiftskompensasjon.
Arendal havnevesen KF behandlet sin tertialrapport i styremøte 19. september 2018 og ble
enstemmig vedtatt.
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10 Forslag til budsjettendringer
Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal kommune
Enhet

Forslag til endringer

Økte utgifter/ red.
inntekter

Red. utgifter/ Økte
inntekter

1101

Agder kommunale støttetjenester ( AKST)

1101

Statlige arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder

1101

Bruk av disposisjonsfond ( konsesjonskraftfondet)

1101

Overføring Arendal eiendom KF - renhold legevakt

1101

Overføring Arendal eiendom KF - innleide bygg

1101

Økt husleie i Arendal kommune - innleide bygg

1309

Tjenester enslige mindreårige flyktninger

5 000 000

1403

Lunderød skole og ressurssenter

1 500 000

1102

Redusert bruk av fond, vedtak HP 2018-2021

1102

Eiendomsskatt

1 100 000

1102

Renteutgifter

1 400 000

1102

Rammetilskudd

8 593 000

1102

Skatteinntekt

1101

Bemanningskoordinator

1301

Bemanningskoordinator

79 000

1302

Bemanningskoordinator

79 000

1303

Bemanningskoordinator

79 000

1304

Bemanningskoordinator

79 000

1305

Bemanningskoordinator

79 000

1307

Bemanningskoordinator

79 000

1308

Bemanningskoordinator

79 000

1309

Bemanningskoordinator

79 000

1101

Transporttjenesten

1302

Transporttjenesten

260 000

1101

Omfordeling kommunale barnehager

300 000

1451

Hisøy barnehageenhet

196 000

1455

Øyestad barnehageenhet, Engene bhg.

446 000

1455

Øyestad barnehageenhet, Rykene bhg.

1 533 000

1422

Rykene oppvekstsenter, avd. barnehage

1454

Jovannslia/Lia barnehageenhet

330 000

1450

Tromøy barnehageenhet

176 000

1452

Barnehager Sentrum Øst

1453

Stinta barnehageenhet

1424

Strømmen oppvekstsenter, avd. barnehage

Sum

Tertialrapport

842 000
268 000
268 000
202 000
2 550 000
2 550 000

12 231 000

6 002 000
632 000

260 000

1 528 000

46 000
130 000
243 000
24 609 000

24 609 000
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Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal kommune
Enhet/
prosjekt

Forslag til endringer

Økte utgifter/ red.
inntekter

11/P1100

Salg Tyholmen P-hus - overtakelse 1/1-19

11/P1100

Avsetning investeringsfond

11/P1100

Utlån kystveien utvikling AS

11/P1100

Bruk av investeringsfond

11/P1100

Aksjekjøp Tyholmen P-Hus AS

11/P1100

Bruk av investeringsfond

12/Nytt

Nytt parkeringssystem Torvet P-hus

500 000

12/P1074

Veikryss til byggefelt på Løddesøl - økte kostnader

900 000

14/Nytt

Kjøp av bil Sandum skole

150 000

14/Nytt

Bruk av disp.fond Sandum skole

13/Nytt

Flytting av barnevern til Maxis - kjøp av inventar

11/P1006

Økt utlån Arendal eiendom KF

6 900 000

11/P1009

Økt utlån Arendal havnevesen KF

2 400 000

Red. utgifter/ Økte
inntekter
11 750 000

11 750 000
275 333
275 333
1 800 000
1 800 000

150 000
10 000 000

Mva. kompensasjon

2 280 000

Bruk av investeringsfond

9 674 667

Økt låneopptak

8 745 333

Sum

34 675 333

34 675 333

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal eiendom KF
Økte utgifter/ red.
inntekter

Prosjekt/ enhet
Renhold legevakt

Red. utgifter/ Økte
inntekter

202 000

Husleie innleide bygg

-2 550 000

Korrigering mellom AK og AEKF
Sum

2 348 000
2 348 000

2 348 000

1. august overtok Arendal eiendom KF renhold på legevakten. Foretaket fikk en ansatt overført fra
kommunen og i den forbindelse må budsjettet overføres foretaket. Husleie innleide bygg overføres
til kommunen da Arendal eiendom KF ikke har fradragsrett for merverdiavgiften da leie av byggene
ikke er til eget bruk, men til enheter i Arendal kommune. Husleieutgiftene overføres til kommunen.
Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal eiendom KF
Prosjekt/
enhet

Forslag til endringer

Økte utgifter/ red.
inntekter

AE KF

Røed - forprosjekt

AE KF

Liatunet - kjøp av Lia Boligstiftelse

5 700 000

AE KF

Liatunet - ombygging etter kjøp

1 000 000

AE KF

Mva. kompensasjon

AE KF

Økt låneopptak

Sum

Tertialrapport

Red. utgifter/ Økte
inntekter

500 000

300 000
6 900 000
7 200 000

7 200 000
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Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal havnevesen KF
Prosjekt/enhet

Økte utgifter/ red.
inntekter

Havn

Red. utgifter/ Økte
inntekter
2 900 000

Småbåt

600 000

Gjestehavn

500 000

Avsetning disp.fond

1 800 000

Sum

2 900 000

2 900 000

Havn har økte inntekter på ca. 2,9 mill. kroner over budsjettforventning.
Småbåt vil ikke nå budsjettforventning. Reduserte inntekter på ca. 0,6 mill. kroner på grunn av
ledige plasser i småbåthavnene.
For gjestehavn forventes 0,5 mill. kroner lavere inntekter knyttet til skaden på bassenget i sommer
- herunder tapte billettinntekter.
Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal havnevesen KF
Prosjekt/ Enhet
11459 - Kundeprosjekt

Økte utgifter/ red.
inntekter
1 200 000

11476 -Redningsselskapet
Ny – Infrastruktur

2 800 000
2 800 000

Ny - Kittelsbukt plan

600 000

11111 - Egenproduksjon av brygger

600 000

Økt låneopptak
Sum

Tertialrapport

Red. utgifter/ Økte
inntekter

2 400 000
5 200 000

200 000

19(162)

11 Arbeidsgiverstrategi
11.1 Ledelsesutvikling
Det har vært gjennomført en samling for enhetslederne i 2. tertial. Temaene har vært innovasjon
og ledelse og presentasjon av «Arendal kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner».

11.2 Nærvær
Nærvær Arendal kommune pr. måned, januar 2017 - august 2018
100
98
96
94
92
90
88
86

94,8

92,6

94

92,8
89,8

I starten av 2018 hadde nærværet en negativ utvikling. Fra og med april har det derimot vært en
positiv trend med et særlig høyt nærvær i august 2018.
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Nærvær 2. tertial 2017 og 2018
93 92,1
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Pedagogiske
tjenester

Kultur,
infrastruktur og
utv.

Arendal
kommune
samlet

91,3 90,2

Arendal eiendom Adm. enheter Helse og levekår

2017
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Arendal eiendom, helse og levekår og pedagogiske tjenester har redusert nærvær i 2018
sammenlignet med samme periode 2017. Dette betyr at Arendal kommune samlet sett har 0,8
prosentpoeng lavere nærvær 2. tertial 2018 sammenlignet med 2. tertial 2017.
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Samlet sett for Arendal kommune har korttidsfraværet økt med 0,1 prosentpoeng og
langtidsfraværet med 0,7 prosentpoeng. Korttidsfraværet har økt i alle sektorer med unntak av
helse og levekår der det er redusert med 0,1 prosentpoeng. Langtidsfraværet har økt i helse og
levekår, pedagogiske tjenester og Arendal Eiendom, samtidig som det er redusert i kultur,
infrastruktur og utvikling og administrative enheter.

11.3 Heltidskultur
Å få etablert en heltidskultur i alle sektorer er kommunens viktigste satsing innenfor
arbeidsgiverområdet. SSB sine indikatorer for likestilling viser tydelig kommunens utfordringer
innenfor området.

Kommunen har igangsatt mange tiltak for å øke andelen ansatte som jobber heltid. Målsettingen
gjelder hele kommunen, men innsatsen har til nå primært vært rettet mot helse og levekår. I løpet
av høsten 2018 igangsettes det nye tiltak som særlig rettes mot oppvekstsektoren.
Helse og levekår august 2018
Pr. stilling
Antall stillinger

1 749

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

68,4

Antall helgestillinger (< 20 %)

178

Antall hele stillinger (100 %)

495

Andel heltid

28,3 %

Pr. ansatt (ansatte kan ha flere stillinger)
Antall ansatte

1 605

Antall ansatte med totalt 100 % ansettelse

529

Andel ansatte med totalt 100 % ansettelse

33,0 %

Tabellen over viser status august 2018 for helse og levekår.
Periodemål
arbeidsgiverstrategien

Status 2. tertial 2018

Mål 2018

Mål 2019-21

Andel heltidstilsatte

52 %

40 %

50 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

82 %

70 %

75 %

Tabellen over viser status for hele kommunen sammenlignet med mål fra handlingsprogrammet.
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Tallene er korrigert for deltidsmannskaper innenfor brann og leger ansatt gjennom fastlegeavtalen.
Disse har ofte stillingsstørrelser på 1-3 % i kommunen men jobber som regel heltid utenfor
kommunen. Status viser at det målrettede arbeidet innenfor helse og levekår har gitt stor effekt og
påvirker kommunens tall vesentlig.

12 Innledning tertialrapporter enheter og foretak
12.1 Pedagogiske tjenester
Det er tilsatt tre nye enhetsledere/rektorer. Morten Guttormsen startet som rektor ved Asdal skole
1.august. Torild Hegland Engen begynte som rektor på Nesheim skole samme dato. Tine
Goderstad Sunne er tilsatt som rektor ved Myra skole og starter der 3. desember. Avdelingsleder
Frode Rølvåg er konstituert som rektor ved Myra skole fram til Sunne kommer fra Songe skole i
Tvedestrand til Myra skole.
Det er utfordrende å starte i nye lederstillinger midt i et økonomisk utfordrende budsjettår.
Rådmannens staber gir støtte til de nye lederne i forhold til økonomi, personal og fag.
Barnehagene og enhet Spesialpedagogiske tjenester melder i rapporten at de forventer å komme
ut i økonomisk balanse ved årets slutt.
Det ble i mai/juni gjort grep for å ha riktig bemanning i kommunale barnehager barnehageåret
2018/2019 mot bemanningsnorm og pedagognorm. I 1. tertial i år ble rammene til de kommunale
barnehage redusert med totalt 300 000 kroner.
Rykene skole og Rykene barnehage ble til Rykene oppvekstsenter 1. august med Linda Fagermo
Hjørnevik som enhetsleder og rektor. Budsjettet for barnehagen høsten 2018 er flyttet fra Øyestad
barnehageenhet til Rykene oppvekstsenter i tertial 2.
Reduksjonen på 300 000 kroner ble lagt på rådmannens stab, og er i tertial 2 fordelt på
barnehagene. Flytting av budsjett mellom Øyestad barnehageenhet og Rykene oppvekstsenter er
med i fordelingen:
Barnehage

Beløp

Stemmehagen

-196 000

Engene

-446 000

Rykene – Øyestad barnehageenhet
Rykene – Rykene oppvekstsenter

-1 533 000
1 528 000

Lia/Jovannslia

330 000

Fabakken

176 000

Gullfakse

-46 000

Strømsbuåsen

130 000

Strømmen

-243 000

Sum

-300 000

Seks skoler melder om et forventet merforbruk på grunn av kostnader knyttet til elever som trenger
ekstra tiltak ut over enhetens tildelte ramme. Totalt antatt merforbruk er ca. 4 mill. kroner, hvorav
Roligheden skole utgjør ca. halvparten. Lunderød skole og ressurssenter melder om et betydelig
mindreforbruk på grunn av høyere refusjoner enn budsjettert og reduksjon med en elev fra
skoleåret 2017/18 til skoleåret 2018/19 på grunn av flytting. Det pågår byggearbeider ved
Lunderød skole og ressurssenter slik at kapasiteten vil være økt til neste skoleår.
Rådmannen foreslår at 1,5 mill. kroner trekkes ut fra budsjettet til Lunderød skole og
ressurssenter.
Lærernormen ble innført 1.8.18, og Arendal kommune fikk tilskudd på 4,32 mill. kroner - Tilskudd til
økt lærerinnsats 1.-10. trinn og norm for lærertetthet for høsthalvåret. Tilskuddet som kommunen
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fikk vårhalvåret 2018, var på 6,05 mill. kroner til økt lærerinnsats.
Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm og en skjerping av pedagognormen i barnehagene.
Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt pr. tre barn under tre år og én ansatt pr.
seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder pr. 7 barn
under tre år og minst én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år. Barnehagene må innfri ny
bemanningsnorm innen 1. august 2019, og pedagognorm måtte være på plass innen 1. august
2018.
Barnehagene og skolene rapporterer om stort fokus på fellessatsingene:
• Gode Læringsmiljø i barnehager og skoler
• Arendal kommune, en realfagskommune
• Samarbeid med foreldre
Noen enheter har satsinger utover dette.
Prosjektperioden for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 1.9.2018 – 1.9.2019, felles innsats for barn,
unge og deres familier i Arendal kommune, er forberedt, bl.a. ved å engasjere prosjektleder
Elisabeth Nærestad.
Kommunen er i rute if.t planen om utlevering av PCer på skolene:
•

•
•

Alle elevene på u-trinnet har nå fått egen PC (med unntak av Roligheden som har ønsket å
vente til neste år). PC-ene er levert med støtabsorberende og vann-avvisende cover som
skal gi ekstra beskyttelse ved transport mellom skole – hjem. Alle elever/foresatt har signert
en låneavtale.
Alle barneskolene har nå en dekningsgrad på minst 30 % som vil bli løftet til 50 % neste år.
Det er skiftet ut et betydelig antall PCer til lærere, og mange fagarbeidere har fått et digitalt
verktøy til disposisjon. Prosessen med utskifting av lærer PCer og tildeling av digital
verktøy til fagarbeidere i skole/barnehage fortsetter utover høsten og vil bli fullført neste år.

Enhet Spesialpedagogiske tjenester har startet forberedelsen til nytt tilbud for mellomtrinnet på
Hove fra 1.1.2019.
Rådmannen vil sammen med enhetene ha stort fokus på å gjøre hva en kan for å holde de
økonomiske rammene som enhetene er tildelt av bystyret.
Vi har i Arendal stort fokus på gjennomføring i vgo. Flere hevder at vi er for utålmodige når vi
opererer med statistikk Gjennomført vgo. i løpet av fem år.

Tall for 2008-kullet - andel fullført og bestått innen ni år, viser at Arendal (80,9 %) har høyere andel
fullført og bestått enn Aust-Agder (79,6 %) og landet (79,2 %).
Tertialrapport

23(162)

Når det gjelder andel fullført og bestått skoleåret 2017/18 for Arendal ser vi at andelen som
fullfører på studieforberedende utdanningsprogram er svært høyt, mens særlig andel fullført og
bestått på Påbygging til generell studiekompetanse var lav forrige skoleår.

Påbyggtallene for Aust-Agder fylke var svært lave for noen år tilbake, så ble de bedre, men nå er
de svakere igjen, og svakere enn landets tall. Arendal kommunes kurve har samme form som
fylkets. En ser ikke noe mønster i inntakspoeng til påbygg mot andel gjennomført, verken for fylket
eller Arendal.

12.2 Helse og levekår
Status økonomi, tiltak og konsekvenser
Enhetene i helse og levekår melder et merforbruk på 21 mill. kroner. Dette er hhv. enhet Institusjon
hvor merforbruket er 12 mill. kroner og enhet Hjemmebaserte tjenester hvor merforbruket er på 9
mill. kroner.
Enhet levekår styrer mot balanse til tross for at barneverntjenesten også i år ligger an til et samlet
merforbruk på 8 til 10 mill. kroner, og dette salderes med meget stram drift i øvrige avdelinger i
enheten.
Øvrige enheter styrer mot balanse med noen forutsetninger som i hovedsak knytter seg til
ressurskrevende tjenester.
På grunn av svært presset økonomi og behovet for sterkere styring jf. meldt merforbruk i 1. tertial
er det jobbet fram rutiner for godkjenning av overtid sammen med ledergruppene i tre av enhetene
(Hjemmebaserte tjenester, Institusjon og Koordinerende enhet). Dette er gjort i samarbeid med
ekstern konsulent i pågående forbedringsarbeid vedrørende bemanningsplanlegging. Disse gjelder
nå for alle enhetene i helse og levekår.
Når det gjelder forsvarlighet i tjenestene gir ikke loven en definisjon av begrepet «forsvarlighet»,
men kort fortalt brukes begrepet for å beskrive kravet til helsetjenestes virksomhet og
helsepersonellets yrkesutøvelse. Den enkelte helsearbeider har i kraft av helsepersonell loven §4
et individansvar om å utøve yrket i samsvar med god praksis, slik at pasientene ytes helsehjelp
uten å bli utsatt for unødvendig skaderisiko.
Avdelingslederne har fått i oppgave for sitt arbeidssted å sørge for en prioritering av oppgaver fra
1-4 i henhold til følgende definisjon:
Prioritet 1 - Oppgaver som er kritisk for liv og helse
Prioritet 2 - Oppgaver med stor betydning for mottakeren av tjenesten utføres innen definert
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tidsrom (2-4 timer)
Prioritet 3 - Oppgaver med fleksibelt tidspunkt, men ila døgnet
Prioritet 4 - Oppgaver som kan skyves på en eller flere dager
Prioritet 5 - Oppgaver som kan fjernes fra tjenestens innhold (enten utføres av andre, eller utgå i
sin helhet)
Hensikten med prioritering av oppgaver er å sørge for at avdelingene ikke drifter med personell ut
over de økonomiske rammer som er bevilget.
Retningslinjer for bruk av overtid og ekstrahjelp er innskjerpet. Det er innført krav om godkjenning
av enhetsleder for å benytte overtid eller ekstrahjelp såfremt det ikke omhandler en situasjon hvor
det er fare for liv og helse. Hensikten med dette tiltaket var og er å få ned den store økningen vi ser
i bruk av overtid i årets første måneder. Videre skal også alle vaktbytter godkjennes av
avdelingsleder for å sikre at det er riktig kompetanse på hver vakt
Hver avdeling/tjeneste har måttet definere en minimumsbemanning. Hensikten med dette er å vite
når man har en uforsvarlig bemanning i avdelingen, samt sørge for at dette er kjent og forstått av
hele personalgruppen. Det skal innføres ukentlige møter i alle avdelinger for å avdekke risiko i drift
de neste 7 dagene. Det skal rapporteres til enhetsleder dersom en ser at det kan komme
situasjoner som krever overtid.
Sykefravær utgjør en viktig årsak til bruk av overtid og vikarmidler. Ledere har fått presentert og
fått veiledning i bruk av ulike styringsverktøy i oppfølging av sykmeldte.
Det er utarbeidet et tiltaksskjema for enhetsledere og avdelingsledere i enhetene Institusjon,
hjemmebaserte tjenester og Koordinerende enhet, som gir bedre styring og kontroll for å komme i
økonomiske balanse. Tiltaksskjemaet vil bli implementert for alle enhetene i sektoren. Dette tiltaket
er ikke forventet å gi konkret besparelse, men setter våre ledere i stand til å holde budsjettramme
satt av bystyret.
For øvrig jobbes det med tiltak presentert i 1. tertial. Rådmannen viser også til enhetenes
rapportering på konsekvenser av stramme budsjettrammer.
Ressurskrevende tjenester - ny finansieringsmodell
Arendal kommune arbeider høsten 2018 med å videreutvikle modell for beregning av refusjon for
ressurskrevende tjenester. Denne modellen tar utgangspunkt i Sandnes kommunes økonomi- og
finansieringsmodell for tjenester til funksjonshemmede. Modellen er utarbeidet for å sørge for en
mer rettferdig fordeling av ressursene i henhold til brukernes behov mellom avdelingene, og den
fungerer også som grunnlag for rapportering og søknad om refusjon ressurskrevende tjenester.
Sandnes kommune har med utgangspunkt i IPLOS-variabler utarbeidet et verktøy som kartlegger
den enkelte brukers behov for tjenester med flere variabler, hvor det blant annet tas hensyn til
behov for tilsyn, adferd og alder. Brukers alder tillegges vekt i forhold til lovens punkt om opplæring
i dagliglivets gjøremål, og derfor blir yngre tjenestemottakere prioritert i forhold til ressurser til
opplæring. I finansieringsmodellen er brukernes hjelpebehov inndelt i fire ulike nivå, der nivå A er
de som har behov for minst hjelp og nivå D er de som har behov for mest hjelp. Brukerne er fordelt
på riktig nivå etter en individuell kartlegging av brukers behov. Hvert nivå utløser en viss mengde
personalressurs.
Dette arbeidet er grundig omtalt i rådmannens forslag til Handlingsplan 2019-2022.
Enhet Institusjon
Prosjektet «bemanningsplanlegging» ble igangsatt i 2018 for å styrke økonomikompetansen hos
våre ledere. Enhetsledere og avdelingsledere for hjemmesykepleien, langtids- og
korttidsinstitusjonene har deltatt i prosjektet. I tillegg har ressurspersoner i stab- og
støttefunksjoner vært involvert for å heve kompetanse i sektoren på sikt, for at dette skal komme
sektoren generelt til gode. Ekstern konsulent har stått for den faglige ledelsen av prosjektet som
har bestått av 5 samlinger med individuell veiledning og oppfølging av lederne mellom samlingene.
I august ble dette arbeidet forsterket i enhet Institusjon gjennom individuell oppfølging av
enhetsleder og 9 avdelingsledere. Dette arbeidet vil resultere i aksjonslister, som i skrivende stund
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ikke er presentert og gjennomgått med ledergruppen i enhet Institusjon. Rådmannen kan når dette
er kjent gi en orientering i komite for helse, omsorg og levekår.
100 % sykehjem
I behandling av PS 17/133 vedtok bystyret å skape et sykehjem der flertallet av medarbeiderne er i
100 % stilling. I løpet av 2018 må det klargjøres hvilke sykehjem som vil går foran og hvordan en
tenker å måle måloppnåelse. Det er Røed BOS som i første omgang er valgt ut å arbeide med
denne satsningen. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er nå på 75 %, imidlertid ligger det også i
bestillingen at flertallet av medarbeiderne skal ha full stilling. Der er vi ikke pr. i dag, i dag jobber
ca. 10 personer (av 37) 100 %. Imidlertid vil høsten gå med til å lage ny turnus som har lange
vakter for sykepleier på helg. Den skal etter planen starte i desember. Tiden frem til da nyttes til å
øke andelen ansatte som har 100 %. Ved avdelingene Tromøy BK og Nyskogen BOS gjøres det
også forsøk med lange vakter fra desember.
Hjemmebaserte tjenester
Avdelingsledere i hjemmesykepleien har et stort lederspenn og flere har meldt fra om at de strever
med å følge godt nok opp. Enheten har gjennomført en prosess for å evaluere roller og
arbeidsoppgaver både til fagkoordinatorer og avdelingsleder. Det er konkludert med at antall
avdelingsledere skal økes med tre. To avdelingsledere tilsettes tidlig på høsten, den siste
sannsynligvis rundt nyttårsskiftet. Dette gjøres gjennom allokering av stillinger det vil si færre
stillinger som fagkoordinator og noe vakante lønnsmidler. Når det gjelder fagkoordinator vil
arbeidsdelingen mellom avdelingsleder, fagkoordinator og øvrige roller i avdelingene ferdigstilles i
høst.
Antall brukere nærmer seg nå nivå fra våren 2018 og kommer trolig til å stige litt utover høst og
vinter. Det er flere grunner til dette; årstiden vi går inn i med kaldere vær som påvirker generell
helse og øker etterspørsel av hjelpetjenester. I tillegg har det ikke vært noen bedring i
sykehjemsdekning slik at presset på plassene fortsatt er høyt. Med liten dekning og stort press på
heldøgns omsorgsplasser blir derfor konsekvensen noe høyere volum på hjemmebaserte
tjenester. Det kan bli aktuelt å justere sonegrenser dersom veksten i brukere og timer kommer i de
største avdelingene.

Brukerne av hjemmebaserte tjenester fordeler seg slik:
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Siden januar 2018 har det skjedd en liten dreining i pasientbehovet i hjemmebaserte tjenester.
Brukere med avgrenset behov har blitt noe færre, mens brukere med middels og omfattende
behov har økt. Det ser ut til at stadig flere av brukerne av hjemmesykepleien har større behov for
hjelp nå enn tidligere. Sannsynligvis vil denne utviklingen fortsette.
To avdelinger har nesten utelukkende innebrukere (beboere i omsorgsbolig), Plankemyra og
Margaretestiftelsen. Her vil antall brukere være mindre interessant. To avdelinger, Flosta og
Bjorbekk, har både utebrukere (eget hjem) og innebrukere – her vil variasjonen på antall brukere
være middels. For de fire siste (Hisøy, Sentrum, Solhaug og Tromøy) vil man forvente til dels store
månedlige variasjoner i antall brukere – ofte opp mot ti brukere mer/mindre fra en måned til den
neste. Veksten er vanskelig å forklare med absolutte sannheter, og i arbeidet med tiltaksliste for
enhet Hjemmebaserte tjenester vil dette bli sett nærmere på.

I sammenheng med vår/sommer har vedtakstid hatt en liten reduksjon, men er nå på vei opp igjen.
I tillegg har Sentrum og Bjorbekk trolig noe underrapportert volum på vedtakstid. Årsaker til dette
er sannsynligvis mange/hyppige justeringer på tidsbruk på hver bruker i sommer, flere brukere som
er kommet inn på midlertidig heldøgns opphold (og som dermed ikke regnes med når rapporten
tas ut) og lignende.

Tertialrapport
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Plankemyra er fortsatt høyere på vedtakstimer enn Margaretestiftelsen til tross for at det er flere
brukere på stiftelsen enn på Plankemyra. En årsak til dette er at det er flere ressurskrevende
brukere på Plankemyra. En annen årsak er at Margaretestiftelsen har flere beboere som klarer
veldig mye selv og dermed har svært få vedtakstimer, noe som trekker snittet ned.
Antall personer som venter på korttids- og langtidsplasser har denne sensommeren hatt en liten
nedgang, men øker nå igjen. Sammenlignet med i fjor, ligger behovet nå omtrent dobbelt så høyt.

De som venter på langtidsplass i henhold til forskrift, er derimot redusert.

HMS/Kvalitet og Fravær/Nærvær
Det har vært tekniske utfordringer med å få ut avvik både på kvalitet og HMS. For øvrig vises det
enhetenes rapportering på hvordan det arbeides med avvik HMS/Kvalitet samt fravær og nærvær.
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12.3 Kultur, infrastruktur og utvikling
Med unntak av Østre Agder Brannvesen melder de øvrige 6 enheter at de totalt sett forventer å gå
i balanse i 2018. Under er det kort redegjort for den økonomiske statusen i de enkelte enhetene.
Enhet Kommunalteknikk og geodata
For hele budsjettåret 2018, forventes det for parkeringsavdelingen å ende opp med et netto
underskudd på ca. 500 000 kroner. Pr. 2 tertial er det her et netto underskudd på ca. 380 000
kroner. Justeringen av prisnivået på parkeringstakstene har ført til økte inntekter, slik at
inntektsnivået til nå i år er høyere enn forventet. Effekten av endrede parkeringsreguleringer vil
ikke ha store effekter totalt sett for 2018, men må forventes å gi større utslag i 2019. Totalt for den
rammefinansierte delen av enhet Kommunalteknikk og Geodata styres det etter at enheten totalt
sett skal gå i balanse for hele budsjettåret 2018. For budsjettåret 2019 vil enheten ha behov for å
få kompensert inntektsbortfallet til parkeringsavdelingen
Investeringer VA
Forbruk hittil i år ligger under fjoråret. Dette skyldes bla at oppstart av prosjekter som RykeneLerestveit og Gunnarsboveien er sterkt forsinket. Imidlertid inngås det avtale med Nye Veier om å
utvide anlegget Krøgenes – Heftingsdalen til også å omfatte vannledning strekningen
Heftingsdalen – Longum. Dette kan medføre større forbruk mot slutten av året. Det er budsjettert
med at mesteparten av avtalt omfang i dette prosjektet faktureres i år. Dette er imidlertid usikkert,
og avhenger av Nye Veiers fremdrift.
Ved tertialgjennomgangen har enheten oppdatert prosjektomkostningene og rettet opp behov og
skjevheter for VA prosjektporteføljen.
Investeringer Barbu
Prosjektene knyttet til utenomhus og park i Barbu har et betydelig merforbruk. Dette er også varslet
tidligere, med budsjettjustering i 2018. Arbeidene er avsluttet, og sluttfaktura omforent. Imidlertid er
det fortsatt omfattende reklamasjonsarbeider utestående.
Rundkjøring i Barbu er bygget på vegne av Statens Veivesen, som har mellomfinansiert prosjektet.
Det gjenstår sluttfakturering fra Vegvesenet, men de fysiske arbeider er ferdig
Enhet kultur
Samlet vurderes budsjettet å være i balanse ved årets slutt, men det er knyttet noe usikkerhet til
enkelte utgifter. Både utgifter og inntekter er høyere enn budsjettert, men det skyldes i hovedsak
periodisering og at økte inntekter henger sammen med økte utgifter.
Fremskrevet regnskap viser et stipulert merforbruk, men ved gjennomgang vurderes det likevel til
at budsjettrammen vil holde, selv om en ser at enkelte avdelinger er mer presset enn tidligere.
Bystyret vedtok i møte 21.08.17, sak 17/109, å yte tilskudd på 50 000 kroner til Scenekunst Sør i
2018. Beløpet ble glemt lagt inn i budsjettet for 2018 og må derfor dekkes inn i 2. tertial.
Tilskuddene for 2019 og 2020 er fremmet i rådmannens forslag til budsjett.
Enhet brann ØABV
Resultatet til enheten er pr. 2. tertial preget av merkostnader knyttet til lønn til mannskaper som har
vært i innsats gjennom hele sommeren på slukking av et stort antall skogbranner som følge av
ekstrem tørke. Disse merkostnadene beløper seg til 3,2 mill. kroner. Disse kostnadene kommer
uanmeldt og velter enhetens framskrivning fra første tertial hvor enheten meldte balanse. Arendal
kommunes andel av merforbruket i samarbeidet er 56,4 %.
Enheten antar et merforbruk på året på 2,5 mill. kroner. Det jobbes parallelt med å i ytterligere grad
redusere merforbruket gjennom ytterligere kostnadsreduserende tiltak i de resterende månedene i
året. Enheten søker også i oktober Fylkesmannen om skjønnsmidler til å dekke deler av disse
kostnadene.
110 sentralen, feieravdelingen og IUA ansvarene håndteres gjennom fondsdisponeringer når det
kommer til over- og underforbruk.
Tertialrapport
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Enhet innovasjon og kompetanse
Enhetens regnskap viser et merforbruk pr. 2. tertial på 13 %. Dette skyldes delvis avvik ift.
periodisering for en del inntekter, men også høyere utgifter enn budsjettert. For at enheten skal gå
i balanse vil det sannsynligvis være nødvendig å bruke noe av enhetens fondsavsetning fra 2016
ved slutten av året. Det forventes likevel at avviket ved årsavslutning totalt sett vil være lavere enn
på nåværende tidspunkt.
Enhet Vitensenter Sørlandet
Vitensenteret har lagt bak seg en sommer med langt lavere besøkstall enn hva de hadde
budsjettert med. Enheten legger hovedskylden på det fine været som har vært siden mai, men
jobber internt med å se på hvordan de kan trekke flere folk, også på godværsdager. Budsjettet på
billettsalg er relativt likt som i 2017. Som et eksempel så hadde Vitensenteret i juli 2017 hele 7089
besøkende. I juli 2018 hadde de 3481 til sammen for avd. i Arendal og Kristiansand. Disse tallene
understreker viktigheten av at Vitensenteret får beholde et ev. mindreforbruk til bruk til senere år.
Dette skaper en forutsigbar økonomi i selv tøffe tider. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere
kostnadene for selve driften, og alle ansatte er veldig engasjerte og involverte i hvordan enheten
skal nå årets budsjett.
Vitensenterets økonomi er allikevel ikke kritisk. Her er noen grunner til det:
•
•
•

Vitensenteret har budsjettert med et mindreforbruk av rammen, som vil bli justert mot lavere
billettinntekter i løpet av sommeren.
Vitensenterets statlige overføringer har økt med 1,2 mill. kroner ift. hva som ligger i
budsjett.
Vitensenteret har 1,2 mill. i bundne fond øremerket satsningen i Kristiansand

Enhet Arendal Voksenopplæring AVO
Månedsrapporten viser avvik. Driften og de økonomiske rammene er uforutsigbare da de styres av
følgende forhold:
•
•
•
•

antall deltagere i norskopplæring og omfanget av tilskuddet og refusjoner for disse
antall betalende deltagere og inntekter fra denne virksomheten
antall deltagere i grunnskoleopplæring
antall deltagere som får norskopplæring utover 3 år som AVO ikke får refusjon for

Enheten styrer mot merforbruk i 2018 i forhold til budsjett. Konsekvensene av flyktningstrømmen
2015 fører til at flere deltagere nå er utenfor den statlige finansieringsordningen og samtidig har
behov for omfattende kvalifisering for å komme ut i arbeid eller utdanning. Omtrent halvparten av
deltagerne på Arendal voksenopplæring som mottar opplæring høsten 2018 er utenfor den statlige
finansieringsordningen samtidig som flere deltagere enn tidligere har behov for, og rett til
grunnskoleopplæring for å kunne komme inn på videregående skole.
Enheten har fond som vil kunne dekke utfordringer i 2018 men vil også vurdere
kostnadsreduserende tiltak. Foreløpige tiltak er redusert bruk av vikarer og ekstrahjelp samt
reforhandling av avtaler med Tvedestrand kommune. Det gjøres en fortløpende vurdering av
utviklingen i 2018.
Enhet Østre Agder Sekretariat
Enheten har for høye lønnsutgifter i forhold til budsjett. Årsaken til dette er at prosjektmedarbeider
på Strategisk næringsplan skulle vært avsluttet 30.juni. Kostnaden vil bli kompensert ved bruk av
resttilskudd fra Byregionprogrammet.
I overføringen Arendal kommune har mottatt for KØH 1. og 2. tertial er ikke legekostnadene
inkludert. Når dette kommer med vil utgiftsnivået samlet bli vesentlig nærmere forventet utgiftsnivå
for Østre Agder.
I samsvar med forutsetningene så bruker enheten nå betydelige summer fra fond både til forskning
(Phd), prosjektet Telman og til lokale kompetanseprosjekt ved skoler. Det innebærer at fondsnivået
ved årsskiftet vil være vesentlig lavere enn det var ved inngangen til året. Samtidig innebærer dette
at driften av regionrådet vil bli mer sårbart i forhold til å kunne håndtere økonomiske utfordringer.
Tertialrapport
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13 Rådmannen m/stab (1101)
13.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1101

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Rådmannen m/stab
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

120 276 238

116 761 464

-3 514 774

-3

Andre driftsutgifter

625 601 401

638 792 461

13 191 060

2

Sum utgifter

745 877 639

755 553 925

9 676 286

1

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-20 634 606

-20 812 611

-178 005

1

-248 016

-1 598 062

-1 350 046

544

-94 593 670

-91 361 922

3 231 748

-3

-115 476 292

-113 772 595

1 703 697

-1

630 401 347

641 781 330

11 379 983

2

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger
Andre inntekter
Sum inntekter
SUM NETTO

Enheten viser pr 2. tertial et samlet merforbruk på 11,4 mill. kroner. Dette er først og fremst knyttet
til merforbruk innen rådmannens stab oppvekst. Det meldes om et forventet merforbruk innen dette
tjenesteområdet ved årets slutt på omlag 16,5 mill. kroner og dette knytter seg til skoleskyss,
tilskudd private barnehager, gjesteelever og overføringer til privatskoler (spesialpedagogiske
tjenester).
De øvrige tjenesteområdene forventes å gå i balanse ved årets slutt eller med et mindre
overskudd.
Netto driftsrammer rådmannen med staber
Rådmann m/lederlag
Det forventes balanse ved slutten av året.
Rådmannens stab personal og kvalitet
Et positivt avvik pr. 2. tertial gjelder lønn og sosiale utgifter er primært knyttet til stillingsbanken (0,6
mill. kroner) og lærlinger (0,9 mill. kroner). Ansatte som er i stillingsbanken blir fortløpende avklart i
løpet av 2018 og stillingsbankens økonomi avvikles fra og med 1.1.2019. Når det gjelder lærlinger
så er lønnsutgiftene høyest på høsten siden lærlingeinntaket skjer i august.
Negativt avvik under posten andre driftsutgifter (0,5 mill. kroner) gjelder fellesutgifter innenfor
personalområdet, blant annet OU-kontingenten til KS. Disse utgiftene balanseres mot budsjett i
løpet av året.
Det er også et negativt avvik på inntektssiden med 3,6 mill. kroner totalt. Dette er et netto-tall hvor
de to største enkeltavvikene gjelder refusjoner for lønn til tillitsvalgte som skal betales av
fagforeningene på slutten av året (1,6 mill. kroner) og tilbakeføring av egenkapital fra IKT Agder
IKS (2,5 mill. kroner)
Regnskapet forventes å balansere med budsjettet ved utgangen av året.
Rådmannens stab økonomi
Rådmannens stab økonomi viser et merforbruk ved 2. tertial på 0,6 mill. kroner. Dette skyldes
delvis vakanser, økte inntekter knyttet til fakturering og lavere utgifter til porto. Det forventes et
mindreforbruk ved årets slutt, men pga. usikkerhet knyttet til enkelte kostnader er det vanskelig å
anslå hva det endelige resultatet blir.
Tertialrapport
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De sentrale pensjonskostnadene og overføringer til foretakene (herunder husleier til Arendal
eiendom KF), AKST og kirkelig fellesråd er endel av budsjettet til Rådmannens stab økonomi.
Pensjonskostnadene vil bli vurdert ved årets slutt og eventuelle endringer vil bli justert mot
disposisjonsfond. De øvrige overføringene forventes å være i balanse ved årets slutt.
Rådmannens stab kultur, infrastruktur og utvikling
Stab Samfunnsutvikling har noe høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig
lønnsutgifter tilknyttet prosjektkoordinator for Interkommunal plan for ny E18. Denne stillingen
startet opp i juni 2018. Ca. 90 % av utgiftene skal faktureres de samarbeidende
kommunene/fylkeskommunene.
Stab Samfunnsutvikling forventer totalt sett å gå i balanse ved utgangen av 2018.
Rådmannens stab helse og levekår
Stab helse og levekår har et estimert mindreforbruk på 500 000 kroner.
Rådmannens stab oppvekst
Rådmannens stab oppvekst har merutgifter i forhold til lønn slik det ser ut i tertial. Dette er knyttet
til lønnsutgifter i forbindelse med statlige satsinger som realfagskommune og bedre læringsmiljø i
skoler og barnehager. Disse lønnsutgiftene hentes fra eksterne midler som ikke er ført enda, men
som gjør at det er balanse på lønnsbudsjettet ved årsslutt.
Skolesektoren har 3 utgiftsposter som vi ikke kan påvirke i særlig grad og som har hatt utbetalinger
ut over budsjett. Dette er knyttet til skoleskyss, overføring til de private skolene i forbindelse med
spesialundervisning og utgifter knyttet til elever som av ulike årsaker går på skole i andre
kommuner. Vi meldte om disse også i 1. tertial. Totalt ser det ut til at skolesektoren vil gå med et
merforbruk på omlag 4 mill. kroner ved årsslutt på grunn av de tre årsakene som er nevnt ovenfor.
Utbetaling til private barnehager går mot et merforbruk på ca. 12,5 mill. kroner i 2018. Ca. 400 000
kroner skyldes tilskudd til åpne barnehager som følge av to nye åpne barnehager i 2018. For øvrig
er årsaken til merforbruket at det er flere barn i private barnehager enn budsjettert. Barnetallet
totalt sett har gått ned, men det har ikke vært tilsvarende reduksjon av antall barn i barnehagene.
Det betyr at en høyere andel av barna går i barnehage. Dette gjelder også for kommunale
barnehager, slik at fordelingen mellom kommunale og private barnehager er på omtrent samme
nivå som i fjor. Det er i snitt 47 flere barn i private barnehager i 2018 enn budsjettert, dvs. ca. 3 %.
De fleste av disse er 0-2 år, der satsen pr. barn er ca. 220 000 kroner pr. år pluss kapitaltilskudd.
Rådmannen mener det er positivt at vi øker andelen barn som går i barnehager når
småbarnetallene går ned, men det gir altså en økt kostnad som det dessverre ikke er
budsjettmessig dekning for i rådmannens stab oppvekst.
Lønnsrelaterte avsetninger
Sentralt lønnsoppgjør i kap. 4 er ferdig forhandlet. Virkningen for 2018 er beregnet til 14,4 mill.
kroner og enhetenes rammer er blitt kompensert for dette. Lokalt lønnsoppgjør i kap. 3 og 5
avsluttes i disse dager og enhetene vil bli kompensert for årets virkning når dette er ferdig
beregnet. Foreløpige anslag for samlet lønnsoppgjør viser at lønnsavsetningen er tilstrekkelig til å
dekke virkning for 2018.

13.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
I perioden har bystyret vedtatt å videreføre arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida!».
Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn for lederes planlegging og utførelse innenfor
arbeidsgiverområdet.
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Medarbeider- og brukerundersøkelser
10-faktor undersøkelse ble gjennomført på slutten av 2017 og har vært tema på personalmøter i
rådmannens stab i 2018. Resultatene følges opp med tiltak og evaluering frem mot neste
undersøkelse i 2019.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Rådmannens stab deler HMS-utvalg med deler av ansatte i rådhuset. Ledere jobber med HMS
etter kommunens retningslinjer. Det har ikke vært jobbet med spesielle HMS-problemstillinger for
ansatte i rådmannens stab i 2. tertial. Det vil i løpet av høsten bli vurdert om organiseringen av
HMS-arbeidet på rådhuset er hensiktsmessig. Basert på erfaringer som er gjort, kan det være
aktuelt å endre antall og inndeling av HMS-utvalgene.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens
mål 2018

Resultat
2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,4

1,8

Fravær langtid (%)

4,3

2,8

Nærvær (%)

94,4

95,4

93

2

21

2 000

9

2 000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Årsverk antall

130,6

101,2

Andel ansatte heltid (%)

94,3

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

95,5

70

Kommentarer

Enhetens mål
2018

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fraværet har hatt en positiv utvikling og ligger lavt.
Fravær

Det gjøres oppmerksom på at fravær i rådmannens
stab er påvirket av at lærlinger og ansatte i
stillingsbanken telles med her.

Det har vært jobbet mye i kommunen med å få økt
bruken av avvikssystemet som en del av kommunens
kvalitetsarbeide og læringskultur.
HMS avvik

Kvalitets avvik

Tertialrapport

De fleste HMS-avvikene i rådmannens stab kommer
fra lærlinger. Disse er viderefordelt til nærmeste leder
og behandlet på tjenestestedet. Det er også enkelte
avvik som dreier seg om inneklima. Disse blir fulgt opp
av Arendal Eiendom KF.

Fortsette arbeidet med å etablere en
læringskultur med aktiv bruk av
avvikssystemet som en viktig
komponent.

Kvalitetsavvikene i rådmannens stab er i hovedsak
meldt inn til enten leder for smittevern eller
kommuneoverlege og handler om medisiner,
oppfølging av pasienter og samarbeid mellom
tjenestene. Alle avvik er fulgt opp og lukket.
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Årsverk

Lærlinger, ansatte i stillingsbanken, tillitsvalgte,
politikere og leger i små stillinger (under 10 %) er tatt
ut av denne statistikken selv om de er en del av
rådmannens stab budsjettmessig. Endringen i antall
årsverk skyldes disse korreksjonene, samt overføring
av arbeidsgiverkontrollen til egen enhet fra 1.1.18.

Andel ansatte heltid

Det er primært mindre legestillinger som drar ned.
Dette gjelder leger som har en mindre bistilling i
kommunen i tillegg til en hovedstilling i annen praksis.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse
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14 Kommunalteknikk og geodata (1201)
14.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1201

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Kommunalteknikk og geodata
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

53 227 952

48 304 288

-4 923 664

-9

Andre driftsutgifter

125 414 088

90 327 984

-35 086 104

-28

Sum utgifter

178 642 040

138 632 272

-40 009 768

-22

-165 989 748

-171 894 034

-5 904 286

4

-566 000

-2 189 810

-1 623 810

287

-10 962 776

-4 385 849

6 576 927

-60

-177 518 524

-178 469 693

-951 169

1

1 123 516

-39 837 421

-40 960 937

-3 646

Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger
Andre inntekter
Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
For hele budsjettåret 2018, forventes det for parkeringsavdelingen å ende opp med et netto
underskudd på ca. 500 000 kroner. Pr. 2 tertial er det her et netto underskudd på ca. 380 000
kroner. Justeringen av prisnivået på parkeringstakstene har ført til økte inntekter, slik at
inntektsnivået til nå i år er høyere enn forventet. Effekten av endrede parkeringsreguleringer vil
ikke ha store effekter totalt sett for 2018, men må forventes å gi større utslag i 2019. Totalt for den
rammefinansierte delen av enhet Kommunalteknikk og Geodata styres det etter at enheten totalt
sett skal gå i balanse for hele budsjettåret 2018. For budsjettåret 2019 vil enheten ha behov for å
få kompensert inntektsbortfallet til parkeringsavdelingen.
Utgifter
Det er periodiseringsfeil med regning fra Agder Renovasjon, noe som slår ut som et stort avvik i
enheten ved denne rapporteringen.
Inntekter
Innføringen av «Prosjekt Tid» slår ut som et stort avvik i enheten ved denne rapporteringen.

14.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Emner fra «sammen om fremtiden» blir jevnlig tatt opp i avdelingsmøter og har vært tema i
forbindelse med medarbeidersamtalene.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Det jobbes aktivt med kompetanseheving og rolleavklaring.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
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.
Resertifisering som Miljøfyrtårn bedrift er gjennomført.
Tertialrapport

35(162)

Tjenester
Vann
•

Ny Entreprenør-saksbehandlerportal og vannmåler driftsettes høst 2018.

Avløp
•
•
•
•

Saulekilen og Narestø renseanlegg leverer svært gode resultater og tilbakemeldingene fra
statlig tilsyn er gode. Vi sliter periodevis noe med lukt fra Saulekilen og pumpestasjonen i
Kolbjørnsvik.
De nedgravde beholderne i Høyveien er ferdigstilt. Nytt avfallsanlegg i Barbu (ved nedre
Hulveien) ferdigstilles høst 2018. Konsulent jobber videre med reguleringsplan, nedgravde i
sentrum.
Som følge av permisjoner er kapasiteten noe begrenset for tema som miljø, forurensning
og renovasjon.
Tilsynet med separate avløpsanlegg er i gang som forutsatt. Vi har tatt utgangspunkt i
Lilleelv-vassdraget. 110 tilsyn er gjennomført.

Prosjektering og utbygging
•

Det er generelt for liten kapasitet i avdelingen, når avdelingen både skal gjennomføre
vedtatte VA prosjekter, ivareta utbyggingsinteresser (bolig og hyttefelt) og involveres i
prosjekter som ligger utenfor kjerneområdet.

•

Hovedutlysning av 23 private brøyteroder er under arbeid og må være avsluttet før
vintersesongen starter mot slutten av 2018. Det kan meldes om stor økning i kostnadene til
vintervedlikeholdet. De ekstra kostnadene for 2018 er håndterbare innenfor gjeldende
budsjett, men for 2019 vil det på en «normal vinter» få prioritets konsekvenser på hva vi
kan få til på sommerdriften hvis ikke budsjettet økes.

Vei

Parkering
•

Det forventes lavere inntekter resten av året 2018 som følge av politisk vedtatte
beslutninger.

Maskiner og anlegg
•

Det har vært noe mindre aktivitet i forbindelse med arbeid knyttet til vegetasjonsrydding og
kantslått langs kommunale veger, pga. tørke og stor brannfare.

Geodata
•
•

Som følge av sykemeldt ressurs er det utfordringer mht. gjennomføring av arbeidsoppgaver
i GIS-gruppa.
Eiendomsskatt: Nye konsulentavtaler for vedlikeholdstaksering (matrikkelendringer), og
Omtaksering av verk og bruk må på plass høst 2018.

Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Tertialrapport
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

95

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,1

2,4

Fravær langtid (%)

4,5

5,5

Nærvær (%)

94,4

92,1

93

6

19

2 000

9

2 000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Årsverk antall

102,1

103,5

Andel ansatte heltid (%)

95,3

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

97,6

70

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste tertial

Tiltak
Det jobbes aktivt med oppfølging av
fravær i enheten.

HMS avvik
Kvalitets avvik

Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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15 Kultur (1202)
15.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1202

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Kultur
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

31 058 545

30 351 770

-706 775

-2

Andre driftsutgifter

33 522 261

38 003 196

4 480 935

13

Sum utgifter

64 580 806

68 354 966

3 774 160

6

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-2 702 664

-3 169 288

-466 624

17

-341 992

-647 024

-305 032

89

Andre inntekter

-13 269 751

-15 561 665

-2 291 914

17

Sum inntekter

-16 314 407

-19 377 977

-3 063 570

19

48 266 399

48 976 989

710 590

1

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Samlet vurderes budsjettet å være i balanse ved årets slutt, men det er knyttet noe usikkerhet til
enkelte utgifter, se kommentarene under. Både utgifter og inntekter er høyere enn budsjettert, men
det skyldes i hovedsak periodisering og at økte inntekter henger sammen med økte utgifter.
Fremskrevet regnskap viser et stipulert merforbruk, men ved gjennomgang vurderes det likevel til
at budsjettrammen vil holde, selv om en ser at enkelte avdelinger er mer presset enn tidligere.
Bystyret vedtok i møte 21.08.17, sak 17/109, å yte tilskudd på 50 000 kroner til Scenekunst Sør i
2018. Beløpet ble glemt lagt inn i budsjettet for 2018 og må derfor dekkes inn i 2. tertial.
Tilskuddene for 2019 og 2020 er fremmet i rådmannens forslag til budsjett.
Utgifter
Avvik andre driftsutgifter:
•

•

•
•
•

Kulturhusmillionen har gjennom alle år bidratt til et mangfold av lokale store og små
arrangement og produksjoner i kulturhuset. Det er nå også flere store viktige arrangement
som bruker kulturhuset og får støtte herfra. De siste årene har arrangementsmengden økt
og en ser et merforbruk i 2018 på mellom 200 000 kroner og 300 000 kroner ift. budsjett. Et
evt. kutt i kulturhusmillionen for 2019, betyr at enheten må endre tildelingskriteriene for
ordningen.
Det blir i år et lite merforbruk på utgifter til fattigdomstiltak. Dette er for så vidt ikke
overraskende. Vi gir støtte til et ferietiltak og til en fritidsaktivitet til barn/unge som har
behov for det. Vi gir støtte til de som søker og som kan dokumentere en familieinntekt
under EUs fattigdomsgrense, men kommunen har langt flere som er potensielle mottakere
av denne støtten. På sikt må en påregne økte utgifter.
Park, idrett og friluft har utfordringer med å holde budsjett inneværende år pga. svært høye
kostnader på strøm ved Arendal og omegn skøytebane. Det er også usikkerhet knyttet til
driften av nye Bjønnes og Barbu park.
Merforbruk er også delvis grunnet periodisering av ulike tilskudd, samt overføring eksternt
tilskudd knyttet til spillemidler og tiltak knyttet til prosjekter med støtte fra Bufdir.
Lønnsutgifter i kulturskolen pr. september 2018 viser positivt avvik på 116 639 kroner.
Årsak: Læreravganger i juli og august, til sammen 65 % stilling. Skolens 14 hjemler fylles
pr. d.d. kun av 12,86 hjemler. Grunnet omstilling og forventet budsjettkutt vil ikke 14 hjemler
bli fylte i perioden august-desember 2018.

Tertialrapport
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Inntekter
Merinntekter er høyere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig spillemidler, tilskudd fra Bufdir
(storbymidler og fattigdomstiltak) – inntekter som i hovedsak overføres til andre igjen - samt
merinntekter Bomuldsfabriken (salg og overføringer fra stat og fylke) og sykelønn.
Periodisert regnskap for biblioteket viser totalt et overskudd på 511 000 kroner, tross underskudd i
driftsbudsjettet. Avviket kan forklares blant annet med at det er hentet inn fondsmidler knyttet til
prosjektet fengselsbibliotek.
I følge periodisert regnskap har kulturskolen et negativt avvik på 85 337 kroner. Det forutsees at
årsresultat på negativt avvik vil bli samme beløp.
For å minske denne ubalansen mellom budsjett og regnskap, bør en følge bedre opp med
budsjettjusteringer og periodisering.

15.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
En del av prosessen med kommunedelplan for kultur, som ble vedtatt i mars 2017, har vært å se
samlet på kulturenhetens samfunnsoppdrag, på utvikling av kulturfeltet og de forskjellige
fagfeltenes rolle i dette arbeidet. Å få en felles forståelse om ens egen rolle både i kommunen, i
egen enhet og avdeling er viktig for å se hvordan vi sammen kan løse de store oppgavene.
Enheten startet opp med jevnlige fellesmøter på tvers av alle avdelingene høsten 2017. Ulike tema
tas opp, men har forankring i vedtatt kommunedelplan for kultur. Dette er et ledd i arbeidet med å
få til bedre tverrfaglig samarbeid, både med andre enheter og innad i enheten. Gjennom disse
møtene ønsker vi også å styrke delingskulturen.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Enheten har gjennomgått medarbeiderundersøkelsen på ledernivå, med veiledning fra
personalavdelingen. Den er ikke gjennomgått i detalj med personalet i de tre avdelingene, men
brukes i større grad som et lederverktøy.
To av avdelingene skal gjennom en del endringer i tiden fremover, ettersom flytting og
samlokalisering av kulturskole, Kilden og Munkehaugen vil medføre behov for endring i struktur.
MU brukes som kunnskapsgrunnlag inn i denne prosessen og vil også være nyttig oppfølging ved
neste MU, når endringene er gjennomført.
Resultatene fra MU brukes i medarbeidersamtaler, og vi bruker de verktøyene og malene vi har
tilgjengelig.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Kulturenheten har generelt lavt fravær, lite HMS-avvik og få kvalitets-avvik.
Vernerunder er gjennomført i alle de tre HMS-utvalgene i enheten. Enheten har fokus på å formidle
verdien av HMS og kvalitetsavvikssystemet i alle tre avdelinger, samt gi opplæring i bruk. Det er
først i år dette virkelig har blitt satt fokus på, så vi forventer økende rapportering av avvik fremover.
Videre er det i alle tre avdelinger et tydelig fokus på godt arbeidsmiljø.
Tjenester
Kulturenhetens satsingsområder er knyttet til kommunedelplan for kultur 2017-2020.
Kulturenheten deltar aktivt i tverrfaglig innsats knyttet til barn og unges oppvekst i kommunen,
blant annet gjennom enhetsleders deltakelse i programstyre for Tidlig innsats og tverrfaglige
samlinger hvor flere fra enheten deltar. Inspirert av foredrag under Arendalskonferansen, så drar
lederteamet, sammen med leder av Kilden, til Island i november for å lære av hvordan Island
gjennom gratis fritidstilbud og oppfølging av barn og unge har redusert ungdomsutfordringene
vesentlig.
Tertialrapport
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Kulturskolen og det frie musikkliv skal endelig få nye lokaler. Kanalgården og Kilden skal bygges
sammen og bruken av den totale bygningsmassen ses i sammenheng. Munkehaugens tilbud mot
målgruppen, planlegges inn i de nye lokalene. Organisasjonsarbeid og innholdsutvikling knyttet til
disse endringene er i gang og vil være prioritert helt frem til innflytting i 2019/20. Medvirkning fra
ungdom og brukere av husene vil være et viktig ledd i arbeidet med å tilpasse huset etter
behovene og ønskene til de som skal bruke det. Konkret jobbes det nå med å plassere dagens
aktiviteter på Kilden inn i andre lokasjoner, da ombygging av Kilden planlegges å starte opp rett
over nyåret 2019.
Kunstarena Torbjørnsbu ble offisielt åpnet i juni. Byen har nå fått en ny flott attraksjon der eldre
kultur- og industrihistorie kombineres med nye kunstneriske uttrykk.
Kunstprosjekt på Kanalplassen ble gjennomført i mai-juni. Prosjektet har fått mange positive
tilbakemeldinger.
Internasjonalt Marked markerte 25 år i juni. Enheten ønsker å videreutvikle markedet som en viktig
møteplass på tvers av nasjonalitet, språk og religion - og som en del av enhetens flerkulturelle
satsing i alle avdelinger.
Biblioteket har igangsatt arbeidet med bibliotekplan. Planer og tiltak vil tilpasses den økonomiske
situasjonen. Dette innebærer justeringer og forskyvninger i forhold til tiltak beskrevet i kulturplanen.
Intern kompetanseplan med minst 4 årlige samlinger er på plass for å ivareta behov for individuell
og kollektiv kompetanseutvikling. Gjennom flere parallelle satsinger har biblioteket i samarbeid
med utvalgte skoler satt sterkt fokus på leseglede og leselyst. Prosjektet «kreativt verksted» tilbyr
aktiviteter til barn i deler av skoleferier. Gjennom utlysning av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket
vil vi søke om å forsterke dette tilbudet vesentlig, og dette vil bli de viktigste satsingene framover.
Kulturskolens strategi omkring økt samarbeid og kompetanseutnyttelse følges opp i flere
prosesser; utvikling, implementering og forankring av fagplaner, forestillinger/visninger & konserter,
og i arbeidet med å sette profil og satsningsområder samlet, og i hver avdeling. Vi sluttfører
arbeidet med fagplaner i løpet av høstsemesteret 2018. Gratis kulturskolekor og BANDlab er
igangsatt både som rekrutterende og miljørettet tiltak, og vil fortsette og videreutvikles. Tilbud
innen rytmisk musikk utvikles, og tilbud innen klassisk musikk ivaretas. Skolen har tidligere
igangsatt og avsluttet prosjektet SKATT – Samspill, Kreativitet, Aktivitet, på Tvers av Timeplan.
Prosjektet har resultert i 4 ukentlige samspillgrupper, og økt samarbeidet mellom skolens 3
avdelinger kunst, drama og musikk.
Samarbeid mellom kulturskolen, Kilden og Munkehaugen påbegynnes, før samlokalisering i
Kanalgården/Kilden. Antatt innflytning er 2020. Felles satsningsområder skal utvikles sammen med
alle ansatte og sammen med de som skal bruke tilbudene.
Særlige utfordringer:
På grunn av reduksjon i rammer fra 2019, må enheten i løpet av høsten se på en omorganisering
av kulturnettverket - bl.a. må vakant stilling vurderes ikke erstattet. Det betyr at nettverket må se på
hvilke oppgaver som skal prioriteres og om det er mulig å kutte i tjenester.
Det er særlig utfordringer knyttet til forvaltning av Friluftsloven og sikring av allmennhetens
rettigheter. Dette er tidkrevende arbeid, men utrolig viktig for dagens innbyggere og kommende
generasjoner. I tillegg er det gjennom vedtatt kommunedelplan for kultur lagt til grunn økt fokus på
hverdagsfriluftslivet og kommunes rolle i å stimulere til dette gjennom tilrettelegging/sikring av
areal, fokus på tilgjengelig friluftsliv i alt planarbeid samt samarbeid med lag/foreninger/frivillige.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja

Kulturskole og bibliotek gjennomførte sine vernerunder før fristen. Kulturnettverket avholder sine
vernerunder i løpet av oktober måned hvert år. I tillegg gjøres risikovurderinger før hver vinter- og
sommersesong særlig knyttet til drift park og gjennomføring av ulike arrangementer.
Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Tertialrapport
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Kulturnettverket gjennomførte vernerunde høsten 2017 og skal ha neste oktober 2018.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens
mål 2018

Enhetens mål
2018

95

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1

0,7

Fravær langtid (%)

2,2

1,3

Nærvær (%)

96,8

98

93

1

8

2 000

11

2 000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Årsverk antall

56,8

Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

58,7
48

40

69,1

70

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

Lavt fravær, både korttid og langtid.

Trenger ingen tiltak

HMS avvik

Økende rapportering, men likevel
lavt.

Fortsette med å bevisstgjøre og gjøre
ansatte kjent med behov for
rapportering.

Kvalitets avvik

Ny rapportering

Fortsette med å bevisstgjøre og gjøre
ansatte kjent med behov for
rapportering.

Vi har fokus på og ønsker å øke
andel heltidsansatte. meste krevende
for fritidsassistenter og
kulturskolelærere, arbeidstider og
budsjett setter begrensninger.
Krevende å få kompetente søkere til
små stillinger.

Vi jobber med organisering for å
finne løsninger. Antageligvis vil det
kunne være nyttig å samarbeide med
andre enheten om noen stillinger,
spesielt fritidsassistenter.

Årsverk

Andel ansatte heltid

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Tertialrapport
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16 Brann (1203)
16.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1203

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Brann
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

38 762 569

44 108 467

5 345 898

14

Andre driftsutgifter

22 556 819

22 698 853

142 034

1

Sum utgifter

61 319 388

66 807 320

5 487 932

9

-13 293 365

-14 530 763

-1 237 398

9

-160 000

-365 790

-205 790

129

Andre inntekter

-23 832 588

-24 373 019

-540 431

2

Sum inntekter

-37 285 953

-39 269 572

-1 983 619

5

24 033 435

27 537 748

3 504 313

15

Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Resultatet til enheten er pr. 2. tertial preget av merkostnader knyttet til lønn til mannskaper som har
vært i innsats gjennom hele sommeren på slukking av et stort antall skogbranner som følge av
ekstrem tørke. Disse merkostnadene beløper seg til 3,2 millioner kroner. Disse kostnadene
kommer uanmeldt og velter våre framskrivinger fra første tertial hvor vi meldte balanse. Arendal
kommunes andel av merforbruket i samarbeidet er 56,4 %.
Enheten antar et merforbruk på året på 2,5 millioner kroner. Det jobbes parallelt med å i ytterligere
grad redusere merforbruket gjennom ytterligere kostnadsreduserende tiltak i de resterende
månedene i året. Enheten søker også i oktober Fylkesmannen om skjønnsmidler til å dekke deler
av disse kostnadene.
110 sentralen, feieravdelingen og IUA ansvarene håndteres gjennom fondsdisponeringer når det
kommer til over- og underforbruk.
Utgifter
Lønnskostnadene er en utfordring som nevnt i oppsummeringen. Vi vil revidere lønnsbudsjettet
ved å overføre fra andre poster som gir merinntekt.
Inntekter
Enheten har en økende inntekt på blant annet alarmtjenester. Disse inntektene må sees i
sammenheng med økte utgifter på lønn.

16.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
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 spesielt medarbeiders ansvar
er et sentralt og viktig område i prosessen videre. Fokuserer på endring gjennom medarbeideres
deltagelse og forslag til løsninger.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Forrige medarbeiderundersøkelse resulterte i Østre Agder brannvesens verdidokument. Siste
Tertialrapport
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medarbeiderundersøkelses resultater bakes inn i det videre arbeidet med revidering av nåværende
verdidokument i ØABV. Planlagt ledersamling med dette fokuset 6. desember 2018.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Østre Agder Brannvesen jobber systematisk og bra med internt HMS arbeid. Det gjennomføres
møter i HMS utvalget hvor avviksmeldinger behandles og saker/elementer i daglig drift håndteres
på en mest mulig proaktiv måte. Enheten har også implementert Arendal kommunes nye
kvalitetsportal for HMS håndbøker, regelverk og elektronisk avvikshåndtering - nå også tilgjengelig
for alle 124 deltidsansatte i de andre samarbeidskommunene. Et av de viktigste målene i enheten
er å favne bredt, slik at alle ansatte på deltid og heltid i 7 kommuner kjenner til og bruker HMS
rutiner og saksgang.
HMS under oppdragsløsning er en selvskreven viktig faktor for brannvesenet, og det å jobbe
effektivt og sikkert er kontinuerlig både i fokus og under utvikling for å være i forkant av
morgendagens krav. Det er også siste årene jobbet mye med oppgradering av infrastruktur på våre
8 brannstasjoner for å imøtekomme dagens krav til HMS og skitne/rene soner spesielt. Etter
planen skal alle stasjonene ferdigstilles innen utgangen av 2019.
Tjenester
Østre Agder brannvesen har i 2018 hatt klare målsetninger om følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sluttføre ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyser som grunnlag for ny revidert
dokumentasjon om brannvesenet (tidligere kalt brannordningsdokument), og hvordan
ØABV best skal være utrustet og utdannet for å møte morgendagens krav og behov.
Sikre at brannvesenet har kapasitet, kompetanse og materiell for å forebygge og begrense
konsekvenser av uønskede hendelser.
Videreutvikling av redningsdykkertjeneste som utvidet del av beredskap mot brann og
ulykker.
Holde ved like og styrke samarbeidet med andre offentlige aktører i beredskapsarbeidet.
Være bidragsyter til prosesser for å ivareta beredskapsmessige behov regionalt og
nasjonalt med DSB, Sivilforsvaret, Politiet, Fylkesmann, Norges brannskole og andre
brannvesen for å nevne noen.
Videreføre samarbeidet innenfor rammen av interkommunalt utvalg mot akuttforurensning
Gjennomføre konkrete tiltak for å redusere brannfaren i kommunenes gamle
trehusbebyggelse.
Revisjon av feiervesenets totale budsjett opp mot kommunenes antall ildsteder som skal
feies og gjøres tilsyn på. I tillegg klargjøre for implementering av feiing/tilsyn på hytte og
fritidsboliger fom 2019 - inkludert gebyrfastsettelse og innkreving.
Feieravdelingen skal ila 2018 over på felles og lik IKT plattform, uavhengig av kommunal
tilhørighet (DM brann programvare).
ØABV skal sørge for god bruk av tildelte prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen og Det store
brannløftet (Trygg Hjemme kompetanseheving, Trygg Hjemme materiell-anskaffelse, 2 årig
Beredskapsforebyggende prosjekt, Flammbært/Bjørnis, Redningsdykkertjeneste mm)
Sentral målsetning Agder 110 nødmeldesentral er å implementere nye, endrede
prosedyrer. Videre skal kompetansen heves gjennom flere fagdager, og vaktlagene skal
samordnes i tråd med ny organisering og bemanning.

Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Grunnet et pågående omfattende postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet rettet mot alle våre 8
brannstasjoner, så er ikke standard vernerunder gjennomført på alle stasjoner i 2018. Det postale
tilsynet fra Arbeidstilsynet har på mange måter med letthet kunne fungert som en standard
vernerunde - da kartleggingen, beskrivelsene og dokumentasjonen har vært omfattende. Pr. dags
dato er det avvik som er planlagt lukket i 2019 på følgende stasjoner: Vegårshei, Tvedestrand og
Gjerstad. Alle disse kommunene har forpliktet penger over budsjett i 2019 til å gjøre de
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nødvendige oppussinger og ombygginger for å ivareta dagens krav til HMS, vask og skitne/rene
soner.
Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Nei

Som nevnt tidligere, så holder vi en løpende god dialog med både de ansatte og kommunen ifm
lukking av alle avvik på den enkelte brannstasjon i 2018/2019.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat
2. tertial 2017

Fravær korttid (%)

1,5

Fravær langtid (%)

4,2

Nærvær (%)

96,0

2. tertial 2018

93

Antall HMS avvik

7

2 000

Antall Kvalitets avvik

16

2 000

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)

194 (ansatte
totalt)
72

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Enhetens mål
2018

40
70

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik
Kvalitets avvik

Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse

Tertialrapport

44(162)

17 Innovasjon og kompetanse (1204)
17.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1204

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Innovasjon og kompetanse
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

9 444 845

9 815 099

370 254

4

Andre driftsutgifter

9 984 017

12 882 851

2 898 834

29

Sum utgifter

19 428 862

22 697 950

3 269 088

17

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-7 540 580

-7 145 047

395 533

-5

-58 656

-423 438

-364 782

622

Andre inntekter

-1 639 548

-3 662 433

-2 022 885

123

Sum inntekter

-9 238 784

-11 230 918

-1 992 134

22

SUM NETTO

10 190 078

11 467 032

1 276 954

13

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Enhetens regnskap viser et merforbruk pr. 2. tertial på 13 %. Dette skyldes delvis avvik ift.
periodisering for en del inntekter, men også høyere utgifter enn budsjettert. For at enheten skal gå
i balanse vil det sannsynligvis være nødvendig å bruke noe av enhetens fondsavsetning fra 2016
ved slutten av året. Det forventes likevel at avviket ved årsavslutning totalt sett vil være lavere enn
på nåværende tidspunkt.
Utgifter
Lønnsutgifter er noe høyere enn budsjettert, men balanserer mot sykelønnsrefusjon.
Driftsutgifter er høyere enn forventet i periodisert budsjett. Avvikets størrelse skyldes i hovedsak
periodisering, men utgiftsbildet for enheten har så langt vært høyere enn budsjettert.
Inntekter
Inntekter er noe lavere enn budsjettert. Det forventes at inntektene for Arendalskonferansen går
noe ned sammenliknet med tidligere år. Enkelte inntekter er så langt ikke fakturert.

17.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
I løpet av siste tertial har det vært arrangert enhetssamling for hele enheten med tema
tjenestedesign og -kvalitet, arbeidskultur og ledelse.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Enheten har gjennomført en enhetssamling der presentasjon og oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen var tema. HMS-utvalget har fulgt opp arbeidet. Det er enighet om å
jobbe videre med faktorene kompetanseutvikling, rolleavklaring (kommunikasjon, innovasjon og
Eureka) og mestringsledelse (Servicesenteret).
Det oppfordres til å delta på relevant kompetanseutvikling. Servicesenteret har representanter på
Servicekonferansen og Trio brukerkonferanse og kompetanseutvikling settes på agendaen
gjennom ukemøter. Servicesenteret har hatt ansvar for et innovasjonsverksted med tema
digitalisering og kommunikasjon. De øvrige ansatte deltar på kurs og konferanser etter behov.
Det jobbes med å få på plass bedre rolleavklaring for ansatte i kommunikasjon, innovasjon og
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Eureka. Det er så langt satt i gang et arbeid for å styrke bemanning i kommunikasjon samtidig som
ansvar for ulike oppgaver fordeles tydeligere. Ekspedisjonen på Eureka knyttes til Servicesenteret
for å styrke kompetansedeling og samarbeid om publikumsrettede service. Et årsverk i Eureka
kompetanse knyttes til Innovasjon Arendal for å sikre samarbeid om kompetanseutvikling og
innovasjon både innad i kommunen, men også i samskapingsprosesser med næringslivet,
organisasjoner og Med hjerte for Arendal.
Enhetsleder og avdelingsleder for Servicesenteret jobber med boka: Mestringsledelse i praksis for
å få gode verktøy for mestringsledelse.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
HMS-utvalget møtes ca. hver 6. uke. Det er bestemt å styrke bemanningen i
kommunikasjonsnettverket med en 60 % ressurs fra Servicesenteret. Servicesenteret og Eureka
kompetanse vil involveres i et arbeid for å finne løsninger for å levere tjenester med en reduksjon
på 60 % i bemanning.
HMS-utvalget har gjennomført sommersamling for enheten. Vernerunde ble gjennomført 19. april
2018 med påfølgende dialogmøte med personal og hovedverneombud.
Sykefravær følges opp i henhold til IA-reglementet. 4 medarbeidere har vært med i ordningen
Raskere frisk. 3 har fullført løpet. De som har fullført gir svært positive tilbakemeldinger på
ordningen.
Tjenester
Innovasjon Arendal
•
•

•
•
•
•
•

Innovasjonsstipendet fikk 18 søknader. Det er gjennomført en samling for de prosjektene
som gikk videre i prosessen.
Fremtidens kommuner, Arendalskonferansen hadde 390 deltakere. Konferansen hadde
Tidlig innsats som tema. Konferansen får gode tilbakemeldinger. Partneravtaler med
Forskningsrådet og KMD er fornyet. Det er noe usikkerhet rundt videre partnerskap for Ferd
Sosiale Entreprenører. Hele bystyret deltok på konferansen i 2018.
En innovasjonsplan skal legges frem for politisk behandling før årsslutt.
Innovasjon Arendal bidrar i ulike prosesser i forbindelse med arbeidet rundt Tidlig innsats
og i utviklingen av Eureka kompetanse.
Sivilsamfunnsstrategien Samskaping i Arendal er ferdigstilt i løpet av perioden og legges
frem for politisk behandling i september. Fellesskaps- og nettverksledelse er et punkt som
omhandles i strategien.
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er satt i gang og metodikk for samskaping
skal tas i bruk i samarbeid med Med hjerte for Arendal.
Det har vært et mål å formidle informasjon om innovasjonsaktiviteter i Arendal via
www.innovasjonarendal.no og Innovasjons Arendals facebookside. Dette arbeidet har ikke
hatt stor prioritet. Det vurderes å legge ned nettsiden og heller intensivere arbeidet med
Facebooksiden.

Eureka kompetanse
•
•
•
•
•

Interregprosjektet KOBRA ble avsluttet 31. august 2018. Det er laget en skisse for strategi
for innholdsutvikling og drift av Eureka kompetanse.
«Påfyll i sjøkanten» (omtalt som Eureka digital i enhetens virksomhetsplan for 2018) er
etablert som gratis kompetanseutviklingsarena for næringsliv og andre. Arrangementene er
godt besøkt.
Det er gjennomført et kurs i GDPR i samarbeid med Noroff, prosjektutviklingskurs i
samarbeid med Cimple Technology og introduksjonskurs i patentbeskyttelse i samarbeid
med Patentstyret.
Det er satt i gang et samarbeid med UiA for å se på muligheter for et felles
samarbeid/studietilbud om tjenesteutvikling.
Det er stor kommunal aktivitet i lokalene i Eureka kompetanse. Dette gjør at inntekter fra
utleie til eksterne aktører blir lavere enn forutsatt i budsjettet.
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•

Arbeidet som regionmotor for spredning av KS Læring på Agder er fulgt opp. Det må
vurderes om dette skal videreføres.

Kommunikasjon
•
•
•
•
•
•
•

•
•

I løpet av 2018 er 17 søknadsprosesser digitalisert gjennom ny skjemaløsning.
Utvikling og søk i politiske saker på kommunens nettside er meldt til IKT-Agder, men
foreløpig satt på vent som følge IKT-Agders vurderinger.
Det arbeides kontinuerlig med drift av nettside og kommunikasjon i kommunens øvrige
kanaler.
Arbeidet med Arendalsuka er svært ressurskrevende i perioden april - august.
Kommunikasjonsaktiviteter omfatter nettside, sosiale medier og produksjon av
programavis.
Arbeidet med Fremtidens kommuner omfatter nettside, sosiale medier og produksjon av
grafisk materiell.
Klarspråk er et satsingsområde, men det har ikke vært mulig å prioritere denne oppgaven
foran andre oppgaver denne perioden.
Kommunikasjonsnettverket er koblet av arbeidet med innføring av nytt intranett (Office
365). Dette som følge av liten fremgang i prosjektet. Enheten har vært pilot for innføring av
Office 365 i perioden og har avdekket flere områder som bør utbedres før løsningen tas i
bruk som nytt intranett.
Antall følgere i sosiale kanaler har økt.
Første nummer av avisa Arendalsfolk ble utgitt i juni.

Servicesenter og turistkontor
•
•
•
•

Drift av sentralbord, skranke og øvrige oppgaver pågår kontinuerlig.
Det er fokus på hvordan vi får best mulig utbytte av digitale verktøy.
Løsning for automatisk besøksregistrering er forsinket.
Det er inngått ny innkjøpsavtale for tolketjenester. Ny leverandør er Noricom.

Arendalsuka
•

•
•
•

•
•

Arendalsuka ble svært vellykket. Arrangementet setter store krav til koordinering og ledelse
av aktiviteter i sentrum- og havneområder, strømforsyning, kommunikasjon og streaming,
sosiale medier, nettsider, egne arrangementer, vertskapstjenester overfor egne gjester,
gjennomføring av debatter og arrangementer i Store Torungen og kinoen, plassering av telt
og boder i politisk gate, sperring av sentrum mm.
Arendalsuka er nevnt 2163 ganger i norske medier i løpet av selve uka. Tallet øker med 1/3
sammenliknet med 2018. Uka er nevnt 18196 ganger i sosiale medier, mot 7375 ganger i
2017.
Det er utarbeidet en offisiell rapport som skal legges fram for rådet for Arendalsuka.
Rapporten gir en fyldig evaluering, samt nøkkeltall og informasjon om arrangementet.
Det var mye fokus på hvordan Arendalsuka forvalter ytringsfrihet og ivaretar bredde i
deltakelse på uka. Vi er av den oppfatning at mediehåndtering for Arendalsukas del ble
håndtert godt og fortsetter å jobbe for tydelige spilleregler for deltakere på uka, samt
bredde i deltakelse fra både organisasjoner og representanter som deltar på Arendalsukas
arrangementer.
Det jobbes kontinuerlig med løsninger for flere parkeringsplasser og muligheten for å få et
hotellskip til byen under uka.
Arrangementet er krevende, men gir i all hovedsak stor energi og glede både for ansatte i
enheten, men også andre som deltar i vertskapsarbeidet.

Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,2

2,8

Fravær langtid (%)

7

5,5

90,8

91,7

93

Antall HMS avvik

0

1

2 000

5

Antall Kvalitets avvik

0

3

2 000

5

19,4

21,35

73

75

40

0,88

0,89

70

Nærvær (%)

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Fravær

Utvikling siste tertial

Noe forbedring

Tiltak
Det jobbes med oppfølging av
sykmeldte i henhold til IA-regelverk.
Det er gjennomført forebyggende
tiltak via Raskere frisk og det gjøres
grep for å redusere risiko for
sykefravær i
kommunikasjonsnettverket.

HMS avvik

Det jobbes med bevissthet rundt
betydning av læringskultur og bruk av
avvikssystemet.

Kvalitets avvik

Det jobbes med bevissthet rundt
betydning av læringskultur og bruk av
avvikssystemet.

Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse

Tertialrapport

48(162)

18 Vitensenteret (1205)
18.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1205

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Vitensenteret
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

6 527 519

5 967 752

-559 767

-9

Andre driftsutgifter

9 321 213

7 813 102

-1 508 111

-16

Sum utgifter

15 848 732

13 780 854

-2 067 878

-13

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-4 492 500

-3 018 210

1 474 290

-33

0

-237 143

-237 143

0

-7 230 832

-7 020 477

210 355

-3

-11 723 332

-10 275 830

1 447 502

-12

4 125 400

3 505 024

-620 376

-15

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger
Andre inntekter
Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Vitensenteret har lagt bak seg en sommer med langt lavere besøkstall enn hva vi hadde
budsjettert med. Vi legger hovedskylden på det fine været som har vært siden mai, men jobber
internt med å se på hvordan vi kan trekke flere folk, også på godværsdager. Budsjettet på
billettsalg er relativt likt som i 2017. Som et eksempel så hadde vi i juli 2017 hele 7089 besøkende.
I juli 2018 hadde vi 3481 til sammen for avd. i Arendal og Kristiansand. Disse tallene understreker
viktigheten av at Vitensenteret får beholde et ev. mindreforbruk til bruk til senere år. Dette skaper
en forutsigbar økonomi i selv tøffe tider. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere kostnadene
for selve driften, og alle ansatte er veldig engasjerte og involverte i hvordan vi skal nå årets
budsjett.
Vitensenterets økonomi er allikevel ikke kritisk. Her er noen grunner til det:
- Vi har budsjettert med et mindreforbruk av rammen, som vil bli justert mot lavere billettinntekter i
løpet av sommeren.
- Vitensenterets statlige overføringer har økt med 1,2 mill. ift. hva som ligger i budsjett.
- Vitensenteret har 1,2 mill. i bundne fond øremerket satsningen i Kristiansand
Utgifter
Vitensenteret har en vakant pedagogstilling, som forbli vakant ut 2018. I tillegg har vi mindre
utgifter på tilkallingshjelp enn budsjettert. Vi har ellers flere poster i budsjettet med mindreforbruk
og vil aktivt jobbe for å holde utgiftene nede.
Inntekter
Vitensenteret har lavere inntekter på billettsalg enn budsjettert etter sommeren. Vi har også
budsjettert for høyt på salg av undervisningstjenester i Kristiansand. Dette har sammenheng med
den vakante stillingen. Disse skjevhetene vil bli justert i budsjettet i løpet av høsten.

18.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Vitensenteret Sørlandet har fått flere store prosjekter i den siste tiden, og det har medført at vi over
en lengre tid har hatt en pågående prosess om hvordan vi skal organisere oss videre. Det ble i 2.
tertial besluttet at det ansettes en avdelingsleder som vil ha som hovedoppgave å drifte
Vitensenteret i det daglige. Dette vil bidra til at enhetsleder i økende grad kan arbeide med
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Vitensenteret som en samfunnsaktør. Den senere tiden har refleksjon i vår arbeid vært i fokus.
Refleksjon over vårt utviklingsarbeid, som samfunnsaktør, i kollegaveiledning og hvordan vi internt
arbeider med kunnskapsoverføring. Dette vil vi opprettholde fokus på over lengre tid som et den av
vårt kvalitetssystemarbeid.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vitensenteret har vært og er fortsatt i vekst. Definere arbeidsområder og kompetansebehov i en
prioritert rekkefølge er essensielt for at vi skal lykkes med alle de prosjektene og innsatsområdene
som vi arbeider med. I det videre arbeidet vil arbeidsfordeling, mestring av nye oppgaver og
forutsigbarhet være sentralt.
Ressursplanlegging er sentralt i vår virksomhet, og det skaper en forutsigbarhet og at vi når de mål
vi setter oss.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har gjennomført en nytt førstehjelpskurs for ansatte, fokus på opplæring av nyansatte, gode
rutiner på gjennomgang av arbeidsrutiner, kontrakter, sikkerhet mm. De ansatte har et sterkt HMS
fokus. Vi kan ikke akseptert avvik, som utsetter ansatte eller våre besøkende i situasjoner hvor
HMS ikke er ivaretatt. I vår organisasjon er det en kultur for å ta opp saker med en gang, være
løsningsorientert og kritisk til sikkerhet. Denne kulturen bidro til at vi stoppet produksjonen av
utstillingsenhet i sommer, og vi fikk gjort en vurdering av sikkerheten av en ekstern aktør, og basert
på dette gjorde vi flere utbedringer. Akkurat slik vi ønsker å ha det.
Tjenester
I andre tertial i 2018 har vi som foregående år hatt mye fokus på nyansettelser av studenter/elver,
nyansettelse av pedagog og drifts- og vedlikeholdsansvarlig. Vi har hatt sommerskole i
Kristiansand, samarbeid med Aust-Agder fylkeskommunene om sommerskole for elever som ikke
har bestått naturfagseksamen eller matematikkeksamen. Oppstart av utviklingsprosjekter for Austog Vest-Agder fylkeskommune for tilbud til videregående skoler, utvikling av samling for pedagoger
fra de regionale vitensentrene i Norge, oppstart av grunnlagsmaterialet for Den teknologiske
skolesekken og utviklingen av flere formidlingsprogram. Satsningen på programmering har vært
riktig, og vi ser at antall forespørsler øker. Det har blitt brukt mye ressurser på videreutvikling av
eksperimentstasjoner og ikke minst å ferdigstille Raet nasjonalpark utstillingen.
I andre tertial hadde vi en overlappsperiode i to stillinger slik at antall årsverk i perioden blir høy.
Denne overlappsperioden utgår i slutten av august. Videre har vi hatt en 30 % prosjektstilling som
ble avsluttet i denne tertialperioden. Det er grunnlaget for at Vitensenteret ikke har 100 %
heltidsstillinger.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja

Det ble gjennomført en vernerunde, men på grunn av at vi har en nyansatt i stillingen som Driftsog vedlikeholdsansvarlig vil dette gjennomføres igjen. Vitensenteret har gjennomgang av
utstillinger, undervisningsrom, garderober mm hver uke. De ansatte kan til enhver tid gå til
anskaffelse av nødvendig materiell for å tilrettelegge, forebygge eller forenkle deres
arbeidshverdag.
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,9

2,2

Fravær langtid (%)

1,7

0,9

Nærvær (%)

95,4

96,8

93

96

Antall HMS avvik

0

1

2 000

0

Antall Kvalitets avvik

0

1

2 000

0

Årsverk antall

8

13

Andel ansatte heltid (%)

100

92,3

40

100

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

100

94,6

70

100

Kommentarer

10

Utvikling siste tertial

Tiltak

Økning

Tette dialog med ansatte for å sikre
tilrettelegging

Fravær

HMS avvik

Presentasjon med test av
avvikssystemet for ansatte

Kvalitets avvik

Internt møte mellom
tjenesteleverandør for å avklare nye
rutiner

Årsverk

Økning

Vi er i vekst, vil øke antall ansatte
innenfor definert fagområder

Andel ansatte heltid

Reduksjon, minimal

Vi økes til 100 % pga. avslutning av
prosjektstilling

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Reduksjon, minimal

Vi økes til 100 % pga. avslutning av
prosjektstilling
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19 Arendal voksenopplæring (1206)
19.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1206

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Arendal voksenopplæring
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

27 640 326

28 924 061

1 283 735

5

8 706 946

9 071 442

364 496

4

36 347 272

37 995 503

1 648 231

5

0

-610 000

-610 000

0

-1 200 000

-697 871

502 129

-42

Andre inntekter

-24 316 450

-24 275 983

40 467

0

Sum inntekter

-25 516 450

-25 583 854

-67 404

0

10 830 822

12 411 649

1 580 827

15

Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Månedsrapporten viser avvik. Driften og de økonomiske rammene er uforutsigbare da de styres av
følgende forhold:
• antall deltagere i norskopplæring og omfanget av tilskuddet og refusjoner for disse
• antall betalende deltagere og inntekter fra denne virksomheten
• antall deltagere i grunnskoleopplæring
• antall deltagere som får norskopplæring utover 3 år som AVO ikke får refusjon for
Enheten styrer mot merforbruk i 2018. Konsekvensene av flyktningstrømmen 2015 fører til at flere
deltagere nå er utenfor den statlige finansieringsordningen og samtidig har behov for omfattende
kvalifisering for å komme ut i arbeid eller utdanning. Omtrent halvparten av deltagerne på Arendal
voksenopplæring som mottar opplæring høsten 2018 er utenfor den statlige finansieringsordningen
samtidig som flere deltagere enn har tidligere behov for, og rett til grunnskoleopplæring for å kunne
komme inn på videregående skole. Enheten har fond som vil kunne dekke utfordringer i 2018 men
må samtidig vurdere kostnadsreduserende tiltak. Foreløpige tiltak er redusert bruk av vikarer og
ekstrahjelp samt reforhandling av avtaler med Tvedestrand kommune. Det gjøres en fortløpende
vurdering av utviklingen i 2018.
Utgifter
Lønnsutgiftene har økt i 2018. Årsaken til dette er utvidelse av to nye klasser våren 2018 i ordinær
norskopplæring og flere deltagere som har krav på grunnskoleopplæring. I tillegg har flere
deltagere behov for ekstra tilrettelegging med assistent, pedagog eller spesialpedagog. Utgiftene
for ekstra tilrettelegging blir refundert i etterkant av tiltaket. I 2018 har mange flere deltagere enn
ellers gjennomført norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og realkompetansevurdering. Det er
knyttet økte lønnsutgifter til organisering og sensurering av de lovpålagte prøvene.
Inntekter
Det er forventet lavere inntekter og refusjoner fra staten enn det er budsjettert med. Årsaken til
dette er lave anmodningstall samt mange deltagere som nå går ut av den 3.-årige
finansieringsordningen.
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19.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Ved Arendal voksenopplæring jobbes det med kommunens arbeidsgiverstrategi «Sammen om
framtida!» ved blant annet:
•
•
•
•
•
•
•

Kollegaveiledning, fadderordning, team-byggende aktiviteter og sosiale tiltak for alle
ansatte.
Faglig oppdatering på personalmøter og teammøter, eksterne kurs og konferanser.
Kompetansehevingskurs for alle pedagoger i regi av Fylkesmannen gjennomføres18.-19.
oktober 2018.
Ledelsen sørger for samarbeidstid for alle ansatte og tid til faglig utvikling i henhold til
skolens satsingsområder.
Lederteamet har jobbet med tema roller og rolleavklaring for avdelingsledere og
teamledere. Arbeidet videreføres med LEAN- prosess høsten 2018.
Forbedring av tjenestene og omlegging av skolestruktur: Involvering av alle ansatte i
prosessen for forbedring av tjenestene gjennomført våren 2018. Endringer implementeres
fra august 2018.
Nytt felles pedagogisk satsingsområde høsten 2018: «Vurdering for læring».

Medarbeider- og brukerundersøkelser
•
•

•

Følgende fokusområder er identifisert: Bevaring av autonomi og mestringsklima, forbedring
av mestringsledelse samt satsing på kompetanseutvikling.
I oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen er det gjennomført prosess med personalet
der ansatte har kommet med innspill til hvordan vi sammen kan forbedre de identifiserte
fokusområdene. Innspillene skal bearbeides videre skoleåret 2018/2019 i HMS- utvalget. I
tillegg skal det gjennomføres LEAN- prosess med avdelingsledere og teamledere med
fokus på roller/ rolleavklaring. Målet er at vi skal finne gode løsninger for å oppnå tydelige
roller og tydelig ansvar på AVO, samt at vi skal bruke de ressursene vi har på best mulig
måte.
Ledelsen har fokus på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger ved blant
annet gjennomføring av medarbeidersamtalen og oppfølging av denne, gå i dialog med
medarbeidere om plassering i team og klasser i forhold til kompetanse, samt å sørge for at
alle ansatte opplever å ha meningsfulle oppgaver og oppleve mestring.

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Etter gjennomgang av vernerunden våren 2018 har HMS- utvalget kommet frem til følgende tiltak
for å sikre forebyggende- og helsefremmende arbeid i enheten:
•
•
•
•
•
•
•

•

Sikre gode rutiner for opplæring av nyansatte og vikarer.
Fokus på opplæring i søppelsortering for deltagere. Innarbeide rutiner for rydding og orden i
klasserom.
Videre arbeid med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen tas med til drøfting i HMSutvalget.
AKAN på dagsorden for de ansatte. Ledelsen inviterer AKAN-kontakt for å informere de
ansatte skoleåret 2018/2019.
Gjennomgang av varslingsrutiner v/ juss gjennomført september 2018.
Det må jobbes videre med avvik som en læringskultur for forbedring av tjenestene.
Opplæring i avviksmelding er gjennomgått med personalet.
AVO har rutiner for håndtering av vold og trusler. Rutinene tas jevnlig opp med personalet. I
tillegg bør AVO ha en skriftlig kartlegging av risikovurdering av vold og trusler. Saken skal
tas opp i HMS- utvalget oktober 2018. Det er behov for debrifing for ansatte i etterkant av
alvorlige hendelser, og det skal lages retningslinjer for dette i samarbeid med Agder
Arbeidsmiljø.
Gjenopprette kontakt med politiet i et forebyggende perspektiv. Arendal voksenopplæring
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skal fra høsten 2018 ha jevnlige samarbeidsmøter med politiet. AVO har behov for
veiledning og bistand fra politiet i utfordrende elevsaker der det har foregått vold eller
trusler.
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».
Arendal voksenopplæring skal:
•
•
•
•

Sikre innvandrere og flyktninger språkkunnskaper på et godt nivå slik at de lettere og
raskere kan komme i lønnet arbeid.
Tilrettelegge for tilpassede arbeidsrettede og utdanningsrettede løp.
Tilrettelegge for arbeidstilvenningstilbud som fanger opp de med særlig svak faglig
bakgrunn og stimulere voksne med mangelfull utdanning til å fullføre et utdanningsløp.
Bidra med prosjektarbeid innenfor satsingsområdet Livslang Læring Kommunedelplan
Tidlig innsats for bedre levekår 2023.

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. 250 deltakere, opplæringstilbud på dagog kveldstid, fra 3 til 25 timer pr. uke. Norskopplæring 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,
hørsels- og synshemmede), opplæringstilbud individuelt og i grupper fra 1 til 4 timer pr.
uke, finansiering: kommunal ramme
3. Grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): ca. 230 elever,
opplæringstilbud ca. 25- 30 timer pr. uke, finansiering: kommunal ramme. (statstilskudd for
deltagere som har grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet)
4. Basiskompetanse i arbeidslivet (kompetanspluss): kortere kurs med varierende lengde 5090 timer, statlige prosjektmidler.
Enheten vil videreføre sin satsing på utviklingsarbeid, opprettholdelse av høy kvalitet i eksisterende
opplærings- og kvalifiseringstilbud, samt samarbeid med eksterne aktører innen offentlig, privat og
frivillig sektor. AVO vil fortsette å tilby skolens deltakere tilpassede opplæringstilbud som tar
utgangspunkt i den enkeltes faglige forutsetninger og overordnede mål om overgang til arbeid eller
videre utdanning:
•
•
•

•

Individuelt tilrettelagte opplæringstilbud for elever med særskilte behov på Avdeling for
spesialpedagogikk i samarbeid med PPT og Enhet Levekår.
Tett samarbeid med NAV om kvalifisering av flyktninger gjennom Introduksjonsprogrammet
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 og
metoder, språkpraksisplasser i ulike bedrifter, samarbeid med NAV gjennom bl.a. felles
satsing på arbeidsretting og utvikling av Introduksjonsprogrammet og fokus på tidlig
karriereveiledning.
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 (videreføring av «Folk møter
folk» kommunale utviklingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) fra 2017)
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•
•
•

gjennom satsing på bruk av samfunnspraksis som metode for språkinnlæring og
inkludering. Eksempler på samfunnspraksis ved Arendal voksenopplæring er praksisplass
hos Frivilligsentralene, frivillig arbeid under festivaler og arrangementer, deltakelse i
aktiviteter gjennom ulike organisasjoner og andre nettverksbyggende arrangement.
(Samarbeid med Med Hjerte for Arendal og NAV), videreføring av Frivilligsentral på skolen i
samarbeid med flere ulike aktører.
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. (mål: raskere norskopplæring både skriftlig og muntlig, samt styrking
av digitale ferdigheter for deltakere med ingen skolegang.)
Videreføring 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)

AVO vil bidra med følgende nye prosjekter innenfor satsingsområdet Livslang læring:
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Satsing på Kompetansepluss: Arendal voksenopplæring er godkjent tilbyder av
kompetanseplusskurs. Opplæringen er rettet mot personer med lav formell kompetanse
som har et arbeidsforhold til en bedrift. Opplæringen gjelder grunnleggende ferdigheter i
lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk. Ordningen skal bidra til at flere voksne,
gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning
og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samarbeid med private og offentlige
virksomheter og frivillige organisasjoner. For 2018/2019 er det innvilget 3 nye
kompetanseplusskurs for denne målgruppen.
Samarbeid med DOGA gjennom bruktbutikken Bazar i sentrum. Bruktbutikken er en intern
språk- og arbeidstreningsplass for kvalifisering av flyktninger.
Videreutvikling av samarbeid med Kirkens Bymisjon og NAV gjennom prosjektet BRA skole
fra høsten 2018. Kvalifisering av flyktninger gjennom arbeidstrening og språktrening. Mål
om delkompetansebevis innenfor salg/service og mat og foredling.
Opprettelse av «lavterskel helsetilbud» for deltagere ved AVO i samarbeid med NAV og
helsestasjonen, (mål: forbyggende fysisk og psykisk helsearbeid, fange opp alvorlige
utfordringer på et tidlig tidspunkt)
Arbeid mot «Negativ sosial kontroll». Det utarbeides dialog-, refleksjons- og
undervisningsopplegg for deltagere på AVO i samarbeid med Grimstad kommune. (mål:
forhindre at deltagere/voksne/barn utsettes for negativ sosial kontroll, utestengelse og
mobbing) Oppstart høst 2018.
Forberedende voksenopplæring (modulbasert opplæring): 3 årig pilotprosjekt fra
Kompetanse Norge med utprøving av nye læreplaner i grunnskoleopplæring for voksne.
Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I
tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av NAV. Nye modulstrukturerte læreplaner er
utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet på tre år fra 1.8.2017. Mål om
raskere gjennomføring av grunnskolen og kvalifisering til VGS.
Samarbeid mellom Arendal kommune, Aust- Agder fylkeskommune (AVO, Sam Eyde VGS
og NAV) om økt gjennomføring av VGS for minoritetsspråklige. (mål: forhindre frafall for
denne gruppen. Opprettelse og implementering av praksisklasse innenfor «helse og
oppvekstfag» på AVO fra høsten 2018.
Innvilgelse av nytt Erasmus + prosjekt: «Open Learning Venues for Intercultural and
Intergenerational Comunity» (2-årig utvekslingsprosjekt med 5 andre Europeiske land)
Vurdering for læring: Innvilget søknad til Kompetanse Norge om å delta i systematisk
pedagogisk utviklingsarbeid for alle lærere fra 2018 til 2020. Mål: Skolen skal utvikle en
felles hensiktsmessig vurderingspraksis gjennom systematisk og målrettet tilnærming i alle
fag, samt tilpasning til den voksne minoritetsspråklige deltagers behov.
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,4

2,16

Fravær langtid (%)

3,5

4

Nærvær (%)

95,1

93,84

93

94

Antall HMS avvik

0

3

2 000

5

Antall Kvalitets avvik

0

2 000

Årsverk antall

46,06

52

Andel ansatte heltid (%)

68,6

72

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

90,3

89,5

70

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Fravær

Noe økende korttidsfravær

HMS avvik

Flere har meldt avvik enn i 2017.
Avvik er behandlet og lukket

Tiltak

Opplæring og gjennomgang av avvik
er gjennomført

Kvalitets avvik

Årsverk

Behov for økt grunnbemanning

Andel ansatte heltid

Høy andel heltidsansatte

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Høy gjennomsnittlig stillingsstørrelse
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20 Østre Agder (1207)
20.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1207

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Østre Agder
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

2 359 791

3 086 296

726 505

31

Andre driftsutgifter

17 889 761

14 979 469

-2 910 292

-16

Sum utgifter

20 249 552

18 065 765

-2 183 787

-11

-138 000

-138 000

0

0

-6 664

-15 814

-9 150

137

Andre inntekter

-10 736 177

-10 626 039

110 138

-1

Sum inntekter

-10 880 841

-10 779 853

100 988

-1

9 368 711

7 285 912

-2 082 799

-22

Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Bakgrunnen for at lønnsutbetalingen ligger for høyt er at prosjektmedarbeider på Strategisk
næringsplan skulle vært avsluttet 30.juni. Kostnaden vil bli kompensert ved resttilskudd
byregionprogrammet.
I overføringen Arendal kommune har mottatt for KØH 1. og 2. tertial er ikke legekostnadene
inkludert. Når dette kommer med vil utgiftsnivået samlet bli vesentlig nærmere forventet utgiftsnivå
for Østre Agder.
I samsvar med forutsetningene så bruker vi nå betydelige summer fra fond både til forskning (Phd),
prosjektet Telman og til lokale kompetanseprosjekt ved skoler. Det innebærer at fondsnivået ved
årsskiftet vil være vesentlig lavere enn det var ved inngangen til året. Samtidig innebærer dette at
driften av regionrådet vil bli mer sårbart i forhold til å kunne håndtere økonomiske utfordringer.
Utgifter
Noe høyere enn forventet.
Inntekter
Noe høyere inntekter enn budsjettert.

20.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Ingen nye initiativ vedrørende arbeidsgiverstrategien i 2. tertial.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
På grunn av avdelingen størrelse så får vi ikke egne tall.
Tjenester
Videreutdanning i skolesektoren er iverksatt.
Interkommunalt samarbeid for barnehagesektoren er på gang. Det samme er samarbeid innenfor
Teknisk sektor.
Østre Agder bistår NAV i de deltakende kommuner i arbeid knyttet til framtidig organisering.
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ikke aktuelt

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Ikke aktuelt

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat
2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,3 %

Fravær langtid (%)

0

Nærvær (%)

97,7 %

93

Antall HMS avvik

0

0

2 000

Antall Kvalitets avvik

0

0

2 000

Årsverk antall

4

4

Andel ansatte heltid (%)

100

100

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

100

100

70

Kommentarer

Enhetens mål
2018

Utvikling siste tertial

Tiltak

Nedgang

Ingen

HMS avvik

0

0

Kvalitets avvik

0

0

Årsverk

-1

Rekruttering pågår

Fravær

Andel ansatte heltid

100 %

Gj.snittlig stillingsstørrelse

100 %
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21 Levekår (1301)
21.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

100 080 335

103 752 749

3 672 414

4

Andre driftsutgifter

31 845 658

39 437 301

7 591 643

24

Sum utgifter

131 925 993

143 190 050

11 264 057

9

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-964 294

-1 261 938

-297 644

31

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-2 440 896

-6 760 697

-4 319 801

177

Andre inntekter

-9 873 760

-15 649 327

-5 775 567

58

Sum inntekter

-13 278 950

-23 671 962

-10 393 012

78

SUM NETTO

118 647 043

119 518 088

871 045

1

Beskrivelse
1301

Levekår

Oppsummering økonomi
Enheten styrer mot balanse.
Dette til tross for at barneverntjenesten også i år ligger an til et samlet merforbruk på 8 til 10
mill. kroner.
Dette kompenseres på ulike måter i resten av enheten:
- vakante stillinger (noen holdes bevisst vakante, andre tar det tid å få ansatt i)
- ikke inntak av vikarer (både bevisst og fordi vi ikke får tak i kvalifiserte vikarer)
- stram drift
Utgifter
Det er et mindreforbruk på lønn. Dette skyldes både vakanser, at det tar tid å få ansatt nye i ledige
stillinger og at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer.
Overtidsbruken følges nøye og er nå begrenset i omfang. Det er umulig å unngå noe bruk av
overtid, spesielt i barnevernet.
Det er fortsatt betydelige merutgifter i barneverntjenesten. Dette skyldes økning i saker og mer
alvorlige saker som omhandler rus, vold og seksuelle overgrep. Dette resulterer også i flere saker
til fylkesnemnd, tingrett, politi og barnehus. Summen av alt dette gjør det både krevende å holde
frister og begrense utgiftene. Det brukes mye ressurser på kjøp av tjenester. Dette gjør at
driftsbudsjettet sprekker.
Dette er gjort nærmere rede for både i tertial 1 og handlingsplan 2019-22.
Enheten får en ny ressurskrevende bruker fra 21.8.2018 og ber om egenandelen på 740 000
kroner.
Inntekter
Enheten finansierer en stor del av driften med statlige tilskudd, spesielt ulike deler av rustjenesten.
Alle forventede tilskudd er nå mottatt i kommunen og enheten har hensyntatt ved beregning av
årsresultat.
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21.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien er til god hjelp for å minne hverandre om samfunnsoppdraget.
Ulike temaer fra heftet tas opp i HMS-utvalg og personalmøter og er nyttige å reflektere rundt.
Kommunikasjon er et sentralt tema som belyses fra ulike vinkler.
Etisk refleksjon er innarbeidet i flere avdelinger, men ikke alle.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er jevnlig tema i HMS-utvalg og på personalmøter.
Noen har hatt bistand fra HR i oppfølgingen, andre gjør det selv. Alle har fokus på både bevaringsog forbedringsfaktorer. Det er tidkrevende å følge opp så grundig som forventet.
Et arbeidssted hadde for lav svarprosent til å få resultater. Der har det vært refleksjon rundt den
lave deltagelsen.
Kun 3 avdelinger var i målgruppa for brukerundersøkelsen.
Barnevernet har satt fokus på anerkjennende kultur gjennom arbeid med felles verdier og
verdikontrakt. Dette har vært prioritert foran oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet har alle ansatte på Eydehavn og Ørbek bofellesskap gjennomført
opplæring i håndtering av vold og trusler. Alle avdelinger skal gjennomføre risiko- og
sårbarhetsanalyser. Denne gjennomgangen er ikke fullført.
Barneverntjenesten og Forebyggende tjenester barn, unge og familier har medvirket i utarbeidelse
av romprogram for nye lokaler på Maxis. Innflytting er forventet i februar. Det er usikkert om
forebyggende tjenester skal flytte med eller lokaliseres på rådhuset.
Å skape en kultur for å melde avvik er et langsiktig arbeid. Det er fortsatt langt igjen på flere
arbeidssteder.
Raskere frisk brukes aktivt og gir gode resultater for de fleste. Noen ansatte er avklart for å
omplasseres til annet arbeid.
Alle avdelinger har høyt fokus på trivsel og psykososialt arbeidsmiljø.
Ad avvik: Det er usikkert om tallene for avvik nedenfor relaterer seg til samme periode. Det har
også vært problemer med å hente ut avvik selv.
Tjenester
Det gode menneskemøtet og Gode forløp har vært hovedsatsingsområdene i 2018.
«Arendalshjelpa» er under stadig utvikling. Målet er å etablere ett sted/telefon/webadresse for alle
henvendelser innen psykisk helse og rus 0-100 år, slik at tjenestene oppleves lett tilgjengelige og
at hjelpen settes inn så tidlig som mulig.
Flere avdelinger har tatt i bruk FIT (tilbakemeldingssystem fra brukerne). To ansatte i Psykisk
helse er superbrukere som veileder og underviser både internt i egen avdeling og i andre
avdelinger. Disse to har fått egne kurs for å øke kompetansen. FIT brukes gjennomgående som
verktøy for å sikre at hjelpen virker for brukeren, og for å forbedre tjenestene.
COS (circle of security) kurs er gjennomført i samarbeid mellom helsestasjonen, forebyggende
tjenester og barnevernet. Det er svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne.
Barneverntjenesten skal flytte til nye lokaler. Innflyttingsdato er utsatt til 1. februar. Mitt liv
anbefalingene er langt på vei implementert og avdelingen deltar i Mitt liv ledernettverk med
Forandringsfabrikken. Tjenesten har strammet inn rutinene for å få bedre oversikt, kontroll og lik
praksis mellom gruppene på vedtak om hjelpetiltak fra eksterne aktører. Vedtakene skal gå
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gjennom fagleder, og ledergruppa jobber med felles forståelse av praksis. Dette er gjort for å
kunne spisse tiltakene bedre, følge tiltakene bedre opp og arbeide med gode evalueringssystemer.
Dette har redusert bruken av denne type hjelpetiltak. En egen arbeidsgruppe har utarbeidet en
rapport for å etablere endringstiltak i egen regi. Denne er sendt ut i egen mail til bystyret.
Forebyggende tjenester har deltatt i utforming av romprogram på Maxis sammen med barnevernet.
I forbindelse med sak om «Felles arbeid til beste for barn/unge og deres familier i Arendal
kommune» er det nå mer sannsynlig at denne tjenesten flytter inn på rådhuset. Dette har skapt litt
ulike reaksjoner i personalgruppa.
Drømmenes hus er ikke realisert. Det sliter på både brukere og ansatte at det fortsatt ikke er en
løsning på hvor man skal være.
Prosjekt Gatehallen skal intensiveres i høst.
Psykisk helse og rus voksne har ikke påbegynt arbeidet med egen strategi for eldre med psykisk
helse og rusproblematikk, forbedring og systematisering av pårørende/nettverksarbeid eller
«livsstyrkekurs» for personer som ikke kan nyttiggjøre seg andre kurs. Dette skyldes vakanser,
svangerskaps- og foreldrepermisjoner, ansatte som er blitt pensjonister, ansatte som har sluttet og
at det tar tid å få nye ansatte på plass. Denne situasjonen er i ferd med å endres nå og vil gjøre det
mulig å påbegynne disse tiltakene i høst/vinter.
Bo- og oppfølgingstjenesten har omorganisert tjenesten til 2 faste personalbaser og et
ambulerende team. Dette for å utvikle tjenesten i tråd med nasjonale føringer.
Bofellesskapene har både langvakter og ikke-rullerende plan og erfarer at dette er positivt både for
brukere og ansatte. Det er ønskelig å utvide bruken.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja, med 1 unntak

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Den ble gjennomført 15.5.

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,1

2,1

Fravær langtid (%)

5,8

8,9

Nærvær (%)

92

89

93

92

Antall HMS avvik

28

44

2 000

120

Antall Kvalitets avvik

40

68

2 000

120

171,4

177,6

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)
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75

40

0,84

70
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Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

Fraværet har økt i flere avdelinger.
Dette kan være uttrykk for stram drift
over tid. I barnevernet ligger fraværet
i 2018 på rundt 15 %.
Stadig flere som slutter eller
omplasseres oppgir arbeidsmengde
og en opplevelse av for liten tid til å
gjøre kvalitativt godt arbeid som
begrunnelse.
Flere avdelinger har ansatte med til
dels alvorlige sykdommer, og
enheten har flere ansatte som er
uføretrygdet og jobber noe ut fra
restarbeidsevne. Noe skyldes også
sykdom i slutten av svangerskap.

Raskere frisk brukes både for å
forebygge sykmelding og for å få
ansatte raskere tilbake på jobb, evt.
avklares for omplassering. Det er et
kontinuerlig fokus på prioriteringer og
hva som er godt nok. Det er også
høy grad av tilrettelegging. Agder
Arbeidsmiljø brukes til
sorteringssamtaler og til ulike kurs.
Ledelsen informeres jevnlig om
situasjonen.
Tema på personalmøter: hva skal til
for at du kommer på jobb i stedet for
å være hjemme?

HMS avvik

Det er en økning i meldte avvik, men
det meldes fortsatt for lite. 9 avvik er i
gruppen meget alvorlig. De fleste av
disse knytter seg til trusler og vold.
Noen av disse er anmeldt.

Alle avvik gjennomgås rutinemessig i
HMS-møter / personalmøter. Det er
fokus på læring og forbedring. Avvik
som går på person tas opp med den
det gjelder og følges opp etter
kommunens rutiner.

Kvalitets avvik

Det er en økning i meldte avvik også
her, men det er langt igjen til målet.
Avvikene fordeler seg nokså jevnt på
de ulike kategoriene.
Det er ulike kulturer for å melde.

Det må fortsatt jobbes for å skape en
kultur for å melde avvik. Alle
tjenestene må spørre seg: hva er et
avvik hos oss?

Spesielt for barnevernet

Det er utarbeidet plan for lukking av
avvik i de ulike faggruppene. Disse
følges opp i tråd med
internkontrollsystemet. Gruppene har
lukket avvik fortløpende, men har
fortsatt nye avvik, særlig på
tiltaksplaner og evaluerte
tiltaksplaner. Det er til enhver tid
familier med vedtak på hjelpetiltak
som står på vent til tiltaksgruppene.

Årsverk

Det har vært økning i årsverk. Dette
gjelder helsestasjonen,
miljøarbeidertjenesten/rus, psykisk
helse.

Andel ansatte heltid

Vi har ikke sammenlignbare tall fra
tertial 2 i 2017. Men det er en solid
økning fra 1. tertial i år.

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Gj.snittlig stillingsstørrelse er litt
redusert.

Tertialrapport
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22 Koordinering mestring og rehabilitering (1302)
22.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1302

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Koordinering mestring og rehabilitering
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

57 668 318

60 079 846

2 411 528

4

Andre driftsutgifter

10 821 746

12 943 376

2 121 630

20

Sum utgifter

68 490 064

73 023 222

4 533 158

7

-10 867 471

-15 608 369

-4 740 898

44

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-1 458 664

-2 662 371

-1 203 707

83

Andre inntekter

-3 032 490

-2 029 602

1 002 888

-33

-15 358 625

-20 300 342

-4 941 717

32

53 131 439

52 722 880

-408 559

-1

Brukerbetalinger og salgsinntekter

Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Periodisert regnskap pr. 2. tertial viser et positivt resultat på 0,4 mill. kroner. Enheten bruker noe
mer på variable lønnskostnader på alle tjenesteområder unntatt tjenestekontoret. Deler av dette
merforbruket inndekkes gjennom statlige/kommunale prosjektmidler.
Merkostnad på andre driftsutgifter skyldes i all hovedsak merforbruk på de fleste driftsposter.
Herunder medisinsk forbruksmateriell, medisiner, mat, leasingbiler, renhold/vaskeritjenester og
renovasjon. Disse budsjettpostene blir stadig presset da det ikke blir gitt kompensasjon for
prisstigning over flere år.
Enheten har merinntekter fra brukerbetalinger for kommunale tjenester samt merinntekter på annet
salg av varer og tjenester. I tillegg har enheten merinntekter fra NAV (1,1mil kr) som må sees opp
mot merforbruket på lønnskostnadene.
Enheten melder om balanse ved årets slutt.
Tiltak for å holde enheten i balanse ut året:
1. Bruk av vikarer på korttidsavdelingene/KØH på Myratunet kontrolleres ut ifra aktivitetsbilde dvs.
innleie etter aktivitet og ikke ut fra fast bemanning.
2. Bruk av overtid skal reduseres til et minimum og det er fokus på nøktern bruk av variabel lønn.
3. Gjennomgang av bemanningsplaner, konteringslister og refusjoner utføres månedlig.
4. Alle avdelinger har tett oppfølging med økonom tilknyttet enheten.
5. Korttidsavdelingene og KØH deltar i et prosjekt i regi av PwC vedrørende
bemanningsplanlegging.

22.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn for forbedrings- og utviklingsarbeidet i enheten. Både lederog rådgiverteam har ukentlige møter. Rådgiverteamet har innført etisk refleksjon hver 14. dag og
lederteamet hver 4. uke.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeider- og brukerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Leder- og rådgiverteamet har
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begge fått presentert resultater, gjennomgått resultatene av undersøkelsen og identifisert
forbedringsområder. Vi har fått god veiledning av HR som vil bistå i videre arbeid ift. utarbeidelse
av forbedringstiltak o målsettinger.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
HMS plan for enheten er fulgt opp. Enheten har hatt 2 møter i felles HMS utvalg. Det planlegges 2
møter ila høsten. De 4 lokale HMS utvalgene har hatt møter i forbindelse med planlegging av
vernerunder.
Tjenester
Hovedsatsingsområde for koordinerende enhet er beskrevet i virksomhetsplanen for 2018.
Kompetansekartlegging og identifisering av fremtidens kompetansebehov henger sammen med
enhetens aktivitetsplan. Kartleggingsmal er ferdigstilt og kartleggingen forventes sluttført i
utgangen av året. Kompetanseutvikling i form av internundervisning, fagdager, kurs og formell
utdanning foregår kontinuerlig og utfra enhetens fag- og aktivitetsplan. 5 av 7 ledere deltar på
lederutdanning i regi av Høyskolen i Hedmark.
Hele enheten jobber systematisk med forbedringstiltak. Enheten har etablert eget
kvalitetsforbedringsteam som har fokus på intern gjennomgang av ulike forbedringsområder.
Teamet skal også ha gjennomgang av kvalitetsavvik, og videre utarbeide tiltak for å øke kvaliteten
på tjenestene.
Uavhengig av godt driv på tjenestenes satsningsområder har vi fortsatt følgende utfordringer:
Det har ut ifra eget bystyrevedtak i november 2016 blitt igangsatt et arbeid som omhandler
tjenestetildeling innen helse og omsorgstjenester, samt samhandling og kommunikasjon mellom
tjenestekontor og utøvende tjenester. Tjenestekontor og hjemmetjenesten har nå ferdigstilt et
utkast til samarbeidsrutine. Denne rutinen forventes innført ila høsten. I tillegg er det satt i gang et
arbeid med å utvikle et dokument som beskriver tildelingskriterier for helse og omsorgstjenester i
Arendal kommune. Dette forventes ferdigstilt i november 2018. Tjenestekontoret har også innført
rutine for ukentlige møter med pleie- og legetjenesten på korttidsavdelingene på Myratunet. Dette
for å få økt fokus på målrettede korttidsopphold. Det er også innført rutine hvor tjenestekontoret
har ukentlige møter med kommuneoverlege for gjennomgang av ulike pasienter- og brukerforløp.
Sørlandet sykehus har belastet kommunen for 115 overliggerdøgn mot 66 døgn i 2. tertial 2017.
Det kan være flere faktorer som skyldes økende bruk av overliggerdøgn. En av årsakene kan være
avvikling av dobbeltrom desember 2017. I tillegg er en høy andel av korttidssenger belagt med
pasienter som har vedtak om langtidsplass. Dette utfordrer arbeidet med venstreforskyvning av
tjenester.
Ressurskrevende pasienter og pasienter med sammensatte lidelser har ført til ekstra
personalkostnader, spesielt på bruk av ekstrahjelp og overtid ved korttidsavdelingene. I følge intern
statistikk, har korttidsavdelingene i snitt 2 ressurskrevende pasienter pr. måned.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Tertialrapport

JA

64(162)

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,9

1,56

Fravær langtid (%)

6,7

5,2

Nærvær (%)

91,4

93,2

93

Antall HMS avvik

26

81

2 000

Antall Kvalitets avvik

117

265

2 000

Årsverk antall

115,25

Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

40
68,33

72

Utvikling siste tertial

70

Tiltak

Fravær

HMS avvik

Det har vært tekniske utfordringer
med å få ut riktig antall avvik pr.
avdeling/enhet fra avvikssystemet til
2. tertialrapport. HR har bistått i å få
ut antall HMS avvik, men rapporten
viser ikke type avvik. Enheten har
registrer flere HMS avvik i 2. tertial
2018.

Grunnen til endring er økt fokus på
avviksrapportering hos ansatte.
Enhetens felles HMS utvalg
gjennomgår type avvik og foreslår
risikoreduserende tiltak.

Kvalitets avvik

Det har vært tekniske utfordringer
med å få ut riktig antall avvik pr.
avdeling/enhet fra avvikssystemet til
2. tertialrapport. HR har bistått i å få
ut antall kvalitetsavvik. Enheten har
registrer flere kvalitetsavvik i 2. tertial
2018.

Grunnen til endring er økt fokus på
avviksrapportering hos ansatte.
Enhetens kvalitetsforbedringsteam
skal gjennomgå avvik og foreslå
risikoreduserende tiltak.

Årsverk

Andel ansatte heltid

Avdelingsledere jobber systematisk
med å øke helgeandel ved at flere
ansatte jobber hver 2. helg. Dette
resulterer i økte stillingsstørrelser.

Gj.snittlig stillingsstørrelse
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23 Tjenester funksjonshemmede (1303)
23.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1303

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Tjenester funksjonshemmede
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

97 859 612

99 555 095

1 695 483

2

Andre driftsutgifter

14 096 768

14 043 723

-53 045

0

111 956 380

113 598 818

1 642 438

1

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 442 113

-2 041 961

-599 848

42

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-4 779 328

-4 915 137

-135 809

3

Andre inntekter

-1 102 374

-716 722

385 652

-35

Sum inntekter

-7 323 815

-7 673 820

-350 005

5

104 632 565

105 924 998

1 292 433

1

Sum utgifter

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Enheten er i løpet av første del av 2018 blitt styrket med 8,2mill for å dekke opp for uforutsette
utgifter. Disse utfordringene ble presentert ved 1.tertial. Til tross for styrking av budsjett viser
enheten pr. 2 tertial et merforbruk på ca. 1,3 mill.
Fastlønn er i balanse, mens utgifter til vikarlønn og overtid er større enn budsjettert. Periodisering
av vikarbudsjettet bør justeres. Slik det gjøres nå påvirker regnskapet i negativ retning.
Avdelingslederne melder at det ved 2. tertial mangler inntekter både på sykelønn og
oppholdsbetaling.
En del av merforbruket henger sammen med ferieavviklingen. Denne har gått fint i de fleste
avdelingene, men har vært spesielt utfordrende i avlastningstilbudene. Når skoler og barnehager
er stengt er behovet for avlastning ekstra stort.
Det ble ved 1 tertial iverksatt tiltak i enheten for å komme i balanse ved årsslutt. Disse følges
fortsatt opp og det forventes resultat i balanse.
Utgifter
Som nevnt over skyldes det negative resultatet flere forhold bl.a. manglende inntekter og ekstra
utfordringer knyttet til ferieavvikling.
Ved begge avlastningsavdelingene har det vært stor pågang og det har vært utfordrende å få til
gode brukersammensetninger, noe som betyr økt behov for personell og ekstravakter. Med
begrenset tilgang på vikarer blir resultatet økt bruk av overtid. Nå i september ser vi allerede en
bedring på enhetens lønnsposter, og resultatet er i ferd med å snu seg.
Utgifter til sikkerhetstiltak knyttet til en av enhetens avdelinger, er vurdert som et nødvendig tiltak.
Dette vil beløpe seg til flere hundre tusen kroner, som enheten ikke har budsjett til. Det forventes at
deler av dette kan dekkes av inntekter i forbindelse med ressurskrevende brukere.
Lønnsutgiftene ved Ellengård ligger foreløpig for høyt. Behovet for plasser ved Ellengård er fortsatt
stort og det har vært vanskelig å sette begrensninger ved inntaket for høsten 2018. Selv om noe
personell brukes på tvers av avdelingene i enheten, som betyr at boligpersonell deltar i dagtilbudet
på dagtid, vil det bli vanskelig å kunne spare planlagte lønnsutgifter ved Ellengård. Dette var ett av
enhetens tiltak for å komme i balanse i 2018. Det jobbes kontinuerlig for å finne andre løsninger,
og ett av tiltakene som nå iverksettes er å avlyse planlagt fagdag for ansatte i enheten. Fagdagen
har vært arrangert flere år og har bidratt til kompetanseheving innenfor lovverk knyttet til bruk av
tvang og makt for ca. 100 ansatte. Utgifter til fagdagen er beregnet til ca. 300 000 kroner som
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inkluderer betaling til foredragsholder, leie av lokaler, enkel servering og lønnsutgifter/vikarutgifter
til ansatte. I flere år fikk enheten tilskudd til den årlige fagdagen fra fylkesmannen, men denne type
økonomisk støtte gis ikke lenger. Lederteamet har kommet frem til at dette er en vi ikke har råd til,
og har besluttet å avlyse fagdagen.
Utgifter til kjøp av private er i utgangspunktet underbudsjettert, og påvirker resultatet negativt.
Inntekter
Inntektene følges opp som beskrevet ved 1.tertial. Inntekter som følge av sykemelding,
svangerskapspermisjoner osv. følges tett og godt opp av avdelingslederne, og der det er mulig
søkes det om fritak for arbeidsgiverperioden.
Det er satt fokus på ulike former for inntektsordninger og det søkes både om prosjektmidler, om
ulike tiltaksmidler i forbindelse med oppfølging av personell og det er søkt om midler til
kompetanseheving.
Ellengård aktivitetssenter forventer inntekt for salg av produkter, deriblant vedsalg. Disse
inntektene er vanligvis et godt bidrag i Ellengårds resultat, men synliggjøres ikke i regnskapet før i
siste halvdel 2018.
Inntekt for ressurskrevende brukere forventes som budsjettert.

23.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien er, som nevnt ved 1.tertial, godt kjent og innarbeidet i alle ledd i enheten.
Det er ulik oppfølging og bevisstgjøring rundt selve strategidokumentet, men innhold eller enkelte
tema settes på dagsorden i både personalmøter og i HMS utvalg. Lederne oppfatter
arbeidsgiverstrategien som et greit virkemiddel og et godt bidrag til sunn styring av den enkelte
avdeling.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Det har ikke vært satt spesielt stort fokus på oppfølging av verken medarbeider- eller
bruker/pårørendeundersøkelsen. Begrunnelsen er tidspress og at man har hatt fokus på andre
områder, spesielt økonomi. Det forventes en gjennomgang i lederteamet i oktober 2018.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Alle avdelingslederne er seg bevisst oppgaven de har i forhold til å følge opp ansatte som er
sykemeldte eller som står i fare for å bli sykemeldt. Ved behov benytter man seg av raskere frisk.
Ingen spesielle avvik eller endringer på dette området siden 1.tertial.
Tjenester
Enhet funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med ulike behov. Det gis helse og
omsorgstjenester i og utenfor institusjon, det gis praktisk bistand og opplæring både i og utenfor
bofellesskap, avlastning i og utenfor institusjon, og det gis dagtilbud. Enheten består av tilsammen
16 avdelinger plassert på ulike steder i kommunen fra Flosta i øst til Asdal og Nedenes i vest.
Oppstarten av året 2018 var preget av stort fokus på de fysiske forholdene ved avlastningsboligen
på Røedtunet. Behovet for avlastning ble i denne sammenheng også synliggjort. Juni 2018 vedtok
bystyret at Røedtunet avlastningsbolig skal rives og bygges opp igjen på samme tomt. I tillegg skal
Fagerheim avlastningsbolig oppgraderes og utvides. Prosessene er så vidt startet, og følges videre
opp høsten 2018.
Boligbehov og planer for boligbygging til personer med utviklingshemming er også satt på
dagsorden, og revidert plan for boliger til personer med utviklingshemming 2019 - 2024
presenteres i bystyret høsten 2018.
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ikke i alle avdelinger.

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Ja, - høsten 2018.

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,3

2,72

Fravær langtid (%)

5,5

5,74

Nærvær (%)

92,2

91,54

93

Antall HMS avvik

59

314

2 000

Antall Kvalitets avvik

123

264

2 000

171,16

187,38

15

21,05

40

0,56

0,62

70

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Utvikling siste
tertial

Tiltak

Økning 0,6 i
forhold til 2.
tertial 2017

Som nevnt under punkt vedr HMS

Økning 255

Av erfaring gjennom flere år ser vi at tallene rapportert ved 2. tertial 2017 er
for lave. Enten er det underrapportert eller så viser 2017-tallene kun
endringen fra 1. til 2. tertial.
Avvik settes på dagsorden og følges opp i den enkelte avdeling. Kursing i
Verge opplæring er igangsatt for ansatte som er spesielt utsatt for vold og
trusler i arbeidet sitt. Av tilbakemeldingene som gis fra avdelingslederne
synes det som om det er etablert svært gode rutiner for oppfølging av avvik.
Noen avvik tas direkte med dem det gjelder, andre avvik drøftes i fellesskap i
personal- og/eller HMS møter.

Økning 141

Også disse avvikene må, av erfaring, være underrapportert eller være feil
ved 2. tertial 2017. Alternativt rapportert med differansen mellom 1. og 2.
tertial 2017.
Avvikene følges opp i den enkelte avdeling. Mange avvik er knyttet til
medisinering og en del til fall. Noen avvik er meldt på bakgrunn av at brukere
er blitt utsatt for vold og trusler fra andre brukere.

Årsverk

Økning 16,22

Økning i årsverk pga. flere brukere med omfattende tjenestebehov. Økningen
skyldes også omgjøring av vikarmidler til faste stillinger. Dette er i tråd med
satsing på heltidskultur, men en slik økning må likevel gjøres innenfor tildelt
økonomisk ramme.

Andel ansatte
heltid

Økning 6,05

Antall årsverk har økt. I tillegg til ansettelse av 4-5 nye personer, har 15
ansatte fått økt stillingen sin til 100 %. Øvrig økning i årsverk har bidratt til at
andre ansatte også har fått økt stilling.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Økning 0,07

Selv om antall årsverk øker relativt mye og antall ansatte lite, viser økningen
i gjennomsnitt stillingsstørrelse kun en liten økning.

Fravær

HMS avvik

Kvalitets avvik
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24 Hjemmebaserte tjenester (1304)
24.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1304

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Hjemmebaserte tjenester
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

140 296 125

152 866 048

12 569 923

9

15 690 279

16 498 016

807 737

5

155 986 404

169 364 064

13 377 660

9

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-3 612 722

-3 573 309

39 413

-1

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-7 521 992

-9 055 075

-1 533 083

20

Andre inntekter

-3 437 091

-6 751 404

-3 314 313

96

Sum inntekter

-14 571 805

-19 379 788

-4 807 983

33

SUM NETTO

141 414 599

149 984 276

8 569 677

6

Andre driftsutgifter
Sum utgifter

Oppsummering økonomi
Periodisert regnskap etter mai måned viser et merforbruk på 8,6 mill. kroner. Enhetens utfordring
på årsbasis ble ved siste rapportering vurdert til 12,7 mill. kroner. Med bakgrunn i
kostnadsreduserende tiltak gjennomført i 2. tertial er denne utfordringen nå redusert til ca. 11 mill.
kroner.
Enheten har gjennomført flere tiltak for å tilpasse driften til budsjett og er i prosess ledet av PwC ift.
bemanningsplanlegging. Tiltakene for å redusere variabel lønn har slått inn og enheten er nå på
budsjettnivå. Imidlertid medfører tiltakene økt arbeidspress og til dels betydelig flere meldte avvik.
Hjemmesykepleien melder om at tidspress også medfører at rutiner i gode pasientforløp og
tiltakspakke demens utsettes eller ikke følges opp. Det er en høy risiko for at bemanningen
fremover igjen må økes ut over budsjett for å sikre ivaretakelse av liv og helse. Risikoen for
arbeidsrelatert fravær vurderes som høy.
Enheten kan ikke redusere aktivitetsnivået for å løse mindreinntekter for ressurskrevende brukere
som følge av endringer i regelverket og vil derfor be om å bli kompensert for dette inntektstapet.
Enheten har fått flere nye ressurskrevende brukere, men bare en av disse er under 67 år. Tidligere
beregnet egenandeler for nye ressurskrevende brukere under 67 år må derfor reduseres med 1
mill. kroner til 1,4 mill. kroner. Enheten ber om å få tilført beregnet egenandel tilsvarende 1,4 mill.
kroner for ny ressurskrevende bruker under 67 år gjennom 2. tertial.
Estimert årsprognose etter august måned er på 9 mill. kroner. Årsprognosen forutsetter
kompensasjon for inntektstap som følge av endringer i finansiering ressurskrevende brukere og at
enheten tilføres egenandel for ny ressurskrevende brukere tilsvarende 1,4 mill. kroner. Det tas
forbehold om endringer i inntekstberegningen for ressurskrevende brukere som ikke er endelig før i
desember, og dette kan bedre resultatet med 1 mill. kroner.
Utgifter
Det er merforbruk på variable lønnsposter som overtid og vikarer. Noe av merforbruket skyldes
også utbetaling av helgebonus for 2017 som det ikke er budsjettert for. På driftssiden er det
merforbruk på leasingbiler og medisinske forbruksmateriell.
All variabel lønn er kraftig redusert og enheten er nå på budsjettnivå.
Inntekter
Endringer i regelverket vedrørende refusjoner for ressurskrevende brukere medfører anslagsvis
mindreinntekter på 4-5 mill. kroner på årsbasis. Enheten har fått en ny ressurskrevende bruker
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som vil gi økte inntekter, men det må tas forbehold om endelig inntektsberegning for
ressurskrevende brukere som gjøres i desember. Merinntektene gjelder primært økte
sykelønnsrefusjoner og statlige tilskudd.

24.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Tema fra arbeidsgiverstrategien følges opp i medarbeidersamtaler, personalmøter,
HMS/kvalitetsutvalg og ledermøter.
Avdelingsledere i hjemmesykepleien har et stort lederspenn og flere har meldt fra om at de strever
med å følge godt nok opp. Enheten har gjennomført en prosess for å evaluere roller og
arbeidsoppgaver både til fagkoordinatorer og avdelingsleder. Det er konkludert med at antall
avdelingsledere skal økes med tre. To avdelingsledere tilsettes tidlig på høsten, den siste
sannsynligvis rundt nyttårsskiftet. Dette gjøres gjennom allokering av stillinger dvs. færre stillinger
som fagkoordinator og noe vakante lønnsmidler. Når det gjelder fagkoordinator vil arbeidsdelingen
mellom avdelingsleder, fagkoordinator og øvrige roller i avdelingene ferdigstilles i høst. Stilling som
fagkoordinator skal jobbe med kvalitet og kompetanse ift. de oppgavene hjemmesykepleien skal
løse.
I tillegg til stort lederspenn har sykefravær blant avdelingsledere og fagkoordinatorer gitt til dels
store tilleggsutfordringer, Det er satt inn en stedfortredere, men løsningene har ikke vært optimale
og har medført økt press på flere ledere i enheten.
Det skal utarbeides ROS analyser og handlingsplaner ved alle avdelinger i enheten høsten 2019.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen skal følges opp i 3. tertial.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enhetens HMS-utvalg er aktive og det jobbes med HMS-saker. Avdelingene følger opp enhetens
HMS tiltak gjennom året.
Tjenester
Enhetens virksomhetsplan følges opp, men avdelingene melder om manglende framdrift i
implementeringen og oppfølgingen av gode pasientforløp og tiltakspakke demens pga. stram
bemanning. Planlagte sjekklister og prosedyrer har måttet nedprioriteres, utsettes eller utgå.
Hjemmesykepleien Solhaug har det siste halvåret deltatt i prosjekt i forhold til
ernæringskartlegging, og ansatte har fokus på dette.
Elektronisk måltavle er tatt i bruk, men bruken er dessverre blitt nedprioritert siste månedene pga.
høyt arbeidspress, strenge prioriteringer og liten tid til administrative oppgaver.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,8

2,8

2

Fravær langtid (%)

6,8

10,7

7

Nærvær (%)

90,4

86,5

93

91

Antall HMS avvik

198

263

2 000

75

Antall Kvalitets avvik

531

638

2 000

300

Årsverk antall

254,59

286,19

Andel ansatte heltid (%)

17,36

26,5

40

25

67

74,5

70

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

Enheten har hatt et høyt
korttidsfravær og et økende
langtidsfravær. Det er til dels
store variasjoner mellom
avdelingene.

Det er innført nye rutiner for melding og
oppfølging av fravær og overtid. Avdelinger
med særlig høyt fravær skal utarbeide
egen oppfølgings- og tiltaksplan.
Sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen og
flere har fått tilbud om tilrettelegging og
bistand fra Raskere frisk.

HMS avvik

Antall avvik øker med 162, dvs.
160 % sammenlignet med 1.
tertial, 33 % sammenlignet med
2. tertial 2017. Mange avvik
handler om økt tidspress.

For å prøve å redusere økt tidspress
gjennomgås tjenestene til brukerne for å
redusere der det er mulig og forsvarlig. Det
er laget en prioriteringsliste for hvilke
oppgaver som kan/må avlyses/utsettes ved
fravær. Nødvendigheten av å øke
bemanningen ut over budsjett for å sikre liv
og helse vurderes fortløpende.

Antall avvik øker med 388, dvs.
155 % sammenlignet med 1.
tertial, 20 % sammenlignet med
2. tertial 2017.

Det gis tilbakemeldinger til ansatte og
vurderes behov for rutineforbedringer.
Mange avvik har sammenheng med økt
arbeidspress. Nødvendigheten av å øke
bemanningen ut over budsjett for å sikre liv
og helse vurderes fortløpende. Det har
vært et særlig fokus på
medikamenthåndtering og det er utarbeidet
en prosedyre for passeringstester.

Årsverk

Økt med 31,6 årsverk

Rekruttering og ansettelse i vakante
stillinger og omgjøring av noe variabel lønn
til faste stillinger i vikarpool og i
avdelingene jf. retningslinjer for heltid.

Andel ansatte heltid

Økt til over enhetens måltall for
2018

Enheten har fulgt opp retningslinjer for
heltid vedtatt av Bystyret.

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Økt til over enhetens måltall for
2018

Enheten har fulgt opp retningslinjer for
heltid vedtatt av Bystyret.

Kvalitets avvik
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25 Institusjoner (1305)
25.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1305

Periodisert
budsjett
31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Institusjoner
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

165 219 481

172 392 549

7 173 068

4

24 845 871

24 949 610

103 739

0

Sum utgifter

190 065 352

197 342 159

7 276 807

4

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-42 133 251

-40 807 243

1 326 008

-3

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-10 522 664

-6 176 451

4 346 213

-41

-4 955 699

-4 238 625

717 074

-14

Sum inntekter

-57 611 614

-51 222 319

6 389 295

-11

SUM NETTO

132 453 738

146 119 840

13 666 102

10

Andre driftsutgifter

Andre inntekter

Oppsummering økonomi
Enheten ble kompensert for reduserte inntekter vedrørende ressurskrevende brukere etter 1.
tertial. I tillegg ble bemanningsfaktor på Solhaug BOS kompensert med 3,68 mill. kroner. Tiltak for
å kompensere for merforbruket spesielt årets første 4 måneder har gitt effekt. Enheten melder
fortsatt et merforbruk i 2018 på ca. 12 mill.
Tiltak som er iverksatt og som vil gi effekt ut året:
Driftsmessig underskudd, 2. tertial 2018

-13 666 102

Innsparing, Redusere bemanning forsterket Plankemyra

300 000

Innsparing, vikarbruk korttidsfravær

500 000

Reduksjon bemanning skjermet, Færvik BOS

450 000

Merforbruk andre driftsutgifter
Innsparing, medisinske forbruksvarer
Inntekter
Estimert underskudd årsavslutning

-1 000 000
250 000
1 200 000
-11 966 102

55 % av merforbruket skyldes avvik på lønn, mens resterende 45 % skyldes andre
driftsutgifter/mindreinntekter. Tiltak for å redusere merforbruk på lønn ser ut til å ha effekt og det
forventes at det er balanse i lønnsutbetalinger fra september og ut året.
Utgifter
Det økonomiske bildet ut av 2017 inn i første månedene i 2018 var preget av press mot
langtidsplasser i enhet Institusjon. Det medførte økt vikarbehov fordi det ved flere avdelinger ble
innlagt pasienter med svært krevende adferd. Dette var en kort periode gjeldende ved fire av våre
institusjoner. Solhaug BOS forsterker dette bildet ved at det i utgangspunktet var for lav bemanning
ift. behov.
Forbruk på lønnsposter har snudd etter 1. tertial 2018 som følge av at tiltak er satt inn. Vi har valgt
en avdeling som skal ta imot urolige pasienter. Det kan resultere i at noen må flytte for å gi plass til
andre. Dersom det er nødvendig å bemanne opp vil det være på en avdeling og ikke på flere
avdelinger. Enheten har iverksatt flere tiltak. Innleie ekstrahjelp og overtid skal godkjennes av
enhetsleder og det er innført innkjøpsstopp. Imidlertid vil enheten ikke klare å kompensere for
allerede medgått merforbruk.
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Økt fokus på å redusere korttidsfravær gjennom året har gitt god effekt.
Driftsposter er ikke kompensert siden 2011, og dette innebærer nå tydelige negative overskridelser
på kost/matvarer, medisinske forbruksvarer og medikamenter. Aktiv Forsyning er innført, men
foreløpig er det ikke realisert de gevinster man antok. Dette skal analyseres i september.
Merforbruk på postene kost, medisinske forbruksvarer og medikamenter vil være på ca. 3 mill.
kroner.
Inntekter
Historiske tall på overtid (2016 - 2017) viser et relativt likt regnskapsmessig bilde med ca. 3 mill.
kroner hvert år. Enheten hadde i 2016 høyere inntekter enn hva det var budsjettert med og
resultatet var et mindreforbruk. Imidlertid har dette bildet snudd, og det forventes ikke samme
positive resultat på inntekter.

25.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Enheten har et bevisst forhold til samfunnsoppdraget om å skape gode og inkluderende
arbeidsplasser med mangfold, både i forhold til kjønn, integrering og personer med ulik seksuell
legning og behov for integrering.
Ledergruppen har møter hver 14. dag, der en tar opp driftsmessige saker, gir gjensidig informasjon
og orienteringer, avklaringer m.m. I tillegg til dette har ledergruppen 4 årlige heldagssamlinger.
Tema der er basert på behov fra lederne i forhold til de utfordringene og de utviklingsområdene
man står overfor.
Det er videre et fokus på økt nærvær, at arbeidsplassene skal være reelt inkluderende og bidra til
at ansatte kan stå i jobb selv om det er perioder i livet med sviktende helse.
Kommunens vedtatte arbeidsgiverstrategi er gjeldende og kjent for ledere og ansatte.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Enheten skårer godt på medarbeider og brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2017.
Resultatet brukes videre i 2018 for å sikre en fortsatt positiv utvikling.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Det er et tydelig og klart fokus på HMS både gjennom de lokale HMS-utvalgene, vernerunder og
fokus på riktig arbeidsmetodikk.
Tjenester
I enheten inngår følgende tjenestesteder:
Plankemyra BOS (67 plasser), Røed BOS (34), Saltrød BOS (34), Nyskogen BOS (35), Færvik
BOS (31), Solhaug BOS (45), Tromøy Bokollektiv (27), Elim Bokollektiv (16), 2 vaskerier, Røed
produksjonskjøkken og alle kafeer og mottakskjøkken tilknyttet bo- og omsorgssentrene. Vitenbiten
kafé.
Vi jobber etter filosofien om at «Beboeren skal være i sentrum og gis et verdig liv og en fredfull
avslutning når behandling ikke lenger er mulig. Stedet skal oppleves som et hjem for beboerne, der
den enkeltes ressurser og rest-funksjoner skal opprettholdes lengst mulig i et aktivt og tilrettelagt
miljø».
De fleste brukere som får plass i sykehjem er geriatriske pasienter og har fellestrekk som høy
alder, aldersforandringer, kroniske sykdommer, mange sykdommer samtidig, mange medisiner,
sviktende egenomsorg.
I enheten inngår det også flere differensierte tilbud og spesialavdelinger for å møte brukernes
individuelle behov og gi en målrettet og forsvarlig behandlings- og omsorgstjeneste. Spesialtilbud
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er bokollektiv for personer med demens, skjermede avdelinger for personer med demens,
forsterket avdeling for personer utfordrende adferd, lindrende avdeling for personer i livets siste
fase/kroniske lidelser med omfattende behov, avdeling for yngre brukere med neurologiske lidelser
(i hovedsak). I tillegg til disse er det flest institusjonsplasser for personer med omfattende behov for
pleie og omsorg pga. alderssvekkelse og/eller sykdom.
Satsingsområder er faglig begrunnet. Pågående prosesser med Livsgledesertifisering, TILT, kost
og ernæring og demensomsorg har alle utgangspunkt i å forbedre det faglig tilbudet i tjenesten. I
tillegg er det foreslått å inkludere enhetens tjenester i prosjektet «Gode pasientforløp». Det
arbeides i tillegg med å planlegge nytt kjøkken og vaskeri.
Enheten har en målsetting å iverksette kvalitetsmålinger og jobbe systematisk med
kvalitetsforbedrende tiltak i tråd med kommunens vedtatte policy. I tillegg er det behov for å jobbe
mer systematisk med fag på tvers av enhetens avdelinger. Det vurderes å utvide ordning med
fagnettverk og tilsette fagutvikler fra 2018.
Enheten skal videreføre arbeidet med å etablere studiesirkler og gjennomføre flere
kompetansehevende tiltak for å møte fremtidens utfordringer og for å møte retningslinjene som
ligger i Livsglede for Eldre (sertifiseringsarbeidet).
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

93

93

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2

2

Fravær langtid (%)

7

6,8

Nærvær (%)

91

Antall HMS avvik

112

372

2 000

500

Antall Kvalitets avvik

351

728

2 000

1000

Årsverk antall

308

308

Andel ansatte heltid (%)

14,7

14,7

40

15

60

60,7

70

61

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)
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Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

Det er en positiv utvikling gjennom
året. Flere avdelinger har jobbet
spesielt godt. For enheten er det i 2
tertial svært lave tall på
korttidsfravær, noe som har bidratt til
bedring i økonomiske resultatet ved
flere avdelinger. På arbeidsmiljø og
trivsel bidrar redusert bruk av vikar
også til at det er flere fast ansatte på
jobb til enhver tid..

Gjennom tett oppfølging av ansatte
som har et høyere korttidsfravær
reduseres det. Oppfølging av ansatte
med nedsatt funksjonsevne og IA
arbeid lager mer inkluderende
arbeidsplasser.

HMS avvik

Det er en positiv trend i antall meldte
avvik. Det er imidlertid stor forskjell
på avdelingene i meldekultur og det
kommer til uttrykk i variasjoner
mellomavdelingene. Det er uten tvil
en betydelig underrapportering.

Avdelinger som er gode på å skrive
avvik og følge dette opp er utfordret
til å dele sine erfaringer med andre
avdelinger. Avvik følges opp
avdelingenes HMS-utvalg.

Kvalitets avvik

Årsverk

Det er ingen forandring i antall
årsverk i enheten totalt sett.

Andel ansatte heltid

Det pågår diskusjoner i flere
avdelinger på alternative
turnusløsninger og hvordan en skal
øke helgeandelen. I flere avdelinger
vil det bli resultater ved årets slutt.
Flere avdelinger har tatt i bruk Ikke
Rullerende Arbeidsplan (IRA) noe
som bidrar i positiv retning. Imidlertid
er dette krevende prosesser og sterk
kultur for deltid bidrar til at arbeidet
tar tid.

Enheten forbereder 100 % Sykehjem
og skal i løpet av 2019 ha det på
plass. Flere avdelinger vil også i
2019 ha langvakter som del av sin
ordinære arbeidstidsplanlegging.

Gj.snittlig stillingsstørrelse

En svak positiv utvikling.

Fortsette arbeidet med alternative
turnusløsninger.
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26 NAV Arendal (1306)
26.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1306

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

NAV Arendal
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

52 767 393

57 762 834

4 995 441

9

Andre driftsutgifter

54 724 033

61 356 190

6 632 157

12

107 491 426

119 119 024

11 627 598

11

-533 336

-357 260

176 076

-33

0

-1 733 782

-1 733 782

0

Andre inntekter

-46 629 576

-73 969 841

-27 340 265

59

Sum inntekter

-47 162 912

-76 060 883

-28 897 971

61

60 328 514

43 058 141

-17 270 373

-29

Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
NAV Arendal styrer mot balanse i 2018.
Utgifter
Lønn – pr. august har NAV Arendal et underforbruk på lønn til ansatte. Totale lønnskostnader er i
balanse, men vi har mottatt ca. 1,6 mill. kroner i sykerefusjoner som viser et underforbruk på lønn.
Avvik lønn – Vi har prosjekter i løpet av året. Disse ansatte blir ført på et eget ansvar, NAV –
Driftsprosjekter. Pr. august viser dette er overforbruk på ca. 2 mill. kroner. Dette er driftskostnader
som blir dekket inn av prosjektmidler tildelt av arbeidsdirektoratet eller fylkesmannen i Agder. Her
blir også prosjektmidler hentet inn fra fond som ble tildelt i slutten av 2017. Dette ansvaret vil gå i
balanse i 2018.
Introduksjonsprogrammet – Flere og flere flyktninger innfrir rett til et ekstra år på
introduksjonsprogrammet. Det her gått fra å være et mindretall som innfrir kravene for et ekstra år
til nå passere 90 % av år 3 flyktningene, som har rett på introduksjonsprogrammet.
Introduksjonslønnen er på 2G. Vi har i 2017 og 2018 bosatt mindre flyktninger enn tidligere år og
har i løpet av 2018 sett at introduksjonslønnen har hatt jevn nedgang siden deltakere i årskull 3 har
blitt avsluttet i løpet av året.
Kvalifiseringsprogrammet – NAV Arendal har de siste årene jobbet etter en metode som er mer
lik introduksjonsprogrammet når det gjelder oppfølging og arbeidsmetodikk. Det ble sett på som
uheldig at deltakere på vei inn i arbeidslivet kunne ha opptil 6 måneder ventetid, NAV Arendal
endret derfor søknadsprosessen og ved hjelp av gode rutiner og prosedyrer har NAV Arendal
mulighet til å tilby programmet ved søknadstidspunktet. Vi jobber kontinuerlig med å finne deltaker
som møter deltakerkriteriene og er avklarte for deltakelse. Vi har pr. august et underforbruk på
kvalifiseringsstønaden i 2018.
Sosialhjelp – Grunnet ny lovgivning av arbeidsavklaringspenger er flere stoppet på denne
stønaden. Grunnet mistet inntektssikring mottar disse nå sosialhjelp. Vi jobber med å finne
løsninger på andre inntektssikringer men en halvårsvirkning av disse brukeren utgjør dette ca. 2,2
mill. kroner.
NAV Arendal har i løpet av de siste årene jobbet mye med langtidsmottakere på sosialhjelp,
aktivitetsplikt og hatt et fokus på unge. Vi har pr. august et underforbruk på sosialhjelp men
grunnet endring i lovverket på arbeidsavklaringspenger vil vi ende opp i balanse på denne posten i
2018, både på sosial og flyktning.
Flyktning - Funksjonshemmet tilskudd – Tilskudd som blir utbetalt i 2018 er tilskudd til tiltak som
Tertialrapport
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ulike enheter i Arendal kommune har søkt og gjennomført i løpet av 2017/2018. Dette er en post vi
ikke kan forutse på forhånd siden enheter velger å gjennomføre tiltak på ulike tidspunkt og ulike år.
Tilskuddene vi mottar her kan sees i sammenheng med bunden fondskonto 25199758
- Funksjonshemmede flyktninger og tilskuddene vi har mottatt hittil i år.
Husbankmidler – Vi mottar et tilskudd fra husbanken hvert år som dekker diverse driftsutgifter og
kommunal bostøtte. Eventuelt resterende driftstilskudd blir avsatt på bundne fond i slutten av året.
Inntekter
Integreringstilskudd – Bosatte flyktninger i 2018 består av familier og enslige, og noen
familiegjenforeninger. Tilskudd for flyktninger år 2-5 utbetales 4 ganger i året og pr. august er det
kommet inn to av disse. Denne budsjettposten vil være i balanse ved årets slutt.

26.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
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, 2016 og 2017.
NAV har årlig brukerundersøkelser som viser en årlig forbedring nasjonalt, og for NAV Arendal sin
del en god forbedring de siste årene.
Forebyggende- og helsefremmende 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. Lokalene til NAV Arendal
er også bygd om med 2 dører i alle møterom, og hatt sikkerhetsgjennomgang av konsulent fra
Arbeids direktoratet. Enheten er Miljøfyrtårn sertifisert og har fokus på miljø og energieffektivitet i
hele virksomheten. Det er bygget nytt venteareal som er åpent hele dagen også når skrankene
ikke tar imot henvendelser.
Tjenester
NAV Arendal gjennomfører de tiltakene som er beskrevet i virksomhetsplanen. Alle målområdene
utvikler seg fint.
NAV har flere satsinger rundt ungdom. I tillegg til å være en aktiv partner opp mot videregående
skole for de som faller fra sammen med kommunens satsing på lærlinger og tettere oppfølging av
de som trenger det mest. «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. På tross av dette har
Arendal høy ungdomsledighet, noe som indikerer at det må fokuseres ytterlig på dette!
Veiledningssenteret på NAV Arendal har nå bygget et eget venteareal som er åpent også når det
er stengt for skrankesamtaler.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Vernerundene i NAV har utviklet seg bra de siste årene. De har vekslet mellom å ha fokus på de
psykososial og det fysiske arbeidsmiljøet.
NAV gjennomfører sine vernerunder på høsten. Årets vernerunde løper som planlagt og
Tertialrapport
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samarbeidet med verneombudene er godt.
Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,3

1.9

1,5

Fravær langtid (%)

3,9

5,1

5

Nærvær (%)

93,8

93

93

93,5

Antall HMS avvik

0

19

2 000

25

Antall Kvalitets avvik

0

0

2 000

5

Årsverk antall

51,2

58,8

Andel ansatte heltid (%)

95 %

95 %

40

90

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

93 %

93 %

70

94

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HKI tiltak for vært team

HMS avvik

Avvikene vi refererer til kommer fra
trusselprotokollen.

Kvalitets avvik

Årsverk

Prosjekter er gått over i drift som
økonomi prosjektet , samt flyktning
teamene.

Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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27 Østre Agder krisesenter (1307)
27.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1307

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i kroner

Avvik
i%

Østre Agder krisesenter
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

5 300 045

5 024 920

-275 125

-5

Andre driftsutgifter

2 295 690

925 075

-1 370 615

-60

Sum utgifter

7 595 735

5 949 995

-1 645 740

-22

0

0

0

0

-220 000

-31 033

188 967

-86

Andre inntekter

-5 752 447

-6 445 378

-692 931

12

Sum inntekter

-5 972 447

-6 476 411

-503 964

8

1 623 288

-526 416

-2 149 704

-132

Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Overskudd:
Husleie 1,1 mill. kroner er ikke belastet.
0,3 mill. kroner overføres til 2019 (statlige midler).
Vakant stilling løper fom. 01.09.18.
Estimert overskudd på 0,4 mill. kroner.

27.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Alle ansatte er kjent med arbeidsgiverstrategien. Folderen leveres ut til nytilsatte og er fast
«starttema» på alle interne fagdager/samlinger og i medarbeidersamtaler.
Alle nyansatte, studenter og hospitanter tar nå E-læringskurset «Ansatt i Arendal kommune». Alle
øvrige ansatte er informert om at kurset skal tas i løpet av høst 2018.
Virkningen av å synliggjøre arbeidsgivers forventninger og retningslinjer påvirker et mer bevisst
forhold til det å være ansatt og leder i Arendal kommune.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Enheten har ikke brukerundersøkelser, em gjennomfører ukentlige husmøter med alle beboere. I
tillegg følges alle opp individuelt med en primærkontakt. Ved utflytting gjennomføres
avslutningssamtale. Aktuelle forbedringer planlegges og gjennomføres fortløpende.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enhetens HMS mål:
•
•
•
•
•

Lavt sykefravær:
Høy sikkerhet for ansatte og beboere
Ansatte skal oppleve trivsel, utvikling og mestring
Ansatte er kjent med og benytter avvikssystemet
Heltidskultur skal være tema i enhetens HMS utvalg
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HMS målene henger nøye sammen og tiltak påvirker helheten.
Prosedyrer og retningslinjer forbedres og utvikles, ved avvikshåndtering og evaluering.
Det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak for alle medarbeidere, innen voldstematikk og
kommunikasjon. «Traumeomsorg og traumebevissthet» var tema på intern fagdag 15.mai 2018.
Sommervikarer 2018 hadde obligatorisk nyansattopplæring, praktisk og faglig.
Krisesenteret har hatt mange krevende saker med høy beredskapsoppfølging i dette tertiale og
sikkerhet er et kontinuerlig tema. Politiet er en viktig samarbeidspartner og det er planlagt et
samarbeidsmøte.
Aktuelle ansatte med primærkontaktansvar på krisesenteret, gjennomførte 23. og 24. mai 2018,
opplæring i SARA som er et kartleggings- og risikovurderingsverktøy ved risiko for partnervold.
Årlig sommeravslutning for alle ansatte 1.juni 2018, faste, vikarer og tilkallingsvakter.
Ved ledighet i stilling vurderes mulighet for deltidsansatte å øke stillingsandel. Ikke rullerende
turnusplan innføres fom 10.des. 2018. Heltidskultur har vært tema på 2 personalmøter i 2018.
Vernerunde 28.mai 2018.
Tjenester
Fast veiledning fra RVTS er ikke gjennomført. RVTS tilbyr programmer og kurs. Enheten benytter
dette innenfor de rammer driften kan tillate.
Barnefaglig kompetanseheving i «Profesjonelle barnesamtaler» er ikke gjennomført.
Kapasitetsmessig har det ikke vært mulig å gjennomføre hittil i år. Tiltaket er like aktuelt og
forskyves til 2019.
Barnefaglige i enheten er påmeldt Tverrfaglig kompetanseprogram høsten 2018 i Arendal
kommune. Et tema her er: «Kommunikasjon mellom barn og voksne om vold og overgrep».
Krisesenteret har vært delaktig i arbeidet med kommunens handlingsplan for vold i nære
relasjoner. Det er søkt og tildelt midler fra «Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging» til
gjennomføring av 2 fagdager i regi av krisesenteret. Dette er tiltak som inngår i handlingsplanen.
Midlene var planlagt benyttet høst 2018, men er søkt overført til 2019. Handlingsplanen
ferdigstilles og sendes bystyret for godkjenning i løpet av oktober 2018, med virkning fom
01.jan 2019. Det er et poeng å introdusere nylig vedtatt handlingsplan på fagdagene.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Gjennomført 28.mai 2018.
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens
mål 2018

Resultat
2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

0,7

3,51

Fravær langtid (%)

9,7

0

Nærvær (%)

89,6

96,49

93

Antall HMS avvik

2

2

2 000

Antall Kvalitets avvik

6

12

2 000

10,4

8,75

5

5

40

0,60

0,67

70

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Enhetens mål
2018

Tiltak

Fravær

HMS avvik

Avvik er lukket fortløpende. Alle
ansatte er orientert om tiltak som er
iverksatt. Avvik som gjelder bygg og
anlegg er innmeldt via Facilit til KF
Eiendom.

Kvalitets avvik

Avvik er lukket fortløpende og alle
ansatte er orientert om nye
sikkerhetsrutiner og/eller andre
endringer som er iverksatt.

Årsverk

Stillinger har vært vakante, er nå
besatt.

Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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28 Legevakten (1308)
28.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1308

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Legevakten
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

17 281 541

19 061 458

1 779 917

10

5 056 470

6 661 506

1 605 036

32

Sum utgifter

22 338 011

25 722 964

3 384 953

15

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 379 336

-352 275

1 027 061

-74

-136 664

-820 006

-683 342

500

Andre inntekter

-17 001 264

-17 746 739

-745 475

4

Sum inntekter

-18 517 264

-18 919 020

-401 756

2

3 820 747

6 803 944

2 983 197

78

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Avviket skyldes periodisering, inntekter som ikke er overført og merutgifter til nødnett.
Enheten melder om balanse på ordinær legevakt, men utfordringene knyttes til nødnettet. Hvis
kostnadene fortsetter som første halvår, vil underskuddet for Arendals del bli på ca. 450 000
kroner.
Utgifter
For å drive forsvarlig i sommer med en ekstremt høy pågang av henvendelser samtidig med
ferieavvikling, ble det oppbemannet med en ekstra sykepleier på dag, kveld og helg i ferieperioden.
Opplæring av nyansatte og ferievikarer er blitt mer og mer krevende, noe som også øker
lønnsutgiftene.
Akuttmedisinforskriften pålegger alle ansatte å gjennomføre et tre dagers akuttmedisin kurs.
Kursavgiften blir refundert av Helsedirektoratet, men lønns- og vikar-utgiftene er dekket av
legevakten.
Legebil er betalt for tredje kvartal. I tillegg er det betalt 100 000 kroner i ekstrautgifter for økt
kjørelengde i 2017.
Husleien som er en stor utgiftspost, er betalt for hele året.
Inntekter
Inntekter fra medisiner, egenandeler og Helfo-refusjoner er kun inntektsført tom april.
Refusjon av kursavgiften for akuttmedisinkurset er ikke overført legevakten.

28.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien er kjent i personalgruppen og tas opp i medarbeidersamtalene.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen blir et av temaene på personalseminaret i september.
Tertialrapport
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Legevaktens HMS-mål omhandler gode relasjoner og positiv kommunikasjon internt og mot
samarbeidspartnerne. Målene inneholder også arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar for faglig
utvikling og godt arbeidsmiljø, noe som bl.a. er tema i medarbeidersamtalene. Personalseminar
skal gjennomføres i høst med arbeidsmiljø som tema.
Legevakten har størst aktivitet og derfor høyest bemanning på helg og høytid, noe som fører til
mange helgestillinger. Disse har i stor grad blitt dekket opp av ansatte som har hovedjobb andre
steder. Flere av disse har nå sluttet, og det er ikke lov å lyse ut helgestillinger lenger, samtidig som
vi ikke har lønnsmidler til å besette større stillingsbrøker. Dette tærer på de ansatte som får mas
om å jobbe ekstra hver eneste helg.
Tjenester
Legevakten i Arendal er sikkerhetsnettet for alle innbyggere i Arendal og de ni andre
samarbeidskommunene. I tillegg er vi telefonformidler for fem Setesdalskommuner. 4. juni overtok
vi også legevaktfunksjonen for Evje/Hornnes og Bygland på natt.
Triageringsverktøyet Manchester Triage (MTS) ble innført for å standardisere og kvalitetssikre
pasientbehandling og trygge sykepleierne på telefon og mottak. Alle sykepleierne har vært
igjennom introduksjon, samt en dags opplæring i MTS. Grunnet for lav bemanning og
uhensiktsmessige lokaler klarer vi kun å bruke oppmøtetriage på dagtid hverdager og de fleste
nettene. Telefontriage gjennomføres hele døgnet.
Akuttmedisinforskriften setter krav om svartid på telefon med 80 % innen 2 minutter. I mai ble 83 %
besvart innen 2 minutter, i juni 77 %, juli 65 % og august 82 %.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,9

1,4

1,5

Fravær langtid (%)

3,1

3,4

4,5

Nærvær (%)

94,9

95,2

93

Antall HMS avvik

0

19

2 000

Antall Kvalitets avvik

9

38

2 000

21,5

19,41

Årsverk antall

94

Andel ansatte heltid (%)

16,7

40

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

53,9

70

70
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Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik
Kvalitets avvik

Årsverk

Antall faste årsverk har gått ned fra 2017 grunnet at flere
har svangerskapspermisjon som dekkes av vikarer.

Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse

Tertialrapport
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29 Tjenester enslige mindreårige flyktninger (1309)
29.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1309

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Tjenester enslige mindreårige
flyktninger
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

18 996 466

19 582 573

586 107

3

9 838 617

6 078 600

-3 760 017

-38

28 835 083

25 661 173

-3 173 910

-11

-66 664

-264 800

-198 136

297

-400 000

-862 517

-462 517

116

Andre inntekter

-29 496 991

-30 670 170

-1 173 179

4

Sum inntekter

-29 963 655

-31 797 487

-1 833 832

6

-1 128 572

-6 136 314

-5 007 742

444

Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Med den portefølje av enslige mindreårige og familiegjenforente vi har pr. 2. tertial 2018, kan vi
forvente et års overskudd på ca. 19 mill. kroner. Dette er 14 mill. kroner mer enn den allerede
budsjetterte merinntekt på 5 mill. kroner, og 9 mill. kroner er allerede budsjettjustert gjennom 1.
tertial 2018.
Det positive avvik begrunnes med nedleggelse av avdeling, overføring av fast personale til ledige
stillinger i andre avdelinger, stort nærvær, restriktiv vikarbruk og lave driftskostnader.
Utgifter
Personale fra nedlagt avdeling er overført til stillinger i andre avdelinger. Dette har hatt betydning
for bruk av vikarer. Enheten har hatt høyt nærvær på korttidsfravær. Refusjon i forbindelse med
langtidsfravær har vært større enn budsjettert. Pga. færre ungdommer i avdelingene og en
familiegjenforening har vi i liten grad benyttet vikarer.
Vi viderefører arbeidet med å gi ungdommene realistiske forventninger til levestandard og jobber
med å finne alternative inntektsmuligheter som stipend, bostøtte og jobb i tillegg til skolegang.
Inntekter
Inntektsnivået er ikke vesentlig endret, med unntak av høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert.
Vi melder fremdeles om økt positivt resultat.

29.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Vi har fortsatt arbeidet som beskrevet i første tertial. Det viktigste for oss er å skape trygge hjem
for de barn og unge vi har ansvar for.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Arbeidet med nedleggelse av avdelingen fortsetter, med et stort fokus på ivaretakelse av den
enkelte ansatte som beskrevet i første tertial. Medarbeiderne er informert om at UDIs analyser i
forbindelse med flyktningetilstrømningen er redusert betraktelig, hvilket betyr fortsatt nedleggelse
av avdelinger.
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Selv om enheten er i en krevende situasjon med nedleggelse av avdelinger har vi hatt et høyt
nærvær. Medarbeiderne blir så langt det er mulig involvert i prosessen. Vanskelige avgjørelser tas
i samarbeid med HR, hovedtillitsvalgte og verneombudet som også er delaktige i den videre
prosess.
HMS utvalget fortsetter sitt strukturerte arbeid for å skape forbedringskultur.
Tjenester
Vi har gjennomført nedleggelse av en avdeling. Dette ble gjort i et tett samarbeid med
ungdommene og personalet. Gjennomført på en tilfredsstillende måte. Påbegynt sammenslåing av
3 avdelinger pga. nedgang i beboere antall. Dette er gjort for å kunne effektivere ressursbruken og
bevare et godt fagmiljø. Bosetting og oppfølgning av familiegjenforente.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat
2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

3,2

1,89

Fravær langtid (%)

7,8

4,4

Nærvær (%)

87,7

93,70

93

Antall HMS avvik

2

3

2 000

Antall Kvalitets avvik

0

3

2 000

35,2

31,68

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)

59,45

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

85,62

70

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Enhetens mål
2018

Tiltak

Nærværet er gått opp med 2,51
prosent

I en krevende
omstillings/nedleggelsesprosess er
det et stort fokus på å ivareta
personalet.

HMS avvik

Vi har økt antallet litt.

HMS utvalget har stort fokus på dette
men det er en krevende prosess å få
medarbeiderne til å tenke
forbedringskultur

Kvalitets avvik

Her har vi hatt en nedgang

Årsverk

I forbindelse med nedleggelse av
avdelinger har vi redusert antall
årsverk med 2,7

Medarbeidere har funnet andre
stillinger i og utenfor kommunen

Andel ansatte heltid

59,45

Færre ansatte

Gj.snittlig stillingsstørrelse

85,62

Færre ansatte

Fravær
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30 Spesialpedagogiske tjenester (1402)
30.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1402

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Spesialpedagogiske tjenester
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

21 964 565

22 651 523

686 958

3

5 272 732

5 934 596

661 864

13

27 237 297

28 586 119

1 348 822

5

-20 000

-12 000

8 000

-40

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-878 000

-2 327 392

-1 449 392

165

Andre inntekter

-993 360

-1 513 897

-520 537

52

Sum inntekter

-1 891 360

-3 853 289

-1 961 929

104

SUM NETTO

25 345 937

24 732 830

-613 107

-2

Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter

Oppsummering økonomi
Regnskapet viser totalt sett et lite mindreforbruk i forhold til budsjett for 2. tertial. Vi har et avvik i
form av merforbruk på lønn. Utgiftene er høyere enn budsjettert, samtidig som vi har høyere
inntekter enn budsjettert.
Det forventes at regnskap og budsjett er i balanse ved årets slutt, men det er sannsynlig at det vil
være behov for å bruke noe fondsmidler for å få til dette.
Utgifter
Det er et merforbruk på lønn ved 2. tertial på nær 700 000 kroner. Dette beløpet tilsvarer utgifter til
gjestebarn fra andre kommuner og dekkes av refusjoner.
Behovet for spesialpedagogiske tiltak i barnehagene er stabilt eller svakt økende. Denne
utviklingen er i tråd med kommunens sterke satsing på tidlig innsats. De spesialpedagogiske
tiltakene er i sin helhet en lovpålagte oppgave, og det er lite trolig at det vil komme en reduksjon i
disse utgiftene i 2019.
Det er behov for å investere i en ny bil på Sandum alternative opplæringssted. Bilen skal også
brukes i det nye tilbudet for mellomtrinnet. Investeringen i størrelsesorden 150 000 kroner vil
dekkes av enhetens fond.
Inntekter
Vi har høyere inntekter enn budsjettert. Dette skyldes høyt sykefravær, refusjon foreldrepenger og
refusjon på gjesteelever. Inntektene skal ses i sammenheng med et forhøyet forbruk på lønn.

30.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Alle ansatte er godt kjent med arbeidsgiverstrategien, og den ligger alltid til grunn for alle
fellesmøter i enheten. Den er også tema i samtale med nyansatte. I tillegg har den vært tema på
ulike måter på avdelingsvise samlinger i denne perioden.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen følges opp i henhold til planen som ble utarbeidet på enhetsmøtet i
Tertialrapport
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mars 2018.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har hatt ett møte i HMS utvalget i 2. tertial, og behandlet følgende temaer;
•
•
•

Vernerunde 2018, vi gjennomgikk resultater og utarbeidet tiltak for oppfølging
Nærvær/Sykefravær. Vi har besluttet at alle ansatte skal følges tett opp, og minimum en
ukentlig telefon til medarbeidere med fravær skal være en rutine.
Det ble valgt nytt verneombud for PPT og pedagogisk fagteam.

Tjenester
Satsingsområder
•
•
•

•
•
•

PPT har utarbeidet spørsmål for å etablere en brukerdialog i skolen.
Vi ønsker tilbakemelding og dialog med elever, foreldre og skolens vedtaksorgan. Dialogen
skal foregå gjennom direkte møter og elektroniske spørreskjema (Netigate).
Bystyret vedtok i juni at det skal opprettes et korttidstilbud for mellomtrinnet fra 1.1.2019, og
arbeidet med etableringen av tilbudet er i gang. Dette innebærer blant annet utarbeidelse
av budsjett, utlysing av stillinger, avklaringer knyttet til lokaler, implementering osv.
I kjølvannet av at Arendal kommune har levert høringssvar til prof. Nordahls ekspertutvalg,
er det igangsatt en prosess i PPT for å sikre at tjenesten allerede nå er tettere på skolene.
Prosessen vil pågå hele høsten og vil involvere både ledelse i skolene, helsestasjonen og
andre samarbeidsparter.
Enheten har vært involvert i de store prosessene som er gjennomført i kommunen knyttet til
barn og unge. Vi vil fortsette å bidra til innføringen av BTI gjennom deltakelse i
prosjektgruppe og styringsgruppe.
Rapporten fra Adhoc utvalget som har evaluert tjenestene til familier med barn med nedsatt
funksjonsevne og sammensatte behov ble ferdigstilt og politisk behandlet i juni. Det ble
vedtatt at utvalget skal videreføres og vi vil også delta i det videre arbeidet.
Arbeidet med å få bedre kontorlokaliteter til PPT og Pedagogisk fagteam fortsetter, men må
ses i sammenheng med bystyresak 18/86 «Felles arbeid til beste for barn/unge og deres
familier i Arendal kommune». I saken foreslås konkrete løsninger som vil bedre situasjonen
for tjenestene.

Avdelingene rapporterer på avvik knyttet til Virksomhetsplanen.
Pedagogisk psykologisk tjeneste
Avvik gjeldende saksbehandlingstid forekommer nå i så liten grad og i så lite omfang at det ikke
kan ses på som et problem. Avvik som nå oppstår er i hovedsak et resultat av
henvisningstidspunkt og strukturer i skoler og barnehager. Kapasiteten i tjenesten må nå sies å
være god. Det er også etablert en god forståelse av hva som skal berøres i vurderingsarbeidet
gjeldende Opplæringslovens kap 5-1 (Rett til spesialundervisning).
Det er etablert team på to personer som skal redusere sårbarhet på alle 1-10 skolene.
Etablering av fagteam vil vi ikke rekke inneværende år, dette bør uansett avvente og ses i lys av ny
organisering og BTI. Dette gjelder også utarbeidelse av sakkyndig vurdering og systemrettet arbeid
for å redusere antall 5-1 vedtak.
Arbeidsmiljøet beskrives av de ansatte som godt, men høyt sykefravær er en utfordring, noe det
har vært over tid.
Pedagogisk fagteam
Det er et viktig prinsipp at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp skal inkluderes i det ordinære
barnehagetilbudet og kan delta i barnegruppen på lik linje med andre barn. Det er laget rutiner for
avklaringsmøter med barnehagene i forhold til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og bruk av
støtteressurs for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette skal gjennomføres i barnehagene når
spesialpedagog og støtteressurs begynner sitt arbeid i den aktuelle barnehagen.
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Vi har videre et mål om at de kommunalt ansatte støtteressursene fortrinnsvis skal arbeide i
kommunale barnehager. Ved behov for støtteressurser vil vi hovedsakelig lyse ut stillingene som
barnehagelærer. Dette vil være en hjelp i de tilfellene hvor vi ikke har ledig spesialpedagog til å
effektuere enkeltvedtakene. Barnehagelæreren kan ta dette oppdraget for en periode, og vi oppnår
større fleksibilitet samt at barn så tidlig som mulig får den hjelpen de trenger.
Vi har fokus på mestringsorientert ledelse, mestringstro og fleksibilitetsvilje i arbeidet med nærvær,
faglig utvikling og godt arbeidsmiljø. Det er viktig å skape et miljø med felles treffpunkter både
faglig og sosialt, da våre medarbeidere arbeider på forskjellige arbeidsplasser, og kan føle seg
alene i jobben uten nære kollegaer i hverdagen.
Sandum alternative opplæringssted
Det er ingen avvik i forhold til satsingsområdene i virksomhetsplanen.
Det er et lite overforbruk på lønn som skyldes ekstra bemanning i en periode.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens
mål 2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,7

2,1

1,5

Fravær langtid (%)

8,3

11,6

4,0

Nærvær (%)

90

86,3

93

Antall HMS avvik

0

0

2 000

Antall Kvalitets avvik

5

16

2 000

44,8

52,9

72

77

40

70

90,5

91

70

90

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)
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Kommentarer

Fravær

HMS avvik

Kvalitets avvik

Årsverk

Andel ansatte heltid

Utvikling siste tertial

Tiltak

Det har vært en økning i fraværet på
3,7 %, Det er størst økning i
langtidsfraværet, men også på
korttidsfravær er det en økning

Både PPT og pedagogisk fagteam
har hatt en økning i sykefraværet.
Vi har mange langtidssykemeldinger
vi som arbeidsgiver ikke kan gjøre
noe med.
Det skal prioriteres å følge opp den
enkelte arbeidstaker, blant annet skal
avdelingsleder ha telefonisk kontakt
med de sykemeldte minst en gang
pr. uke.
Nærvær er tema både i enhetsmøter,
interne møter og i HMS utvalget. I
tillegg har det i høst vært gjennomført
ulike tiltak og samlinger med fokus
på teambygging og arbeidsmiljø.

0

Det er fortsatt problematisk å få
ansatte til å melde HMS avvik. Både
HMS utvalget og ledelsen må
fortsette å jobbe for å øke
bevisstheten rundt dette.

+11

Det er en økning i antall
kvalitetsavvik. De fleste av avvikene
er knyttet til saksbehandlingstid i
PPT, men 6 av avvikene er knyttet til
elevsaker. Alle avvik er lukket.

+8

Endringen i antall årsverk henger
sammenheng med at vi har valgt å
ansette flere i faste stillinger. Dette er
medarbeidere som jobber med barn
som har behov for ekstra ressurser i
barnehagene, og de jobber
hovedsakelig i de kommunale
barnehagene Denne endringen gir
oss større fleksibilitet, og ansatte får
en bedre og mer forutsigbar
arbeidssituasjon. I tillegg har vi ut fra
en totalvurdering valgt å ansette fast i
en stilling knyttet til sykefravær i
Spesialpedagogiske tjenester.
Vi ligger over kommunens mål når
det gjelder andel ansatte i
heltidsstillinger og gjennomsnittlig
stillingsstørrelse

Gj.snittlig stillingsstørrelse
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31 Lunderød skole og ressurssenter (1403)
31.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1403

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Lunderød skole og ressurssenter
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

16 016 610

15 481 873

-534 737

-3

932 388

370 802

-561 586

-60

16 948 998

15 852 675

-1 096 323

-6

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-285 698

-196 220

89 478

-31

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-666 664

-494 178

172 486

-26

Andre inntekter

-2 506 139

-2 685 355

-179 216

7

Sum inntekter

-3 458 501

-3 375 753

82 748

-2

SUM NETTO

13 490 497

12 476 922

-1 013 575

-8

Andre driftsutgifter
Sum utgifter

Oppsummering økonomi
Refusjon for flere elever enn antatt gjør at enheten er godt innenfor budsjett.
Utgifter
Noe større utgifter i forbindelse med at vi ble egen enhet (f.eks. nye skilt og logo)
Inntekter
Økte refusjoner kommentert ovenfor.

31.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
* Enheten har hatt prosess ang. arbeidsmiljø gjennom bruk av Dialogspill
* Vi har startet prosesser ang. hva god praksis innebærer i handling. Alle ansatte er med i
prosessene.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
* Medarbeidersamtaler gjennomført med alle ansatte
* Nyansatte fulgt opp med 3 samtaler innenfor prøvetida
* Ved siste medarbeiderundersøkelse i kommunen var det kun Asdal u.tr som deltok
* I forbindelse med lederstudier på BI er det gjennomført brukerundersøkelse på en base. Gj.
snittlig score på ca. 4,5 (av 5)
* Lærergruppa har evaluert leder (med påfølgende prosess) gjennom samme lederstudie på BI.
* Har ikke hatt brukerundersøkelse - avventer til vi har vært egen enhet litt lenger
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
* Praksis for stor grad av tilrettelegging, også å kunne bytte elev ved for stor belastning
* Hjelpemidler for å lette fysisk belastning
* Gode muligheter for påvirkning og medbestemmelse i daglig arbeid
Tertialrapport
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* Gode rutiner som skaper trygghet (ift avvik, medisin mm)
Tjenester
Utviklet kompetansen til personalet ang. ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), ansatte
har vært på kurs, og vi har tatt i bruk flere typer kommunikasjonshjelpemidler.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Det har vært en travel vår i forbindelse med at vi ble egen enhet.
Vernerunde utsatt til oktober
Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Ja

Uke 42
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat
2. tertial 2017

Enhetens mål
2018
Mål for ny egen
enhet ikke satt

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

3,27 %

Fravær langtid (%)

4,00 %

Nærvær (%)

92,73 %

93

Antall HMS avvik

2

2 000

Antall Kvalitets avvik

9

2 000

11*
Årsverk antall

40,15

Andel ansatte heltid (%)

69,74

40

87

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik
Kvalitets avvik
*Avvikene er til sammen 11 stk., men
de er ikke alltid under riktig kategori.
Dette skal vi bli bedre på.
Vi har også endel «avvik 1-3», de går
ikke ut av hus. Dvs. at de er
stoppet/avverget før det kan
betegnes som avvik. Det har også
vært opplæring innen området
uønsket atferd.
Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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32 Birkenlund skole (1410)
32.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1410

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Birkenlund skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

24 962 671

25 853 810

891 139

4

1 011 823

871 067

-140 756

-14

Sum utgifter

25 974 494

26 724 877

750 383

3

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 633 188

-1 678 760

-45 572

3

-900 000

-1 274 282

-374 282

42

Andre inntekter

-2 517 324

-1 227 944

1 289 380

-51

Sum inntekter

-5 050 512

-4 180 986

869 526

-17

SUM NETTO

20 923 982

22 543 891

1 619 909

8

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Enheten har hatt et merforbruk på 866 000 kroner i perioden, slik at merforbruket tilsammen dette
året er på i overkant av 1 600 000 kroner. Dette merforbruket skyldes økt bemanning, som en følge
av gjesteelev og minoritetsspråklige elever. Vi har fått refusjonsgarantier fra Oslo kommune og
IMDI i forhold til dette. Dette høstsemesteret er også 3 lærere med på den statlige
videreutdanningen.
Under forutsetning av at refusjonene kommer, vil enheten være i balanse ved årsskiftet.
Utgifter
I tillegg til den økte aktiviteten som er mulig på grunn av refusjonsgarantier, har enheten også hatt
høyere vikarutgifter enn budsjettert i denne perioden. Dette skyldes et høyere sykefravær enn
planlagt og at skolen har 3 lærere som er med på den statlige videreutdanningen for lærere.
Inntekter
Enheten har høyere inntekter fra SFO og fra sykepengerefusjon enn budsjettert. Vi forventet
refusjoner fra Oslo kommune og IMDI før sommeren, men må purre dette opp nå. Vi forventer
også å få refusjoner for 3 lærere som er med på den statlige videreutdanningen for lærere.

32.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Birkenlund skoles utviklingsarbeid bærer alltid preg av hvordan vi best mulig skal løse vårt
samfunnsoppdrag. I denne perioden har vi planlagt inneværende skoleår både ut fra hvordan møte
elevene våre best mulig og ut fra medvirkning fra medarbeiderne. Det har vært viktig å tilrettelegge
for kompetansemobilisering og for å øke mestringsfølelsen blant de ansatte.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Svarene fra medarbeider-, elev- og foreldreundersøkelsene er alltid med når vi planlegger
kommende perioder.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
I denne perioden har vi særlig hatt fokus på å få fullført vernerunden og på hvordan vi skal
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håndtere kvalitetsavvik.
Tjenester
I forhold til skolens satsingsområder er det særlig følgende punkter vi har arbeidet med i denne
perioden:
•

•

Innenfor området faglig tilhørighet
o Fortsatt arbeidet med Vurdering for læring, ved at lærerne følger et
etterutdanningsløp i regi av Høgskolen i Innlandet.
o Fortsatt arbeidet med realfagssatsingen, ved at vi har deltatt på nettverksmøter.
Innenfor området sosial tilhørighet
o Fortsatt arbeid med å bedre klassemiljøet
o Fortsatt arbeidet med fokusområdene i «Mitt valg»

Vernerunde
Nei, den er påbegynt men ikke
sluttført

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Skal sluttføres.

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens
mål 2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,5

1,51

1,5

Fravær langtid (%)

6,8

8,9

5

Nærvær (%)

90,7

89,6

93

93,5

3

21

2 000

20

13

2 000

10

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Årsverk antall

67,5

67

Andel ansatte heltid (%)

50

40

50

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

80

70

80

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste tertial
Langtidsfraværet har økt

Tiltak
Vil bli en sak for HMS-utvalget,

Korttidsfravær har blitt redusert
HMS avvik

Antall avvik har økt

Kvalitets avvik

Antall avvik har økt

Årsverk

Antall årsverk har økt

Andel ansatte heltid

Likt som tidligere

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Likt som tidligere

Tertialrapport
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33 Asdal skole (1411)
33.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1411

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Asdal skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

24 942 012

25 793 088

851 076

3

1 468 603

1 540 841

72 238

5

Sum utgifter

26 410 615

27 333 929

923 314

3

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 422 867

-1 935 751

-512 884

36

-898 656

-971 381

-72 725

8

Andre inntekter

-3 140 314

-2 120 663

1 019 651

-32

Sum inntekter

-5 461 837

-5 027 795

434 042

-8

SUM NETTO

20 948 778

22 306 134

1 357 356

6

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Det kan se ut som skolen går mot et merforbruk ved årets slutt i størrelsesorden 300 000 kroner.
Per august ser merforbruket høyere ut enn hva det vil bli ved årets slutt. Merforbruket vil være på i
størrelsesorden 1,2 mill. kroner ved årets slutt, men så har enheten 906 000 kroner på
disposisjonsfond som vil hentes inn etter behov.
Merforbruket skyldes flere ting. I 2017 ble det lagt inn 169 580 kroner ved en feil. Disse pengene
ble brukt i 2017, men ble trukket vekk fra 2018-budsjettet.
Det er for høye lønnsutgifter i forhold til det som er budsjettert.
Vi forventer også en del inntekter.
Noe av underskuddet vil også kunne bli dekket opp av 906 000 kroner som vi har på
disposisjonsfond.
Vi har innført stopp av alle innkjøp. Det skal nå kun kjøpes inn det som er mest nødvendig i forhold
til undervisning i fagene mat og helse og kunst og håndverk. Her vil vi kunne spare inn noe.
Vi vil også se på andre ikke lovpålagte oppgaver som kantinedrift og enkelte valgfag på u-trinnet.
Hvis noe av dette opphører, kan også noen midler bli spart.
Vi kan ikke kutte noe på utgifter til lærere, da vi ligger akkurat innenfor lærernormen.
Utgifter
For høye lønnsutgifter har flere forklaringer.
Vi har hatt en økning av elever på barnetrinnet som trenger en til en oppfølging av fagarbeider. Vi
har nå 10 elever på barnetrinnet som har dette behovet. Noen av disse trenger også denne
oppfølgingen på SFO. Dette er en situasjon som går kraftig ut over det skolen har av budsjett. Hvis
disse ressursene ikke hadde blitt satt inn, hadde vi ikke forholdt oss til det som er anbefalt i
sakkyndig vurdering for disse elevene. Behovet for fagarbeidere til disse elevene er høyst reelt.
Enkeltelever med utagerende atferd er blitt en økende utfordring. Dette krever økt bemanning, uten
at dette enkelt kan spares inn ved å redusere bemanningen andre steder. Det er viktig at disse
elevene får den hjelpen de trenger.
Ved vikarbruk på ungdomstrinnet har det blitt satt inn kvalifiserte lærere så langt det har vært mulig
ved fravær. Dette koster skolen mer enn det å bruke ufaglærte, noe som også går ut over
budsjettet.
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Vi har også en klasse mer på ungdomstrinnet dette skoleåret, hvor det måtte settes inn ekstra
personale. Det utgjør ca. 400 000 kroner i utgifter, dette blir ikke kompensert før neste års budsjett.
Så vi går dette halvåret med en klasse mer enn det som er budsjettert for.
Inntekter
Avviket på inntekter skyldes mindre inntekter enn periodisert budsjett skulle tilsi. Dette vil jevne seg
mot årets slutt, og refusjoner vil komme inn. I tillegg forventer enheten inn ytterligere inntekter på
om lag 600 000 kroner som ikke er budsjettert.

33.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Samtaler med nytilsatte er planlagt i løpet av høsthalvåret.
Rektor og avdelingsleder er i ferd med å gjennomføre «skolevandring» på barnetrinnet. Dette skal
gjennomføres på alle trinn i løpet av skoleåret. Vi gjennomfører dette for å holde fokus på
klasseromsledelse.
Det er satt opp en plan for arbeid med arbeidsmiljøet gjennom HMS-utvalget på skolen.
Arbeidsmiljø vil være tema på personalmøte en gang i måneden.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Det er ikke arbeidet med medarbeider- og brukerundersøkelser i 2. tertial. Ny rektor/enhetsleder
har prioritert annet.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Sykmeldte følges opp i henhold til planen for IA-bedrifter.
Arbeidsmiljøet har vært tema i HMS-utvalget, og det er ikke ønske om tiltak ut over det som
allerede er faste rutiner i det forebyggende arbeidet.
Enheten har tre store bygg, slik at vernerundene fordeles mellom høst- og vårsemesteret.
Tjenester
Vi er i gang med vår satsing på psykososialt arbeid gjennom kompetansehevingsprogrammet vårt
med RVTS Sør.
Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god opplæring til lærere, skolens øvrige
personale og skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd
belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår. For å lykkes med god kvalitet i tjenestene,
trenger skolens ledere, medarbeidere og samarbeidspartnere kunnskap om stress, ressurser og
traumebevisst omsorg. Det er en forutsetning at de ulike instansene samhandler utfra en felles
forståelse.
Programmet inkluderer: Planleggingsmøter med representanter fra Asdal skole og ansatte ved
RVTS Sør. Evalueringsmøte hvert halvår og i etterkant av programmet. 6 fagsamlinger. Det settes
ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra både RVTS sør og Asdal skole som møtes minst en
gang hvert halvår. Organisering av kompetanseprogrammet. Opplæringsprogram for alle ansatte,
dvs. lærere, fagarbeidere, assistenter, samt Pedagogisk Psykologisk Tjeneste(PPT), helsesøster
og forebyggende tjenester.
Gjennomføring har gått etter planen, og vi er godt i gang.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,4

1,0

2,0

Fravær langtid (%)

4,1

3,9

5,0

Nærvær (%)

94,5

96,0

93

5

20

2 000

9

2 000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

89,5

93,0

63,23
45,8

40

45

65

70

80

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik

De fleste HMS avvik går på slag og
spark fra utagerende elever mot
ansatte. Dette er et økende problem.

Kvalitets avvik

Det lå ingen tidligere tall her, så det
blir vanskelig å se en utvikling.

Årsverk

Antall årsverk har gått ned siden sist,
da ressurssenteret er skilt ut som
egen enhet.

Andel ansatte heltid

Det lå ingen tidligere tall her, så det
blir vanskelig å se en utvikling.

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Det lå ingen tidligere tall her, så det
blir vanskelig å se en utvikling.
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RVTS sør i forhold til psykisk helse
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større bemanning på disse elevene.

97(162)

34 Stuenes skole (1412)
34.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1412

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Stuenes skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

26 099 834

26 719 298

619 464

2

1 055 749

1 275 145

219 396

21

Sum utgifter

27 155 583

27 994 443

838 860

3

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 018 080

-1 310 891

-292 811

29

-900 000

-1 219 817

-319 817

36

Andre inntekter

-1 409 101

-1 206 017

203 084

-14

Sum inntekter

-3 327 181

-3 736 725

-409 544

12

SUM NETTO

23 828 402

24 257 718

429 316

2

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Stuenes skole har som mål å nå en balanse i økonomien ved årsslutt. Vi mangler refusjoner i
forbindelse med sykemeldinger og refusjoner for gjesteelever.
Utgifter
Våre utgifter er høyere enn budsjettert pga. oppfølging av enkeltelever i skole og
skolefritidsordning.
En annen ting som gir utslag, er vikarutgifter, fordi vi ikke kan la klasser sitte uten lærer.
Inntekter
Våre sykelønnsinntekter er lavere enn budsjettert og alle refusjoner er ikke er kommet inn enda.

34.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Vår enhet har arbeidet med satsningsområdet «Sammen om framtida» gjennom å utvide
medbestemmelsesmøtene til å bestå av tillitsvalgte for Fagforbundet i tillegg til
Utdanningsforbundet og en til fra ledelsen i tillegg til rektor. Vi arbeider også med å få Lektorlaget
representert i møtene. Vi har valgt nytt verneombud denne høsten.
Vi har arbeidet med stillingsbeskrivelser for alle ansatte, drøftet arbeidstiden, og det jobbes godt
med arbeidsmiljøet gjennom arrangementer, kvelder man møtes mer uformelt og
volleyballturnering m/bankett for ansatte i Arendalsskolen.
Vi har dedikerte ansatte som er gode på inkludering i forhold til nye som begynner å arbeide hos
oss, og det gjennomføres mange positive aktiviteter i og utenfor skolehverdagen.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vi har gode rutiner for medarbeidersamtaler to ganger for hver ansatt i året. De neste samtalene
går av stabelen etter høstferien. Der evaluerer vi sammen oppstarten, arbeidet som gjøres,
undersøker behovet for kompetanseheving og drøfter ulike utfordringer de ansatte står i daglig og
aktuelle tiltak å sette inn for å løse disse.
Vi har tett samarbeid med teamene gjennom ukentlige teamledermøter og forøvrig lav terskel for å
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ta opp ting, selv om det kan være vanskelig.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vernerunden ble gjennomført i begynnelsen av juni.
Det ble ikke avdekket noen kritiske forhold på fysiske arbeidsforhold. Psykososialt arbeider vi med
å redusere vold og negativ ordbruk blant elevene. Det gjøres på ulike måter i tett samarbeid med
foresatte.
Tjenester
Skolens satsningsområder er læringsmiljø, realfagssatsning og godt skole- hjem samarbeid.
I tillegg er skolen med på et prosjekt som heter «Life lab» i samarbeid med Universitetet i Agder.
Det dreier seg om tverrfaglig samarbeid i fagene Mat & helse og naturfag for 6. og 9. trinn. Dette er
et treårig prosjekt, hvor fagutviklingen også skal gjenspeiles i utdanningen av fremtidige lærere i
disse fagene. Dette er også en viktig side av realfagssatsningen og fokuset som skolen har hatt på
dybdelæring de to siste årene.
Vi er også med på et prosjekt i samarbeid med Holocaustsenteret, UiO og Wergelandssenteret
som heter «Dembra». Det er et kompetansehevingsprogram som hjelper skoler i arbeidet med å
skape inkluderende fellesskap og å forebygge gruppefiendtlighet, rasisme og fordommer.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei.

Vernerunden ble gjennomført i juni.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål 2018

Enhetens mål 2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,0

1,76

2

Fravær langtid (%)

3,9

5,04

4

Nærvær (%)

91,5

93,2

Antall HMS avvik

24

93

94

2 000

Antall Kvalitets avvik

2 000

Årsverk antall

54,2

54,2

Andel ansatte heltid (%)

82,5

82,5

40

85

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

91,5

91,5

70

94

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Fravær

Utviklingen er tilfredsstillende.

HMS avvik

Vi kan bli bedre til å rapportere.

54

Tiltak

Mer informasjon til personalet.

Kvalitets avvik

Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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35 Nedenes skole (1413)
35.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1413

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Nedenes skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

24 535 330

24 360 393

-174 937

-1

773 613

1 808 722

1 035 109

134

Sum utgifter

25 308 943

26 169 115

860 172

3

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 854 380

-1 761 932

92 448

-5

-713 336

-1 133 765

-420 429

59

Andre inntekter

-2 614 754

-2 732 404

-117 650

4

Sum inntekter

-5 182 470

-5 628 101

-445 631

9

SUM NETTO

20 126 473

20 541 014

414 541

2

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Lønnsutgiftene er foreløpig som budsjettert. Vi har imidlertid økt bemanningen nå i høst for å
ivareta nyankomne flyktninger samt flere elever med store sammensatte vansker. Enhetsleder
forventer derfor at lønnsutgiftene vil overskride budsjett ved årets slutt.
Refusjonsinntekter vil også overskride budsjett, og prognosen er at vi går i balanse.
Utgifter
Avviket på andre driftsutgifter skyldes hovedsakelig to forhold:
1. Økt elevtall generelt samt etablering av språkrom for nyankomne minoritetsspråklige har medført
større innkjøp av lærings - og klasseromsmateriell.
2. Utgifter til personalseminar var ikke bakt inn i budsjettet (Kurs), men det skulle være grunnlag for
en slik utgift basert på økte refusjonsinntekter fra staten.
Inntekter
Sykelønnsrefusjoner er godt over budsjett.
Andre refusjoner er allerede over budsjett, og ytterligere refusjoner er forventet. Disse kommer
erfaringsvis mot årets slutt.

35.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Vi har fokus på faglig oppdatering gjennom å legge til rette for både ekstern videreutdanning og
intern kollektiv kompetanseheving.
Ved å ta på alvor kommunens satsingsområder tenker vi at vi medvirker til god tjenesteproduksjon
- til beste for fellesskapet. I dette arbeidet ligger også en mulighet for og en forventning om faglig
utvikling for medarbeiderne.
Denne høsten har vi satt et ekstra fokus på beredskapsplanens avsnitt: «Prosedyre ved
grenseoverskridende adferd og mistanke om seksuelle overgrep».
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Fagforeningen har medansvar for profesjonsetiske refleksjonsøkter der oppfølging av
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arbeidsgiverstrategien samt brukerundersøkelser står sentralt. Det er avsatt tid til dette.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Personalseminaret i august hadde hovedsakelig et faglig fokus, men fritida ble brukt målbevisst til
å bygge relasjoner og gi gode felles opplevelser.
Gjennom dialogmøter/ refleksjonsøkter med fokus på profesjon og profesjonsutøvelse søker vi
også å fremme trivsel og helse.
Nytt i høst er oppstart av trimtilbud til ansatte på fredag ettermiddag. Mange deltar.
Vernerunde ble gjennomført 26.4.2018.
Tjenester
Læringsmiljø: Vi har holdt fast ved medvirkning, motivasjon og inkluderende klasseledelse som
hovedfokus i arbeidet. Å reflektere over egen praksis og dele erfaringer i et profesjonsfellesskap er
utfordrende men nyttig. Vi får frem taus kunnskap og kan lære av hverandres erfaring.
Deltakelse i Scim, schools in motion, har ført til økt fysisk aktivitet og større grad av aktiv læring.
Realfag: Vi opprettholder et fokus på «Regning i alle fag» i fellesøkter for alle pedagogene. For
brorparten av lærerne på barnetrinnet samt realistene på ungdomstrinnet legger vi til rette for at
prosessene i nettverkene også blir skolens prosesser i realfagssatsingen.
Ungdomstrinnet er i andre året på Lektor 2 - programmet. Dette programmet er i første rekke
knyttet mot valgfaget «Forskning i praksis».
Vår lærerspesialist har en ressurs for å ta aktivt del i skolens utviklingsarbeid ift realfag.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

0,8

1,4

1,1

Fravær langtid (%)

2,7

3,2

3,2

Nærvær (%)

96,5

95,4

93

95,7

3

6

2 000

10

6

2 000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Årsverk antall

49,3

59

Andel ansatte heltid (%)

71

40

75

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

75

70

70
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Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik

Omhandler hovedsakelig vold og
trusler fra elever mot voksne eller
mot andre elever.

Kvalitets avvik

Omhandler manglende ventilasjon/
inneklima

Årsverk

Økt elevtall og en ekstra klasse i
2018 er noe av økningen. I tillegg er
opprettelsen av språkrom for
minoritetsspråklige samt oppfølging
av enkeltelever med store
sammensatte vansker årsaker fil
økningen.

Andel ansatte heltid

Fagarbeidere og terapeuter som er
ansatt for å ivareta elever
sosialpedagogisk fyller ca. 70 %
stilling. Denne gruppen ansatte er
økende og representerer en
utfordring ift en heltidskultur.

Vi skal på nytt ha kurs i
«Traumebasert omsorg» for å øke
denne kompetansen i kollegiet.

Gj.snittlig stillingsstørrelse
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36 Stinta skole (1414)
36.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1414

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Stinta skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

26 823 158

27 906 005

1 082 847

4

1 767 284

1 621 963

-145 321

-8

Sum utgifter

28 590 442

29 527 968

937 526

3

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 533 196

-1 534 036

-840

0

-666 672

-1 754 802

-1 088 130

163

Andre inntekter

-2 328 313

-1 823 527

504 786

-22

Sum inntekter

-4 528 181

-5 112 365

-584 184

13

SUM NETTO

24 062 261

24 415 603

353 342

1

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
2. tertial viser et merforbruk på lønn. Merforbruket på lønn dekkes av sykelønnsrefusjoner.
Inntektene på SFO er som budsjettert. Når det gjelder inntekter fra andre kommuner, er det
utestående beløp vedr gjesteelever.
Det vil i tillegg kommer inn inntekter fra UIA for høsten 2018 som ikke er lagt inn i budsjettet. Når
endelig oversikt foreligger fra UIA vil dette inntektsføres.
Fortsatt søkes det midler fra IMDI.
Enheten styrer mot et budsjett i balanse mot årets slutt.

36.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Enheten har gjennomført 10- faktor som en del av arbeidet «Sammen om framtida». HMS utvalget
ved skolen har sammen med Agder arbeidsmiljø analysert resultatene. HMS- utvalget har valgt ut
samarbeid som satsningsområde. I den forbindelse er det nå i den enkeltes arbeidstidsavtale lagt
til rette for samarbeid på trinn, team og for ansatte i SFO.
I tillegg har enheten jobbet med en bedre tilrettelegging slik at den enkelte medarbeider får brukt
sin kompetanse på en god måte. Dette gjelder pedagoger og fagarbeidere/assistenter.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er gjennomført. 10-faktorer er brukes systematisk i forhold til
områdene som er valgt ut.
- Samarbeid
- Bruk av kompetanse
Satsingsområdene jobbes det med ute på det enkelte team, trinn og i SFO. Enheten har i tillegg
faste møtepunkter på årshjulet som omhandler HMS.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Det er gjennomført vernerunde den 1. februar 2018.
Skolen har et tett samarbeid med Agder arbeidsmiljø. I tillegg har skolen gjennomført
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medarbeiderundersøkelsen 10- faktor. Denne presenteres for medarbeiderne. Skolen bruker
resultatene for forbedringer innenfor ett eller to områder.
De to hovedområdene som er valgt er beskrevet ovenfor.
Stinta skole ble Miljøfyrtårnsertifisert høsten 2017. Enheten har levert miljørapport april 2018.
Rapporten beskriver forebyggende- og helsefremmende aktiviteter. Herunder kan nevnes:
Aktivitetsplan for personalet, Førstehjelpskurs, Årshjul for utviklingsarbeid i skole og SFO.
Tjenester
Enhetens hovedsatsingsområder i perioden:
Realfagskommune: med særlig fokus på nettverk for ungdomstrinnet og barnetrinnet. Enheten
viderefører arbeidet med «lesson studies». Klasser på barnetrinnet har gjennomført og deltatt på
Nysgjerrigpermetoden «Forskerspiren» i praksis.
Læringsmiljø: Alle elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. Enheten har i
hele perioden jobbet systematisk for å fremme et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer
helse, trivsel og læring. Stinta skole er en PALS-skole hvor vi fokusere på positiv atferd, støttende
læringsmiljø og samhandling.
Skole-hjem samarbeid: Stinta skole har gjennomført utviklingssamtaler, foreldremøter og
teamkvelder i samarbeid med FAU og SU.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,8

0,57

1,5

Fravær langtid (%)

4,1

9,4

3

Nærvær (%)

94,1

90,03

93

95,5

2

10

2 000

20

7

2 000

20

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer
Fravær

55,8

58,4

44

54,16

40

85 %

81,11

70

Utvikling siste tertial
Økt langtidsfravær

Tiltak
Dette følges opp med dialogmøter

HMS avvik
Kvalitets avvik

Antall avvik har økt noe

Årsverk

58,4

Andel ansatte heltid

54,16

Gj.snittlig stillingsstørrelse

81,11
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37 Roligheden skole (1415)
37.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1415

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Roligheden skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

24 303 785

26 758 881

2 455 096

10

1 213 742

1 357 136

143 394

12

Sum utgifter

25 517 527

28 116 017

2 598 490

10

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 215 634

-1 335 965

-120 331

10

-800 000

-1 065 199

-265 199

33

Andre inntekter

-2 402 083

-2 023 568

378 515

-16

Sum inntekter

-4 417 717

-4 424 732

-7 015

0

SUM NETTO

21 099 810

23 691 285

2 591 475

12

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Enheten har et betydelig merforbruk på lønn. Dette skyldes flere utagerende elever på både barneog ungdomstrinnet med stort oppfølgingsbehov. For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet
har vi måttet styrke bemanningen vesentlig. Flere elever må ha 1:1 oppfølging. Verneombud og
hovedverneombud har vært inne i flere saker for å sikre medarbeideres sikkerhet. Representanter
fra barne- og ungdomstrinn har deltatt i Verge-kurs i forhold til trusler og vold.
Roligheden skole har fått flere funksjonshemmede elever som har behov for svært tett oppfølging
av personalet
Bemanningen på SFO er også styrket pga. flere funksjonshemmede elever.
Roligheden skole har en lav klasseoppfylling. Dette medfører at skolen kommer dårlig ut i Arendal
kommunes skolefordelingsmodell.
Medvirkning i forhold til nytt skolebygg har ført til behov for økt vikarbruk.
Enheten har iverksatt tiltak for å redusere merforbruket ift lønn og andre driftsutgifter. Prognoser
viser at Roligheden skole vil ha et netto merforbruk i 2018 på ca. 2,3 mill. kroner.

37.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Roligheden skoles utviklingsarbeid er preget av organisasjonslæring der arbeidsplassen er
læringsarena. Det legges opp til medvirkning fra de ansatte i de endringsprosesser skolen arbeider
med.
Skolen vil videreføre arbeidet med lese- og skriveferdigheter på alle trinn høsten 2018. Det er
planlagt et 3-årig utviklingsarbeid der skolen vil bruke Lesesenterets «Språkløyper» som
støtteprogram.
Høsten 2018 startet skolen opp med programmet «Det er mitt valg». Programmet har som mål å
videreutvikle et positivt skolemiljø og forebygge mobbing.
Skolen har utarbeidet undervisningsopplegget «Alle har en psykisk helse» på ungdomstrinnet
Roligheden skole benytter kommunens veileder for nytilsatte i skolen.
I arbeidet med inkludering har skolen praksisplass for elever fra Sam Eyde videregående skole.
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Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderne skårer spesielt høyt på mestringsklima, noe som indikerer evne og vilje til
forbedrings- og utviklingsarbeid og gjøre hverandre gode. Roligheden skoles bevisste arbeid med
organisasjonslæring bidrar til å fremme dette.
Det er ikke gjennomført elevundersøkelse eller foreldreundersøkelse i 2018.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Roligheden skole har hatt en betydelig økning i sykefraværet i 2018. Skolens HMS-utvalg vil ha
fokus på dette og innlede et tettere samarbeid med Agder Arbeidsmiljø.
HMS- utvalget har hatt fokus på nærvær og arbeid med å forebygge og takle trusler og vold som
personalet blir utsatt for. Skolen har arrangert kurs i håndtering av vold og trusler regi av Verge
opplæring.
HMS-utvalget er sterkt involvert i arbeidet med valg av inventar og utstyr til den nye skolen.
Tjenester
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1.5

2,0

1,5

Fravær langtid (%)

3,0

6,0

3,5

Nærvær (%)

95.5

92,0

93

16

7

2 000

7

2 000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Årsverk antall

54,4

57.9

Andel ansatte heltid (%)

78

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

87

70
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Kommentarer
Fravær

HMS avvik

Utvikling siste tertial

Tiltak

Korttidsfraværet er gått ned med 0,5
% i forhold til 1. tertial mens
langtidsfraværet har økt med 0,4 %.

Skolens HMS utvalg har inngått
samarbeid med Agder arbeidsmiljø i
forhold til sykefraværet.

Antall HMS avvik er redusert fra 10 til
7 i forhold til 1. tertial 2018

HMS avvikene er knyttet til vold og
trusler. Skolen har hatt fokus på fore
bygging av situasjoner som kan
skape slike situasjoner. 2
ressurspersoner på skolen har deltatt
på 2 dagers vergekurs.

Kvalitets avvik

Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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38 Hisøy skole (1416)
38.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1416

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Hisøy skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

22 956 700

24 124 450

1 167 750

5

1 539 114

1 461 628

-77 486

-5

Sum utgifter

24 495 814

25 586 078

1 090 264

4

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 738 750

-1 791 877

-53 127

3

-674 664

-727 079

-52 415

8

Andre inntekter

-2 060 994

-1 436 663

624 331

-30

Sum inntekter

-4 474 408

-3 955 619

518 789

-12

SUM NETTO

20 021 406

21 630 459

1 609 053

8

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Hisøy skole har et merforbruk på 1,6 mill. kroner pr. 31/8-2018. Med bakgrunn i redusert elevtall
fikk enheten redusert opprinnelig budsjett med 560 000 kroner. Enhetsleder ble orientert om
dette1/3- 2018. Dette skal vi bl.a. ta inn gjennom å ikke sette inn vikarer for 3 lærere som tar etterog videreutdanning fra 1/8-2018. Vi har videre en elevtallssprekk på nåværende 4. trinn. Enheten
har fått et tilsagn på 390 000 kroner for å dekke større lønnsutgifter. Videre har vi ikke fått inn
refusjon på 2 gjesteelever. Det utgjør ca. 400 000 kroner. Vi har fått 2 elever fra 1.august som vi
har ansatt en lærer i 100 % stilling. Disse lønnskostnadene får vi dekket av IMDI.
I og med at elevtallet har gått ned, vil vi redusere driftsbudsjettet med 200 000 kroner.
Videre har enheten et fond som kan brukes dersom vi ikke klarer å komme i balanse.
Akkurat nå er situasjonen noe uoversiktlig. Enheten kan få problemer med å komme i balanse.
Utgifter
Hisøy skole har et merforbruk på 1,6 mill. kroner pr. 31/8-2018. Dette er noe høyere enn forventet i
henhold til budsjett.
Det er usikkert om vil klare å gå i balanse. Refusjoner som vi forventer skal komme er ift.
lærernormen, vikarrefusjoner i forbindelse med etter- og videreutdanning, refusjoner til
praksislærerne våre fra UIA og fra gjesteelevene. Vi har redusert bemanningen ved at vi ikke setter
inn vikarer for de pedagogene som skal ta etter- og videreutdanning fra 1/8-2018. Dette er
tilsammen 113 % stilling.
Inntekter
De er som forventet. Dette gjelder blant annet foreldrebetalingene til SFO.

38.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Hisøy skole har jobbet kontinuerlig med å ivareta medarbeiderne på skolen. Vi jobber med
arbeidsgiverstrategien gjennom å ivareta den enkelte. Vi har hele tiden fokus på hvordan
personalet samarbeider og samhandler slik at elevene våre får et best mulig læringsmiljø. Vi har
utarbeidet et felles elevsyn, læringssyn og samarbeidssyn som vi speiler personalets praksis opp
mot. Dette er verktøy som blant annet synliggjør hvilke forventninger ledelsen har til personalet.
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Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vi har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen; Spesielt innen faktorene kompetansemobilisering,
autonomi, mestringsledelse og mestringsklima. Dette har blant annet vært tema på
medarbeidersamtalene.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle et godt arbeidsmiljø.
Tjenester
Læringsmiljø/ læringsarenaer
Hisøy skole jobber systematisk med å videreutvikle det arbeidet som skolen har gjennomført i
ungdomstrinnsatsningen og skolebasert kompetanseutvikling. Lærerne på hele skolen prøver ut
ulike metoder som skal bidra til å skape gode læringsarenaer og god underveisvurdering som igjen
skal forbedre læringsresultatene til elevene. Vi bevisstgjør personalet på hva slags elev- og
læringssyn vi har på skolen, og vi jobber fortsatt med hele personalet på hva vi legger i
profesjonalitet, blant annet gjennom vårt samarbeidssyn. Hisøy skole har nulltoleranse i forhold til
mobbing og jobber hele tiden med elevenes psykososiale miljø blant annet gjennom
Trivselslederprogrammet.
Vi jobber fortsatt med læringsmiljøet for å redusere antall sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak.
Gjennom et bevisst elev-, lærings- og samarbeidssyn har vi etablert felles grep for å ivareta
inkludering og opplæring innenfor den ordinære undervisningen på en bedre måte.
Hele skolens pedagogiske personale er nå med i et 2- årig prosjekt som skal bidra til en felles
vurderingskultur på skolen. Vi har hektet oss på Høgskolen på Lillehammer sitt internettbaserte
kurs som de kaller SkoleVFL. Kurset er et skolebasert kompetanseutviklingsprogram i «vurdering
for læring».
Realfagskommune
Hisøy skole deltar i dette arbeidet gjennom interne og eksterne læringsnettverk.
Samarbeid med foreldre
Hisøy skole jobber med å stimulere til gode foreldrenettverk.
Vi skal sammen med foreldre, klassekontaktene og FAU utvikle en helhetlig plan for
foreldremøtene.
Vi samarbeider tett med foreldrene for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Ja
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,1

1,3

1,5

Fravær langtid (%)

3,5

3,0

3,5

Nærvær (%)

95,4

95,7

93

95

Antall HMS avvik

2 000

0

Antall Kvalitets avvik

2 000

30

Årsverk antall

54,5

54

Andel ansatte heltid (%)

70

40

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

85

70

85

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik
Kvalitets avvik

Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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39 Eydehavn skole (1417)
39.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1417

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Eydehavn skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

7 268 958

7 406 631

137 673

2

614 371

331 141

-283 230

-46

7 883 329

7 737 772

-145 557

-2

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-483 889

-443 375

40 514

-8

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-305 064

-286 502

18 562

-6

Andre inntekter

-467 958

-446 758

21 200

-5

-1 256 911

-1 176 635

80 276

-6

6 626 418

6 561 137

-65 281

-1

Andre driftsutgifter
Sum utgifter

Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Eydehavn skole ligger samlet på budsjett. Ansettelser for å ivareta lærernorm og oppfølging av
enkeltelevers behov er gjennomført.
Utgifter
Vi har noe merforbruk på lønn som følge av behov for ekstra bemanning rundt enkeltelever. Vi har
klart å dekke dette inn med redusering av andre driftsutgifter.
Inntekter
Noe mindre inntektene enn budsjett pga. manglende sfo-innbetalinger og etterslep
sykelønnsrefusjon.

39.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Enheten jobber i forhold til «Sammen om fremtiden», arbeidsgiverstrategien i Arendal.
Vi har økt bruken av digitale verktøy i opplæringen. Adaptive læringsressurser i regning og lesing
ser ut til å gi god progresjon hos elevene. I større grad klarer vi å tilpasse oppgaver til hver enkelt
elev og se/dokumentere fremgang. Foresatte uttrykker også tilfredshet med at barna får bedre
tilpasset lekser som de mestrer på egenhånd.
Arendalsskolen har realfag som satsingsområde og etter det resultater i Nasjonale prøver viser,
lykkes Eydehavn skole med å få spesielt gode resultater i regning de siste årene. Sammen med
nye verktøy har vi hatt mulighet for tett oppfølging av elevenes læringsprogresjon med tilstrekkelig
voksentetthet.
Bevegelse og læring hører sammen for barn. Vi bruker skolens unike nærområde mye i
opplæringen. Mange prosjekt i natur- og samfunnsfag tas ved tjenna, kanalen, eller i skogen rett
ved skolen. 1.-2.kl. har fast utetid hver uke. Forskeruka ble gjennomført på 7. trinn i mai.
Eydehavn skole er en trafikksikker skole, og på våren har alle elevene en systematisk
trafikkopplæring i sitt nærmiljø. 1.-3. klasse har gåprøver og fra 4. klasse har de sykkelprøver.
Vi er opptatt av trygg skolevei og god helse med gode holdninger. Vi har deltatt i skoletråkk og har
vunnet premie til klassene. Vi deltar nå i høstens Beintråkk-konkurranse. Elevene på Eydehavn har
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en avstand til skolen som gjør at de kan gå eller sykle.
I september gjennomfører vi «bevegelsesdagene» med kanopadling, frisbeegolf, ballspill, natursti,
gapahukbygging og matlaging i naturen. Dette gir unike muligheter for teoretisk kunnskap i praksis
med fysisk aktivitet!
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vi har stort fokus på elevenes læringsmiljø og har systematisert og beskrevet våre rutiner i dette
arbeidet i et skriv som er lagt ut på vår hjemmeside. På foreldremøter ved skolestart har alle
foresatte fra 1.til 7.trinn fått informasjon om hvordan vi jobber for å nå kommunens mål for godt
læringsmiljø. Samarbeid og god kommunikasjon med hjemmet er en av de avgjørende faktorene.
I elevundersøkelsen ser det ut som vårt arbeid gir resultater. Den viser at de som svarer på at de
er blitt mobbet er redusert ytterlig til 5 % på Eydehavn (5.-7.trinn). Men en elev som føler seg
mobbet, er en for mye, så i oppfølging etter elevundersøkelsen har vi foretatt ikke-anonymiserte
undersøkelser og lagd sosiogram på hver elev for å kartlegge at alle har venner de er sammen
med. Vi har videre fått til en positiv endring i arbeidet med de tre tiltaksplanene vi har hatt denne
perioden. Det viser hvor avgjørende handling er på et tidlig stadium ved mistrivsel.
Vi har høy deltakelse i foreldreundersøkelsen og scorer godt på kommunikasjon skole-hjem.
Foreldre opplever også at de raskt kan få møte med skolens ledelse ved behov. Det kan se ut som
noen foreldre opplever barna litt mindre motivert i skolearbeidet. Spesielt merkes det på
utholdenhet når skolearbeidet blir vanskeligere. Skolen jobber målbevisst med å tilpasse oppgaver
og lekser til hver enkelt elev. Vi vet det er mestringsfølelse som er avgjørende i motivasjonen for
videre arbeid.
Medarbeiderundersøkelsen viser en høy trivsel på Eydehavn skole. Spesielt opplever ansatte på
Eydehavn at ledelsen vektlegger for at den enkelte får utviklet seg utfra egne forutsetninger
(=mestringsorientert ledelse) og at de mottar relevant kompetanseutvikling.
Alle medarbeider- og brukerundersøkelser er tatt opp og diskutert i FAU og i personalet.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Som nevnt er det god trivsel på skolen, både blant ansatte og elever. Vi kjenner hverandre godt og
har mye humor og god takhøyde. I personalet har vi «adoptert» og omarbeidet litt et tiltak fra
«Barnas plattform» for godt psykososialt miljø: Gjennom skoleåret 2017-2018 har vi hatt «ukas
kollega» hvor de ansatte skriver noen ord om hva som de setter pris på med sin kollega. Hva gjør
at man trives med å jobbe sammen. Dette henges opp på personalrommet. Øvelsen med å gi og ta
imot kompliment er like viktig for oss voksne som for barn!
Vi har utarbeidet/tilpasset beredskapsplaner etter kommunens mal med bl.a. riktig telefonnummer,
navn og steder.
Vi har fått innvilget arbeidsrettede tilretteleggingstiltak etter søking til NAV for å forebygge
sykemeldinger. Ekstra hørselsutstyr og ergometriske hjelpemidler installert og tatt i bruk.
Ved at Eydehavn skole har en høy nærværsprosent tenker vi vår bevissthet gir resultater. Vi drar i
samme retning og vil hverandre vel!
Tjenester
Tiltakene for å nå de to hovedsatsingsområdene beskrevet i vår virksomhetsplan for 2018, har vi
fått gjennomført som planlagt på Eydehavn skole. ART-programmet med daglige rutiner og
månedlige felles ART-samlinger, sammen med opplæring av personalet for videre arbeid i
klassene, gir resultater i sosiale ferdigheter som igjen resulterer i mindre mobbing. Elevene
opplever sin medvirkning i å finne løsninger for god læring i trygt læringsmiljø.
Eydehavn skole sin helhetlig trafikksikkerhetsplan praktiseres etter de krav som gjelder for
trafikksikker skole.
Med god pedagogisk bruk av digitale verktøy har vi klart å tilpasse undervisningen for elever med
meget variert behov sammen med klassen. Selv om enkelte elever er avhengig av tett
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voksenkontakt, har vi hatt suksess med å inkludere mer av spesialundervisning i klasserommet.
Dette har vi fått til i godt samarbeid med PPT hvor det også vises i tilrådninger at det ikke er behov
for «ekstratimer» utenom den oppfølging eleven får i sammen med klassen. Det forutsettes at
organisering av ansattressursene i klassen ikke endres.
Som resultat av å få til mye av spesialundervisning i samlet klasse opplever vi at elevene øker sin
evne til å godta annerledeshet. Vi merker at de forholder seg mer naturlig og positivt til det. Enkelte
klasser hos oss har oppnådd et meget inkluderende læringsmiljø med plass til alle.
Vi viser ellers til beskrivelse av gjennomførte tiltak med erfaring øverst under
«arbeidsgiverstrategi». Vi har klart å levere en god tjenesteproduksjon etter Arendal kommune sin
målsetting.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,3

0,9

1,0

Fravær langtid (%)

3,1

4,7

5,0

Nærvær (%)

95,6

94,4

93

1

3

2 000

3

2 000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

Årsverk antall

15,5

16,6

Andel ansatte heltid (%)

55

74

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

74

87

70

Kommentarer

Fravær

HMS avvik

Kvalitets avvik

Årsverk
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Utvikling siste
tertial

Tiltak

-1,2 %

Fortsatt lite fravær på Eydehavn. Korttid har gått ned som
kan tyde på god trivsel. Langtid er gått litt opp men er
ikke arbeidsrelatert. Eydehavn har lykkes med flere
arbeidsrettede tilretteleggingstiltak i samarbeid med NAV
og Agder Bedriftshelsetjeneste.

+2

Vi har hatt en grundig gjennomgang av avvikssystemet
som ledd i forbedringsarbeid og har fått registrert 2 flere
avvik. At det ikke er flere kan tolkes som at ansatte ikke
har opplevd spesielle belastende situasjoner på jobb. Vi
fikk løst avviket med en forbedret situasjon. Skolen til
fortsette fokuset med å få registrert avvik når det skal.

+3

Som nevnt skal avvikssystemet være en måte å drive
forbedringsarbeidet i enheten. Vi arbeider systematisk
med tiltaksplaner etter §9a når det trengs. Vi opplever
ellers stor tilfredshet hos foresatte. Skolen til fortsette
fokuset med å få registrert kvalitetsavvik når det skal.

+ 1,1 stilling

Pga. økt behov for oppfølging enkeltelever og
lærernormen har vi fått tilsatt etter planen.
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Andel ansatte heltid

+19 %

Har lykkes med fokus på heltidkultur i enheten. Har fått
økt stillingsprosent til 100 % på ansatte etter behov
enheten har hatt. Videre er ansatte tilbake i 100 % etter
deltidspermisjon.

Gj.snittlig stillingsstørrelse

+13 %

Færre med lav % i enheten av årsaker nevnt.

Tertialrapport
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40 Flosta skole (1418)
40.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1418

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Flosta skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter
Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger
Andre inntekter
Sum inntekter
SUM NETTO

6 884 359

6 705 808

-178 551

-3

222 734

660 104

437 370

196

7 107 093

7 365 912

258 819

4

-597 040

-498 694

98 346

-16

-86 664

-59 816

26 848

-31

-486 637

-450 598

36 039

-7

-1 170 341

-1 009 108

161 233

-14

5 936 752

6 356 804

420 052

7

Oppsummering økonomi
Regnskapet viser et nettoforbruk på ca. 7 % mer enn budsjettert. Ressurskrevende elever både i
skole og på SFO bidrar til dette. Det skjer imidlertid skolebytter denne høsten, noe som vil medføre
reduserte lønnskostnader.
Enheten har iverksatt tiltak for å begrense merforbruk på årsbasis.
Utgifter
Enheten har kontroll på lønnsutgiftene (- 3 %). Avviket ifm andre driftsutgifter skyldes primært
utgifter (236 000,-) knyttet til barn med store behov. Periodisering av diverse lisenser (pedagogisk
programvare) som er betalt for skoleåret 2018/ 2019, i påvente av ny læreplan, bidrar også til
avviket.
Inntekter
Til tross for korrigerte tall for brukerbetaling på SFO, ser det ut til at estimerte inntekter blir noe
mindre enn budsjettert. Noe avvik skyldes dessuten ubetalte regninger. Sykelønnsrefusjonen kan
imidlertid bli noe høyere enn budsjettert. Skolen har dessuten en del utestående refusjoner til gode
ifm den statlig videreutdanningsordningen for pedagoger.

40.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Sammen om framtida har vært drøftet i skolens HMS-utvalg, og arbeidsstrategien blir fortsatt gjort
kjent for skolens ansatte gjennom personalmøter, teammøter og onsdagsmøter. Ansatte
oppmuntres også til aktivt å bruke etisk refleksjon i deres daglige arbeid. Oppfølging av Sammen
om framtida er et fast punkt på sakslista til HMS-utvalget i 2018.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder:
•

Mestringsklima
o Vi opplever at vi langt på vei lykkes med:
 å være fleksible, villige og raske til å se løsninger
 å dele kompetanse (lett å etterspørre og få uten å spørre)

Tertialrapport
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•

 å ha workshops, kurs og tid til å samarbeide for å skape et eierforhold/ felles
forståelse for de utfordringene vi møter i hverdagen.
o Vi ønsker å gjøre mer av dette for å styrke mestringsklimaet:
 Opprettholde og forsterke delekulturen, tørre å stille de vanskelige spørsmålene.
 Tid til faglige diskusjoner på tvers av yrkesgrupper ved skolen.
Mestringsledelse
o Ansatte opplever at vi langt på vei lykkes med:
 at leder ivaretar ansattes faglige ønsker i den grad det lar seg gjøre, leders tillit til
metodevalg og konstruktive tilbakemeldinger.
 at ansatte opplever støtte, tillit og gode relasjoner, mer enn kontrollerende faktorer.
o Ansatte ønsker at leder gjør mer av dette for å styrke mestringsledelse:
 Konstruktive tilbakemeldinger for å øke motivasjon og arbeidsinnsats hos de
ansatte.
 At leder er deltagende og tydelig på hva som forventes av hver enkelt ansatt.

Elevundersøkelsen 2017 viser at vi fortsatt leverer en tjeneste av høy kvalitet, og scoren viser da
også at vi på de fleste indeksene ligger over kommunegjennomsnittet. Utfordrende var det likevel
at mobbeindikatoren i samme undersøkelse (7. trinn) var nedslående. Skolen fulgte opp denne
gruppa tett (i samarbeid med foresatte) det siste halvåret klassen gikk på Flosta skole. Elevene
selv ga uttrykk for at klassemiljøet var mye bedre ved utgangen av 7. trinn. Elevundersøkelsen har
vært drøftet i elevrådet, personalet, FAU og på foreldremøter.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi jobber fortsatt med å implementere HMS-målene våre i en hektisk hverdag. Disse er:
•
•
•

HMS-mål 1: Snakk pent om hverandre! Snakk med folk, ikke om folk
HMS- mål 2: Respekt for hverandres meninger! Enighet er bra, men det handler like mye
om å godta uenighet
HMS-mål 3: Tydelig ledelse

I tillegg til overnevnte målsetninger følger enheten i regi av HMS-utvalget opp:
•

Kommunens HMS- og kvalitetssystem

Tjenester
Satsingsområder 2018:
•
•

Et godt læringsmiljø (1)
Flosta skole - en realfagsskole (2)

(1) Flosta skole bruker undervisningsopplegget Ingen utenfor fra Redd Barna. Ingen utenfor bruker
metodikk utviklet gjennom mange års erfaring med barn og unge i skoler, kommuner og
institusjoner i Norge. Den vektlegger barn og unges aktive deltakelse og legger til rette for at alle
elever kan bidra med sine erfaringer og forslag.
For å øke læringsutbyttet og bedre læringsmiljøet for elevene har skolen også hatt fokus på 3
områder som ble avdekket gjennom et analysearbeid av skolens praksis for en tid tilbake:
•
•
•

Lærer – elev relasjon
Egenvurdering (elev)
Elevsamtale

I tillegg til skolens undervisningsprogram og overnevnte fokusområder, samt Uteskolen, jobber
skolen aktivt for å følge opp «Gode læringsmiljø, felles satsingsområde for barnehager og skoler»:
•
•
•
•
•

Observasjon i friminutt og timer
Være bevisste og se etter «punktene», vi må få dem inn under huden
Elevene må vite/ ha forventninger om at ansatte er bevisste på disse kriteriene og det som
kjennetegner dem
Månedlige gjennomganger av elevgruppa
Gi tilbakemeldinger til elevene
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•
•

Bruke Elevundersøkelsen (5.-7. klasse) og Trivselsundersøkelsen (1.-4. klasse) – hva sier
elevene selv?
Bruke Conexus Engaged aktivt for å følge faglig utvikling

(2) Flosta skole har jobbet aktivt med følgende målsetninger:
•
•
•

å sørge for at kompetansehevingen innenfor matematikkfaget endrer/ at det prøves ut nye
måter å undervise på.
Bidra til at elever som strever i matematikk, blir identifisert og fulgt opp tidlig med effektive
tiltak.
Bidra til å videreutvikle muligheter for varierte realfaglige læringsarenaer.
o Småskoletrinnet (1.- 4. trinn) har uteskole 1 dag i uka. Forskning og vår erfaring
gjennom flere år forteller oss at læring gjennom fysisk aktivitet og lek, der det er
hensiktsmessig, gir et større læringsutbytte både faglig og sosialt.

Arbeidet med skolens målsetninger innenfor begge satsingsområdene er i godt i gang.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,2

2,2

1,5

Fravær langtid (%)

3,7

0,5

4,5

Nærvær (%)

95,1

97,3

93

Antall HMS avvik

5

17

2 000

Antall Kvalitets avvik

0

0

2 000

14,9

14,8

Andel ansatte heltid (%)

81

81

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

91

91

70

Årsverk antall

Kommentarer

Utvikling siste tertial

94

Tiltak

Fravær

Korttidsfraværet er noe over målsetningen vår.
Langtidsfraværet er godt under enhetens målsetting.

HMS-utvalget ved skolen drøfter og
følger opp enhetens fravær månedlig.

HMS avvik

Antall avvik er økende, og da særlig avvik som
sorterer inn under «Vold og trusler». En stor andel av
disse skyldes utagerende enkeltelever. Avvik innenfor
«Fysiske forhold» dreier seg stor sett om temperatur
og luftkvalitet i enkelte klasserom og kontorer. Disse
har vist seg vanskelig å lukke for AEKF.

Skolen har hatt ansatte på kurs i regi
av Verge «Arbeid med utfordrende
atferd» og Agder Arbeidsmiljø har
holdt kurs for ansatte om «Vold og
trusler».

Kvalitets avvik

Ingen avvik å kommentere i 2. tertial.

Årsverk

Ingen endring.

Andel ansatte heltid

Ingen endring.

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Ingen endring.
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41 Moltemyr skole (1419)
41.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1419

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Moltemyr skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

23 197 718

25 250 898

2 053 180

9

1 676 850

1 596 602

-80 248

-5

24 874 568

26 847 500

1 972 932

8

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-953 403

-1 061 975

-108 572

11

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-759 992

-1 601 187

-841 195

111

Andre inntekter

-1 837 902

-1 666 305

171 597

-9

Sum inntekter

-3 551 297

-4 329 467

-778 170

22

SUM NETTO

21 323 271

22 518 033

1 194 762

6

Andre driftsutgifter
Sum utgifter

Oppsummering økonomi
Enheten har stram økonomi, og stram økonomistyring må til for å nå målet om å gå i balanse.
Tiltak i denne sammenheng vil være stram drift, lite vikarbruk og innkjøpsstopp.
Utgifter
Enheten har merforbruk på lønn, men sykelønnsrefusjonen og IMDI- midler dekker i stor grad
dette. På utgiftssiden holder vi noe igjen på driftsbudsjettet, og det vil bli strammet inn med tanke
på innkjøp.
Enheten har segregerte tilbud som er en stor kostnad for skolen.
Inntekter
Enheten får noe mer inntekter enn budsjettert. Sykelønnsrefusjonene er også høyere.
Moltemyr skole har to pedagoger på etterutdanning og vil få dette refundert. Videre har enheten
merforbruket på grunn av at vi forskutterer lønn. Dette vil endres når utestående fordringer kommer
inn i høst (IMDI).
Enhetens mål er å styre i balanse ved årsskiftet.

41.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Moltemyr skole en fremtidsrettet skole som bygger på verdiene Mot, Åpenhet og Raushet. Vi har et
arbeidsmiljø som er preget av mangfold, delingskultur og arbeidsglede.
Skolen er opptatt av å ha elevene i sentrum. Alle elever har rett på et godt miljø som fremmer
helse, trivsel og læring. Sammen må vi alle være med på å skape et positivt og trivelig miljø på
Moltemyr. En skole hvor læring, samhold, trivsel og motivasjon er i fokus.
Våre satsingsområder i år er læringsmiljø, realfagskommune og hjem- skole samarbeid.
Alle elever har rett til å kjenne seg trygge og bli verdsatte av andre både i og utenfor skolen. Å
motvirke mobbing er en viktig del av det psykososiale og sosialpedagogiske arbeidet vi jobber med
på Moltemyr. Det å skape trygge rammer der elevene våre trives og føler seg trygge, er viktig.
Moltemyr skole har nulltoleranse mot mobbing.
Tertialrapport

118(162)

I år har vi innført miljøtime. Det skal gjennomføres ukentlige miljøtimer på alle trinn, der blant annet
læringsmiljøet er tema. Timene periodeplanlegges slik at tiden tas fra alle fag. Dette skal sikre et
kontinuerlig fokus på hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre og hvilke sosiale spilleregler som
gjelder. Timen skal også fremme livsmestring og god psykisk helse.
Enheten har som nevnt et stort fokus på læringsmiljøet på skolen og har derfor flere ulike tiltak /
programmer for å understøtte arbeidet. Dette er:
- LINK – Livsmestring i norske klasserom (RVTS)
- Klassetrivsel.no - En sosiometrisk analyse: relasjoner i læringsmiljøet (minst en gang pr.
semester
-Grunnleggende traumeforståelse / Psykisk helse: RVTS – Klar ferdig gå – hefte, grunnleggende
psykoedukasjon. Den tredelte hjernen (tenke/føle/sanse), toleransevinduet og følelsesregulering.
- TL: Trivselsleder-programmet. Hjelp og støtte til å komme inn i lek på en positiv og inkluderende
måte i friminuttene.
- Pedagogisk analysemodell: Thomas Nordahl – avdekke opprettholdende faktorer i et negativt
læringsmiljø: informasjonsinnhenting/analyse/tiltak/evaluering
- Inkluderende barnehage og skolemiljø (UDIR-satsning): Pål Roland: mobbing og utestenging –
sosiale belønningssystemer.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Et godt arbeidsmiljø er noe vi skaper sammen. Hver eneste medarbeider har hver dag et ansvar
for å skape et godt arbeidsmiljø for seg selv og sine kollegaer. Her er medarbeiderundersøkelse
som dialogverktøy et verktøy for virksomhetens medarbeiderskap.
Medarbeiderundersøkelsen er ikke gjennomført i denne perioden, men vi har hatt fokus på
organisasjonens struktur og systemer. Enheten har et godt læringsmiljø for store og små. Kulturen
på skolen er god og sosialkomiteen er flinke til å arrangere felles arrangementer utenfor skolens
arena. Det å bygge gode relasjoner mellom ansatte er en viktig faktor for læringsmiljøet på skolen.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enheten har fokus på forebyggende og helsefremmende HMS - arbeid i enheten. Vi har på de
individuelle arbeidstidsplanene gitt tid til egentrening for hver enkelt ansatt. Vi er videre opptatt av
å ha en positiv og god skolemiljø.
Vernerunden er gjennomført.
Tjenester
Moltemyr skole er en levende og fremtidsrettet skole hvor verdiene mot, åpenhet og raushet er
synlig.
Enheten har stort fokus på de tre satsningsområdene læringsmiljø, realfag og hjem-skole
samarbeid. Skolen har utarbeidet en ny plan for å fremme et godt psykososialt miljø ved Moltemyr
skole. Her er det forebyggende arbeidet blitt nøye beskrevet. For på skolen skal alle ha et godt
læringsmiljø.
Realfag: flere pedagoger deltar på nettverksmøter og formidler dette videre til vårt personale.
Hjem - skole samarbeid er viktig. Rektor har fellesmøter i gymsalen to ganger i året hvor det
understrekes viktigheten av et godt samarbeid. Foreldre skal involveres i skolens arbeid for å
fremme et godt læringsmiljø. Et godt samarbeid styrker elevens læringsmuligheter og gir eleven
motivasjon for skole, og opplevelse av trygghet og tilhørighet styrkes.
Enheten skal videre samarbeide tett med Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget. Når skole og
hjem jobber på samme lag og drar i samme retning, øker det helheten og sammenhengen i barn
og unges hverdag. Det er viktig å ha et godt samarbeid og at terskelen for å ta kontakt er lav.
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Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

JA

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,7

1,6

1

Fravær langtid (%)

5,5

8,5

4

Nærvær (%)

92,8

89,9

93

95

Antall HMS avvik

1

2 000

2

Antall Kvalitets avvik

0

2 000

0

Årsverk antall

47,8

52,5

48

Andel ansatte heltid (%)

62,9

40

35

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

84,6

70

87,95

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik

0

Kvalitets avvik

0

Årsverk

50

Andel ansatte heltid

37

Gj.snittlig stillingsstørrelse

94
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42 Myra skole (1420)
42.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1420

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Myra skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

13 933 278

14 577 001

643 723

5

457 827

549 549

91 722

20

Sum utgifter

14 391 105

15 126 550

735 445

5

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 145 340

-1 016 895

128 445

-11

-546 672

-1 332 071

-785 399

144

Andre inntekter

-1 271 093

-1 073 729

197 364

-16

Sum inntekter

-2 963 105

-3 422 695

-459 590

16

SUM NETTO

11 428 000

11 703 855

275 855

2

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Enheten har stram økonomi og det kan bli et merforbruk på ca. 100 000 kroner, men enheten vil
jobbe for å få dette merforbruket ned og i balanse.
Utgifter
Lønnskostnadene blir noe høyere enn budsjettert. Dette oppveies av sykelønnsrefusjoner.
Inntekter
Inntekten på SFO blir noe lavere enn budsjettert. Det justeres med lavere bemanning.
Sykelønnsrefusjonen er høyere enn det som er budsjettert.

42.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Oppstarten av dette skoleåret er preget av store utskiftninger i skoles ledelse og administrasjon.
Rektor og avdelingsleder er byttet ut og erstattet med en ny avdelingsleder som fungerer i begge
stillingen frem til 3. desember 2018. Samtidig har en nøkkelperson som har fungert som
merkantil/administrasjon/ og spesped. koordinator også valgt å bytte jobb og ny spesped.
koordinator er kommet inn.
Skolens ledelse prøver å komme inn i rutiner og få en oversikt over enheten. Det vil ta noe tid før vi
er oppe og går for fullt.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Som nytilsatt har konstituert rektor ikke fått sett på medarbeiderundersøkelsen, men har samtaler
med hver enkel ansatt for å bli rask kjent med dem og få et innblikk i deres opplevelser av enheten
og miljøet. Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?
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Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Ja

Det pågår et omfattende arbeid sammen med Arendal eiendom KF med hensyn til bl.a. inneklima
og arbeidsrom.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål 2018

95

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,8

1,1

Fravær langtid (%)

4,9

8,6

Nærvær (%)

93,3

90,3

93

Antall HMS avvik

0

1

2 000

Antall Kvalitets avvik

0

0

2 000

25,1

29,6

Årsverk antall
Andel ansatte heltid
(%)

92,6

40

90

Gj.snittlig
stillingsstørrelse (%)

75

70

95

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik
Kvalitets avvik

Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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43 Nesheim skole (1421)
43.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1421

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Nesheim skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

7 206 212

8 102 025

895 813

12

378 412

249 365

-129 047

-34

7 584 624

8 351 390

766 766

10

-564 507

-665 950

-101 443

18

-66 664

-85 448

-18 784

28

Andre inntekter

-1 126 399

-545 337

581 062

-52

Sum inntekter

-1 757 570

-1 296 735

460 835

-26

5 827 054

7 054 655

1 227 601

21

Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Enheten har et merforbruk på lønn som gjør den økonomiske situasjonen svært krevende. Dette
skyldes ressurskrevende oppgaver. Det har vært en økning av barn på SFO. Prognosene viser at
dette merforbruket vil fortsette, og enheten jobber for å redusere bemanning uten at det går ut over
lovpålagte oppgaver. Enheten prøver å dekke opp fravær uten bruk av eksterne vikarer.
Utgifter
Det er et merforbruk hovedsakelig på lønn som skyldes behov for økt bemanning i forhold til elever
som trenger ekstra hjelp, og større andel av faglærte pedagoger.
Inntekter
Økt inntekt på sfo da antall brukere har økt. Det vil i løpet av høsten komme inn noe refusjon fra
gjesteelever og for pedagoger som tar videreutdanning. Det er to pedagoger som tar
videreutdanning inneværende skoleår. En fagarbeiderstilling blir dekket av annen kommune.

43.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Enheten jobber kontinuerlig med bevisstgjøring i personalgruppa i forhold til arbeidsgiverstrategien
- Sammen for framtida Arendal 2023. Dette skal være i fokus på både på SFO og i skole. Vi har
arbeidet om samarbeid, det å gjøre hverandre gode, og å vise respekt og tillit i forhold til de
oppgaver som skal løses.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vi fortsetter arbeidet innenfor temaene mestringsledelse og mestringsklima basert på et
inkluderende verdigrunnlag. Spesielt med fokus på emnene samarbeid, tillit og dialog.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Skolen ble miljøfyrtårnsertifisert våren 2018. Vi jobber med målsettingen med å redusere papirbruk
og har grønnsakhage på sfo.
Vi arbeider med inkluderende holdninger i personalgruppa. Inkludering er et av satsingsområdene
og vil også innbefatte de ansatte.
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Tjenester
Realfagsatsing - Vi har fokus på kartlegging og tiltak ift. mattevansker.
Inkluderende læringsmiljø - Vi arbeider med klasseledelse i et inkluderende perspektiv.
Skole/hjem samarbeid - Vi samarbeider med FAU for å sikre et godt samarbeid. Fokus nå er å øke
kvaliteten på foreldremøtene.
Dysleksivennlig skole- Skolen er sertifisert og trenger å øke sin bevissthet hva dette innebærer
særlig fordi det er kommet nye ansatte til enheten
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

0,5

0,67

0,9

Fravær langtid (%)

2,1

0

2,1

Nærvær (%)

97,3

99,3

93

97

Antall HMS avvik

0

0

2 000

0

Antall Kvalitets avvik

0

0

2 000

0

Årsverk antall

13,2

19,53

Andel ansatte heltid (%)

76,1

87,05

40

80

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

91,7

93

70

90

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste tertial
Ingen langtidssykemeldte denne
perioden.

Tiltak
Økt voksentetthet letter belastninger i
hverdagen

HMS avvik

0

Jobbe med bevisstgjøring i
personalet ift. avvikssystemet

Kvalitets avvik

0

Jobbe med bevisstgjøring i
personalet ift. avvikssystemet

Årsverk

Andel ansatte heltid

Det er noe økning i antall personer
som er tilsatt ved skolen. Noe økning
skyldes endring i type
ansettelsesforhold. Barneantallet har
økt på SFO. Det har økt med antall
elever som krever tettere oppfølging.
En lærerstilling er for å kompensere
for to som tar videreutdanning. En
assistentstilling blir dekket av annen
kommune.

Enheten kommer til å redusere
bemanningen noe og det er
reduksjon i vikarbruk.

Heltidsstillinger har økt som en
konsekvens av kommentaren
ovenfor.

Gj.snittlig stillingsstørrelse
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44 Rykene oppvekstsenter (1422)
44.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1422

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Rykene oppvekstsenter
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

9 694 416

9 333 523

-360 893

-4

Andre driftsutgifter

1 208 044

1 206 020

-2 024

0

10 902 460

10 539 543

-362 917

-3

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-855 530

-838 707

16 823

-2

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-126 664

4 399

131 063

-103

Andre inntekter

-984 720

-808 889

175 831

-18

-1 966 914

-1 643 197

323 717

-16

8 935 546

8 896 346

-39 200

0

Sum utgifter

Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Enheten ligger an til å gå i balanse ved budsjettårets slutt.

44.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Enheten arbeider systematisk med Sammen om framtida gjennom ukentlige treffpunkt, faglige
oppdateringer, felles kursing og involvering av tillitsvalgte.
Rykene oppvekstsenter arbeider bevisst med å være en lærende organisasjon, og det blir jevnlig
satt av tid til refleksjon rundt egen praksis med fokus på elevens læringsutbytte og kvalitet på
undervisningen.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeider- og brukerundersøkelser har blitt drøftet på personalmøter og ledermøter, samt med
FAU skole.
I barnehagen har personalet hatt et eget personalmøte der en drøftet medarbeider- og
brukerundersøkelser. Vi drøftet spesielt ulike tiltak for å bedre tilfredsheten blant foreldre og har
laget en handlingsplan for dette.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Fra 01.08.2018 ble skole og barnehage et Oppvekstsenter, og vi har derfor valgt nye tillitsvalgte for
Fagforbundet og for Utdanningsforbundet.
HMS- utvalget er nytt, så vi arbeider med å samkjøre barnehage og skole i forhold til
helsefremmende- og forebyggende tiltak, samt samkjøre årshjul for HMS -arbeid i enheten. Dette
vil nok ta noe tid. Fokuset vil være;
•
•
•
•

Sikre at den enkelte blir sett og hørt, samt føler seg verdsatt.
Gode rutiner for brannvern, gjennom brannøvelser og vernerunder.
Jevnlig gjennomgang og evaluering av beredskapsplaner
Medarbeidersamtaler med samtlige ansatte som skal danne grunnlaget for videre arbeid
med arbeidsmiljøet, samt det pedagogiske arbeidet.

Det er satt ned en komite bestående av ansatte fra barnehage og skole som skal arbeide for å
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fremme trivsel blant de ansatte.
Læringsmiljø
Skolen har arbeidet målbevisst med sosial kompetanse og ser nå at vi får gode resultater på
elevundersøkelsen. Skole og barnehage hadde i mai en felles planleggingsdag der vi sammen
laget en plan for sosial kompetanse for barnehage og skole, med utgangspunkt i
opplæringsprogrammet «Det er mitt valg». Planen inneholder månedlige fokusområder for
barnehage og skole.
Vi fortsetter arbeidet med fokus på større læringstrykk. Målet er å bedre resultatene på nasjonale
prøver og kartleggingsprøver. I den forbindelse blir det satt av regelmessig tid for lærerne til
analysearbeid av elever i kritisk sone og utarbeidelse av tiltaksplaner for disse elevene. Det er
også satt av åtte timer i uken der disse elevene får konkret og spesifikk hjelp i matematikk og
norsk. Hjelpen blir gitt av spesialpedagog og avdelingsleder, i små bolker og økter. I tillegg har vi
satt inn to timer i uken der elever med dysleksi får spesifikk opplæring og hjelp. For å øke
læringstrykket, vil vi dette skoleåret gjennomføre programmet «Språkløyper» i skole og barnehage.
En fra barnehage og en fra skolen samt rektor, er kurset i programmet og vil drive dette arbeidet
fremover.
Vi fortsetter med å vektlegge god klasseledelse, vurdering for læring og undervisning som er mer
variert og praktisk tilrettelagt.
Skole- hjem samarbeid.
Samarbeid skole- hjem har hatt stort fokus, og sist skoleår startet vi endringer og intensivering av
dette samarbeidet og endret strukturen på foreldremøtene. Foreldrene inviteres til foreldremøter i
gymsal der en tar utgangspunkt i opplæringsprogrammet «Det er mitt valg» sine forslag til
foreldremøter. Vårens foreldremøte hadde FUG- representant fra Oslo som snakket om
foreldrerollen. Høstens foreldremøte i september hadde tema «Selvfølelse og selvtillit - hva er
forskjellen?» Noe av tiden brukes kollektivt, noe av tiden brukes på klasserom med kontaktlærer
og noe av tiden brukes til drøfting/samtaler mellom foreldre. Vi ser at dette inspirerer, og stadig
flere foreldre møter opp på foreldremøtene.
I barnehagen har vi i september hatt «Foreldrekaffe» der foreldrene kommer innom før henting for
å slå av en prat over en kopp kaffe og samtidig se seg rundt i barnehagen. Det ble en stor suksess
der foreldre og besteforeldre møtte opp. Barnehagen er i oppstartsfasen med å lage slike
treffpunkt for foreldre.
Godt samarbeid med FAU er viktig, og enhetsleder er til stede på alle møtene. Vi ser en økende
andel av foreldrene som ønsker å sitte i FAU, noe vi opplever som positivt.
Realfagskommune
Skolen fortsetter arbeidet med realfagsatsing og deltar aktivt i kommunens lærende nettverk i
realfag. Samtlige lærere deltar i opplæringen som gis av lærerne som deltar på nettverksmøtene.
Dette skoleåret vil det være to nye som kommer inn i nettverksarbeidet i tillegg til to som fortsetter
fra sist skoleår. Vi ser at nettverksarbeidet virker inspirerende og motiverende.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

0,3

0,9

Fravær langtid (%)

2,3

1,1

Nærvær (%)

97,4

Ny enhet midt i
tertial

93

97,0

Antall HMS avvik

0

2

2 000

5

Antall Kvalitets avvik

0

2

2 000

5

21,0

33,14
40

Ny enhet 1.8.18

70

Ny enhet 1.8.18

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

65,75

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik

stadig fokus

Kvalitets avvik

stadig fokus

Årsverk

Antall ansatte økt ved overgang til
oppvekstsenter.

Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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45 Sandnes skole (1423)
45.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1423

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Sandnes skole
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

14 395 491

15 166 426

770 935

5

858 566

759 015

-99 551

-12

Sum utgifter

15 254 057

15 925 441

671 384

4

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 970 421

-1 648 913

321 508

-16

-666 664

-974 221

-307 557

46

Andre inntekter

-1 506 833

-1 346 376

160 457

-11

Sum inntekter

-4 143 918

-3 969 510

174 408

-4

SUM NETTO

11 110 139

11 955 931

845 792

8

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Enheten har utfordring med å gå i balanse pr. 31.12.18 pga. ressurskrevende elever.
Tiltak:
Vi har redusert faste lønnsutgifter fra august. Vi har noe etterslep på sykerefusjoner.
Antall barn på SFO økte fra 01.08. uten at vi har ansatt flere personer.
To studenter tar videreutdanning, disse midlene refunderes mot slutten av skoleåret.
Utgifter
Lærernormen har vi brukt til å styrke basisfag for 1.-4. trinn.
Vi har noen langtidssykemeldte som påvirker resultatet. Det samme gjør våre studenter.
Inntekter
Vi har en økning i antall barn på SFO fra 1. august. Refusjoner fra staten i forhold til to pedagoger
som tar videreutdanning vil komme inn i regnskapet mot slutten av året.

45.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Personalet utfordrer hverandre på en positiv måte og er løsningsfokuserte. Vi har et personale som
samarbeider og er veldig fleksible.
Vi har stort fokus på å være gode yrkesutøvere. Vi drøfter punktene i arbeidsgiverstrategien med
jevne mellomrom. Profesjonsetikk og etiske dilemma er stadig på agendaen.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vi har HMS i hvert personalmøte. Vi har pedagogiske drøftinger i hvert personalmøte. Vi har stort
fokus på å ta tak i saker som dukker opp så fort som mulig.
I høst fortsetter vi faggrupper i mange fag ved skolen, det omhandler refleksjon rundt læring og
elevenes utvikling.
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har hatt stort fokus for trivsel på arbeidsplassen. Det tror vi har gitt utslag i økt nærvær. Vi har
kort responstid når det gjelder innmeldte saker både av bygningsmessige og personalmessig
karakter.
Administrasjonen går låserunde hver dag og oppdager tidlig hvis noe ikke er som det skal være.
Tjenester
Skolen er aktive i kommunens realfagsatsing. Vi er med i det Udir-initierte «Inkluderende
læringsmiljø for skole og barnehage».
Gjennom HelART-programmet vårt styrker vi elevenes livsmestring og bidrar til elevenes læring.
Alle ansatte på Sandnes skole jobber for at elevene skal være best mulig rustet til å takle sine
respektive liv. Enhetens hovedmål er i samsvar med Kunnskapsløftet.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

nei

Verneombud og enhetsleder har hatt vernerunde på bygget. Vi skal ha vernerunde i forhold til det
psykososiale miljøet i løpet av høsten.
Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,7

1,27

1,5

Fravær langtid (%)

7,6

4,86

4,5

Nærvær (%)

90,7

93,87

93

94

Antall HMS avvik

0

4

2 000

0

Antall Kvalitets avvik

0

9

2 000

0

Årsverk antall

35,78

32,43

Andel ansatte heltid (%)

52,38

53,84

40

55

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

85,21

83,15

70

85

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste tertial
Det er svært gledelig at nærværet
øker.

Tiltak
Vi har stort fokus på å følge opp de
ansatte som er på jobb hver dag.

HMS avvik
Kvalitets avvik

Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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46 Strømmen oppvekstsenter (1424)
46.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1424

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Strømmen oppvekstsenter
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

16 069 841

17 307 579

1 237 738

8

623 026

913 018

289 992

47

Sum utgifter

16 692 867

18 220 597

1 527 730

9

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-2 400 209

-2 386 973

13 236

-1

-133 336

-1 622 406

-1 489 070

1 117

Andre inntekter

-1 406 900

-989 191

417 709

-30

Sum inntekter

-3 940 445

-4 998 570

-1 058 125

27

SUM NETTO

12 752 422

13 222 027

469 605

4

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

Oppsummering økonomi
Periodiseringen viser at enheten ligger an til et merforbruk etter 2. tertial. Merforbruket er knyttet
opp til arbeid med flyktninger, og vil kompenseres av NAV-flyktning (IMDI). Driften av enheten
forøvrig er innenfor de økonomiske rammer som er gitt.
Utgifter
Vi har hatt betydelig større utgifter enn budsjettert, på grunn av arbeid med flyktninger samt at
utgiftene til vikar er høye pga. stort langtidssykefravær. Utgiftene kompenseres av
sykepengerefusjon og fra NAV-flyktning.
Inntekter
Inntektene er endel høyere enn budsjettert, pga. refusjon av sykepenger og refusjoner for lærere
som studerer mm.

46.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Strømmen oppvekstsenter har utarbeidet sitt eget verdidokument, og arbeider med emner innen
dette på planleggingsdager og i personalmøter. Verdidokumentet henger godt sammen med
arbeidsgiverstrategien: Sammen om framtida.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelser er diskutert i personalmøter,
medarbeidersamtaler og HMS-utvalg. Resultatene fra elevundersøkelsen er også diskutert i SU og
FAU.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Barnehagen har hatt et prosjekt som vi har kalt: Ergonomi og pedagogikk. Dette handler om å
forebygge slitasjeskader hos personale, samt å utvikle barnas selvstendighet. Dette prosjektet er
nå avsluttet og bygd inn i den vanlige driften.
Læringsmiljø
Vi arbeider systematisk med barnas sosiale ferdigheter gjennom «Olweusarbeidet i skolen» og
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«Være sammen i barnehagen».
I løpet av våren har vi arbeidet med sektorens satsing: Godt læringsmiljø i barnehage og skole. Vi
har arbeidet med hvordan dette kommer til uttrykk hos oss. Barnehagen har fått rustet opp sitt
uteområde i samarbeid med Arendal Eiendom KF.
Skolen er i ferd med å sette fokus på hvordan vi skal kunne utnytte skolegården og nærmiljøet mer
i undervisningen.
Barnehagen har fremdeles stort fokus på voksenrollen, den autorative voksne. Dette året vil vi ha
fokus på å videreutvikle den voksnes rolle i lek. Kommunens satsing på kompetanseheving av
personalet følges opp, og implementeres gjennom personalmøter og planleggingsdager.
Realfagskommune
Vi har gjennomført flere matematikkdager.
Lærere deltar aktivt i kommunens realfagsnettverk.
To lærere fullførte matematikkstudier i vår.
Barnehagen arbeider med matematikkens begreper, jf. rammeplanens fagområder.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,7

1,85

3

Fravær langtid (%)

9

13,06

4

88,3

85,09

93

Antall HMS avvik

0

2

2 000

Antall Kvalitets avvik

0

1

2 000

Årsverk antall

38,7

38,28

Andel ansatte heltid (%)

64 %

60,5 %

40

70

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

87 %

85 %

70

87

Nærvær (%)

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Fravær

Vi gleder oss over lite korttidsfravær i tertialet. Langtidsfraværet
har vært svært høyt pga. flere langtidssykemeldte. Heldigvis er
de langtidssykemeldte på vei tilbake i arbeid nå. Slik Arendal
regner fraværet vil det være et høyt fravær i juli

HMS avvik

Enheten har mottatt to HMS avvik fra barnehagen denne
tertialet. Disse er håndtert etter retningslinjene

Kvalitets avvik

Det er mottatt et kvalitetsavvik i tertialet. Denne var kun en test
på at systemet fungerte.

93

Tiltak

Årsverk
Andel ansatte heltid

De som ønsker og evner å jobbe fulltid har anledning til det hos
oss

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Vi har endel deltidsstillinger, men ligger godt over kommunens
målsetting når det gjelder gjennomsnittlig stillingsstørrelse.
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47 Tromøy barnehagene (1450)
47.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1450

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Tromøy barnehagene
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter
Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter

7 014 729

7 156 391

141 662

2

282 947

716 928

433 981

153

7 297 676

7 873 319

575 643

8

-1 368 605

-1 415 870

-47 265

3

0

-154 426

-154 426

0

-39 269

-312 028

-272 759

695

-1 407 874

-1 882 324

-474 450

34

5 889 802

5 990 995

101 193

2

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger
Andre inntekter
Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Tromøy barnehageenhet skal være i balanse pr. 2 tertial. Vi mangler refusjoner på sykelønn og fra
UIA.
Utgifter
Ingen ytterligere kommentar.
Inntekter
Ingen bemerkninger.

47.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Vi jobber med dette på planleggingsdager og ledermøter.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Har ikke hatt undersøkelser i perioden.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enheten jobber hele tiden for at våre medarbeidere skal være aktivt med på å medvirke i sin
arbeidssituasjon. Vi jobber for at våre medarbeidere skal ha en stor grad av autonomi. Vi jobber for
at vi skal ha en god kommunikasjonsform. Vi skal ha fokus på nærvær og å være
helsefremmende. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder; mestringsledelse og
mestringsklima blir det jobbet med på ledermøter, gjennom fagutvikling og med den enkelte på
medarbeidersamtaler.
Våre HMS mål er:
1. Slipp barna til
2. Være en helsefremmende barnehage
3. Personalet skal ha et nærvær på 95 %
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Tjenester
Tromøy barnehageenhet har et det stort trykk på barnehageplassene. Vi har fylt opp alle plassene
og har barn på venteliste.
Læringsmiljø
Alle barnehagene og skolene har arbeidet fram et felles mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og
faglig i fellesskapet. I tillegg er enheten representert med enhetsleder i gruppen som jobber med
arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing som er satt i gang av Fylkesmannen. Denne
gruppen ledes av rådmannens stab oppvekst. Det er godt og viktig arbeid som er gjort på
ledernivå. Vi er i gang med implementeringen i enheten.
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.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

95

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1

1,77

Fravær langtid (%)

0,8

4,34

Nærvær (%)

98,2

93,89

93

0

0

2 000

Antall HMS avvik
Antall Kvalitets avvik

2 000

Årsverk antall

18,30

Andel ansatte heltid (%)

84 %

40

90

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

96 %

70

95

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste tertial
En langtidssykemeldt som er utfordrende.

Tiltak
Omplasseringsutvalget.

HMS avvik
Kvalitets avvik
Årsverk
Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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48 Hisøy barnehageenhet (1451)
48.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1451

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Hisøy barnehageenhet
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

8 059 045

8 844 516

785 471

10

232 810

523 267

290 457

125

8 291 855

9 367 783

1 075 928

13

-970 284

-1 048 490

-78 206

8

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-23 336

-303 724

-280 388

1 202

Andre inntekter

-38 114

-91 960

-53 846

141

-1 031 734

-1 444 174

-412 440

40

7 260 121

7 923 609

663 488

9

Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter

Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Overforbruk på lønnsutgifter skyldes forsinkede refusjoner fra NAV. Videre forventes refusjoner på
lønn fra Pedagogisk Fagteam og fra Tvedestrand kommune.
Stemmehagen barnehage har pr. august 2018 8 barn med store funksjonshemminger. Dette er
barn som krever tett oppfølging. Budsjett/regnskap vil være i balanse ved årsskiftet og det
forventes ikke merforbruk. Erfaringsmessig tar det tid å få overført refusjoner enheten har fått
vedtak om.
Som en kommentar til merforbruk på andre driftsutgifter, bør det nevnes at enheten selv har måttet
bekoste isolering av et nyoppført og helt nødvendig hjelpemiddellager. Dog uten at dette vil føre til
noe merforbruk.

48.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Som nevnt i tidligere rapporter, jobber vi aktivt med å ta vårt samfunnsmandat på alvor.
I høst arrangerte barnehagens enhetsleder sammen med Hisøy oppvekstforum en aktivitetsdag på
fortet for å vise Hisøys befolkning det store mangfoldet tilbudet representerer.
Vi har også en lang historie på å ta imot lærlinger, ungdomsskoleelever og elever fra videregående
skole og bidra til at disse er i et miljø hvor de opplever seg selv som viktige/nyttige. Vi tar også imot
elever fra Arendal Voksenopplæring. Så vel personalet her som de vi tar imot opplever dette som
berikende. Vi tar også imot studenter fra så vel barnehagelærerutdanningen som
vernepleierutdanningen. Og ved behov tilbyr vi også veiledning til barnehager som har behov for
opplæring mht. multifunksjonshemming og/eller autisme.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Barnehagene i Arendal lever i en noe usikker tid knyttet til antall søkere (lavere fødsels- og
tilflyttingstall) i forhold til antall godkjente barnehageplasser. Økt pedagognorm og overtallighet av
nevnte grunn, har skapt behov for nytenkning og omorganisering. Vår enhet har som kommunal
barnehage heller ikke gått fri og nye tider krever større grad av fleksibilitet. For at omorganiseringer
skal fungere godt, krever det mye av både ledelse og ansatte. Det legges framover spesielt vekt på
å løfte ped. ledernes rolle mht. å motivere og se helheten.
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Enheten gjennomfører ca. 5-6 HMS møter hver år
I forbindelse med nedbemanning i kommunen har det vært spesielt viktig å ha et aktivt HMS utvalg for blant annet å sikre at informasjon når de den skal og at medarbeiderne føler at kan
komme med sin uro.
Enheten har også måttet gjøre grep knyttet til intern organisering på grunn av reduserte
barnegrupper. HMS- utvalget har også i den forbindelse hatt en viktig funksjon for å skape innsikt
og forståelse for de grep som er blitt tatt.
Nærvær er gjennomgående et viktig teama på møtene.
Tjenester
Enheten jobber med implementering av ny rammeplan og ny felles kommunal årsplan og i den
forbindelse deltar alle pedagogiske ledere i et felles kommunalt kompetanseløft.
For barnehageåret 2018/19 har vi valgt å lage halvårsplaner knyttet til 3 områder i årsplanen.
1.Livsmestring 2.Fellesskap, inkludering og tilhørighet 3.Omsorg, lek og læring.
Det er første gang enheten har laget halvårsplaner. Vi håper at dette kan bli et godt redskap der
tydelige mål og satsingsområder er definert. Vi vil i tillegg fortsette med «være sammen»
prosjektet. Vi opplever at dette er et veldig godt redskap som er grunnleggende i all sosial utvikling
og som fungerer som en rød tråd i alt arbeid med barna og dem imellom.
Enheten har i høst innført et nytt barnehagesystem Vigilo, som blant annet har som funksjon å øke
/lette kommunikasjon mellom foresatte og barnehage. Dette er som mange andre systemer noe
som kan være til nytte, men det kan også bli en tidstyv. Vi ønsker derfor sammen med foreldrene å
utvikle en praksis som fungere best mulig for begge parter. I den forbindelse er det viktig å minne
om at foreldrene ved sist foreldreundersøkelse skåret kommunikasjonen mellom dem og
barnehagen veldig høyt, uten Vigilo.
Barnehagen tilbyr også veiledning og kompetanseutvikling til andre barnehager knyttet til arbeidet
med barn med autisme og barn med multifunksjonshemminger.
De ansatte hos oss deltar kontinuerlig i å videreutvikle tilbudet og kompetansen vår gjennom
kursing innen f. eksempel Eibi-Pih- (Frambu.stat.ped.Habu)
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

4,04

2,17

2,3

Fravær langtid (%)

2,01

2,14

3,7

Nærvær (%)

93,95

95,69

93

Antall HMS avvik

0

2 000

Antall Kvalitets avvik

0

2 000

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Fravær

94

21,15
75

40

80

88,12

70

90

Utvikling siste tertial
Vi er godt fornøyd med nærværet
vårt. Selv om enheten legger stor
vekt på nærvær og trivsel er det verd
å minne om at vi har mange eldre
arbeidstakere og at det ofte er
tilfeldigheter som påvirker nærværet .

Tiltak

Fokus på nærvær ikke på fravær.
Tett oppfølging av ansatte i
risikosonen.

HMS avvik

Alle ansatte har hatt opplæring i
hvordan melde avvik. Lastet ned app
på mobil.
Likevel ser vi at det ikke brukes.
Satsingsområde for HMS-utvalget

Kvalitets avvik

Satsingsområde for HMS-utvalget.

Årsverk

Antall årsverk varierer med antall
barn og antall barn med store
funksjonsnedsettelser

Andel ansatte heltid

Andel deltid handler om innvilgede
uførepensjoner ,delvis
førtidspensjoner og ønske om
redusert stilling i en periode.

I den grad det lar seg gjøre tilbys fast
ansatte med lavere stillingsbrøk enn
100 % vikariater .For tiden er
situasjonen krevende mht. Barn og
ungdomsarbeidere i Arendal
kommune.

Gj.snittlig stillingsstørrelse
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49 Barnehager sentrum øst (1452)
49.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1452

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Barnehager sentrum øst
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter
Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger
Andre inntekter
Sum inntekter
SUM NETTO

7 792 560

8 344 845

552 285

7

298 441

404 007

105 566

35

8 091 001

8 748 852

657 851

8

-1 211 378

-1 088 114

123 264

-10

0

-325 897

-325 897

0

-47 819

-417 031

-369 212

772

-1 259 197

-1 831 042

-571 845

45

6 831 804

6 917 810

86 006

1

Oppsummering økonomi
Enheten går mot balanse ved årets slutt. Merforbruk pr. 2. tertial skyldes periodisering av
foreldrebetaling, og utestående refusjoner fra pedagogiske tjenester. Det er fulle barnegrupper i
begge barnehagene.
Utgifter
Lønnsutgifter har merforbruk som skyldes periodisering av lønnsutgifter til ekstraressurser og
miljøressurser som dekkes av pedagogiske tjenester.
Inntekter
Utestående brukerbetaling skyldes redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for familier med lav
inntekt, som periodiseres.

49.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Enheten er i en endringsprosess i forhold til ny pedagognorm og ny bemanningsnorm som ble
gjeldende fra 1.august 2018. Prosessen med å endre en hverdag, som personalet har vært kjent
med og jobbet med i mange år, tar tid og må vurderes fortløpende. Foreløpig er enheten i en
utprøvingsfase, der møtestruktur, vaktsystem, tid til planlegging endres og prøves ut i nye
varianter. Et slikt kritisk perspektiv på egen praksis, og på organisasjonsstrukturen, er viktig for å
nå målet om å være en lærende organisasjon. Enheten arbeider seg mot en best mulig
organisering av hverdagen til beste for barn.
Enheten tar imot ungdomsskoleelever fra 8.trinn fra Birkenlund skole hver uke. Det har også vært
2 praksiskandidater fra NAV i arbeid i barnehagene, med mål om å fullføre fagbrev i barne- og
ungdomsarbeiderfaget. Enheten har 1-2 lærlinger til enhver tid. I vinter ble Møllers barnehage med
i et forskningsprosjekt i regi av UiA i Grimstad. «Hvordan blir flyktningbarn og deres familier mottatt
i norske barnehager». Forskningsprosjektet går over 2 år.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen understreket at ansatte i enheten ønsket mer kurs og opplæring. I
Arendal kommune ble det vinteren 2018 startet opp en felles kompetanseheving for pedagogiske
ledere. Fokus er på ledelse, ny rammeplan og temaet: «Livsmestring og helse». Enhetens
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pedagoger deltar, og er svært fornøyd med tilbudet. Resten av personalet blir også involvert
gjennom å lese deler av pensumet, som vi siden diskuterer i grupper.
Innføring av nytt kommunikasjonssystem, Vigilo, har tatt en del tid og oppmerksomhet i
personalgruppa siste tertial. Ansatte har kommet godt i gang. I neste omgang handler det om å få
foreldrene til å bruke det aktivt i hverdagen. Målet er å øke informasjonsflyten mellom hjem og
barnehage. Som brukerundersøkelsen viser, er det noe enheten må arbeide mer med.
Ut fra brukerundersøkelsen valgte personalet å ha et ekstra fokus på uteområdet og uteleken i
begge barnehagene. Både en opprustning av lekeapparater, og en holdningsendring i forhold til
den voksnes ansvar og rolle i uteleken. Arbeidet fortsetter gjennom hele 2018.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Det blir gjennomført ca. 7-8 møter i HMS-utvalget pr. år. Mål for HMS arbeidet er: Helsefremmende
arbeidsmiljø, spesielt med fokus på kommunikasjon og raushet.
HMS- utvalget har hatt fokus på sosiale treffpunkt i 2018. Studietur til Oslo i juni 2018 var ett av
tiltakene. Det ble både sosialt og faglig.
Personalet har hatt gjennomgang av forventningsavklaring og roller i forbindelse med
nyansettelser.
Det har vært et stort fokus på nærvær de siste årene, spesielt langtidsfraværet har vært
utfordrende. Nærværet i 2018 har økt noe.
På planleggingsdag i august hadde enheten en gjennomgang av beredskapsplaner,
risikovurderinger og HMS-rutiner. I 2. tertial har oppfølging av vernerundene i juni vært sentralt.
Temaet om «Bevegelsesglede og ergonomi» har fått gode tilbakemeldinger. Barna får god
mestringsfølelse, og personalet har fokus på varierte arbeidsstillinger og bevegelsesmønstre.
Tjenester
Leke- og læringsmiljø: Målet er «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet».
Enhetens fokus er på barnas lek, og betydningen av at den voksne er tilstedeværende og
oppmerksom. Personalet har fokus på relasjonskompetanse, og den voksnes ansvar for
relasjonene.
Fortsatt arbeider enheten med implementering av ny rammeplan og innføring av ny årsplan.
Enheten har laget en halvårsplan som fungerer godt, der tydelige mål og satsingsområder er
definert.
Språkutvikling må fortsatt ha et stort fokus. En av avdelingene har stor grad av flerspråklige barn.
Det er utfordringer knyttet til at mange barn med språklige utfordringer er konsentrert på en
avdeling. Leken blir ekstra viktig i denne sammenhengen. I lek lærer barn språk fordi det er
nødvendig og lystbetont. Lek er gøy, og motivasjonen for å kommunisere med verbalt språk i lek
blir stor.
«Være sammen» er fortsatt grunnleggende for all aktivitet i barnehagen, og er en væremåte som
må være automatisert gjennom hele dagen.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Ble gjennomført juni 2018.

Tertialrapport

138(162)

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,7

1,4

Fravær langtid (%)

13,3

7,56

Nærvær (%)

84,9

91,04

93

90

Antall HMS avvik

7

2 000

10

Antall Kvalitets avvik

3

2 000

10

Årsverk antall

19,9

20,50

Andel ansatte heltid (%)

54

40

60

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

79

70

80

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

-6,02 % siden 2. tertial 2017.

Fortsette med prosjektet «Ergonomi
og bevegelsesglede». Fokus på god
sykemeldingsoppfølging.

HMS avvik

Ingen avvik i 2. tertial

Alle ansatte har hatt opplæring i
hvordan melde avvik. Lastet ned app
på mobiltelefoner.

Kvalitets avvik

I 2. tertial 2 avvik.

Fortsette diskusjon om hva et
kvalitetsavvik kan være.

Årsverk

Pga. pedagognormen har
barnegruppa blitt redusert med 2
barn. Stillingshjemlene ble
tilsvarende redusert.

Ingen endringer fremover.

Andel ansatte heltid

Stabilt

Viktig at ansattes livssituasjon og
helse avgjør hvor mye «riktig»
stillingsprosent er for hver enkelt.

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Stabilt

Alle ansatte har fått tilbud om å øke
sin stilling når det har vært noe ledig.
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50 Stinta barnehageenhet (1453)
50.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1453

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Stinta barnehageenhet
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

9 813 168

9 837 591

24 423

0

386 410

557 482

171 072

44

Sum utgifter

10 199 578

10 395 073

195 495

2

Brukerbetalinger og salgsinntekter

-1 770 762

-1 787 547

-16 785

1

0

-302 229

-302 229

0

-62 475

-288 395

-225 920

362

-1 833 237

-2 378 171

-544 934

30

8 366 341

8 016 902

-349 439

-4

Andre driftsutgifter

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger
Andre inntekter
Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Enheten er i økonomisk balanse.
Inntekter
Inntektene er høyere enn budsjett, noe som skyldes refusjoner og kompetansemidler

50.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien er et godt utgangspunkt for å styrke samhold og engasjement i enheten.
Vår daglige kommunikasjon, med barn, foreldre og personalet legger grunnlag for hvordan vi møter
og ivaretar hverandre.
Vi har månedlige gruppemøter med alle ansatte hvor etisk refleksjon rundt egen praksis blir belyst
og reflektert rundt. Innfallsvinkelen nå har vært livsmestring, på hvordan vi kan bidra, legge til rette
for, ivareta, støtte, veilede der det er behov.
Vi arbeider for å ha en løsningsorientert tilnærming til de utfordringer som møter oss i det daglige.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Sist medarbeiderundersøkelse viste positive resultat i forhold til autonomi, mestringsledelse,
kollegastøtte og fleksibilitetsstøtte.
Brukerundersøkelsen ga oss også gode resultater, og våre tiltak i samarbeid med foreldrene på
foredling og forbedring har vært:
Foredle: Trivsel i barnehagen
Barnet mitt føler seg trygg på personalet
Forbedre: Daglig informasjon til foreldre
Ute og innemiljø, også med tanke på hygienetiltak
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har hatt jevnlige møter i HMS-utvalget.
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«Terskelen» for å melde avvik, har avtatt noe og bidrar til at vi i felleskap tar ansvar innenfor flere
områder.
HMS- utvalget har i denne perioden arbeidet prosessorientert og bidratt konstruktivt.
Tjenester
Gjennom vårt arbeid med livsmestring har vi økt bevisstheten på hvert enkelt barns behov og
hvordan vi best mulig kan anerkjenne, støtte og veilede. I tilvenningsperioden vi nå har hatt og
fortsatt har, er trygghet, både for foreldre og barn grunnleggende.
Vi har fortsatt med «lekelyst», noe som har bidratt til både fornying og gjenbruk av materialer for å
inspirere til lek, både for voksne og barn. Det gjelder både ute - og innemiljøene våre. Lekelyst
omhandler også voksnes rolle og tilrettelegging i lek.
Gjennom en økt bevissthet på vår daglige kommunikasjon med foreldre, spesielt ved henting, har
vi fått gode tilbakemeldinger på at foreldre får god, konstruktiv og nyttig informasjon, samtidig som
det er rom og forståelse for at personalet ikke alltid har like mye mulighet for å gi tilbakemeldinger,
når andre barn krever sin oppmerksomhet, det er færre ansatte på ettermiddag osv.
Begge barnehagene er p.t. fylt opp. Vi har derfor ikke kunnet ta inn barn som står på venteliste,
fordi det vil utløse en økning i bemanningen.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,5

1,1

2,9

Fravær langtid (%)

3,3

2,8

3,1

Nærvær (%)

94,2

96,1

93

94

Antall HMS avvik

2

2 000

10

Antall Kvalitets avvik

3

2 000

10

Årsverk antall

24,6

25,81

Andel ansatte heltid (%)

71,4

75,9

40

75

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

88 %

89 %

70

92

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

Lite fravær, skyldes nok også årstid

Hygienetiltak og Raskere Frisk

HMS avvik

noe økning

Rask respons på avviksmeldinger
med tiltak

Kvalitets avvik

noe økning

Rask respons på avviksmeldinger
med tiltak

Årsverk

Er justert etter antall barn

Andel ansatte heltid

Høyere enn kommunens mål

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Høyere enn kommunens mål
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51 Jovannslia barnehageenhet (1454)
51.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1454

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Jovannslia barnehageenhet
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter
Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter

9 375 227

9 674 200

298 973

3

383 104

327 131

-55 973

-15

9 758 331

10 001 331

243 000

2

-1 616 685

-1 602 537

14 148

-1

0

-387 398

-387 398

0

-63 127

-82 290

-19 163

30

-1 679 812

-2 072 225

-392 413

23

8 078 519

7 929 106

-149 413

-2

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger
Andre inntekter
Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Enheten er beregnet å være i budsjettbalanse ved årsslutt.
Utgifter
Enheten har litt høyere lønnsutgifter enn beregnet, dette skyldes vikarutgifter til sykefravær og økt
bemanning i forhold til barn med særlige behov. Økte utgifter dekkes inn av sykepengerefusjoner.
Inntekter
Enheten har høyere inntekter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig sykepengerefusjoner.

51.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Gjennom året har enheten hatt fokus på etisk bevissthet. Målet er å ha autoritative (varme
grensesettende) voksne i barnehagen. Vi har brukt praksisfortellinger for å reflektere rundt hvordan
vi møter barn og foreldre. Refleksjonene skal sette oss i bedre stand til å møte vanskelige
utfordringer og til å bli bedre sammen med andre.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Vi jobber med resultatene fra brukerundersøkelsen. Enheten har et spesielt fokus på inkluderende
barnehagemiljø, der forebygging av mobbeatferd og mål om at alle barn skal oppleve vennskap i
barnehagen er viktige. Temaene har hatt fokus både på foreldremøter, personalmøter og på
planleggingsdager. Temaene informasjon og medvirkning er også områder vi jobber med.
I personalgruppen har vi fokus på et godt arbeidsmiljø, der mestringstro og kompetanseheving har
fokus.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Vi har de siste årene hatt fokus på arbeidsglede i enheten. Fremdeles jobber vi med at
kommunikasjonen skal fungere godt på tvers av avdelinger, dette for å fremme samarbeid og felles
ansvarsfølelse både ved sykefravær og ellers. Vi har hatt fokus på sammensetning av team inn
mot et nytt barnehageår. Målet har vært å sette sammen team som jobber godt sammen og som
kan utfylle hverandre. Gjennom hele 2018 har vi tilrettelagt og motivert for kompetansedeling, der
Tertialrapport
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målet er å være en lærende barnehage. Enheten har utarbeidet kompetanseplan som skal sikre at
vi til enhver tid har den kompetansen som trengs.
Tjenester
Enheten har jobbet for å sikre at alle barn møter et positivt og stimulerende læringsmiljø i
barnehagen. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig
samhandling. I høst har vi satt dagsorden mht. hvordan vi tilrettelegger og inspirerer for ulike typer
lek både ute og inne.
Som en del av prosjektet inkluderende barnehage og skolemiljø har enheten jobbet med begrepet
mobbeadferd i barnehage, hvordan oppdage og håndtere dette. Temaet har også hatt fokus på
foreldremøte.
Innen realfag har enheten hatt som mål å øke barnas læring og motivasjon i matematikk og
naturfag. Vi har hatt lekbasert læring som tilnærming, der vi har prøvd å ta vare på og utvikle
barnas nysgjerrighet og interesse i naturen.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens
mål 2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,01

0,95

2

Fravær langtid (%)

8,89

4,03

8

Nærvær (%)

89,1

95,02

93

90

Antall HMS avvik

0

2 000

20

Antall Kvalitets avvik

4

2 000

20

Årsverk antall
Andel ansatte heltid (%)

25,6

24,5

67

65

40

67

86,20

70

88

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

Enheten har hatt nedgang i både korttids og
langtidsfravær i både 1. og 2. tertial.
Jovannslia barnehage har ingen
langtidsfravær så langt i 2018.

Ansatte følges opp gjennom samtaler med leder
og lege, samt tiltaket Raskere frisk har vært
benyttet. Enheten fokuserer på å ha et godt
arbeidsmiljø, der fagutvikling og rett person på
rett plass er viktig.

HMS avvik

Det har vært en underrapportering av avvik i
det nye systemet

Vi skal ha en ny gjennomgang av avviksrutiner i
høst.

Kvalitets avvik

Enheten har hatt noen få kvalitetsavvik.

Avvikene følges opp, og noen av avvikene gir
mulighet for faglige og gode refleksjoner.

Årsverk

Antall årsverk er gått ned som følge av
nedgang i barnegrupper

Andel ansatte
heltid

Enheten ligger over kommunens mål ift.
ansatte på heltid

Gj.snittlig
stillingsstørrelse

Enheten ligger over kommunens mål ift.
gj.snittlig stillingsstørrelse

Tertialrapport
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52 Øyestad barnehageenhet (1455)
52.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1455

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Øyestad barnehageenhet
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter
Andre driftsutgifter
Sum utgifter
Brukerbetalinger og salgsinntekter
Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger
Andre inntekter
Sum inntekter
SUM NETTO

8 138 384

9 264 211

1 125 827

14

345 245

294 521

-50 724

-15

8 483 629

9 558 732

1 075 103

13

-1 554 031

-1 436 545

117 486

-8

0

-813 673

-813 673

0

-60 622

-272 303

-211 681

349

-1 614 653

-2 522 521

-907 868

56

6 868 976

7 036 211

167 235

2

Oppsummering økonomi
Enheten har et merforbruk på lønnsutgifter og utestående foreldrebetaling. Dette skyldes
utestående lønnsrefusjoner og periodisering av foreldrebetaling.
Det forventes at enheten er i budsjett/regnskaps-balanse ved årets slutt.
Utgifter
Avviket skyldes utestående refusjon på ca. 250 000 kroner fra Skien kommune
(barnevernstjenesten) for miljøressurs januar - juni 2018. Utestående brukerbetaling skyldes
redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for familier med lav inntekt.
Inntekter
Inntektssiden ligger ca. 907 000 kroner over budsjett. Dette skyldes sykepengerefusjoner fra NAV

52.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien er med oss i ulike sammenhenger; personalmøter, planleggingsdag og
HMS-møter. Vi har fortsatt valgt å ha fokus på Etisk refleksjon i denne perioden også. Det har blitt
jobbet med forskjellige dilemma vi som personal kan komme opp i og hvordan vi håndterer disse.
Dette har vi gjort på personalmøter og på planleggingsdager.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Med innføring av nytt nettbasert barnehageprogram, Vigilo, håper vi å få økt informasjonsflyten
mellom barnehagen og hjem, noe som brukerundersøkelsen viste at vi hadde forbedringspotensial
på.
Enheten hadde en lav svarprosent på sist medarbeiderundersøkelse. Vi har satt oss et mål om å få
høyere prosentandel som svarer på neste undersøkelse.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Hovedmål: Skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av trivsel og arbeidsglede.
Vi har fortsatt fokus på disse områdende:
Tertialrapport
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•
•
•
•
•

Gode ergometriske løsninger.
Fokus på samspill i personalgruppen og fokus på å løse konflikter som oppstår
Fokus på mestringsglede og mestringsklima
Gjennomgang av beredskapsplaner og tiltakskort ved oppstart nytt barnehageår
Etisk refleksjon

Det har blitt gjennomført 6 -7 møter pr. år
Tjenester
Ordinær barnehagedrift.
Enheten har vært gjennom en omorganisering denne perioden. Rykene barnehage har blitt lagt
sammen med Rykene skole, og blitt et oppvekstsenter.
Enheten består nå av Engene barnehage. I tillegg til ny organisering har vi også vært gjennom en
nedbemanning i personalet både på Rykene og Engene. Det har blitt innført en ny pedagognorm
og personalnorm denne høsten. Dette har medført at vi har brukt mye tid på hvordan vi organiserer
gruppene våre slik at hensyn til det pedagogiske tilbudet og barnas sikkerhet blir ivaretatt gjennom
hele åpningstiden fra kl. 07.00 til 16.30.
Satsingsområder denne perioden:
Leke - læringsmiljøer. «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet». Vi ønsker å gi
barna et positivt læringsmiljø som fremmer glede, trivsel, mestring, undring og utvikling. Vi jobber
kontinuerlig med voksenrollen for å oppnå disse målene.
Realfag. Enheten har fokus på at gjennom lek, undring, eksperimentering og hverdagsaktiviteter
skal barna utvikle sin realfagskompetanse
Livsmestring. Vi jobber med kjennetegn på god praksis.
Trygge rammer og et tilstedeværende personale, som anerkjenner og bidrar til barnets livsmestring
•
•

Personalet legger til rette for varierte aktiviteter inne og ute
Personalet er lydhøre og oppmerksomme for barns egne interesser og uttrykk.

Fagområdene i Rammeplanen.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Ja

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,40

1,29

Fravær langtid (%)

13,30

10,6

Nærvær (%)

85,70

87,99

93

93

Antall HMS avvik

3

2 000

25

Antall Kvalitets avvik

3

2 000

25

Årsverk antall

27

13,5

Andel ansatte heltid (%)

67,4

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

86,3

70
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Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

HMS avvik

Det er fortsatt underrapportering av
avvik

Oppfordre ansatte til å rapportere
avvik

Kvalitets avvik

Det er fortsatt underrapportering av
avvik

oppfordre ansatte til å rapportere
avvik

Årsverk

Enheten har vært gjennom en
prosess med nedbemanning i vår,
samtidig som Rykene barnehage fra
og med 1.8.18 har blitt en avdeling
ved Rykene oppvekstsenter.

Andel ansatte heltid

enheten ligger over kommunens mål

Gj.snittlig stillingsstørrelse

enheten ligger over kommunens mål
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53 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (1501)
53.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Beskrivelse
1501

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i
Agder
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter

4 621 771

-242 244

-5

Andre driftsutgifter

1 389 917

-191 060

-12

Sum utgifter

6 011 688

-433 304

-7

-3 846 653

158 413

-4

Sykelønnsrefusjon og refusjon
foreldrepenger

-430 578

-417 242

3 129

Andre inntekter

-141 720

54 532

-28

-4 418 951

-204 297

5

1 592 737

-637 601

-29

Brukerbetalinger og salgsinntekter

Sum inntekter
SUM NETTO

Oppsummering økonomi
Resultatet er i samsvar med forventet utvikling. Det forventes ikke overforbruk i 2018.
Utgifter
Avvik skyldes langtidssykefravær. Vi forventer underforbruk totalt for 2018.

53.2 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Vi har videreført arbeidet fra 1. tertial der vi satte fokus på samfunnsoppdrag, hvilke verdier som
ligger til grunn for vårt arbeide samt hvordan vi samhandler internt i enheten. Våre verdier som
respekt, rettssikkerhet, likebehandling og fellesskapets beste tas inn i kontormøtene vår.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Leder har konkret endret oppfølging av medarbeiderne etter ferien. Det prioriteres mer tid til dette
og planen er ukentlig kontrollgjennomgang med den enkelte medarbeider. Erfaringen er at det er
positivt. Rent praktisk vil det ikke bli samtaler med alle hver uke pga. møter og utekontroller men
den systematiske oppfølgingen med notering av samtalene gir en systematikk som er viktig. Målet
er at ale skal oppleve seg sett og fulgt opp i større grad enn tidligere.
Dette videreføres ut 2018 for så å bli evaluert.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
HMS utvalget har ikke hatt aktivitet i 2. tertial grunnet langtidssykefravær.
Det har vært arbeidet med ergonomi i perioden. I august hadde vi besøk fra Agder Arbeidsmiljø
IKS som hjalp oss med å tilrettelegge en bedre arbeidsplass for en ansatt. Tiltak er iverksatt og
nødvendig utstyr er nå på plass.
Det er valgt nytt verneombud og medlem av HMS utvalget i september 2018 og første møte i det
nye utvalget ble avholdt 14.09.2018.

Tertialrapport
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Tjenester
Styringsbrevet fra skatteetaten definerer våre mål og satsningsområder.
Vi når sannsynligvis ikke målet om 5 % kontroller i alle kommunene vi betjener. Dette skyldes
ressursmangel og er kommunisert ut til styret vårt samt til skatteoppkreverne vi arbeider for. Vår
styringsgruppe jobber med tiltak for å øke ressursene våre for fremtiden. Vi er mitt i prosessen og i
den forbindelse hentes det inn opplysninger om hva andre kontrollmiljø i region sør leverer. Vi er
sterkt underbemannet i forhold til øvrige kontrollmiljøer og styret søker å løse dette for fremtiden.
Krav til avdekking i 65 % av gjennomførte avdekkingskontroller når vi uten problem. Pr. i dag ligger
vi på 74 %.
Vi deltar i A-krimsenteret i Agder og dette arbeidet følger planene for 2018.
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Pga. sykefravær ble ikke vernerunden gjennomført. Det har vært rapportert inn til HR Arendal
kommune når fristen blei overskredet. Nytt HMS utvalg er på plass i september 2018 og vi avklarer
videre arbeid med HR avdelingen og hovedverneombudet.
Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?

Nei

Vi er midt i kontrollinnspurt 2018 og ønsker å utsette vernerunden til tidlig 2019. Dette for å levere
mest mulig kontroller til samarbeidskommunene våre. Vi avklarer med HR -Arendal kommune.
Alle forhold som ble påpekt under forrige vernerunde er fulgt opp og sjekket ut.
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat
2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

2,09

Fravær langtid (%)

7,8

Nærvær (%)

90

93

Antall HMS avvik

0

0

2 000

Antall Kvalitets avvik

0

0

2 000

11,1

11,3

Andel ansatte heltid (%)

75

83,3

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

,93

,96

70

Årsverk antall

Tertialrapport
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Kommentarer

Fravær

Utvikling siste tertial

Vesentlig reduksjon

Tiltak
En langtidssykemeldt er tilbake i
100 %. Det tilrettelegges med
hjemmekontor hver onsdag for å få
variasjon. Arbeidsoppgaver som
utføres på hjemmekontoret er
definert. Forøvrig tiltak ergonomi på
kontoret.
Vi har fortsatt utfordringer med
sykefravær. vi jobber med
tilrettelegging så langt det lar seg
gjøre.

HMS avvik

Uendret - 0 avvik

Kvalitets avvik

Uendret -0 avvik

Årsverk

Uendret fra 1. tertial -11,3

Andel ansatte heltid

Uendret fra 1.tertial - 83,3 %

Gj.snittlig stillingsstørrelse

Uendret fra 1. tertial – 96 %
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54 Arendal eiendom KF (5001)
54.1 Innledning
Arendal eiendom KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og Arendal
bystyre. Tertialrapporten til styret i Arendal eiendom KF presenteres etter regnskapsloven i tillegg
til regnskap etter kommuneloven. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og
styrende dokumenter for Arendal eiendom KF.

54.2 Økonomisk oversikt drift
Beskrivelse
5001

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Arendal eiendom KF
Brukerbetalinger

0

0

0

0

-33 682 491

-42 332 178

-8 649 687

26

-272 779 226

-246 177 480

26 601 746

-10

Rammetilskudd

0

0

0

0

Andre statlige overføringer

0

0

0

0

-13 860 000

-13 860 000

0

0

Skatt på inntekt og formue

0

0

0

0

Eiendomsskatt

0

0

0

0

Andre direkte og indirekte skatter

0

0

0

0

-320 321 717

-302 369 658

17 952 059

-6

Lønnsutgifter

37 811 036

40 425 363

2 614 327

7

Sosiale utgifter

12 336 250

10 730 056

-1 606 194

-13

102 679 053

99 939 180

-2 739 873

-3

1 330 000

1 558 132

228 132

17

Overføringer

11 757 270

13 477 583

1 720 313

15

Avskrivninger

69 294 077

69 294 077

0

0

Fordelte utgifter

-2 566 664

-2 510 870

55 794

-2

Sum driftsutgifter (C)

232 641 022

232 913 521

272 499

0

Brutto driftsresultat (D = B-C)

-87 680 695

-69 456 137

18 224 558

-21

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

-466 664

-1 074 041

-607 377

130

Gevinst på finansielle instrumenter

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån

0

0

0

0

Sum eksterne finansinntekter (E)

-466 664

-1 074 041

-607 377

130

Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter

58 623 808

58 621 815

-1 993

0

0

0

0

0

66 259 000

66 259 000

0

0

0

0

0

0

124 882 808

124 880 815

-1 993

0

Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse

Andre overføringer

Sum driftsinntekter (B)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i
komm. Tjenesteprod.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
komm. Tjprod.

Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter (F)
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Beskrivelse

Periodisert
budsjett 31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Resultat eksterne
finansieringstransaksjoner

124 416 144

123 806 774

-609 370

0

Motpost avskrivninger

-69 294 077

-69 294 077

0

0

Netto driftsresultat (I)

-32 558 628

-14 943 440

17 615 188

-54

Bruk av tidligere års regnskapsmessig
mindreforbruk

-2 380 208

-3 570 317

-1 190 109

50

Bruk av disposisjonsfond

-2 733 336

-4 100 000

-1 366 664

50

Bruk av bundne fond

-3 853 976

-5 780 965

-1 926 989

50

Sum bruk av avsetninger (J)

-8 967 520

-13 451 282

-4 483 762

50

2 920 816

4 381 233

1 460 417

50

0

0

0

0

2 380 208

3 570 317

1 190 109

50

0

0

0

0

5 301 024

7 951 550

2 650 526

50

-36 225 124

-20 443 172

15 781 952

-44

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Sum avsetninger (K)
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk
(L = I+J-K)

Økonomisk oversikt drift
Andre salgs- og leieinntekter er noe høye i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak
at det er regnskapsført ni måneder med leieinntekter på bolig.
Det er høy aktivitet på drift og vedlikehold, noe som medfører at vi ligger noe over budsjett på
eiendomsdrift. Driftsposter, totalt sett for foretaket, er i henhold til budsjett.
Spesielle utfordringer
Det er rapport på et høyt forbruk på vedlikeholdsposter spesielt relatert til faste kostnader til
lovpålagte oppgaver innenfor branntekniske anlegg, elektriske anlegg, heis og ventilasjon, samt
vannprøver og serviceavtaler. Dette innebærer behov for en stram styring resterende måneder i
2018 og en bekymring knyttet til forventet reduksjon av vedlikeholdsetterslepet.
En betydelig utfordring er renhold på idrettshaller mht. fjerning av klister. Dette arbeidet krever
kjemikalier og verneutstyr som betyr at lag og foreninger ikke selv kan utføre arbeidet. Kommunen
har ikke prioritert en tilleggs bestilling av slike arbeider som vil medføre at problemet vil være
økende. Arendal eiendom har ikke mulighet til å ta slike tilleggsoppgaver innenfor eget budsjett.
Energikostnader må forventes å få en økning i 2018 sett i forhold til 2017. Årsaker til dette er både
en svært kald vinter, en varm sommer med økte kostnader til kjøling og økte strømpriser.
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54.3 Skjema 2A - Investering
Regnskap
31.08.2018

Tall i 1 000 kr
Investeringer i
anleggsmidler

Opprinnelig
budsjett 2018

Forbruk %
budsjett

Regulert
budsjett 2018

Regnskap %
regulert
budsjett 2018

136 252 000

147 666 000

92,27

257 919 000

52,83

2 284 000

17 200 000

13,28

17 200 000

13,28

138 536 000

164 866 000

84,03

275 119 000

50,35

-

-100 858 000

-

-199 673 000

-

Inntekter fra salg av
anleggsmidler

-7 098 000

-17 200 000

41,27

-17 200 000

41,27

Tilskudd til investeringer

-4 017 000

-2 800 000

143 ,46

-2 900 000

138,52

-23 832 000

-26 808 000

88,90

-33 764 000

70,58

-1 652 000

-

-

-

-

-36 599 000

-147 666 000

24,78

-253 537 000

14,44

Bruk av avsetninger

-2 100 000

-17 200 000

-21,21

-17 200 000

-12,21

Overført fra
driftsregnskapet

-4 831 000

-

-

-4 382 000

110,25

Sum finansiering

-43 081 000

-164 866 000

26,13

-275 119 000

15,66

Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Bruk av lånemidler

Kompensasjon for
merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån
og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

Udekket/udisponert

95 456 000

Skjema 2A - investering
Investeringsregnskapet i 2. tertial viser at vi ligger under revidert budsjett. Dette skyldes i hovedsak
betalingsplan for Roligheden skole og at flere mindre prosjekt er igangsatt men faktura ikke ennå
belastet.
Avslutning av investeringsprosjekt
Prosjektnr.

Tekst

06173

Etterarbeid boligfelt 2013

06240

Budsjett

Regnskap

Mer/mindreforbruk

200 000

3 780

196 220

Arendal gamle rådhus – rehab.

5 395 897

5 395 897

0

06351

Kunstarena Bomuldsfabrikken 2016

8 200 000

9 785 571

-1 585 571

06354

P-hus torvet 2016

151 462

-

151 462

06365

Tv i kommunale leiligheter og omsorgsbygg

579 904

579 904

0

06392

SD løsning barnehager 2017

500 000

422 123

77 877

06420

Stemmehagen barnehage - bod 2017

300 000

116 611

183 389

06426

Transportmidler miljøvennlig 2018

600 000

548 200

51 800

15 927 263

16 852 086

-924 823

Sum

Kommentarer
Prosjekt 06351:
AEKF kom inn i sluttfasen hvor prosjektet skulle utlyses for konkurranse. Utarbeidet grunnlag virket
solid og gjennomarbeidet.
Det ble valgt tradisjonell hovedentreprise, da en vurderte dette som det beste alternativ for denne
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spesielle oppgaven. Beskrivelsen ble utarbeidet med regulerbare mengder i poster. I
kalkyleberegninger ble det avsatt 15 % som uforutsett for å fange opp mengderegulering og
usikkerheten i prosjektet.
Underveis ble det avdekket forhold som utløste endringer, slik som utvidet fjellsikring og endring av
fundamentering. Det ble også avdekket ustabilitet i selve konstruksjonen etterhvert som
monteringen skred fremover. Prosjektet fikk en overskridelse på om lag 19 %, dette skyldes i korte
trekk:
•
•
•
•

Utvidet fjellsikringstiltak
Endring av fundamentering
Feilberegning av mengde stål i tilbudsbeskrivelsen
Utvidet mengde stålarbeid pga. ustabilitet i konstruksjon

54.4 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2018
Driftsbudsjett
Ansvar

Driftsbudsjett, forslag til endring

AE KF

Renhold legevakt

AE KF

Husleie innleide bygg

AE KF

Korrigering mellom AE KF og AK

Sum endring

Økte utgifter / reduserte
inntekter

Reduserte utgifter / økte
inntekter

202 000
2 550 000
2 348 000
2 550 000

2 550 000

1.august overtok Arendal eiendom KF renhold på legevakten. Foretaket fikk en ansatt fra
kommunen og i den forbindelse må budsjettet overføres foretaket. Dette må videre innarbeides i
budsjett 2019.
Investeringsbudsjett
Prosjektnr.
06464

Investeringsbudsjettet, forslag til
endring
Røed avlastning, forprosjekt

Økte utgifter / reduserte
inntekter

Reduserte utgifter / økte
inntekter

500 000

Økt opplåning

400 000

Mva. kompensasjon

100 000

Sum endring

500 000

500 000

Forprosjekt Røed avlastning er nødvendig å igangsette umiddelbart av hensyn til forventet fremdrift
fra bystyrets side. Selve byggeprosjektet er planlagt igangsatt i løpet av 2019.

54.5 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Kommunens arbeidsgiverstrategi hensyntas ved følgende arbeidsprosesser i Arendal eiendom:
•
•
•
•

Sertifisert etter HMS-system OHSAS 18001 som innebærer sterkt fokus på helse- miljø og
sikkerhet med kvalitetskontroll av Det Norske Veritas. Dette innebærer god intern
kommunikasjon om viktige tema som ivaretar arbeidsmiljøet og trivsel for alle ansatte
Det er tett oppfølging av den enkelte sykemeldte og det gjøres en kartlegging av årsaker og
aktuelle tiltak for å bringe den sykmeldte tilbake på jobb. Vi fortsetter det tette samarbeidet
med NAV, fysioterapeut, Agder Arbeidsmiljø og lege ved behov.
Sammen med kulturutviklende samlinger for alle bidrar dette til et godt arbeidsmiljø for
ansatte i Arendal eiendom
Faglig utvikling for alle ansatte skal ivaretas ved kartlegging og kompetanseplan for alle
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•
•
•

avdelinger
Plan for ledelsesutvikling og mellomlederopplæring skal rulleres kommende år hvor
målsettingen er ha tydelig og tilstedeværende ledelse på alle nivå
Arendal eiendom skal utvikle en organisasjonsform tilpasset oppgaver og utfordringer i
fremtiden
Arendal eiendom skal gjennomføre kundeundersøkelser hvert 2.år og la kundefokus være
sentralt i alt utviklingsarbeid

Medarbeider- og brukerundersøkelser
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i 2017 i samarbeid med kommunen. Resultatene ble
lagt frem for Arendal eiendom i desember. En foreløpig gjennomgang av resultatene viser at det er
tilfredsstillende utvikling på de fleste områdene og at foretaket i hovedsak ligger likt eller bedre enn
landsgjennomsnittet i kommune Norge.
For å ha en strukturert og god tilnærming til oppfølging vil resultatene bli gjennomgått i den enkelte
avdeling første del av 2018.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
· HMS-håndboken og HMS dokument revideres årlig
· Opplæring / gjennomgang av prosedyrer, avvik, SJA og HMS håndboken
· Intern revisjon gjennomføres i siste kvartal 2018
· Førstehjelpskurs avholdes oktober og november 2018
· HMS er fast punkt på alle personalmøter
· Sikker jobb analyse (SJA) - antall registrert 27
· Avviksmeldinger - antall rapportert 21
Foretakets HMS-utvalg er sammensatt av lokale tillitsvalgte, verneombud, KHMS-leder og ledelse.
Utvalget har gjennomført 5møter i 2018 og behandlet 33 saker. Utvalget behandlet saker som
avvik, sykefravær og arbeidsmiljø, prosedyrer og SJA opplæring.
Andre saker/temaer har vært eventuelle tiltak mot seksuell trakassering, fellesarrangementer,
vernerunder, internrevisjon og revisjon OHSAS og nytt HMS dokument
Tjenester
Det er iverksatt 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.
Det pågår en videreføring av kvalitetsarbeid etter OHSAS18001 (HMS). Videre gjennomføres
forberedelser til innføring av ISO14001 (Miljø/miljøledelse).
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

Nei

Vernerunder gjennomføres i forkant av revisjon av OHSAS 18001 hvert år. Evalueres i ledelsens
gjennomgang.
Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/
gjennomført høsten 2017?
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2018

Enhetens mål
2018

94

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

1,08

2,74

Fravær langtid (%)

3,68

4,22

Nærvær (%)

94,52

93,04

93

21

21

2 000

Antall Kvalitets avvik

1840

2107

2 000

Årsverk antall

131,5

133

64

64

40

84,4

85,8

70

Antall HMS avvik

Andel ansatte heltid (%)
Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

Kommentarer

Utvikling siste tertial

Tiltak

Fravær

Liten økning

Tett oppfølging av den enkelte
sykmeldte

HMS avvik

Ingen økning

Fast punkt på alle relevante møter

Kvalitets avvik

Årsverk

Liten økning

Andel ansatte heltid

Samme nivå som tidligere

Gj.snittlig stillingsstørrelse

54.6 Vedtak i foretakets styre
2. Tertial 2018 Arendal eiendom KF
Styret Arendal Eiendom KF har behandlet saken i møte 17.09.2018 sak 18/21
Vedtak:
Styret i Arendal eiendom KF vedtar 2. tertialrapport med foreslåtte budsjettendringer.
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55 Arendal havnevesen KF (6001)
55.1 Innledning
Arendal havnevesen KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og
Arendal bystyre. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og styrende
dokumenter for Arendal havnevesen KF.
Arendal havn forventer et samlet økonomisk overskudd fra driften 2018, der ordinær havnedrift gir
et godt overskudd og muliggjør oppbygging av fond i tråd med føringer fra Bystyret. Samtidig
pekes på at havnedrift er volatilt – inntektene vil variere og kostnadskontroll vil fortsatt være viktig.
Småbåt vil ikke nå budsjettert inntekt pga. ledige plasser.
Gjestehavn vil ikke nå budsjettert inntekt pga. bassengknekk, mindre billettinntekter og
reparasjonskostnad- Antall båtbesøk er redusert med 8 % fra i fjor.

55.2 Økonomisk oversikt drift
Beskrivelse
6001

Periodisert
budsjett
31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

Arendal havnevesen KF
Brukerbetalinger

0

0

0

0

-16 540 184

-22 571 741

-6 031 557

36

Overføringer med krav til motytelse

0

-43 056

-43 056

0

Rammetilskudd

0

0

0

0

Andre statlige overføringer

0

0

0

0

Andre overføringer

0

0

0

0

Skatt på inntekt og formue

0

0

0

0

Eiendomsskatt

0

0

0

0

Andre direkte og indirekte skatter

0

0

0

0

-16 540 184

-22 614 797

-6 074 613

37

Lønnsutgifter

4 559 560

3 850 032

-709 528

-16

Sosiale utgifter

1 146 920

977 810

-169 110

-15

Kjøp av varer og tjenester som inngår i
komm. Tjenesteprod.

3 043 000

3 535 632

492 632

16

809 992

3 483 139

2 673 147

330

0

-5 121

-5 121

0

5 990 528

8 985 793

2 995 265

50

0

0

0

0

15 550 000

20 827 285

5 277 285

34

-990 184

-1 787 512

-797 328

81

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

0

-175 784

-175 784

0

Gevinst på finansielle instrumenter

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån

0

0

0

0

Sum eksterne finansinntekter (E)

0

-175 784

-175 784

0

Andre salgs- og leieinntekter

Sum driftsinntekter (B)

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
komm. Tjprod.
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter (C)
Brutto driftsresultat (D = B-C)
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Beskrivelse
Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter

Periodisert
budsjett
31.08.18

Regnskap
31.08.18

Avvik i
kroner

Avvik
i%

1 968 664

1 975 156

6 492

0

0

0

0

0

3 396 664

3 396 664

0

0

0

0

0

0

Sum eksterne finansutgifter (F)

5 365 328

5 371 820

6 492

0

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

5 365 328

5 196 036

-169 292

-3

Motpost avskrivninger

-5 990 528

-8 985 793

-2 995 265

50

Netto driftsresultat (I)

-1 615 384

-5 577 269

-3 961 885

245

Bruk av tidligere års regnskapsmessig
mindreforbruk

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

0

0

0

0

Bruk av bundne fond

0

-209 606

-209 606

0

Sum bruk av avsetninger (J)

0

-209 606

-209 606

0

Overført til investeringsregnskapet

0

0

0

0

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

0

1 615 368

0

-1 615 368

-100

0

0

0

0

1 615 368

0

-1 615 368

-100

-16

-5 786 875

-5 786 859

Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Utlån

Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Sum avsetninger (K)
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L =
I+J-K)

Tertial 2-2018 pr. ansvar
Beskrivelse
6001002

Avvik
i%

4 015 007

-301 785

-7

-4 422 664

-5 703 713

-1 281 049

29

-105 872

-1 688 706

-1 582 834

1 495

8 621 576

10 331 784

1 710 208

20

-10 056 664

-15 204 365

-5 147 701

51

-1 435 088

-4 872 581

-3 437 493

240

1 986 432

2 860 551

874 119

44

-2 060 856

-2 092 109

-31 253

2

-74 424

768 442

842 866

-1 133

Sum utgift

0

0

0

0

Sum inntekt

0

0

0

0

Sum netto

0

0

0

0

Sum netto
Arendal havnevesen
Sum utgift
Sum inntekt
Sum netto
Gjestehavn
Sum utgift
Sum inntekt
Sum netto
6001004

Avvik i
kroner

4 316 792

Sum inntekt

6001003

Regnskap
31.08.18

Småbåthavn
Sum utgift

6001001

Periodisert
budsjett 31.08.18

Kiosk
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6001005

Gjestehavna spisested
Sum utgift

0

0

0

0

Sum inntekt

0

0

0

0

Sum netto

0

0

0

0

7 605 896

8 985 793

1 379 897

18

-5 990 528

-8 985 793

-2 995 265

50

1 615 368

0

-1 615 368

-100

Sum utgift

0

0

0

0

Sum inntekt

0

0

0

0

Sum netto

0

0

0

0

6001006

Fellesområde
Sum utgift
Sum inntekt
Sum netto

6001007

Badeanlegg

Drift
Den ordinære havnedrift går økonomisk meget godt – inntektene er større enn budsjett skyldes
rigg opphold, og generell økt aktivitet, økt salg av strøm.
1 etablert leietaker har fått innvilget redusert årlig leie 2018 med 400 000 kroner.
1 ny leietaker vil gi økte leie inntekter med ca. 250 000kr
Endring for ordinær havn vil være økte inntekter på ca. 2,9 mill. kroner over budsjettforventning
Småbåt vil ikke nå budsjettforventning. Reduserte inntekter på ca. 600 000 kroner pga. mye ledige
plasser i småbåthavnene.
Gjestehavn forventes med ca. 500 000 kroner lavere inntekter -og underskudd pga. basseng
knekk. Tapte billettinntekter utgjør 230 000 kroner - direkte kostander ca. 150 000 kroner.
(Forutsetter forsikringsutbetaling på 680 000 kroner)

55.3 Skjema 2A - Investering
Tall i 1 000 kr
Investeringer i anleggsmidler

Regnskap
31.08.2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap %
regulert
budsjett 2018

Regulert
budsjett 2018

16 506

17 300

44 820

63

Avdrag på lån

0

0

0

0

Avsetninger

0

0

0

0

16 506

17 300

44 820

63

Bruk av lånemidler

0

-16 300

-43 820

0

Inntekter fra salg av anleggsmidler

0

0

0

0

Tilskudd til investeringer

0

-1 000

-1 000

0

Kompensasjon for merverdiavgift

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

0

0

0

0

Andre inntekter

0

0

0

0

Sum ekstern finansiering

0

-17 300

-44 820

0

Bruk av avsetninger

0

0

0

0

Sum finansiering

0

-17 300

-44 820

0

16 506

0

0

Årets finansieringsbehov

Udekket/udisponert

Tertialrapport

158(162)

Prosjekt11476 - Oppgradering lokaler for redningsselskapet. ramme 2,8 mill. kroner. Prosjektet
gjennomføres ikke nå. Avsluttes uten forbruk
Nytt prosjekt etableres: (Ref. vedtak formannskapet august 2018) Infrastruktur Eydehavn etablert
med 2,8 mill. kroner.
Havn har inngått ny 2 + 2 årig leiekontrakt med ny kunde Eydehavn og må tilrettelegge
infrastruktur for ny kunde.
Avslutning 3 prosjekt:
11030 Kjøp av areal 3 425 704 kroner
11101 Småbåthavn plan og produksjon 3 680 442 kroner
11340 Småbåthavn Barbubukt / Tollboden 2 458 273 kroner
Prosjekt 11472: Forurensingsopprydding Steikeritomta. 3 mill. kroner 2018. Prosjektet skyves noe
til 2019 og med fysisk gjennomføring 2020
Investeringsmidlene, 3 mill. kroner overføres til 2019.
Prosjekt 11459 Kundeprosjekt Prosjektet har merforbruk på 600 000 kroner - dette vil øke til
ca. 1,2 mill. kroner. Gjelder ny HW trafo for ny kunde. Infrastrukturarbeider til ny adkomst og sikring
av ISPS området.
Merforbruk forventes på 1 200 000 kroner. Bystyret bes godkjenne økt låneramme.
Prosjekt 11390 Lokal fergeleier: Nytt fergeleie Krana ikke godkjent kommuneplanutvalg. Prosjektet
gjennomføres ikke som forutsatt- kun delvis gjennomføring. Innsparte midler i prosjektet foreslås
senere benyttet til nedbetaling lån.
Nytt Prosjekt: NY gangvei og arealer utfylling Kittelsbukt. Viser til mulighetsstudie fremlagt for
Bystyret høst 2018. Havn gjennomfører nå reg. plan, og div forundersøkelser. Prosjektet er i
tidsnød i forhold til oppstart P-Hus Tyholmen og bruk av steinmasser til utfylling. Forarbeidene er
stipulert til ca. 600 000 kroner til ferdig planverk som bør lånefinansieres.

55.4 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2018
Driftsbudsjett
Ansvar

Driftsbudsjett, forslag til
endring

Økte utgifter / reduserte
inntekter

Havn 1200

2 900 000

Småbåt

600 000

Gjestehavn 1400

500 000

Avsetning disp.fond
Sum endring
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Reduserte utgifter / økte
inntekter

1 800 000
2 900 000

2 900 000
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Investeringsbudsjett
Prosjektnr.

Investeringsbudsjettet,
forslag til endring

Økte utgifter / reduserte
inntekter

11459 Kundeprosjekt

Reduserte utgifter / økte
inntekter

1 200 000

11476 Redningsselskapet
Ny Infrastruktur
Ny Kittelsbukt plan

2 800 000
2 800 000
600 000

Økt låneopptak
11111 prod. brygger
Sum endring

2 400 000
600 000
5 200 000

5 200 000

Prosjekt 11459 Kundeprosjekt Eydehavn merforbruk. Ny HW trafo Pålsodden. Planering,
asfaltering, sikkerhet, ny adkomstvei ISPS forpliktelser i kundekontrakt. Økt låneopptak
på 1 200 000 kroner.
Prosjekt 11476 - oppgradering lokaler for redningsselskapet: 2,8 mill. kroner. Prosjektet avsluttes
uten forbruk.
Nytt prosjekt: Infrastruktur Eydehavn etablert med 2,8 mill. kroner. (ref. vedtak formannskap).
Investeringen gjøres direkte mot kontrakt og kunde.
Nytt prosjekt gangvei og areal utfylling Kittelsbukt etableres med 600 000 kroner lånefinansiert.
Nytt prosjekt 11111 egenproduksjon flytebrygger.

55.5 Satsingsområder
Arbeidsgiverstrategi
Fortsatt stor arbeidsmengde knyttet til laste og losse operasjoner.
Økende godsmengde, økende antall skipsanløp, økt massehåndtering
Det benyttes mye innleie av eksterne kranførere og hjullasterførere, samt innleie av utstyr.
Det må vurderes 1 fast tilsetning i operatør stilling
1 medarbeider har gått av med alderspensjon. Vedkommende er ikke erstattet. Ansettelsesprosess
vil bli startet høst 2018.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Det må fortsatt jobbes med internt samarbeid
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Havn driver med tungt utstyr og krevende operasjoner. Risiko reduksjon gjøres via prosedyrer,
sjekklister og fokus på sikkerhetskultur.
Tjenester
SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP - SKJÆRGÅRD
Målet for all havnevirksomhet er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og
skjærgård. Havneforetaket har følgende hovedvirksomhetsområder: Industri og trafikkhavn - Rigg
og prosjekthavn - Fiskemottak - Cruise - Småbåt - Gjestehavn.
Eydehavn videreutvikles for å sikre godsoverføring fra vei til sjø, verdiskapning sikres gjennom
transportarbeid, bedriftsetableringer og arbeidsplasser. Ny vei fra havn utenom Eydehavn sentrum
er forsinket, men veien er avgjørende viktig for havnas utvikling.
Nye havne og industriarealer erverves og tilrettelegges for etablering av nødvendig infrastruktur for
nye bedrifter.
Tertialrapport

160(162)

Fysisk sikring, overvåkning og adgangskontroll styrkes
Prosjektstart for opprydding av forurensing på Steikeritomta er forsinket. Frist er 2021 der Arendal
Eiendom KF har et 50 % medansvar for kostnaden.
Ny fiskerikai etablert i Barbu med investeringstilskudd fra Staten.
Cruise trafikken øker med 9 anløp 2018. Arbeidet med å få utvidet passasjen i Galtesund inn i NTP
videreføres. Ensidige begrensinger fra Skagerak los er krevende og konkurransevridende.
Lokalferger: Etablering av sykkelparkering og venteskur i samarbeid med AK og AA
Fylkeskommune. Reg plan for Krana avvist av kommuneplanutvalget.
Gjestehavnen: Besøksindustri. økt sentrumsattraktivitet. Gjennomføre drifts sesong tilsvarende
fjoråret ble ikke mulig pga. bassengknekk. Reparasjon tok ca. 1 måned, og gav reduserte
billettinntekter.
Lovverk og rammebetingelser for havnevirksomheten er i endring.
Havn driver kommersielt uten tilskudd eller overføringer. Inntektene skal dekke alle drifts og
finanskostnader. Bystyret har vedtatt at havn skal ha betingelser og konkurransevilkår på nivå med
konkurrerende havner. Havn skal tilstrebe økonomisk overskudd og bygge opp fond. Den ordinære
havnedriften vil forventelig gi overskudd i 2018
Vernerunde
Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai?

ja

Formell vernerunde gjennomført Eydehavn og gjestehavn
Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering
Styringsindikator

Kommunens mål
2018

Resultat

Enhetens mål
2018

2. tertial 2017

2. tertial 2018

Fravær korttid (%)

0,4

0,7

98

Fravær langtid (%)

1,2

3,5

98

Nærvær (%)

93

Antall HMS avvik

7

2 000

Antall Kvalitets avvik

3

2 000

Årsverk antall

7,7

Andel ansatte heltid (%)

20

40

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)

85

70

Kommentarer
Fravær

Utvikling siste tertial
økende langtidssykdom

Tiltak
ikke arbeidsforårsaket fravær

HMS avvik

7

evaluert og besvart

Kvalitets avvik

3

evaluert og korrigert

Årsverk

nedadgående

ansette 2 nye medarbeidere

Andel ansatte heltid
Gj.snittlig stillingsstørrelse
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55.6 Vedtak i foretakets styre
Havnestyret behandlet og vedtok tertialrapport 2 i møte den 19. september 2018.
Havnestyret ber Bystyret om å godkjenne følgende endringer i havneforetakets
investeringsportefølje:
Prosjekt 11 476 tilrettelegging Redningsselskapet med 2,8 mill. kroner avsluttes uten forbruk.
Nytt prosjekt Infrastruktur tilrettelegging ny kunde etableres med 2,8 mill. kroner lånefinansiert.
Nytt prosjekt gangvei og areal utfylling Kittelsbukt etableres med 600 000 kroner lånefinansiert.
Prosjekt 11459 Kundeprosjekt Eydehavn forventet merforbruk: Ber om økning av ramme med 1,2
mill. kroner lånefinansiert
Nytt prosjekt 11111 egen produksjon småbåtbrygger. Økning låneramme
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