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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. 
2020 har vært et svært spesielt driftsår i Arendal kommune. 
Inngangen til året var preget av svært usikkert og stramt budsjett for kommunens virksomhet, med 
uvanlig krevende forventninger fra bystyret til hva kommuneorganisasjonen skulle levere 
inneværende år. 
Året startet likevel bra, men tegn til nedgang i sykefravær og stabilt god drift i kommunens mange 
tjenesteytende enheter. Så kom covid-19. 
Regjeringen «stengte ned landet» 12. mars, og Arendal kommune har siden hatt løpende 
krisehåndtering knyttet til pandemien parallelt med at tjenestene til innbyggerne har vært levert i 
tilnærmet samme omfang som til vanlig. Dog med mange spesielle tiltak som hjemmeskole, 
adgangsbegrensninger på institusjoner, hjemmekontor, politiske måter gjennomført digitalt, 
luftveisklinikk i en periode, teststasjoner, smittesporing med 12 ansatte i turnus med dag- og 
kveldsskift, jakt på og etablering av lager for smittevernutstyr, svært omfattende 
informasjonsarbeid overfor innbygger og ansatte osv. 
Arendalsuka og det meste av våre øvrige «signatur-arrangementer» ble avlyst eller kraftig redusert 
og knapt noe av frivillig arbeid og kulturliv har kunnet går som normalt. Handelsnæringen og 
serveringsbransjen samt hotellene har hatt store utfordringer og kollektivtransporten underlagt 
sterke begrensninger. 
Tross alt dette viser tertialrapporten for 2. tertial at kommunen er kommet rimelig bra gjennom året 
så langt. Det hefter riktig nok fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til om vi får kompensert 
kommunens covid-19 utgifter fullt ut. Gjør vi det slik regjeringen, i alle fall for kommunesektoren 
samlet, har gitt løfter om, vil 2020 kunne gå ut med et regnskapsresultat som ikke ligger langt unna 
budsjettet totalt sett. Men mye er usikkert. Hva covid-19 – refusjonen til slutt blir, hva inntektene fra 
skatt og rammetilskudd til slutt blir og hvordan regnskapsførte pensjonsutgifter til slutt blir er mer 
usikkert enn normalt på dette tidspunkt av året. 
Regnskapsresultatet for 2020 er ekstra viktig fordi kommunens økonomiske utsikter 2021-24 er 
svært krevende. Bystyret i samspill med kommunens administrasjon har allerede brukt mye tid på 
tilrettelegging av handlings- og økonomiplan for 2021-24 selv om krisehåndtering av pandemien 
har stått høyt på dagsorden hele 2. tertial. 
Det er bred enighet om at både kommunene generelt og Arendal kommune spesielt står overfor 
store økonomiske utfordringer framover. Betydelige omstillinger må til. I denne situasjonen vil det 
være til stor hjelp om de relativt små reservene kommunen har er i behold når 2020 er over. Store 
omstillinger krever noe tid før de økonomiske effektene slår inn, og da kan hver krone kommunen 
har på bok være avgjørende for om resultatet gir balanse hvert år fra og med 2021. 
Arendal 10/10- 2020 
Harald Danielsen 
rådmann  
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2 Økonomiske konsekvenser av koronapandemien pr 2. tertial 
Rådmannen har foretatt en vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien 
både for kommunen totalt og for enhetene. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen nye 
justeringer i driftsbudsjettet i tertialrapporten. 
Tabellen under viser hva kommunen totalt har lagt til grunn i netto økte inntekter (herunder 
vedlikeholdspakken), hva som er frigjort av midler i form av redusert deflator og arbeidsgiveravgift, 
og hva som foreslås kompensert i enhetenes rammer. I sum viser tabellen at det er tilført, frigjort 
eller forventet midler for 125 mill. kroner mens totale kostnader pr 2. tertial summerer seg til 
nærmere 132 mill. kroner.  

Oversikt over økonomiske konsekvenser av korona Endringer 1. 
tertial 

Forslag 
endringer 2. 

tertial 

Kostnader 
enheter som 

ikke 
kompenseres 

Økte inntekter    

Reduksjon frie inntekter (redusert skatteanslag mv) 42 068 000   

Tiltakspakke generell (økte utgifter, bortfall inntekter) -31 683 000   

Tiltakspakke bortfall av foreldrebetaling barnehage/SFO -8 075 000   

Tiltakspakke skjønnsmidler -2 500 000 -2 130 000  

Tiltakspakke vedlikehold  -20 400 000  

Forventet tiltakspakke skjønnsmidler smittevern  -6 000 000  

Forventet økning i frie inntekter  -9 012 000  

 
Økt handlingsrom (frigjorte midler)    

Redusert arbeidsgiveravgift -12 900 000   

Redusert deflator (omdisponering av lønnsavsetning) -3 242 000 -30 000 000  

 
Økte rammer til enhetene    

Tiltakspakke vedlikehold fordeles enheter og foretak  20 400 000  

Kompensasjon for kostnader korona ført på prosjekt 7288 *) 16 332 000 47 142 000 5 794 891 

*) Beløpet i 2. tertial inkluderer utestående faktura på ca. 10 mill. kroner 

 
Økte inntekter 
I den generelle økningen i rammetilskuddet knyttet til korona har Arendal kommune fått 31,68 mill. 
kroner. For inntektsbortfall i skole og barnehage har Arendal kommune fått 8,075 mill. kroner. 
Dette er tatt inn i 1. tertial. Rådmannen forskutterte i 1. tertial også 2,5 mill. kroner i skjønnsmidler 
knyttet til korona som da ikke var fordelt fra fylkesmannen. 
Det er nasjonalt bevilget 400 mill. kroner i skjønnsmidler som fylkesmannen skal fordele. 
Fylkesmannen i Agder har fordelt rundt 25 mill. kroner pr. 2. tertial hvor Arendal er tildelt 4,63 mill. 
kroner i skjønnsmidler. Fylkesmannen har ytterligere rundt 21 mill. kroner rettet mot smittevern 
som ikke er fordelt. Kommunen skal i oktober/november rapportere på 
merkostnader/mindreinntekter knyttet til korona til fylkesmannen og da vil smittevern være særlig 
viktig. Basert på dette foretar fylkesmannen en ny fordeling til kommunene i Agder. 
Regjeringen har i prop. 142 S foreslått å øke den nasjonale skjønnsrammen for 2020 med 
ytterligere 500 mill. kroner, som skal gå til «kommuner som har eller har hatt særlig store utgifter til 
oppfølging av TISK-strategien (strategi for testing, isolering, smittesporing og karantene) i 
forbindelse med store utbrudd av covid-19 i 2020». Proposisjonen forventes ferdigbehandlet i 
Stortinget fredag 9. oktober. Hvor stor andel som kommer til Agder er uavklart. Arendal er i dialog 
med fylkesmannen om omfang på utbruddet kommunen har hatt. 
Basert på bevilgningene over forventer rådmannen at det vil komme en ytterligere inntekt knyttet til 
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skjønnsmidler relatert til korona på 6 mill. kroner. Rådmannen foreslår å øke inntektsanslaget i tråd 
med dette. Anslaget er usikkert. 
Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som ser på merkostnader/mindreinntekter knyttet til 
korona. Arbeidsgruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober slik at regjeringen kan ta 
hensyn til denne i nysalderingen av budsjettet for 2020. Rådmannen er usikker på om det kommer 
økte midler til kommunen i nysalderingen for å dekke merkostnader knyttet til korona. I 2. tertial 
foreslår rådmannen likevel en økt inntektsforventning på 9 mill. kroner. Anslaget er usikkert. 
Rådmannen forventer at regjeringen kompenserer kommunen også utover dette for å dekke 
kommunens faktiske merkostnader. 
Stortinget vedtok i koronatiltak - fase 3, prop. 127 s den 19.6.20, en kommunal vedlikeholdspakke 
hvor Arendal kommune ble tildelt 20,4 mill. kroner. Dette er midler som kommunen skal bruke på 
vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. 
Økt handlingsrom (frigjøring av midler) 
Redusert arbeidsgiveravgift ble disponert i 1. tertial. Anslag er 12,9 mill. kroner. 
Redusert deflator (summen av lønns- og prisvekst) i 2020 skal gi kommunen økt handlingsrom til å 
dekke merutgifter og bortfall av inntekter knyttet til korona. I 1. tertial ble det med bakgrunn i dette 
omdisponert ca. 3,2 mill. kroner fra lønnsavsetningen. Oppdatert anslag på årets lønnsoppgjør, 
etter antatt lønnsvekst på 1,7 %, viser at det kan omdisponeres ca. 30 mill. kroner i 2. tertial. 
Økte rammer til enhetene og foretakene 
Tiltakspakken vedlikehold forslås fordelt på aktuelle enheter/foretak: 

• Arendal eiendom KF: 16,08 mill. kroner, 
• Arendal havnevesen KF: 0,4 mill. kroner, 
• Kultur: 1,36 mill. kroner  
• Kommunalteknikk/vei: 2,56 mill. kroner. 

Enhetene har hatt store merutgifter som følge av korona. For å holde oversikt over dette fører 
enhetene merutgifter og bortfall av inntekter relatert til korona på eget prosjekt 7288 
Merkostnader/inntektstap korona. I 1. tertial ble enhetene kompensert med ca. 16,3 mill. kroner. 
Dette var i hovedsak knyttet til bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO, og utgifter til 
smittevern og beredskapslager. 
Ved kompensasjon til enhetene i 2. tertial er føringer på prosjekt 7288 pr. 14. september lagt til 
grunn sammen med forventet resultat ved årets slutt. Samlet foreslås enhetene kompensert med 
47,1 mill. kroner hvor smittevern og beredskapslager utgjør en stor andel. I tabellen framgår også 
kostnader ført på prosjektet som ikke kompenseres. Dette utgjør ca. 5,8 mill. kroner. I tillegg 
kommer nye føringer på prosjektet i 3. tertial. Kompensasjon pr. enhet framgår av tabellen over 
rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet. 
Hvor mye enhetene samlet er kompensert er vurdert opp mot det handlingsrommet rådmannen ser 
ved 2. tertial (økte inntekter og redusert deflator). Kommunen forventer at totale utgifter for 
kommunen refunderes av staten, dvs. at dette forventes i tillegg til økning i frie inntekter på 9 mill. 
kroner som foreslås justert nå. Det vil likevel ikke bli foretatt nye justeringer på enhetenes rammer 
utover det som er foreslått i 2. tertial. Økte inntekter utover 9 mill. kroner vil inngå i kommunens 
samlede resultat ved årets slutt. 
KS - prognose over økte utgifter og inntektsbortfall 
Arendal kommune har i flere omganger levert prognose på merinntekter og merkostnader som 
følge av korona til KS. KS utarbeider nasjonale prognoser for kommunene basert på et utvalg 
kommuner. Dette bruker de inn i arbeidsgruppen regjeringen har satt ned for å følge disse 
kostnadene. Dette er et viktig arbeid og Arendal har prioritert å delta. Om kommunen taper 
økonomisk på korona er det for tidlig å si noe om, det avhenger blant annet av hva skatteinntekt for 
landet blir i 2020 og hva som bevilges i nysalderingen av budsjettet for 2020.  
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3 Driftsbudsjett 

Tall i hele 1000 
Måned 1 - 8 

(B) 
Måned 1 - 8 

(R) 
Måned 1 - 8 

(A) 
Måned 1 - 8 

(A%) 

Rammetilskudd  -911 188 -945 871 34 683 4 

Inntekts- og formuesskatt  -700 765 -715 644 14 879 2 

Eiendomsskatt  -65 000 -64 497 -503 -1 

Andre generelle driftsinntekter  -47 496 -45 024 -2 472 -5 

Sum generelle driftsinntekter  -1 724 449 -1 771 036 46 587 3 

Sum bevilgninger drift, netto  1 842 800 1 898 003 -55 202 -3 

Avskrivinger  95 010 95 010 0 0 

Sum netto driftsutgifter  1 937 810 1 993 013 -55 202 -3 

Brutto driftsresultat  213 362 221 977 -8 615 -4 

Renteinntekter  -69 568 -72 163 2 596 4 

Utbytter  -41 909 -41 909 0 0 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler  0 0 0 0 

Renteutgifter  83 456 80 510 2 945 4 

Avdrag på lån  39 764 40 358 -594 -1 

Netto finansutgifter  11 743 6 796 4 947 42 

Motpost avskrivinger  -95 010 -95 010 0 0 

Netto driftsresultat  130 095 133 763 -3 668 -3 

Overføring til investering  14 733 15 338 -604 -4 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
fond  -9 502 -14 724 5 221 55 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond  -2 825 -2 095 -730 -26 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat  2 406 -1 481 3 887 162 

Fremført til inndekning i senere år  132 501 132 282 219 0 

Bevilgningsoversikt drift viser finansieringen av kommunens totale drift. Dette er en obligatorisk 
oversikt iht. forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner. Oversikten er basert på 
regnskap pr. 30.8, og tilhørende periodisert budsjett på samme tidspunkt. Den angir ikke 
årsbudsjett eller årsprognose, men er en status i forhold til rapporteringstidspunktet. 
For kommunen som helhet viser oversikten et negativt netto driftsresultat på 3,7 mill. kroner i 
forhold til periodisert budsjett. Det er imidlertid hentet inn øremerkede fondsmidler til driften som 
gjør at kommunen pr 30.8. viser et positivt regnskapsresultat med 0,2 mill. kroner i forhold til 
periodisert budsjett. 
Kommentarene under er utfyllende i forhold til enkeltelementer og forventninger fremover. 
Skatt og rammetilskudd 
Oversikten over viser at kommunen pr. august har økte frie disponible driftsinntekter (skatt og 
rammetilskudd) med 49,6 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. I hovedsak knytter dette seg 
til koronarelatert overføring og merinntekt på skatt og inntektsutjevning. Inntektsanslaget foreslås 
oppdatert i 2. tertial. 
Skatteanslag 
I revidert nasjonalbudsjett anslo regjeringen en reduksjon i nominell skatteinngang på 1,1 % fra 
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2019 til 2020 for kommunene. Dette la rådmannen til grunn for kommunens skatteinngang og for 
inntektsutjevningen i oppdatert inntektsanslag i 1. tertial. 
I prop. 127 S ble det vedtatt regelendringer i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler mv. og 
å øke den skattefrie fordelen ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet. Nytt anslag for 
skatteinntektene for kommunene ble en reduksjon på 1,4 % i stedet for 1,1 %. 
I statsbudsjettet oppjusterte regjeringen skatteanslaget for 2020. Det understrekes at 
skatteinntekten for 2020 er svært usikkert, men regjeringen legger nå til grunn en reduksjon i 
skatteinntekt på 0,3 % for landet. Rådmannen foreslår å oppdatere skatteanslaget for landet til en 
reduksjon på 0,5 %. Dette må sees i sammenheng med anslag for kommunens egen 
skatteinngang og usikkerhet rundt inntektsanslaget knyttet til korona. 
For kommunens egen skatteinngang forventer rådmannen at resultatet blir noe bedre enn 
landsprognosen og nominelt lik skatteinngang som i 2019. Anslaget er likevel usikkert. 
Oppdatert anslag for skatt og inntektsutjevning som skissert over gir i sum en økning på 8 mill. 
kroner. Rådmannen foreslår å oppdatere inntektsanslaget i tråd med dette. 
Rammetilskudd 
Rådmannen foreslår å øke rammetilskuddet med 5,8 mill. kroner i 2. tertial. Dette er kompensasjon 
for regelendring knyttet til aksjer (forklarer endring fra -1,1 % til -1,4 % i skatteanslag) og midler til 
særlig sårbare barn hvor fordelingen ikke var kjent i 1. tertial. 
Kommunen mottar 263 000 kroner i skjønnsmidler knyttet til flomforebygging. Rådmannen foreslår 
å endre inntektsanslaget som følge av dette. 
Konsekvensene for kommunens frie inntekter som følge av korona er nærmere omtalt i eget 
kapittel. 
Eiendomsskatt 
I opprinnelig budsjett ble det lagt til grunn en høyere forventet eiendomsskatteinntekt enn 
prognosen for året viser. I 2. tertial foreslås derfor inntekten nedjustert med 0,5 mill. kroner. 
Andre generelle driftsinntekter 
Posten består av generelle statstilskudd, hvor de største postene gjelder flyktningeområdet. Det 
rapporteres om at kommunen trolig ikke vil oppnå det budsjetterte tilskuddet på dette området. 
Dette skyldes endringer i brukergruppen som flytting fra kommunen og dødsfall, samt nedjustering 
av satser på tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger (EMÅ). Slik situasjonen er pr. i dag, ser 
det heller ikke ut til at kommunen vil motta nye EMÅ-flyktninger i 2020. 
Posten andre generelle driftsinntekter er i hovedsak budsjettert på enhetene og inngår dermed i 
enhetenes økonomiske ramme. Det foreslås enkelte budsjettendringer på denne posten i 2. tertial, 
og disse er i sin helhet korrigeringer mellom ordinær driftsinntekt som inngår i sum bevilgninger 
drift, netto pr. enhet og andre generelle driftsinntekter. Dette er justeringer som ikke påvirker 
rammen til enhetene, men de medfører endringer i hovedoversiktene. De tas derfor med i forslag til 
endringer i driftsbudsjettet. Enhetene dette gjelder er NAV, kultur og vitensenteret. 
Sum bevilgninger drift, netto 
Sum bevilgninger drift, netto viser enhetenes samlede nettoutgiftsramme etter forskrift (enhet 1102 
Felles finansiering drift er inkludert i tallene). Ved 2. tertial viser tallene et netto merforbruk på 55,2 
mill. kroner. Merutgiftene er i stor grad relatert til korona. Enhetene rapporterer sin økonomiske 
status på en ramme som inkluderer flere poster enn netto utgiftsramme etter forskrift. I denne 
rammen er enhetenes fond, overføring til investering og deler av fellesinntekter budsjettert på 
enhetene inkludert. Status pr. 2. tertial for enhetene er nærmere omtalt under kap.4 Enhetenes 
økonomiske status. 
Brutto driftsresultat 
Ved utløpet av 2. tertial viser brutto driftsresultat at selve driftsnivået ligger ca. 8,6 mill. kroner for 
høyt sett i forhold til periodens budsjetterte inntekter. Det jobbes med tiltak for å nå balanse ved 
årets slutt. 
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Netto finansutgifter 
Kommunens gjennomsnittsrente har falt i løpet av 2. tertial som følge av lav rente. Det er også 
inngått flere sertifikatlån som har blitt refinansiert med kort løpetid. Rådmannen legger til grunn en 
forventning om at renteutgifter ved årets slutt kan reduseres med 4,1 mill. kroner. Dette anslaget 
foreslås nå justert i budsjettet. 
Netto driftsresultat 
Status for netto driftsresultat sett i forhold til periodisert budsjett er negativt med 3,7 mill. kroner. 
Det er stort administrativt fokus på budsjettbalanse og tiltak som kan bedre kommunens 
økonomiske situasjon. 
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 
I sum er 3,9 mill. kroner av bundne fond med på å dekke inn det økte negative netto 
driftsresultatet. Beløpet fremkommer som netto av at det er hentet inn 5,2 mill. kroner mer fra 
bundne fondsmidler enn budsjettert, 0,7 mill. kroner mindre fra disposisjonsfond og 0,6 mill. kroner 
mer overført til investering enn periodisert budsjett. 
Som følge av økt anslag for skatt og inntektsutjevning og andre justeringer foreslår rådmannen å 
redusere bruk av fond med til sammen 11,5 mill. kroner. Budsjettposten bruk av felles 
disposisjonsfond vil etter vedtak reduseres fra 56,1 til 44,6 mill. kroner. 
Fremført til inndekning i senere år 
Det negative netto driftsresultatet på ca. 3,7 mill. kroner er dekket inn ved at det i hovedsak er 
hentet bundne fondsmidler. Det gjør at kommunen pr 30.8. ender med et positivt resultat med 0,2 
mill. kroner i forhold til det periodiserte budsjettet. Det styres mot balanse ved årets slutt for å 
unngå å bruke mer av kommunens disposisjonsfond enn det som allerede er budsjettert. 
Skulle kommunen ved årets slutt ende opp med et negativt resultat, vil dette i årsoppgjøret måtte 
dekkes av disposisjonsfond før regnskapet avsluttes. Dersom disposisjonsfondene tømmes, vil det 
fremkomme beløp på linjen som vil vise hva som må fremføres til inndekning i senere år. 
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4 Enhetenes økonomiske status 
Vurdering av økonomisk status for enhetene er basert på regnskapsført nettoutgift i forhold til 
periodisert budsjett. 

Enhetenes økonomisk ramme  

  Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 
(B) 

Måned 1 - 8 
(R) 

Måned 1 - 8 
(A) 

Måned 1 - 8 
(A%) 

1101  Rådmannen m/stab  79 680 77 217 2 463 3 

1102  Felles finansiering drift  0 0 0 0 

1103  Felles overføringer og drift  669 428 698 532 -29 104 -4 

1201  Kommunalteknikk og geodata  -41 940 -42 262 322 1 

1202  Kultur  31 308 29 856 1 451 5 

1203  Brann  28 753 22 011 6 743 23 

1204  Innovasjon og kompetanse  11 442 11 921 -479 -4 

1205  Vitensenteret  4 092 4 398 -306 -7 

1206  Arendal voksenopplæring  20 781 21 540 -760 -4 

1207  Østre Agder  11 537 12 305 -768 -7 

1301  Psykisk helse og rus  56 067 52 945 3 122 6 

1302  Koordinerende enhet  68 371 92 321 -23 950 -35 

1303  Mestring og habilitering  103 139 97 887 5 252 5 

1304  Hjemmebaserte tjenester  154 187 172 623 -18 436 -12 

1305  Institusjoner  140 771 148 252 -7 481 -5 

1306  NAV Arendal  65 427 68 376 -2 949 -5 

1307  Østre Agder krisesenter  63 166 -103 -163 

1308  Legevakten  1 998 7 702 -5 704 -285 

1402  Spesialpedagogiske tjenester  27 378 28 189 -811 -3 

1403  Lunderød skole og ressurssenter  16 146 14 355 1 790 11 

1404  Barnevern  58 374 61 474 -3 099 -5 

1405  Avlastning og bosetting  22 264 25 540 -3 276 -15 

1406  Forebyggende tjenester  26 708 23 573 3 135 12 

1410  Birkenlund skole  23 291 22 884 407 2 

1411  Asdal skole  24 608 25 195 -588 -2 

1412  Stuenes skole  26 431 26 411 20 0 

1413  Nedenes skole  23 644 24 371 -727 -3 

1414  Stinta skole  26 622 26 777 -155 -1 

1415  Roligheden skole  24 628 24 928 -301 -1 

1416  Hisøy skole  22 503 23 953 -1 450 -6 

1417  Eydehavn skole  7 802 7 423 379 5 

1418  Flosta skole  7 015 6 297 718 10 

1419  Moltemyr skole  24 545 25 353 -807 -3 

1420  Myra skole  13 753 13 412 341 2 

1421  Nesheim skole  6 643 6 873 -230 -3 

1422  Rykene oppvekstsenter  11 908 12 033 -125 -1 

1423  Sandnes skole  12 342 13 042 -700 -6 
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  Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 
(B) 

Måned 1 - 8 
(R) 

Måned 1 - 8 
(A) 

Måned 1 - 8 
(A%) 

1424  Strømmen oppvekstsenter  13 901 13 678 223 2 

1450  Tromøy barnehagene  6 008 5 982 26 0 

1451  Hisøy barnehageenhet  8 279 7 997 282 3 

1452  Barnehager sentrum øst  6 611 7 071 -459 -7 

1453  Stinta barnehageenhet  7 919 7 626 293 4 

1454  Jovannslia barnehageenhet  8 879 8 078 801 9 

1455  Øyestad barnehageenhet  4 838 5 228 -390 -8 

1501  Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder  2 921 1 475 1 446 50 

  Sum  1 871 065 1 945 010 -73 945 -4 

Ved vurdering av driftsenhetene tas det utgangspunkt i enhetenes økonomiske rammer. Dette er 
rammer bystyret har vedtatt og som enhetene rapporterer på gjennom året. Oversikten over viser 
status pr. 2. tertial for den enkelte enhet i forhold til periodisert budsjett. Enhet 1102 Felles 
finansiering drift inneholder de store fellesinntektene som skatt/rammetilskudd, renter og avdrag. 
Status for denne enheten er i hovedsak kommentert under bevilgningsoversikt drift og er derfor 
ikke medtatt i oversikten her. 
Samlet viser driftsenhetene et merforbruk på ca. 73,9 mill. kroner før justeringer i 2. tertial og dette 
fordeler seg slik mellom tjenesteområdene: 

• Mindreforbruk innen kultur, infrastruktur og utvikling: ca. 3,9 mill. kroner 
• Merforbruk innen helse og levekår: ca. 52,2 mill. kroner 
• Merforbruk innen barn, unge og familier: ca. 6,4 mill. kroner 
• Merforbruk innen administrative tjenester: ca. 19,2 mill. kroner 

I tallene for tjenesteområdene er fagstabene medtatt under sine respektive tjenesteområder. 
Store deler av merforbruket er relatert til korona. Det er først og fremst merutgifter til smittevern og 
beredskapslager (enhet 1302) og overføring av midler til foretakene knyttet til vedlikeholdspakken 
(enhet 1103) som medfører store avvik. Dette foreslås budsjettjustert i 2. tertial. Det vises for øvrig 
til kapittel 2 for nærmere omtale av økonomiske konsekvenser av korona.  
Enkelte tjenester melder også om store merutgifter knyttet til økt tjenestebehov og stramme 
rammer. Dette gjelder bl.a. hjemmebaserte tjenester, institusjon, barnevern og enkelte skoler. 
Enkelte enheter viser mindreforbruk og forventer positivt resultat ved årets slutt. Rådmannen 
foreslår nedjustering av rammen for enhetene Brann og Mestring og habilitering som følge av 
dette, og reduksjonen begrunnes med bakgrunn i den stramme økonomiske situasjonen for 
kommunen totalt. 
Rådmannen foreslår enkelte nødvendige korrigeringer i enhetenes rammer, disse er nærmere 
omtalt i kapittel 4.4. Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet. 
Enhetene har selv vurdert sin situasjon pr august måned, og det vises til utfyllende kommentarer 
under den enkelte enhet. Enheter som forventer merforbruk vil iverksette mulige tiltak for å 
redusere eller hente inn dette. 

Bevilgningsoversikt drift - netto pr. tjenesteområde 

Tjenesteområde Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Kultur, infrastruktur og utvikling 82 231 78 895 3 336 4 % 

Helse og levekår 667 556 721 404 -53 848 -8 % 

Barn, unge og familier 721 641 726 396 -4 754 -1 % 

Andre tjenester 371 371 371 308 63 0 % 

Sum 1 842 800 1 898 003 -55 202 -3 % 
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Bevilgningsoversikt drift - netto pr. enhet er en obligatorisk oversikt som viser netto driftsutgifter pr. 
enhet iht. forskrift. Tabellen over viser økonomisk status pr. 2. tertial fordelt på de ulike 
tjenesteområdene. Fagstabene inngår i sine respektive fagområder og enhet 1102 er inkludert i 
tallene. Tallene viser et samlet merforbruk på 55,2 mill. kroner. 
I bevilgningsoversikt drift - netto pr. enhet inngår ikke fellesinntekter som budsjetteres av enhetene, 
bruk/avsetning til enhetens fond og enhetenes overføringer til investering (disse er medtatt i 
enhetenes økonomiske rammer). 

4.1 Lønnsutvikling 
Tall i hele 1000 

2. tertial 2018 2. tertial 2019 2. tertial 2020 

Regnskap Årsbudsjett Forbruk 
i % Regnskap Årsbudsjett Forbruk 

i % Regnskap Årsbudsjett Forbruk 
i % 

1 358 640 2 009 898 67,6 1 443 870 2 120 467 66,0 1 472 693 2 113 666 69,7 

Tabellen viser utvikling i kommunens samlede lønnsutgifter siste tre år. Lønnsutgifter er definert 
som brutto lønn med sosiale utgifter (ikke fratrukket sykelønn). Lønnsutgifter utgjør 69,7 % i forhold 
til årsbudsjettet pr. 2. tertial. Dette er høyere enn samme periode i fjor. Periodisert budsjett på 
lønnsutgifter pr. 2. tertial er 1 384,3 mill. kroner. Dette gir et merforbruk på lønn på ca. 88,4 mill. 
kroner (6,4 %) i forhold til periodisert budsjett. Merforbruk samme periode i fjor var 44,6 mill. kroner 
(3,2 %). 
For å få hele lønnsbildet er det vesentlig å vurdere nettolønn. Nettolønn er definert som lønn 
fratrukket sykelønnsrefusjon. Sykelønnsrefusjon pr. 2. tertial er ca. 89,9 mill. kroner. Dette er 74,4 
mill. kroner høyere enn periodisert budsjett. Nettolønn utgjør dermed 1 382,8 mill. kroner og 
sammenlignet mot periodisert budsjett på nettolønn gir dette et samlet merforbruk på ca.14 mill. 
kroner. 

4.2 Lønnsoppgjør 
I revidert nasjonalbudsjett ble det lagt til grunn at nedjustering av deflator skulle bidra til å gi 
kommunene økonomisk handlingsrom til å dekke økte kostnader og bortfall av inntekter som følge 
av koronatiltakene som ble iverksatt 12. mars. Deflator for lønn ble nedjustert til 1,5 %. 
Resultatet av lønnsoppgjøret for kommunesektoren ble en ramme på 1,7 %. Dette reduserer 
kommunens økte handlingsrom fra tidligere prognose. Oppgjøret for Arendal kommune er ikke 
ferdig beregnet, men basert på en ramme på 1,7 % er det 30 mill. kroner fra den sentrale 
lønnsavsetningen som kan omdisponeres i 2. tertial til å dekke merutgifter og bortfall av inntekter 
som følge av korona. Enhetene vil få kompensert for sine kostnader knyttet til lønnsoppgjøret som 
tidligere.  

4.3 Pensjon 
Sentrale pensjonsposter ble justert i 1. tertial. Det er ikke kommet ny informasjon fra 
pensjonskassene som medfører endringer i budsjettet pr 2. tertial. Rådmannen avventer endelige 
tall som vil være klare ved slutten av året. Endelig avvik vil bli justert mot det sentrale 
disposisjonsfondet. 

4.4 Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet 
Rådmannen foreslår enkelte nødvendige justeringer i enhetenes økonomiske rammer i 2. tertial. 
Dette er endringer utover det som allerede er omtalt i kap. 2 covid-19 kap. 3. Driftsbudsjett og kap. 
4.2 Lønnsoppgjør. 
Følgende justeringer foreslås: 
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• Tilskudd leirskoleopphold er lagt inn i rammetilskuddet, rammen til stab skole foreslås 
justert tilsvarende med 0,5 mill. kroner. 

• Arendal kommune har mottatt oppgjør knyttet til KØH som gir økt inntekt på 1,4 mill. kroner.  
• På grunnlag av justert inntektsanslag knyttet til refusjon for ressurskrevende tjenester 

foreslås refusjonsinntekten justert ned med 8 mill. kroner. 
• RKG e-helse og velferdsteknologi, AK's andel av finansiering innarbeides i budsjettet med 

222 000 kroner. 
• Mottatte skjønnsmidler på 263 000 kroner til flomforebygging foreslås lagt til beredskap på 

enhet 1101. 
• Finansiering av spesialundervisning til friskolene: 3,7 mill. kroner. 
• Avsatte midler tiltenkt barnevern i 1. tertial foreslås disponert i 2. tertial og utgjør 5 mill. 

kroner. 
• Økt husleie bo- og oppfølgingstjenesten: 28 000 kroner 
• Rådmannen foreslår reduksjon i ramme i 2020 på to enheter:  

o Redusert ramme brann: 1 mill. kroner 
o Redusert ramme mestring og habilitering: 2,5 mill. kroner 

• Kommunen overtar drift av Blå kors fra 1. november. Budsjettet må justeres med 1,8 mill. 
kroner for å dekke totale utgifter til Blå kors i 2020. 

• Retting feil i ramme krisesenteret: 161 000 kroner (AK's andel). Rammen ble feilaktig 
redusert for mye i budsjettet for 2020. 

• Ressurser spesialpedagogiske tjenester som følge av lovendring: 2,5 mill. kroner. Dette ble 
bare delvis justert i 1. tertial i påvente av behandling av egen sak i bystyret. 

• Merinntekter Lunderød skole og ressurssenter: 1 mill. kroner 
• Felles e-helse og velferdsteknologi: vakanser medfører 94 000 kroner i redusert utgift. 

I tillegg kommer justeringer mellom enheter som påvirker enhetenes økonomiske ramme: 

• Redusert overføring til AKST med 200 000 kroner som følge av økt samarbeid ble i 1. tertial 
innarbeidet på feil enhet (1101). Dette foreslås rettet til riktig enhet (enhet 1103). 

• Vedtatt redusert husleie Eureka med 1 mill. kroner foreslås fordelt på aktuelle enheter og 
innsparingskravet på enhet 1103 reduseres tilsvarende. 

• Det er behov for å overføre lønnsmidler med 641 000 kroner fra 1302 Koordinerende enhet 
til 1304 Hjemmebaserte tjenester  

• Innsparing knyttet til selvkost på nye områder er 120 000 kroner høyere enn forutsatt i 1. 
tertial. Dette foreslås justert mot innsparingskrav knyttet til Bærekraft 2023 hvor dette 
inngikk som et av tiltakene. 

• Deler av utgiftene til kontrollutvalg føres på enhet 1101 og skal dekkes av budsjettmidler 
som inngår på enhet 1103. Det foreslås derfor å overføre 300 000 kroner fra enhet 1103 til 
enhet 1101 for å dekke dette. 

Justeringer innenfor enhetenes økonomiske ramme  
I enhetenes økonomiske rammer inngår fellesinntekter som budsjetteres av enhetene, 
bruk/avsetning til enhetens fond og enhetenes overføringer til investering. Enhetsleder har fullmakt 
til å justere budsjettet på disse postene innenfor sin budsjettramme. Budsjettjusteringer på disse 
postene påvirker imidlertid enkeltstørrelser i hovedoversikten bevilgningsoversikt drift. Endringer i 
disse postene medtas derfor i tabellen som viser rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet, 
selv om de ikke påvirker den økonomiske rammen til enhetene. 
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5 Konsekvenser av endringer for driftsresultat 
Hovedtall budsjett/regnskap 

 Tall i hele 1000 Regulert budsjett 
2020 

Forslag til 
budsjettendringer 2. 

tertial 

Forslag til nytt 
regulert budsjett 

2020 

Sum generelle driftsinntekter  -2 745 598   -9 416   -2 755 014  

Sum netto driftsutgifter  2 762 958   5 750   2 768 708  

Brutto driftsresultat  17 360   -3 666   13 694  

Netto finansutgifter og motpost avskrivinger  50 959   -4 100   46 859  

Netto driftsresultat  68 319   -7 766   60 553  

Sum disponering eller dekning av netto 
driftsresultat  -68 319   7 766   -60 553  

Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 

Tabellen over viser hovedlinjene i bevilgningsoversikt drift og hvordan foreslåtte endringer i 
driftsbudsjettet i 1. tertial påvirker netto driftsresultat. 
Generelle inntekter øker med 9,4 mill. kroner. Justert for endringer i fellesinntekter innenfor 
enhetenes økonomiske rammer, er økningen på 51,1 mill. kroner. Økte inntekter knyttet til korona 
utgjør 37,5 mill. kroner. 
Sum netto driftsutgifter består av netto bevilgninger til drift (forskriftsmessige rammer til enhetene) 
og avskrivinger. Foreslåtte justeringer på enhetene medfører at denne øker med 5,8 mill. kroner. I 
dette inngår også endringer innenfor enhetenes økonomiske rammer (driftsutgifter knyttet til 
bruk/avsetning av enhetenes fond og overføring til investering, samt flyttinger mellom driftsinntekt 
og generelle inntekter på enheten). Holdes disse endringene utenfor er foreslått endring i 
enhetenes driftsrammer 43,7 mill. kroner. I dette ligger kompensasjon for kostnader til korona på 
67,5 mill. kroner og redusert lønnsavsetning med 30 mill. kroner. 
Foreslåtte endringer i generelle inntekter og netto driftsutgifter medfører at brutto driftsresultat 
forbedres med 3,7 mill. kroner. Netto finansutgifter foreslås justert for reduserte rentekostnader på 
4,1 mill. kroner. Netto driftsresultat blir da forbedret med 7,8 mill. kroner. 
Kommunen har en økonomisk handlingsregel med mål om et netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntektene på 1,75 %. Korrigert for endringer i 2. tertial vil netto driftsresultat utgjøre -1,62 %. 
Den positive forbedringen av netto driftsresultatet innebærer at netto bruk av fond (til dekning av 
netto driftsresultat) går ned med ca. 7,8 mill. kroner. I dette ligger justeringer i bruk av fond på 
enhetene, overføring til investering og redusert bruk av felles disposisjonsfond. I budsjettet for 
2020 er det forutsatt bruk av felles disposisjonsfond for å komme i balanse. Endringer i denne 
tertialrapporten har gitt rom for å redusere dette med 11,5 mill. kroner.  

  



Tertialrapport 2 - 2020 15(205) 

6 Finansforvaltning 
Gjeldende lovverk og kommunens finansreglement er rammen for kommunens finans- og 
gjeldsforvaltning. 
Finansforvaltningen i 2. tertial vært preget av lave pengemarkedsrenter. For å utnytte denne 
situasjonen har refinansieringene av sertifikatlån vært til løpetider mellom 1 og 3 måneder med 
historisk lave priser. Det har ikke vært brudd mot rentestrategien bystyret har vedtatt i løpet av 2. 
tertial. 
Tabellen nedenfor viser refinansieringene som er foretatt siste tertial. Det har vært et stor fokus på 
å redusere rentekostnaden, og det er valgt korte lån der det har vært mulig. Alle låneopptak var 
refinansiering av sertifikatlån med unntak av låneopptak 25. mai som var refinansiering av et lån i 
Kommunalbanken med flytende p.t. rente, og 24. juni som var nytt lån i henhold til vedtak 1. tertial 
2020. Låneopptaket 24. august på 190 mill. kroner var refinansiering av to sertifikatlån på 115 og 
75,4 mill. kroner. 

Låneopptak 

Dato Forfall Beløp 
(MNOK)  Bank Rente  Kommentar 

25.05.2020 24.08.2020 115  DNB 0,243 %  3 mnd. sertifikatlån 

15.06.2020 14.09.2020 245  SEB 0,257 %  3 mnd. sertifikatlån 

22.06.2020 21.09.2020 203  Handelsbanken 0,273 %  3 mnd. sertifikatlån 

24.06.2020 24.08.2020 75,4  Sp. Bank 1 
Markets 0,239 %  2 mnd. sertifikatlån  

06.08.2020 04.09.2020 150  Swedbank 0,170 %  1 mnd. sertifikatlån  

24.08.2020 23.09.2020 190  DNB 0,130 %   1 mnd. sertifikatlån  

Rentebinding 

Verdi Strategi Grenseverdier 31.08.2020 31.12.2019 

Flytende/kort rentebinding 30 % 5,00 - 55,00 44,63 % 39,25 % 

Mellomlang rentebinding 40 % 15,00 - 65,00 31,11 % 35,02 % 

Lang rentebinding 30 % 5,00 - 55,00 24,27 % 25,73 % 

Gjennomsnittlig gjenværende 
rentebinding  1,00 - 5,00 2,88 3,09 

Tabellen ovenfor viser en oversikt over de ulike lån og refinansieringer siste tertial. Gjennomsnittlig 
gjenværende rentebinding er redusert grunnet flere lån med kort binding. Lavere bindingstid gir økt 
risiko for kortsiktig endring når rentemarkedet beveger seg oppover. 
 
Status finans- og gjeldsforvaltning 
Tabell nedenfor oppsummerer kommunes finans- og gjeldsforvaltning pr. 2. tertial. 

Finans- og gjeldsforvaltning (1000 kroner) Reglement 31.12.2019 30.04.2020 31.08.2020 

Aktiva     

Samlet bankinnskudd  233 537 476 370 452 125 
     

Passiva     

Samlet investeringsgjeld  3 894 716 4 304 064 4 364 438 

Investeringsgjeld dekket over driftsbudsjettet < 3 256 000 2 812 078 2 737 727 2 995 024 

Antall långivere  5 6 7 

Antall lån  20 22 22 
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Finans- og gjeldsforvaltning (1000 kroner) Reglement 31.12.2019 30.04.2020 31.08.2020 

Andel sertifikatlån < 50 % 18,10 % 16,26 % 25,04 % 

Lån med fastrente  2 023 654 2 452 397 2 435 513 

Lån med flytende rente  1 871 062 1 851 667 1 928 925 

Rentebytteavtaler (underliggende verdi)  1 184 000 1 181 000 1 178 000 

Andel fast rente (%)  51,96 % 56,98 % 55,80 % 

Andel flytende rente (%)  48,04 % 43,02 % 44,20 % 

Andel fast rente inkl. rentebytteavtaler  82,36 % 84,42 % 82,79 % 

Andel flytende rente inkl. rentebytteavtale  17,64 % 15,58 % 17,21 % 

Største enkeltlån < 15 % 8,13 % 7,35 % 7,25 % 

Lengste rentebinding < 10 år 9 år 7 mnd. 9 år 3 mnd. 9 år 0 mnd. 

Lån med forfall innen 12 mnd.  1 575 409 1 920 444 1 996 035 

Kommunens gjennomsnittsrente  2,60 % 2,73 % 2,30 % 

Markedsrenter     

NIBOR 3 mnd.  1,84 % 0,50 % 0,23 % 

Fast 10 år swap  2,06 % 0,87 % 1,07 % 
     

Startlån  640 241 707 188 702 073 

 
Aktiva 
Kommunen har ingen aktivaplasseringer ut over bankinnskudd.  
Investeringsgjeld 
Kommunens investeringsgjeld var ved utgangen av 2. tertial 4 364 mill. kroner. 
Figuren nedenfor presenterer gjeldssituasjonen pr. 31.08.2020. Netto lånegjeld er på 4 190,7 mill. 
kroner og med fratrekk for VAR og rentekompensasjon så er investeringsgjeld dekket over 
driftsbudsjettet 2 995 mill. kroner. 

 
Figur: Gjeldssituasjonen pr. 31.08.2020 
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Figuren nedenfor viser fordeling långivere ved utgangen av 2. tertial. Det er en god spredning mellom ulike 
långivere. 

 
Figur: Fordeling långivere 31.08.2020 

Figuren nedenfor viser fordelingen av lånetypene pr. 2. tertial. Rentebytteavtalene vises ikke i 
denne oppstillingen da de bare er et sikringsprodukt og ikke et fysisk lån. 

 
Figur: Fordeling lånetyper pr. 31.08.2020 

 
Renteutvikling 2. tertial 
Norges bank satte ned styringsrenten til 0 % 7. mai. Figuren nedenfor viser at etter denne 
rentenedsettelsen så har utviklingen i pengemarkedsrenten, NIBOR 3 mnd. vært tilnærmet flat. 
Kommunens gjennomsnittsrente har falt i løpet av 2. tertial som følge av lav rente på hovedsakelig 
sertifikatlån som har blitt refinansiert med kort løpetid. 

 
Figur: utvikling NIBOR 3 mnd., Swap 10 års fastrente og kommunens gjennomsnittsrente i 2. tertial. 

Bankenes rentepåslag (spread) har også normalisert seg etter de store svingningene i 1. tertial. 
Dette har ført til gode priser på refinansieringene som er gjennomført i 2. tertial. Prognosene viser 
at kommunens snittrente skal ned til 2,05 % ved utløpet av 2020 for investeringsgjelden. 
Renterisiko 
Framskriving av rentene viser flat utvikling resten av året, med en svak økning i årene framover. 
Forhold som kan endre dette i nær framtid er presidentskifte i USA, bedring av handelskonfliktene, 
kontroll på koronaviruset og kraftig økning i boligprisene nasjonalt som følge av lave renter. 
Inntil videre så forventer rådmannen at renterisikoen er svært lav. 
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Refinansieringsrisiko 
Refinansiering av sertifikatlånene og obligasjonslånene når de kommer til forfall fram i tid er den 
største risikoen som kommunen har. Koronapandemien har vist at selv når det er som mørkest så 
har alle norske kommuner fått refinansiert sine lån på forfall. Skulle kommunen komme i en 
situasjon hvor det ikke kommer tilbud på finansiering (fortrinnsvis sertifikatlån) kan det oppstå en 
situasjon hvor det må betales forsinkelsesrente inntil lånet innfris. Rådmannen vurderer denne 
risikoen til å være liten. 
Likviditet 
Kommunen har tilfredsstillende likviditet og har ingen problemer med løpende forpliktelser. 
Kommunen har en trekkrettighet på 150 mill. kroner hos hovedbankforbindelsen Sparebanken Sør. 
Denne har ikke vært benyttet siden inngåelse av bankavtalen 1. november 2017. Figuren nedenfor 
viser utviklingen i likviditeten pr. 2. tertial i perioden 2017-2020 og viser forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditeten måles på gitte tidspunkter som forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Normalt er det anbefalt at likviditetsgrad 1, som måler forholdet 
mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld direkte, skal være større enn 2. Likviditetsgrad 2 måler 
forholdet mellom de mest likvide midlene (kasse og bank) målt mot kortsiktig gjeld. Dette forholdet 
bør være minst 1. 

 
Figur: Likviditetsgrad 1 og 2 pr. 2. tertial 2017-2020m 

  
Startlån 
Kommunen har tatt opp startlån på 100 mill. kroner i 2020 i henhold til vedtatt budsjett for 2020. 
Det ble i bystyresak 20/136 18. juni vedtatt å søke om å øke rammen med 50 mill. kroner for 
inneværende år. Dette lånet tas opp i 3. tertial. Behovet er stort og det har i 2020 vært en økning 
som følge av korona. Tabellen nedenfor viser oversikt over de startlån som er utbetalt pr. 2. tertial i 
perioden 2017 - 2021. 

Sum utbetalinger pr. 2. kvartal 2020 2019 2018 2017 

Antall husstander 73 90 84 74 

Andel barnefamilier 54,80 % 55,60 % 59,50 % 62,20 % 

Beløp startlån 77,0 mill. 76,7 mill. 88,2 mill. 72,0 mill. 

Gjennomsnittlig startlån 1,1 mill. 0,85 mill. 1,0 mill. 0,97 mill. 

Gjennomsnittlig kjøpesum 1,4 mill. 1,0 mill. 1,2 mill. 1,3 mill. 

Andel startlån av kjøpesum 75,80 % 82,70 % 86,60 % 74,90 % 

     

Avslagsprosent 32,80 % 61,10 % 41,80 % 38,20 % 
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7 Investeringsbudsjett 

7.1 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 el. låneopptak. 
Prosjektavslutningene for Arendal konsern viser et mindreforbruk på 263 984 kroner. 
Rapporter om resultat av kontrollhandlinger vedrørende regnskap for avsluttede prosjekter fra 
revisor er vedlagt. 

Prosjektavslutninger Arendal kommune 

Pro-
sjekt Prosjektnavn Budsjett Regnskapsført Mer-/ 

mindreforbruk 

4635 Arendal by- og regionhistorie - Bind 1 3 684 464 3 945 120 -260 656 

4677 Tursti fra trafo ved Engene kirke til undergang 
E18 271 000 270 165 835 

4672 Løypemaskin 2020 3 000 000 2 761 875 238 125 

4681 Biblioteket - fornyelse datautstyr/teknisk utstyr 150 000 155 722 -5 722 

4697 Lager AIP (2019) 500 000 650 810 -150 810 

4698 Utskiftning bil - Park, idrett, friluft 446 250 378 298 67 952 

1165 Kjøp av inventar barnevern Maxis 2018 5 400 000 4 986 860 413 140 

1216 Sandnes skole - interaktive tavler 127 796 127 796 0 

1218 Stinta skole - digitale tavler (2019) 540 459 540 459 0 

5515 Miljøtiltak forurensa sjøbunn sentrum (2016) 14 550 109  14 550 109 0 

5108 AM NISSAN e- NV 2OO (EB 30244) - Avløp 406 064 406 064 0 

5109 5109 - AM NISSAN e- NV 200 (EB 39957) - Vann 347 221 347 221 0 

5110 AM NISSAN e- NV 200 (EB 39958) 354 926 354 906 20 

Sum  29 778 289 29 475 405 302 884 

Det er i 2. tertial avsluttet investeringsprosjekter som totalt gir et mindreforbruk på 302 864 kroner. 

Prosjektavslutninger Arendal eiendom KF 

Pro-
sjekt Prosjektnavn Budsjett Regnskapsført Mer-/ 

mindreforbruk 

6321 Rådhusgaten 10, 4 etg 2 972 585 3 028 651 -56 066 

6482 Lia boligstiftelse, kjøp og omb. 2018 6 700 000 6 763 736 -63 736 

6499 Regulering ny flerbrukshall Sør amfi 2019 486 185 495 565 -9 380 

6529 Ny heis Birkenlund skole 2020 420 000 418 663 1 337 

6530 Nytt brannanlegg Hisøy skole 2020 400 000 316 866 83 134 

6528 Nytt SD anlegg Eydehavn skole 2020 225 000 219 865 5 135 

6534 Bjorbekktunet - oppgradering basseng 2020 1 005 313 1 005 313 0 

Sum  12 209 083 12 248 659 -39 576 

Det er i 2. tertial avsluttet investeringsprosjekter som totalt gir et merforbruk på 39 576 kroner. 
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Prosjektavslutninger Arendal havnevesen KF 

Pro-
sjekt Prosjektnavn Budsjett Regnskapsført Mer-/ 

mindreforbruk 

11458 Ny verkstedløsning 2016 2 395 677 2 395 001 676 

Sum  2 395 677 2 395 001 676 

Det er i 2. tertial avsluttet investeringsprosjekter som totalt gir et mindreforbruk på 676 kroner. 

7.2 Forslag til endring av vedtatte investeringsbudsjett 
Arendal kommune konsern 

Forslagene til endringer i investeringsbudsjettet medfører et låneopptak på 53,8 mill. kroner i 
henhold til oversiktene nedenfor. 
Økningen i låneopptak skyldes vedtak BS 20/102 i bystyret om kjøp av bygning, Blå Kors og erverv 
av areal for utvidelse av Eyde energipark. 

Arendal kommune 

Følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet: 

Prosjektnavn 
Endring 
brutto 

investering 

Endring 
låneopptak 

Endring mva-
komp 

Endring 
tilskudd/fond 

Lekeplass Torvet 1 765 000 1 412 000 353 000 - 

Utsmykking nye kulturlokaler - 610 000 - 488 000 - 122 000 - 

Kulturkammeret akustiske byggetiltak 4 478 750 - 895 750 3 583 000 

Brygge Buøya 325 000 - 65 000 260 000 

Sandvikodden 937 500 - 187 500 750 000 

Kunnskapshavna del 3 500 000 400 000 100 000 - 

Kjøp Blå Kors bygg 32 000 000 32 000 000 - - 

Rehabilitering gatelys 130 000 104 000 26 000 - 

Miljøtiltak forurensa sjøbunn sentrum - 4 860 451 - 3 888 361 - 972 090 - 

Strømsbusletta GS 2020 2 887 500 2 310 000 577 500 - 

Forprosjekt batterifabrikk 2020       3 125 000   -           625 000        2 500 000  

Sum     41 288 299      32 337 639        1 857 660        7 093 000  

Kommentarer til endringene: 
Lekeplass Torvet 
Prosjektavsluttet i desember 2019 med mindreforbruk på 1,765 mill. kroner. Prosjektet skulle 
videreføres i Arendal eiendom KF. Det viser seg at prosjektet skulle vært fullført i Arendal 
kommune. Tas inn på nytt. 
Utsmykning nye kulturlokaler 
Overføring av midler fra 2019 som tilbakeføres på grunn av at det var ført opp to ganger i 
saksdokumentet. 
Kulturkammeret - akustiske byggetiltak 
Arendal kommune fått tilskudd fra Kulturrom på netto kostnader i prosjektet. Tilskuddet blir utbetalt 
når fakturaene er betalt og rapport er sendt inn til Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen fra 
Kulturdep). 
Brygge Buøya 
Finansieres med overføring fra bundne fond.  



Tertialrapport 2 - 2020 21(205) 

Sandvikodden 
Opparbeidelse areal Sandvikodden. Finansieres med bruk av bundne fond. 
Kunnskapshavna del 3 
Prosjektering. Behov for midler til gjenstående prosjekteringsarbeid, sulfidholdig fjell, ekstra murer 
etc. 
Kjøp Blå Kors bygg 
Vedtak BS 20/102 om å benytte tilbakekjøpsretten kommunen har til bygningene oppført av Blå 
Kors Sør Rehabilitering AS. Arendal kommune overtar drift og kjøp av bygninger 1. november 
2020. Kjøpspris på 32 mill. kroner er i henhold til avtale om to uavhengige takster. 
Rehabilitering gatelys 
Økt behov for rehabilitering av gatelys. 
Miljøtiltak forurensa sjøbunn sentrum 
Reduksjon av investeringen Trinn 3 risikovurdering i Barbubukt er man i gang med og resultatet av 
den vil gi svar på om det er nødvendig med videre tiltak i Barbubukt. Det bør derfor stå 12 mill. 
kroner igjen på prosjektet fram til rapportene er ferdige. De skal være ferdige i slutten av 2020 og i 
løpet av neste år vil vi ha mer kunnskap om nødvendige tiltak og ev. krav fra overordna 
myndigheter. 
Strømsbusletta GS 2020 
Formannskapet 20/3770. Arendal formannskap vedtar at det etableres kulvert under 
Gåsåsenveien for å opprettholde gang- og sykkelvegforbindelse mellom Strømsbusletta og 
«Bohussletta» / Vesterveien til en kostnad på inntil 2,31 mill. kroner pluss mva. 
Arendal formannskap legger til grunn at den delen av finansieringen som ikke lar seg løse med 
tilskudd fra Agder fylkeskommune og utbygger dekkes inn i forbindelse med behandling av 
tertialrapport for 2. tertial 2020. 
Forprosjekt batterifabrikk 2020 
Det er opprettet et forprosjekt for å arbeide med muligheten for etablering av batterifabrikk i 
Arendal kommune. 

Arendal eiendom KF 

Følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet: 

Prosjektnavn 
Endring 

brutto 
investering 

Endring 
låneopptak 

Endring mva-
komp 

Endring 
tilskudd/fond 

Erverv av arealer for utvidelse av Eyde 
energipark 27 500 000 22 000 000 5 500 000 - 

Sum 27 500 000 22 000 000 5 500 000 - 

Kommentarer til endringene: 
Erverv av arealer for utvidelse av Eyde energipark 
Eyde energipark består i dag av et område regulert for næring på ca. 200 daa. I prosessen med 
arealer for ny batterifabrikk og i arbeidet med videre næringsutvikling i Arendal kommune, ser en at 
det er nødvendig og et strategisk viktig grep å kunne ha muligheter for å utvide næringsparken 
ytterligere. Batterifabrikken har meldt inn et behov for mellom 500 og 700 daa. For å kunne møte 
dette kravet og for å ha nødvendige arealer tilgjengelig til batterifabrikken og/eller til andre, 
avsettes 25 mill. kroner til erverv av arealer og 2,5 mill. kroner til områderegulering/fradeling m.m. 

Arendal havnevesen KF 

Det er ingen forslag til endringer i investeringsbudsjettet for 2. tertial 2020.  
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8 Tertialrapporter fra de kommunale foretakene 
De to foretakene har utarbeidet tertialrapport for sin virksomhet. 
Arendal eiendom KF behandlet sin tertialrapport i styremøte 21.09.2020. 
Arendal havnevesen KF behandlet sin tertialrapport i styremøte 09.09. 2020. 
Tertialrapportene følger i sin helhet på slutten av dette dokumentet. 

9 Forslag til budsjettendringer 
Forslag til endringer i enhetenes økonomiske ramme for Arendal kommune 

Enhet Forslag til endringer Økte utgifter/ red. 
inntekter 

Red. utgifter/ Økte 
inntekter 

1103 Korona - redusert deflator (omdisp. av lønnsavsetning)   30 000 000  

1102 Korona - inntekter skjønn - fylkesmannen  2 130 000 

1102 Korona - forventet inntekter skjønn smittevern 
- fylkesmannen  6 000 000 

1102 Korona - forventning om økt kompensasjon - regjeringen  9 012 000 

1102 Korona - Tiltakspakke vedlikehold    20 400 000  

1103 Korona - Tiltakspakke vedlikehold - Arendal eiendom KF   16 080 000   

1103 Korona - Tiltakspakke vedlikehold - Arendal havnevesen 
KF  400 000   

1202 Korona - Tiltakspakke vedlikehold - kommunalteknikk/vei  2 560 000   

1201 Korona - Tiltakspakke vedlikehold - kultur  1 360 000   

1101 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  650 000   

1205 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  74 000   

1206 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  94 000   

1302 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  34 088 000   

1304 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  3 011 000   

1305 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  6 323 000   

1308 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  2 273 000   

1411 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  73 000   

1415 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  177 000   

1419 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  133 000   

1423 Korona - kompensasjon for økte utgifter/bortfall inntekter  246 000   

 Sum   67 542 000   67 542 000  

1101 Tilskudd leirskoleopphold  500 000   

1101 Oppgjør fra KØH - AK's andel   1 400 000  

1101 Refusjon ressurskrevende tjenester - feil 
inntektsforventning  8 000 000   

1101 RKG e-helse og velferdsteknologi  222 000   

1101 Skjønnsmidler Flom   263 000   

1102 Skjønnsmidler Flom    263 000  

1102 Økt rammetilskudd   5 773 000  

1102 Redusert inntektsutjevning 5 755 000  

1102 Økt skatteinngang Arendal  13 797 000 
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Enhet Forslag til endringer Økte utgifter/ red. 
inntekter 

Red. utgifter/ Økte 
inntekter 

1102 Redusert bruk av disposisjonsfond 11 498 000  

1102 Redusert rentekostnad investeringsgjeld    4 100 000  

1102 Redusert inntekt eiendomsskatt  500 000   

1103 Finansiering av spesialundervisning til friskolene  3 700 000   

1103 Disponering av avsatte midler tiltenkt barnevern i tertial 1   5 000 000  

1103 Husleie bo- og oppfølgingstjenesten (Arendal gml. rådhus)  28 000   

1203 Redusert ramme brann i 2020   1 000 000  

1301 Blå kors - manglende budsjett i 2020  1 800 000   

1303 Redusert ramme mestring og habilitering i 2020   2 500 000  

1307 Retting feil nedtrekk i ramme 2019  161 000   

1402 Ressurser spesialpedagogiske tjenester som følge av 
lovendring  2 500 000   

1403 Lunderød skole- og ressurssenter - merinntekter   1 000 000  

1207 Felles ehelse og velferdsteknologi, vakans   94 000  

1101 Retting feil enhet i tertial 1: redusert overføring AKST  200 000   

1103 Retting feil enhet i tertial 1: redusert overføring AKST   200 000  

1103 Fordeling redusert husleie Eureka  1 000 000   

1204 Fordeling redusert husleie Eureka   147 000  

1205 Fordeling redusert husleie Eureka   298 000  

1206 Fordeling redusert husleie Eureka   389 000  

1101 Fordeling redusert husleie Eureka   166 000  

1302 Overføring lønnsmidler   641 000  

1304 Overføring lønnsmidler  641 000   

1101 Bærekraft 2023 - selvkost nye områder  120 000   

1201 Selvkost nye områder   120 000  

1101 Overføring budsjett kontrollutvalg  300 000   

1103 Overføring budsjett kontrollutvalg   300 000  

 Sum   37 188 000   37 188 000  

 Endringer innenfor enhetens økonomiske ramme:   

1306 Retting feil 1. tertial: refusjon fra staten   30 000 000  

1306 Retting feil 1. tertial: andre statlige overføringer  30 000 000   

1202 Refusjon fra staten   5 204 000  

1202 Andre statlige overføringer  5 204 000   

1205 Refusjon fra staten   6 500 000  

1205 Andre statlige overføringer  6 500 000   

1101 Bruk av bundet fond   729 000  

1101 Økt utgift  729 000   

1103 Bruk av bundet fond   200 000  

1103 Økt utgift  200 000   

1202 Overføring fra drift til investering  1 510 000   

1202 Redusert utgift   591 000  

1202 Bruk av bundet fond   1 295 000  

1202 Bruk av disposisjonsfond - reversering  376 000   
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Enhet Forslag til endringer Økte utgifter/ red. 
inntekter 

Red. utgifter/ Økte 
inntekter 

1204 Bruk av bundet fond   224 000  

1204 Økt utgift  224 000   

1205 Bruk av bundet fond   638 000  

1205 Økt utgift  638 000   

1306 Bruk av bundet fond   2 900 000  

1306 Økt utgift  2 900 000   

1403 Bruk av disposisjonsfond - reversering  600 000   

1403 Redusert utgift    600 000  

1406 Bruk av bundet fond   232 000  

1406 Økt utgift  232 000   

Sum   49 113 000   49 113 000  

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal kommune  

Prosjekt Forslag til endringer Økte utgifter/ red. 
inntekter 

Red. utgifter/ Økte 
inntekter 

1006 Arendal eiendom KF - utlån  22 000 000   

Nytt  Lekeplass Torvet 1 765 000   

4699 Utsmykking nye kulturlokaler    610 000 

4701 Kulturkammeret akustiske byggetiltak  4 478 750   

4701 Statlig tilskudd - kulturrom   3 583 000 

4704 Brygge Buøya  325 000   

4704 Bruk av fond    260 000 

4705 Sandvikodden  937 500   

4705 Bruk av fond    750 000 

5562 Kunnskapshavna del 3 500 000   

Nytt Kjøp Blå Kors bygg 32 000 000   

5512 Rehabilitering gatelys 130 000   

5655 Miljøtiltak forurensa sjøbunn sentrum (2020)   4 860 451 

5652 Strømsbusletta GS 2020 2 887 500   

6551 Forprosjekt batterifabrikk 2020 3 125 000   

  Overføring fra kommunalt foretak   2 500 000 

  Mva-kompensasjon   1 735 660 

  Låneopptak   53 849 639 

Sum   68 148 750 68 148 750 

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal eiendom KF 

Enhet Forslag til endringer Økte utgifter/ red. 
inntekter 

Red. utgifter/ Økte 
inntekter 

AE Økt FDV fra kommunen  28 000 

AE Husleie lokaler i Arendal gamle rådhus 2.etg.- Bo- og 
oppfølgingstjenesten 28 000  

AE Overføring fra kommunen vedr. tiltakspakke vedlikehold  16 080 000 
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Enhet Forslag til endringer Økte utgifter/ red. 
inntekter 

Red. utgifter/ Økte 
inntekter 

AE Økt vedlikehold 16 080 000  

AE Overføring til investering 1 140 000  

AE Økte salgsinntekter  1 140 000 

Sum  17 248 000 17 248 000 

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal eiendom KF 

Prosjekt Forslag til endringer Økte utgifter/ red. 
inntekter 

Red. utgifter/ Økte 
inntekter 

Nytt Erverv av areal for utvidelse av Eyde energipark  27 500 000   

 Mva-kompensasjon   5 500 000  

 Låneopptak  22 000 000 

Sum  27 500 000 27 500 000 

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal havnevesen KF 

Enhet Forslag til endringer Økte utgifter/ red. 
inntekter 

Red. utgifter/ Økte 
inntekter 

Havn Økte inntekter  8 000 000 

Havn Økte utgifter 3 000 000  

Småbåt Økte inntekter  900 000 

Gjestehavn Økte inntekter  1 000 000 

Gjestehavn Økte utgifter 1 000 000  

Havn - felles Avsetning til disposisjonsfond 5 900 000  

Småbåt Overføring fra kommunen - vedlikeholdsmidler 2020  400 000 

Småbåt Økte vedlikeholdsutgifter 400 000  

Sum  10 300 000 10 300 000 
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10 Arbeidsgiverstrategi 

10.1 Fravær 
 

 
Figuren over viser sykefraværet til og med 2. tertial de 4 siste årene. I tillegg er det markert hvor 
stor del av fraværet som er registrert som koronarelatert fravær. Dette inkluderer også karantene. 
For eksempel viser figuren at Arendal Eiendom har et sykefravær hittil i år på 9,9 %, og at av dette 
er 0,7 % koronarelatert fravær. 
Sykefraværet for Arendal kommune er samlet sett 0,6 %-poeng høyere i år sammenlignet med 
samme periode sist år. Karantene- og koronarelatert sykemelding og egenmelding stod for 0,6 %-
poeng av det totale sykefraværet på 8,8 %. 
Enheter barn unge og familier og Arendal Eiendom har en sterk økning i sykefraværet i år 
sammenlignet med samme periode sist år. Andre enheter har stabilt eller lavere sykefravær i år 
sammenlignet med samme periode i fjor.  

10.2 Heltidskultur 
Innenfor dette området har kommunen hatt en god utvikling de senere årene. Å få etablert en 
heltidskultur i alle sektorer er kommunens viktigste satsing innenfor arbeidsgiverområdet. Heltid 
handler aller mest om kvalitet for elever, pasienter og andre brukere av kommunale tjenester. 
Faste ansatte med rett kompetanse er det beste. Dernest handler kvalitet om effektivitet og 
hensiktsmessig organisering av arbeidet. Mange ansatte i små stillinger koster mye for kommunen. 
I tillegg er det svært krevende å være leder og kollega når antall ansatte blir for mange. Korona-
pandemien har i tillegg vist oss at deltidsstillinger med flere arbeidssteder kan utgjøre en 
smitterisiko. 
Ved utgangen av august 2020 var heltidsandelen i de ulike sektorene i kommunen slik: 

  Alle ansatte Heltidstilsatte Indikatorer 

 Personer Kvinner Menn Årsverk Personer Kvinner Menn Heltid Snitt still. str. 

Adm. enheter 135 86 49 118 104 63 41 77,0 % 87,4 % 

Kultur, infrastruktur 
og utv. 444 138 306 315 282 103 179 63,5 % 71,0 % 

Helse og levekår 1 467 1 296 171 1 150 562 472 90 38,3 % 78,4 % 
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  Alle ansatte Heltidstilsatte Indikatorer 

Barn, unge og fam. 1 141 925 216 1 031 756 596 160 66,3 % 90,3 % 

Økonomi 13 11 2 13 12 10 2 92,3 % 98,5 % 

Sum 3 200 2 456 744 2 627 1 716 1 244 472 53,6 % 82,1 % 

Utviklingen i helse og levekår spesielt 
Sektoren har hatt en god utvikling de 3 siste årene. Å etablere kultur og forståelse for 
nødvendigheten av å øke antall helgetimer pr. ansatt er nøkkelen til flere heltidsstillinger. I figuren 
under sees dette tydelig ved at antall hele stillinger øker hver gang vi klarer å fase ut en helge-
stilling. I snitt jobbet de ansatte i helse og levekår ca. 290 planlagte helgetimer i 2019. For å oppnå 
en heltidsandel på over 50 % er det nødvendig å øke antall helgetimer opp mot 330 timer pr. 
ansatt. Blant annet gjennom bruk av langvakter er det mange avdelinger som har greid å komme 
opp på dette nivået. Bystyret vedtok 27.8.2020 å intensivere arbeidet med å øke heltidsandelen 
blant ansatte i institusjoner. Dette arbeidet er igangsatt. 
 

  

10.3 Lærlinger 
Lærlingestrategien 
Målet for lærlingesatsingen er å doble antallet læreplasser fra 2016-nivået til opp mot 140 lærlinger 
i 2021. 140 lærlinger tilsvarer mer enn 3 lærlinger pr. 1 000 innbyggere. Ved utgangen av 2. tertial 
hadde kommunen totalt 107 lærlinger og lærekandidater: 

  2020 2019 2018 2017 

Lærlinger lønnet av AK 101 105 95 75 

Lærekandidater, lønnet av AK 1 4 3 2 

Lærlinger lønnet av Fylkeskommunen 4 3 4 2 

Lærlinger lønnet NAV 1 9 0 2 

Antall lærlinger og lærekandidater totalt i AK 107 121 102 81 

Tabellen over viser at vi har noe færre egenfinansierte lærlinger enn planlagt (planlagt 130 i 2020 
og 140 i 2021). Det kommer av at vi etter hvert har fått andelsmessig flere lærlinger i helse. Disse 
koster mer på grunn av de ulike tilleggene knyttet til arbeid på kveld og helg. I tillegg har vi noen 
lærlinger gjennom ordningene «Menn i helse». Disse koster også noe mer enn andre lærlinger 
fordi det regnes inn en høyere verdiskapning enn for lærlingene som kommer rett fra videregående 
skole. 
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10.4 Ombudsfunksjoner 
Personvernombud  
Personvernombudet skal være en ressurs for kommunen i spørsmål om etterlevelse av 
personvernregelverket. Arendal er vertskommune for stillingen som deles med de øvrige 
kommunene i IKT Agder-samarbeidet og er organisert under kommunalsjef for HR, IKT og kvalitet. 
I første halvdel av 2020 gjennomførte personvernombudet følgende aktiviteter: 

• Håndterte henvendelser fra ledere i kommunen, prosjektledere og avdelingsledere, 
herunder spørsmål om bruk av digitale kommunikasjonsplattformer som følge av korona-
situasjonen 

• Besvarte spørsmål fra Datatilsynet i tilknytning til innmeldte avvik på informasjonssikkerhet 
fra IKT Agder-samarbeidet 

• Deltok i arbeid med iverksettelse av tiltak som følge av avvikene 
• Rådgivning i samarbeid med juss-nettverket på systemnivå og i enkeltsaker 
• Besvarte henvendelser fra innbyggere og ansatte om enkeltsaker 
• Arbeid med etablering av intern kontroll for personvern og informasjonssikkerhet i 

samarbeid med HR, IKT og kvalitet 
Våren 2020 mottok personvernombudet færre enn 20 henvendelser, slik at mesteparten av 
arbeidet til personvernombudet består av å være pro-aktiv når det gjelder å følge 
personvernregelverket. 
Personvernombudet skal være et kontaktpunkt mellom innbyggerne, IKT Agder-kommunene, IKT 
Agder og Datatilsynet. En del av arbeidet er derfor knyttet opp mot å gi informasjon om nye 
arbeidsoppgaver for kommunene som følge av personopplysningsloven fra 2018, og veiledning og 
kommunikasjonsflyt mellom de ulike aktørene i IKT Agder-samarbeidet. 
Dersom man ønsker å komme i kontakt med personvernombudet, kan man ta kontakt via e-post 
eller telefon, og det er også informasjon tilgjengelig i personvernerklæringen på kommunens 
hjemmeside.  
Mobbeombud 
Mobbeombudet skal være en rådgiver og støttespiller for foresatte, læringsmiljøet og andre i 
Arendal kommune som jobber for et godt og trygt miljø for barn og unge. Ombudet jobber for at 
barns rett til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole blir ivaretatt, jf. kapittel 9A i 
opplæringsloven. 
Ombudets arbeid skal utføres på et fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og 
politisk ledelse i kommunen, og er organisert under kommunalsjef for HR, IKT og kvalitet. 
Mobbeombudet skal prioritere det forebyggende arbeidet mot mobbing i barnehage og skole, og 
være en ressurs for kommunen i arbeidet for at alle barn og unge opplever et godt psykososialt 
miljø. Arendal kommune deltar i Læringsmiljøprosjektet i regi av Udir. I prosjektet jobber deltakerne 
med tema som omhandler godt læringsmiljø, herunder å avdekke og håndtere saker om mobbing 
på en god måte, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling rundt arbeid med barn og unge. 
Mobbeombudet i Arendal er en del av den kommunale styringsgruppa inn mot prosjektet. 
Mobbeombudet har også deltatt på planleggingsdager for å jobbe med tema som «Trygt og godt 
skolemiljø for alle elever», opplæringsloven § 9A og håndtering av aktivitetsplaner. For å 
synliggjøre ombudsordningen og senke terskelen for å ta kontakt med ombudet, har også besøk 
på skoler og i barnehager vært en viktig del av arbeidet. 
I perioden 1.5.2020- 31.8.2020 mottok mobbeombudet 13 henvendelser fra foresatte og ansatte i 
skolen, som omhandlet spørsmål rundt barns psykososiale miljø i barnehage, grunnskole eller på 
fritiden. Henvendelsene krever ikke oppfølging over tid. 
I tillegg håndterte mobbeombudet 20 saker fra familier, barnehager og skoler i enkeltsaker som 
gjelder barn. Mobbeombudet følger opp disse sakene over tid med møter og telefonkontakt. I 
sakene er ofte andre instanser også involvert. I perioden 1.5.2020- 31.8.2020 ble 6 av de 20 
sakene avsluttet, mens 14 av sakene fortsatt er aktive ved periodeslutt. 
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Antall innkomne saker i den siste perioden er noe lavere enn forrige tertial, noe som kan skyldes 
covid-19. Dette er en tendens som stemmer godt overens med tilbakemeldinger fra elev- og 
mobbeombud ellers i landet. 
I Agder er det et ombudsnettverk bestående av oppvekstombudet i Agder, elevombudet i 
Kristiansand, og mobbeombud i Lillesand kommune og mobbeombudet i Arendal. 
Dersom man ønsker å komme i kontakt med mobbeombudet, kan man ta kontakt via e-post, 
telefon eller via kontaktskjema på kommunens hjemmeside. Det er også utarbeidet en brosjyre 
rettet mot barn og ungdom med informasjon om mobbeombudet.  
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11 Innledning tertialrapporter enheter og foretak 

11.1 Barn, unge og familier 
Andre tertial har vært preget av at vi er i en pandemisituasjon. I mai vendte vi gradvis tilbake mot 
åpne skoler, barnehager, SFO og øvrige tjenester i tjenesteområdet Barn, unge og familier. 
Elevene fikk ikke gjennomført muntlig og skriftlig eksamen, standpunktkarakterene ble grunnlaget 
for grunnskolepoengene til avgangselevene på 10.trinn. 
Tjenestene har fulgt de nasjonale smittevernreglene, og det har vært et særlig fokus på sårbare 
barn. I mai og juni var det utfordringer med å bemanne kohortene, men rådmannen vil berømme 
de ansatte for en strålende innsats og godt arbeid i en krevende pandemisituasjon. 
Avvikling av sommerferie gikk uten store problemer. Det var viktig at de ansatte fikk tatt ut 
sommerferie slik at de kunne starte med nye krefter etter ferien. Barnehager, skoler og øvrige 
tjenester har hatt tilnærmet normal drift i august. Kun tilnærmet fordi en opplever at barn og voksne 
er hjemme som smitteverntiltak når de er litt syke, forkjølet, hoster eller er «snørrete». 
I perioden fra skolestart i august og frem til høstferien var det både i 2019 og 2020 32 ordinær 
skoledager. 
I 2019 ble det registrert 5831 fraværsdager hos elevene disse dagene, noe som utgjør et 
elevfravær på 3,65 % (dagsfravær). 
I 2020 er det i samme periode registrert 10151 fraværsdager hos elevene, noe som utgjør et 
elevfravær på 6,37 % (dagsfravær). 
Økningen fra 2019 til 2020 er på 74,5 % og det hovedsakelig i en periode hvor det ikke ble 
registrert smittetilfeller i Arendal kommune. Karantenetiden på Nesheim skole for 1. og 2. trinn er 
ikke med i disse tallene da de ikke var fraværende fra skolen, men i karantene og hadde 
hjemmeskole. 
Elevfravær samlet for de kommunale skolene fra skolestart til høstferien: 

  2019 2020 Økning 

Arendal totalt 3,65 % 6,37 % 74,50 % 

Ansatte må i mange tilfeller være hjemme med barna, som gjør det nødvendig å bruke vikarer. 
Dette gjør at tjenestetilbudet ikke alltid er optimalt. Men dette må aksepteres i den situasjonen 
landet og verden er i. Gult nivå er ikke grønt! Men ved gult nivå kan hele skoleklasser være samlet, 
og elevene skal normalt få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. 
Fra skolestart i august startet elevene på 1.-9. trinn med nytt læreplanverk. Det er vedtatt endringer 
i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen. Endringene trådte i 
kraft 1. august 2020. 
Barnehager skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter 
at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet og at alle barn skal 
få et fulltidstilbud. 
Enhetene rapporter om økt ikke arbeidsrelatert langtidsfravær, en god del koronarelatert. 
Flere enheter melder også at miljøfyrtårnsertifiseringen ble satt på vent da pandemien kom. 
Det er i enhet Spesialpedagogiske tjenester og i kommunale barnehager satt i gang en prosess 
med tanke på å overføre spesialpedagoger og økonomiske ressurser fra enhet 
Spesialpedagogiske tjenester til de kommunale barnehagene. 
Når det gjelder økonomisk status, vises det til enhetenes rapporter. Det jobbes på flere enheter 
hardt for å holde tildelt budsjett.  
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11.2 Helse og levekår 
Utviklingen i Helse og levekår kommenteres kort, og det vises til enhetenes tertialrapporter for 
utdypende informasjon. 
Alle enhetene bygger sitt resultat på at ressurskrevende tjenester kompenseres. I tillegg er det 
behov for å kompensere følgende: 

• Utgifter knyttet til koronaviruset, Hjemmebaserte tjenester, Institusjon, Legevakta og 
Koordinerende enhet, 43 mill. kroner hvorav smittevernutstyr utgjør den største kostnader 
på ca. 34 mill. kroner. 

• Lokal avtale lør-, søndags- og helgetillegg, for enhet Hjemmebaserte tjenester og 
Institusjon, 3,2 mill. kroner. 

• Nødnett, gjelder Legevakta, 525 000 kroner. 
• Feil uttrekk budsjett Østre-Agder krisesenter 161 000 kroner. 

Under forutsetning av at enhetene kompenseres slik det står over melder fem av åtte enheter at de 
styrer mot balanse. To enheter melder om et mindre forbruk på til sammen 4 mill. kroner. 
Hjemmebaserte tjenester melder et merforbruk på 7 mill. kroner. Brukertiden i hjemmesykepleien 
er fortsatt høy, og er ved siste måling i august på 67 %. Medregnet omsorgsboligene Plankemyra 
og Margaretestiftelsen ligger den på 70 %. Tallene tyder på en effektiv og presset tjeneste, og 
mange opplever at de ikke har nok tid. Økningen i tjenester over tid har medført at det ved flere 
avdelinger har vært helt nødvendig med oppbemanning ut over budsjett for å kunne håndtere 
økningen. 
2020 har vært krevende så langt på grunn av koronaviruset. Flere prosesser er utsatt fordi alle 
ressurser er satt inn i planlegging og håndtering av pandemien. Ytterligere utsettelser må påregnes 
sett i lys av siste ukers utvikling i Arendal når det gjelder økning i antall innbyggere med positiv 
covid-19. 
Bystyret har vedtatt at avtalen vi har hatt med Blå Kors om drift ved Torbjørnsbu avsluttes, og at 
Arendal kommune overtar drift og bygg fra 01.11.20. Torbjørnsbu bofellesskap plasseres 
organisatorisk i enhet Psykisk helse og rus fra samme tidspunkt. Enheten må tilføres 1,8 mill. 
kroner til drift ut året. 
Rådmannen starter arbeidet med å overføre støttetjenester Helse og levekår til Koordinerende 
enhet med virkning f.o.m. 01.01.21. 
Rådmannen foreslår at Røed, Elim og Solhaug BOS etableres som en enhet og enhetsleder vil 
være prosjektleder nytt Helsehus f.o.m. 01.01.21. Bakgrunnen for dette er at en allerede nå kan 
starte arbeidet med å jobbe seg inn i nytt Helsehus. 

11.3 Kultur, infrastruktur og utvikling 
Følgende enheter/stab forventer å gå i balanse ved årets slutt: 

• Kommunalteknikk og geodata 
• Kultur 
• Østre Agder Brannvesen 
• Innovasjon og kompetanse 
• Vitensenter Sørlandet 
• Østre Agder sekretariat 
• Rådmannens stab Samfunnsutvikling 

Unntaket er Arendal Voksenopplæring som forventer et mindre merforbruk forårsaket av sviktende 
inntekter (statstilskudd). 
Kommunalteknikk 
Enheten har en todelt økonomi, en rammefinansiert del med overføringer fra kommunes 
driftsbudsjett og en selvkost del som er gebyrfinansiert. 
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Innenfor enhetens rammefinansierte del har de til nå i år et mindreforbruk på ca. 3,8 mill. kroner. 
Dette knytter seg blant annet til lavere utgifter til brøyting og strøing som følge av en mild vinter. 
Totalt avvik for hele selvkostområdet er på ca. 3,5 mill. kroner pr. tertial 2. Hovedvekten av dette 
avviket knytter seg til lavere gebyrinntekter enn budsjettert totalt sett. Avløp og miljøvern-
avdelingen har høyere utgifter enn budsjettert, og Vann-avdelingen har lavere utgifter enn 
budsjettert. 
Innenfor enhetens rammefinansierte er det til nå i år er det investert ca. 6,7 mill. kroner i prosjekter. 
Innenfor enhetens selvkostområdet er det til nå i år er det investert ca. 62,2 mill. kroner i prosjekter 
knyttet til VA ledningsnett. 
Kultur 
Budsjettet for kultur for 2020 er redusert med 4,7 mill. kroner på ordinært drift. I tillegg har Kuben 
og Canal Street fått redusert sitt tilskudd med henholdsvis 600 000 og 200 000 kroner. Enheten er i 
gang med en prosess for å håndtere kutt knyttet til Kuben/Kilden (2,3 mill. kroner) og Brattekleiv. 
Dette er dramatiske kutt og fordrer avtaleendringer med andre kommuner og fylkeskommunen. 
Kutt i ordinær drift er i hovedsak tatt over reduksjon i tilskudd til kulturhuset, frivilligsentralene, lag 
og foreninger, lokalmuseene, arrangement, ostehøvelkutt i tre av fem avdelinger og det er kuttet en 
stilling i kulturnettverket. Kulturenheten har mye av sin drift hjemlet i eksterne avtaler, derfor blir 
kutt dramatiske for lag, foreninger og lokal kultur. 
Kulturenheten vurderes samlet sett å være innenfor vedtatt budsjettrammer ved årets slutt. 
Foreløpig ser det ut til at det kan være noe netto mindre forbruk, men fortsatt er det mye i 
bevegelse, og vanskelig å vurdere nøyaktig resultat utover at enheten holder seg innenfor vedtatte 
rammer. En god del utsatte arrangement og aktiviteter i enheten og hos tilskuddsmottakere er en 
del av grunnen til mindre forbruk. 
Det er likevel viktig å ikke underkjenne den anstrengte økonomiske situasjonen i enheten etter 
kraftige kutt i enhetens rammer for 2020. 
Østre Agder Brannvesen 
For enhet 12 Brann viser rapporten et avvik på 6,5 mill. kroner i underforbruk. Dette stemmer ikke 
og er uriktige tall, blant annet grunnet feil i endringer på internsalgsoverføringer (meldt til Xledger) 
og periodisering. Oppsummert faktisk viser underforbruk i samtlige ansvar og estimert et 
overskudd til fordeling og fondsavsettelse ved årets slutt. Samlet for enheten pr 2. tertial er et 
underforbruk på omtrent 2,5 mill. kroner. Det har vært en utfordrende tid med større 
fraværskostnader enn normalt, men reise, kurs og andre opplæringskostnader er kuttet til et 
minimum som følge av koronapandemien. 
Enhetens investeringsramme er oppdatert ift. momskompensasjon på nye kjøretøy og har for 
enkelte investeringsobjekt brutt rammen ut over de 2,9 mill. kroner årlig de har hatt tidligere. 
Gjennom momsrefusjon vil de kunne realisere kommende større investeringer på stor-biler 
(mannskaps- og tankbiler) uten å øke rammene som er gitt. 
Investeringsplanen står uendret fra 2021 til 2030. For 2020 ble det av bystyret i 2019 bestemt en 
utsettelse av investeringer som et sparetiltak. Derfor er investeringer i 2020 gjort som følge av 
tidligere urealiserte midler (investert i 2020 i ny kommandobil, skogbrannkjeledresser, 
skogbrannstøvler, luftkoblinger og tredemøller). 
Innovasjon og kompetanse 
Som følge av kutt i enhetens ramme fra og med 2020 er økonomien svært stram. Det er 
sannsynlig at enhetens disposisjonsfond må brukes for å komme i balanse på årsbasis. Dette 
skyldes planlagt bruk av fond til samskapingsplattformen Friskus, utgifter til 2 nummer av 
Arendalsfolk, manglende budsjettmidler og reduserte inntekter knyttet til Eureka kompetanse og 
reduserte inntekter som følge av koronapandemien. 
Som følge av prosessen rundt Bærekraft 2023 er det kuttet ett årsverk ved Servicesenteret i løpet 
av året. 
Det vil være fokus på å bruke så lite av enhetens fond som mulig 
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Vitensenter Sørlandet  
Vitensenterets avvik pr. 2. tertial skyldes i hovedsak feil periodisering. Avvik på salgsinntekter som 
følge av korona veies opp mot mindreforbruk. Vitensenteret sikter mot å gå i balanse i 2020. 
Vitensenteret har mindreforbruk på lønnsmidler. Dette skyldes kortere perioder med vakante 
stillinger og dels mindre bruk av tilkallingshjelper under korona. Som sparetiltak har de redusert 
bemanningen med en tilkallingshjelp gjennom hele sommerferien. Enheten har i løpet av 2. tertial 
fått vakante stillinger som kun delvis vil bli besatt i 2020. Dette gjør at de sparer inn ytterligere på 
lønnsmidler. Vitensenteret har hatt et generelt mindreforbruk som følge redusert aktivitet under 
korona. 
Vitensenteret stengte for all aktivitet den 12.3. All undervisning ble avlyst ut skoleåret, og de åpnet 
ikke for fritidspublikum før 13.6. Enheten gjennomførte sommeråpent i perioden 20.6 til 16.8 med 
betydelige koronarestriksjoner. Blant annet har de halvert kapasiteten på antall besøkende pr. dag. 
Vitensenteret har tidligere rapportert inn en forventet nedgang på 25 % i antall besøkende for 
perioden juni-august som følge av korona. Denne forventningen ser ut til å ha truffet bra. I tillegg 
har de hatt tap på bursdager, eventer og salg av varer i butikk. Samlet tap av inntekter fra 
fritidspublikum: ca. 1,1 mill. kroner 
Vitensenteret har jobbet for å redusere inntektstapet for salg av undervisningstjenester. I den 
forbindelse har både Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune seg villig til å betale for 
undervisningstjenester som ble avlyst. Andre avtaler ble imidlertid avlyst uten at de fikk inndekning 
for dette. Samlet tap på salg av undervisningstjenester: ca. 0,8 mill. kroner. 
Arendal voksenopplæring 
Enheten ligger an til et mindre merforbruk på årsbasis. Hovedårsaken til dette er manglende 
statstilskudd grunnet bosettingsstopp under koronasituasjonen. Samtidig har mange deltagere rett 
til og behov for opplæring utover de tre årene med støtte fra staten. Enheten kunne ha effektivisert 
med større klasser, men de gjeldende smittevernreglene for voksenopplæringen gjør dette ikke 
mulig. 
Tiltak som gjennomføres: Reduserte lønnsutgifter fra august 2020 som rapportert i tertial 1 samt 
reduserte vikarutgifter. Lærere som må være hjemme grunnet symptomer, men som kan jobbe, 
skal i størst mulig grad gjennomføre digital undervisning med klasser dette egner seg for. Det 
gjøres en fortløpende vurdering av situasjonen. 
Følgende forhold påvirker enhetens utgifter: 

• Enheten er pålagt spesialundervisning for ungdommer med vedtak om dette, samt 
opplæring av hørselshemmede, synshemmede og økte tolkeutgifter og assistentbehov 
knyttet til dette i 2020. 

• Det er fremdeles mange deltagere som trenger grunnskoleopplæring, og som er utenfor 
den treårige statlige finansieringsordningen. Deltagere må gjennomføre grunnskolen for å 
kunne søke videregående opplæring. 

• Flere deltagere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet har behov for grunnleggende 
ferdigheter i muntlig norsk, lesing, regning, skriving og IKT. 

• Enheten får etter ny leieavtale med Pareto redusert husleie i siste kvartal med 
ca. 400 000 kr, men det blir ikke en innsparing for enheten i 2020 da beløpet trekkes inn fra 
enhetens budsjett. 

Enheten forventet 700 000 kroner i statstilskudd for norskopplæring i 2. kvartal for nye bosatte 
flyktninger og familiegjenforente. På grunn av koronasituasjonen har bosettingen stoppet helt opp 
og inntektene uteblitt. Det er lite sannsynlig at Arendal kommune, som alle andre kommuner i 
landet, får bosettingen som er anmodet og vedtatt for 2020. Enheten kan i verste fall mangle 
forventet og budsjettert statstilskudd på totalt 1,6 mill. kroner for 2. og 3. kvartal. 
Østre Agder sekretariat 
Enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt. 
Det er merforbruk på samhandlingsreformen knyttet til utgifter til oppfølging av pandemien. Dette 
kompenseres ved bruk av fond. 
Det er mindreforbruk på ansvar 1207007 på ca. 93 000 kroner grunnet vakanse i stillingen i deler 



Tertialrapport 2 - 2020 34(205) 

av året. 
Helårseffekt av KØH rus/psykiatri inngår i regnskapet. 
Stab Samfunnsutvikling  
Stab samfunnsutvikling er i løpet av året redusert med 2 årsverk (naturlig avgang i planavdelingen) 
som følge av bystyrets budsjettvedtak høsten 2019. 
Stab samfunnsutvikling fremstår fremdeles med et merforbruk knyttet til 
reguleringsplanproduksjon. Dette henger sammen med at refusjon fra Fylkeskommunen og private 
samarbeids-aktører foreløpig ikke er mottatt og at interne overføringer foreløpig ikke er utført. 
Staben forventer å være i balanse ved årets utgang. 
Fra og med 1. september ble Politisk sekretariat (4 stillinger) overført fra Stab Samfunnsutvikling til 
Rådmannens Stab HR. 
Tilknyttet tertial 2 2020 foreslår rådmannen å legge ned enheten Innovasjon og Kompetanse og 
overføre de ansatte der til Stab Samfunnsutvikling og Stab HR på følgende måte: 

• Servicesenteravdelingen overføres til rådmannens Stab HR. 
• Kommunikasjonsavdelingen og øvrige ansatte i enheten overføres til Stab 

Samfunnsutvikling.  
• Enhetsleder for Innovasjon og Kompetanse går inn som assisterende kommunalsjef 

tilknyttet Kommunalsjef Kultur, Infrastruktur og Utvikling. 
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12 Rådmannen m/stab (1101) 

12.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  84 220 88 373 -4 153 -5 

Andre driftsutgifter  28 740 26 874 1 866 6 

Sum utgifter  112 960 115 247 -2 287 -2 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -15 721 -14 930 -791 -5 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -223 -2 849 2 626 1 178 

Andre inntekter  -17 336 -20 251 2 915 17 

Sum inntekter  -33 280 -38 030 4 750 14 

Sum netto 79 680 77 217 2 463 3 

Enheten omfatter rådmann, lederlag og rådmannens staber. Herunder ligger også byggesak, 
reguleringsplaner, næringsutvikling, miljø, landbruk, Med hjerte for Arendal, politisk sekretariat, 
støttetjenester helse og levekår, lærlinger, tillitsvalgte, skatt, innfordring og fakturering. 
Økonomisk status omtales nærmere under de enkelte fagområdene. 

Rådmann m/lederlag 

Tjenesteområdet rådmannen m/lederlag inkluderer juridiske tjenester. Ved 2. tertial viser tallene et 
merforbruk på ca. 200 000 kroner. Dette henger sammen med kutt på enheten som foreløpig ikke 
er fordelt til stabsområdene. Det legges til grunn at disse vil bli løst i 2020 og vil bli fordelt aktuelle 
staber når dette er klart. Holder man ufordelt kutt utenfor viser tallene et mindreforbruk, som 
relaterer seg til merinntekter på juridiske tjenester og lavere utgifter knyttet til drift av rådmann og 
lederlag enn forutsatt. Med bakgrunn i dette forventes det et lite positivt resultat ved årets slutt. 

Rådmannens stab HR, IKT og kvalitet 

Netto budsjett for tjenesteområdet er totalt 55,2 mill. kroner. Rådmannens stab HR, IKT og kvalitet 
har et positivt avvik pr. 2. tertial med 1,6 mill. kroner. Det prognostiseres et positivt avvik ved årets 
slutt med 1,3 mill. kroner som brukes til å dekke inn tidligere uspesifiserte kutt innenfor enhet 1101. 
Avviket hittil i år skyldes i hovedsak: 

• Underforbruk kjøp av varer og tjenester til stabsfunksjonen 0,4 mill. kroner.  
• Underforbruk ledelsesutvikling 0,5 mill. kroner.  
• Overforbruk nærværsprogrammet med 0,3 mill. kroner.  
• Underforbruk lærlinger 0,8 mill. kroner.  
• Overforbruk frikjøpte tillitsvalgte med 0,3 mill. kroner.  
• Fellesutgifter til HMS og personal har et underforbruk hittil i år med 0,5 mill. kroner. Dette 

ansvaret dreier seg primært om velferdstiltak som jubileumsfest for ansatte og 
jubilantgaver. I tillegg er kostnader til støttesystemer som gjelder hele kommunen som 
personalhåndbok og HMS-håndbok regnskapsført her.  

• Godtgjøringer til folkevalgte har et overforbruk hittil i år med 0,5 mill. kroner. Andre 
kostnader knyttet til folkevalgte som leie av lokaler, kjøp av varer og tjenester med videre 
har et tilsvarende underforbruk med 0,5 mill. kroner.  

Forhold knyttet til prognosen: 

• Refusjon fra andre kommuner for personvernombud bidrar positivt til prognosen med 0,6 
mill. kroner. Sammen med underforbruk 0,4 mill. kroner hittil i år er prognosen for 
stabsfunksjonen positiv med 1 mill. kroner. I tillegg kommer en mindre sum for frikjøp av 
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HR-rådgiver til KS-prosjektet «Drømmejobben» 
• Underforbruket knyttet til ledelsesutviklingsprogrammet legges inn i prognosen med 0,5 

mill. kroner. 
• Vi vil antakelig bruke ca. 300 000 kroner mer enn planlagt til nærværsprogrammet ved 

årets slutt. Lærlingebudsjettet, frikjøp av tillitsvalgte og felleskostnader til HMS og velferd 
forventes å gå i balanse.  

• Kostnader til folkevalgte forventes å gå i balanse.   

Rådmannens stab økonomi 

Stab økonomi inneholder stabsfunksjoner, innkjøp, skatteinnkrever, innfordring og fakturering. 
Stab økonomi har pr. 2. tertial et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kroner. Mindreforbruket relaterer 
seg til lønnskostnader ved sykerefusjon og fødselspermisjon.  
Fra 1. november vil ansatte ved skatteinnkreving arbeidsgiverkontroll bli overført til staten. Det er 
foretatt et trekk i kommunens rammetilskudd som er større enn dagens drift. Det er derfor ingen 
besparelse i tiltaket og faglig vil det være en svekkelse av kommunens kompetanse å miste disse 
miljøene.  
Fra samme dato vil et felles miljø for innfordring opprettes i Arendal. To medarbeidere overføres 
fra Grimstad kommune og vil sammen med medarbeider fra Arendal utvikle et fagmiljø som vil 
håndtere tjenesten sammen. Det er lagt til grunn at finansieringen av denne tjenesten vil dekkes av 
gebyrer.  

Rådmannens stab samfunnsutvikling 

Stab samfunnsutvikling fremstår fremdeles med et merforbruk knyttet til 
reguleringsplanproduksjon. Dette henger sammen med at refusjon fra Fylkeskommunen og private 
samarbeids-aktører foreløpig ikke er mottatt og at interne overføringer foreløpig ikke er utført. 
Staben forventer å være i balanse ved årets utgang. 

Rådmannens stab helse og levekår 

Stab Helse og levekår styrer mot et mindreforbruk på 3,5 mill. kroner. Det er i siste tertial brukt 
betydelig mindre driftskostnader samt at det er tilført midler fra KØH, fond. 
Det tas forbehold om at avregning utskrivningsklare pasienter og aktivitet Psykososialt kriseteam 
ikke avviker vesentlig fra budsjett. 

Rådmannens stab oppvekst 

Barnehageansvaret styrer mot balanse ved årets slutt. 
Skoleansvaret har er et uløst kutt på 1 850 000 kroner fra budsjettbehandlingen i 2019 hvor 
skolestrukturendringen fra rådmannen ble lagt på stab skole uten å løses. 630 000 kroner løses 
over budsjettet. Dette gjør at det ligger igjen 1 220 000 kroner som uløst kutt på stab skole. Utover 
dette vil budsjettet gå i balanse. 
Regnskapet pr 31.8. viser mindreforbruk slik som vist i tabellen: 

 Budsjett Regnskap Avvik kr Avvik% 

1101F Barn, unge og familier 7 612 5 426 2 186 29 

Dette skyldes at det er kommet inn midler fra staten som skal ut til skolene og ikke overført enda, 
samt tilskudd til innkjøp av digitale læremidler som det ikke har kommet faktura på. 
Vi venter på to større fakturaer fra UiA i forbindelse med videreutdanning. Til sammen utgjør dette 
ca. 2,5 mill. kroner. Dette forklarer at det ligger et mindreforbruk på stab skole pr. 31.08.2020. 
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12.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

For hver periode skal bystyret vedta arbeidsgiverstrategien. Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn 
for lederes planlegging og utførelse innenfor arbeidsgiverområdet. Arbeidet med å legge frem en 
sak om arbeidsgiverstrategi for perioden 2020-2023 er igangsatt med sikte på politisk behandling 
tidlig i 2021. Inntil ny strategi er vedtatt er det arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida!» fra 
forrige periode som gjelder. Strategien er godt innarbeidet hos ledere og ansatte og vil være et 
viktig grunnlag for forslag til ny strategi. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført på slutten av 2019. I rådmannens stab ble det 
mottatt 107 svar av 167 mulige, tilsvarende en svarprosent på 64. Antallet som ikke har svart må 
sees i sammenheng med at blant annet fastleger med et lite tilsettingsforhold i kommunen er 
sortert inn under dette ansvaret. 
Resultatene vurderes som bra og er på alle områder enten tilnærmet like bra som nasjonalt snitt, 
eller bedre. Sammen med tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere vil det bli jobbet med 
oppfølging i den enkelte stab frem til gjennomføring av neste undersøkelse i 2021. Detaljerte 
resultater finnes i 1. tertialrapport 2020. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS- og kvalitetsutvalgene for ansatte på rådhuset tilhørende rådmannens stab er organisert slik 
at stabene tilhørende helse og levekår, barn, unge og familier, økonomi og HR er i et eget utvalg. 
Stab kultur, infrastruktur og utvikling er organisert for seg med eget utvalg. 
På grunn av koronapandemien og mange ansatte på hjemmekontor ble det gjennomført 
vernerunde først i september i stedet for mai som vanlig. Oppsummert blir både det fysiske og 
psykososiale arbeidsmiljøet vurdert som godt, selv om noen opplever utfordringer knyttet til 
temperatur og ventilasjon i rådhuset. Noen opplever også sjenerende støy i åpent landskap, særlig 
fra andres samtaler.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,1 0,8   

Fravær langtid (%) 3,2 2,5   

Fravær (%) 4,6 3,3 7  

Antall HMS avvik 10 10 3 000  

Antall Kvalitets avvik 9 11 3 700  

Årsverk antall 110,1 115,2   

Andel ansatte heltid (%) 86,3 94,7 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 89,8 92,6 83  
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Fraværstallet for rådmannens staber omfatter også lærlinger. Fraværet 
vurderes som stabilt lavt.  
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HMS avvik 

Tallene for 2. tertial er akkumulert hittil i år. Rådmannens stab har få 
avvik. Dette har en sammenheng med at mye av virksomheten foregår i 
veldig forutsigbare omgivelser. Det bør likevel jobbes med å øke 
bevisstheten rundt avvik og læringskultur slik som i resten av 
organisasjonen. 

Alle avvik er 
håndtert og lukket. 

Kvalitets avvik Se kommentar over. Se kommentar over. 

Årsverk 

Lærlinger, tillitsvalgte, politikere og leger i de minste stillingene (under 10 
%) er tatt ut av denne statistikken selv om de er en del av rådmannens 
stab budsjettmessig. 
 
Økningen fra 2019 er knyttet til ansettelse av personvern- og 
mobbeombud og økning i kapasitet innenfor byggesaksbehandling. 

 

Andel ansatte 
heltid 

I stabene er det en sterk heltidskultur. Lærlinger, tillitsvalgte, politikere og 
kommuneleger er tatt ut av statistikken.  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Se over.  

12.3 Klima/Miljø 
Rådmannens stab Samfunnsutvikling jobber kontinuerlig med å iverksette Handlingsplan for Klima 
og energi 2019-2023 som bystyret vedtok i desember 2019. 
Handlingsplanen operasjonaliserer målene og strategiene i Kommunedelplan klima og energi 
2019-2023. Tiltak som skal bidra til å redusere utslipp og energibruk gjennomføres av mange flere 
aktører enn Arendal kommune. Handlingsplanen gjør rede både for tiltak som Arendal kommune 
skal gjennomføre og hva vi er avhengige av å stimulere andre aktører til å gjøre. 
Grønn Strategi krever at Arendal kommune styrker klimakommunikasjonen rettet mot innbyggere, 
bedrifter og kunnskapsmiljøer. Kommunedelplan klima og energi 2019-2023 setter spesifikt mål for 
kommunens klima-fotavtrykk. 
Handlingsplanen har trukket opp tiltak for både kommuneorganisasjonen, de kommunale 
foretakene og kommunen som samfunn 

12.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Justering av rådhusorganiseringen i lys av nedbemanning, innsparing og behov for 
strammere økonomistyring 
Rådmannen foreslår i 2. tertial å justere organiseringen av rådhusfunksjonene slik at kommunalsjef 
for kultur, infrastruktur og utvikling styrkes med en stedfortrederfunksjon samtidig som enhet for 
innovasjon og kompetanse avvikles. Ansatte som jobber med kommunikasjon og innovasjon 
overføres til rådmannens stab for kultur, infrastruktur og utvikling. 
Servicesenteret overføres til rådmannens stab HR, IKT og kvalitet. Fra 2. tertial får rådmannens 
stab HR, IKT og kvalitet nytt navn «organisasjon». Det nye navnet fordi denne delen av staben 
omfatter flere tjenester enn tidligere, herunder politisk sekretariat og servicesenteret. 
Omorganiseringen er ment å styrke arbeidet med innovasjon på tvers av tjenesteområdene, styrke 
arbeidet med samfunnsutvikling og sikre tilstrekkelig oppfølging av kommuneplanutvalget, komité 
for samfunnsutvikling og enhetene organisert innenfor tjenesteområdet kultur, infrastruktur og 
utvikling. Videre vurderes det hensiktsmessig å organisere servicesenteret sammen med IKT for å 
styrke arbeidet med digitalisering av innbyggerkontakt og service. Budsjettmessige konsekvenser 
innarbeides i handlings- og økonomiprogrammet 2021-2024. 
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13 Felles overføringer og drift (1103) 

13.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  45 946 46 965 -1 019 -2 

Andre driftsutgifter  641 286 666 052 -24 765 -4 

Sum utgifter  687 232 713 017 -25 785 -4 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -4 111 -4 188 77 2 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 0 0 0 

Andre inntekter  -13 693 -10 297 -3 397 -25 

Sum inntekter  -17 804 -14 485 -3 319 -19 

Sum netto  669 428 698 532 -29 104 -4 

Enheten Felles overføringer og drift omfatter i hovedsak store felles avsetninger, overføringer og 
tilskudd. I tillegg er Nordisk informasjonskontor lagt til denne enheten. Felles overføringer og drift 
er inndelt i samme fagområder som Rådmannen m/stab, og det er kommunalsjefene med sine 
staber som har ansvar for og følger de respektive fagområdene på denne enheten. 
Status pr. 2. tertial er omtalt under det enkelte fagområde. 

Rådmann m/lederlag 

Ansvaret omfatter kun ufordelte budsjettposter/kutt for enheten. Disse vil bli fordelt/løst innenfor 
rammen til enheten. Det forventes balanse ved årets slutt. 

Rådmannens stab HR, IKT og kvalitet 

Ansvaret omfatter KS-kontingent og OU-fond, kjøp fra Agder Arbeidsmiljø IKS, kjøp fra IKT Agder 
IKS, egne IKT-innkjøp inklusive telefoni og nettleie og kjøp fra Agder revisjon IKS og Vetaks 
(sekretariat for kontrollutvalget). Negativt avvik hittil i år med 1 mill. kroner skyldes primært: 

• Negativt avvik kjøp fra Agder Arbeidsmiljø IKS med 0,35 mill. kroner.  
• Negativt avvik overføringer til KS OU-fond med 0,8 mill. kroner.  
• Andre forhold som netto utgjør et positivt avvik med 0,15 mill. kroner.  

Det prognostiseres balanse ved årets slutt basert på kommende overføringer fra kommunens 
avsetning av lønnsmidler til OU-fond og positivt avvik knyttet til egne kjøp av IKT-systemer, linjeleie 
og telefoni. 

Rådmannens stab økonomi 

Ansvarsområdet økonomi omfatter bl.a. forsikring, overføringer til kirkelig fellesråd, tilskudd til 
trossamfunn, overføringer til Arendal eiendom KF i form av husleier og sentrale pensjonsposter. 
Overføring til Arendal eiendom KF i form av husleier og strøm er iht. budsjett. Det foreslås en 
mindre justering på overføring av husleie på 28 000 kroner knyttet til bo- og oppfølgingstjenesten. 
Kommunen har mottatt midler til vedlikehold. Det er i regnskapet overført 16,08 mill. kroner til 
Arendal eiendom KF og 0,4 mill. kroner til Arendal havn KF. Dette medfører merforbruk på 
ansvarsområdet med samme beløp og foreslås budsjettregulert i 2. tertial. 
En samlet vurdering av de sentrale pensjonspostene viser balanse i tallene ved 2. tertial. Endelig 
tall på pensjon foreligger først i januar. Det foreslås derfor ingen endringer i pensjon nå. 
Øvrige områder har noe avvik som vil jevnes ut i løpet av året.  
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Rådmannens stab samfunnsutvikling 

Ansvarsområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

Rådmannens stab helse og levekår 

Styrer mot et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Det skyldes i all hovedsak større driftstilskudd til 
privatpraktiserende leger. Det er lagt inn en justering for budsjett 2021 

Rådmannens stab oppvekst 

Her ligger de store fellesoverføringene for barnehage og skole. 
Spesialundervisning i friskolene 
For skolesektoren er det forventet et merforbruk knyttet til spesialundervisning ved friskolene 
estimert til ca. 3,7 mill. kroner for 2020. Det er også forventet et merforbruk på ca. 0,5 mill. kroner 
knyttet til gjesteelever fra Arendal kommune i andre kommuner ved årets slutt. Kostnader knyttet til 
skoleskyss er i balanse. 
Barnehage: Når det gjelder overføring til private barnehager, er den største posten ordinært 
driftstilskudd til private barnehager. Øvrige poster er refusjon søskenmoderasjon og redusert 
foreldrebetaling pga. lav inntekt til private barnehager og refusjoner til/fra andre kommuner for 
gjestebarn. Pr. 2. tertial er det et merforbruk på utbetaling av driftstilskudd til private barnehager på 
ca. 5,7 mill. kroner. Det forventes et merforbruk ved årets slutt på ca. 6 mill. kroner. Hovedårsaken 
er at det er flere barn i private barnehager enn budsjettert. I tillegg er det en høyere utbetaling for 
redusert foreldrebetaling enn budsjettert. 

Lønnsrelaterte avsetninger 

Lønnsoppgjøret for 2020 er ikke ferdig forhandlet. Det legges til grunn en årslønnsvekst på 1,7 % 
for 2020 og et anslag på årets oppgjør basert på dette viser at 30 mill. kroner på lønnsavsetningen 
kan omdisponeres til merutgifter/bortfall av inntekter knyttet til korona.  

Nordisk informasjonskontor 

Nordisk informasjonskontor har to ansatte. Det forventes balanse ved årets slutt. 
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14 Kommunalteknikk og geodata (1201) 

14.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  49 884 48 188 1 696 3 

Andre driftsutgifter  97 922 98 208 -286 0 

Sum utgifter  147 805 146 396 1 410 1 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -183 918 -181 325 -2 593 -1 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -299 -1 786 1 486 497 

Andre inntekter  -5 528 -5 548 19 0 

Sum inntekter  -189 746 -188 658 -1 088 -1 

Sum netto  -41 940 -42 262 322 1 

Oppsummering økonomi 

Enheten har en todelt økonomi, en rammefinansiert del med overføringer fra kommunes 
driftsbudsjett og en selvkost del som er gebyrfinansiert. 
Innenfor enhetens rammefinansierte del har vi til nå i år et mindreforbruk på ca. 3,8 mill. kroner. 
Dette knytter seg blant annet til lavere utgifter til brøyting og strøing som følge av en mild vinter. 
Totalt avvik for hele selvkostområdet er på ca. 3,5 mill. kroner pr. tertial 2. Hovedvekten av dette 
avviket knytter seg til lavere gebyrinntekter enn budsjettert totalt sett. Avløp og miljøvernavdelingen 
har høyere utgifter enn budsjettert, og Vannavdelingen har lavere utgifter enn budsjettert. 

Utgifter 

Avløp og miljøvern sin utskifting av teknisk utstyr ved renseanleggene og pumpestasjoner er 
kostnadsdrivende, men nødvendig. Avdelingen har høyere utgifter her enn hva som er budsjettert. 

Inntekter 

Det er lavere gebyrinntekter enn budsjett på VAR områdene. 
Det stor usikkerhet rundt hvilken økonomisk effekt for enheten som følge av koronasituasjonen, 
dette gjelder i første omgang nedgang i inntekt fra parkering. Parkering vil også få betydelig 
reduserte inntekter som følge av det politisk vedtaket om å fjerne gateparkeringsplasser i sentrum. 

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. 
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Tjenester 

Til tross for endrede arbeidsrutiner, som har sikret oss mot smitte, har arbeidet og tjenestene gått 
tilnærmet som normalt. 
Vann 

• Kontinuerlig fokus på lekkasjereduserende tiltak. 
• Det arbeides med oppgradering av styresystemet på Rore VBA. 
• Det arbeides med sikring mot brann, innbrudd, adgangskontroll og kameraovervåkning av 

de viktigste lokasjonene. 
Avløp og miljøvern 

• Endring av bemanning som følge av medarbeidere som har sluttet, samt medarbeidere i 
permisjon og sykemelding, har gitt stort arbeidspress. 

• Overføring av renovasjonsoppgaver til Agder Renovasjon er gjennomført. 
• Saulekilen og Narestø renseanlegg leverer gode resultater og tilbakemeldingene fra statlig 

tilsyn er fremdeles gode.  
• Fornying av tekniske installasjoner på pumpestasjoner følger oppsatt plan. 

Prosjektering og utbygging 

• Forsterkning hovedanlegg/forbedre renseprosess (eks.): 
o Hovedvannledning fra Rore til Arendal. Rykene – Lerestveit er pågående.  
o Krisevann-prosjekt med Longumvann som kilde. Anbudsprosess pågår.  

• Fornyelse ledningsanlegg (eks.): 
o Vi har 10 pågående saneringsprosjekter, der 6 er i avslutningsfasen. 

• Utbygging nye områder (eks.):  
o Sandvigveien er pågående, det er koblet om og dette avløpet går nå til Saulekilen. 

Dette prosjektet alene har halvert de kommunale direkteutslippene til sjø. 
o Dyvika startet opp og Havstadodden pågår. Begge disse prosjektene vil også 

redusere kommunale direkteutslipp. 
Vei og parkering 

• Sommer drift vei utføres etter behov og etter oppsatte planer. 
• Som en følge av etableringen av nye Tyholmen p-hus er det arbeidet med ny 

parkeringsregulering i deler av sentrum.  
Maskiner og anlegg 

• Endring av bemanning som følge av medarbeidere som har sluttet, samt medarbeidere i 
sykemelding, har gitt stort arbeidspress 

• Arbeidsoppgaver på bil og maskinverksted er gjennomført iht. oppsatte vedlikehold planer.  
• Fornying av bil og maskinpark blir utført iht. utarbeidet utskiftingsplan.  
• Videreføring av satsingen på læringer og praksisplasser. Vi har en lærling på tunge 

kjøretøy, en på lette kjøretøy, en i transport og logistikk, en i bygg og anlegg, samt 3 elever 
i praksisplasser fra Sam Eyde vgs. Dette fungerer meget bra. 

Geodata 

• Endring av bemanning som følge av medarbeidere som har sluttet, samt medarbeidere i 
sykemelding, har gitt stort arbeidspress. 

• Oppbygging/vedlikehold av 3D-modeller/BIM. Prosjektet pågår. 
• Gjennomgang av gebyrregulativ for matrikkel - og eierseksjoneringslov. Prosjektet pågår.  
• 90 gamle attestsaker fra Moland kommune gjenstår. Det settes av dedikert ressurs til dette 

arbeidet. Prosjektet er satt på vent som følge av bemanningssituasjonen. 
• Kvalitetsheving av matrikkel, med eiendommer uten kartfesting (ca. 700 eiendommer). 

Prosjektet er ikke igangsatt som følge av bemanningssituasjonen. 
• Gjennomføre hovedprosjekt for full omtaksering av alle eiendommer i Arendal kommune. 

Prosjektet pågår. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,2 0,8   

Fravær langtid (%) 3,7 1,9   

Fravær (%) 4,9 2,7 7 5 

Antall HMS avvik 11 14 3 000  

Antall Kvalitets avvik 4 11 3 700  

Årsverk antall 98,9 104,4   

Andel ansatte heltid (%) 97 88 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 99 90 83  

14.3 Investeringer 
Enheten har en todelt økonomi, en rammefinansiert del med overføringer fra kommunes 
driftsbudsjett og en selvkost del som er gebyrfinansiert. 
Innenfor enhetens rammefinansierte er det til nå i år er det investert ca. 6,7 mill. kroner i prosjekter. 
Innenfor enhetens selvkostområdet er det til nå i år er det investert ca. 62,2 mill. kroner i prosjekter 
knyttet til VA ledningsnett. 

14.4 Klima/Miljø 
• LED armaturer renseanlegg. Satsning på nye LED armaturer reduserer strømforbruk, og 

frigjør grønn energi til andre bruksområder. 
• Det er tatt i bruk ny pumpeteknologi som i teorien skal kunne redusere strømforbruk med 

opptil 10-15 %, samt redusere driftsstanser med tilhørende ressursbruk og transportbehov. 
Denne pumpeteknologien er innført på 2 stk. nye kommunale pumpestasjoner. 

• Økt satsing på bruk av EL kjøretøy. 

14.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
• Sam Eyde satser på etablering av ny prosess- og kjemilinje. Det er i denne forbindelse 

inngått samarbeid mht. utplassering elever fra Sam Eyde ved Saulekilen renseanlegg. 
Utplassering elever gjennomføres høsten 2020, evt. våren 2021.  

• Det er anskaffet undervannsdrone for inspeksjon av utløpsledninger, sjøledninger og 
sjøbunn. Investering har vist stor nyttegrad, og det er rettet opp i flere saker som tidligere 
hadde påkrevd innkjøp av dyre dykkertjenester.  

Opplisting av noen pågående prosjekter: 

• Ny vegforvaltningsløsning.  
• Digitalisering av oppmålingsarkivet. 
• Utarbeidelse av sti og løypekart i samarbeid med kartverket. 
• Analysegruppe for tilrettelegging av demografidata. 
• Etablere modell for flom og overvannsanalyse. 
• Ny braArkivløsning – skydrift. 
• Geosynkronisering plandata, produksjonssetting. 
• Pilotprosjekt, testing og verifisering av løsning for kontinuerlig og automatisk innhenting av 
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vannmålerdata. Ambisjonen med piloten er å bygge erfaring med IOT innsamling av 
måledata, og hvordan disse dataene kan brukes innenfor flere bruksområder og 
segmenter, for å oppnå effektivisering og bedre tjenesteleveranser til innbyggerne i 
kommunen. 
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15 Kultur (1202) 

15.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  32 485 31 075 1 410 4 

Andre driftsutgifter  34 335 35 387 -1 052 -3 

Sum utgifter  66 820 66 462 358 1 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -2 643 -2 985 342 13 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -347 -1 025 678 195 

Andre inntekter  -32 522 -32 596 74 0 

Sum inntekter  -35 512 -36 606 1 094 3 

Sum netto  31 308 29 856 1 451 5 

Oppsummering økonomi 

Kulturenheten vurderes samlet sett å være innenfor vedtatt budsjettrammer ved årets slutt. 
Foreløpig ser det ut til at det kan være noe netto mindre forbruk, men fortsatt er det mye i 
bevegelse, og vanskelig å vurdere nøyaktig resultat utover at enheten holder seg innenfor vedtatte 
rammer. En god del utsatte arrangement og aktiviteter i enheten og hos tilskuddsmottakere er en 
del av grunnen til mindre forbruk. 
Det er likevel viktig å ikke underkjenne den anstrengte økonomiske situasjonen i enheten etter 
kraftige kutt i enhetens rammer for 2020. 
Biblioteket 
Status pr tertial 2/20: underskudd på totalt 366 000kroner er både merforbruk drift og svikt i 
inntekter. En allerede meget krevende økonomisk situasjon knyttet til kutt i budsjettet for 2020 har 
blitt ytterligere forverret av koronasituasjonen. Det blir meget krevende å gå i balanse ved års slutt, 
det er få tiltak som kan settes inn for å dekke inn merforbruk og inntektssvikt. 
Park, idrett, friluft 
Avdelingen har en svært anstrengt økonomi, men forutsetter å gå i balanse. 
Ungkultur/Kulturkammeret 
Arbeider for å holde seg innenfor vedtatt budsjettrammer ved årets slutt, men vi ser at dette vil bli 
svært krevende. Budsjettet i sin helhet står i balanse samlet, men vi har allerede overforbruk på 
vikarlønn og prosjektarbeid med rett over 200 000 kroner. Overforbruk i lønn kan forklares med 
nye og større ansvarsområder. 
Kulturskolen 
Vurderes til at vi i 2020 går i balanse, til tross for svært anstreng økonomi. Innsparing skyldes14 
oppførte årsverk hvorav kun 12,92 er fylte, i påvente av bemanningsbehov ved sammenslåing Ung 
kultur/Kulturskole i Kulturkammeret. Salgsinntekt vil reduseres grunnet covid-19 refusjon, og 
forbruk drift vil økes i henhold til budsjett. 

Utgifter 

Samlet sett ser det ut til at enheten ikke får noe merforbruk på lønn, selv om der er internt mer- og 
mindre forbruk. 
Det er noe merforbruk på øvrige utgifter, men samtidig også økte inntekter. Enheten søker og får 
noen tilskudd i løpet av året som ikke alltid blir budsjettert opp og som kan føre til avvik i forhold til 
budsjett. 
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Biblioteket 
Noe av merforbruk drift dekkes inn av prosjektmidler, men merforbruket er også knyttet til 
koronasituasjonen og andre forhold. 
Park, idrett, friluft 
Har forbruk utover budsjettert men hentes inn ved fakturering for arbeid fra andre enheter 
Kulturkammeret 
har fått økte driftsutgifter. Vi har nå over 4000 kvm kulturbygg å drifte, på de samme budsjettene vi 
tidligere driftet Kilden Aktivitetssenter på. 2020 vil være preget av merarbeid knyttet til innflytting og 
oppstart. Kulturkammeret vil ha økte driftsutgifter knyttet til brukertilpasninger i året som kommer. 
Bygget er nytt og mange av satsningsområdene vil kreve innkjøp og justeringer av nytt og 
eksisterende utstyr. Dette gjelder f. eks. multimediasatsingen, hvor lisenser og annet vil være 
påkrevd i drift. 
Kulturkammeret har langt færre arrangement/konserter nå i innflyttings/etableringsprosessen 
(pluss covid-19 situasjon). Vi er nettopp ferdig med anbudsprosess knyttet til nytt øvings- og 
fremføringsutstyr, og har av den grunn ikke et ferdigutstyrt hus til å drive arrangement i ennå. 
Kulturskolen 
merforbruk i drift skyldes i hovedsak covid-19 og ekstra utgifter ved innflytting i nye lokaler. 

Inntekter 

Kulturnettverket 
Merinntekt sykepenger skyldes i hovedsak Bomuldsfabriken. Det har også vært salg av kunst på 
Bomuldsfabrikken høyere enn budsjettert. 
Biblioteket 
Inntektssvikt knyttes i stor grad til koronasituasjonen, f. eks. bortfall husleie (Arendalsuka) og 
purregebyrer. Bortfall av flyktningmidler (285 000 kroner) fra 2020 er kritisk for driften. 
Park, idrett, friluft 
Fakturerer for merforbruk i oktober. 
Kulturkammeret 
vil innen utgangen av året motta tilskuddsmidler fra Bufdir (600 000 kroner i tre år) og Agder 
fylkeskommune (200 000 kroner i ett år). Disse midlene går ikke til drift, men er prosjektmidler som 
går til lønn og aktivitet knyttet til det enkelte prosjekt. 
Kulturskolen 
Inntekter reduseres grunnet covid-19 og flytteprosess (reduksjon grunnet avkortet vårsemester og 
redusert tilbud ved stenging av skolen).  

15.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

2020 har blitt preget av koronapandemien. Vi har ikke gjennomført planlagte samlinger. Fokus har 
vært kommunikasjon og informasjonsflyt i en tid med mange endringer.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelse følges opp, og samspillsregler er utarbeidet på flere avdelinger. Dette 
arbeidet er pågående. 
Vi samarbeider med Agder arbeidsmiljø ved behov, og i løpet av høsten vil en av avdelingene i 
kulturenheten igangsette en prosess for å bedre arbeidsmiljøet. Her vil resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen trekkes inn. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Kulturenheten har fem HMS-utvalg, et i hver avdeling. Disse møtes jevnlig og tar opp aktuelle 



Tertialrapport 2 - 2020 47(205) 

tema. En gang pr. år samles utvalgene for et felles HMS-møte på enhetsnivå, dette gjøres 
vanligvis på høsten.  

Tjenester 

Budsjettet for kultur for 2020 er redusert med 4,7 mill. kroner på ordinært drift. I tillegg har Kuben 
og Canal Street fått redusert sitt tilskudd med henholdsvis 600 000 og 200 000 kroner. Enheten er i 
gang med en prosess for å håndtere kutt knyttet til Kuben/Kilden (2,3 mill. kroner) og Brattekleiv. 
Dette er dramatiske kutt og fordrer avtaleendringer med andre kommuner og fylkeskommunen. 
Kutt i ordinær drift er i hovedsak tatt over reduksjon i tilskudd til kulturhuset, frivilligsentralene, lag 
og foreninger, lokalmuseene, arrangement, ostehøvelkutt i tre av fem avdelinger og det er kuttet en 
stilling i kulturnettverket. Kulturenheten har mye av sin drift hjemlet i eksterne avtaler, derfor blir 
kutt dramatiske for lag, foreninger og lokal kultur. 
Positivt er det derfor at Arendal er pilotkommune for Fritidskortet. Ca. 3 400 barn/unge har fått 
fritidskort første halvår i år, en liten nedgang fra oppstarten høsten 2019. Årsaken antas i hovedsak 
å være knyttet til korona og færre aktivitetstilbud. Det arbeides målbevisst for å få flere barn/unge i 
aktivitet og flere lag/foreninger gir positive tilbakemeldinger på at Fritidskortet gjør at flere melder 
seg inn og også noen lag/foreninger reduserer deltakeravgiften. 
Koronasituasjonen setter begrensinger for ferie-, fritids- og kulturtilbud. Enheten har hvert år 
ferietilbud til lavinntekts familier. I år gjennomføres alternative opplegg som ivaretar smittevernet, 
men som sikrer at denne sårbare gruppen likevel får et fullverdig ferietilbud. I høst har vi også 
greid å åpne de faste fritidstilbudene i tilrettelagt fritid igjen. 
Byhistorien bind 2 er klar for utgivelse i slutten av oktober. Arbeidet med bind 3 er godt i gang og 
ferdigstilles til byjubileet 2023. 
Kyststien holder planlagt fremdrift, men det er noen utfordringer knyttet til almen ferdsel i noen 
traseer. Dette jobbes det med. Byløypa blir skiltet i løpet av september/oktober. 
Bomuldsfabriken kunsthall 
Ansettelsesprosessen for å ansette ny leder er i gang og regnes med å lande i løpet av september. 
Ny leder vil dermed forhåpentligvis være på plass fra 1. januar 2021. Ansettelsesutvalget består av 
kultursjef, to eksterne rådgivere med solid kunstfaglig kompetanse, HR-rådgiver og hovedtillitsvalgt 
i Delta. 
Kulturkammeret hadde offisiell åpning 19. september. Åpningen foregikk utendørs, med en flott 
forestilling hvor medvirkende barn, ungdom og voksne er brukere av bygget innenfor musikk, 
teater og kunst. Etter åpning fikk publikum delta på omvisning på bygget i mindre grupper, for å 
overholde smittevernregler. 
Avdelingene Ung kultur og Kulturskolen flyttet inn i bygget i juni, og kulturskolen startet opp sin 
undervisning til vanlig tid i august. 1. september åpnet bygget for alle som i løpet av våren hadde 
meldt inn ønske om øvingsrom. Nå har bygget allerede over 1000 unike brukere, og en bemannet 
åpningstid fra 9-22 mandag til fredag. Ung kultur drifter bygget og driver mange av tilbudene på 
huset, med 4,4 stillingshjemler og et bemannet ungdomstilbud tre ettermiddager/kvelder i uka. Det 
er uten tvil ungdomstilbudet som må lide for at de ansatte nå må bruke mest tid på å tilrettelegge 
for bruk av øvingslokaler for de mange brukerne av bygget. Det er stort behov for å øke 
stillingsressursene og driftsbudsjettet for å kunne lage et godt og trygt miljø på huset. 
Ungdomsmedvirkning blir en viktig satsning fremover og da trengs voksentetthet og tid til å jobbe 
med ungdommene. 
Ung kultur og Kulturskolen deltar i det nasjonale pilotprosjektet «Koordinert kommunalt 
kulturtilbud» i regi av Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd og UKM Norge, hvor Arendal er valgt 
ut sammen med 3 andre kommuner i landet. Målet er tettere samarbeid mellom det åpne 
ungdomstilbudet, UKM og kulturskolen, og Arendal ser ut til å være alene i landet om å ha 
samlokalisert disse tilbudene. Vi mener vi kan få til mye fremover, og dette vil gavne ungdom i hele 
kommunen - ikke bare i sentrum. 
Biblioteket 
Innsparinger knyttet til budsjettkutt er gjennomført som planlagt. Merkbare reduksjoner i 
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arrangementer, innkjøp av medier og aktivitet. Viser til virksomhetsplanen 2020 for beskrivelser av 
konsekvenser av kutt. 
Tilbud om meråpent bibliotek avvikles som varslet som del av innsparinger fra 01.01.21. 
Satsinger på lesestimulering og gratis aktivitetstilbud i skoleferier gjennomføres som planlagt, men 
med redusert antall deltakere grunnet smittevern. 
Park, idrett, friluft 
Noe redusert aktivitet pga. koronasituasjonen 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? NEI 

Biblioteket: Ja - vernerunde gjennomført februar 2020. 
Kulturnettverket og tilrettelagt fritid har avholdt vernerunde 25.08.20. 
Park, idrett, friluft: Vernerunde gjennomført februar 2020. 
Kulturkammeret: Ung kultur og Kulturskole vil måtte lage nye instrukser og rutiner i nytt bygg. 
Vernerunde vil gjøres innen utgangen av 2020. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,7 2,3   

Fravær langtid (%) 5,3 3,4   

Fravær (%) 7 5,7 7  

Antall HMS avvik  2 3 000  

Antall Kvalitets avvik  3 3 700  

Årsverk antall 58 57   

Andel ansatte heltid (%) 50 52 55 55 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 71 73 83 75 

15.3 Investeringer 
Investeringsprosjekter knyttet il Kulturkammeret: 
4678 - Inventar kilden/kanalgården: alt av møblering i Kulturkammeret, konsulenttjenester interiør, 
plassbygde møbler, akustiske tiltak, endringsmeldinger mm. Vi vil måtte øke låneopptaket på dette 
prosjektet grunnet økte kostnader knyttet til endringsmeldinger. Prosjektet vil ikke avsluttes før i 
2021. 
4695 - Kilden/Kanalgården - teknisk utstyr: Kulturkammeret har en rekke øvingsrom som utstyres 
med øvingsutstyr ut fra behov. Scenene utstyres med moderne fremføringsutstyr, dvs. lyd- og 
lysutstyr. Vi har søkt Kulturrom om tilskudd og fikk tildelt 674 700 kroner. Dessverre fikk vi også 
avslag på noen søknader og dermed vil vi måtte øke låneopptaket på dette prosjektet. Anbudene 
og innkjøpene er ikke fullført og prosjektene vil dermed ikke avsluttes før i 2021. 

15.4 Klima/Miljø 
Klima og miljø har blitt spart etter vårens nedstengning. Ingen reiser, mange møter på nett. Dette 
vil vi fortsette å ha fokus på og dermed reise mindre også fremover, nå som vi ser hvor godt det 
fungerer med digitale møteplasser.  
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15.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Prosessen med Kulturkammeret har vært og er et viktig utviklingsarbeid for kulturenheten. Her har 
vi hatt medvirkning i fokus hele veien, fra bestilling til endelig resultat. Vi har rekruttert dyktige 
medarbeidere som sikrer bedre kvalitet i tjenesten. Ungdomsarbeidere skal være kompetente 
innenfor sitt arbeid og kunstfaglig kompetanse er en ressurs i arbeidet med unge og voksne, 
nybegynnere og profesjonelle. Vi har også knyttet til oss mye kompetanse i alle ledd av arbeidet, 
og dette har tilført de ansatte ny kunnskap og gitt oss et bygg å være stolte av både i form og 
innhold. 
Vi mottok i 2018 kommunale innovasjonsmidler for å sette i gang et nytenkende 
medvirkningsarbeid og dette bidro til at vi fikk innhentet ekstern kompetanse og lærte oss nye 
metoder for medvirkning som vi har hatt nytte av i det videre arbeidet. 
Grunnet covid-19 har vi dessuten fått prøvd ut streaming og livesendinger flere ganger. Både 
konserter på nett, åpning av kunsten på Roligheden skole (utsmykking ny skole) og 
åpningsforestillingen til Kulturkammeret ble filmet og streamet. Dette gir en helt ny mulighet for at 
flere får oppleve arrangement, også uten å være til stede, og det gir en god dokumentasjon av 
begivenhetene. 
Arbeidet med fritidskort og samarbeid med Friskus AS om teknisk løsning har gitt ny innsikt i 
digitale behov og muligheter for de ansatte som har deltatt i prosjektet. Dette gjelder også arbeidet 
med Friskus aktivitetskalender. Forhåpentligvis vil lag og foreninger samt innbyggere oppleve dette 
som kvalitetsforbedring. Målet er at aktiviteter og arrangement skal bli mer synlige, at man enklere 
skal få oversikt over fritidsaktiviteter og informasjon om aktørene. 
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16 Brann (1203) 

16.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  43 891 44 550 -659 -2 

Andre driftsutgifter  19 677 17 438 2 239 11 

Sum utgifter  63 568 61 989 1 580 2 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -6 930 -10 942 4 013 58 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -17 -1 324 1 307 7 688 

Andre inntekter  -27 869 -27 712 -157 -1 

Sum inntekter  -34 815 -39 978 5 163 15 

Sum netto 28 753 22 011 6 743 23 

Oppsummering økonomi 

For enhet 12 Brann viser rapporten et avvik på 6,5 mill. kroner i underforbruk. Dette stemmer ikke 
og er uriktige tall, blant annet grunnet feil i endringer på internsalgsoverføringer (meldt til Xledger) 
og periodisering. Oppsummert faktisk viser underforbruk i samtlige ansvar og estimert et 
overskudd til fordeling og fondsavsettelse ved årets slutt. Samlet for enhet 12 pr 2. tertial er et 
underforbruk på omtrent 2,5 mill. kroner. Det har vært en utfordrende tid med større 
fraværskostnader enn normalt, men reise, kurs og andre opplæringskostnader er kuttet til et 
minimum som følge av covid-19. 

Utgifter 

Nevner spesielt et høyere langtidsfravær både som følge av covid-19, men også langt flere ansatte 
enn normalt som har vært sykmeldt grunnet operasjoner av ymse slag. Dette fører til økte 
kostnader på innleie av vikar og erstatningsmannskaper i stillinger som krever 
minimumsbemanning (Beredskapsavdelingen og Agder 110). 

Inntekter 

Ingen større avvik. 

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 

Tidligere medarbeiderundersøkelser resulterte i Østre Agder brannvesens verdidokument. Dette 
dokumentet har også vært del av en pågående lederutvikling i brannvesenet, hvor vi også er 
støttet av KS gjennom OU midler. Forrige medarbeiderundersøkelse førte til kursendringer i 
Feieravdelingen basert på tilbakemeldinger i undersøkelsen. 
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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. 

Tjenester 

Østre Agder brannvesen har i 2020 hatt klare målsetninger om følgende: 

• 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 akutt forurensning. 
IUA lederforum, Oslofjordsamarbeidet og Kystverkets årlige fagsamlinger nevnes som 
sentrale aktører i tillegg til normal øving innenfor segmentet. 

• Gjennomføre konkrete tiltak for å redusere brannfaren i kommunenes gamle 
trehusbebyggelse. 

• Fortsette implementeringen av feiing/tilsyn på hytter og fritidsboliger som integrert del av 
feieravdelingens portefølje. 

• 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. Det er samtidig pågående mye 
planaktivitet mht. fremtidig samlokalisering med Politiets operasjonssentral/Kristiansand 
fom 2023. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

I praksis er vernerunder gjennomført, da det de siste årene er gjort betydelige endringer i våre 
kommuners infrastruktur på brannstasjonene med bakgrunn i krav fra Arbeidstilsynet og HMS. 
Forventes ferdigstillelse av alle brannstasjoners godkjente infrastruktur innen sommeren 2021. Kun 
Gjerstad brannstasjon gjenstår, og her skal det innen sommeren 2021 bygges ny brannstasjon i 
kommunen. De resterende stasjoner er nå ferdigstilt, og vårt verneombud har startet et løp for 
gjennomføring av vernerunder på samtlige brannstasjoner. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 0,26 0,30   

Fravær langtid (%) 3,85 6,79   

Fravær (%) 4,11 7,09 7  

Antall HMS avvik   3 000  

Antall Kvalitets avvik   3 700  

Årsverk antall     

Andel ansatte heltid (%)   55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)   83  

16.3 Investeringer 
Enhetens investeringsramme er oppdatert ift. momskompensasjon på nye kjøretøy og har for 
enkelte investeringsobjekt økt rammen ut over de 2,9 mill. kroner årlig vi har hatt tidligere. 
Gjennom momsrefusjon vil vi kunne realisere kommende større investeringer på stor-biler 
(mannskaps- og tankbiler) uten å øke rammene som er gitt. 
Ett eksempel: En ny brannbil i dag koster ca. 5 mill. kroner. Mva vil her være 1,250 mill. kroner. 
Denne mva refusjonen er et null-sum spill for låntaker og rammen for investering forblir uendret 
hva gjelder kostnadsbilde til slutt. 
Investeringsplanen vår står uendret fra 2021 til 2030. For 2020 ble det av bystyret i 2019 bestemt 
en utsettelse av investeringer som et sparetiltak. Derfor er investeringer i 2020 gjort som følge av 
tidligere urealiserte midler (investert i 2020 i ny kommandobil, skogbrannkjeledresser, 
skogbrannstøvler, luftkoblinger og tredemøller). 

16.4 Klima/Miljø 
Østre Agder brannvesen har svært god infrastruktur på de ulike brannstasjoner, og vi skal i 
2020/2021 lukke avvik innen HMS/inneklima/miljø på siste gjenværende stasjon i Gjerstad. Vi 
leaser en el-bil som administrasjonsbil, vi har bestilt en hybrid-bil som kommandobil for 
innsatsleder Brann, og har forøvrig gode systemer for søppelsortering og pant. Vi har også montert 
to el-bil ladere ved brannstasjonen for å legge til rette for mer miljøvennlig kommunikasjon. 
Ellers har vi et fokus på å minimere miljøforurensning som følge av skarpe hendelser ute, være 
seg bygningsbranner eller andre ulykker med potensiell forurensningsfare. 

16.5 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Østre Agder brannvesen fortsetter i 2020 med utvikling og implementering av de fag- og 
kompetanseområder som er belyst i våre forebyggende og beredskapsanalyser siste år. Vi utvider 
tjenestetilbudet innenfor flere beredskapskapasiteter og utdanner flere ansatte på nye områder 
(blant annet drone-kapasitet, overflateredning og kjøring med terrenggående kjøretøy for å nevne 
noe). 
Innen feierfaget er det en stadig utvikling innen rapporteringsløsningen DM Feiing hvor vi er med i 
selve utviklingen av programvaren for å sikre optimalitet, i tillegg til at vi nå ser resultatene av 
endrede måter å varsle om feiing og tilsyn gjennom digitale løsninger. 
Integrering av forebyggende tenkning i beredskapsavdelingen har foregått over tre år gjennom et 
prosjekt finansiert av Gjensidigestiftelsen. Dette har sammen med et utvidet samarbeid med flere 
tjenesteområder i alle våre kommuner ført til større årvåkenhet innen brannvern, noe antall 
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innmeldte branntips og bekymringsmeldinger viser at har stor effekt for at vi skal nå vår visjon om 
«ingen omkomne i brann». 
For 110-sentralen fortsetter det som lett betegnes som teknisk revolusjon av tjenestene, og 
operatørene har i dag helt andre muligheter for hjelp og støtte til brannmannskapene ute, så vel 
som nødstilte innbyggere. Arbeidet med samlokalisering med 112/113 fom 2023 i Kr. sand 
fortsetter med stor fart i 2020. 
Sist nevnes utredninger for hvordan ØABV best mulig organiseres etter at 110 sentralen flyttes til 
Kristiansand, og enheten er i tillegg av rådmenn gitt et mandat for å utrede muligheter for 
samarbeid med Grimstad brann og redning. 
Nevner også at siste måneders endringer som følge av koronapandemi også har vært med på å 
tvinge ansatte inn i nye spor hva gjelder digitalisering, hjemmekontorløsninger og rapportering. 
Dette har vært spennende nybrottsarbeid, som også fører til endrede arbeidsvaner også etter 
epidemiens slutt. 
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17 Innovasjon og kompetanse (1204) 

17.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  9 639 10 358 -719 -7 

Andre driftsutgifter  9 571 5 521 4 050 42 

Sum utgifter  19 210 15 879 3 331 17 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -4 512 -938 -3 574 -79 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -59 -396 338 573 

Andre inntekter  -3 198 -2 624 -574 -18 

Sum inntekter  -7 769 -3 958 -3 810 -49 

Sum netto 11 442 11 921 -479 -4 

Oppsummering økonomi 

Som følge av kutt i enhetens ramme fra og med 2020 er økonomien svært stram. Det er 
sannsynlig at enhetens disposisjonsfond må brukes for å komme i balanse på årsbasis. Dette 
skyldes planlagt bruk av fond til samskapingsplattformen Friskus, utgifter til 2 nummer av 
Arendalsfolk, manglende budsjettmidler og reduserte inntekter knyttet til Eureka kompetanse og 
reduserte inntekter som følge av koronapandemien. 
Som følge av prosessen rundt Bærekraft 2023 er det kuttet ett årsverk ved Servicesenteret i løpet 
av året. 
Det vil være fokus på å bruke så lite av enhetens fond som mulig 

Utgifter 

Det er et overforbruk på lønn knyttet til ansvaret «Redaksjon». Dette omfatter ansatte i 
kommunikasjon og arrangementer. Det er ikke utbetalt overtid eller satt inn vikarer, men budsjettert 
for lavt som følge av ekstraordinære lønnsforhandlinger for tre personer som ble gjort etter vedtatt 
budsjett. 
Eureka kompetanse har for lite budsjett til å dekke reelle kostnader. Budsjettet ble redusert i 2020 
som følge av rammekutt. Midler til kompetanseutvikling var planlagt disponert til å veie opp for 
deler av rammekuttet, men disse ble i helhet overført til stab helse og levekår og oppvekst i 1. 
tertial. 
Det er ikke budsjettmidler til avisa Arendalsfolk. 

Inntekter 

Fremtidens kommuner har lavere inntekter i 2020 som følge av korona. Inntektene skal normalt 
dekke noe av enhetens lønnsutgifter. Det legges opp til å bruke noe av konferansens 
disposisjonsfond til å dekke dette. 
Det er usikkerhet rundt det endelige resultatet for Fremtidens kommuner og Arendalsuka. Vi er i 
dialog med sponsorer og samarbeidspartnere om økonomiske bidrag og jobber for at begge 
arrangementene skal gå i balanse. Det er sannsynlig at deler av Fremtidens kommuner dekkes av 
disposisjonsfond. 
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17.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien følges opp gjennom medarbeidersamtaler, HMS-utvalget, samt fokus på 
kvalitet i tjenestene, etisk refleksjon og ledelse. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 følges opp gjennom HMS-utvalgets arbeid, i de enkelte 
faggruppene og gjennom medarbeidersamtaler. Det er spesiell fokus på å følge opp faktorene 
indre motivasjon (Servicesenteret), mestringsledelse (alle), rolleklarhet (kommunikasjon og 
innovasjon) og kompetanseutvikling (alle). 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS-utvalget har jevnlige møter. Dato for møtene og referatene ligger åpent for hele enheten. 
Som følge av koronasituasjonen har det ikke vært gjennomført møter for hele enheten. 
Medarbeidersamtaler ble gjennomført i perioden april - juni. Vernerunde ble gjennomført 15. 
september. 
De fleste ansatte jobber nå i hovedsak fra rådhuset eller Eureka kompetanse. Hjemmekontor 
benyttes når det er behov for det.  

Tjenester 

Innovasjon Arendal 

Fremtidens kommuner 2020 ble gjennomført som digital konferanse 5. og 6. juni 2020. 
Konferansen hadde over 400 deltakere og fikk positive tilbakemeldinger både på form og innhold. 
Planlegging av konferansen i 2021 er igangsatt. Det er sannsynlig at konferansen også i året som 
kommer må ta høyde for begrensninger i antall personer som kan møtes. 
Det bør gjøres en tydelig prioritering av hvordan innovasjonsressursene i kommunen brukes. Vi ser 
på måter å jobbe på som gir mer effekt for enkeltprosjekter sammenliknet med tiltak som er rettet 
mot mange. Det er et ønske at innovasjon knyttes tettere opp til de konkrete utfordringene 
kommunen har. 

Eureka kompetanse  

Det jobbes med en sak til bystyret om drift av Eureka kompetanse. Bystyret har bedt om at andre 
lokaler vurderes for virksomheten. Saken legges frem for bystyret i november. 
Arbeidet med å videreutvikle intensjonsavtalen med Universitetet i Agder fortsetter. 
Arendal kommune deltar i Forskningsrådets mentorordning for Horisont Europa. Målet er å søke 
EU-midler som igjen kan være med å finansiere kommunens utviklingsarbeid. Det er imidlertid 
behov for å prioritere hva kommunen eventuelt vil prioritere å prosjektfinansiere. 

Kommunikasjon 

www.arendal.kommune.no  
Tjenestene «søk i politiske saker» og «min side» er fortsatt under arbeid. Det oppleves krevende 
at fremdriften opp mot IKT-Agder ikke går raskere. 
Arendalsfolk og www.arendalsfolk.no  
Det ble gitt ut et nummer av Arendalfolk med tema Arendal under koronapandemien i mai. Det 
jobbes med et nummer som gis ut i november med tema miljø. 
Informasjonsberedskap  
Det jobbes kontinuerlig med å oppdateringer og mediehåndtering rundt koronapandemien. 
Informasjonsberedskapen gjør en evaluering av arbeidet i september og justerer tiltakskort på 
bakgrunn av erfaringer så lang. 
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Servicesenter  
Publikumsmottaket på rådhuset er fortsatt delvis stengt. Resepsjonen og sentralbordet er 
bemannet. Stengingen er også et resultat av gode erfaringer knyttet til innbyggernes bruk av 
digitale tjenester. Servicesenteret har totalt redusert bemanningen med 1,8 årsverk i løpet av året. 
Mange tjenester har behov for hjelp og bistand til kommunikasjonsrådgiving og mediehåndtering. 

Arendalsuka 

Arendalsuka 2020 ble markert 13. august med partilederdebatt, presentasjon av 
tillitsundersøkelsen og et ung-arrangement. 
Arbeidet med Arendalsuka 2021 har startet opp. Arrangementet vil måtte tilpasses eventuelle 
koronarestriksjoner. Dette setter store krav til digitale verktøy og arrangementer må planlegges 
med fleksibilitet knyttet til antall deltakere. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Vernerunden ble gjennomført 15. september. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2,5 2,4  2,4 

Fravær langtid (%) 4,5 6  2,6 

Fravær (%) 7 8,4 7 5 

Antall HMS avvik 1 2 3 000 5 

Antall Kvalitets avvik 1 0 3 700 5 

Årsverk antall 21,35 19,55   

Andel ansatte heltid (%) 75 87 55 75 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 88 89 83 88 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Enheten har hatt tre personer med 
langtidsfravær. Dette gir store utslag på 
fraværsprosenten. 

Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Sykefravær 
følges opp etter vanlige rutiner. 

HMS avvik 
Det meldes få avvik i enheten. Læring og 
evaluering knyttet til faglig utvikling er en del 
av arbeidet. 

 

Årsverk Enheten er redusert med 1,8 årsverk i 2020  

Andel ansatte 
heltid 

Har gått opp som følge av reduksjon i en 
stilling på 80 % stilling  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Har gått opp som følge av reduksjon i en 
stilling på 80 % stilling  

17.3 Klima/Miljø 
Det har ikke vært jobbet med konkrete klima- og miljøtiltak siden mai. Reiseaktiviteten har gått ned 
som følge av koronatiltak. 
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17.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Enheten skal bidra til innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring i hele kommunen gjennom 
satsingsområder i innovasjonsstrategien. 
God kommunikasjon hever kvaliteten på tjenestene våre. Kommunikasjon bidrar inn mot ulike 
tjenester for å styrke kvaliteten på kommunens kommunikasjon. 
Det jobbes med å spisse satsingen inn mot konkrete områder. 
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18 Vitensenteret (1205) 

18.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  7 484 6 746 738 10 

Andre driftsutgifter  8 786 7 929 857 10 

Sum utgifter  16 270 14 674 1 595 10 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -4 662 -2 807 -1 855 -40 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -73 -255 182 249 

Andre inntekter  -7 443 -7 214 -229 -3 

Sum inntekter  -12 178 -10 276 -1 902 -16 

Sum netto 4 092 4 398 -306 -7 

Oppsummering økonomi 

Vitensenterets avvik pr. 2. tertial skyldes i hovedsak feil periodisering. Avvik på salgsinntekter som 
følge av korona veies opp mot mindreforbruk, se nærmere kommentar på inntekter/utgifter. 
Vitensenteret sikter mot å gå i balanse i 2020.  

Utgifter 

Vitensenteret har mindreforbruk på lønnsmidler. Dette skyldes kortere perioder med vakante 
stillinger og dels mindre bruk av tilkallingshjelper under korona. Som sparetiltak har vi redusert 
bemanningen med en tilkallingshjelp gjennom hele sommerferien. Vi har i løpet av 2. tertial fått 
vakante stillinger som kun delvis vil bli besatt i 2020. Dette gjør at vi sparer inn ytterligere på 
lønnsmidler. Vitensenteret har hatt et generelt mindreforbruk som følge redusert aktivitet under 
korona. I tillegg vil vi få redusert husleie ut året som følge av reforhandlet leieavtale på 
Eurekabygget. 

Inntekter 

Vitensenteret stengte for all aktivitet den 12.3. All undervisning ble avlyst ut skoleåret, og vi åpnet 
ikke for fritidspublikum før 13.6. Vi gjennomførte sommeråpent i perioden 20.6 til 16.8 med 
betydelige koronarestriksjoner. Blant annet har vi halvert kapasiteten på antall besøkende pr. dag. 
Vi har tidligere rapportert inn en forventet nedgang på 25 % i antall besøkende for perioden juni-
august som følge av korona. Denne forventningen ser vi ut til å ha truffet bra med. I tillegg har vi 
hatt tap på bursdager, eventer og salg av varer i butikk. Samlet tap av inntekter fra fritidspublikum: 
ca. 1,1 mill. kroner. 
Vitensenteret har jobbet for å redusere inntektstapet for salg av undervisningstjenester. I den 
forbindelse har både Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune seg villig til å betale for 
undervisningstjenester som ble avlyst. Andre avtaler ble imidlertid avlyst uten at vi fikk inndekning 
for dette. Samlet tap på salg av undervisningstjenester: ca. 0,8 mill. kroner. Vi har hatt større 
sykelønnsrefusjon enn budsjettert. 

18.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vitensenteret har som alle andre vært igjennom en tøff tid som alle andre enheter. I denne 
perioden har vi vært ekstremt opptatt av sterk grad av medbestemmelse i forhold til hvordan vi 
løser oppgaver, ressursplanlegging og organisering av møtepunkter.  
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

I denne perioden har vi hatt medarbeidere som har vært omplassert, og det har bidratt til at det har 
blitt gjennomført en omfordeling av oppgaver. Det har vært behov for å stoppe enkelte prosjekter, 
mange leveranser, slik at det har vært en meget annerledes tid for alle. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det har vært en krevende periode for alle. Vi har hatt fokus på at det skal være oppfølging på 
individnivå, samt felles møtepunkter (digitalt) for å kunne diskutere aktuelle saker i fellesskap. Det 
har vært gjennomført mange møter for å ha fokus på alternative oppgaver, og tilrettelegge for at 
man skal være fleksibel i forhold til hva den enkelte har kunnet levere. Smittevernsarbeid har tatt 
mye tid i hele organisasjonen og har vært jobbet med i hele organisasjonen. 

Tjenester 

I løpet av denne tertialperioden opplevde vi å bli fullstendig nedstengt, til å bli med på nasjonale 
utviklingsprosjekter med fakturerbar tid, til å være i tilnærmet ordinær drift. Dette har krevd 
fleksibilitet av organisasjonen, og mye planleggingstid for hvordan aktiviteter skal gjennomføres på 
en god og sikker måte. Vitensenteret leverer tjenester til skolene igjen, og vi har god dialog med 
skoler fortløpende. Vitensenteret har i denne tertialperioden hatt en sommer hvor vi fikk besøk i 
henhold til opprinnelig budsjett, vi har utviklet aktiviteter hvor smittevern overholdes. For å møte 
nye forventinger til våre sommergjester fikk vi implementert betalingsløsninger og booking 
muligheter vi nett. Videre har vi fått sentrale roller i to nye nasjonale prosjekter, hvor tematikk er 
folkeforskning og koding. Dette er prosjekter som finansieres 100 % eksternt. Kodekraft har blitt et 
populært tilbud til regionens 10.trinns elever, hvor elever lærer koding via Vitensenteret og inn i 
deres eget klasserom. Vi har utviklet flere nye aktiviteter, alle undervisningsoppleggene har blitt 
gjennomgått slik at de alle er i henhold til fagfornyelsen. 
I denne perioden ble vi kvalifisert til å kunne søke om å få et autorisert besøkssenter til Raet 
nasjonalparksenter. Det ble også etablert et samarbeid med næringslivsrepresentanter innen 
oppdrettsnæringen som et ledd i søke om mulighet for å kunne etablere et visningssenter for 
oppdrettsnæringen. Denne søknaden er sendt til fiskeridepartementet. Dette var mulig å gjøre da 
vi har gode samarbeidspartner i vår region med oss som vil bidra med innhold. Prosjekt 
Vitensenter Kvinesdal har nådd noen flere milepæler. Det er Kvinesdal kommune som har 
prosjektleder, og vedkommende gjør en veldig god jobb. I Kristiansand har dialogen med flere ulike 
aktører startet opp i forhold til å finne alternative løsninger til dagens lokalisering. Etter at Cultiva 
gikk bort ifra planen om at Vitensenteret skulle flytte inn i Sørlandets kunstmuseum sine lokaler når 
de flytter inn i Kunstsiloen, har vi vært nødt til å bruke mye tid på å finne andre alternativer. Det er 
et par gode alternativer som det skal arbeides videre med. Vitensenteret i Arendal sin marine profil 
har det vært arbeidet med i denne perioden, og det blir et spennende år i forhold til å få svar på 
ulike søknader og prosesser som er startet opp. Det gleder oss at mange i kommunen verdsetter 
at vi virkelig forsøker hardt å få til mer innen en marin formidlingssatsning. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? JA 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,85 1,29   

Fravær langtid (%) 3,66 0   

Fravær (%) 7,05 1,29 7 4 

Antall HMS avvik 0 0 3 000 1 

Antall Kvalitets avvik 0 0 3 700 1 

Årsverk antall 13 11  13 

Andel ansatte heltid (%) 100 100 55 13 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 100 100 83 100 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær  Mye av fraværet er knyttet til sykemeldinger som er koronarelatert. 

HMS avvik  Ukentlige avviksmøter, med rapporteringer og fokus på raske 
tiltak/avklaringer 

Kvalitets avvik  Ukentlige møter, tiltak/læring konkretiseres 

Årsverk  
Vi får nå en reduksjon, pga. permisjon og to avsluttede arbeidsforhold. 
Disse skal erstattes, men vi avventer pga. det gir en 
kostnadsreduksjon i 2020. 

Andel ansatte 
heltid  

Faste ansatte ønsker vi kun skal arbeide 100 %, hvis det ikke er 
ønskelig for kortere perioder med mindre stillinger (knyttet til små 
barn) 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   

18.3 Klima/Miljø 
Vitensenteret har fokus på at vi skal ta gode miljøbeslutninger i vår daglige drift. Videre skal dette 
aktivt arbeides inn i det som tilbys av aktiviteter, undervisningsopplegg og temaperioder. 

18.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Vi startet opp et viktig arbeid før korona i forhold til kvalitetsforbedring i forhold til tilbud til 
innbyggere i Arendal. Vi ønsker at tilbudet skal være attraktivt og at flere ønsker å bruke 
vitensenteret mer aktivt. Nå starter vi opp igjen, og har fått startet opp dialog med andre om 
samarbeid. Vi ønsker en større bredde og mangfold i det vi tilbyr. Gjennom de store søknadene 
som har blitt og vil bli sendt i 2020, har vi i et fellesskap med andre konkretiserte nye 
satsningsområder, mulige samarbeidsområder og nye tjenester vi kan tilby. Vi søker aktivt etter 
midler for å se hvordan vi kan få spennende prosjekter hvor ny teknologi er sentralt som et 
kommunikasjonsmiddel. Vi skal fortsette å tørre å satse på nye løsninger, nye ideer. 
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19 Arendal voksenopplæring (1206) 

19.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  28 223 28 568 -344 -1 

Andre driftsutgifter  9 346 9 665 -319 -3 

Sum utgifter  37 569 38 232 -663 -2 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  0 0 0 0 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -667 -673 7 1 

Andre inntekter  -16 122 -16 019 -103 -1 

Sum inntekter  -16 788 -16 692 -97 -1 

Sum netto 20 781 21 540 -760 -4 

Oppsummering økonomi 

Enheten ligger an til et mindre merforbruk på årsbasis. Hovedårsaken til dette er manglende 
statstilskudd grunnet bosettingsstopp under koronasituasjonen. Samtidig har mange deltagere rett 
til og behov for opplæring utover de tre årene med støtte fra staten. Enheten kunne ha effektivisert 
med større klasser, men de gjeldende smittevernreglene for voksenopplæringen gjør dette ikke 
mulig. Tiltak som gjennomføres: Reduserte lønnsutgifter fra august 2020 som rapportert i tertial 1 
samt reduserte vikarutgifter. Lærere som må være hjemme grunnet symptomer, men som kan 
jobbe, skal i størst mulig grad gjennomføre digital undervisning med klasser dette egner seg for. 
Det gjøres en fortløpende vurdering av situasjonen. 

Utgifter 

• Enheten er pålagt spesialundervisning for ungdommer med vedtak om dette, samt 
opplæring av hørselshemmede, synshemmede og økte tolkeutgifter og assistentbehov 
knyttet til dette i 2020.  

• Det er fremdeles mange deltagere som trenger grunnskoleopplæring, og som er utenfor 
den treårige statlige finansieringsordningen. Deltagere må gjennomføre grunnskolen for å 
kunne søke videregående opplæring. 

• Flere deltagere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet har behov for grunnleggende 
ferdigheter i muntlig norsk, lesing, regning, skriving og IKT.  

• Enheten får etter ny leieavtale med Pareto redusert husleie i siste kvartal med 
ca. 400 000 kroner, men det blir ikke en innsparing for enheten i 2020 da beløpet trekkes 
inn fra enhetens budsjett.  

Inntekter 

Enheten forventet 700 000 kroner i statstilskudd for norskopplæring i 2. kvartal for nye bosatte 
flyktninger og familiegjenforente. På grunn av koronasituasjonen har bosettingen stoppet helt opp 
og inntektene uteblitt. Det er lite sannsynlig at Arendal kommune, som alle andre kommuner i 
landet, får bosettingen som er anmodet og vedtatt for 2020. Enheten kan i verste fall mangle 
forventet og budsjettert statstilskudd på totalt 1,6 mill. kroner for 2. og 3. kvartal. 

19.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

• For skoleåret 2020-2021 har 3 lærere fått innvilget videreutdanning gjennom UDIR- 
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ordningen, 4 lærere har fått innvilget stipend fra Kompetanse Norge til videreutdanning i 
norsk som andrespråk.  

• Kompetansehevingskurs i regi av Fylkesmannen og Kompetanse Norge, som var planlagt 
høsten 2020, blir ikke gjennomført grunnet korona.  

• Vurdering for læring: Innvilget søknad til Kompetanse Norge om å delta i systematisk 
pedagogisk utviklingsarbeid for alle lærere og ledere i samarbeid med Høgskolen i 
innlandet fra 2018 til 2020. Mål: Forbedring av den kollektive læringskulturen, utvikling av 
en felles hensiktsmessig vurderingspraksis gjennom systematisk og målrettet tilnærming i 
alle fag, samt tilpasning til den voksne minoritetsspråklige deltagers behov for å øke den 
enkeltes deltagers læring. Prosjektet avsluttes i løpet av oktober 2020 og implementeres i 
det pedagogiske arbeidet. 

• Kollegaveiledning, team-byggende aktiviteter og sosiale tiltak for alle ansatte gjennom året. 
Skolen har eget årshjul for sosiale tiltak. Sosiale tiltak gjennomføres mest sannsynlig 
avdelingsvis/teamvis grunnet smittevern. 

• Faglig oppdatering på personalmøter og teammøter, eksterne kurs og konferanser gjennom 
hele året. På grunn av smittevern gjennomføres flere møter digitalt dette skoleåret.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

• Medarbeiderundersøkelsen 2019: Undersøkelsen viser høy prosentvis deltagelse samt 
jevnt høy score på alle faktorene. Fra medarbeiderundersøkelsen 2015 og 2017 har 
fokusområder for forbedring vært mestringsledelse samt kompetanseutvikling. Personalet 
har medvirket til ulike tiltak. Resultatene fra 2019 viser en god utvikling i forhold til 
forbedringsområdene som var identifisert for perioden. Våren 2020 er det gjennomført 
prosess med personalet i samarbeid med Agder Arbeidsmiljø for å identifisere nye 
fokusområder og tiltak knyttet til disse. Nye fokusområder for skolen er mestringsklima 
samt bruk av kompetanse. Agder arbeidsmiljø skal bistå HMS- utvalget i videre oppfølging 
av tiltak skoleåret 2020-2021.  

• Deltagerundersøkelsen planlegges gjennomført i november/desember 2020. I 2020 
involveres deltagerrådet på skolen i oppfølgingstiltak, i tillegg skal alle klasser jobbe med et 
godt og trygt læringsmiljø. 

• Skolen har ikke gjennomført deltagerundersøkelse/evaluering av hjemmeundervisningen 
våren 2020.  

• 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 

• Skolen har jobbet med avvik som læringskultur. Opplæring i avvik og kvalitetsavvik i skolen 
er gjennomgått med personalet våren 2019 i samarbeid med plasstillitsvalgt og 
hovedtillitsvalgt i UDF. Ny gjennomgang planlegges for skoleåret 2020-2021.  

• Gjennomgang av beredskapsrutiner gjennomføres hver høst. Rutinene gjelder brann, 
trusler og vold, PLIVO, samt konflikter mellom elever. Det er også laget rutiner for at vikarer 
går gjennom beredskapsrutinene. 

• Førstehjelpskurs planlegges gjennomført skoleåret 2020-2021.  
• ROS- analyse ble gjennomført i HMS- utvalget høsten 2019. Tilhørende tiltakskort skal 

oppdateres i 2020 og er fremdeles under utarbeidelse.  
• Behov for debriefing for personalet. Skolen har oppdaterte rutiner for dette, i tillegg har 

skolen kontakt med DPS- Bjorbekk for bistand. 
• Samarbeid med politiet i et forebyggende perspektiv: Skolen har over en tid hatt jevnlig 

dialog med forebyggende tjenester i politiet og har fått bistand i enkeltsaker. Samarbeidet 
videreføres.  

• Skolen bruker smittevernsveileder for U-trinn/ VGS, men skal i tillegg bestrebe 1 meters 
avstand i alle situasjoner på gult nivå. Det er utarbeidet en lokal veileder for skolen. Skolen 
opprettet et beredskapsteam bestående av ledere, verneombud og tillitsvalgte våren 2020. 
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Beredskapsteamet videreføres med jevnlige møter skoleåret 2020-2021 for å sammen 
finne de beste løsningene for skolen under koronasituasjonen.   

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». Enheten skal videreføre sin satsing på utviklingsarbeid, opprettholdelse av høy 
kvalitet i eksisterende opplærings- og kvalifiseringstilbud, samt samarbeide med eksterne aktører 
innen offentlig, privat og frivillig sektor. AVO skal tilby skolens deltakere tilpassede 
opplæringstilbud som tar utgangspunkt i den enkeltes faglige forutsetninger og overordnede mål 
om overgang til arbeid eller videre utdanning gjennom regjeringens innsatsområder kvalifisering, 
utdanning, arbeid og hverdagsintegrering. 
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. 
Oversikt over enhetens tjenesteproduksjon.  

• Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring samt andre kvalifiserende tiltak for voksne 
innvandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand; norskopplæring for voksne og 
enslige mindreårige asylsøkere (Introduksjonsloven): ca. 150 deltakere, 
opplæringstilbud på dag- og kveldstid, fra 3 til 30 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. 

• Spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2): ca. 30 elever (herunder 
hørsels- og synshemmede og andre voksne med opplæringsbehov), opplæringstilbud 
individuelt og i grupper fra 1 til 13 timer pr. uke, finansiering: kommunal ramme 

• Grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): ca. 200 elever, 
opplæringstilbud ca. 25- 30 timer pr. uke, finansiering: kommunal ramme. (statstilskudd for 
deltagere som har grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet) 

• Basiskompetanse i arbeidslivet (kompetansepluss): kortere kurs med varierende 
lengde 50-90 timer, statlige prosjektmidler. 

• Norskprøver, samfunnskunnskap, og statsborgerprøver: Voksenopplæringen er 
testsenter for alle innvandrere og flyktninger som skal gjennomføre de obligatoriske 
prøvene for søknad om permanent opphold, statsborgerskap eller for B2- kravet for høyere 
utdanning. 

Tiltak innenfor innsatsområder - utdanning, kvalifisering og arbeid 
Grunnskoleopplæring for voksne  

• Forberedende voksenopplæring (modulbasert opplæring): 6-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 seks år fra 2017- 2023. Mål om 
raskere gjennomføring av grunnskolen og kvalifisering til VGS.  

• Bruk av egenutviklet metode for lese- og skriveopplæring for analfabeter ved hjelp av iPad 
og morsmålsstøttere. Mål om raskere norskopplæring både skriftlig og muntlig, samt 
styrking av grunnleggende og digitale ferdigheter for deltakere med ingen skolegang.) 

• Kombinasjons og innføringstilbud: Grunnskole for unge voksne i alderen 16-23 år i 
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samarbeid med Sam Eyde VGS. Mål om å fremme integrering mellom ungdommer, 
forebygge frafall fra videregående opplæring for minoritetsspråklige gjennom styrking av 
norskferdigheter og fagkunnskap 

• Videreutvikling og videreføring av samarbeid med Kirkens Bymisjon og NAV gjennom 
prosjektet «BRA skole». Kvalifisering av flyktninger gjennom fagopplæring og språktrening. 
Mål om delkompetansebevis innenfor salg/service og mat og resturatfag i kombinasjon med 
grunnskoleopplæring. 

Spesialundervisning for voksne 

• Individuelt tilrettelagte opplæringstilbud for voksne med særskilte behov på Avdeling for 
spesialpedagogikk i samarbeid med PPT. Tilbudet er for voksne som har særlige behov for 
opplæring i grunnleggende ferdigheter for å kunne fungere i samfunnet og i dagliglivet. 
Opplæring i grunnleggende ferdigheter omhandler ADL- trening, grunnleggende 
kommunikasjon, grunnleggende lese, - og skriveferdigheter. 

Norskopplæring 

• Eget tilbud til høyt utdannede innvandrere og flyktninger (MOT - intensiv norskopplæring, 
ressursmobilisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger med høyere 
utdanning). 

• Forberedende VGS «RIGG»: Tilbud for deltagere i norskopplæring som har mål om 
videregående skole.  

• Videreutvikling av samarbeid med Kirkens Bymisjon om intern språk, - og praksisplass 
gjennom bruktbutikk i «Skattekammeret».  

• Praksis-klasser, kombinasjon av norskopplæring og praksis i offentlige og private 
virksomheter. 

• Nettundervisning for deltakere som ikke har anledning til å følge ordinær undervisning 
• Kveldsundervisning 

Arbeid 

• Karriereveiledning: Det gis tilbud om målrettet karriereveiledning for alle skolens 
deltagere. Det gis systematisk og obligatorisk veiledning i modul 3 og 4 klassene i 
forbindelse med innsøking til VGS. Målet er at deltagerne skal kunne reflektere over egen 
kompetanse og kunne ta gode og velinformerte karrierevalg deretter. 

• Jobbsøkerkurs: I samarbeid med NAV Arendal er det utviklet et eget jobbsøkerkurs 
tilpasset innvandrere og flyktninger. Deltagerne øves i å finne stillingsannonser, skrive CV 
og jobbsøknad, samt trenes på jobbintervjuer. Kurset avholdes en gang hvert halvår samt i 
utvalgte klasser på skolen 

• 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. For 2020 er det innvilget 2 slike kurs. 

Tiltak innenfor innsatsområde - hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. Mål om at 
innvandrere skal oppleve høy tilhørighet og deltagelse i samfunnet ved å motvirke segregering, 
fremme felles møteplasser og forståelse for grunnleggende verdier og normer i det norske 
samfunnet, øke brukerretting og samordning av tjenester. Arendal voksenopplæring jobber for 
satsingsområdet hverdagsintegrering og retten til fritt liv ved blant annet. 

• Videreføring av samfunnskontakt som arbeider ut mot sivilsamfunnet og frivillig sektor. 
Styrking av innvandreres muligheter til å oppleve økt tilhørighet og deltagelse samt å 
redusere barrierer for deltagelse. Samarbeid med «Med hjerte for Arendal», frivillige 
organisasjoner, NAV, næringsliv og ulike initiativ i Arendal. 

• Tilrettelegging for at nyankomne flyktninger deltar i demokratiske prosesser. Videreføring 
av skolens deltagerråd. 

• «Lavterskel helsetilbud» med helsesykepleier stasjonert på Arendal voksenopplæring i 
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samarbeid med NAV og helsestasjonen. Mål om forebyggende fysisk og psykisk 
helsearbeid samt fange opp alvorlige utfordringer på et tidlig tidspunkt. Tett samarbeid med 
tjenesteapparatet ellers i kommunen som barnevern, psykisk helse og rus og fastlegene. 

• Samarbeid med Aust- Agder Familievernkontor. Mål om at flere innvandrere og flyktninger 
bruker tjenesten. Høsten 2020 planlegger Familievernet besøk i klasser i stedet for «drop 
in- kontor».  

•  Sosial kontroll. Formålet er å rette fokus på sosial kontroll og mobbing og fremme 
deltagelse og hverdagsintegrering i samfunnet. 

• Arrangement: Arendal voksenopplæring tilrettelegger for en felles møteplass, der formålet 
er at flere mennesker blir kjent med hverandre. Faste arrangement er «Åpen dag», 
«Kvinnefest», jobbseminar og «Folk møter folk». Det er usikkert hvilke arrangement som 
kan gjennomføres dette skoleåret på grunn av korona.  

• Dialogarbeidet «Folk møter folk». Arendal voksenopplæring inviterer målrettet innvandrere, 
flyktninger og nordmenn til å møtes. Samarbeidsprosjekt mellom Arendal voksenopplæring 
og MHFA. Prosjektet tilrettelegger for felles møteplass der mennesker kan møtes 
uavhengig av bakgrunn- som igjen kan bidra til å motvirke segregering og utenforskap, og 
bygge broer mellom mennesker. Prosjektet er spredt til hele Agder gjennom Norsk 
bibliotekforening og Gjensidigestiftelsen.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 0,82 0,71  1,5 

Fravær langtid (%) 3,54 3,91  3 

Fravær (%) 4,36 4,62 7 4,5 

Antall HMS avvik 3 2 3 000 10 

Antall Kvalitets avvik   3 700 20 

Årsverk antall 55 51,7   

Andel ansatte heltid (%) 72,8 70 55 72 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 92 91 83 92 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Årsverk Redusert årsverk grunnet naturlig avgang. Grunnet redusert antall elever har ikke årsverk 
blitt erstattet 

19.3 Klima/Miljø 
• Skolen har miljøstasjoner. Ansatte og deltagere skal sortere søppel. 
• Opplæring i alle klasser i avfallshåndtering.  
• Ansatte skal i størst mulig grad ta kollektivtransport til eksterne kurs og konferanser. I 

koronasituasjonen er det svært lite reising da det meste av kurs foregår digitalt.  

19.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
• Strukturendringer skoleåret 2020-2021: Nedleggelse av funksjonen teamleder for 

norskavdelingen som erstattes av pedagogisk ressurs for avdelingen. Mål om direkte 
ledelse av norskavdelingen og bedre utnyttelse av ressurser. Nedleggelse av 
teamlederfunksjon for spesialpedagogisk avdeling og opprettelse av funksjonen spes.ped- 
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koordinator med mål om bedre ressursutnyttelse, bedre kvalitet og oppfølging av 
spesialpedagogiske tiltak for hele skolen.  

• IKT som satsingsområde for alle avdelinger. Mål om forbedring av deltagernes digitale 
kompetanse. 

• Innvilgelse av nytt prosjekt finansiert av IMDI: Forberedelse til VGS for personer som har 
gjennomført grunnskole i hjemlandet. Hovedgrep er omvendt undervisning med 
morsmålsstøtte i flere fag. Mål om økt gjennomføring av VGS for denne gruppen.  

•  Internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus +. Skoleåret 2019-2020 er Arendal 
voksenopplæring en del av det europeiske samarbeidsprosjektet «Open Learning venues» 
sammen med fire andre europeiske land. Fokus i prosjektet er voksnes læring i et bredt 
perspektiv, på tvers av generasjoner og kulturer, på formelle og uformelle arenaer. 
Prosjektet skulle avsluttes våren 2020 men er forsinket grunnet korona.  

• Internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus+: Innvilgelse av nytt utvekslingsprosjekt med 
Belgia. Tema: «Flipped classroom», demokratiforståelse og medborgerskap. Det er 
usikkerhet knyttet til gjennomføringen grunnet korona.  

• Tett samarbeid med NAV Arendal om kvalifisering av flyktninger gjennom 
Introduksjonsprogrammet. Felles satsing på utvikling av introduksjonsprogrammet og nye 
tilpassede opplæringsløp for deltagere med lite eller ingen utdanningsbakgrunn. 

• «Programgruppe integrering» Mål om videreutvikling av tiltak som styrker 
innvandrernes/flyktningenes muligheter på arbeidsmarkedet. Programgruppa vil dreie 
satsingen mot formell kompetanse og bærekraftsmål, samt andre satsinger i kommunen. 

• BTI: Utvikling av en lokal handlingsveileder for «bedre tverrfaglig innsats» for voksne på 
skolen. 

• Forbedring av kartlegging på morsmål for innvandrere og flyktninger. Mål om å bedre 
kunne bekrefte eller avkrefte språkvansker for denne gruppen for å kunne tilrettelegge for 
nødvendig og bedre tilpasset opplæring. 

• Styrke samarbeidet med innvandrerrådet. Mål om et tett samarbeid der skolen og 
innvandrerrådet i fellesskap kan løfte saker som omhandler migrasjon og innvandring i 
kommunen, det være seg ulike arrangement, politiske innspill, samt synliggjøring av 
muligheter og utfordringer på feltet. 

• Styrking av samarbeidet med Kristiansand kommune og deres flerkulturelle rådgiver. 
Arendal, Grimstad og Kristiansand kommune står bak en ny felles søknad til med fokus på 
dialog og religion med flere lokale samarbeidspartnere involvert. 

• Skolen, NAV, Tyholmen frivilligsentral og MHFA samarbeider med Redd Barna sentralt om 
en søknad vedrørende nytt nabolagsprosjekt. Søknad planlegges sendt våren 2021.  

• Arendal voksenopplæring har tatt initiativ til et egenkrafts mobiliseringsprosjekt for 
flerkulturelle jenter mellom 13 og 16 år. Prosjektet er forankret i Kulturkammeret og har 
bred og sammensatt styringsgruppe fra offentlige og frivillig sektor.  

• Nytt samarbeid med Aust- Agder museum/Kuben i samarbeid med MHFA og Tyholmen 
frivilligsentral: Internasjonal draktutstilling som del av programmet «Sammen i verden»/ 
internasjonale dager i Arendal.  

• Arendal voksenopplæring er i dialog med Caritas om å få på plass «drop in-kontor» i 
skolens lokaler i forbindelse med oppstart av hjelpesenter for innvandrere og flyktninger. 
Planlegges igangsatt høsten 2020.  
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20 Østre Agder (1207) 

20.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  2 904 3 463 -560 -19 

Andre driftsutgifter  20 029 19 366 663 3 

Sum utgifter  22 933 22 829 104 0 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  0 0 0 0 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -227 227 0 

Andre inntekter  -11 396 -10 297 -1 099 -10 

Sum inntekter  -11 396 -10 524 -872 -8 

Sum netto 11 537 12 305 -768 -7 

Oppsummering økonomi 

Det er merforbruk på samhandlingsreformen knyttet til utgifter til oppfølging av pandemien. Dette 
kompenseres ved bruk av fond. 
Det er mindreforbruk på ansvar 1207007 på ca. 93 000 kroner grunnet vakanse i stillingen i deler 
av året. 
Helårseffekt av KØH rus/psykiatri inngår i regnskapet. 

20.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidssituasjonen har vært spesiell under pandemien. Helt fram til august benyttet vi primært 
hjemmekontor. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er ikke egne data for enheten da antallet medarbeidere er for lavt. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Ingen særlige tiltak iverksatt ut over smitteverntiltak 

Tjenester 

Arbeidet med utredning av overgang til LED på veilyset er fullført. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? nei 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%)  0,3  Lavt 

Fravær langtid (%)  0  lavt 

Fravær (%)  0,3 7 lavt 

Antall HMS avvik  0 3 000 ingen 

Antall Kvalitets avvik  0 3 700 ingen 

Årsverk antall 6 6  Uforandret 

Andel ansatte heltid (%) 100 100 55 100 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 100 100 83 100 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær fortsatt lavt  

HMS avvik ingen  

Kvalitets avvik ingen  

Årsverk ingen  

Andel ansatte 
heltid ingen  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse ingen  

20.3 Klima/Miljø 
Hovedprioritet har vært utredning av LED i veilyset. Prosjektet er fullført. Intensjonen er at tiltaket 
innarbeides i kommunens investeringsbudsjett i perioden 2022-2024. 

20.4 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Utredning av fellesløsninger i Østre Agder for jord-, skog-, vilt- og vannforvaltning er gjennomført. 
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21 Psykisk helse og rus (1301) 

21.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  48 840 48 360 480 1 

Andre driftsutgifter  10 432 13 345 -2 913 -28 

Sum utgifter  59 272 61 705 -2 433 -4 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -310 -263 -47 -15 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -2 592 2 592 0 

Andre inntekter  -2 895 -5 906 3 011 104 

Sum inntekter  -3 205 -8 760 5 555 173 

Sum netto 56 067 52 945 3 122 6 

Oppsummering økonomi 

Enhetens resultat pr 01.09.20 viser er mindre forbruk på 3,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak 
at inntekter fra staten som tidligere var bokført i sin helhet på psykisk helse og rus er fordelt på 
andre enheter og noe periodisering gjenstår. Det er også bokført inntekter for ressurskrevende 
brukere hvor hele budsjettet er periodisert i desember. Det har vært økte vikarutgifter med 0,8 mill. 
kroner som kan knyttes til covid-19. Det er også utgifter på 9 mill. kroner hittil i år for kjøp av 
tjenester fra Stendi. 
Med forbehold om ikke vesentlige økte utgifter meldes budsjettet i balanse ved årets slutt. 

Utgifter 

Det knyttes store utgifter til ressurskrevende brukere/kjøp fra Stendi, samt leasing utgifter til biler. 
Det har vært økte vikarutgifter og det kommer ved årets slutt økte utgifter til husleie og parkering 
for oppfølgingstjenesten da de midlertidig er flyttet til nye lokaler. Dette har direkte tilknytning til 
covid-19. 

Inntekter 

Det er ikke forventet inntekter i form av tilskudd eller lignende. 

21.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

I virksomhetsplan står det følgende: 
HMS- og kvalitetsutvalgene skal i 2020 spesielt være opptatt av det psykososiale arbeidsmiljøet, 
kultur for å melde og lære av avvik, etikk og etisk refleksjon. Oppfølging av MU 
(medarbeiderundersøkelsen) er også en viktig oppgave for utvalget. Alle HMS-utvalgene er samlet 
og gir innspill forbindelse med virksomhetsplan, tertialrapporter og årsrapport. Dette sikrer 
forankring og er en arena for å dele og lære av hverandre. 
Det har vært og er vanskelig å følge opp alt som planlagt i 2020 på grunn av covid-19. HMS 
utvalgene har det ikke vært mulig å samle som tidligere. Dette er noe som en vil se på muligheten 
for å ta opp igjen innenfor rammene av smittevernreglene. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har ikke vært gjennomført medarbeider/brukerundersøkelse. Det har sammenheng med covid-
19. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Virksomhetsplan sier: 
Det er et sterkt press på enhetens tjenester. Det kreves at ansatte hjelper hverandre og bryr seg 
om hverandre. Det krever også ledere som tilrettelegger, fanger opp tidlig at noen strever, gir 
lederstøtte, og legger til rette for et godt arbeidsmiljø. Det er innarbeidet rutiner for 
kollegaoppfølging ved langtidssykdom flere steder. 
Det har vært mye fokus på smittevern og håndhygiene. Hvordan være i kontakt med brukerne sett i 
lyse av covid-19. En har fulgt opp tilretteleggingen med hjemmekontor og oppfølgingstjenesten 
skal fortsette i sine nye lokaler som er i gamle rådhuset. Det meste av møter og kurs er 
gjennomført via teams. Det har vært fokus på hvordan den enkelte har det på jobb og det har vært 
tett oppfølging av medarbeidere som har vært usikre på symptomer og covid-19. 
Oppfølgingstjenesten har vært flyttet fra plankemyra til Bjorbekk og til gamle rådhuset. Dette er 
gjort av smittevernhensyn og det ser ut til at de kan bli værende der til smittevern ikke til hinder for 
at en kan flytte tilbake til Plankemyra. 
Det er krevende for medarbeiderne over tid å måtte flytte rundt å gå med usikkerhet der en 
begynner å åpne opp for «vanlig» drift. Samtidig som det er en generell usikkerhet i samfunnet 
med økt smitte.  

Tjenester 

Det har vært utfordrende å følge opp alle satsningsområdene slik de var planlagt i 
virksomhetsplan. Flere aktiviteter har vært stoppet helt opp som gatefotball, mestringskurs og alle 
fellesareal har vært stengt. Aktivitet voksne har måtte stenge ned alle sine fellesaktiviteter og har 
gitt ambulerende oppfølging. Det har generelt vært gitt oppfølging på telefon og via digitale 
verktøy/videokonsultasjoner der det har latt seg gjøre. Der det har vært behov for fysiske møter har 
en gjennomført disse etter smittevernreglene. Det har også vært brukere som ikke har ønsket 
kontakt på grunn av bekymring for smitte. Treff har vært gjort med eksempel gå turer, i små 
grupper med avstand. Tjenestetilbudet har gradvis trappet opp eksempel har både gatefotball og 
andre fellesaktivitetene i aktivitet voksne åpnet mer opp innenfor rammen av smittevernregler.  
Det har blitt mer samarbeid med spesialisthelsetjenesten, der den i starten med covid-19 var veldig 
krevende. Det er ennå en vei å gå her før en er tilbake til normalen. SSHF og kommunen har 
gradvis åpnet opp tjenestetilbudet, men en bruker fremdeles ulike kommunikasjonsplattformer noe 
som har vært utfordrende. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 

En vernerunde ble gjennomført 8 september. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2,1 2,7  1,5 

Fravær langtid (%) 8,2 5,2  7,5 

Fravær (%) 10,3 7,95 7 9 

Antall HMS avvik 54 29 3 000 100 

Antall Kvalitets avvik 117 44 3 700 150 

Årsverk antall 87,6 94,1   

Andel ansatte heltid (%) 55 58,7 55 57 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 85 86,3 83 86 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Fraværet har vært veldig høyt denne perioden. 
Opp i 12 %. Dette har sammenheng med at 
flere har vært hjemme med korttids fravær i 
påvente av covid-19 test. Det har i tillegg vært 
en del med langtidsfravær i denne perioden. 
Det har utover sensommeren gradvis vært en 
nedgang i fraværet. 

Det er tilrettelagt for hjemmekontor. 
Langtidssykemeldte følges opp etter rutine for 
sykefraværsoppfølging. Det er lagt til rette slik 
at flere kan teste seg ved symptomer på covid-
19 og svar foreligger raskt. 

HMS avvik 
Det er en generell 
underrapportering/registrering av avvik. 2 avvik 
er knyttet til vold/trusler mot medarbeider. 

Avviksregistrering er et tema på 
personalmøter. De mest alvorlige avvikene 
meldes. Videre så er avvik i seg selv et 
negativt ladet ord. En burde endre navn til 
kvalitetsforbedring, forbedringsregistrering e.l. 

Kvalitets avvik 

Det er registrert 1 avvik på grunn det ikke var 
samsvar mellom beskjed fra 
spesialisthelsetjenesten på medisinering og 
epikrise. Det har vært meldt avvik på 
legemiddelhåndtering. Der avvik har gått på at 
medisiner (ikke livsviktige) ikke har blitt gitt. 

Tema på personalmøte og gjennomgang av 
rutiner. Mer fokus på medisinering i 
overlapping av vakter. 

Årsverk 
Dette er en reduksjon fra 1 kvartal og henger 
sammen med at en har ledig stilling som ikke 
besatt. 

 

Andel ansatte 
heltid Det er fokus på at flest mulig skal jobbe heltid.  

21.3 Vold i nære relasjoner 
Dette har et kontinuerlig fokus i tjenestene og i kontakt med brukerne. Det er planlagt en intern 
oppdatering i avdelingene på kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Dette gjøres 
for å opprettholde fokus på et tema som er vanskelig å avdekke. 

21.4 Heltidskultur 
Dette står i virksomhetsplan: 
Enheten har en relativt høy andel heltidsansatte og høy gjennomsnittlig stillingsprosent. Ikke-
rullerende plan har gitt muligheter for å øke stillinger for flere ansatte. Økning i stillingsprosent 
vurderes også kontinuerlig ved ledighet i stillinger. For 2020 ser vi få muligheter for ytterlig å øke 
stillingsstørrelser. Vi har likevel økt målsettingen noe. 
Det har i 2020 vært en liten økning. 
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21.5 Investeringer 
Det er planlagt kjøp/bygging av 2+2 bolig og ligger inne i investeringsbudsjettet. Det er gjennomført 
befaringer og en har gitt innspill på disse. Alternativer er kjøp og oppgradering eller bygge nytt. 
Dette blir avklart ila høsten 2020. 

21.6 Klima/Miljø 
Det har på grunn av covid-19 vært redusert kjøring, både kjøring av brukere og til møter. Det har 
samtidig vært et økt fokus på å ta i bruk digitale hjelpemidler i oppfølging av brukere og 
møtevirksomhet. 

21.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
I virksomhetsplanen står det følgende: 
Måltavla for helse og levekår skal implementeres i alle avdelinger. Alle ansatte skal kjenne til den 
og bidra til at den levendegjøres. På personalmøtene skal det reflekteres rundt hva de ulike måla 
og verdiene betyr for akkurat deres arbeidssted. 
Det har vært gjennomgang og refleksjon over måltavlen og verdiene. Det jobbes videre med å 
holde måltavlen «levende». 
Pårørende og nettverksarbeid 
Pårørendearbeidet er i gang, men det gjenstår å avklare noe rundt mandat og rolle for gruppa. En 
representant for pårørende skal kvalitetssikre nettsiden. 
Kurs/fagdag for pårørende er planlagt nå til høsten etter å ha vært satt på vent. 
Ernæring 
Det er et mye større fokus på ernæring enn tidligere. Fellesmåltidene har måttet utgå, men 
beboerne har kunnet hente sin porsjon med til leiligheten. I tillegg har brukere fått individuell 
veiledning i kosthold. T5/Kirkens bymisjon har delt ut suppe/middag fra telt på Teaterplassen i hele 
perioden. 
Aktivitet 
Aktivitet voksne har delvis åpnet igjen. Gatefotballen har også startet opp. 
I alle tjenestene har det vært mye mer gåing enn vanlig på grunn av restriksjoner på bilbruk.  
Torbjørnsbu Bofellesskap 
Det er vedtatt at Blå Kors skal overtas av kommunen. Dette vil sammen med vedtak om 2+2 bolig 
gi muligheter for å kunne gi et mer helhetlig oppfølging og kartleggings tilbud av brukerne. 
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22 Koordinerende enhet (1302) 

22.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  73 879 77 247 -3 368 -5 

Andre driftsutgifter  15 985 52 108 -36 123 -226 

Sum utgifter  89 865 129 355 -39 491 -44 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -21 047 -22 292 1 246 6 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -5 777 5 777 0 

Andre inntekter  -447 -8 965 8 519 1 906 

Sum inntekter  -21 493 -37 034 15 541 72 

Sum netto 68 371 92 321 -23 950 -35 

Oppsummering økonomi 

Tabellen over viser et merforbruk for enheten på - 24 mill. kroner. Årsaken til det store avviket 
skyldes merkostnader til etablering av smittevernlager i forbindelse med covid-19. (26,2 mill. 
kroner). 
Det forventes fortsatt økte kostnader til smittevernlager i perioden fremover da det ventes 
vareleveranser som ble satt i bestilling under pandemiutbruddet i Mars mnd. 
Koordinerende enhet har som kjent påtatt seg oppgaven på vegne av kommunen med å 
organisere og kjøpe inn utstyr og forbruksvarer i forbindelse covid-19. I tillegg har vi opprettet felles 
beredskapslager for kommunen og medikamentlager for helse og levekår, inkludert legevakta. 
Dette lageret er for tiden lokalisert på Krøgenes. 
Kostnadene for beredskapslager har økt betraktelig fra 1. til 2. tertial. Pr. 31.08. viser 
totalkostnaden 32 mill. kroner. Av dette har enheten foreløpig mottatt 5,8 mill. kroner i 
kompensasjon. Imidlertid gjenstår det fortsatt betydelige kostnader på innkjøp av smittevernsutstyr 
som allerede er bestilt og bekreftet. 
Enheten vil derfor foreslå å trekke ut kostnadene for beredskapslager av smittevernutstyr fra 
koordinerende enhet i forbindelse med 2. tertial. Vi mener at kostnadene i forbindelse med 
beredskapslager må handteres/kostnadsføres sentralt slik at kostnadene fremstår for kommunen 
og ikke en enkel enhet. 
Med forbehold om at enheten blir kompensert for utstyr relatert til oppbygging og ivaretakelse av 
smittevernlager melder enheten om et overskudd ved årets slutt på 1,5 mill. kroner.  

22.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Kommunens arbeidsgiverstrategi har vært viktig i forbindelse med den pågående 
koronapandemien. Strategien er godt forankret i ledergruppen. Ledere, fagkoordinatorer og 
rådgiverteam tar alle ansvar og jobber fortsatt godt mot felles mål og retning. Vi evaluerer jevnlig 
arbeidspraksis og justerer oss inn i forhold til nasjonale retningslinjer for covid-19 og retningslinjer 
som har kommet fra kriseledelsen i kommunen. Ansatte i enheten bidrar aktivt for å sikre og 
ivareta pasienters sikkerhet og i tillegg bidrar de med å finne de gode løsningene for å sikre at vi 
etterlever de anbefalingene og retningslinjene som er gitt.  
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelser høsten 2019. Oppfølging av undersøkelsen 
utsettes til senere i høst.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Ett av satsingsområdene i enhetens virksomhetsplan er å utvikle og opprettholde intensiteten med 
å nå sykefraværsmål som er satt av kommunen. Pga. covid-19 situasjonen har dessverre enheten 
fortsatt noe høyere sykefravær i år enn de siste 5 årene. Sykefraværet har økt i forbindelse med 
mistenkt smitte hos ansatte, ansatte som har vært satt i karantene i tillegg til generelt sykefravær. 
Enhetens HMS utvalg er vår viktige arena for å planlegge og arbeide med sykefravær og 
helsefremmende arbeidsplassutvikling. 
Enheten fortsetter med gjentakende opplæring og øvelser i smittevernshandtering gjennom e-
læringskurs, internundervisning og individuell opplæring.  

Tjenester 

Enheten har fra mars jobbet mye med rutiner og prosedyrer i forbindelse med covid-19 pandemien. 
Dette har resultert i at alt av kurs og annet forbedringsarbeid innen satsingsområdene for enheten 
er utsatt. Vi har likevel klart å gjennomføre kurs i smittevern, brannvern/brannforebygging og kurs i 
hjerte lungeredning. Ulike prosjekter i samarbeid med blant annet hjemmetjenesten, 
skolehelsetjenesten og hjelpemiddelformidlingen er fortsatt satt på vent, men vi planlegger ny 
oppstart i løpet av høsten. Alle tjenester og prosjekter i enheten har vært påvirket i mer eller 
mindre grad av den pågående pandemien. 
Planlagte, rullerende korttidsopphold er gradvis startet opp, samt enkelte daggrupper innen 
hverdagsrehabilitering. I tillegg har Frisklivssentralen åpnet for kurs, men med begrenset antall 
deltakere. Tjenestekontoret melder om fortsatt økning av forespørsler om kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Kommunen har klart å løse sine forpliktelser ved å ta imot utskrivningsklare 
pasienter fra sykehuset. Antall betalingsdøgn er betraktelig lavere i år sammenliknet med tidligere 
år. 
Beredskapsplanen for mottak av covid-19 pasienter til Sør Amfi er ferdigstilt og godkjent av 
kriseledelsen. Eskaleringsplan i forhold til bemanning og drift er også ferdigstilt. Enheten har 
etablert eget beredskapslager for medikamenter og smittevernsutstyr for helse og 
omsorgstjenestene i kommunen. I tillegg har kommunen sikret tilgang til medisinsk oksygen ved å 
gå til innkjøp av egen oksygengenerator.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,4 1,23   

Fravær langtid (%) 8,0 7,01   

Fravær (%) 9,4 8,24 7  

Antall HMS avvik 55 30 3 000  

Antall Kvalitets avvik 270 227 3 700  

Årsverk antall 143,6 153   

Andel ansatte heltid (%) 49 57 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 83 84 83  
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Enheten har en svak nedgang i 
fraværsprosent, men likevel for høyt 
sammenliknet med tidligere år. 

Følges opp regelmessig. Tatt opp som egen 
sak i HMS utvalg mai 2020. 

HMS avvik 

Antall avvik vedrørende personvern er 4. Disse 
er registrert sammen med HMS avvikene. 
Nedgang i antall HMS avvik henger 
sannsynligvis sammen med innføring av 
langvakter ved 2 avdelinger. 

Regelmessig oppfølging av HMS avvik i hver 
avdeling. 

Kvalitets avvik Noe reduksjon i antall kvalitetsavvik. 
Regelmessig gjennomgang av enkelte avvik i 
avdelingene. Tas også opp som egen sak i 
kvalitetsforbedringsteam 

Årsverk Økning i antall årsverk skyldes overføring av 
legetjenesten til koordinerende enhet.  

Andel ansatte 
heltid Svak økning i andel heltidsansatte  

22.3 Vold i nære relasjoner 
Enheten er godt kjent med handlingsplanen. Alle avdelinger har hatt en gjennomgang av rutiner i 
personalmøter. Det skal jobbes videre med ytterligere forankring av prosedyrer i alle 
personalgrupper. 

22.4 Heltidskultur 
Enheten jobber aktivt med å motvirke uønsket deltid. Vi tilstreber å øke stillings størrelser og følger 
enhetens plan som er beskrevet i virksomhetsplanen 2020. 

22.5 Investeringer 
Enheten har mottatt investeringsmidler. Midlene skal benyttes til å dekke innkjøp av treningsutstyr 
til ny treningssal, møbler til pasientrom, reoler til beredskapslager og til medisinsk teknisk utstyr. 

22.6 Klima/Miljø 
I forbindelse med nasjonale restriksjoner i den pågående pandemien har møtevirksomhet foregått 
ved å ta i bruk ulike videoløsninger som eksempelvis teams og Skype. Flere pasientkonsultasjoner 
har også foregått via ulike videløsninger anbefalt av helsedirektoratet. I tillegg har vi benyttet 
telefonkonferanser. Dette har vist seg å fungere bra og resultert i mindre kostnader rundt transport 
og parkering. 

22.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Enheten er godt forberedt mot en varslet smittetopp. Operativ gruppe bestående av enhetsledere, 
avdelingsledere, kommuneoverlege, fagkoordinatorer og fagutviklere er fortsatt aktiv med ukentlige 
møter. Enheten arbeider nå med ny overordnet kontinuitetsplan, revisjon av eskaleringsplaner og 
videre detaljplanlegging i forhold til personell og drift av covid-19 avdeling, samt videre planlegging 
av bruk av Sør amfi som smitteavdeling for Østre Agder. 
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23 Mestring og habilitering (1303) 

23.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  92 905 98 021 -5 115 -6 

Andre driftsutgifter  14 051 10 830 3 221 23 

Sum utgifter  106 956 108 851 -1 895 -2 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -2 570 -3 371 801 31 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -6 785 6 785 0 

Andre inntekter  -1 248 -809 -439 -35 

Sum inntekter  -3 817 -10 964 7 147 187 

Sum netto 103 139 97 887 5 252 5 

Oppsummering økonomi 

Enhetens resultat ved 2. tertial viser et mindreforbruk på 5,2 mill. kroner. Hovedårsakene til dette 
er vakant stilling som fagutvikler/avd. leder, reduksjon i kjøp av tjenester fra private og endringer i 
tjenestetilbudet til ressurskrevende brukere. 
Av 5,2 mill. kroner skal ca. 2 mill. kroner overføres til annen enhet. (sektor) 
Omplassering av ansatte fra dagtilbudet til bofellesskapene som en følge av covid-19 har bidratt til 
mindre bruk av vikarer. 
Enhetens økonomiske resultat er avhengig av forventet refusjon for ressurskrevende brukere. For 
2020 er denne beregnet til 17,5 mill. kroner. 
I mars 2020 ble ny ressurskrevende bruker bosatt i en av enhetens avdelinger. I samme avdeling 
har funksjonsnivået til annen bruker endret seg fra å være ressurskrevende til ikke å være det. Vi 
ber om at egenandelen knyttet til denne brukeren overføres til brukeren som ble bosatt i mars. 
Ved et av de andre bofellesskapene meldes om endring i funksjonsnivå hos bruker. 
Vedkommende har behov for økte tjenester, og det har vært nødvendig å øke bemanningen utover 
avdelingens ramme. Ny kartlegging viser at denne nå er ressurskrevende. Det hadde vært naturlig 
å be om en egenandel for å kunne dekke ressursøkningen, men ettersom enheten forventer et 
mindreforbruk i 2020, vil de økte lønnskostnadene tilsvarende 1,5 mill. kroner kunne dekkes over 
eget budsjett. Egenandelen må imidlertid meldes og tilføres rammen i 2021. 
Forventet resultat for 2020 vil bli på ca. 2,5 mill. kroner. 

Utgifter 

• Endret drift fra medio mars pga. covid-19 
• 50 % stilling som avdelingsleder og 50 % stilling som fagutvikler vakant i deler av året, 

- fagutviklerstillingen står fortsatt ledig. 
• ubrukte lønnsmidler/vakanser som følge av både covid-19 og at enkelte ansatte er i et 

arbeidsavklaringsforløp m.m. 
• redusert og/eller tilnærmet ingen drift ved dagtilbudet fra mars- juli 2020 
• redusert bruk av vikarmidler bla pga. omplassering av ansatte ved dagtilbudet i perioden 

medio mars - juli 2020 
• reduksjon i kjøp av tjenester fra private 
• endring i tjenester til ressurskrevende brukere 
• som følge av ovennevnte skal det overføres 0,8 - 1,0 mill. kroner til annen enhet. 
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Andre forhold som samlet sett påvirker enhetens resultat i positiv retning er mindre bruk av 
kursmidler, lavere transportutgifter m.m. høyere inntekt oppholdsbetaling mm.  

Inntekter 

Enhetens økonomiske resultat er avhengig av forventet refusjon for ressurskrevende brukere. For 
2020 er denne beregnet til 17.5 mill. kroner. 
Pga. reduksjon i tjenestene til ressurskrevende brukere må forventet inntekt justeres. 

23.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Det er ingen vesentlige endringer på dette området i forhold til rapportert ved 1.terial. 
Arbeidsgiverstrategien tas vanligvis opp i ulike møter, men pga. covid-19 er mye blitt annerledes. 
Personalmøter og HMS-møter ble etter hvert gjennomført digitalt, oppdelt i små grupper eller man 
fant andre alternative måter for gjennomføring av møtene. Saker og spørsmål knyttet til covid-19 
har hatt første prioritet på møtene. 
Arbeidsgiverstrategien er derfor ikke satt på dagsorden i 2020. Vanlig praksis ved flere av 
avdelingene er imidlertid at den lille «folderen» (arbeidsgiverstrategien) gis til, og gjennomgås 
med, nyansatte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeider- og brukerundersøkelsene er ikke fulgt opp slik vi hadde planlagt. Årsaken til dette er 
sammensatt. Først og fremst skyldes det at fokuset denne våren har vært knyttet til covid-19. Flere 
av lederne, som har villet jobbe med resultatene fra undersøkelsene, har meldt at de har hatt 
problemer med å finne disse. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Månedene etter mars 2020 har vært krevende for både ledere og ansatte og har satt 
arbeidsmiljøet på prøve. Lederne melder likevel at det stort sett har gått bra, og at ansatte har tatt 
ansvar og vist vilje til å finne gode løsninger. 
Aktivitetsnivået i enheten begynner å normalisere seg, men det er fremdeles en del ting som må 
settes «på vent». Det er stort fokus på smittevernstiltak, og lederne og ansatte kjenner på et stort 
ansvar. 
Mye av møtevirksomheten er i gang igjen, og saker knyttet til arbeidsmiljøet er ett, av mange, tema 
på møtene. Enhetens felles HMS- og kvalitetsutvalg skulle ifølge virksomhetsplanen vært samlet til 
to møter i løpet av 2020, - ett på våren og ett på høsten. Lederteamet har tatt en felles beslutning 
om at ingen av disse møtene vil bli gjennomført dette året. 
Noen avdelingsledere har hatt medarbeidersamtaler, men for de fleste er disse utsatt til vinter/vår 
2021. 
Verge trening har pga. covid-19 ikke vært gjennomført i perioden mars- august 2020. 
Vergeopplæring er et viktig tiltak i de avdelinger der ansatte risikerer å bli utsatt for vold og trusler i 
arbeidet. Jevnlig trening i teknikk er av stor betydning for ansattes sikkerhet, og etter avklaring med 
smitteverns -og kommuneoverlegen er denne treningen nå startet opp igjen. 
Rutiner for oppfølging av sykemeldte er fulgt gjennom hele Corona-perioden. Alternative lokaler for 
gjennomføring av IA-møter ble skaffet til veie, mens noen valgte å gjennomføre møtene digitalt. 
Der det har vært hensiktsmessig, har vi benyttet oss av Raskere frisk i oppfølging av sykemeldte, 
eller som forebyggende tiltak før sykemelding. 
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Tjenester 

Hvem som får tjenester fra Mestring og Habilitering, hvilke tjenester som ytes, og enhetens 
satsingsområder er beskrevet i virksomhetsplanen 2020. 
Hva satsingsområdene i virksomhetsplanen gjelder, så sier det seg selv koronasituasjonen har 
påvirket det meste. Mange oppgaver og utfordringer har måttet løses annerledes enn planlagt, de 
er blitt satt på vent eller de er blitt forskjøvet. 
I ukene og månedene etter 13.mars var vi kun opptatt av å få på plass prosedyrer og retningslinjer 
for å forebygge smitteutbrudd, og vi var opptatt av hvordan vi skulle tilrettelegge for trygge og gode 
tjenester for alle. 
I samråd med smittevernslegen ble det satt restriksjoner for besøk inn i bofellesskapene. Flere 
beboere har underliggende sykdommer og er i risikosonen, og det var viktig for oss å ha fokus på å 
hindre smitte inn i bofellesskapene. Det ble imidlertid lagt opp til at beboerne kunne ha kontakt 
med sine pårørende, som kunne hente barna sine ut på tur eller på besøk hjem. Vi oppfordret 
sterkt til et så lite nettverk som mulig. 
24.04.20 ble restriksjonene endret, og vi åpnet opp for besøk av pårørende i beboernes leiligheter. 
I juni ble dette ytterligere utvidet til også å gjelde besøk av støttekontakt, venner eller andre 
kjente/nærpersoner. 
Dagtilbudet Ellengård stengte ned medio mars. Noen få brukere ble ivaretatt med helt spesielle 
individuelle opplegg, men for de aller fleste var Ellengård stengt. Personell fra dagtilbudet ble 
omdisponert til bofellesskapene. Etter en måneds tid var det nødvendig å åpne opp for noen 
brukere som bor hjemme hos sine pårørende, da hjemmesituasjonen ble ekstra krevende. I midten 
av juni ble det åpnet ytterligere opp, og Ellengård driver nå med ca. 60 % drift. De fysiske forhold 
og tilgang på ressurser tilsier at det er dette vi har kapasitet til innenfor anbefalte regler for 
smittevern. Både brukere og pårørende er informert om situasjonen, og om at denne i alle fall vil 
vare ut året. 
Boligbygging 
Som en oppfølging av plan for boliger til mennesker med utviklingshemming, vedtok bystyret i juni 
2020 at det kommunale bofellesskapet på Moldfaret skal bygges med 6 leiligheter. Boligprosjektet 
er av flere grunner forsinket, og det må påregnes at dette bofellesskapet derfor ikke vil være 
innflytningsklar før vår/sommer 2022. 
Boligplanen omhandler også 2 private bofellesskap i perioden 2022 - 2024, i tillegg til et 
kommunalt bofellesskap i 2024/25. 
Våren 2020 fikk enheten informasjon om en 3.gruppe pårørende som planlegger å bygge 
bofellesskap for sine barn. Målsettingen for denne gruppa er at bofellesskapet skal være ferdig ved 
inngangen til 2026. 
I september 2020 har ytterligere en gruppe pårørende meldt at de planlegger å bygge bofellesskap 
for sine barn. Denne gruppa planlegger å bygge bofellesskap med 7-9 leiligheter, og det meldes at 
en del av ungdommene vil trenge 1:1 bemanning. 
I arbeidet med fremtidige budsjett og handlingsplaner må kostnader til bemanning og drift i disse 
bofellesskapene innarbeides.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? 5 av 8 har gjennomført 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? De andre har planlagt. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,96 2,03  2 

Fravær langtid (%) 5,81 9,06  5 

Fravær (%) 7,77 11,06 7 7 

Antall HMS avvik 150 190 3 000 250 

Antall Kvalitets avvik 264 246 3 700 200 

Årsverk antall 169 175,4   

Andel ansatte heltid (%) 29 29 55 55 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 75 78,3 83 80 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Både korttids- og langtidsfraværet har økt 
betraktelig sammenlignet med 2. tertial 2019. 
Vi er preget av koronasituasjonen, og ettersom 
vi forholder oss til sårbare brukere, er det viktig 
at ansatte overholder anbefalingene for fravær 
og fraværslengde spesielt ved forkjølelse og 
andre tegn på luftveisinfeksjoner. 

I situasjonen vi er i er målet å unngå smitte inn 
i avdelingene mer enn å redusere fraværet. 
Tiltaket er likevel å holde fokus på smittevern, 
huske avstand, håndvask m.m. 

HMS avvik 

HMS-avvikene har gått noe opp i perioden, 
men det er ikke noen entydig forklaring på 
dette. En av årsakene til økningen kan knyttes 
til nye brukere med utfordrende og truende 
adferd i tillegg til at det «nye» avvikssystemet 
nå er blitt bedre kjent blant personalet. 

Oppfølging av avvikene gjøres på samme 
måte nå som tidligere rapportert. Det som 
avviker fra tidligere praksis er at avvikene ikke 
er blitt tatt opp i personal -og HMS-møter da 
disse ikke har vært gjennomført i deler av 
denne perioden. Avdelingslederne følger 
imidlertid opp den enkelte ansatte som før. Det 
har også vært opphold i Verge treningen, men 
denne er nå kommet i gang igjen. Vi håper 
også at ressurspersonene for Verge-treningen 
vil kunne delta på oppfølgingskurs om ikke 
lenge. For å forebygge uønskede hendelser 
jobbes det godt med tiltak rundt den enkelte 
bruker. 

Kvalitets avvik 
Kvalitetsavvikene har gått noe ned, og dersom 
dette er en realistisk nedgang er dette en 
gledelig utvikling. 

Det her vært stort fokus på å redusere 
medisinavvikene, og som beskrevet i 1. tertial 
er rutiner og prosedyrer innskjerpet. 

Årsverk 

Antall årsverk har økt og handler i stor grad om 
oppbemanning knyttet til ressurskrevende 
brukere. I tillegg har flere avdelinger innført 
IRA, og øker opp en del deltids-stillinger ved 
bruk av vikarmidler. 

Avdelingslederne har god kontroll på antall 
årsverk. Ettersom man tar i bruk vikarmidler for 
å øke deltidsstillingene, er det innført nye 
koder i regnskapssystemet. Dette viser hvilke 
stillinger som er knyttet til vikarmidlene, og 
bidrar godt til god økonomistyring. 

Andel ansatte 
heltid 

Andel ansatte heltid holder seg nokså stabilt. 
Sammenlignet med 2. tertial 2019 er tallet likt, 
sammenlignet med 1. tertial 2020 er andelen 
økt med 1 %. 

Fortsette å ha fokus på heltidssatsing. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse viser en 
positiv og riktig utvikling. Enhetens mål er satt 
til 80 % og vi ser med glede at vi litt etter litt 
nærmer oss målet. 

Når det er anledning ansettes det i 100 % 
stillinger. I tillegg jobbes det hele tiden med å 
øke opp deltidsstillingene i de ulike 
avdelingene. Vi må hele tiden se 
bemanningsøkningen i forhold til den 
økonomiske rammen vi har til rådighet. 
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23.3 Vold i nære relasjoner 
Det er ikke utarbeidet egen plan for hvordan enheten skal jobbe med Vold i nære relasjoner. 
Kommunens handlingsplan er imidlertid kjent, og vi har ved flere anledninger hatt nytte av denne. 
Ansatte oppfordres til å være våkne og til å iverksette tiltak ved mistanke om at personer de 
kommer i kontakt med er utsatt for vold eller overgrep. 
I september 2020 gjennomføres fagdag x 2 for ansatte i Mestring og Habilitering. Temaet er 
«Trygg i egen seksualitet». Gjennom fagdagen vil ansatte også få informasjon om hvordan vi kan 
jobbe for å forebygge og/eller registrere mistanke om seksuelle overgrep mot brukerne. 

23.4 Heltidskultur 
Det er et stort fokus på kvalitet i tjenesten, og lederne er derfor svært bevisst i forhold til dette når 
ulike tiltak skal vurderes og iverksettes. Dette gjelder også tiltak knyttet til heltidskultur. Brukerne, 
som er en sårbar gruppe, skal ivaretas på best mulig måte. 
I tråd med virksomhetsplanen er det iverksatt ulike tiltak og det jobbes både med nye 
turnusordninger, langvakter på helg og på hverdager, bruk av vikarmidler til å øke deltidsstillinger, 
samt en videreføring og videreutvikling av kombistillinger. 
Lederne er seg bevisst og prøver å følge retningslinjene i forhold til Arendal kommunes satsing på 
heltidskultur. 

23.5 Investeringer 
I investeringsbudsjettet for 2020 ligger det 658 000 kroner til utskifting biler. Det er noe usikkert om 
vi foretar et kjøp tilsvarende dette beløpet i 2020. Ettersom det også ligger 300 000 kroner til 
utskifting av bil ved Ellengård i 2021, ønsker vi å kunne se beløpene sammen, slik at vi kan 
disponere et større beløp til bil i 2021. 
Helse og Levekår har i 2020 hatt 5,5 mill. kroner i investeringsmidler til inventar og utstyr i 
enhetene. Mestring og Habilitering er tildelt 620 000 kroner av disse. 
Innkjøp som er, eller vil bli, foretatt er bl.a. nye utemøbler ved ette av bofellesskapene, utskifting 
spisemøbler i flere av avdelingene, utskifting symaskiner ved Ellengård, Tovertafel til bruk i 
dagtilbudet ved Madshaven, oppgradering kontormøbler, foldedør i et av bofellesskapene, samt 
oppgradering og nyanskaffelse IKT-utstyr.  

23.6 Klima/Miljø 
Virksomhetsplanen for 2020 forteller hva og hvordan enheten forholder seg til klima/miljø. 
Tiltakene følges opp som beskrevet. Antall El biler som er i drift er fremdeles 3, og enhetens el-
sykkel er tilknyttet Romstølen bofellesskap og blir brukt på turer sammen med beboerne. 
Flere av bofellesskapene har gått til innkjøp av makuleringsmaskiner, og beboere aktiviseres ved å 
makulere papir. Makuleringspapiret bringes til Ellengård for gjenbruk, og benyttes i produksjon av 
tennbriketter.  

23.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Kost, ernæring og fysisk aktivitet blant mennesker med utviklingshemming ble satt på dagsorden i 
enheten i 2019, og det ble bevilget midler fra Fylkesmannen til et prosjekt med dette som tema. 
Prosjektarbeidet har pga. covid-19 stoppet opp, men starter opp igjen 01.10.2020. Fylkesmannen 
har imøtesett prosjektet med ytterligere tilskudd, slik at dette vil forlenges og vare frem til 
sommeren 2021. 
Velferdsteknologi er, som beskrevet i virksomhetsplanen, ett av enhetens satsingsområder i 2020. 
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Etter at fagutvikler og ledere deltok på konferanse i «mestringsteknologi» rettet mot 
utviklingshemmede i januar 2020, er flere ideer og tiltak kommet som en følge av dette. 
Det er bestilt og skal tilrettelegges for bruk av Tovertafel (Nederlandsk ord for tryllebord) i 
dagtilbudet ved Madshaven, og det jobbes med å tilrettelegge for et nytt elektronisk 
kommunikasjonssystem til bruk mellom bolig og dagtilbud. 
Digitalt natt-tilsyn har vært i bruk i enheten i mange år, men i 2019 ble dette oppgradert og koblet 
opp mot kommunens system og leverandør av denne type teknologiske løsninger. 
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24 Hjemmebaserte tjenester (1304) 

24.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  142 648 166 784 -24 136 -17 

Andre driftsutgifter  22 831 23 629 -798 -3 

Sum utgifter  165 479 190 413 -24 935 -15 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -3 012 -2 364 -649 -22 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -333 -14 302 13 969 4 195 

Andre inntekter  -7 945 -1 124 -6 821 -86 

Sum inntekter  -11 291 -17 790 6 499 58 

Sum netto 154 187 172 623 -18 436 -12 

Oppsummering økonomi 

Korrigert for inntektstap/periodisering er det faktiske merforbruket i regnskapsrapporten etter 2. 
tertial på 10,9 mill. kroner. Nærmere forklaringer og kommentarer til dette gis under utgifter og 
inntekter. 
Etter 2. tertial melder enhet Hjemmebaserte tjenester om et estimert merforbruk for året etter tiltak 
på – 8,5 mill. kroner. Dette inkluderer merkostnader for lokale lør/søndagstillegg som på årsbasis 
er beregnet til ca. 1,5 mill. kroner. Merutgifter på grunn av covid-19 er etter 2. tertial beregnet til 2,9 
mill. kroner. Disse merutgiftene er som i tidligere rapporter ikke fremskrevet eller medregnet i års 
estimatet og kommer i tillegg. 
Avdelinger med merforbruk og enheten samlet arbeider med tiltak for å styre iht. budsjett ut året, 
men med bakgrunn i at tjenestebehov i 2020 har økt vil det ikke være mulig å innfri dette målet. 
Tiltak som er beskrevet i 2. tertial 2019 er videreført. Tiltakene tar ikke ned totalt stipulert 
merforbruk, men avverger at dette blir større. 

Tiltak Effekt 3. tertial 

Bruke fagkoordinator på arb.lister 170 000 

Bruk av kortvakter 75 000 

Redusere bruk av overtid 300 000 

Avvikle RS ressurs 10 000 

Holde hjemmehjelpsstilling vakant 170 000 

Redusere korttidsfravær 180 000 

Redusere bemanning og vikarer 245 000 

Sum 1 150 000 

Brukertiden i hjemmesykepleien er fortsatt høy og er ved siste måling i august på 67 %. Medregnet 
omsorgsboligene Plankemyra og Margaretestiftelsen ligger den på 70 %. Tallene tyder på en 
effektiv og presset tjeneste og mange opplever at de ikke har nok tid. Økningen i tjenester over tid 
har medført at det ved flere avdelinger har vært helt nødvendig med oppbemanning ut over 
budsjett for å kunne håndtere økningen. De fleste avdelingene i hjemmesykepleien melder om 
arbeidspress med økt risiko for fravær og mangelfull oppfølging av tiltakspakke demens og rutiner i 
gode pasientforløp. 
Det knytter seg en usikkerhet ift. BPA, utviklingen av brukertid og inntekter for ressurskrevende 
brukere som beregnes endelig ved årets slutt. 
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Utgifter 

Netto merforbruk på samlede lønnsutgifter inklusive ekstrakostnader for covid-19 (2,9 mill. kroner) 
og lokale lørdag/søndagstillegg (1,5 mill. kroner) er på 10,1 mill. kroner. 
Øvrige driftsposter viser et merforbruk på 0,8 mill. kroner. Detter skyldes i all hovedsak 
merkostnader på enhetens leasingbiler. 

Inntekter 

Det er en periodiseringsfeil knyttet til inntekter for ressurskrevende brukere på 5,1 mill. kroner. 
Videre er det reduserte brukerbetalinger på 0,65 mill. kroner som skyldes stenging av 
dagaktivitetssentre pga. covid-19. 

24.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn for enhetens forbedringsarbeid og følges for øvrig opp 
gjennom medarbeidersamtaler, personalmøter, HMS/kvalitetsutvalg og ledermøter. Noen møter 
har vært avlyst pga. covid-19, andre avholdt på teams. 
Lederplakaten har vært tema på ledermøter og personalmøter, men det må arbeides videre for å 
vitalisere plakaten gjennom året og i forbindelse med neste års virksomhetsplan. 
Rollen som fagkoordinator er evaluert og ansvars- og arbeidsoppgaver noe endret. 
Fagkoordinatorrollen i omsorgsboligene er tilpasset tillitsmodell og ny driftsmodell. 
Nyansatte følges opp med sjekkliste og det er etablert et faddersystem. Flere prøver ut 
medarbeidersamtale i grupper. 
Flere tiltak i kompetanseplanen har vært nedprioritert pga. covid-19. Opplæring bl.a. knyttet til 
smittevern har vært prioritert. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen skal følges opp høsten 2020. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS mål og tiltak følges opp i avdelingene og gjennom de lokale HMS- og kvalitetsutvalgene, men 
med bakgrunn i covid-19 har møter siste halvår blitt avlyst. 
Det har vært et fokus på å redusere fraværet og flere ansatte er blitt fulgt opp bl.a. gjennom MoA 
samtaler. Avdelinger med høyt fravær er med i NED prosjektet og planen er å følge opp denne 
satsingen fremover. Aktiv sykemelding og tilrettelegging på arbeidsplassen er tatt i bruk som 
virkemidler i flere avdelinger. 
Det er iverksatt er opplæring i smittevern, påkledning og bruk av smittevernutstyr, generell 
håndhygiene og isolering av pasienter med mistenkt smitte. I tillegg har ansatte gjennomgått e-
læringskurs i basale smittevernrutiner. 
Etisk refleksjon er et viktig satsingsområde og avdelingene har arbeidet med å sette dette i system. 
Avdelingene melder at det har vært vanskelig å følge dette opp som planlagt i det siste halvåret. 

Tjenester 

Enhetens virksomhetsplan følges opp, men håndteringen og prioriteringen av covid-19 har gjort at 
flere tiltak og satsingsområder er utsatt. 
Enheten har medvirket i arbeidet med å lage nye prosedyrer og rutiner knyttet til smittevern og det 
er arbeidet med å implementere disse i avdelingene. Det er utarbeidet kontinuitetsplaner både på 
enhets- og avdelingsnivå og enheten har vært med å utarbeide kontinuitetsplaner også på nivå 3. 
På enhetsnivå er det utarbeidet en SWOT analyse av tre mulige modeller for å håndtere en større 
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smittesituasjon (eskaleringsplan) og prøvd ut et avdelingsovergripende sykepleierteam i 
hjemmesykepleien. 
Enheten har arbeidet videre med å forsterkere samarbeid mellom avdelingene og prøvd ut et 
sykepleierteam på tvers av avdelingene i hjemmesykepleien. Hovedhensikten med et slikt team 
har vært å forberede etableringen av et covid-19 team, men også å vurdere en alternativ 
organisering av sykepleierressursene for sommeren 2021. 
Det er har vært arbeidet med sentralt beredskapslager for smittevernutstyr, anskaffelser av 
smittevernutstyr og felles beredskapslager for legemidler i helse og levekår. 
Med mål om et godt samarbeid mellom tjenestene og pasienter og pårørende har enheten sendt ut 
et informasjonsbrev tidlig på våren. 
I perioden med strenge besøksrestriksjoner i omsorgsboligene er det gitt tilbud om Facetime og 
Skype samtaler med pårørende og det har vært rutiner for å treffe pårørende på utsiden etter 
gjeldende avstandsregler. 
På grunn av covid-19 har alle dagaktivitetssentre i en lengre periode vært stengt og ansatte har 
vært omplassert til andre avdelinger i hjemmebaserte tjenester og i enhet institusjon. Ved 
inngangen til 3. tertial er dagaktivitetssentrene åpnet igjen, men med færre brukere på grunn av 
smittevernhensyn. 
Samtlige ansatte har fått mer erfaring med e- læringskurs som de har blitt pålagt å gjennomføre. 
Brukere av dagaktivitetssentrene med størst behov har i perioden med nedstengning fått tilbud om 
noe oppfølging i eget hjem. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2,4 2,7  2 

Fravær langtid (%) 10,8 10,4  7 

Fravær (%) 13,2 13,1 7 9 

Antall HMS avvik 206 130 3 000 500 

Antall Kvalitets avvik 762 581 3 700 1200 

Årsverk antall 310 308   

Andel ansatte heltid (%) 36 40 55 40 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 77 80 83 80 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Enheten har hatt et noe økende korttidsfravær 
og synkende langtidsfravær. Økningen i 
korttidsfraværet skyldes covid-19. Det er til 
variasjoner i fraværet mellom avdelingene. 

Ansatte med høyt fravær følges opp gjennom 
MoA samtaler i samarbeid med HR. Alle 
sykemeldte følges opp iht. IA-avtalen og flere 
har fått tilbud om tilrettelegging og bistand fra 
Raskere frisk og oppfølging fra AAM. NED 
prosjektet skal gjennomføres i avdelinger med 
høyt fravær og det søkes om fritak for 
arbeidsgiverperioden for ansatte med kroniske 
lidelser og høyt korttidsfravær. 
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HMS avvik Antall HMS avvik er redusert. 
Bemanningen har vært økt ut over budsjett ved 
noen avdelinger for å redusere urimelig 
arbeidspress. 

Kvalitets avvik Antall kvalitetsavvik er redusert. 

Bemanningen har vært økt ut over budsjett ved 
noen avdelinger for å sikre forsvarlige tjenester 
og oppfølging av vedtak. Tiltak for å redusere 
avvik på medisiner er prioritert. 

Årsverk Antall årsverk er noe redusert og skyldes 
vakanser. 

Rekruttering og ansettelse i vakante stillinger, 
samt omgjøring av variabel lønn til faste 
stillinger. 

Andel ansatte 
heltid 

Andel heltidsansatte har økt vesentlig og er nå 
på enhetens målsetting. 

Enheten har fulgt opp retningslinjer for heltid 
vedtatt av Bystyret. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Gjennomsnittligstillingsstørrelse har økt 
ytterligere og er nå på enhetens målsetting. 

Enheten har fulgt opp retningslinjer for heltid 
vedtatt av Bystyret. 

24.3 Vold i nære relasjoner 
Kommunens nettsider til handlingsveiledere og handlingsplan brukes ved behov og er også 
ivaretatt i eget sjekkpunkt i gode pasientforløp. 

24.4 Heltidskultur 
Enheten har fulgt opp vedtatte retningslinjer for heltid og satsingen har gitt gode resultater. 
Langvakter er prøvd ut med gode erfaringer i to avdelinger i hjemmesykepleien. Erfaringene er delt 
og grunn for å vurdere innføring av langvakter i flere avdelinger fra neste turnusperiode. 

24.5 Klima/Miljø 
Avdelingene i hjemmesykepleien har tatt i bruk el-biler. 
Avfalls sortering er fulgt opp etter gjeldende rutiner. 
Stadig mer foregår elektronisk slik at papirforbruket har gått ned. 

24.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Avvik og avvikshåndtering er fulgt opp iht. nye retningslinjer og sammen med årlige 
risikovurderinger har disse dannet grunnlaget for forbedringstiltak i avdelingene. Disse er 
konkretisert i avdelingsvise handlingsplaner. 
Kvalitetsforbedringsteamet skal være en ressurs i det løpende og systematiske kvalitets- og 
internkontrollarbeidet. Med fokus på kvalitetsforskriften skal arbeidsmetoden bygges på 
kvalitetsforbedringssirkelen. I 2020 skal kvalitetsforbedringsteam ha et hovedfokus på forbedringer 
innenfor medikamenthåndtering, men teamet har foreløpig ikke hatt møte pga. covid-19. 
Selv om satsningsområder i virksomhetsplanen er utsatt er det bl.a. arbeidet videre med: 

• kvalitetsforbedring innen medikamenthåndtering med særlig fokus på internkontrollrutiner 
som sikrer at ansatte som deler ut medisiner har delegasjoner og bestått passeringstest. 

• innføring av en tillitsbasert driftsmodell i de fire døgnbemannede omsorgsboligene. 
Implementeringen i hjemmesykepleien for øvrig er noe utsatt, men er startet opp i august. 

• Samarbeidet mellom avdelingene i hjemmesykepleien, særlig i sentrumsområdet er blitt 
vesentlig bedre. Arbeidet med å organisere samarbeidsløsningene enda bedre fikk et 
opphold pga. covid-19, men er nå igangsatt igjen.  
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25 Institusjoner (1305) 

25.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  164 136 177 069 -12 932 -8 

Andre driftsutgifter  25 398 27 278 -1 880 -7 

Sum utgifter  189 534 204 347 -14 812 -8 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -44 168 -42 200 -1 967 -4 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -81 -10 292 10 211 12 606 

Andre inntekter  -4 514 -3 602 -912 -20 

Sum inntekter  -48 763 -56 094 7 331 15 

Sum netto 140 771 148 252 -7 481 -5 

Oppsummering økonomi 

Enheten leverer et negativt resultat etter 2. tertial i 2020, men overforbruket er knyttet til 2 
bestemte forhold: covid-19 med MNOK 6,1 og Lør/Søn tillegg med 1,7 mill. kroner, tilsammen 7,8 
mill. kroner. Dersom man holder disse to forholdene utenfor rapporteringen driver enheten i 
balanse og styrer mot balanse eller et moderat positivt resultat ved årsavslutning. 
Enheten drives svært effektivt med lavt sykefravær i flere avdelinger, gjennomsnittet for enheten er 
på ca. 2 % som er måloppnåelse. I tillegg er det redusert bruk av overtid sammenlignet med 
fjoråret. 
Enheten fortsetter å kjøre stramt på innleie og benytter lærlinger i så stor grad som mulig. I tillegg 
er det stort fokus på å redusere korttidsfraværet ytterligere. Det er innført innkjøpsstopp utover helt 
nødvendig sammenbrudd på utstyr.  

Utgifter 

Enheten har ikke noen enkeltstående store ekstrautgifter i perioden utover det som er skrevet i 
oppsummeringen. 

Inntekter 

Inntektstap i perioden er primært knyttet til covid-19, det er betydelig inntektsnedgang på salg av 
mat. Det er et fortsatt etterslep på gamle refusjonskrav på sykelønn som er meldt inn til AKST. 
Dette vil kunne forbedre enhetens resultat ved årets slutt ytterligere, men det er knyttet en 
usikkerhet til dette og vanskelig å tallfeste nøyaktig. 

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. 
Kommunens vedtatte arbeidsgiverstrategi er gjeldende og kjent for ledere og ansatte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten har i 2020 ikke hatt kapasitet til å jobbe tilstrekkelig med medarbeiderundersøkelsen som 
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er gjennomført i 2019. Dette arbeidet er forsinket på grunn av covid-19 situasjonen. 
Enheten skårer imidlertid godt på de fleste variabler, så er der noen områder i enkelte avdelinger 
som det er jobbet med. I to avdelinger er Agder Arbeidsmiljø involvert og arbeidet vil fortsette også 
fremover. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det er et tydelig og klart fokus på kvalitet og arbeidsmiljø/HMS både gjennom de lokale HMS- og 
kvalitetsutvalgene, vernerunder og fokus på riktig arbeidsmetodikk. Enhetens avdelinger har nådd 
målsetting om korttidsfravær på under 2 %. Enkelte avdelinger ligger med korttidsfravær i siste 3 
mnd. på under 1 %. Noen avdelinger har dermed resultater som er svært gode, erfaringer knyttet til 
Heltidskultur, gode rutiner og tydelig ledere/medvirkning gir godt grunnlag for erfaringsdeling i 
ledergruppen og står på agenda til læring og refleksjon. 

Tjenester 

Enhetens satsingsområder er knyttet opp mot virksomhetsplanen i 2020 og det henvises til denne, 
her trekkes frem noen områder: 

• Livsgledehjem: Enheten har i 2020 allerede sertifisert 2 av 3 gjenværende avdelinger. Det 
er Tromøy Bokollektiv og Elim Bokollektiv. De siste 6 avdelingene på Plankemyra 
sertifiseres samtidig innen fristen som er 1.3 2021. Dette arbeidet er stort og krevende, 
men vil sluttføres innen utgangen av året. 

• Heltidskultur: Enheten har målsetting om at det innen 2021 skal være 100 %-Sykehjem 
som er normalen og forventer at de positive erfaringer som er gjort ved Røed BOS vil 
erfares flere steder. Arbeidet er tidkrevende og prosess hvor ansatte deltar og finner gode 
løsninger er sentralt i å finne løsningen på kravet om at 50 % av ansatte skal jobbe 100 % 
stilling. 

• Bemanningskartlegging: Det er gjort et betydelig arbeid for å kartlegge pleiefaktor og 
pleietyngde i alle enhetens pleieavdelinger. Resultatet var klart i sommer og ble behandlet i 
bystyret 27. august 2020. Vedtaket inneholder en veiledende pleiefaktor for somatiske 
avdelinger på 0,7 (en økning fra 0,68).  

• Fagkoordinator: Fagutvikling på prosedyrer og behandling har vært et område enheten vil 
prioritere gjennom flere år. Ved årets start ble 100 % stilling etablert sentralt plassert i 
enheten og det skal i tillegg etableres 20 % fagkoordinator i hver avdeling. Det er besluttet 
å finansiere dette ved å redusere ressursbruk knyttet til Livsgledearbeidet og overføre 
tilsvarende til fagkoordinator. gjennomføring ble forsinket grunnet covid-19 situasjonen, 
men er innarbeidet i nye årsplaner fra 3.1.2021. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,9 1,9  2 

Fravær langtid (%) 6,7 6,9  6 

Fravær (%) 8,6 8,8 7 8 

Antall HMS avvik 382 410 3 000 500 

Antall Kvalitets avvik 667 664 3 700 1000 

Årsverk antall 312 312  314 

Andel ansatte heltid (%) 21,4 22,9 55 23 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 65 67 83 68 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Fraværet viser gjennom perioden en positiv 
trend negativ trend på tallene, men det skyldes 
i stor grad covid-19 (karantene). 
Korttidsfraværet på grunn av vanlig sykdom er 
antatt synkende, men vanskelig å analysere 
med konkrete tall. I april er korttidsfraværet i 
de fleste avdelinger under 2 %. 

Avdelingslederne skal dele erfaringer og 
gjennomføre systematisk oppfølging på individ 
og avdelingsnivåer gjennom samtaler med 
ansatte i medarbeidersamtaler og ha fravær 
som tema på personalmøter. Tiltak som 
Raskere Frisk skal benyttes i større grad og 
rutiner for hvordan ansatte melder sitt fravær 
skal gjennomgås. Flere avdelinger får bistand 
fra HR for å gjennomføre MOA-samtaler. 

HMS avvik Relativt likt antall avvik. Det er imidlertid regnet 
å være en underrapportering fortsatt. 

Avdelinger som er gode på å skrive avvik og 
følge dette opp er utfordret til å dele sine 
erfaringer med andre avdelinger 

Kvalitets avvik Relativt likt antall avvik. Det er imidlertid regnet 
å være en underrapportering fortsatt.  

Årsverk   

Andel ansatte 
heltid 

Dette er et kontinuerlig arbeid som vi ønsker 
skal forbedres. Flere avdelinger vil forsøke 
alternativ vaktlengder og/eller økt helgeandel 
for å legge til rette for økt heltidskultur, 

Innen utgangen av 2021 er avdelingene 
kommet betydelig lengre og kan kalle seg 100-
Sykehjem. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Samsvarer med økningen i andel ansatte med 
100 % stilling og reduksjon i antall ansatte i 
faste stillinger. 

 

25.3 Vold i nære relasjoner 
Handlingsplanen er gjort kjent for HMS og kvalitetsutvalgene, ansatte er bedt om å sette seg inn i 
satsingen. I 2020 har det så langt ikke vært kapasitet til å jobbe systematisk med dette grunnet 
covid-19. 

25.4 Heltidskultur 
Dette er tydelig tema i HMS- og Kvalitetsutvalgenes arbeid med ny bemanningsplan fra januar 
2021. Flere ledere har fått krav om prosessarbeid på temaet og jobber godt. Arbeidet ble krevende 
å fullføre i første halvår i år grunnet covid-19. Imidlertid er det gjort tiltak, eks. økt antall helgetimer 
for enkelte har resultert i økt stillingsprosent. Arbeidet skal intensiveres og prosesser videreføres i 
alle avdelinger med målsetting om å oppnå status som 100 %-sykehjem ved oppstart av nye 
arbeidsplaner fra januar 2022. 

25.5 Klima/Miljø 
Virksomheten er Miljøfyrtårnsertifisert. Utover det følges norsk standard og kommunens standard 
for kildesortering. Det blir 2020 også fokus på matsvinn og redusere dette ved både sentralt 
kjøkken og de lokale mottakskjøkken. 

25.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Bemanning i Sykehjem 
Det er nå gjennomført et arbeid for å utrede dette grundig. Pleiefaktor er begrepet som benyttes 
ved at en gjør en matematisk utregning på antall årsverk pr. pasient, man får da et forholdstall. 
Pleiefaktor i Enhetens vanlige sykehjemsavdelinger er pr. i dag 0,67-0,68 (årsverk pr. pasient på 
dag og kveld). Rådmannen vil legge frem til politisk behandling å komme frem til en standard for 
pleiefaktor som skal gjelde i Arendal Kommune. Bystyret vedtok 27.8.2020 en ny veiledende 
pleiefaktor for Somatiske langtidsavdelinger på 0,7. 
Øvrige satsingsområder er nevnt over og det henvises til enhetens virksomhetsplan.  
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26 NAV Arendal (1306) 

26.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter  46 307 53 790 -7 483 -16 

Andre driftsutgifter  59 030 59 562 -532 -1 

Sum utgifter  105 337 113 352 -8 015 -8 

Brukerbetalinger og salgsinntekter  -333 -258 -75 -23 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -1 636 1 636 0 

Andre inntekter  -39 577 -43 083 3 506 9 

Sum inntekter  -39 910 -44 977 5 067 13 

Sum netto 65 427 68 376 -2 949 -5 

Oppsummering økonomi 

NAV Arendal styrer mot balanse i 2020 ved hjelp av fond og innsparingstiltak. 

Utgifter 

Lønn 

• Lønn av ansatte er i balanse sett i sammenheng med sykelønnsrefusjon 
• Prosjektlønnsansatte skal dekkes av tilskudd som vi får i løpet av året eventuelt av fond 
• Introduksjonslønn har et avvik fordi flere og flere har fått tildelt et ekstra år på 

introduksjonsprogrammet. Vi dekker overforbruket med hjelp av fond 
NAV Arendal ligger noe over budsjett på sosialhjelp, men vi har gode rutiner på lån samt refusjoner 
ved påbegynte tiltak. 

Inntekter 

Antall anmodet flyktninger er blitt redusert grunnet korona og vi vil derfor ligge under budsjett på 
denne posten i løpet av 2020. 

26.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

NAV Arendal følger opp arbeidsgiverstrategien til både kommune og stat. Utfordringene for et NAV 
kontor blir ofte forskjellene mellom disse to styringslinjene. Det jobbes mye med harmonisering, 
slik at ansatte opplever at de jobber i samme organisasjon. I NAV Arendal har vi lykkes bra med 
dette og arbeidsmiljøet oppfattes som godt, selv om det er en del forskjeller i hovedavtaler og 
personalhåndbøker i de respektive styringslinjer. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har ikke vært medarbeider eller brukerundersøkelser siste tertial. 

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. Siste tertial har jo i 
stor grad vært preget av korona og både verneombud og ledere har vært opptatt av å ivareta 
arbeidsmiljøet når mange er på hjemmekontor. Ergonomien på hjemmekontor har vært fulgt opp 
med at man har flyttet skjermer, tastatur og stoler opp mot behov og muligheter. I NAV Arendal sin 
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kriseledelse har både verneombud og representant for tillitsvalgte vært representert, noe som har 
vist seg å være en stor fordel i forhold til gode innspill og informasjonsflyten ved enheten. 

Tjenester 

Koronapandemien har medført at enheten har måttet følge opp brukere og arbeidsgivere fra 
hjemmekontor, ved hjelp av digital kommunikasjon. Tilbakemeldingene fra disse er primært positiv 
og noen mener at tilgjengeligheten har økt i forhold til normal drift. Dette tar vi med oss i det videre 
utviklingsarbeidet. Det har i hele perioden etter 12. mars vært gode planer for drift og etter hvert 
normalisering. I praksis vil det likevel være lavere tilgjengelighet hos en del av disse og noen vil 
ønske bruk av digital kommunikasjon. 
Virksomheten på NAV kontoret har vært noe begrenset, men det har vært åpent alle dager, med 
normal åpningstid i hele koronaperioden. 
Hovedsatsingene i virksomhetsplanen er fulgt selv om pandemien selvsagt har satt sitt preg på 
arbeidet. NAV Arendal har hatt god kontroll og levert alle nødvendige tjenester i perioden, selv om 
volumene på arbeidssøkere har vært ekstreme, og det har vært forhøyet pågang på sosialhjelp og 
en del andre tjenester som økonomirådgivning. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,5 0,72   

Fravær langtid (%) 8,6 4,95   

Fravær (%) 10,1 5,66 7  

Antall HMS avvik 15 18 3 000 20 

Antall Kvalitets avvik 0 0 3 700 10 

Årsverk antall 61,2 62,2   

Andel ansatte heltid (%) 95 95 55 95 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 95 95 83 95 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Fraværet er halvert siden vi begynte med 
hjemmekontor under koronakrisen. 
Langtidsfraværet vi har nå er primært kronisk 
sykdom der det ikke er mulig å arbeide.  

Vurderemuligheten for mer hjemmekontor etter 
koronakrisen slik at vi kan 
reduseresykefraværet og opprettholde gode 
smitte -og hygienerutiner  

26.3 Vold i nære relasjoner 
Veilederne har i sin dialog med brukerne, og spesielt der det er familier og barn, hatt stort fokus på 
hvordan de har det. Det er etablert rutiner for samarbeid med barnevernet, politi og andre aktuelle 
instanser for å koordinere oppfølgingen med disse der det er behov for det. Høsten 2019 hadde 
Fylkesmannen tilsyn med samarbeidet mellom NAV og Barnevernet. NAV fikk ingen avvik i dette 
tilsynet. 
Siden NAV kan være utsatt for trusler og vold trenes det jevnlig på slike situasjoner og gis god 
opplæring. I forbindelse med pandemien var man spesielt forberedt på potensiell frustrasjon og 
utagering, men det har ikke vært noen alvorlige hendelser. 
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NAV Arendal har fått mange gode tilbakemeldinger på sikkerhetsrutinene og hvordan vanskelige 
situasjoner er håndtert. 

26.4 Heltidskultur 
NAV Arendal ansetter bare medarbeidere i 100 % stillinger. Det er likevel noen som med bakgrunn 
i avtaleverket og personalreglementet får innvilget omsorgspermisjoner og 
utdannelsespermisjoner. Dette medfører at noen har reduserte stillinger i perioder, eller permanent 
som følge av helse og tilrettelegging. 

26.5 Klima/Miljø 
NAV Arendal har vært Miljøfyrtårn sertifisert siden 2011 og har oppdatert sertifiseringen med nye 
tiltak hvert år. I år videreføres sertifiseringen automatisk til 2021 på grunn av koronapandemien.  
De tiltakene som har vært gjennomført siden vi ble sertifisert er blant annet overgang til elektriske 
biler, innkjøp av sykler, også en elektrisk sykkel. Lokalene og bygget har fått strømsparingssystem 
i samarbeid med huseier. Alle innkjøp vurderes opp mot miljøsertifiseringer. Det er innarbeidet 
gode rutiner i forhold til kildesortering og jobbet med holdninger i organisasjonen i forhold til dette 
og miljø generelt. 
Det er også svært restriktive vurderinger i forhold til bruk av fly som transportmiddel, noe som ikke 
er blitt mindre i den smitte situasjonen som har vært siden 12. mars. Det er en egen miljøansvarlig 
som er en del av HMS-utvalget, og det har også vært en miljøgruppe når det har vært behov for 
utredninger av forskjellig type. 

26.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Under koronapandemien har vi fått god uttelling for satsingen på digitalisering. Alle kunne bare ta 
med seg PC og mobil og jobbe hjemmefra. I tillegg har mange tatt med seg skjermer, stoler og 
annet utstyr for å ha en mer ergonomisk arbeidsplass på hjemmekontoret. Alle systemer for dialog 
internt og med bruker var ferdig implementert og gitt opplæring i, så brukerne har opplevd gode 
tjenester og god oppfølging også i den perioden samfunnet har vært lukket ned. 
Det foregår mye utvikling rundt våre årlige hovedsatsingsområder som beskrevet i 
virksomhetsplanen. For 2020 så er disse: 

• Digitalisering på alle områder både internt og mot bruker og arbeidsgivere. 
• Sykefraværsoppfølging. 
• Inkluderingsdugnaden 
• Redusere sosialhjelpsutbetalingene. Selv om det er økt press på sosialhjelp under 

pandemien hindrer dette arbeidet at økningen hittil ikke har vært så stor som forventet. 
• Utvikle kontakten med arbeidsgivere og næringslivet. 

I tillegg til disse så har vi konkrete prosjekter vi jobber med som i stor grad er en del av satsingene 
over. Dette er: 

• Prosjekt Bolig Los 
• Prosjekt Erfaringskonsulent 
• Prosjekt arbeid og aktivitet for unge med rusutfordringer. 
• Forprosjekt aktivitetsplikt 30-39 år, tilbakemelding til bystyret i oktober 
• Fattigdom og spesielt barne- og familiefattigdom med tilbakemelding til Komite/bystyret i 

november.  
All utvikling er selvfølgelig påvirket av Pandemien, men de satsingene vi er opptatt av blir bare 
viktigere i den situasjonen vi står i. På noen områder medfører omdisponering av ressurser 
forsinkelser. 
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27 Østre Agder krisesenter (1307) 

27.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  5 285 5 675 -390 -7 

Andre driftsutgifter  861 732 128 15 

Sum utgifter  6 146 6 408 -262 -4 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  0 0 0 0 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -87 87 0 

Andre inntekter  -6 083 -6 154 72 1 

Sum inntekter  -6 083 -6 242 159 3 

Sum netto 63 166 -103 -163 

Oppsummering økonomi 

Det ble gjort et feil nedtrekk i budsjettrammen til Arendal kommunes andel for krisesenteret i 2020 
og det bes om en økning av ramme på 161 000 kroner for inneværende år. 
Utover dette styres regnskapet mot balanse. 

Utgifter 

Smittevernutstyr prosjekt 7288 hittil i år, 12 000 kroner. 

Inntekter 

Gavemidler 100 0000 kroner fra Stiftelsen Aust-Agder krisesenter for kvinner, er inntektsført og 
disponeres til aktiviteter for barn og voksne som mottar tjeneste eller har mottatt tjeneste siste året. 
Ubrukte midler settes på bundne fond. 

27.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien er kjent for alle medarbeidere i enheten og er utgangspunkt i interne 
samlinger og medarbeidersamtaler. 
Personalmøter gjennomføres nå med oppmøte. Personalgruppen deles opp og Teams benyttes i 
møtene. Ansatte på krisesenteret har blitt godt kjent med Teams og oppleves både som effektivt 
og som et nyttig smittebegrensningstiltak. 
Enheten har en pågående prosess med verdiarbeid som skal speile kommunikasjon og 
samhandling med leder, kolleger og brukere av tjenesten. Enhetens verdier er 
Trygghet/Respekt/Humor og lek/Vennlighet. Alle ansatte deltar i prosessen. 
Trivsel på arbeidsplassen har daglig fokus gjennom kompetanseutvikling, god internkontroll og 
verdiarbeid. 
God informasjon til alle ansatte vektlegges.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten hadde oppfølging av MU 11.mars 2020. Agder Arbeidsmiljø bisto med generell info om 
undersøkelsen og gjennomgang av 10 faktor. Krisesenterets rammer ble også gjennomgått. 
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Autonomi, Mestringsledelse og Mestringsklima har vært fokusområdene for enheten. Faktorene 
har vært implementert i årets medarbeidersamtaler med alle ansatte. Refleksjon rundt den 
enkeltes handlingsrom har hatt et spesielt fokus i samtalene. Den enkelte medarbeider gir stort sett 
tilbakemelding om tilfredshet ift utvalgte faktorer. 
Krisesenteret gjennomfører ikke brukerundersøkelser, men har avslutningssamtale etter endt 
botilbud eller dagtjeneste. Tas opp i ukentlig statusmøte og i personalmøter. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten har hatt nyvalg på verneombud. 
HMS- og kvalitetsmål 2020: 
Lavt sykefravær 
Ingen ansatte eller beboere har vært i karantene eller i isolasjon, dermed har ingen vært 
smitteutsatt på jobb i denne perioden. 
Covid-19 smittevernstiltak og prosedyrer er uendret fra forrige tertial, bortsett fra at det nå er åpnet 
for at dagbrukere kan ha stedlig oppmøte. 
Gjeldende retningslinjer for oppfølging av alle sykefravær har vært fulgt opp. 
Høy sikkerhet for beboere og ansatte 
Sikkerhetsvurderinger gjøres fortløpende på krisesenteret. 
Rosanalyser og plan over forebyggende tiltak mot vold og trusler mot ansatte på Krisesenteret er 
utarbeidet. 
Voldsalarmen som kom på plass rett før nyåret 2020, fungerer som et svært godt sikkerhetstiltak. 
Samarbeidsmøte med politiet er gjennomført og det planlegges nytt. Egen kontaktperson for 
krisesenteret i politiet har styrket samarbeidet. 
Ansatte skal oppleve trivsel og mestring på jobb 
Enhetens verdiarbeid vektlegger hvilke forventninger som gis til den enkelte og som bør speile 
praksis i arbeidsmiljøet og i tjenesteutøvelsen. Det legges vekt på relasjoner og samhandling. 
Verdiarbeidet har vært tema på personalmøtene og i medarbeidersamtaler i 2020 og fortsetter 
videre. 
I medarbeidersamtalene i høst var oppgaver og rolle refleksjonstema med den enkelte 
medarbeider. 
Trivselskomitéen i enheten har lagt inn datoer for sosiale tiltak høst 20 i årshjulet. 
Avvikshåndtering 
Alle ansatte har hatt opplæring i QM+. Ny gjennomgang planlegges i løpet av året. Avvik 
håndteres fortløpende. 
Heltidskultur 
Fom 07.06.2020 har 3 ansatte utvidet sin faste stillingsprosent i samsvar med gjeldende 
retningslinjer IRA.  

Tjenester 

Etterspørsel og kapasitet under covid-19 
Som rapportert i tertial 1 2020, var det forventet stor pågang av voldsutsatte voksne og barn da bl. 
a. skoler og barnehager stengte for en periode fom 12. mars. Tvert imot har krisesenteret hatt lav 
pågang til botilbudet i år, spesielt etter at de nasjonale smittevernstiltakene som ble innført. Det har 
ikke lykkes å komme fram til et entydig svar på hvorfor pågangen har blitt så redusert, dette er 
trolig sammensatt. Enheten har rapportert bredt til Bufdir på linje med alle landets krisesentre og 
det er utgitt en rapport så langt. Heller ikke den peker på et tydelig svar på den lave pågangen som 
er nasjonal, med noen unntak. 
Det er jevn pågang med henvendelser til krisesenteret og antall dagbrukere er på et normalt nivå. 
Dagbrukere henvender seg til krisesenteret for råd og veiledning, samt oppfølging av praktisk hjelp 
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og bistand. 
Ledig kapasitet som følge av etterspørsel, har planmessig og intensivt blitt utnyttet til utadrettet 
informasjonsarbeid via stands i Arendal kommune og alle samarbeidskommunene og pågår videre, 
så lenge kapasiteten til dette viktige arbeidet er ledig. 
Ledig kapasitet benyttes også til kompetansehevende tiltak for ansatte via nettbaserte kurs innen 
kommunikasjonsferdigheter, samspill, traumeforståelse og traume omsorg. 
Alle interne rutiner er under evaluering og utvikling og ferdigstilles innen oktober 2020.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 3,82 1,57  2 

Fravær langtid (%) 0 2,06  2 

Fravær (%) 3,82 3,63 7 3 

Antall HMS avvik 2 5 3 000 5 

Antall Kvalitets avvik 9 8 3 700 8 

Årsverk antall 9,6 10,5  10,5 

Andel ansatte heltid (%)  38,5 55 38 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 73 76 83 75 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 2 ansatte hadde langtidsfravær i mai/ juni. 
Korttidsfraværet er redusert. 

Sykefraværet følges opp etter gjeldende 
retningslinjer. Sykefraværet er ikke 
arbeidsrelatert. 
Korttidsfraværet er i hovedsak knyttet til fravær 
med usikre symptomer på covid-19. 

HMS avvik 

Sikkerhetsrutiner:  
Overvåkningskamera ute av drift. 
Vindu åpent på kontor etter arbeidstid. 
Voldsalarm-ikke strøm. 
Branndør åpen etter utløst brannalarm. 

Avvikene behandles og alle ansatte informeres 
fortløpende stort sett pr. mail i de fleste tilfeller. 

Kvalitets avvik Rutinesvikt av tolketjenesten. 
Svak vurdering av avvergeplikt. 

Avvikene behandles og alle ansatte informeres 
fortløpende stort sett pr. mail i de fleste tilfeller. 
 
Ansvarlig i AK for avtale med Noricom 
(tolketjenesten) har lukket avviket. 
Har hatt ny gjennomgang av avvergeplikten for 
alle fast ansatte og vikarer. 

Årsverk Årsverk er uendret. Fast stilling IRA ved bruk av vikarmidler utgjør 
0,44 %stilling totalt og kommer i tillegg. 

Andel ansatte 
heltid Nedgang på antall heltidsstillinger. 

1 ansatt har sagt opp 20 % av sin 100 % 
stilling. Ledig stilling har gitt økt stillingsprosent 
for deltidsansatt. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 3 ansatte har økt sin faste stilling. 

Via IRA og noe vakans har ansatte hatt økt 
stillingsprosent det siste året og fom 7. juni 
takket 3 av 4 ansatte ja til tilbud om fast økt 
stilling. 



Tertialrapport 2 - 2020 95(205) 

27.3 Vold i nære relasjoner 
Enheten deltar i evaluering og videreutvikling av tiltak i kommunens handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner. 
Fagutvikler i enheten har deltatt i utviklingen av et E-læringskurs med vold i nære relasjoner som 
tema, for ansatte i Arendal kommune. 
Gjennom informasjonsarbeid i Arendal kommune og samarbeidskommunene ønsker Østre Agder 
krisesenter å nå ut til voldsutsatte i nære relasjoner. 
Enheten har opprettet systematisk samarbeid med barneverntjenesten, Nav, Familievernkontoret 
og politi. I tillegg samarbeider krisesenteret med legevakt og helsestasjon ved behov. Formålet er 
å forebygge og avdekke vold, samt oppfølging av voldsutsatte. 
Krisesenterets visjon er «et liv uten vold».  

27.4 Heltidskultur 
Heltidskultur er et pågående tema i enheten. 3 ansatte fikk utvidet sin faste stillingsprosent fom 
7.juni 2020. 

27.5 Klima/Miljø 
Enheten har fokus på gjenbruk og i reetableringsfasen for brukere av tjenesten gis bistand til å 
kjøpe/hente brukt inventar og utstyr. 
Krisesenteret tar også imot brukt tøy, leker og utstyr som gis videre ved behov til voksne og barn 
som mottar tjenesten. 
Det skal utarbeides nye rutiner for matinnkjøp/unngå matsvinn i løpet av høsten. 

27.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Krisesentertilbud til menn 
Etter vedtak i Rådmannsutvalget 13.03. 2020 om nytt krisesenter tilbud til menn, samlokalisert med 
dagens tilbud til kvinner og barn, har Eiendom KF beregnet å ha tegninger av utkast på tilbygget til 
krisesenteret, klar før utgangen av året. Grunnforholdene på tomten skal også undersøkes i løpet 
av september/ oktober 2020 
Krisesentertilbud til personer som er psykisk syke og /eller i aktiv rus som er voldsutsatte i 
nære relasjoner 
Det har vært gjennomført samarbeidsmøte med Legevakt og politi om løsninger for akutte 
henvendelser som ikke kan ivaretas i krisesenterets botilbud. Foreløpig rutine er utarbeidet. 
Konklusjonen baserer seg på at tjenestene samarbeider tettere enn tidligere og gir hverandre rom 
for å ta gode beslutninger. Tjenestene har behov for god informasjon på tvers om de ulike 
tjenestene og leder ved krisesenteret innkaller til nytt samarbeidsmøte i 2021. 
I regi av RVTS sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging) gjennomføres et 2-årig kompetanseutviklingsprogram (MMA 
menneskemøteakademiet) for krisesenteransatte 
Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementerings-forskning, og 
har som intensjon å utvide ledere og ansattes være- og gjøre-kompetansen gjennom økt 
kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer 
seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsheving best skapes i møte 
med likeverdige parter. 
Målsettingen er å styrke et verdiforankret fagfelleskap med et godt omdømme som skaper trygghet 
og mestring i møte med brukere, kolleger og samarbeidspartnere. 
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Det har vært 2 samlinger med alle ansatte og 2 samlinger kun med ledere, hittil i år. Tema var 
henholdsvis relasjonsbygging og traumeforståelse og praksis. 
I samlingene med alle ansatte deltar Østre Agder krisesenter og Stiftelsen Sørlandet krisesenter 
(Kristiansand) sammen. I ledersamlingene er alle krisesentrene i region sør representert. 
Programmet fortsetter ut vår 2022. 



Tertialrapport 2 - 2020 97(205) 

28 Legevakten (1308) 

28.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  19 420 22 668 -3 248 -17 

Andre driftsutgifter  5 568 10 376 -4 808 -86 

Sum utgifter  24 988 33 043 -8 056 -32 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 207 -696 -511 -42 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -1 487 1 487 0 

Andre inntekter  -21 783 -23 158 1 375 6 

Sum inntekter  -22 990 -25 341 2 351 10 

Sum netto 1 998 7 702 -5 704 -285 

Oppsummering økonomi 

Covid-19 medfører mye ekstra utgifter til utstyr, vakthold og økt bemanning. Disse utgiftene føres 
på eget prosjektnummer. Til og med august er kostnaden på 4,6 mill. kroner, der Arendals andel 
utgjør ca. halvparten. 
Nødnettkostnadene ligger 671 000 kroner over budsjettet pr. nå. Forventet merkostnad for hele 
året er ca. 1 050 000 kroner, der Arendals andel utgjør ca. halvparten. 
Utgiftene til covid-19 og nødnettet følges nøye. 
Inntekter som egenandeler, medisiner og HELFO refusjoner, er kun regnskapsført tom april. 
Enheten melder om balanse ved årets slutt, med unntak av nødnettet og covid-19. 

Utgifter 

Koronapandemien førte til at sykehuset ble stengt, og det ble innført adgangskontroll på alle som 
skulle inn i sykehusets lokaler. Legevakten har engasjert to vektere som kontrollerer alle som skal 
inn i våre lokaler. Hvis pasientene har luftveissymptomer, må de undersøkes og behandles på 
utsiden av legevaktens lokaler. Legevakten har derfor satt opp en brakke som inneholder rent 
lager, et triagerom og to legekontor. 
Legevakten har i perioder vært luftveisklinikk for Arendal og Froland kommune, men den er 
avviklet pr. 01.09. 
To telt er satt opp på utsiden av legevakten for å fungere som teststasjon for Arendal, Grimstad og 
Froland. 
Koronasituasjonen har medført ekstra oppgaver og merarbeid for legevakten. Vi har oppbemannet 
på dagtid hverdager for å betjene luftveisklinikken for Arendal og Froland med sykepleiere og for å 
drive testklinikk, og på kveld og helg pga. merarbeid ved å behandle pasienter utenfor legevaktens 
lokaler.  

Inntekter 

Stor aktivitet på teststasjonen genererer mer refusjoner fra Helfo enn ordinær aktivitet på dagtid 
vanligvis gir. Disse er ikke inntektsført ennå. 

28.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

På grunn av koronasituasjonen er ordinære møter som personalmøter, medarbeidersamtaler, 
faggruppemøter og triageinstruktørsamlinger utsatt. For å sikre best mulig informasjon, brukes 
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rapportene i vaktskiftene aktivt til oppdatering og undervisning. I tillegg sender fagsykepleier 
jevnlige mail til alle ansatte med oppdateringer og nye prosedyrer. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i november, er ikke utført pga. 
koronasituasjonen. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Legevakten har stort fokus på pasient- og personalsikkerhet og medarbeidernes mulighet for å 
kunne mestre jobben de er satt til å gjøre. 
Legevaktens lokaler har store begrensninger, noe som medfører at sikkerhet og taushetsplikt 
utfordres og brytes hver dag. Lokalenes begrensninger har blitt ekstra tydelige i forbindelse med 
pandemien. Helsebrakka er en nødløsning for å ivareta smittevernet, men den har sine 
begrensninger i forhold til taushetsplikt og akuttmedisin. Det trengs kontorplass og datatilgang for å 
betjene tre testtelefoner, og lokalene er nå helt sprengt. Det er viktig at nytt legevaktbygg ikke blir 
forsinket eller utsatt. 
Legevakten har stort fokus på å unngå koronasmitte blant pasienter og ansatte. Det er utarbeidet 
lokale prosedyrer som endres fortløpende i takt med FHIs anbefalinger. Det er innført ekstra 
renhold i helgene, og spriting av tastatur, telefoner, håndtak og armlener på hver vakt. Det brukes 
fullt smittevernsutstyr både ved testing og i helsebrakka, og ved sykebesøk til pasienter med 
luftveissymptomer. Vi har et stort forbruk av smittevernsutstyr, men rengjør og gjenbruker det som 
er mulig. Legevakten har ikke gått tom for smittevernsutstyr, og vi har til nå unngått smitte blant 
personalet. 
 
Vernerunden ble gjennomført 27.april. 
På tross av total endring i arbeidsoppgaver, økt smitterisiko og endrede rutiner og prosedyrer, 
dårlige arbeidsforhold og mye støy, virker det som arbeidsmiljøet har taklet de nye utfordringene 
på en god måte. Ansatte er positive og endringsvillige, og vi har pr i dag fått etablert en 
velfungerende logistikk. 
En blomst til påske til hver ansatt og småis i fryseskapet er små konkrete tiltak for å oppmuntre 
ansatte i en krevende tid. 

Tjenester 

Legevakten i Arendal er sikkerhetsnettet for alle innbyggere i Arendal og de ni andre 
samarbeidskommunene. I tillegg er vi telefonformidler for Setesdalskommunene Evje/Hornnes og 
Bygland, og Valle og Bykle. På natt innehar vi legevaktfunksjonen for Evje/Hornnes og Bygland. 
Akuttmedisinforskriften setter krav om svartid på telefon med 80 % innen 2 minutter. Til nå i 2020 
ligger vi på 73 %. Dette gjelder kun for 116 117 telefonen, og det er store variasjoner på 
enkeltdager og tidspunkt på døgnet. Mars, juli og august har vært de månedene med høyest antall 
telefonhenvendelser. 
Legevakten har hatt testsenter i flere runder gjennom vår og sommer. 
I midten av august overtok legevakten igjen koronatestingen for Arendal, Froland og Grimstad. Tre 
sykepleiere besvarer testtelefonen i tidsrommet mellom kl. 08-10 og 13-15. Testingen foregår 
mellom kl. 10-14. Det testes ca. 125 pr. dag. Det er et enormt press på denne telefonen, og 
dessverre til tider lang ventetid. Digital løsning for bestilling av test ble lansert 16.09. 
I perioden 20.april til 1. juli samt i august var luftveisklinikken for Arendal og Froland lokalisert til 
legevaktens helsebrakke. Kommunen stilte med lege, mens legevakten bemannet med sykepleier 
til telefonbetjening og pasientbehandling. I juli og fra 1.9 blir pasienter med luftveissymptomer på 
dagtid ivaretatt hos fastlegene. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 



Tertialrapport 2 - 2020 99(205) 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,9 1,8  1,5 

Fravær langtid (%) 4,8 6,9  4,5 

Fravær (%) 6,7 8,7 7 6 

Antall HMS avvik 22 3 3 000  

Antall Kvalitets avvik 47 9 3 700  

Årsverk antall 21,2 23   

Andel ansatte heltid (%) 17 15 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 59 59 83  
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Korttidsfraværet er på samme nivå som i 2019. 
Mye av fraværet er knyttet til karantene pga. 
spørsmål om korona. Langtidsfraværet har økt 
med 2 %, men er ikke jobbrelatert. 

 

HMS avvik 

Grunnen til den store nedgangen i meldte 
avvik, kan skyldes nytt avvikssystem. Det 
oppmuntres til å melde avvik, ny gjennomgang 
av Qm+ planlegges. 

 

28.3 Vold i nære relasjoner 
Vold i nære relasjoner er en kommunal oppgave, som legevakten har hatt fokus på i mange år 
med bevisstgjøring og kompetanseheving. Akuttforskriften stiller krav til at alt helsepersonell på 
legevakt skal ha gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering. Terskelen er lav for å sende 
bekymringsmelding til barnevernet. Både i telefon- og oppmøtetriage er vold i nære relasjoner et 
tema. 
Reduserte behandlingstilbud for utsatte grupper i koronatiden, forverrer situasjonen for sårbare 
grupper. Legevaktens ansatte har blitt påminnet om å ha økt fokus på disse. 

28.4 Heltidskultur 
Legevakten har størst aktivitet og derfor høyest bemanning på helg og høytid, noe som fører til 
mange små helgestillinger. Noen av løsningene som ligger i heltidsprosjektet, er ikke mulig å 
gjennomføre på en høyaktivitetsavdeling som en legevakt er. 
En utvidelse av helgestillinger til 50 % stillinger vil kreve økte budsjettrammer. For å rekruttere og 
beholde kompetente sykepleiere er selv ikke 50 % nok. Legevakta har 26 ukers ikke-rullerende 
plan, og det jobbes videre med å finne løsninger på helgeutfordringen. 

28.5 Klima/Miljø 
Legevakten er Miljøfyrtårnsertifisert og har fokus på søppelsortering, energi- og ressurssparing. 
Ved jobbreiser benyttes kollektiv transport hvis mulig, ellers samkjøres det. 
Hensynet til smittevern fører til økt bruk av engangsutstyr, og mengde restavfall har økt betraktelig. 
Det leveres årlig rapport til stiftelsen Miljøfyrtårnet, årets rapport ble levert i april. 
Legevakta skal resertifiseres i høst. 
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28.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Legevaktens virksomhetsplan for 2020 inneholder mange områder der vi skal jobbe med 
innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring. Vi startet opp på noen av områdene, men det ble full 
stopp pga. at all vår innsats ble satt inn på å møte koronapandemien. Obligatorisk 
akuttmedisinkurs og pålagt kvalitetssikring av triageutførelse er to av områdene. Det er planlagt 
oppstart i løpet av høsten. 
Legevaktens hverdag har blitt totalt endret i denne perioden, og vi har måtte planlegge og 
gjennomføre endringer fra dag til dag. Flere detaljer er beskrevet under punktet satsningsområder. 
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29 Spesialpedagogiske tjenester (1402) 

29.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  24 739 26 965 -2 226 -9 

Andre driftsutgifter  4 955 5 480 -524 -11 

Sum utgifter  29 695 32 445 -2 750 -9 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -20 -8 -12 -60 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -1 119 -2 492 1 373 123 

Andre inntekter  -1 177 -1 756 579 49 

Sum inntekter  -2 317 -4 256 1 939 84 

Sum netto 27 378 28 189 -811 -3 

Oppsummering økonomi 

Enheten fikk tilført 2 mill. kroner i en konsekvensjustering i forbindelse med 1. tertial. Dette 
innebærer at enheten ligger an til et merforbruk i 2020 på 3 mill. kroner. Avviket skyldes i sin helhet 
utgifter knyttet til lovpålagte oppgaver for barn under skolepliktig alder. Dette er en individuelle rett 
og omhandler både spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens§19 e og §19 g Barn med 
nedsatt funksjonsevne. Det er spesielt på området tilrettelegging for barn med nedsatt 
funksjonsevne vi ser en stor økning i behov og vedtak. 
For å møte de økonomiske utfordringene ble det i 1. tertial foreslått endringer i enhetens ikke- 
lovpålagte tjenester. Forslaget var gjennomarbeidet og innebar i all hovedsak bare interne 
justeringer, og antydet en årlig innsparing i enheten på 3 mill. kroner. Bystyret ba administrasjonen 
om å stille de foreslåtte endringene i bero, og ba komité for oppvekst se på organisering av 
spesialpedagogiske tjenester. Dette arbeidet pågår. 

Utgifter 

Avviket på lønn skyldes økt bruk av ressurser til tilrettelegging i barnehagene og vikarutgifter. 
Tilrettelegging er et lovpålagt tiltak hjemlet i barnehagelovens §19G. Det er utarbeidet nye rutiner 
for tilrettelegging, og målet er at dette skal gi oss bedre kontroll på kostnadene på sikt. 
Vikarutgiftene er knyttet til fødselspermisjoner og lange fravær, og må ses i sammenheng med 
sykelønnsrefusjoner. 
På bakgrunn av bystyrets vedtak om å se på organisering av spesialpedagogiske tjenester har 
oppvekstkomiteen blitt forelagt en modell for tilbakeføring av spesialpedagogisk hjelp og 
tilrettelegging til de kommunale barnehagene. Dette innebærer en overføring av budsjettmidler 
basert på 2020- rammer samt vedtaksmyndighet på barnehagelovens §§19 e og g til enhetsledere 
i kommunale barnehager. En slik endring forutsetter at det utvikles en god modell for fordeling av 
ressurser barnehagene imellom, og det er foreslått at barnehagelederne selv utvikler denne. 
Oppvekstkomiteen er positiv til forslaget. Tiltaket vil ikke ha effekt før i 2021. 

Inntekter 

Inntektene er høyere enn budsjettert og må ses i sammenheng de høye lønnsutgiftene. 
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29.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært holdt ordinære enhetssamlinger i denne 
perioden. I juni hadde vi en stor felles lunsj ut på Hove der vi samlet alle medarbeiderne som et 
arbeidsmiljøtiltak.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har vært gjennomført en brukerundersøkelse på Hovetun. Undersøkelsen ble sendt til elever 
og foresatte, og selv om utvalget er lite, gir det en klar indikasjon på at tilbudet oppleves som 
relevant i forhold til målene. Over 80 % av foresatte opplever at elevene har vært svært motivert for 
å bruke tilbudet, og nær 90 % av elevene har gledet seg til skoledagen på Hovetun. 
Vi vil gjennomføre en tilsvarende undersøkelse våren 2021. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enhetens HMS- og Kvalitetsplan er ikke fulgt opp grunnet covid-19. 
Imidlertid har det i perioder vært hyppige Teamsmøter med HMS- utvalget for å ivareta 
arbeidsmiljøet og de berørte medarbeiderne i forbindelse med nødvendige bemanningsjusteringer i 
forhold til smittetiltak og oppfølging av sårbare barn.  

Tjenester 

Pedagogisk fagteam 

• Stortingsmelding nr.6 «Tett på tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole 
og SFO» er førende for det spesialpedagogiske arbeidet i Pedagogisk fagteam. 

• Vi har utarbeidet en områdemodell hvor barnehagene er delt i fire områder, og 
spesialpedagogene er fordelt i de forskjellige områdene. Målet er å gi best mulig utnyttelse 
av ressursene og begrenser kjøring mellom barnehagene. 

• Det er opprettet et Veiledningsteam (språk og atferd) bestående av rådgivere fra PPT og 
spesialpedagoger fra Pedagogisk fagteam. 

• Det er en økende pågang i forhold til søknad om støtteressurs for barn med nedsatt 
funksjonsevne § 19 g. Dette økte presset er ikke mulig å håndtere innenfor de økonomisk 
rammene vi har. Avslag på søknad om tilrettelegging i form av støtteressurs blir i stor grad 
fulgt opp med en klage som ofte får medhold hos Fylkesmannen. 

• En spesialpedagog fortsetter med minikurs på dagtid eller kveldstid for barnehager og 
skoler som trenger oppfølging i forhold til bruk av «Norsk med tegnstøtte». Både 
kommunale og private skoler og barnehager har benyttet seg av tilbudet, og etterspørselen 
er økende. 

• Vi har utarbeidet en kompetanseplan for avdelingen. 
• Avdelingsleders møte med spesialpedagogene i barnehagene der de jobber har ikke blitt 

gjennomført dels pga. koronasituasjonen. 
Pedagogisk psykologisk tjeneste 

•  PP-tjenesten reviderte samtaleskjemaet som benyttes i møte med barn og unge, våren 
2020. I tillegg har vi endret malen som vi bruker for å skrive sakkyndige vurderinger og lagt 
til en overskrift som heter «Barnas bestevurdering». Dette i tråd med Barnekonvensjonen. 

• Det ble satt i gang en brukerundersøkelse i januar som planlagt, men denne måtte avbrytes 
på grunn av tekniske problemer samt interne forhold. Den ble ikke tatt opp igjen på våren 
på grunn av situasjonen med korona. 

• Det innføres nytt datasystem VISMA flyt i PPT fra 8. oktober. Dette er et fullelektronisk 
system, som gjør at kommunikasjonen med foresatte endres. Innføring er arbeidskrevende, 
og brukerundersøkelsen utsettes derfor til januar 2020. 

• Kompetanseplan for PP-tjenesten er laget, men det har blitt endringer i en del av tiltakene i 
forbindelse med koronasituasjonen 

• PPT arbeider med å følge opp St.meld.nr. 6, og har sammen med Pedagogisk fagteam 
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etablert et lavterskeltilbud for veiledning i barnehagene. Tilbudet retter seg mot språk og 
adferd. Barnehageteamet i PPT jobber mer med systemhenvisninger enn de gjorde 
tidligere.  

• Ressursteam barnehage som ble etablert høsten 2018, vil i større grad gjennomføre 
møtene ute i barnehagene. 

Sandum og Hovetun alternative opplæringssted 

• Det er ingen avvik i forhold til satsingsområdene i virksomhetsplanen for Sandum skole, 
Hovetun og Mobilt team.  

• Det er gjennomført en evaluering av mellomtrinnstilbudet ved Hovetun juni 2020. Med få 
respondenter er det vanskelig å trekke konklusjoner på bakgrunn av undersøkelsen, men 
hovedinntrykket er allikevel at tilbudet oppleves som positivt av elever og foresatte. Det vil 
bli gjennomført en ny undersøkelse våren 2021 

• Vi har ingen aktivitetsplaner etter opplæringsloven § 9A og ingen saker der fylkesmannen 
har vært involvert. 

• Enetiltak i avdelingen er avsluttet  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%)  1,04  0,89  1,5 

Fravær langtid (%)  7,43  7,86  5,5 

Fravær (%)  8,47  8,76 7 7 

Antall HMS avvik  7  2 3 000 30 

Antall Kvalitets avvik  59  53 3 700 30 

Årsverk antall 60 60   

Andel ansatte heltid (%) 84 84 55 77 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 91 93 83 93 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Det er en svak økning i det totale fraværet, 
men det er gledelig at korttidsfraværet er 
redusert. 

Vi jobber vider med tett oppfølging av 
langtidssykemeldte for å få de tilbake i jobb. 

HMS avvik Stor nedgang i HMS avvik 

Skyldes at ansatte har jobbet mye på 
hjemmekontor, og ikke har vært utsatt. Vi vil 
allikevel fortsette å jobbe for å øke 
bevisstheten omkring HMS avvik 

Kvalitets avvik Nedgang i kvalitetsavvik 

Vi vil ha fokus på å holde antall kvalitetsavvik i 
PP tjenesten nede. Disse avvikene er knyttet til 
saksbehandlingstid, og ved inngang til 
september var avdelingen ajour med sine 
saker!! 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 2 % økning  
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29.3 Vold i nære relasjoner 
Handlingsplanen har ikke vært et tema etter at både PP- tjenesten og Sandum har gjennomført 
kunnskapsreise om vold ved hjelp av E-læringsverktøyet «Vold og overgrep mot barn - Alt det jeg 
er» våren 2020.  

29.4 Heltidskultur 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten er 93 %, og vi jobber for å opprettholde de gode tallene. 

29.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 0 0 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

29.6 Klima/Miljø 
• Avdelingene våre er miljøfyrtårnsertifisert 
• Ansatte med fast plassering i Rådhuset bruker i stor grad el- biler og/eller el-sykler ved 

behov for kjøring. 
• Spesialpedagoger arbeider kun i en barnehage eller i barnehager som ligger i nærheten av 

hverandre. Dette begrenser bilkjøring. 

29.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Våren 2020 startet vi prosjektet «Vi fellesskapet»- god og inkluderende praksis! 
I kjølevannet av dette er det opprettet et Veiledningsteam knyttet til språk og atferd bestående av 
rådgivere fra PPT og spesialpedagoger fra Pedagogisk fagteam. Målet er at dette teamet skal 
bidra til at barnehagene i større grad opplever seg i stand til å ivareta barn med språk eller 
adferdsutfordringer uten at det fattes et vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 
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30 Lunderød skole og ressurssenter (1403) 

30.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  18 389 18 001 388 2 

Andre driftsutgifter  539 242 297 55 

Sum utgifter  18 928 18 244 685 4 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -175 -146 -29 -17 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -467 -2 274 1 807 387 

Andre inntekter  -1 704 -1 468 -236 -14 

Sum inntekter  -2 346 -3 888 1 542 66 

Sum netto 16 582 14 355 2 227 13 

Oppsummering økonomi 

Enheten budsjetterte opprinnelig med bruk av 600 000 kroner i disposisjonsfond. På grunn av høye 
sykelønnsrefusjoner ser det ut til at enheten vil gå i balanse uten bruk av disse midlene. 
Budsjettet blir derfor tatt ned på bruk av disp. fond. 

30.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidet med livsmestring (overordnet del i læreplanverket) har ført til økt fokus på selvstendighet. 
I august startet vi med fagfornyelsen. I vår skolehverdag handler det om temaarbeid med enda 
større vekt på tverrfaglighet og tydeligere mål, i tillegg til nye tema. 
En del mål kan knyttes mot kompetansemål for 2.trinn. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse eller medarbeidersamtaler siden forrige 
rapportering. 
Alle ansatte jobbet i grupper med arbeidsmiljø på planleggingsdag i august. Agder Arbeidsmiljø 
ledet denne dagen. Prosessen fortsetter på planleggingsdag 16.oktober. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Planlagt Verge-kurs 12.aug. er utsatt pga. korona. 
Agder Arbeidsmiljø bistår for tida grunnet høyt sykefravær. De ledet planleggingsdag i august 
under overskriften «Arbeidsmiljø handler om arbeid». 
Førstehjelpskurs gjennomført 13.august.  

Tjenester 

Vi jobber med fagfornyelsen, og i forhold til våre elever betyr det å øke kvalitet og kvantitet på 
temaarbeid. Målet er at opplæringen skal gi større allmennkunnskap. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 3,95 1,64  3,5 

Fravær langtid (%) 4,87 14,62  3,5 

Fravær (%) 8,82 16,26 7 7 

Antall HMS avvik 6 2 3 000 6 

Antall Kvalitets avvik 4 2 3 700 9 

Årsverk antall 42,05 43,25   

Andel ansatte heltid (%) 73,9 76 55 75 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 91,4 94 83 93 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Høyt fravær Agder Arbeidsmiljø leder en prosess ift dette 

30.3 Vold i nære relasjoner 
Vi har regelmessige samarbeidsmøter med avlastning og barnevern. 
De elevene som har forutsetning for det lærer om grensesetting i forhold til egen kropp. 

30.4 Heltidskultur 
Vi har høyt snitt på heltidsansatte. 

30.5 Klima/Miljø 
Alt forarbeid ift Miljøfyrtårnsertifisering er avsluttet fra vår side. 

30.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
I ukentlige møter presenterer lærerne tema, knyttet opp mot kompetansemål i fagfornyelsen. 
Detaljert ukeplan, som er utarbeidet på basemøte presenteres også. Vi ønsker at hele personalet, 
ikke bare lærere, skal involveres mer i gruppeundervisning. 
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31 Barnevern (1404) 

31.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  36 277 42 623 -6 346 -17 

Andre driftsutgifter  31 021 34 097 -3 076 -10 

Sum utgifter  67 298 76 720 -9 422 -14 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  0 0 0 0 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -67 -3 474 3 408 5 087 

Andre inntekter  -8 857 -11 772 2 915 33 

Sum inntekter  -8 923 -15 246 6 323 71 

Sum netto 58 374 61 474 -3 099 -5 

Oppsummering økonomi 

Regnskapet i dag viser et merforbruk på 3,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak lønn til 
fosterforeldre og dyre institusjonsplasseringer, særlig en konkret plassering hvor det er uklart om 
ansvaret skal ligge hos barnevern eller psykisk helse. Tjenesten har også et merforbruk på kurs og 
opplæring. Dette skyldes bruk av Visma veileder som er vår digitale internkontroll når det gjelder 
lovverk, samt fellesopplæring med de andre barneverntjenestene i KUBA. 
Vi har også noe merforbruk på barnevernvakta, det skyldes hvordan tjenesten har vært organisert 
frem til utgangen av 2. tertial, samt at vi har hatt en koronaturnus i kohorter som har ført til økte 
lønnskostnader. 
Når det gjelder lønn til ansatte, har tjenesten fått større kontroll på antall årsverk samt at vi får inn 
mer i sykepengerefusjon enn vi bruker på vikarer. Blant annet har vi faset ut flere stillinger som 
tidligere var inne på sykepengerefusjon. Vi har også redusert på stab. 
Tiltaksteam har bidratt til at barneverntjenesten ikke kjøper tjenester som hjelpetiltak inn i hjemmet, 
samt at det ser ut til at vi har forebygget flere plasseringer ut av hjemmet. 
Enheten forventer merforbruk, men det er usikkert rundt størrelse grunnet en bruker. Her er vi i en 
avklaringsprosess. 
Våre prognoser inkluderer den kostbare saken og da et merforbruk på 4,7 mill. kroner. Det kan 
tyde på at barneverntjenesten vil gå i balanse når saken blir avklart og hvis kostnaden blir overført 
enten til det statlige barnevern eller til psykisk helse. 

31.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Barneverntjenesten har hatt mange nyansatte i denne perioden. Vi har satt nyansatt opplæring i 
godt system både internt og ved at de nyansatte deltar på ekstern opplæring som er felles for alle 
barneverntjenester i Agder. Opplæring er viktig for å sikre stabilitet, reduksjon av sykefravær og 
kvalitet i barnevernsarbeidet. 
Barneverntjenesten arbeider kontinuerlig med internkontroll, blant annet gjennom opplæring av alle 
ansatte gjennom vår digitale opplæringskanal Visma veileder, samt ved å lage gode interne 
prosedyrer for oppgaveløsning og forsvarlig ressursbruk ved ulike tiltak. 
Barneverntjenesten har hatt oppstartsmøte med Aust-Agder Revisjon som skal se på hele 
organisasjonen opp mot faktorer som arbeidsmiljø, styring, oppgaveløsning og økonomi. 
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Tjenesten har også en gjennomgang av barnevernvakta for å se på driften både når det gjelder 
turnus/ beredskap og kjøp av tjenester fra Kristiansand. 
Barneverntjenesten har gjennom 2020 hatt et internt arbeidsprosjekt hvor vi ser på organiseringen 
av de ulike avdelingene opp mot bedre brukervennlighet, kvalitet og effektiv ressursutnyttelse, 
samt føringer fra omgivelser slik som rettspraksis og stat. Tjenesten vil som følge av dette foreta 
noen organisasjonsmessige endringer. 
Det nyopprettede tiltaksteamet er godt i gang og har forebygget flere akuttplasseringer, samt at 
kjøp av tjenester som hjelpetiltak inn i hjemmet er opphørt. Barneverntjenesten mener dette har 
ført til bedre kontroll med tiltakene vi setter inn, økt kvalitet og økonomiske innsparinger. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har ikke vært medarbeider- eller brukerundersøkelser i perioden. Alle nyansatte får gjennom 
opplæring kontakt med Forandringsfabrikken som er brukerorganisasjon for barnevern og 
kommuniserer hvilke verdier som bør ligge til grunn for godt barnevernfaglig arbeid. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Barneverntjenesten har over år hatt høy turnover og høyt sykefravær. Agder Arbeidsmiljø har vært 
og er fremdeles koblet på hvor vi samarbeider og får veiledning omkring sentrale forhold som går 
på arbeidsmiljø, gjensidige forventninger og lederveiledning. Sykefraværet er på god vei nedover. 
Det skal gjennomføres vernerunde høst 2020. 

Tjenester 

Barneverntjenesten er som tidligere rapportert en tjeneste med en ung arbeidsstokk og høy 
turnover. Fokus er først og fremst å jobbe med grunnopplæring og sikre at det er gode systemer 
for kollegaveiledning, saksgjennomgang, fordeling av arbeidsoppgaver, samt tilstrekkelig hjelp og 
støtte for den enkelte i arbeidshverdagen. Målsetting er å få organisasjonen til å sette seg bedre, 
at strukturer og den grunnleggende kvaliteten er på plass, at vi løser kjerneoppgavene våre godt. 
Barneverntjenesten jobber med å få mer kontroll på utgifter til fosterhjem og 
institusjonsplasseringer. Både handler det om forebygging av plasseringer, men også god 
økonomistyring i de konkrete sakene. Dette er viktig også med tanke på barnevernreformen som 
tjenesten og kommunen må være forberedt på i 2022. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2,8 1,35  2 

Fravær langtid (%) 6,1 13,17  5 

Fravær (%) 10,90 14.52 7 7 

Antall HMS avvik 2 1 3 000 5 

Antall Kvalitets avvik 8 0 3 700 30 

Årsverk antall 56,40 56,7   

Andel ansatte heltid (%) 82 96 55 53 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 86,2 96 83 90 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Nedgang korttid, økning langtid.  

HMS avvik  

Vi har en nedgang i HMS avvik, dette mener vi 
skyldes at tjenesten har jobbet godt 
rekruttering, arbeidsmiljø og opplæring. 
Samtidig er vi ikke i mål. 

Kvalitets avvik  
Tjenesten har liten kultur for å melde 
kvalitetsavvik. I praksis har vi nok flere avvik 
enn det som er meldt inn og det vil vi ta tak i. 

Årsverk Stabilt  

Andel ansatte 
heltid Betydelig økning  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Betydelig økning  

31.3 Vold i nære relasjoner 
Barneverntjenesten har etablert samarbeidsavtale med Østre-Agder krisesenter og har 
gjennomgått både samhandlingsrutiner, meldingsrutiner og samarbeidet generelt. Det er årlige 
møter sammen med barneverntjenestene i Froland og Østre-Agder. Tjenesten har tett samarbeid 
med Alternativ til vold både i klientsaker, men også i opplæringsøyemed. Utredningsteam/ 
konsultasjonsteam har vært på nettverksmøte og da hadde vi en grundig gjennomgang av disse 
vanskelelig sakene og hvordan vi kan samarbeide til det beste for barna. 

31.4 Heltidskultur 
Barneverntjenesten har i hovedsak ansatte i heltidsstillinger. Enkelte har redusert stilling etter eget 
ønske. De fleste som jobber på barnevernvakta har noe redusert stilling, dette er gjort for å få 
tilstrekkelig mange ansatte opp mot behov omkring turnus og vaktlag. 

31.5 Klima/Miljø 
Enheten kildesorterer i tråd med miljøfyrtårnsertifisering. 
Tjenesten har så godt som papirløs arbeidshverdag. 
Grunnet korona har tjenesten vært nødt til å gjennomføre mye møtevirksomhet digitalt. Dette har 
hatt positiv effekt på klima når det kommer til bilbruk, samt at det er effektivt når det gjelder 
ressursbruk forøvrig. Tjenesten bruker i langt større grad digitale medier og dette kommer også 
miljøet til gode. 

31.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Det meste er beskrevet under satsingsområder. I tillegg forbereder tjenesten seg på 
barnevernsreformen 2022 som stiller økt krav til det kommunale barnevernet både på fag, kvalitet 
og økonomi. Vi jobber med ulike tiltak både forebyggende og når det gjelder fosterhjemsarbeid. 
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32 Avlastning og bosetting (1405) 

32.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  31 851 37 645 -5 794 -18 

Andre driftsutgifter  7 138 4 865 2 273 32 

Sum utgifter  38 989 42 510 -3 521 -9 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -233 -392 159 68 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -1 865 1 865 0 

Andre inntekter  -16 491 -14 712 -1 779 -11 

Sum inntekter  -16 725 -16 970 245 1 

Sum netto 22 264 25 540 -3 276 -15 

Oppsummering økonomi 

Slik det ser ut nå, ser enheten ut til å gå i balanse ved årets slutt, men det er knyttet stor grad av 
usikkerhet i forbindelse med ressurskrevende brukere. 
Enheten vil få et mindreforbruk knyttet til enslige mindreårige flyktninger fordi vi avvikler 
bofellesskaper. Ansatte blir overført til andre jobber i kommunen. 
Pr. tertial har enheten fått inn mindre inntekter enn budsjettert på tilskudd fra IMDi. 
Inntektsnedgangen er uavklart for resten av året. 
På grunn av pandemien har avlastningsavdelingen utført dagtilbud for enhet mestring og 
habilitering, lønnsutgifter i størrelsesorden 1,3 mill. kroner vil dekkes av enhet mestring og 
habilitering. Avtalen forventes videreført ut året, refusjon kommer i desember. 
Det er store endringer i forbindelse med ressurskrevende brukere da enheten har fått flere brukere 
som skal kartlegges og brukere som skal kartlegges på nytt. Dette medfører stor usikkerhet i 
forbindelse med refusjonen.  

Utgifter 

Enheten har noe mer utgifter i forbindelse med korona, men i hovedsak dekkes dette av refusjon 
fra Nav. 
Enheten har overtidskostnader i forbindelse med koronarelaterte egenmeldinger og karantener. 
Merforbruk på lønn skyldes i hovedsak ressurskrevende brukere. Mindreforbruk på enslige 
mindreårige flyktninger.  

Inntekter 

Vi forventer at inntektsbudsjettet for enslige mindreårige flyktninger blir noe mindre enn budsjettert, 
dette blir balansert av mindre utgifter. 
Inntekt knyttet til ressurskrevende brukere er usikkert pga. et endret antall brukere. 

32.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Målet med BTI er å gi barn, unge og deres familie den hjelpen de trenger når de trenger den. 
Implementeringsarbeidet i forbindelse med: 
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• Transport til og fra avlastning 
• Avlastning før og etter skoletid på Sam Eyde VGS 

er iverksatt. 
På grunn av diverse utfordringer i forbindelse med ombygging av Fagerheim måtte 
avlastningen utføres på Hove i 3 måneder. Vi kom tilbake til Nye Fagerheim den 
13.07.2020. Det har vært utført befaring for ferdigstillelse. 

Vi har begynt prosessen i forbindelse med rivning av Røedtunet. 
Det planlegges for flytting av brukere ut av Røedtunet og inn på Fagerheim og Natvig. 
Natvig 1 og 2 er i full drift. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten har ikke en nyere medarbeiderundersøkelse å jobbe med. 
Alle bofelleskapene for enslige mindreårige flyktninger er nedlagt. Medarbeidere er overflyttet til 
andre jobber eller i en omplasseringsprosess. Det har ikke vært rom for å jobbe med den 
eksisterende medarbeiderundersøkelse, derimot har fokus vært å gi medarbeiderne så god 
informasjon og medvirkning som mulig i en krevende nedbemanningsprosess. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det nye avvikssystem er godt benyttet. Behandling av avvik gjøres i samarbeid med medarbeider 
via avvikssystemet som igangsatte tiltak. På den måten får medarbeiderne stor betydning for 
endringer og utvikling av avdelingen. Arbeidet foregår i tett samarbeid med leder. 
Avlastning på Fagerheim ble i en periode fra 8. april frem til 12. juli utført på Hove. Dette foregikk i 
tett samarbeid med foresatte og medarbeidere. 
Vi har opprettholdt et stort fokus på smittevern og oppdatering av veilederen for praktisk håndtering 
av prosedyrene. I samarbeid med medarbeidere og foresatte har vi laget rutiner som i størst mulig 
grad skal sørge for at vi IKKE får smitte inn på avdelingene. 
Vi har i samarbeid med HR, hovedtillitsvalgte og verneombudet hatt foreløpig siste runde på 
nedbemanning med opphør av det siste bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger. 
HMS- utvalgene fortsetter sitt strukturerte arbeid for å skape forbedringskultur. 

Tjenester 

Enslige mindreårige 
Nedleggelse av det siste bofelleskap er gjennomført. Vi har forsøkt å gjøre dette så skånsomt som 
mulig for ungdommene og personalet. Alle ungdommene er overført til enhetens uteteam som skal 
ivareta ungdommer som bor i egen bolig. Teamet er bemannet på ettermiddag/kveld samt helg. 
Arendal kommune har fått nedjustert sitt bosettingstall fra 35 til 22. Antall enslige mindreårige 
reduseres i takt med den ny anmodning. IMDi kan på nåværende tidspunkt ikke gi et konkret 
anmodningstall for kommunen. 
Avlastning på institusjon 
Vi har valgt å gjennomføre avlastning under pandemien. Dette har vært viktig for å gi foresatte 
mulighet til å kunne stå i sine omsorgsoppgaver. 
Det er fremdeles et stort trykk på økt avlastning. Dette utfordres spesielt i forbindelse med at 
foresatte til unge voksne, som i påvente av et sted å bo, ønsker avlastning på full tid. I tillegg har 
mange foresatte til barn og unge søkt om økt antall avlastningsdøgn. 
Dette utfordrer kapasiteten alvorlig, henholdsvis på de fysiske rammer og på bemanningssiden. 
Avlastning utenfor institusjon 
Arbeidet med avlastning utenfor institusjon har i 2. tertial fungert etter hensikten. Vi har forsøkt å få 
gjennomført avlastningsopphold selv om pandemien også her har vært utfordrende for både 
avlaster og foresatte. Retningslinjer for avlastning under pandemi er laget og fulgt. 
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Gruppeavlastning er tilbake i full drift til stor glede for foresatte og brukere. 
Leder/stab 
Det samarbeides godt mellom ansatte i denne del av tjenesten. Tilbakemeldinger fra foresatte er at 
de opplever at tjenestekontor barn og unge og koordinatorteam fungerer godt. Foresatte opplever 
seg godt ivaretatt. Vi jobber videre med å utvikle dette området. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,49 1,86  2 

Fravær langtid (%) 7,99 4,72  5 

Fravær (%) 9,49 6,58 7 7 

Antall HMS avvik 51 60 3 000 150 

Antall Kvalitets avvik 22 31 3 700 50 

Årsverk antall 53,94 56,5   

Andel ansatte heltid (%) 41,42 40,25 55 55 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 77 73,37 83 83 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær en liten økning i fraværet 
Kan begrunnes med tiltak i forbindelse med 
korona. En del medarbeidere i karantene eller 
hjemme i påvente av testresultat. 

HMS avvik en liten økning 

Ansatte har over lengre tid vært komfortable 
med å sende avvik og bruke dette som en 
mulighet for å forbedre prosedyrer og 
arbeidsmetodikk. 

Kvalitets avvik Stor økning 
Medarbeiderne er blitt komfortable med å 
benytte avvikssystemet og er tidligere på 
hvilket avvik man skal benytte 

Årsverk 56,5 

Vi startet Natvig 1 og 2 etter 2. tertial 
2019(ressurskrevende brukere) Overtallige fra 
Emå overført til avlastning. Omplasserte 
medarbeidere fra andre enheter i vakante 
stillinger som ikke har vært lyst ut. 2 ansatte i 
nyopprettede koordinatorstillinger tillegg har vi 
ansatt personer i 2. hver helg stilling 

Andel ansatte 
heltid En liten nedgang 

Lite endringer siden sist på tross av 
nedbemanning i avdelingene for EMÅ, hvilket 
skyldes at vi i avlastningsavdelingene jobber 
godt med å lage større stillinger 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse En liten nedgang. Liten nedgang grunnet nedbemanning av 

medarbeidere i store stillingsprosenter. 

32.3 Vold i nære relasjoner 
Vi har utarbeidet gode prosedyrer for å melde til rett instans i forbindelse med mistanke om vold i 
nære relasjoner. 
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32.4 Heltidskultur 
Vi jobber kontinuerlig med å kunne øke stillingsprosenten til ansatte i deltidsstillinger. På grunn av 
ivaretagelse av dagtilbud for brukere fra mestring og habilitering har det vært mulig å gi flere 
ansatte større stillingsprosent som vikariat. Vi samarbeider med mestring og habilitering for å 
kunne gi dagtilbud til brukere som ikke passer inn i andre tilbud på dagtid. Dette vil få betydning for 
ansattes stillingsstørrelser og antall arbeidshelger. 

32.5 Klima/Miljø 
Stort fokus på å gi ungdommene opplæring i kildesortering. Utover dette har ungdommene 
busskort for å lære seg å bruke kollektivtransport. 
Mange brukere innenfor avlastning har el-sykler. Enheten har kjøpt inn 2 el-sykler for å kunne gi 
medarbeider nr. 2 mulighet for å delta på sykkelturer. Vi motiverer til at syklene brukes ved f.eks. 
innkjøp. Være bevisst på matsvinn. 

32.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Innovasjon 
I forbindelse med renovering av Fagerheim og i prosessen med nye Røed har velferdsteknologi 
vært et viktig tema. Vi er opptatt av å kunne se og være klare til å møte nye behov og muligheter i 
forbindelse av ny teknologi. 
Vi fortsetter med å benytte digitale møteplattformer der det er hensiktsmessig. Pga. minimal tilgang 
til store møterom kan en del møte og kursvirksomhet foregå både ved tilstedeværelse og på digital 
plattform. 
Utvikling 
Vi jobber kontinuerlig med å få tilført flere arbeidsoppgaver på dagtid for å kunne tilby bedre turnus 
til de ansatte. Vi har inngått et samarbeid med mestring og habilitering for å kartlegge disse 
muligheter. 
I møte med foresatte opplever vi at behovet for avlastning øker, mange foresatte kommer med 
tilleggssøknader som vi har forsøkt å imøtekomme på best mulig måte. Dette er krevende, da 
bemanningsplanene ikke speiler behovet hos foresatte. Det er spesielt krevende at unge voksne 
ikke får tildelt bolig når foresatte gir uttrykk for at de ikke kan ta ansvar for omsorgen i hjemmet 
lenger. Det utfordrer brukerperspektivet om en selvstendig voksentilværelse. Å møte foresattes 
behov om økt avlastning i byggeperioden er også svært utfordrende. 
Kvalitetsforbedring 
Foresatte har begynt å søke om transport til og fra avlastning. Transporten utføres på forskjellig vis 
bl.a. med taxi, privatavlastere eller kjøring med enhetens bil av ansatte fra avlastning. 
Avlastning før og etter skoletid på Sam Eyde er godt i gang. Det er utfordrende når unge mister sitt 
tilbud om SFO fra og med 8 klassetrinn og ikke passer inn på tilbudet som ligger på 
kulturkammeret. Vi har iverksatt ulike løsninger for å kunne drifte på en lønnsom måte. 
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33 Forebyggende tjenester (1406) 

33.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  29 425 28 470 954 3 

Andre driftsutgifter  4 566 5 109 -543 -12 

Sum utgifter  33 991 33 579 411 1 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -913 -685 -229 -25 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -525 -2 381 1 856 354 

Andre inntekter  -5 845 -6 941 1 096 19 

Sum inntekter  -7 283 -10 007 2 724 37 

Sum netto 26 708 23 573 3 135 12 

Oppsummering økonomi 

Enheten styrer mot balanse ved årets slutt. 
Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakante stillinger, og i noen grad turnover av ansatte. 
Sykelønnsrefusjon er betydelig høyere enn budsjettert. 
I tillegg har enheten mottatt statlige tilskudd til ulike prosjekter som bidrar til at enheten pr dato har 
et betydelig mindreforbruk. Mindreforbruket i disse tilskuddene vil avsettes til bundne fond ved 
årets slutt.  

Utgifter 

Ingen store avvik. 

Inntekter 

Statlige tilskudd til ulike prosjekter. 

33.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Det jobbes aktivt med å sikre/videreutvikle gode rutiner og prosedyrer på begge avdelinger med 
fokus på å sikre tjenesteproduksjon av høy kvalitet, i tillegg til en effektiv drift. 
Enhetens fagutviklingsgruppe jobber fortløpende oppfølging av kvaliteten i tjenesten. I 2020 har 
det bl. annet vært fokusert på oppfølging av fylkesmannens tilsyn med kommunen tjenester til barn 
og unge som sliter med psykiske utfordringer.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Feedback-informerte tjenester (FIT) brukes på begge avdelingene for å sikre god tilpasning av 
tilbudet, og sørge for at brukernes stemmer blir hørt. 
Tilbakemeldinger følges opp fortløpende. 
Enheten samarbeider med Forandringsfabrikken gjennom hele 2020, med fokus på ungdommens/ 
barnets perspektiv og stemme inn i de sakene vi er involverte i. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Begge avdelinger jobber systematisk med HMS-arbeid. 
Det er også opprettet felles HMS-utvalg for å fremme godt samarbeid og arbeidsmiljø på enheten.  

Tjenester 

Enheten har et stort ansvar innenfor Arendal kommunes BTI- satsing, bl. annet ved at to av 
teamene ledes fra enheten. 
Koronapandemien har preget enheten også i 2. tertial. Bruk av ny kommunikasjonsteknologi har 
bidratt til å sikre et godt tilbud hele veien. Pr. dato følges brukere av tjenesten opp tilnærmet som 
normalt.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,62 1,59  1,5 

Fravær langtid (%) 4,58 6,89  4,5 

Fravær (%) 6,2 8,49 7 6 

Antall HMS avvik  3 3 000 20 

Antall Kvalitets avvik  31 3 700 70 

Årsverk antall 55,5 60,5   

Andel ansatte heltid (%) 63 % 77 % 55 70 % 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 92 % 90 % 83 89 % 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Øker, mye koronarelatert observeres. 

HMS avvik Manger erfaringstall fra tid system  

Kvalitets avvik Manger erfaringstall fra tid system  

Årsverk Økt pga. statlige tilskudd - særlig til 
Helsestasjonen  

Andel ansatte 
heltid Positiv utvikling Videreføre satsing 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse stabilt Ingen særlige tiltak 

33.3 Vold i nære relasjoner 
Handlingsveileder «Vold i nære relasjoner» er godt kjent i enheten. 
Veilederen er jevnlig opp avdelingsmøtene i enheten. 
Arbeidet med implementering av BTI bidrar til å styrke bevissthet rundt temaet. 
I samlinger med Forandringsfabrikken er temaet også berørt, og veileder og tematikk vil være tema 
på enheten i tiden fremover. 
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33.4 Heltidskultur 
Enheten har høy andel heltidsansatte. I den grad personer ikke jobber heltid, er dette eget ønske. 
Det lyses ikke ut deltidsstillinger ved enheten. 

33.5 Helsesøsters tilgjengelighet på skolene 
Skole Antall dager/timer hittil i år (pr. 31.08.20) 

Lunderød skole og ressurssenter 0,5 dager 

Birkenlund skole 6,5 dager 

Asdal skole 5,5 dager 

Stuenes skole 6,5 dager 

Nedenes skole 6 dager 

Stinta skole 7 dager 

Roligheden skole 5 dager 

Hisøy skole 5,5 dager 

Eydehavn skole 2,5 dager 

Flosta skole 2 dager 

Moltemyr skole 6,5 dager 

Myra skole 5 dager 

Nesheim skole 1,5 dager 

Rykene Skole 3 dager 

Sandnes skole 4 dager 

Strømmen skole 2,5 dager 

33.6 Klima/Miljø 
Enhetens ansatte oppfordres til samkjøring og bruk av offentlig transport i forbindelse med 
tjenestereiser. 
Det er kjøpt inn elektriske sykler til bruk av transport på kortere turer. Bruk av elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, som f. eks videokonferanse, benyttes når det er mulig som alternativ til 
fysisk møte. 

33.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Enheten har fått et digitalt løft, og alle ansatte har nå god kompetanse på bruk av digitale 
kommunikasjonsplattformer. 
Dette benyttes nå i stor grad, både ved interne og eksterne møter. I tillegg gjennomføres flere 
konsultasjoner pr videokonferanse. 
En ser potensiale i å videre utvikle denne måten å bruke disse tekniske løsningene, også i tiden 
etter at pandemien er historie.  
Enheten har tatt utgangspunkt i tilsyn fra Fylkesmannen vedr. tilbud til barn og unge med psykiske 
vansker, og jobber systematisk gjennom avvikene i denne som en viktig del av 
kvalitetsforbedringsarbeidet ved enheten. 
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34 Birkenlund skole (1410) 

34.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  25 899 26 948 -1 049 -4 

Andre driftsutgifter  942 695 247 26 

Sum utgifter  26 841 27 642 -801 -3 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 485 -1 062 -423 -28 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -1 400 -2 659 1 259 90 

Andre inntekter  -666 -1 037 372 56 

Sum inntekter  -3 550 -4 759 1 208 34 

Sum netto 23 291 22 884 407 2 

Oppsummering økonomi 

Enheten er i økonomisk balanse nå, og regner med å være det ved årsskifte også. 
Men vi ser at det er noen nye økonomiske utfordringer knyttet til fravær relatert til korona og 
innkjøp av læringsmidler knyttet til fagfornyelsen. 

Utgifter 

Enheten har merforbruk på lønn knyttet til vikariater. 

Inntekter 

Enheten har merinntekter primært på grunn av økte refusjoner i forbindelse med sykelønn og 
foreldrepenger. 

34.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

I denne perioden har det ikke vært gjort noe spesielt i forhold til arbeidsgiverstrategien, utover all 
dialog med ansatte i forbindelse med planlegging av nytt skoleår og oppstart av skoleåret. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vårt fokus er fortsatt å styrke de ansattes opplevelse av mestring og motivasjon, samt bedre vårt 
interne samarbeid. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Den planlagte vernerunden har blitt utsatt. 

Tjenester 

I perioden har enheten særlig arbeidet med: 
1) Implementering av den nye lærerplanen 
2) Oppstart av Læringsmiljøprosjektet i regi av Universitetet i Stavanger 
3) Skole-hjemsamarbeidet fikk et annen form i forbindelse med koronasituasjonen - ved at mye av 
samarbeidet ble digitalisert. 
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4) Implementering av «Arendalsskolens kvalitetsplan for skolemiljø» og videreføring av arbeidet 
med Mitt Valg. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2 0,9  1 

Fravær langtid (%) 8,1 7,1  5 

Fravær (%) 10,1 8 7 5 

Antall HMS avvik 15 1 3 000 50 

Antall Kvalitets avvik 13 1 3 700 60 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

0 0  0 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper 0 0  0 

Årsverk antall 46 44   

Andel ansatte heltid (%) 68 65 55 70 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 86 82 83 85 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Positiv utvikling 
Vi har hatt samtaler med ansatte med 
høyt fravær sammen med 
representanter fra HMS-avdelingen 

HMS avvik Har gått ned Overgangen til det nye systemet har 
tatt tid 

Kvalitets avvik Har gått ned Overgangen til det nye systemet har 
tatt tid 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

Vi fordeler spes.ped. timer på 
årstimebasis, og ivaretar derfor 
vedtakene 

 

Årsverk Antall årsverk som utfører arbeid har 
gått ned 

Innsparinger på grunn av færre elever 
og elever som har mottatt refusjoner. 

Andel ansatte heltid Har gått ned På grunn av sykmeldte ansatte tilbake i 
arbeid 

Gj.snittlig stillingsstørrelse Har gått ned På grunn av sykmeldte ansatte tilbake i 
arbeid 

34.3 Vold i nære relasjoner 
Enheten jobber kontinuerlig for at elevene skal ha det trygt og godt. Det gjennomføres samtaler 
med elever hvor vi spør om hvordan elevene har det. 
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34.4 Heltidskultur 
Skolen har som mål å utlyse kun 100- prosent stillinger. I denne perioden har vi også arbeidet for å 
redusere antall sykmeldte. Det arbeidet har resultert i at flere har startet opp igjen i reduserte 
stillinger, og således påvirket dette tallet i negativ retning. 

34.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 2 1 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

34.6 Klima/Miljø 
Skolen ble Miljøfyrtårnsertifisert høsten 2019, og har i denne perioden særlig arbeidet med å 
strukturere vårt kildesorteringssystem. 

34.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Enheten har i denne perioden arbeidet særlig med fagfornyelsen og startet opp arbeidet i et 
Læringsmiljøprosjekt i regi av Universitetet i Stavanger. Hensikten er å forbedre læringsmiljøet ved 
skolen og å oppdatere vår undervisning i tråd med føringene i den nye lærerplanen. 
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35 Asdal skole (1411) 

35.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  26 156 27 020 -865 -3 

Andre driftsutgifter  807 1 101 -294 -36 

Sum utgifter  26 963 28 121 -1 158 -4 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 080 -815 -265 -25 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -558 -1 133 574 103 

Andre inntekter  -717 -978 261 36 

Sum inntekter  -2 355 -2 925 571 24 

Sum netto 24 608 25 195 -588 -2 

Oppsummering økonomi 

Vi har klart å komme oss kraftig ned mht. kostnader fra forrige skoleår. Det er kuttet tre barne- og 
ungdomsarbeiderstillinger, 90 % IKT -ansvarligstilling og en lærerstilling. Dette er kuttet fra 31.juli. 
Samtidig har vi fått inn noen refusjoner som gjør at merforbruket har gått noe ned. 
Oppstarten nå i høst er utfordrende i forhold til vikarutgifter. Mange ansatte er til enhver tid hjemme 
i korttidsfravær grunnet covid-19, og fordi at man skal holde seg hjemme ved symptomer. Dette 
medfører at det blir en ekstra stor kostnad på vikartimer, noe som ikke blir refundert siden det er 
korttidsfravær. 
En annen økonomisk utfordring denne høsten er at vi har elever som går på SMI skolen. Dette har 
man etter BTI møter konkludert med er det beste for disse elevene. Dette kommer til å koste Asdal 
skole ganske mye, avhengig av hvor mange timer de klarer å få disse elevene på SMI- skolen. 
Denne utgiften kan beløpe seg til mellom 600 000 og 800 000 kroner dette halvåret. Dette er en 
utgift Asdal skole må dekke selv. 
Så har vi også fått lønnsutgiftene på en 100 % barne- og ungdomsarbeider som ikke jobber hos 
oss, og ikke skal jobbe hos oss, men vi må dekke lønnsutgiftene frem til nyttår. Dette er heller ikke 
noe vi har budsjettert med, men dette er en beslutning som er tatt av HR. 
Så alt i alt, etter å ha tatt mange grep på lønnsutgiftene før sommerferien, er det nå mange 
hendelser som vi ikke rår over, som gjør at budsjettet ikke kommer i den balansen som vi så hardt 
jobbet for å få til. Hvordan tallene vil se ut fremover er usikkert, da det kommer helt an på hva vi 
må betale til SMI skolen, og hvor mye sykefravær det blir i forhold til covid-19. 

Utgifter 

Lønnsutgiftene ligger nå for høyt grunnet vikarbruk. Som beskrevet tidligere, er det mye 
korttidsfravær grunnet covid-19. Vi er nødt til å sette inn vikarer for å holde skolen åpen og for at 
elevene får den undervisningen de har krav på. 
En stor utgift denne høsten er som tidligere beskrevet at vi har elever som går på SMI skolen. 
Så har vi også som nevnt lønnsutgiftene på en 100 % barne- og ungdomsarbeider. 
Det følger også en del utgifter til fagfornyelsen og innkjøp av nye lisenser. Der har vi fått dekket 
noe av staten, ca.280 kroner til hver elev, noe som ikke er i nærheten av det som trengs. 

Inntekter 

Det har kommet inn noe mere refusjoner enn det som var budsjettert med. Vi kommer også til å få 
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to refusjoner for gjesteelever denne høsten på ca. 400 000 kroner. 
Vi har fått og kommer også til å få inn mere sykelønnsrefusjon enn planlagt, da vi har et større 
antall langtidssykemeldte enn estimert. 

35.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vi har etter beste evne forsøkt å utøve arbeidsgiverstrategien gjennom god kommunikasjon og 
samhandling med ledere, fagforeningene og kolleger samtidig som vi er lojale mot politiske og 
administrative beslutninger ved gjenåpningen av skolen med de nye rammene i veilederen for 
smittevern. 
Vi jobber godt med å få de ansatte med på BTI -satsningen og føler at dette er en veldig positiv 
satsing for barn og unge i Arendal kommune. 
Vi har arbeidet med innføringen av nye fagplaner, noe som vi har brukt mye tid på og kommer til å 
bruke mye tid på. Vi har også vurdert behovet for andre yrkesgrupper inn, for eksempel 
vernepleiere/barnevernspedagog. Foreløpig er det ikke muligheter for dette i budsjettet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi jobber systematisk med veiledning av nytilsatte pedagoger. 
Det er også satt av fast tid ukentlig til HMS -møte med de tillitsvalgte fra Fagforbundet og 
Utdanningsforbundet samt verneombud. Dette for å få en god dialog og planlegging gjennom tiden 
med covid-19. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS -utvalget og tillitsvalgte har vært involvert under situasjonen rundt gjenåpningen av skolen og 
driften siden. Vi har ukentlige møter. 
Vi har fortsatt et stort fokus på å få inn avviksmeldinger for å hele tiden forbedre oss som enhet. 
Dette har vi sett har vært en utfordring etter at det nye avvikssystemet kom på plass. De ansatte 
synes det nye systemet er tungvint å bruke, og terskelen for å melde avvik har blitt høy. 

Tjenester 

Vi bruker BTI -modellen, og har meldt inn saker til BTI. Møter i BTI -team fungerer nå greit. 
Vi har et godt samarbeid med PPT, og har også vært i dialog og kontakt med mobbeombudet i 
fylket og kommunen for å drøfte saker før de har blitt alvorlige. 
Skolen har samarbeidet med helsesykepleier og vår kontakt i familietjenesten. Disse er med på 
ukentlige møter rundt elevenes skolemiljø. 
FAU -møter holdes månedlig til fast tidspunkt. Skolen og FAU har et meget godt samarbeid. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,08 0,9  2 

Fravær langtid (%) 2,16 7,7  4 

Fravær (%) 5,8 8,88 7 5 

Antall HMS avvik 23 13 3 000 70 

Antall Kvalitets avvik 0 0 3 700 70 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

0 0  0 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper 0 0  0 

Årsverk antall 62,7 59,9  56,7 

Andel ansatte heltid (%) 56,2 60 55 55 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 81 84 83 85 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Korttidsfraværet har gått litt ned, men 
har vært raskt stigende siste tiden. 
Langtidsfraværet er stigende. Mye av 
dette skyldes ikke grunner knyttet til 
arbeidsplassen, men noe kan skyldes 
enorme mengder merarbeid under 
disse koronatider. Folk er slitne. 

Ikke mye vi kan få gjort med dette, da 
ansatte må holde seg hjemme ved tegn 
på symptomer grunnet covid-19. Når 
det gjelder langtidsfravær prøver vi å 
skjerme de ansatte, sette inn vikarer 
alle steder det er behov, men det er et 
høyt arbeidspress for oss alle med 
innføring av ny læreplan og situasjonen 
rundt covid-19. Det merkes også at vi 
har gått ned på ansatte. 

HMS avvik 

Det er lavere tall nå, mye av dette kan 
nok skyldes at ingen avvik ble meldt 
under nedstenging. De ansatte synes 
også fortsatt det er tungvint og 
uoversiktlig å melde avvik i det nye 
systemet. 

 

Årsverk Er redusert  

Andel ansatte heltid Har økt  

Gj.snittlig stillingsstørrelse 3 % økning  

35.3 Vold i nære relasjoner 
Vi har dette som tema i ukentlige møter med helsesykepleier og familietjenesten. Kommunens 
handlingsveileder følges. Ved bekymring meldes dette til barnevernet umiddelbart. 

35.4 Heltidskultur 
Stillinger lyses kun ut i 100 %. 
Vi ønsker så mange ansatte som mulig i full stilling, men vi har en høy andel av ansatte, spesielt 
på barnetrinnet som går i mindre stillinger. Mange av disse har mindre stillinger grunnet helse eller 
livssituasjon, og noen få ønsker ikke høyere stillinger. Dette ser vi at kan gå ut over kvaliteten og 
stabiliteten inn til elevene våre. 
Vi har hatt dette med heltidskultur oppe på personalmøter i samarbeid med tillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet. 
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35.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 1 1 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

35.6 Klima/Miljø 
Vi jobber med avfallssortering og har kjøpt inn nye avfallsdunker til sortering på ungdomstrinnet. Vi 
handler inn økologisk mat, hvis mulig, og fokuserer på sunn mat på SFO og i kantina på 
ungdomstrinnet. 

35.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Asdal skole jobber systematisk med det psykososiale miljøet til elevene og psykisk helse. Vi har 
vært sammen med RVTS Sør nå i 1, 5 år, og fortsetter med det vi har lært gjennom arbeidet med 
RVTS. 
Vi har også kompetanseutvikling med stort fokus på den nye læreplanen hvor vi ønsker å utvikle 
en god praksis som øker elevenes læringsutbytte både sosialt og faglig. 
Etter nedstengning og åpning av skolen, føler vi at Asdal skole har fått et kjempeløft hos 
pedagogene i forhold til den digitale skolen. Dette har vi tatt med oss inn i arbeidet med de nye 
læreplanene. 
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36 Stuenes skole (1412) 

36.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  27 667 28 263 -596 -2 

Andre driftsutgifter  1 362 1 865 -503 -37 

Sum utgifter  29 029 30 128 -1 098 -4 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -702 -885 183 26 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -900 -2 173 1 273 141 

Andre inntekter  -995 -658 -337 -34 

Sum inntekter  -2 598 -3 717 1 119 43 

Sum netto 26 431 26 411 20 0 

Oppsummering økonomi 

Stuenes skole styrer mot et resultat i balanse dette året. 

Utgifter 

Våre vikarutgifter er høye. Vi har mye fravær knyttet til luftveislidelser som ikke er korona, men må 
sjekkes. Elever er også syke, men de ekstra sårbare er alltid på skolen, så det er vanskelig å ta ut 
noen «gevinst» av fraværet. 

Inntekter 

Våre inntekter har gått ned etter koronatiden. Flere har valgt å avslutte sfo-plassen og vi har flere 
med redusert foreldrebetaling etter at nye regler trådte i kraft. 

36.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Det som er positivt på Stuenes er det fantastiske arbeidsmiljøet vi har her. På tross av utfordringer 
og mange krevende situasjoner, har vi ansatte som står på hver dag, de tar vare på hverandre 
gjennom ulike sosiale aktiviteter, fester og turer. 
Vi har veldig god effekt av morgenmøtene som vi starter hver dag med, alle fra 1.-10. trinn samles 
og det er tid for litt humoristisk start på dagene. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

På vår enhet arbeider vi systematisk med oppfølging og støtte av de nytilsatte. Vi har et godt 
samarbeid med verneombudet og det som blant annet gjennomsyrer hele virksomheten er at alle 
de voksne ser hverandre og elevene, de er empatiske og lyttende. Vi har blikk for at alle her 
kommer hit som hele mennesker hver dag og at alt henger sammen med alt. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vernerunden er gjennomført. 
Vi er heldige på Stuenes skole som har helt nye lokaliteter, god plass, gode tekniske hjelpemidler 
og fantastiske omgivelser. Vi jobber sammen for å ta vare på dette, gjennom ryddekampanjer, 
innspill til ulike aktiviteter og et utrolig inkluderende arbeidsmiljø. 
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Tjenester 

Dette året er preget av innføring av det nye fagplanverket for grunnskolen og vår deltakelse i 
lærings-miljøprosjektet. Der er vi heldige som er med; vi samarbeider fint med Birkenlund og 
Moltemyr skole, har god støtte av skolekontoret og våre veiledere fra utdanningsdirektoratet. Vi ser 
på dette prosjektet som en drahjelp til å bygge grunnmuren i innføringen av nytt læreplanverk. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,6 0,7  1,5 

Fravær langtid (%) 3,6 1,2  3,5 

Fravær (%) 5,2 1,9 7 5,0 

Antall HMS avvik 120 28 3 000 120 

Antall Kvalitets avvik 7 1 3 700 30 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 25  0 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0  0 

Årsverk antall 77 77  77 

Andel ansatte heltid (%) 95 95 55 95 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 5 5 83 5 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Det er lavt fravær ved enheten. Godt arbeidsmiljø. 

HMS avvik De ansatte er flinke til å levere avvik, men kan 
bli bedre. 

Alle avvik skal meldes. 
Informerer om dette. 

Kvalitets avvik Det rapporteres for få kvalitetsavvik. Fokus på dette fremover. 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

Avvik på spesialundervisning, skyldes 
vikarbruk. Vi ønsker oss flere vikarer! 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper Ingen rapportert så langt. Dialog rundt dette. 

Årsverk Antall ansatte er stabilt. Fortsetter slik. 

Andel ansatte heltid En andel deltidsansatte skyldes den enkelte 
ansattes ønske. Dette gjør vi videre også. 

Gj.snittlig stillingsstørrelse De som ønsker det, får tilbud om full stilling. Fortsetter med dette. 

36.3 Vold i nære relasjoner 
Vi har en god kultur for jevnlige elevsamtaler og en undring rundt elever som på ulike måter viser 
symptomuttrykk på at de ikke har det noe godt. 
Vi har sosiallærer ansatt i 50 % stilling, god fagarbeidere, miljøterapeut, vernepleier og 
helsesykepleier på skolen. De er viktige samarbeidspartnere for å avsløre vold gjennom at elever 
tør å åpne seg og fortelle om hva som skjer. 
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Når elever forteller om vold i hjemmet, sender vi umiddelbart melding til barnevernstjenesten. 

36.4 Heltidskultur 
På skolen gir vi de som ønsker heltidsstillinger tilbud om dette. 

36.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 5 4 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 2 1 

36.6 Klima/Miljø 
På Stuenes skole jobber vi for å ta vare på miljøet. Vi har ulike elevprosjekter og en felles kultur på 
å arrangere miljøvennlige turer og sammenkomster for elever og voksne. 

36.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Vi kan alltid forbedre praksis. Gjennom utviklingsarbeid, samarbeid med elever og foresatte, andre 
instanser, nærmiljøet og evaluering av egen praksis ønsker vi alle å forbedre tjenesten ut mot den 
enkelte elev og familie. Dette er noe vi har fokus på daglig. For å få dette til er vi avhengig av 
gjensidig tillit og respekt og forståelse av at vi har ulike roller å fylle. 
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37 Nedenes skole (1413) 

37.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  25 460 25 798 -338 -1 

Andre driftsutgifter  1 125 1 393 -267 -24 

Sum utgifter  26 585 27 190 -605 -2 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 726 -1 295 -431 -25 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -780 -847 67 9 

Andre inntekter  -436 -677 241 55 

Sum inntekter  -2 942 -2 820 -122 -4 

Sum netto 23 644 24 371 -727 -3 

Oppsummering økonomi 

Kombinasjonen av merforbruk på lønn og bortfall av inntekter genererer et merforbruk på 3 %. 
Prognosene for året er fortsatt usikre. 

Utgifter 

Merforbruket på lønn skyldes i stor grad et økende antall elever med store helseutfordringer som 
krever ekstraordinære tiltak - noen med eget skjermet opplæringstilbud. 
Det er usikkerhet knyttet til lønnsutgiftssiden da vi har fått flere nye elever med dokumentert behov 
for spesialpedagogisk oppfølging. 

Inntekter 

Nedgangen i inntekter skyldes hovedsakelig bortfallet av brukerbetaling på SFO under 
koronastengingen. 
På inntektssiden er det noe usikkerhet knyttet til IMDI-midler samt refusjon for gjesteelever. 

37.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våren og 
høsten 2020 har vi etter beste evne forsøkt å utøve dette gjennom god kommunikasjon og 
samhandling med ledere og kolleger samt å være lojale mot politiske og administrative 
beslutninger i gjennomføringen av hjemmeskole, ved gjenåpningen av skolen samt ved skolestart i 
august - med nye rammen for samvær og fellesskap. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

På grunn av situasjonen har vi hatt færre anledninger for reflekterende møter. Våre ansatte har 
imidlertid vist vilje til fleksibilitet i praksis, vært autonome i utførelsen av profesjonen innenfor nye 
og annerledes rammer, evnet å utvikle egen kompetanse i møte med nye utfordringer - alt 
gjennomsyret av en god dose prososial motivasjon. For høsten vil vi videreføre samarbeidet 
mellom skole og fagforening gjennom faste og planlagte refleksjonsøkter. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS-utvalget var særskilt involvert i forbindelse med gjenåpningen av skolen. Vi søkte i den 
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situasjonen å ivareta de ansatte gjennom hyppige Teams-møter preget av erfaringsdeling. 
Vi har nå gjennomført vernerunde, 

Tjenester 

Vi har etablerte møtestrukturer som sikrer at vi har et sterkt BTI-fokus. Vi har tilegnet oss mange 
ulike erfaringer og opplever at BTI-tenkningen gir oss et godt rammeverk i arbeidet. 
Det å jobbe målrettet for å legge til rette for sosial, kulturell og faglig inkludering i skolens 
læringsfellesskap var utfordrende da elevene ikke var fysisk på skolen. Vi har likefullt søkt å ivareta 
elevenes læringsmiljø gjennom tett dialog på ulike plattformer samt god oppfølging både faglig og 
sosialt. 
Skole-hjem samarbeidet har vært preget av anerkjennelse og respekt da vi enda tydeligere enn før 
har måttet utøve et felles skole-hjem ansvar for elevenes opplæring.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,5 0,8  1,4 

Fravær langtid (%) 4,9 6,0  3,2 

Fravær (%) 6,4 6,8 7 4,6 

Antall HMS avvik 10 31 3 000 60 

Antall Kvalitets avvik 2 1 3 700 30 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 9   

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0   

Årsverk antall 60 55,7   

Andel ansatte heltid (%) 57 67,7 55 60 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 87 89,7 83 90 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Langtidsfraværet skyldes forhold som 
ikke er arbeidsrelatert. Fortsatt fokus i HMS-utvalg 

HMS avvik 
Vi antar at lave tall skyldes overgang til 
nytt system samt hjemmeskole-
situasjonen i vår. 

Sikre at alle laster ned appen og kan 
bruke denne 

Kvalitets avvik som over som over 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

Ofte lite hensiktsmessig å sette inn 
vikar ved spes. ped. læreres fravær. 
Dreie seg i stor grad om sårbare elever 
der relasjon er vesentlig for kvalitet i 
opplæringen. 

Vi planlegger for at vedtak blir oppfylt 
på årsbasis. 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper 

Vi har romforhold som ikke egner seg 
for sammenslåinger.  

Årsverk 
En økning fra 1. tertial som er knyttet til 
ekstraordinære spesialpedagogiske 
tiltak. 
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Andel ansatte heltid En utvikling som skyldes at flere 
vikariater har blitt faste stillinger Opprettholde fokus på heltid 

Gj.snittlig stillingsstørrelse En ønsket utvikling Opprettholde fokus på heltid 

37.3 Vold i nære relasjoner 
For å sikre at elevene på Nedenes får den nødvendige kunnskapen om temaene som beskrevet i 
kompetansemålene etter 2, 4, 7, og 10. trinn benytter vi læringsressursene i vårt forebyggende 
program supplert med LINK (Livsmestring i norske klasserom) samt NRK sin programserie 
vedrørende temaet. 
Personalet har hatt kurs i traume- bevisst tilnærming - noe vi opplever har gitt en økt bevissthet og 
forståelse for problemstillingene. 

37.4 Heltidskultur 
Vi har i samarbeid med fagforeningene arbeidet bevisst i ansettelsesprosesser for at flest mulig av 
våre ansatte skal ha 100 %- stillinger. 

37.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 3 10 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

37.6 Klima/Miljø 
Den digitale kompetansehevingen hos både elever og pedagoger i perioden med hjemmeskole gir 
oss nå unike muligheter for ytterligere å reduserer papirforbruket ved raskere å digitalisere 
læringsarbeidet og ukeplaner. Vi legger fra høsten 2020 over til hovedsakelig å benytte digitale 
læremidler. 

37.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Den kollektive digitale kompetansehevingen i forbindelse med hjemmeskole har vært betydelig. 
 
Arbeidet med Fagfornyelsen er vårt viktigste innovasjon- og utviklingsarbeid i 2020. 
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38 Stinta skole (1414) 

38.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  28 380 28 744 -364 -1 

Andre driftsutgifter  1 740 1 669 71 4 

Sum utgifter  30 121 30 413 -292 -1 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 513 -950 -563 -37 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -667 -2 060 1 393 209 

Andre inntekter  -1 319 -626 -693 -53 

Sum inntekter  -3 498 -3 636 138 4 

Sum netto 26 622 26 777 -155 -1 

Oppsummering økonomi 

Enheten har redusert sitt merforbruk i 2. tertial. Lønnskostnadene er redusert i SFO, som 
beskrevet i 1. tertial.  

Utgifter 

Enheten har et pågående arbeid med å redusere utgifter til vikarer fram til årets slutt. Utgifter til 
inventar og utstyr i A og C blokka er ferdigstilt. 

Inntekter 

Enheten arbeider fortsatt med å få oversikt over inntekter fra gjesteelever fra andre kommuner og 
elever ved skolen der det følger IMDIR midler med. For vår enhet er dette et pågående arbeider 
grunnet stadig endringer i tilflytting og fraflytting til Stinta skole. 

38.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Det er ikke endringer i enhetens beskrivelse av vårt arbeide med arbeidsgiverstrategien. Fokuset 
er fortsatt kommunikasjon, samarbeid, opplevelse av mestring og motivasjon. Forventinger og 
støtte fra kolleger og ledelse. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten viderefører sitt arbeid fra medarbeiderundersøkelsen høsten 2020. Det ble et avbrudd da 
skolen ble stengt i vår. Fortsatt er målet å styrke samarbeide mellom alle ansatte på Stinta skole. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det er ikke gjennomført vernerunde som tenkt.  

Tjenester 

Enheten har 2. tertial videreført sitt arbeid med: 
a) Sikre alle et trygt og god læringsmiljø. Fra 1. august innfører enheten Arendalsskolens 
kvalitetsplan for skolemiljø. Planene skal sikre et systematisk arbeid med læringsmiljøet. Stinta 
viderefører arbeidet med PALS med fokus på positiv atferd, støttende læringsmiljø og 
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samhandling. 
b) Skole- hjemsamarbeidet har i 2. tertial vært preget av Corona situasjonen. Det har vært 
gjennomført færre foreldremøter, SU møter og FAU møter. Dette arbeidet tas opp med full styrke 
denne høsten. 
c) Stinta skole viderefører i perioden sitt arbeid med lesing, og deltar i prosjektet «Lesing i 
Arendalsskolen». 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september?  

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,1 1   

Fravær langtid (%) 6,6 8,65   

Fravær (%) 7,7 9,65 7  

Antall HMS avvik 2 1 3 000  

Antall Kvalitets avvik 3 1 3 700  

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

    

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0   

Årsverk antall 57 55,6   

Andel ansatte heltid (%) 65 65 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 87 87 83  
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Det har vært en økning mht. 
langtidsfravær. Fraværet har ikke vært 
knyttet til forhold ved arbeidsplassen. 

Enheten viderefører sitt arbeid med 
sykefraværsoppfølging. 

HMS avvik Lite avvik registeret Viderefører arbeidet med fokus på at 
ansatte melder avvik. 

Kvalitets avvik Lite avvik registrert Viderefører arbeidet med fokus på at 
ansatte melder avvik 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

I forbindelse med gjenåpning av skolen 
etter nedstengningen ble elever med 
spesialundervisning i noen grad 
innlemmet i en fast Kohort. Elevens 
IOP ble likevel lagt til grunn for den 
undervisningen som ble gitt. 

Spesialundervisningen gjennomføre nå 
som normalt på gult nivå. 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper Gruppene drives forsvarlig.  

Årsverk Reduksjon grunnet nedbemanning i 
SFO  

Andel ansatte heltid Stabilt. Ingen økning Enheten arbeider for økt antall 
heltidsansatte 

Gj.snittlig stillingsstørrelse Stabilt Målet er 90 % gj.snitllig 
stillingsstørrelse 
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38.3 Vold i nære relasjoner 
Enheten har i perioden ikke hatt tilsvarende opplæring for elever og ansatte grunnet 
hjemmeskolen, som i 1. tertial. Arbeidet med Vold i nære relasjoner videreføres denne høsten.  

38.4 Heltidskultur 
Stinta viderefører sitt arbeid med å stimulerer til en helhetskultur. Målet er at alle nytilsettinger er 
heltidsstillinger.  

38.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 2 1 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

38.6 Klima/Miljø 
Enheten rapporterer årlig på klima- og miljørapport (Miljøfyrtårn).  

38.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Enheten har styrket sin digitale kompetanse i perioden med hjemmeskole. 
Arbeidet med fagfornyelsen videreføres. 
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39 Roligheden skole (1415) 

39.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  26 325 28 142 -1 817 -7 

Andre driftsutgifter  894 1 175 -281 -31 

Sum utgifter  27 218 29 317 -2 099 -8 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 028 -1 245 217 21 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -767 -1 808 1 041 136 

Andre inntekter  -796 -1 336 541 68 

Sum inntekter  -2 590 -4 389 1 798 69 

Sum netto 24 628 24 928 -301 -1 

Oppsummering økonomi 

Enheten har hatt en uforutsett utgift på 440 000 kroner til Aust-Agder fylkeskommune for elev som 
fikk opplæringen ved SMI skolen i vår-halvåret. Ser vi bort fra dette har enheten gått i balanse. 

39.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Roligheden skole driver kvalitetsarbeid basert på organisasjonslæring, og vi arbeider bevisst med 
å være en lærende organisasjon. Utviklingsarbeid og arbeid med fagfornyelsen har vært preget av 
koronapandemien og møtevirksomhet vært preget av nødvendige smitteverntiltak. 
Skolen har fokus på lese- og skriveopplæring og arbeider for å tilfredsstille kravene til 
«Dysleksivennlig skole». Alle elever leser 20 minutter hver morgen. Skolen gjennomfører lesekurs 
og barnetrinnet benytter programmet «AskiRaski» i leseopplæringen 
Skolen arbeider med utvikling av et positivt skolemiljø i nært samarbeid med elever og FAU. 
Skolen bruker programmet «Mitt valg» som har som mål å videreutvikle et positivt skolemiljø og 
forebygge mobbing. 
Ungdomstrinnet deltar i «Prosjekt frihet ung» og avdelingsleder og to rådgivere er sertifiserte 
deltakere. 
«Tromøy#fritidsforum» der bl.a. lekseklubb, matklubb og aktivitetsklubb har i 2. tertial vært 
nedstengt på grunn av pandemien. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2. tertial. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Roligheden skole har inkludert Helse, Miljø og sikkerhet i all aktivitet for å forebygge helseskader 
og tilstrebe et optimalt arbeidsmiljø for ansatte og elever. 
I 2. tertial 2020 har HMS- utvalget vært engasjert i smittevernstiltak og forsvarlig drift under 
pandemien. 
Det er utarbeidet beredskapsplan for dette i forhold til gult og rødt smittenivå. Det er også 
utarbeidet plan for fase 2 i pandemien. 
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Skolen har ingen avviksmeldinger knyttet til vold og trusler i 2. tertial noe som må tilskrives 
nedstengning av skolen og bruk av hjemmekontor/hjemmeundervisning. 
Viktige satsingsområder ellers er: 

• Trivsel og trygghet på arbeidsplassen 
• Sykefravær, yrkesskader og ulykkesrisiko  

Tjenester 

BTI 
Roligheden skole har opprettet lokalt BTI-team for barnetrinnet og for ungdomstrinnet. Det er 
opprettet en BTI -kontakt for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet. Det er utarbeidet egen 
møteplan og møtestruktur for lokale BTI-møter. BTI har vært tema på personalmøte i januar og 
september. 
Læringsmiljø 
Skolens pedagogiske plattform. 
Roligheden skole ønsker å skape et trygt, inkluderende og raust skolemiljø der barn og voksne 
kjenner verdien av å tilhøre et fellesskap preget av gjensidig respekt. Vi vil hverandre vel. 
Elevenes mangfold skal reflekteres i varierte og praktiske arbeidsformer der alle opplever mestring. 
På Roligheden skole utgjør vi et engasjert og modig fellesskap. Voksne og unge motiverer 
hverandre til nysgjerrighet, kreativitet og kritisk tenkning. Skolen stimulerer til lærelyst med tydelig 
faglig fokus. 
Læringsarealene i den nye skolen inviterer til aktiv og inkluderende læring, selv om 
smitteverntiltakene legger noen hindringer i forhold til dette. 
Roligheden skole viderefører arbeidet med utforskende matematikk og deltar i prosjektet 
«Skaperskolen». Dette er et prosjekt i regi av Naturfagsenteret og Vitensenteret i Arendal og har 
som mål å inspirere barn og unge til skapende og utforskende aktiviteter med teknologi. 
Programmet Mitt valg brukes som verktøy for utvikling av sosiale ferdigheter. 
Skole-hjemsamarbeid 
Skolen har et nært samarbeid med FAU om bl.a. positivt skolemiljø, trafikksikkerhet og fritidstilbud 
til elevene. 
Minst halvparten av tida på klasseforeldremøter skal brukes til arbeid med positivt skolemiljø. 
Etter skoletidaktiviteter i form av matklubb, lekseklubb og aktivitetsklubb for elever på 
mellomtrinnet er satt på vent pga. pandemien, men vil starte opp igjen i oktober. 
FAU har etablert foreldrenettverk på alle trinn, og det er utarbeidet en egen håndbok for 
Roligheden skole.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,2 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 4,2 5,4  3,5 

Fravær (%) 5,4 7,1 7 5,0 

Antall HMS avvik 3 0 3 000  

Antall Kvalitets avvik 1 8 3 700  

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 x   

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0   

Årsverk antall 57,2 60,4   

Andel ansatte heltid (%) 60 62 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 89 90 83  
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Både korttidsfravær og langtidsfravær 
er økt noe. Økt korttidsfravær kan 
tilskrives pandemien. 

Fortsatt fokus på et godt og 
helsefremmende arbeidsmiljø 

HMS avvik Ingen HMS avvik i 1. tertial skyldes 
nedstengning av skolen. Bedre kulturen for å melde avvik 

Kvalitets avvik Flere kvalitets avvik er meldt inn i 
forhold til samme periode i 2019. Større fokus på avviksmeldinger 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

På grunn av pandemien har det ikke 
vært mulig å tallfeste dette for 2. tertial.  

Årsverk 2 årsverk er omgjort fra vikariater til 
faste stillinger  

39.3 Vold i nære relasjoner 
Barn og unge skal ha kunnskap om vold, krenkelser, seksualitet og kropp, vold knyttet til 
seksualitet, og vold i nære relasjoner, tilpasset alder og utvikling. 

• Barnehagen skal ha fokus på temaene, ved å snakke med barna om bl.a. normer for 
samhandling og egne grenser, jamfør rammeplan for barnehagen. 

• Skolen skal påse at barn og unge får den nødvendige kunnskapen om temaene, som 
beskrevet i kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. trinn. 

Roligheden skole gjennomførte foreldremøte for hele skolen i uke 6. Her var temaet seksualitet og 
grensesetting. Samme uka hadde alle eleven dette som tema. 
Personalet har gjennomført et fire timers nettkurs om seksuelle overgrep. 
Temaet vil bli tatt opp på alle trinn i forhold til det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». 
Skolen vil benytte opplegget som «Uke sex» utarbeider i uke 6 2021.  

39.4 Heltidskultur 
Vi har noen fagarbeidere og pedagoger som har redusert stilling som følge av delvis uførhet eller 
delvis permisjon på grunn av omsorg for små barn. 
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Fagarbeidere på barnetrinnet har tilbud om 100 % stilling gjennom arbeid i både skole og SFO. 
Alle stillinger på barnetrinnet lyses ut som 100 % stillinger. 
Det er utfordrende å tilby 100 % stilling for fagarbeidere/miljøterapeuter på ungdomstrinnet da 
disse følger elevenes skolerute. Noen miljøterapeuter kombinerer stillingen med andre 
deltidsstillinger i kommunen. 

39.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 1 0 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 1 0 

39.6 Klima/Miljø 
Roligheden skole er selvforsynt med energi ved hjelp av solceller på taket. I samarbeid med 
Frivilligsentralen arbeides det med et prosjekt i forhold til kortreist og bærekraftig mat i elevkantina 
og SFO. 
Skolen deltar i et interkommunalt bekkeprosjekt for å øke ørretbestanden. Dette går ut på at 
elevene adopterer en bekk og kartlegger fysiske forhold og vurderer mulige forbedringstiltak. 
Prosjektet er et samarbeid med Havforskningsinstituttet og næringslivet 

39.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Roligheden skole driver kvalitetsarbeid basert på organisasjonslæring, og vi arbeider bevisst med 
å være en lærende organisasjon der utvikling og læring skjer på arbeidsplassen. 
Koronasituasjonen her medført utvidet digital kompetanse i personalet. 
Roligheden skole har fokus på fagfornyelsen og innføring av ny læreplan og benytter 
Utdanningsdirektoratets kompetanseutviklingsmateriell i dette arbeidet. På grunn av 
koronapandemien har utviklingsarbeidet stått i bero siden 12. mars. 
Skolen har/har hatt en doktorgradsstipendiat i regi av UIA - med demokrati praksis/lærende 
organisasjoner som tema - som har fulgt oss (1.trinn og 7.trinn) gjennom skoleåret og som 
fortsetter høsten 2020. 
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40 Hisøy skole (1416) 

40.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  25 505 26 806 -1 301 -5 

Andre driftsutgifter  1 125 1 337 -212 -19 

Sum utgifter  26 630 28 143 -1 513 -6 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 526 -1 258 -268 -18 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -1 555 -1 725 170 11 

Andre inntekter  -1 046 -1 208 162 15 

Sum inntekter  -4 127 -4 190 64 2 

Sum netto 22 503 23 953 -1 450 -6 

Oppsummering økonomi 

Enheten har fortsatt et merforbruk hovedsakelig på lønn. 
Skolen har i 2020 en klasse mer enn budsjettert på grunn av elevøkning etter 1.10.2019. 
Det har blitt jobbet grundig med å finne løsninger, og vi ser kontinuerlig på effektivisering ift. 
organisering, samt at vi er restriktive med vikarbruk fremover.  

Utgifter 

Enheten har et for høyt merforbruk både på fastlønn og vikarlønn. Det er utfordrende å overholde 
budsjettet, og samtidig kunne utføre de lovpålagte tjenestene. Det gjelder først og fremst fordi flere 
elever har fått tilrådinger fra PPT og påfølgende vedtak om økte ressurser. 
Vi måttet sette inn ressurser for å ivareta enkeltelevers behov. 
For å kunne opprettholde anbefalte smittevernrutiner ift. covid-19, har vi i skole og SFO hatt 
betydelige høyere vikarutgifter enn normalt.  

Inntekter 

Inntektene i forbindelse med foreldrebetalingene til SFO er mindre enn budsjettert. 

40.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Hisøy skole jobber 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 og 
læringsutbytte. 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. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Ingen medarbeider- og brukerundersøkelser er gjennomført i perioden. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøfokuset vårt er basert på 
fleksibilitet og tillit. Dette fremhever medarbeiderne som svært positivt når de beskriver 
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arbeidsmiljøet. 

Tjenester 

Læringsmiljø/ læringsarenaer 
Hisøy skole jobber systematisk med å videreutvikle det arbeidet som skolen har gjennomført 
gjennom det 2-årige vurderingsarbeidet. Dette arbeidet har skolen gjennomført som en skolebasert 
kompetanseutvikling i samarbeid med Høyskolen i Innlandet. Lærerne på hele skolen har prøvd ut 
ulike metoder for å skape gode læringsarenaer og gode underveisvurderinger. Dette arbeidet skal 
forbedre læringsresultatene til elevene. 
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. 
I dette skoleåret er vi med i et DEKOM - prosjekt i regi av UIA. Hovedsatsingsområdet vårt er å 
sette oss godt inn i den nye læreplanen med spesielt fokus på fagfornyelsen som er gjeldende fra 
01.08.20. I dette utviklingsarbeidet jobber vi også skolebasert hvor erfaringsutveksling, utprøving 
på trinnene og refleksjon er sentrale arbeidsformer. 
Målet er å øke personalets digitale kompetanse i tråd med fagfornyelsen. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja, ila. oktober 2020 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2,6 0,61  1,2 

Fravær langtid (%) 6,5 2,44  4,6 

Fravær (%) 9,2 3,05 7 6 

Antall HMS avvik 5 1 3 000 25 

Antall Kvalitets avvik 1 0 3 700 15 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 0  0 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0  0 

Årsverk antall 52,53 56,4  52 

Andel ansatte heltid (%) 70 75.74 55 50 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 0,87 0,89 83 85 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Økningen i fravær har vært flere 
langtidssyke med alvorlig sykdom og 
flere med kroniske plager 

Vanskelig å komme med flere tiltak enn 
de vi iverksetter i dag 

HMS avvik 1 Gjennomført 

Årsverk 

Økningen i antall årsverk skyldes 
overgang fra midlertidige 
stillinger/vikariater, til faste ansettelser. 
Dette for å oppfylle lovpålagte tjenester. 
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Andel ansatte heltid Økt heltid Fordeler ledige stillingsstørrelse på 
dem som har deltid 

Gj.snittlig stillingsstørrelse Økte stillingsstørrelser Fordeler ledige stillingsstørrelse på 
dem som har deltid 

40.3 Vold i nære relasjoner 
Skolen jobber forebyggende med bl.a. LINK og med tverrfaglig tema i den nye lærerplanen 
(livsmestring og folkehelse).  

40.4 Heltidskultur 
Når vi ansetter nye medarbeidere har vi som mål at vi ikke skal ansette i deltidsstillinger. 
Tiltak vil kunne være at det ikke gis permisjoner til reduserte stillinger, og at vi kun tilbyr 100 % 
stillinger ved tilsettinger. 

40.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 4 1 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert o 0 

40.6 Klima/Miljø 
Vi jobber bevisst med avfallssortering. Vi har kjøpt inn nye avfallsdunker som gjør sorteringen 
lettere. Skolen er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

40.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Enheten har jobbet systematisk og strukturert med det psykososiale miljøet til elevene. Gjennom 
skolebasert kompetanseutvikling med sterk fokus på den nye læreplanen vil personalet, både 
pedagoger og fagarbeidere, utvikle en bevisst god praksis som øker elevenes læringsutbytte både 
sosialt og faglig. 
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41 Eydehavn skole (1417) 

41.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  8 249 8 145 104 1 

Andre driftsutgifter  440 488 -48 -11 

Sum utgifter  8 689 8 633 57 1 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -414 -398 -15 -4 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -238 -433 194 82 

Andre inntekter  -236 -378 143 61 

Sum inntekter  -888 -1 210 322 36 

Sum netto 7 802 7 423 379 5 

Oppsummering økonomi 

Vi ligger greit innenfor budsjett 2. tertial. Sykelønnsrefusjoner er en vesentlig årsak til dette 
samtidig som vi har klart oss denne perioden uten å økte vikarutgifter. Usikkert hvor lenge det går 
hvis fraværet øker. 
Vi vil neste tertial ha noe mer økte utgifter til læremidler pga. ny læreplan.  

Utgifter 

Vi har noe mer utgifter rundt digitale ressurser og andre læremidler pga. ny læreplan.. 

Inntekter 

Vi har hatt økt sykelønnsrefusjon denne perioden som følge av langtidssykemeldte. 

41.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Selv om forberedelser til ny læreplan har blitt annerledes/amputert i vår har vi kommet godt i gang 
dette skoleåret med flere viktige emner av det som er nytt. 
I arbeid med livsmestring og folkehelse har vi på foreldremøter orientert om hvordan vi jobber og 
hvor viktig dette er. Samarbeidet med hjemmet er avgjørende. Sosiale læringsmål vi jobber med, 
skal være kjent for hjemmet. Det vil da være større mulighet for suksess. Øvelse i god livsmestring 
pågår og varer ikke bare mellom 8:30 og 14:00. 
Eydehavn skole har mange prosjekt rundt læring og handling for bærekraftig utvikling. Vi bruker 
nærmiljøet som utgangspunkt for å forstå hvordan økosystem og naturen fungerer og er sårbar for 
endringer. Biologisk mangfold trues hvis endringer skjer for raskt og leveområder og urørt natur 
forsvinner/bygges ned. 
For å få til et fungerende system for kildesortering helt frem til gjenvinningsstasjonen, har vi hatt et 
samarbeidsprosjekt med renhold i kommunen. Miljørådgiver i kommunen er involvert og kanskje 
kan andre enheter dra nytte av våre erfaringer. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Ansatte på Eydehavn skole har svart i siste medarbeiderundersøkelse at de opplever stor 
medvirkning i utvikling av sin pedagogiske praksis. 
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Elev- og foreldreundersøkelsene forberedes, og vi tar sikte på å bli ferdige i løpet av oktober. 
I siste elevundersøkelsen svarte ingen elever at de hadde blitt mobbet! 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Da verneombudet hos oss er fraværende har HMS-arbeidet fortsatt med tillitsvalgt. Vi har innført 
en mer fleksibel arbeidstid for ansatte som følge av få pauser gjennom skoledagen. 
Smittevernstiltakene fungerer greit på vår skole, ikke minst på grunn av skolebygget. Foreløpig er 
det lite fravær. Beredskapsplaner og kontinuitetsplaner utarbeidet. 
Enkelte ansatte har etter behov fått noe av arbeidstiden for å trene forebyggende mot 
belastningsskader som følge av jobben. 

Tjenester 

Vi klarer gi elevene et tilnærmet normalt opplæringstilbud tross pålagte smitteverntiltak. 
Det har vært fokus på å benytter BTI-verktøyene vi har tilgjengelig for tidlig innsats og systematisk 
oppfølging. Vi klarer gi mange elever tilpasset opplæring i den undervisningen vi gir i klassen. Når 
vi er i tvil om de får et tilfredsstillende utbytte, lages et undringsnotat som blir grunnlag for endring 
og drøfting i ressursteam. 
Vi har et tett samarbeid med FAU og har gjennomført foreldremøte i høst separat på alle trinn. 
Rektor har innlegg hvor om ny læreplan hvor livsmestring har vært spesielt tatt opp. Hvordan få til 
et godt skole/hjem samarbeid, er også tatt opp. 
Da vi har god erfaring med «dropinmetoden» (www.dropinmetoden.no) fortsetter vi med denne i 
arbeidet med godt læringsmiljø, og for å hjelpe elever i en positiv elevrolle. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,6 0  2 

Fravær langtid (%) 5,9 4,5  4 

Fravær (%) 7,5 4,5 7 6 

Antall HMS avvik 2 1 3 000 7 

Antall Kvalitets avvik 2 1 3 700 7 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 0  0 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0  0 

Årsverk antall 16,7 16,9  16,9 

Andel ansatte heltid (%) 74 75 55 80 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 89 89 83 89 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær -3  

HMS avvik -1 Er redd det har blitt for dårlig 
rapportering her. Vi hadde god 
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opplæring i forrige system (Kravik) men 
har ikke fått hatt det i nytt system. 
Kontinuitet ved systemskifter er en 
utfordring. 

Kvalitets avvik -1  

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 
Avvik mht. spes.ped blir først synlig 
senere i året da vi skjevdeler noen av 
årstimene og tar igjen når noen mistes. 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper   

41.3 Vold i nære relasjoner 
Eydehavn skole har et tett samarbeid med BTI-leder i vårt område, barnevern, ABUP, PPT og 
Familietjenesten for å ivareta barna hjemme, i fritiden og på skolen. Vi bruker undringsnotat, 
hyppige elevsamtaler og observerer aktivt. Anonyme drøftinger med familietjenesten har vært 
spesielt nyttig. Vi har savnet en stabil helsesykepleiertjeneste, men det er på plass nå. Hun og 
sosiallærer vil bli spesielt inkludert i dette arbeidet. 

41.4 Heltidskultur 
Med 75 % av personalet i 100 % stilling og gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 89 % har vi en god 
heltidskultur hos oss. Vi ser hvor stabilt dette blir for elevene og hvordan informasjon, utvikling og 
opplæring fungerer bedre. 

41.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 1 0 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

Vi jobber systematisk etter dropinmetoden for å forebygge en uheldig/uønsket elevrolle. (se mer på www.dropinmetoden.no) 

41.6 Klima/Miljø 
Som ledd i bærekraftig opplæring og ikke minst handling har vi hatt et samarbeid renhold og Agder 
renovasjon for å få til en bedre kildesortering helt til gjenvinningsstasjonen. Kommunens 
klimarådgiver er også involvert, og kanskje kan andre miljøfyrtårn i kommunen adoptere noe av 
vårt system. 

41.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
I det pedagogisk utviklingsarbeid med forberedelser og evaluering av undervisningen fokusere vi 
hva den nye i læreplanen krever av oss med bruk av digitale verktøy og ferdigheter for fremtiden. I 
samarbeidet med CCE v/Paul Collard (www.creativitycultureeducation.org) har vi sett på hva som 
karakteriserer et høyt funksjonelt arbeidslokale og hvilke kreative ferdigheter som er avgjørende og 
kan øves opp. 
Den nye måten å tenke utforskende læring på med fokus på de tre tverrfaglige emnene fra 
læreplanen har endret behovet for læremidler og metode. Den digitale revolusjonen i skolen krever 
mye støtte til pedagogene og det blir gjort mange individuelle tilpasninger for å trygge de i 
praksisendringene som må til. 
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42 Flosta skole (1418) 

42.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  7 853 7 320 533 7 

Andre driftsutgifter  313 305 8 3 

Sum utgifter  8 166 7 625 541 7 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -480 -420 -59 -12 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -87 -388 301 346 

Andre inntekter  -584 -519 -65 -11 

Sum inntekter  -1 151 -1 327 177 15 

Sum netto 7 015 6 297 718 10 

Oppsummering økonomi 

Regnskapet for 2. tertial viser at enheten har brukt 10 % mindre penger enn budsjettert. Dette 
skyldes i likhet med 1. tertial et sammenfall av reduserte utgifter og større inntekter enn budsjettet 
for perioden, og er også et resultat av skolestengingen i forbindelse med koronapandemien. 

Utgifter 

Enheten har kontroll på den store lønnsposten fastlønn. Skolen har vært stengt pga. 
koronapandemien og har derfor brukt mindre enn budsjettert på lønn til vikarer, ekstrahjelp og 
overtidslønn. 

Inntekter 

Enheten har også i 2. tertial fått inn et stort etterslep av sykelønnsrefusjoner. 

42.2 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 PLF-møter. 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 2020. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder (2019): 
• 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) 
 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. 
 Tørre å organisere elevgruppene på nye måter (på tvers av trinn og forutsetninger) for 

bedre å kunne ivareta alle elever. 
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 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 2019 viser at vi fortsatt leverer en tjeneste av høy kvalitet. Scoren viser at det 
er kun små endringer innenfor indeksene sammenlignet med 2018, og at vi fortsatt samlet sett 
ligger over landsgjennomsnittet. Elevundersøkelsen har vært drøftet i personalet, elevrådet og i 
samarbeidsutvalget (SU). 2 brukerundersøkelser skal gjennomføres denne høsten 
- elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten fremholder verdien av en heltidskultur som grunnlag for å sikre god tjenestekvalitet. Høy 
andel tilstedeværelse øker muligheten til å løse skolens oppgaver sammen og skape et 
mestringsklima med gode relasjoner, tillit og støtte - et profesjonelt læringsfellesskap. 

Tjenester 

Ingen vesentlige avvik ift skolens satsings- og utviklingsområder i perioden mai-aug til tross for at 
skolen har vært på smitteverntiltak gult nivå i folkehelseinstituttets trafikklysmodell siden SFO-
oppstart 3. august. Vi har riktignok måttet redusere innsatsen noe når det gjelder satsings- og 
utviklingsområder nevnt i virksomhetsplanen siden alle Arendalsskolene er i gang med 
desentralisert kompetanseheving (DEKOMP) innenfor IKT i samarbeid med UiA ifm innføringen av 
de nye læreplanene. Enheten har dessuten måttet selv bruke mye tid på kompetanseheving på 
den nye læreplanen som ikke dekkes av ovennevnte samarbeid med UiA. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? NEI 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2,4 0,2  1,5 

Fravær langtid (%) 14,9 8,0  4,5 

Fravær (%) 17,3 8,2 7 6 

Antall HMS avvik 17 1 3 000 20 

Antall Kvalitets avvik 0 0 3 700 10 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 0   

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0   

Årsverk antall 14,8 14,9   

Andel ansatte heltid (%) 81 82 55 81 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 91 93 83 91 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Andelen langtidssykemeldte fører til at 
enheten ligger litt over målsetningen 
totalt sett. 

Langtidsfraværet er ikke relatert til 
arbeidsplassen. Oppfølging av 
sykemeldte er i tråd med kommunens 
retningslinjer. 

HMS avvik 
Ikke i nærheten av målsetningen, men 
det henger nok også sammen med 
covid-19 og skolestengingen. 

 

Kvalitets avvik 
Ikke i nærheten av målsetningen, men 
det henger nok også sammen med 
covid-19 og skolestengingen. 

 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

Ingen avvik.  

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper Ingen avvik.  

Årsverk Liten endring.  

Andel ansatte heltid Iht. målsetning.  

Gj.snittlig stillingsstørrelse Iht. målsetning.  

42.3 Vold i nære relasjoner 
Antall saker enheten har hatt til Barnehuset de siste årene gir en pekepinn på at både ansatte, og 
elevene selv, har kunnskap om temaene. I tillegg har hele personalet gjennomført nettkurset «Alt 
det jeg er» (En digital kunnskapsreise for lærere og lærerstudenter om tema vold og seksuelle 
overgrep), noe som ytterligere har økt kompetansen til ansatte. Elisabeth Nærestad (BTI-leder) har 
vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Hun var dessuten sammen med oss en 1/2 
planleggingsdag før skolestarten i år for å øke kunnskapen om BTI-arbeidet både lokalt og sentralt. 

42.4 Heltidskultur 
Enheten har i en årrekke fremholdt verdien av en heltidskultur som grunnlag for å sikre god 
tjenestekvalitet. Høy andel tilstedeværelse øker muligheten til å løse skolens oppgaver sammen og 
skape et mestringsklima med gode relasjoner, tillit og støtte - et profesjonelt læringsfellesskap. 
Dette har vi lykkes godt med gjennom: 

• Godt samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgt, leder og ansatte 
• Økt kompetanse om heltidskultur hos alle ansatte 
• Ansatte som nesten uten unntak både kan og vil jobbe 100 % 

42.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 0 0 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

42.6 Klima/Miljø 
Skolens arbeid med klima/miljø går frem av vedlagte handlingsplan. Koronapandemien har 
selvfølgelig lagt en demper på dette arbeidet også i 2. tertial. 
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42.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Ingen tid til innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring i 2. tertial utover å ivareta smitteverntiltak 
ifm covid-19 og innføring av ny læreplan. 
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43 Moltemyr skole (1419) 

43.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  25 764 28 059 -2 296 -9 

Andre driftsutgifter  2 056 2 418 -363 -18 

Sum utgifter  27 819 30 478 -2 658 -10 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -821 -767 -54 -7 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -935 -2 526 1 591 170 

Andre inntekter  -1 518 -1 831 314 21 

Sum inntekter  -3 274 -5 125 1 851 57 

Sum netto 24 545 25 353 -807 -3 

Oppsummering økonomi 

Enheten ser at det blir svært krevende å styre mot balanse i 2020. 
Enheten har budsjettert med større inntekter i forhold til IMDI-midler, hvor enheten forskutterer 
lønnsmidler på statlige refusjoner, enn det som er realistisk. Avviket skyldes i hovedsak 
nedstengningen i mars. Enheten har nå justert personalsituasjonen, men effekten kommer ikke fult 
ut før september. Merforbruk på lønn til vikarer og fastlønn er nå under kontroll, men etterslepet fra 
1. tertial er stort, og det vil bli svært krevende å hente det inn før regnskapsavslutning. 
Det vil ikke være mulig å opprettholde kvalitet eller lovlighet på tjenestene, spesielt rundt elever 
med store hjelpebehov med ytterlige justeringer i pedagogisk personale. 
Enheten bruker marginalt med penger utover lønnsmidler.  

Utgifter 

Mye av merforbruket på Moltemyr forklares av avvik på Refusjon fra staten. Refusjon som ikke er 
tilgjengelig på grunn av nedstengning og organisering på gult nivå. 
Enheten har flere elever som har behov som ikke kan imøtekommes forsvarlig i ordinær tilpasset 
undervisning, eller i allerede organisert spesialundervisning. Dette er svært lønnsdrivende, og tiltak 
må hele veien vurderes opp mot elevens rett til et forsvarlig og lovlig opplæringstilbud. Enheten 
kjøpe i denne sammenheng tiltak fra private aktører og Fylkeskommunen. 
Det er også avvik på lønnsmidler sett opp mot etterslep på refusjoner for sykelønn, foreldrepenger 
og utgifter knyttet til gjesteelever. 
Det investeres lite i 2020, og etterslepet på innkjøp av inventar og utstyr øker ytterlig. Nødvendig 
vedlikehold av utstyr har blitt gjennomført. Det har i den forbindelse vært nødvendig å oppgradere 
fire digitale tavler. Dette er kostbart, men enheten har fortsatt mindreforbruk på innkjøp og 
investeringer. 
Det er ikke rom for store investeringer i nye læremidler i 2020, selv om det innføres nye læreplaner 
fra høsten. Dette skaper fortsatt bekymring. 
Pandemien har påført enheten merutgifter. Det har vært nødvendig å leie lokaler eksternt for å 
kunne ta alle elevene tilbake på skolen. På Moltemyr skole er vi 20 klasser, men har bare 19 
ordinære klasserom. Dette betyr at elevene flytter mye rundt i løpet av dagen. Ekstra kostnader har 
passer 250 000 kroner.  
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Inntekter 

Enheten forskutterer lønnsmidler på statlige refusjoner, noe som normalt vises som merforbruk i 
periodisert budsjett. Treg saksbehandling hos staten gjør at enheten får uforholdsmessig stort i 
avvik i april, men normalt vil dette i all hovedsak hentes inn i løpet av året og avviket hentes inn. 
Planlagte tiltak har i år ikke vært mulig å gjennomføre, noe som påvirker refusjonene negativt. 
Enheten vil få mindre penger til rådighet i år enn tidligere. Da det ble klart at skolene skulle starte 
opp på gult nivå, ble det tatt grep og gjort justeringer i personalsituasjonen. Utgiftene har likevel 
vært større enn inntektene. 
Enheten har mottatt sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger, men har fortsatt et relativt stort 
etterslep her. 
Enheten leier ut personell til SMI-skolen. Dette vil generere noe inntekter. 
Enheten har også forskuttert lønnsmidler til gjesteelever. 
Det forventes også refusjoner fra staten i forhold til lærere i etterutdanning. 

43.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Moltemyr skole har gjennom 2020 fortsatt samarbeidet med Agder Arbeidsmiljø med tanke på å 
jobbe proaktivt i et arbeidsmiljø med stor turnover de siste årene, både i ledelse og personell. Det 
har vært viktig å avklare roller og forventninger og å samle organisasjonen om felles mål og 
utvikling. Dette arbeidet er ikke ferdig, men det har i stor grad stoppet opp nå etter 13. mars. 
Arbeidet fortsetter så snart det lar seg gjøre. 
Arbeidet med arbeidsmiljøet sees nå i sammenheng med Læringsmiljøprosjektet i regi av UDIR, 
som Moltemyr deltar i sammen med Birkenlund og Stuenes.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten har gjennomført medarbeidersamtaler, og tatt innspill gitt her inn i planlegging av 
skoleåret 20/21. 
Ingen øvrige brukerundersøkelser er gjennomført 2. tertial, men Ståstedsanalysen (UDIR) er 
planlagt gjennomført uke 41. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Utover samarbeidet med Agder arbeidsmiljø, er det ikke gjennomført spesielle tiltak. 
Fra og med 13. mars har det selvsagt vært stort fokus på å forebygge og hindre smittespredning, 
og samtidig i vareta ansatte i risikogruppen på en god måte. Tilrettelegging er på plass, og vi har 
så langt ikke hatt noen sykmeldte på grunn av covid-19. 
Det er ikke gjennomført ordinær vernerunde i 2. tertial, hovedfokus har vært på å få til en god 
organisering rundt situasjonen med covid-19. Her har tillitsvalgte og HMS-utvalget vært involvert 
underveis. Vi har også samarbeidet med smittevernskoordinator og Arendal Eiendom for å få på 
plass gode løsninger. Dette har vært et godt og konstruktivt samarbeid.  

Tjenester 

Enheten har frem til 13. mars jobbet med satsingsområdene som forutsatt i Virksomhetsplanen for 
2020. I høst har det vært fokus på Fagfornyelsen og Læringsmiljøprosjektet. 
BTI er blitt en integrert del av måten skolen jobber på, og verktøyene er tatt i bruk. 
Skole-hjemsamarbeidet har blitt styrket siden 13. mars, foreldremøter og møter i FAU har vært 
gjennomført i høst, men SU har ikke vært samlet ennå. Det vil bli satt opp møteplan på 
førstkommende FAU-møte. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2,0 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 3,1 9,4  3,0 

Fravær (%) 5,1 6 7 5 

Antall HMS avvik 3 7 3 000 10 

Antall Kvalitets avvik 2 3 3 700 10 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 27,5  0 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0  0 

Årsverk antall 52,9 48  48 

Andel ansatte heltid (%) 60 86 55 86 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 88 85 83 88 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Marginal endring Det er ikke meldt at fravær er relatert til 
forhold på arbeidsplassen 

HMS avvik Det meldes få avvik til tross for kursing Følges opp etter ståstedsanalysen 

Kvalitets avvik Det meldes få avvik til tross for kursing Følges opp etter ståstedsanalysen 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

På gult nivå gis all spesialundervisning i 
klassen. 

Ingen spesielle tiltak - fravær er ikke til 
å unngå. Eleven har nesten alltid bedre 
læringsvilkår i klassen med kjent lærer, 
enn med tilfeldig spes-vikar. 

Årsverk Reduksjon Ytterlig reduksjon nødvendig 

Andel ansatte heltid Vi er godt fornøyd Ingen tiltak 

Gj.snittlig stillingsstørrelse vi er godt fornøyd Ingen tiltak 

43.3 Vold i nære relasjoner 
På Moltemyr er de ansatte tett på livene til barna som er elever her, men også tett på familiene. 
Det er kultur for å involvere seg litt ekstra, og de voksne blir ofte viktige støttespillere i barnas 
oppvekst, spesielt når det blir vanskelig. Vi er vante med å samarbeide på tvers av kommunale 
tjenester på Moltemyr, og vi opplever samarbeidet som godt. Det har alltid vært lav terskel på 
Moltemyr for å bry seg. 
De ansatte har over flere år fått hevet sin kompetanse gjennom kurs og opplæring, blant annet 
gjennom et samarbeid med RVTS. Flere av våre ansatte innehar kompetanse på feltet, og deler 
gjerne sin kompetanse i kollegiet. 
Moltemyr skole jobber med å ferdigstille lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og har i 
løpet av april gjennomført kurspakken Alt det jeg er.  
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43.4 Heltidskultur 
Enheten har fokus på heltidskultur. På Moltemyr jobber vi for å ha flest mulig ansatte på jobb hver 
dag, fortrinnsvis i hele stillinger. Det er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester at elever 
og foresatte møter de samme menneskene hver dag. Dette skaper trygghet i relasjonene, og det 
hever samtidig kvaliteten på samarbeidsoppgaver internt. 
Moltemyr opplever å lykkes i dette arbeidet. 

43.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 2 2 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 2 0 

43.6 Klima/Miljø 
Moltemyr skole jobber med Miljøfyrtårns-sertifisering. Det er investert i nytt kildesorteringssystem, 
og det har vært foretatt omfattende opprydning i enhetens lokaler. 
Enheten leter stadig etter muligheter for å gjøre arbeidsplassen til et bedre sted å være for både 
ansatte og elever, og samtidig strebe mot en så klimanøytral arbeidsplass som mulig. 
Moltemyr er en gammel skole med utfordringer på ventilasjon. Dette medfører utfordringer med 
inneklima. Viser her til elevundersøkelsen om fysiske forhold på skolen. 
Moltemyr skole ligger sentralt plassert i oppvekstområdet, og det er ingen elever som er avhengig 
av vanlig skoleskyss. Det er imidlertid for mange av elevene som daglig blir kjørt til skolen. 
Moltemyr vil i 2020 sammen med FAU jobbe for å ned dette antallet. Vi har i andre kvartal hatt en 
trafikkaksjon. 

43.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Skolene i Arendal står foran innføring av nye Læreplaner i 2020, så også Moltemyr. 
Dette er i seg selv et stort og omfattende endringsarbeid som omfatter hele virksomheten vår. I 
den forbindelse jobbes det med å ta i bruk strukturen og verktøyene i Office 365 på hele enheten: 
One Drive, SharePoint, One Note, Teams, etc. 
Arendal kommune er i gang med å implementere BTI-modellen. Moltemyr skole har aktivt startet 
implementeringsarbeidet på egen enhet, og tatt i bruk mange av verktøyene. 
Fra og med 13. mars har aktiviteten på de digitale plattformene skutt fart, og vi har vært nødt til å 
finne og utvikle nye samarbeidsformer. 
Moltemyr skole er kommet godt i gang med Fagfornyelsen. Samtidig er vi i gang med 
Læringsmiljø-prosjektet i regi av UDIR. Dette er to store og omfattende utviklingsarbeid, som 
sammen med samarbeidet med Agder arbeidsmiljø vil være bærebjelkene i vår arbeid i lang tid 
fremover. 
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44 Myra skole (1420) 

44.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  14 233 14 508 -275 -2 

Andre driftsutgifter  1 085 891 194 18 

Sum utgifter  15 318 15 399 -81 -1 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 083 -648 -435 -40 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -342 -866 524 153 

Andre inntekter  -140 -473 333 238 

Sum inntekter  -1 565 -1 987 422 27 

Sum netto 13 753 13 412 341 2 

Oppsummering økonomi 

Vi har hatt justering av ansatte fra 01.08.2020. Vi har ikke gjort hele innkjøpet i forhold til 
lærebøker/ læreverk og annet utstyr (digitalt). I tillegg har vi fortsatt mer refusjon i form av sykelønn 
enn budsjettert. Innkjøp av læremidler: I og med elevene nå har fått IPad/ PC, er det holdt igjen 
midler til kjøp av digitale læremidler. 
Fortsatt er det færre elever på SFO enn budsjettert. Det vil bli en justering av budsjettet for SFO for 
2021. 
Det er fortsatt høyere fravær på grunn av koronapandemien. Det er strenge regler for symptomer 
og jobbnærvær. 

Utgifter 

Vi har fortsatt større utgifter til vikar enn budsjettert. 
Vi har stort avvik på plussiden når det gjelder andre utgifter. Dette på grunn av at vi ikke har gjort 
alle innkjøp ennå, på grunn av digitaliseringen i Arendalsskolen.  

Inntekter 

Vi har forholdsvis store avvik i forhold til brukerbetalinger og matinnkjøp SFO. Dette vil bli justert på 
neste års budsjett. 
Sykelønnsrefusjonen er større enn budsjettert. 

44.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vi har jobbet med ny læreplan i form av lærende møter - ved å følge kompetansepakka til UDIR. 
Dette ble satt på vent, da pandemien slo til i mars. Intensjonen etter nedstenging av skolen var at 
lærerne skulle jobbe videre ved møter på TEAMS. I tillegg ble alle ansatte pålagt å gjennomføre et 
kurs i avdekking av vold og overgrep - felles for alle skolene i Arendal. Erfaring fra tiden med 
hjemmekontor og hjemmeskole, var at lærerne la sine ressurser i egen/felles læring i forhold til å 
forberede, gjennomføre og etterarbeid av undervisning på digitale kanaler. I tillegg hadde de tett 
oppfølging av enkeltelever via telefon, TEAMS og its Learning. 
Plan mot vold og trusler ble tatt opp igjen på planleggingsdag i august. Så lenge det fortsatt er krav 
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om minimum en meters avstand, fikk vi kun demonstrert et par grep fra vergekurset. Ansatte fikk 
ikke øvd som planlagt. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse ved Myra skole i år. Tilbakemeldingene i 
HMS-møtene (som vi har hatt jevnlig) viser at det er bra arbeidsmiljø, men at ansatte opplever et 
stort arbeidstrykk for tiden. 
Det har heller ikke vært elevundersøkelse siden sist høst. Elevrådet melder om et godt skolemiljø, 
selv om det er enkelthendelser på skolen som vi tar fortløpende tak i. Vi har satt i gang TL 
(trivselsledere) på skolen igjen, for å gi et bredere aktivitetstilbud til elevene. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi jobber for heltidskultur, med mål om flest mulig 100 % stillinger. Samtidig har vi fokus på 
tilrettelegging for ansatte som trenger det. Avdelingslederne skole/SFO har jevnlig møter med 
ansatte - både de som er i jobb og de som er sykmeldte. 
Enheten har vært god på å arrangere felles sosiale sammenkomster for alle ansatte, ikke bare til 
jul og før sommerferien. 
Det er jevnlig HMS-møter som tar opp avvik, jobber med beredskapsplaner og er med på å justere 
arbeidshverdagen. 
Vernerunden ble foretatt mandag 31.08.2020. I år hadde vi også innkalt elevrådsleder til å delta på 
vernerunden. 

Tjenester 

BTI 
Vi har et lederteam for BTI- arbeidet ved skolen, der spes.ped. koordinator også koordinerer BTI 
arbeidet. Denne kaller inn til møter og skriver referat. 
Læringsmiljø 
Vi har et aktivt elevråd som tar opp ulike type saker. Rektor deltar i disse møtene ved innkalling. 
Det jobbes aktivt med læringsmiljø og organisering av ressurser, slik at det slår positivt ut for 
læringsmiljøet. Det er aktivt bruk av forventninger til elevene, både i forhold til adferd og 
arbeidsinnsats. 
Skole- hjem samarbeid ivaretas med jevnlig informasjonsflyt via Visma Flyt, foreldremøter, FAU og 
SU- møter. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? 31.08.2020 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 0,8 1,25  1 

Fravær langtid (%) 2,56 6,79  6 

Fravær (%) 3,35 8,04 7 7 

Antall HMS avvik 3 15 3 000 30 

Antall Kvalitets avvik 3 0 3 700 30 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

0    

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper 0    

Årsverk antall 34,27 28,63   

Andel ansatte heltid (%) 50 73,5 55 80 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 85,6 81,8 83 90 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær langtidsfravær har økt 
Ingen spesifikke tiltak, da fraværet 
skyldes andre forhold enn 
arbeidsplassen 

HMS avvik HMS avvik har økt- Avvikene har blitt fulgt opp med møter 
og har blitt lukket 

Kvalitets avvik Det har ikke vært meldt om avvik Oppfordres til å melde avvik 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

ingen avvik meldt - det kan skyldes 
korona og hjemmeskole 

Spes.ped koordinator følger aktivt med 
på ressursfordeling og oppfølging. Det 
settes inn vikar. 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper Ingen avvik meldt 

Det har vært en nøye vurdering i 
fordeling av ressurser. Ressursene skal 
også kunne variere i løpet av året etter 
endret behov. 

Årsverk Antall årsverk har gått ned En bevisst nedstyring, på grunn av 
budsjett. 

Andel ansatte heltid Antall heltid har gått opp Dette på grunn av færre ansatte 

Gj.snittlig stillingsstørrelse Gj.snittlig stillingsstørrelse har gått ned 
Stillingsstørrelse har gått ned på grunn 
av omplassering. Vi har ikke økonomi til 
å øke stillingsprosentene. 

44.3 Vold i nære relasjoner 
Vi har deltatt på nettbasert kurs. Temaet har blitt tatt opp på fellesmøter. Temaet ligger inne i det 
tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. 

44.4 Heltidskultur 
Det oppfordres til å søke 100 % stillinger. Utfordringen med deltidsstillinger er størst i forhold til de 
som har tilrettelagt arbeidsplass, noe som er mest brukt i forhold til 
assistentstillinger/fagarbeiderstillinger. I tillegg fikk vi overført tre ansatte fra andre enheter i 
kommunen. De fikk kun ansettelse i den stillingsprosenten de i utgangspunktet eide i Arendal 
kommune. 



Tertialrapport 2 - 2020 154(205) 

44.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 3 1 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

44.6 Klima/Miljø 
Vi er en del av Miljøfyrtårn - opplegget til Arendal kommune. 
I tillegg arbeides det i klassene jevnlig med tema miljø, klima og bærekraft. 

44.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Her jobber vi med fagfornyelsen og kvalitetsforbedring i forhold til felles DEKOM -satsing for 
skolene i Arendal kommune. I tillegg prøver vi ut digitale ressurser i opplæringen, da elevene i høst 
får utdelt Ipader og PC er. 
Vi jobber med å lage Arendalsskolens kvalitetsplan for skolemiljø til vårt arbeidsdokument i tillegg 
til at vi skal kurses i Mitt valg. Vi har også meldt oss på Trivsels Leder opplegget igjen. 
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45 Nesheim skole (1421) 

45.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  6 985 8 252 -1 267 -18 

Andre driftsutgifter  369 303 65 18 

Sum utgifter  7 354 8 556 -1 202 -16 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -488 -386 -102 -21 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -53 -1 225 1 171 2 209 

Andre inntekter  -169 -72 -98 -58 

Sum inntekter  -711 -1 683 972 137 

Sum netto 6 643 6 873 -230 -3 

Oppsummering økonomi 

Mer forbruket fra første tertial til andretertial har ikke økt nevneverdig. Det er fremdeles en negativ 
differanse på brukerbetalinger sfo som skyldes nedgang i antall brukere. Vi mangler fremdeles 
refusjoner når det gjelder gjesteelever. Noe av underskuddet skyldes også periodisering i forhold til 
sykelønnsrefusjoner. På grunn av omplassering i forhold til overtallighet i kommunen har vi fått noe 
økte lønnsutgifter. Vi har spart inn noe på driftsbudsjettet. Det ble økte lønnsutgifter da skolen 
åpnet og vi skulle opprettholde kohorter på 15 samt vikarbruk i sfo for å avvikle ferie. 

Utgifter 

Lønnsutgifter er større enn budsjettert, men dekkes stort sett inn av sykelønnsrefusjoner. 
Det ble økte lønnsutgifter i perioden vi var i rød sone og måtte dele klasser i kohorter.  

Inntekter 

Manglende inntekter på grunn av nedgang i elevtall. 
Sykelønnsrefusjoner kompenserer stort sett lønnsutgiftene. Noe periodisering må påregnes. 
Mangler refusjoner fra gjesteelever.  

45.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Denne tertial har vi fortsatt med arbeidet med å forbedre kommunikasjon og samhandling mellom 
ledelse og kolleger. Morgenmøtene er erstattet med informasjon via læringsplattformen its 
learning. Vi har arbeidet med fastere struktur på teammøtene og personalmøtene. Det skrives 
sakslister og møtereferater som er lett tilgjengelig for de ansatte på its learning. 
Vi arbeider videre med etisk bevissthet og rom for refleksjon. Agder arbeidsmiljø hadde en halv 
dag med arbeidstakers plikter og rettigheter på planleggingsdagene i august. Det legges til rette for 
refleksjon i du ulike fagmøtene. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har fortsatt med arbeidet med å sikre god informasjonsflyt og rolleavklaring. Vi har arbeidet med 
å kunne legge til rette for samarbeidsmøter med pedagoger og fagarbeidere. Agder arbeidsmiljø 
har gjennom våren og høsten bidratt på våre ukentlige HMS og kvalitetsutvalgsmøter. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi arbeider med å kvalitetssikre og vedlikeholde det arbeidet som er påbegynt i forhold til de 
funnene som ble gjort i Agder arbeidsmiljø sin undersøkelse. Sykefraværet har gått ned og de har 
blitt mer stabilt blant de ansatte. Det arbeides med god informasjonsflyt, og mer tid til samarbeid. 
Koronasituasjonen har ført til at de uformelle møteplassene for ansatte i løpet av arbeidsdagen har 
blitt færre og vi må tenke nytt i forhold til å ivareta dette behovet.. 

Tjenester 

Skolen har i siste tertial arbeid med fagfornyelsen, Vi har hatt spesielt fokus på fagplanene og tatt i 
bruk det digitale verktøyet som utdanningsdirektoratet har utviklet. Det er et arbeid som tar tid og 
de fleste fagmøtene utover høsten går med til dette. Vi har innført årsplaner på alle trinn i Mitt valg 
og skulle hatt et foreldremøte i høst som enda en gang er utsatt grunnet korona. Alle klasser har 
timeplanfestet en time med Mitt valg i uken. Vi arbeider med det psykososiale læringsmiljøet på 
skolen og har hatt spesielt fokus på krenkende språkbruk. Vi har også dette som tema ukentlig på 
personalmøtene. De ansatte har tatt i bruk undringsnotat som metode og vi har fått på plass BTI-
kontakt og sosiallærerfunksjon som arbeider med dette. Vi har innført ukentlige møter hvor saker 
som omhandler det psykososiale miljøet ved skolen drøftes. Kvalitetsplanen er innført og gjort 
kjent blant de ansatte og skal arbeides med utover året. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1.20 1,25  0,7 

Fravær langtid (%) 10,59 17,27  2,0 

Fravær (%) 11.79 18,51 7 2,7 

Antall HMS avvik 1 1 3 000 10 

Antall Kvalitets avvik 1 1 3 700 10 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 0  0 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0  0 

Årsverk antall 16,1 16,1  16 

Andel ansatte heltid (%) 68,4 68,2 55 80 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 85 84,9 83 85 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Vi har fått ned fraværet når det gjelder 
langtidssykemeldte. Fraværet har vært 
lavt i høst. Noe fravær grunnet korona. 

Det har vært jobbet med avklaring for 
flere ansatte i forhold til omplassering i 
andre yrker eller uførepensjon. Vi har 
tett dialog med NAV og bistand fra 
agder arbeidsmiljø 

HMS avvik 

Skolen er gammel og trenger 
renovering. Enkelte ansatte melder at 
det er dårlig ventilasjon. Vi har meldt 
inn dårlig lukt i gymsal. Det er skrevet 
en rapport, men ikke gjort noe tiltak Vi 
har stengt av et klasserom (etter at 2 
ansatte fikk luftveisproblemer) og gjort 
tiltak uten at det har ført til bedring av 

Vi oppfordrer ansatte til å bruke 
avvikssystemet. Alle ansatte har 
kjennskap til bruken. 
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lukt. Saken ligger hos 
hovedverneombud og Arendal 
Eiendom. 

Kvalitets avvik 
Det meldes lite avvik. Denne høsten 
har det blitt meldt et avvik knyttet til 
utagerende elev 

Det er satt inn tiltak som bl.a. omfatter 
veiledning fra ambulerende skoleteam. 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

Vi har hatt sterkt fokus på at disse 
timene skal skjermes så det har vært 
ingen avvik denne tertial 

Hvis en time er mistet, er det blitt tatt 
igjen med en gang. Kontaktlærer har 
rapportert inn til enhetsleder hver 
måned. 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper 

Vi har ikke uforsvarlige pedagogiske 
grupper, men vi har grupper med 
mange utfordringer som det er 
vanskelig for en enkelt pedagog å 
håndtere alene 

Prøver å fordele ressurser så godt man 
kan innenfor de rammer som er gitt 

Årsverk Antall årsverk er noenlunde likt 1. 
tertial. 

VI kan bli nødt til å redusere 40 % 
stilling på Sfo neste skoleår grunnet 
nedgang i barnetall. 

Andel ansatte heltid 

De fleste pedagogene har 100 % 
stilling. Vi deler merkantil med annen 
skole. En deltidsstilling er i 
fødselspermisjon. De resterende 
ønsker ikke å øke sin prosent. 

Vi legger til rette for heltidsstillinger hvis 
det er ønskelig 

Gj.snittlig stillingsstørrelse Vi har forholdvis høyt gjennomsnitt 
Vi skal opprettholde gj. snittet vårt ved 
å motivere og legge til rette for 
heltidsstillinger. 

45.3 Vold i nære relasjoner 
Alle ansatte i virksomheten har gjennomført kurset for ansatte med unntak av de som er i 
permisjon eller heltidssykmeldte. Skolen følger programmet Mitt Valg som er et 
undervisningsopplegg i sosial og emosjonell læring og som også har tema om å sette grenser for 
seg selv. Skolen bruker handlingsveilederen til Arendal kommune ved mistanke om vold. 

45.4 Heltidskultur 
Vi legger til rette for heltidsstillinger i enheten. De som jobber redusert, gjør det etter eget ønske, 
eller fordi de går i et sykevikariat. 

45.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 4 1 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 1 0 

45.6 Klima/Miljø 
Vi prøver å redusere papirbruk ved å øke bruk av lisenser og digitale løsninger. Vi har sluttet å 
dele ut ukeplaner på papir og legger nå disse ut på its learning. Vi kildesorterer. Vi har skolehage. 
Sfo er med i matjungelprosjekt som har fokus på bærekraftig kosthold. Vi oppfordrer elevene som 
kan til å sykle til skolen. 
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45.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Enheten har fortsatt å arbeide med å øke sin digitale kompetanse Skolen bruker nå Its learning i 
undervisningen på alle trinn og på høstens foreldremøter blir foreldre oppfordret til å bruke its 
learning aktivt for å sikre seg informasjon om barnas undervisning og aktiviteter. Personalet har 
kuttet morgenmøtet og leser nå fellesinformasjon på Its learning hver morgen. Dette fungerer bra 
og har frigjort mer tid til å møte elevene om morgenen. Grunnet smittevernreglene har enheten 
vært nødt til å arbeide med rutiner som har påvirket oppstart og avslutning på skoledagen, friminutt 
og inspeksjonsplaner. Vi har dermed fått økt vår kompetanse i å reflektere, forbedre og evaluere 
våre rutiner på en strukturert måte. Dette er kvalitetsfremmende for vår enhet. 
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46 Rykene oppvekstsenter (1422) 

46.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  12 323 13 186 -863 -7 

Andre driftsutgifter  988 1 375 -386 -39 

Sum utgifter  13 311 14 561 -1 250 -9 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 055 -1 242 187 18 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -100 -928 828 828 

Andre inntekter  -193 -358 165 85 

Sum inntekter  -1 349 -2 528 1 179 87 

Sum netto 11 963 12 033 -70 -1 

Oppsummering økonomi 

Enheten styrer mot et budsjett i balanse for 2020. 

Utgifter 

Fravær knyttet til luftveislidelser som ikke er korona, er utfordrende. 

Inntekter 

Litt etterslep på sykelønnsrefusjoner. 

46.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Sammen om framtiden har vært drøftet i skolens HMS- utvalg, lederteam og med tillitsvalgt. 
Enheten har fokus på samarbeid, raushet, delingskultur og et godt læringsmiljø. 
Personalet i skolen og pedagogene i barnehagen har gjennomgått kursing i Traumebevisst 
omsorg, men arbeidet har ikke hatt fullt fokus i kornaperioden.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen skal gjennomføres denne høsten. Resultatene fra 
medarbeider- og brukerundersøkelsen 2019 ble arbeidet med på en felles planleggingsdag for 
barnehage og skole. 
Barnehage 
Barnehagen var ikke tilfreds med tilbakemeldingene fra brukerundersøkelsen 2019 på temaet; 
informasjon og utemiljø. Enheten har arbeidet aktivt for å bedre fremtidig tilbakemelding på 
brukerundersøkelsen. Foreldre er tatt med på råd, veiledning og ansatte har arbeidet med 
tilbakemeldingene samt egne analyser, evalueringer og tiltak. Informasjon ut til foresatte har hatt 
stort fokus, og barnehagen ønsker å bli bedre i bruken av kommunikasjonsverktøyet Vigilo. 
Hjemmesiden blir aktivt brukt for å gi informasjon til foresatte. Det har også vært fokus på «small 
talk» i hente/bringe situasjonene, men på grunn av korona og at henting og levering nå skjer ute, 
har den daglige samtalen blitt noe redusert. 
Fokuset etter medarbeiderundersøkelsen har vært å gi ansatte mestringsfølelse og tillit. 
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Skole 
Skolen opplever gode tilbakemeldinger og ser viktigheten av å involvere foreldre og elevråd i ulike 
prosesser. Skolen opplever et godt mestringsklima blant elever og ansatte. 
Skolen arbeider systematisk med oppfølging og støtte av nytilsatte, og det er satt av fast tid til 
veiledning. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten arbeider kontinuerlig med å utvikle et godt arbeidsmiljø basert på fleksibilitet og tillit. I 
disse koronatidene ser vi at dette er ekstra viktig og at koronasituasjonen har fremmet et godt 
samarbeid mellom tillitsvalgt, HMS- utvalg og ledelse. 
Beredskapsplaner er gjennomgått med hele personalet ved oppstart av nytt skole- og 
barnehageår. 
Vernerunde ble gjennomført i barnehage og skole og samtlige ansatte fikk mulighet til å komme 
med innspill og tilbakemeldinger som er tatt med i rapportene. 
Enheten bruker Raskere frisk til medarbeidere som har behov for dette. 

Tjenester 

BTI 
Verktøyene under BTI `s digitale side, trekkes frem med jevne mellomrom blant ansatte da disse er 
i stadig endring, og enheten har fått nye ansatte som også skal læres opp i bruk av verktøyene. I 
pedagogisk fellestid trekkes f.eks. undringsnotatet frem og en gjennomgår hvordan dette skal 
brukes i undring over atferd som enten gir grunn til bekymring om mobbing/ vold i hjemmet mm. 
Læringsmiljø skole 
Enheten er med i DEKOMP (desentralisert kompetanseutvikling) i regi av UIA og arbeider med å 
sette oss inn i fagfornyelsen i lys av DEKOMP- kursingen samt arbeider systematisk med 
kompetansepakkene utarbeidet av UDIR. I dette utviklingsarbeidet har vi arbeidet på tvers av trinn 
med erfaringsutveksling der vi har utnevnt en ansvarlig lærer som pådriver og motivator. 
Vi har mange ansatte som tar videreutdanning både i regi av kommunen og på eget initiativ i 
fritiden. 
Læringsmiljø barnehage 
Barnehagen arbeider nå med Psykisk Helsefremmende Barnehager, der barns rettigheter, 
ansattes verdigrunnlag og lekemiljø står i fokus. To ped. ledere og ledelsen har gjennomgått 
kursing, og barnehagen har akkurat startet opp dette arbeidet under veiledning av Line Mevold ved 
STYD kommunikasjon.. 
Skole-hjemsamarbeid 
På grunn av koronasituasjonen har de store foreldremøtene utgått denne høsten. Foreldremøtene 
er blitt avholdt klassevis og til ulike tidspunkt. Skolen fortsetter å holde tett kontakt med FAU og 
SU. 
Barnehage-hjemsamarbeid 
På grunn av koronasituasjonen er det blitt avholdt avdelingsvise foreldremøter Barnehagen 
fortsetter å holde tett kontakt med SU, og etter evaluering i sist SU-møte ble en enig om å splitte 
SU møtene for skole og barnehage i to separate møter da barnehagen har behov for flere 
treffpunkter enn skole. (Skole har FAU møtene) 
Det er ikke blitt avholdt Foreldrekaffe denne høsten i barnehagen grunnet koronasituasjonen. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? JA 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 0,9 0,2  0,5 

Fravær langtid (%) 5,4 5,2  1,5 

Fravær (%) 6,3 5,4 7 2 

Antall HMS avvik 14 4 3 000 10 

Antall Kvalitets avvik 0 0 3 700 0 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

2 0  0 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper 0 0  0 

Årsverk antall  36,4   

Andel ansatte heltid (%) 74,3 75 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 96,5 96,5 83 96% 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Henger sammen med koronafravær Tett oppfølging av fravær. 

HMS avvik Kan skyldes periode med hjemmeskole Fortsatt positivt fokus 

Kvalitets avvik Kan skyldes periode med hjemmeskole Fortsatt positivt fokus 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

Ingen avvik  

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper Ingen avvik  

Årsverk Liten endring  

Andel ansatte heltid iht. målsetting 
Fordele ledige stillingsstørrelser på 
dem som har deltid å øsker å øke 
stillingsprosent 

Gj.snittlig stillingsstørrelse iht. målsetting  

46.3 Vold i nære relasjoner 
Enheten har arbeidet godt med implementering av BTI -Bedre Tverrfaglig Innsats og tar jevnlig opp 
ulike sider av BTI modellen i pedagogisk fellestid og viktigheten av å holde seg oppdatert. Samtlige 
ansatte i skole og barnehage har gjennomført nettkurset «Alt det jeg er», om tema vold og 
seksuelle overgrep. Det er også gjennomført kurs med samtlige ansatte om hvordan håndtere vold 
med bakgrunn i Verge kurs. 
Skole 

• Skolen har arbeidet med Arendal kommune sin Handlingsplan mot vold og trusler i skolen. 
Det er utarbeidet en egen lokal plan, og risikovurderinger er blitt utarbeidet av lærerne. 
Evaluering av plan og risikoanalyse er satt på plan for pedagogisk fellestid høsten 2020. 

• Skolen har startet opp arbeidet med det tverrfaglige temaet Livsmestring og Folkehelse, i 
den nye læreplanen og det utarbeides egen tverrfaglig plan for temaet.  

Barnehage 

• Ansatte har gjennomgått kompetanseheving på vold- og overgrep og deretter arbeidet med 
dette på planleggingsdag og i leder/avdelingsledermøter.  
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• Pedagogene har gjennomgått kursrekken «Kroppen er min» og har vært på 
oppfølgingssamlinger denne høsten.   

46.4 Heltidskultur 
Enhetens mål er at flest mulig ansatte skal ha 100 % stilling i barnehage og skole. I tråd med 
dette målet tilbys alle en 100 % stillinger ved nytilsetting. Samtidig orienteres det om at det ikke gis 
permisjon for å gå i redusert stilling, ut over 2 år, uten særlige grunner. 

46.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 3 0 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

46.6 Klima/Miljø 
Enheten følger opp Virksomhetsplan for 2020 med fokus på avfallssortering og bærekraftig 
matservering i SFO og barnehage. Enheten er ikke Miljøfyrtårnsertifisert og i disse 
innsparingstidene, har vi ikke tenkt å starte opp prosessen med det første. 
Skole 

• Kildesortering. 
• Vi har egen søppelansvarlig som passer på at avfallet blir sortert riktig. 
• Ukeplaner/ informasjon til foresatte på nett fremfor ranselpost. 
• Resirkuleringsprosjekt på 6. trinn. 

Barnehage 

• Barnehagen har redusert matservering/-laging grunnet korona.  
• Informasjon til foresatte på e-post. 
• Kildesortering. 

46.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
For enhetens Virksomhetsplan for 2020 hadde vi et mål om å være innovative for å få til 
kvalitetsforbedring innen spesialundervisning og digitalisering. I 1. kvartal arbeidet enheten aktivt 
med opplæring av ansatte og elever innen digitalisering. Samtidig hadde kommunen startet opp 
DEKOMP. 
Skolen ser at innovasjonsarbeidet innen spesialundervisning ikke har gått som planlagt etter 
koronanedstengingen. Skolen har derfor igjen satt søkelyset på spesialundervisningen og arbeidet 
med «grenseelevene» for å unngå at disse må ha spesialundervisning. I tillegg har vi denne 
høsten innledet et samarbeid med Lunderød skole og ressurssenter, der fokus er 
kvalitetsforbedring av spesialundervisningen. Erfaringen innen digitalisering har denne perioden 
fått fornyet styrke og utvikling, så her ser vi en tydelig kvalitetsforbedring. 
Barnehagen er nå i startfasen i arbeidet med Psykisk Helsefremmende Barnehagemiljø. Det 
arbeides på avdelingsmøter og ledermøter med voksenrollen, holdninger, gjørekompetanse og det 
å tenke nytt i forhold til lekemiljøet i barnehagen. 
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47 Sandnes skole (1423) 

47.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  13 718 15 349 -1 631 -12 

Andre driftsutgifter  811 671 140 17 

Sum utgifter  14 529 16 020 -1 491 -10 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 431 -1 174 -257 -18 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -533 -1 569 1 036 194 

Andre inntekter  -222 -234 11 5 

Sum inntekter  -2 187 -2 978 791 36 

Sum netto 12 342 13 042 -700 -6 

Oppsummering økonomi 

Vi setter ikke inn vikar med mindre det er helt nødvendig for liv og helse. Det kan gå ut over 
kvaliteten og tilbudet til elever med svært spesielle behov, men er den eneste måten vi pr. i dag 
kan se er mulig å få ned merforbruket på. 

Utgifter 

Tap av inntekter på sfo pga. koronaen, merutgifter til å ivareta smitteveilederen da skolen åpnet 
igjen, samt at vi må ta igjen merforbruk fra forrige skoleår, gjør det svært utfordrende for oss å 
klare å komme i balanse ved årets slutt. 

Inntekter 

Tidlig i år lå skolen godt an i forhold til balanse for året. Dessverre kom koronaen og det førte til 
reduksjoner i inntekter på sfo og høyere sykefravær. 

47.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Våre forventninger til faglig utvikling, et arbeidsmiljø preget av mangfold og arbeidsglede, har blitt 
satt litt på prøve i 2. tertial. Pedagogiske drøftinger og deling er krevende under denne situasjonen 
vi er i. Vi oppfordrer de ansatte til færrest mulige treffpunkter på skolen. 
Vi stoler på at våre ansatte gjør jobben sin. Vi legger til rette for møtepunkter der det er mulig. Da 
skolen ble stengt ned i mars, tok hver enkelt lærer stort ansvar i å følge opp gruppene sine, og 
enkeltelever. De fulgte opp på teams, via telefon m.m. Alle jobbet mye for å ivareta elevene i 
hjemmeskole- perioden. Dette arbeidet har lærerne og skolen fortsatt, det er en spesiell 
skolehverdag, men hver enkelt bidrar så mye de bare kan når de er på jobb. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi bruker mye arbeidstid på oppfølging av ansatte via telefon, teams og i grupper. Under de 
spesielle omstendighetene med fortsatt smittevern og korona, har vi ekstra stort fokus på 
medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi tar tak i det som dukker opp så fort det er mulig for å jobbe forebyggende i enheten. 
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Verneombud, tillitsvalgte og leder har jevnlige møtepunkter hvor vi drøfter hvordan HMS-arbeidet 
ivaretas. Vi har ikke gjennomført vernerunden, men planlegger å gjøre det når hele HMS-utvalget 
er tilstede. 

Tjenester 

I forhold til skole-hjem samarbeidet har vi gjennomført et foreldremøte med en forelder pr. barn i 
høst. Utviklingssamtaler skal gjennomføres. FAU har gjennomført sitt første møte i høst, SU- og 
skolemiljøutvalgsmøte vil avholdes etter høstferien. Elevrådet vil gjennomføres via Teams. 
Elevene våre får størsteparten av undervisningen i klassen. Vi er opptatt av tilhørighet i gruppen og 
ser at det fører til god læring og trivsel. Vi har et system for å se alle elevene hver dag, og selv om 
vi nå i koronatiden ikke kan håndhilse på hver enkelt elev hver morgen, har vi funnet alternative 
måter å se hver enkelt elev på. Vi har vårt sosiale kompetanseprogram (Helart), som har fokus på 
verdier, livsmestring og en grunnleggende respekt for hverandres ulikheter. Vi har fortsatt fokus på 
å gjøre elevene til den beste utgaven av seg selv. 
Vi har satt i gang arbeidet med «Arendalsskolen kvalitetsplan for læringsmiljø». Denne planen 
gjennomgås og drøftes i ulike fora ved skolen. Så fort en ansatt ved skolen får kjennskap til at en 
elev ikke har det bra, setter vi i gang tiltak. 
Når vi har en bekymring for en elev, drøftes det først i vårt lokale BTI-utvalg, som nå er utvidet til å 
innbefatte helsesykepleier. I noen tilfeller kontakter vi forebyggende enhet, i andre tilfeller kontakter 
vi leder for sone Øst eller andre forebyggende/kommunale tjenester. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? 

Ja, så snart hele HMS-utvalget er 
på jobb. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,62 2,48 1,5 1,5 

Fravær langtid (%) 3,17 12,92  4 

Fravær (%) 4,79 15,40 7  

Antall HMS avvik 7 0 3 000 50 

Antall Kvalitets avvik 0 8 3 700 50 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

0 0   

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper 0 0   

Årsverk antall 31,84 31,43   

Andel ansatte heltid (%) 55 51,35 55 60 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 83,79 84,94 83 84 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Fraværet skyldes korona/karantene og 
økning i somatiske lidelser 

Fortsette å være tett på de ansatte og 
tilrettelegge der det er mulig. 

HMS avvik Økt fokus på HMS-rutiner har ført til 
reduksjon i antall avvik. 

Fortsette å ha økt fokus på HMS-
rutiner. 

Kvalitets avvik Det manglet spes.ped. lærer de 
aktuelle dagene. 

Det er satt inn ekstra ressurser slik at 
dette har blitt tatt igjen. 
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Årsverk Liten nedgang.  

Andel ansatte heltid Liten nedgang.  

Gj.snittlig stillingsstørrelse Stabilt.  

47.3 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
En del erfaringer fra hjemmeskolen er tatt med i videre undervisning, det gjelder bl.a. ulike digitale 
læringsplattformer. Personalet er kommet godt i gang med Fagfornyelsen og det jobbes veldig 
godt med halvårsplaner. 
Personalet deltar i kommunens DEKOM-program. Vi har nettopp «adoptert» en bekk gjennom 
sjøørretprosjektet sammen med bl.a. forskere fra UIA og ansatte ved Flødevigen 
Havforskningsinstitutt. 

47.4 Vold i nære relasjoner 
Vi har gjennomgått den kommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner og laget vår lokale 
tilpasning. Alle ansatte har fått kompetanseheving i «Educational storytelling» hvor vi har blitt kjent 
med barn som har blitt utsatt for vold og overgrep. Ledelsen møter jevnlig de ulike team hvor vi 
blant annet drøfter elever som man er bekymret for. 

47.5 Heltidskultur 
Vi legger til rette for at de ansatte kan ha så høy stillingsprosent som mulig. Hvis arbeidstaker er i 
tvil, legger vi til rette for at de skal kunne klare full jobb. Det er mange fordeler - både i forhold til 
elever og kolleger - å være på jobb hver dag. 

47.6 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 4 5 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 0 

47.7 Klima/Miljø 
Vi hadde mål om å få miljøstasjoner i alle rom på skolen. Sist kvartal hadde vi møte med Agder 
Renovasjon for å drøfte mulige løsninger i forhold til det. Dette arbeidet har stoppet opp grunnet 
koronaen, men vi vil ta det opp igjen så fort som mulig. Elever og ansatte går og sykler så ofte det 
lar seg gjøre. 
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48 Strømmen oppvekstsenter (1424) 

48.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  15 894 16 040 -146 -1 

Andre driftsutgifter  720 611 109 15 

Sum utgifter  16 614 16 651 -37 0 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -2 001 -1 951 -50 -2 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -256 -596 340 133 

Andre inntekter  -455 -426 -29 -6 

Sum inntekter  -2 713 -2 973 260 10 

Sum netto 13 901 13 678 223 2 

Oppsummering økonomi 

Periodiseringen etter 2. tertial viser et regnskapsmessig overskudd. Overskuddet skyldes først og 
fremst refusjoner fra NAV og andre. Slik det ser ut nå, styrer enheten mot balanse i regnskapet ved 
årets slutt. 

Utgifter 

Vi har hatt en del mer utgifter enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst utgifter til vikar. 
Vikarutgiftene kompenseres i sin helhet av refusjoner av sykepenger og fra UDIR, ettersom vi har 
hatt en lærer som har studert. 

Inntekter 

Inntektene våre er noe høyere enn budsjettert, først og fremst på grunn av at refunderte 
sykepenger er høyere enn forventet. 

48.2 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 og brukerundersøkelsen 
i barnehagen er også diskutert i SU og FAU. I løpet av høsten vil vi på ny gjennomføre 
Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen i skolen. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten har et velfungerende HMS-utvalg som møtes jevnlig. Vi har jobbet med å senke terskelen 
for å melde avvik uten at vi syns at målet helt er nådd. 
Det er gjennomført varslet brannøvelse ved skolestart. 
Vernerunden ble utsatt til høsten pga. covid-19. 
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Tjenester 

Læringsmiljø 
Vi arbeider systematisk med barnas sosiale ferdigheter gjennom «Olweusarbeidet i skolen» og 
«Være sammen» i barnehagen. 
I løpet av våren har vi arbeidet mye med Fagfornyelsens fokus på læringsmiljø gjennom UDIR sine 
moduler med kompetanseutvikling.  
Faglig 
Mye av vårens utviklingsarbeid har vært knyttet opp til innføring av ny læreplan, Fagfornyelsen. 
Vi har også hatt fokus på lesing, spesielt i de yngste klassene. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 0,8 2,19  2 

Fravær langtid (%) 2,56 4,42  5 

Fravær (%) 3,35 6,61 7 7 

Antall HMS avvik 0 4 3 000 20 

Antall Kvalitets avvik 1 0 3 700 1 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

 0   

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper  0   

Årsverk antall 34,27 34,8   

Andel ansatte heltid (%) 50 51 55 60 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 85,6 89 83 87 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Vi er samlet sett innenfor målsettingen når det 
gjelder fravær. Samtidig er vi veldig spente på 
utviklingen nå som vi har svært lav terskel for å 
være borte fra jobb pga. covid-19. 

 

HMS avvik Det meldes inn lite avvik på tross av at enheten 
har hatt fokus på at det bør meldes oftere  

Kvalitets avvik 
Det meldes inn lite avvik på tross av at enheten 
har hatt fokus på at det bør være lav terskel for å 
melde. 

 

Avvik mht. pedagogtimer med 
spesialundervisning i henhold til 
enkeltvedtak 

Skolen har vært stengt ned store deler av 2. 
tertial pga. covid-19. Vi har klart å overholde de 
enkeltvedtakene som vi har i denne perioden 

 

Pedagogisk uforsvarlige 
undervisningsgrupper 

Skolen har vært stengt ned store deler av 2. 
tertial pga. covid-19, og vi har klart å 
opprettholde forsvarlige undervisningsgrupper. 
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Årsverk 
Vi har hatt en nedgang i bemanningen i 
barnehagen, men denne vil først komme til syne 
i 3. tertial. 

 

Andel ansatte heltid 

Det er vanskelig å øke andelen heltidsansatte 
når flere av de yngste (som arbeider fullt) blir 
overført til andre enheter pga. nedgangen i 
barnetallet i bhg. 

Når en deltidsansatt gikk av 
med pensjon i sommer, samlet 
vi sammen prosentene slik at 
en medarbeider fikk full stilling. 

Gj.snittlig stillingsstørrelse På tross av mange som arbeider redusert, har vi 
en stor gjennomsnittlig stillingsprosent.  

48.3 Vold i nære relasjoner 
I både barnehagen og skolen har vi denne våren vi jobbet med å bli kjent med BTI. Vi har arbeidet 
mest med bruken av «verktøykassa» i form av undringsnotat og referatmaler mm.. 
Barnehagen jobber bevisst i forhold til barna om samtaleverktøyet. «Kroppen er min» 
Personalet i skolen gjennomgikk et nettbasert kurs som omhandlet vold i nære relasjoner i 
perioden når skolen var stengt ned pga. covid-19. 

48.4 Heltidskultur 
Det har vært noe utfordrende å jobbe mot heltidskultur når vi har bedrevet nedbemanning i 
barnehagen på bakgrunn av nedgangen i barnetallene. Det er de sist ansatte hos oss som har 
måtte bytte jobb, og de har i stor grad hatt fulle stillinger. 
Vi har klart å fylle opp en 100 % stilling når en medarbeider i deltid gikk av med pensjon. 

48.5 Læringsmiljø 
  1. tertial 2020 2. tertial 2020 

Antall aktivitetsplaner etter 
opplæringslovens § 9A 1 3 

Antall § 9A- saker der Fylkesmannen 
har vært involvert 0 2 

48.6 Klima/Miljø 
Enheten er sertifisert som Miljøfyrtårn, og arbeider etter retningslinjene som dette innebærer. 

48.7 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Denne våren har vi arbeidet mest med innføringen av ny læreplan, Fagfornyelsen. Vi har arbeidet 
etter UDIR sine moduler. Litt haltende har dette arbeidet blitt i forbindelse med nedstengingen av 
skolen og barnehagen, men vi har klart å jobbe godt via Teams.  
Barnehagen er i ferd med å arbeide inn STYD (Stolt og Ydmyk i møte med andre), i regi av Line 
Mevold. 
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49 Tromøy barnehagene (1450) 

49.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  7 188 7 180 8 0 

Andre driftsutgifter  262 801 -538 -205 

Sum utgifter  7 450 7 981 -530 -7 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 408 -1 427 19 1 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -305 305 0 

Andre inntekter  -34 -267 232 682 

Sum inntekter  -1 443 -1 999 556 39 

Sum netto 6 008 5 982 26 0 

Oppsummering økonomi 

Det ser ut som Tromøy barnehageenhet skal havne i økonomisk balanse i 2020. 

49.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vi tar opp Sammen om fremtida på planleggingsdager og på våre møter. Stort fokus på korona i 
disse tider. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

På brukerundersøkelsene opplevde vi stort sett gode tilbakemeldinger. Vi har hatt fokus på mat og 
kosthold i barnehagen. Barnehagene fikk gode tilbakemeldinger på læringsmiljø. Foreldrene i 
Fabakken ga oss 4,9 på tilfredshet og 4,8 i Fjellvik. 
Vi jobber hele tiden for å utvikle oss til å bli bedre barnehager. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten jobber hele tiden for at våre medarbeidere skal være aktivt med på å medvirke på 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. 
BTI jobber vi med å få inn i enheten. Veldig bra med egen BTI- kontakt som bidrar til å utvikle oss 
videre. 
Våre HMS - mål er: 

1. Slipp barna til 
2. Være en helsefremmende barnehage 
3. Personalet skal ha et nærvær på 95 % 

Vi bruker også Raskere frisk til medarbeidere som har behov for det. Raskere frisk er et godt 
verktøy for å drive en helsefremmende barnehage. 
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Tjenester 

Tromøy barnehageenhet har for tiden et stort trykk på barnehageplassene. Vi har fylt opp alle 
plassene for høsten og har barn på venteliste. 
Læringsmiljø 
Vi er med i barnehagemiljø og krenkelser gjennom UDIR. Dette er et nettkurs om barnehagemiljø 
og krenkelser. Nettkursene har som formål å utvikle kompetansen i barnehager og hos eier og 
myndighet slik at elevene og barna får oppfylt sin rett til et trygt og godt miljø fritt for krenkelser. 
Gjennom kursene videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og organisasjonens 
kollektive praksis. Dette er et kurs som går i fire semestre, og hele personalet i barnehagen er 
med. 
Realfagskommune 
Tromøy barnehageenhet har stort fokus på realfag i hverdagen. Vi har laget egen realfagsplan. 
Fokuset vårt er å heve matte- og naturfagkunnskapen – følge barns nysgjerrighet og undring. Vi 
ønsker fokus på dette i hverdagen. 
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. 
Vi har denne høsten lagt fram to masteroppgaver om ergonomi og pedagogikk. Den ene laget av 
fysioterapeuten som har skrevet om prosessen vår i barnehagen. Den andre laget av enhetsleder 
som har evaluert satsingen med ergonomi og pedagogikk. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,60 0,56  1 

Fravær langtid (%) 3,95 2,49  4 

Fravær (%) 5,55 3,05 7 5 

Antall HMS avvik 17 5 3 000 10 

Antall Kvalitets avvik 3 1 3 700 10 

Årsverk antall 16,7 18,6   

Andel ansatte heltid (%) 78 89 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 93 95 83  
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Høyt nærvær God stemning 

HMS avvik Lavt antall Jobber med at ansatte må melde 
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Kvalitets avvik Utfordringer med spes.ped. Vi ønsker tidlig innsats 

Årsverk Økning i antall barn God barnehage 

Andel ansatte 
heltid Ønsker ansatte i full stilling Nye inn i store stillinger 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Liten økning Har to på deltid nå 

49.2.1 Bemanningsnorm i bhg 
Ønsker full bemanningsnorm gjennom hele barnehagedagen. 

49.3 Vold i nære relasjoner 
Vi jobber med BTI. Alle ansatte har fått kompetanseheving på vold- og overgrep. Dette er veldig 
nyttig. Vi jobber med dette på planleggingsdager, fagutviklingen og ledermøter. 

49.4 Heltidskultur 
Jobber for å få ansatte i 100 % stilling. 

49.5 Klima/Miljø 
Vi er en miljøfyrtårnbedrift. Vi jobber for å lære barn og voksne gode ting om det å være 
miljøfyrtårn. 

49.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Det skjer mye innovasjonsarbeid med alt vi gjør rundt koronakrisen. Her kommer nok mye til å bli 
tatt med videre. 
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50 Hisøy barnehageenhet (1451) 

50.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  9 150 9 896 -747 -8 

Andre driftsutgifter  216 295 -79 -37 

Sum utgifter  9 366 10 192 -826 -9 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 028 -1 054 25 2 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -23 -1 072 1 049 4 561 

Andre inntekter  -36 -69 33 92 

Sum inntekter  -1 088 -2 195 1 107 102 

Sum netto 8 279 7 997 282 3 

Oppsummering økonomi 

Enheten har pr i dag et mindreforbruk men det skyldes i hovedtrekk at vi ved å omorganisere 
ressursene våre i tiden etter 12 mars slapp å ta inn vikarer ved sykdom. Høsten ser derimot ut til å 
bli utfordrende mht. korona og behovet for vikarer. 
Enheten styrer mot balanse ved årsskiftet. 

Utgifter 

Ingen store avvik. 

Inntekter 

Ingen store avvik. 

50.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Det siste halve året har vi virkelig fått jobbet med arbeidsgiverstrategien «Sammen om fremtiden». 
Da koronaen veltet hverdagen rundt, og smittevern trumfet alle andre planer og retningslinjer, ble 
godt samarbeid innad og utad svært viktig. Noe av det vi har jobbet mye med denne tiden er: 
- informasjonsutveksling til ansatte og foreldre, 
- å skape trygghet blant de ansatte slik at de igjen kunne skape trygghet og tillit hos foreldre som 
opplevde usikkerhet rundt hva som var trygt for barna sine, 
- samarbeid innad i barnehagen hvor hver enkelt viste en enorm lojalitet til vår felles oppgave, 
- faglige og etiske diskusjoner, 
- og være hverandres støttespillere i alle de nye spørsmålene som dukket opp og alle avgjørelser 
som måtte tas. 
I vanskelige situasjoner hvor en ofte er usikker selv, er det lett å ubevisst videreformidle denne 
usikkerheten til foreldrene. Derfor har jobben med å trygge de ansatte gjennom informasjon og 
diskusjon vært en av våre viktigste oppgaver dette halvåret. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi får veldig gode tilbakemeldinger både i bruker- og medarbeiderundersøkelser. Vi jobber hele 
tiden aktivt med å opprettholde det gode arbeidsklimaet vårt og det gode foreldresamarbeidet. I år 
har vi mange nye medarbeidere og da er det viktig å informere om blant annet samspillsreglene 
våre og selv være gode forbilder ved å følge dem aktivt. Vi har også et spesielt fokus på være 
gode på informasjon til foreldre i en tid preget av smittevernveiledere og retningslinjer som stadig 
endres. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS-arbeidet har dreid seg mye om utfordringene knyttet til koronasituasjonen. Vi har stort fokus 
på at arbeidet med avvikssystemet er noe vi må ta fatt på i høst. Vi har hatt gode gjennomganger 
på dette tidligere, men har ikke fått gitt opplæring i det nye systemet på en god nok måte. 
Det har vært gjennomført vernerunde. 

Tjenester 

Vi har hatt økt søkermasse til barnehagen og har gledelig kunnet øke en av de store avdelingene 
til full gruppe igjen. 
Vi har måttet tilpasse virksomheten til en ny virkelighet. Det har bydd på utfordringer, men også 
muligheter. Vi har hatt gode evalueringsmøter i personalgruppa og har mange nye erfaringer vi vil 
ta med oss inn i videre planlegging.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,60 1,35  1,60 

Fravær langtid (%) 6,07 14,12  3,00 

Fravær (%) 7,13 15,47 7 4,60 

Antall HMS avvik 0 0 3 000 5 

Antall Kvalitets avvik 0 0 3 700 5 

Årsverk antall 21 23,20   

Andel ansatte heltid (%) 75 78 55 90 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 88,12 93,04 83 95 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Fraværet det siste året har vært høyt .Noe av 
forklaringen skyldes at vi plutselig har flere 
ansatte med svangerskapsrelaterte 
sykemeldinger . 
Felles for de andre sykemeldingene er at ingen 
er arbeidsrelatert. 

Tett dialog med den enkelte. 
Vi har flere ansatte som bruker Raskere frisk. 
Aktivt HMS-utvalg. 

HMS avvik  

Vi har ikke fått integrert det nye 
avvikssystemet i enheten pga. andre 
utfordringer knyttet til korona. 
Vi har planene klare for iverksettelse. 

Årsverk Økning Antall årsverk henger sammen med antall 
vedtak og størrelsen på barnegruppene. 
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Andel ansatte 
heltid Økning Enheten motivere og prøver å legge til rette for 

at ansatte kan jobbe i fulle stillinger. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Økning  

50.2.1 Bemanningsnorm i bhg 
Enheten ivaretar dagens bemanningsnorm. 

50.3 Vold i nære relasjoner 
De siste årene har det vært påpekt at blant annet barnehagene ikke har vært gode nok til å 
oppdage og melde fra om vold i nære relasjoner. 
I den forbindelse har kommunen arrangert en lengre kursrekke for alle ansatte i de kommunale 
barnehagene og det har vært forsterket fokus på meldeplikten. 
Gjennom økt kunnskap og fokus håper vi at vi skal bli bedre på å fange opp barn som blir utsatt for 
denne type krenkelse. 
Vi har også som mål at alle nyansatte skal ta del i denne kunnskapen ved intern eller ekstern 
kursing. 
Vi informere også på foreldremøtene om denne opplæringen og om meldeplikten vår. 
I tillegg jobber barnehagen mye med å implementering av BTI for å sikre gode rutiner og 
prosedyrer.  

50.4 Heltidskultur 
Arbeidsgiver har valgt å utfordre den enkelte på å tenke gjennom konsekvensene av å jobbe 
redusert. 
Enheten har jobbet langsiktig for å øke stillingene 
Enheten har gjennom de siste årene fått en del unge nyansatte, og i den forbindelse har vi flere 
ansatte med små barn med innvilget permisjon i deler av stillingen. 
Vi har også ansatte med innvilget uføreperm i deler av stillingen.  

50.5 Klima/Miljø 
Barnehagen er resertifisert som Miljøfyrtårn høsten 2019. 
Barnehagen har fokus på søppelsortering og reduksjon av plast og engangsartikler. 

50.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Koronapandemien har bydd på mange nye utfordringer knyttet til blant annet beredskap, men også 
til økt bruk av andre og nye kommunikasjonsformer. Den digitale kompetansen har økt hos de 
ansatte. Møter på teams, filmer og hilsener til barna har gjort at vi i dag står mye sterkere i møte 
med ny teknologi. 
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51 Barnehager sentrum øst (1452) 

51.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  7 524 8 653 -1 130 -15 

Andre driftsutgifter  228 201 26 11 

Sum utgifter  7 751 8 855 -1 103 -14 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 100 -1 092 -8 -1 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -430 430 0 

Andre inntekter  -40 -262 222 555 

Sum inntekter  -1 140 -1 784 644 56 

Sum netto 6 611 7 071 -459 -7 

Oppsummering økonomi 

Gullfakse og Møllers Asyl har et merforbruk pr. 2. tertial 2020 på 459 000 kroner. 
Vi jobber hardt for å holde månedsbudsjettet ut året, men vi klarer ikke få gjort noe med forbruket 
frem til nå. Det går mot et merforbruk på størrelsesorden på 450 000-500 000 kroner. Årsaken til 
dette er færre barn i høst og for mange ansatte frem til de går av med pensjon.  

Utgifter 

Enheten hadde et stort underskudd fra 2019 som ble overført i budsjett 2020. Dette beløpet for 2. 
tertial er på 268 000 kroner, som enheten ikke har klart å jobbe inn. Vi har fra 1. august færre barn, 
men får flere barn utover høsten. Vi går med for mye stillinger i påvente av at 3 ansatte går av med 
pensjon den 31. august og den 31. oktober, og derfor har vi et merforbruk på fast lønn på 427 150 
kroner pr. 2. tertial. 
Tiltak videre er å tilstrebe vikarstopp. Vi bruker egne overtallige ansatte som vikar og redusere 
kveldsmøter. Deler av 2. tertial har vi hatt og har sykemeldinger, som vi dekker opp med overtallige 
i egen enhet. Det er forventet refusjon for sensoroppdrag som er gjennomført i enheten. 
Vi har ekstrautgifter pga. seniordager, ferieuttak for kommende pensjonister og andre ansatte. Det 
er overbemanning på 30 % assistent til 1. august, som øker ytterligere fra august til november. 
Utover høsten vil det komme refusjon for sensoroppdrag. Restanselistene viser at vi har 
utestående foreldrebetaling på mellom 80 000-90 000 kr, her må det gjøres en jobb i forhold til 
nedbetalingsordninger. Vi har utestående sykelønnsrefusjoner som kommer inn de neste 
måneder.  

Inntekter 

Sum inntekter er høyere enn budsjettert. Noe av avviket skyldes refusjoner fra fylkeskommunen 
som skal dekke lønn til vikarer for tre ansatte som har sensoroppdrag i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. Og det skyldes sykelønnsrefusjoner, der det ikke er satt inn vikar for de 
sykemeldte. 
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51.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Personalet fikk opplæring og kurs om traumebevisst omsorg gjennom vinteren 2019, og vi har 
fortsatt vårt arbeid med dette temaet i 2020.. 
Vi har og jobbet med Voksenrollen som tema på møter/fagteam, men dette arbeidet har blitt noe 
nedtonet pga. koronapandemien. 
Vi har vært på opplæring i psykisk helsefremmende barnehager, og dette skal vi jobbe videre med 
dette barnehageåret. Her inngår barns rettigheter, ansattes verdigrunnlag, barns lek og 
lekemiljøer, voksnes gjørekompetanse etc.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Brukerundersøkelsen 
Siden forrige brukerundersøkelse har informasjon til foreldre hatt stort fokus. Vigilo fungert mye 
bedre etter litt kursing og veiledning, og den brukes mer i forhold til informasjon og kommunikasjon 
mellom barnehage og hjem. Enhetens hjemmeside blir i tillegg brukt aktivt for å gi informasjon. 
Men pga. koronasituasjonen og levering og henting ved porten, har den daglige kontakten og 
samtalen blitt noe redusert 
Medarbeiderundersøkelsen 
Mål om å gi medarbeidere tillit og autonomi, fokus på mestringsledelse. Ledergruppa har brukt 
ledermøtene til å diskutere hvordan ledelse ser ut hos oss. Spørsmålet som diskuteres: Hva er god 
ledelse, hvordan feilrette, argumentere med pedagogiske argument i endringsarbeid. 
Vi har ikke hatt medarbeiderundersøkelse siden høsten 2019 så punktet over gjelder videre. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Mål for HMS utvalget: Helsefremmende arbeidsmiljø, spesielt med fokus på kommunikasjon, 
raushet og ergonomi. 
Satsingsområde i enheten: Bevegelsesglede og ergonomi. 
Beredskapsplaner og risikovurderinger gjennomgått med hele personalet i august 2020. 
Vernerunder ble gjennomført i siste halvdel av august 2020. Vi ble enige om å ha fokus på 
helsefremmende arbeidsmiljø på personalmøter dette året.  

Tjenester 

Arbeidet med BTI handlingsveilederen har fortsatt i 2. tertial. Fokuset har vært på å involvere 
foreldre tidligere ved personalets undringer. Det har kommet gode tilbakemeldinger på dette. 
Imidlertid har ikke verktøyene blitt implementert godt nok, enheten må bli bedre på å dokumentere 
og loggføre vår undring. Hele personalgruppa har fått innføring i verktøyene. 
Dette jobber vi videre med og tas opp på både personalmøter og foreldremøtene høsten 2020. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 0,72 2,45  1,5 

Fravær langtid (%) 9,06 7,24  6,5 

Fravær (%) 9,78 9,70 7 8 

Antall HMS avvik 0 12 3 000 15 

Antall Kvalitets avvik 3 2 3 700 10 

Årsverk antall 20,7 20   

Andel ansatte heltid (%) 79 58 55 65 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 79 83,33 83 86 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Stabilt korttidsfravær, 2 av 24 ansatte her helt 
og delvis langtidssykemeldt Oppfølging av sykmeldte 

HMS avvik Vi har fått flere avvik 2. tertial Vi har hatt opplæring i avvikssystemet og 
fortsetter å ha fokus på dette fremover 

Kvalitets avvik Må fortsette å ha fokus på dette Alle ansatte har fått opplæring og vi fortsetter å 
få inn rutiner på dette. 

Årsverk Stabilt, men noe færre årsverk pga. færre barn 
denne høsten. 3 ansatte går av med pensjon denne høsten. 

Andel ansatte 
heltid Stabilt Flere av våre ansatte ønsker å jobbe redusert 

pga. helseutfordringer 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Stabilt  

51.2.1 Bemanningsnorm i bhg 
Enheten ivaretar dagens bemanningsnorm.  

51.3 Vold i nære relasjoner 
Vi deltok i kursrekken om vold og seksuelle overgrep som kommunen arrangerte høsten 2019, og 
vi fortsetter å ha fokus på dette arbeidet i 2020. Vi har som mål at alle ansatte har tilstrekkelig 
kompetanse til å kunne fange opp alle barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. 
Barnehagene har jobbet med implementeringen av BTI-modellen. 
Pedagoger som har fått opplæring i «Kroppen er min» har vært på oppfølgingssamling denne 
høsten. 

51.4 Heltidskultur 
Vi har en del deltidsstillinger pga. høy alder og ansatte med funksjonsnedsettelser. Dersom det er 
ledig stilling hos oss, er fokus å øke stillingsprosenten for deltidsstillingene, dersom det lar seg 
gjøre. 
Vårt mål er å ha flest mulig ansatte i hele stillinger. 
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51.5 Klima/Miljø 
Enheten er ikke miljøfyrtårnsertifisert, men vi har som mål å starte prosessen med 
Miljøfyrtårnsertifisering i løpet av 2021. Vi har utsatt vårt opprinnelige mål om å starte i løpet av 
2020 pga. covid-19.  

51.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
De siste månedene har barnehagene våre virkelig blitt utfordret til å tenke nytt og gjennomføre 
dagene utfra nye og endrede bestemmelser. Dette i forhold til åpningstider, kohorter, renhold, 
hygienetiltak mm. Personalet er løsningsfokuserte på alle områder og har fokus på at dette er 
nødvendig i en krisesituasjon. 
Vi er nå i startfasen i arbeidet med Psykisk helsefremmede barnehagemiljø. Her vil vi jobbe mye 
med egne holdninger, voksenrollen, gjørekompetanse og tenke nytt i forhold til lekemiljøet vårt. 
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52 Stinta barnehageenhet (1453) 

52.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  9 328 9 791 -463 -5 

Andre driftsutgifter  534 430 105 20 

Sum utgifter  9 863 10 221 -358 -4 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 693 -1 565 -129 -8 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -163 -862 699 429 

Andre inntekter  -88 -168 80 91 

Sum inntekter  -1 944 -2 595 651 33 

Sum netto 7 919 7 626 293 4 

Oppsummering økonomi 

Enheten er forventet å være i balanse ved årets slutt. 

Utgifter 

Vi har hatt høyrere vikarutgifter grunnet sykefravær. Koronasituasjonen har bidratt til økt fravær. 

Inntekter 

Inntektene skyldes bl.a. refusjoner av sykepenger og refusjoner fra staten for øvrig. 

52.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidet med «kroppen er min» er godt implementert i begge barnehagene. I tillegg har en 
pedagogisk leder i hver barnehage, sammen med enhetsleder deltatt i Stine Sofies 
Barnehagepakke. Det er et pilotprosjekt som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å 
avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Vår erfaring til nå er at arbeidet med 
«kroppen er min» sammenfaller godt med dette pilotprosjektet. Hver barnehage har nå en 
pedagog som er barnets verneombud. 
Gåsungen har nå, som den første barnehagen i Arendal blitt en psykisk helsefremmende 
barnehage. Vi har gjennomgått kompetanseheving for å forstå og ivareta barns rettigheter og 
tilrettelegge for psykisk helsefremmende lekemiljø. Vi har trent på å tenke barnets beste og barnas 
rettigheter for å ivareta hvert enkelt barn som har en barnehagehverdag hos oss. Vi har fått gode 
tilbakemeldinger fra foreldre som opplever at den daglige kommunikasjonen vår er forbedret. 
Foreldrene har også vært positive i vårt arbeid for å bli en psykisk helsefremmende barnehage. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har hatt gode dialoger med foreldre i begge barnehagene på hva de ønsker i den daglige 
kommunikasjonen med ansatte. Mer informasjon om hverdagen, mer om barnets utvikling er 
områder foreldrene ønsker mer tilbakemelding på. 
Vi har gjennom arbeidet med psykisk helsefremmende barnehager, blitt bedre på å utfordre 
hverandre faglig, være tydeligere på å tenke og fremme barnets beste gjennom de daglige 
gjøremål og utfordringer som er tilstede i en barnehagehverdag. 
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Vi har grunnet korona økt vår informasjonsflyt via digital kommunikasjonsplattform. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det har vært gjennomført HMS- møter etter sommerferien. Vi har også fått gjennomført vernerunde 
i begge barnehagene. Vi har fortsatt fokus på nærvær og tilstedeværelse. 
Beredskap og smittevern har det blitt arbeidet med fortløpende.  

Tjenester 

Vi fikk etter hvert mulighet til å starte vårt arbeid med å fremme barns psykiske helse på 
Gåsungen. Økt bevissthet, kunnskap og forståelse på barns rettigheter har bl.a. bidratt til at 
Gåsungen har endret alle sine lekemiljø. Barnas behov, tilknytning og utfordringer i de ulike 
aldersgruppene har vært grunnleggende i lekemiljøene. Vi har i denne prosessen hatt god hjelp av 
Styd kompetanse. Oppgradering av det utvendige lekemiljøet har også pågått for å gjøre oss klare 
for å markere at Gåsungen i år er 30år. 
I august startet endringsarbeidet på Strømsbuåsen. Vi har hatt med oss Line Melvold fra Styd 
kompetanse på kveldsmøte for alle pedagogene. Økt kunnskap og refleksjon rundt barnas 
rettigheter er nå også et gjennomgående tema på alle våre ulike møtearenaer. Med den forståelse 
og kunnskap om barns lek og miljø vil etter hvert nå også Strømsbuåsen bli endret og fornyet. Med 
grunnlag i at barnehagen skal være et miljø hvor barns rettigheter er ivaretatt og forstått. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 3,35 1,8  2,9 

Fravær langtid (%) 3,57 8,5  2,1 

Fravær (%) 6,91 10,3 7 5 

Antall HMS avvik 0 1 3 000 10 

Antall Kvalitets avvik 1 1 3 700 10 

Årsverk antall 24,8 24,5  24 

Andel ansatte heltid (%) 70,3 69,2 55 78 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 91,9 93 83 92 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær En del koronarelatert fravær, flere 
sykmeldinger grunnet koronasymptomer. 

Oppfølging og samarbeid med 
kommuneoverlege og Nav 

Årsverk Stabilt  

Andel ansatte 
heltid Stabilt  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Stabilt  

52.2.1 Bemanningsnorm i bhg 
Bemannings- og pedagognorm er ivaretatt. Kohortløsningene har vært spesielt krevende på 
Strømsbuåsen som normalt er en basebarnehage hvor barn og ansatte fordeler seg over hele 
barnehagen. Nå er gruppene mer «isolert» og det ordinære samarbeid ¨på tvers av gruppene har 
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ikke vært mulig å gjennomføre pga. smitteverntiltak. 

52.3 Vold i nære relasjoner 
Vi har forankret en økt bevissthet og kompetanse gjennom «Kroppen er min». Vi har hatt 
foreldremøter for de eldste barna i begge barnehagene for å informere om programmet og hva det 
inneholder. I oktober starter gruppene med de eldste barna samlinger med «kroppen er min» i 
begge barnehagene. 
Vi har fulgt kursrekken til Stine Sofies Barnehagepakke. Våre to «barnas verneombud» har hatt 
caser og oppgaver i hver sin barnehage for å styrke og utfordre alle ansatte rundt dette vanskelige 
temaet. Vi har også implementert arbeidet inn i vårt årshjul slik at det skal følge oss gjennom 
barnehageåret. 
Vi tatt i bruk en del verktøy fra BTI, og vi har en BTI-vegg i hver barnehage hvor ulike skjemaer er 
lett tilgjengelige for ansatte. 

52.4 Heltidskultur 
Vi tilstreber å ha ansatte i 100 % stilling, til det beste for barna. Samtidig er det ansatte som av 
ulike grunner ønsker å arbeide noe redusert, noe som også må tas hensyn til. 

52.5 Klima/Miljø 
Dette barnehageåret har vi bærekraftig utvikling som årstema som utfyller barns psykiske helse. 
Trygghet på seg selv, på omgivelsene rundt er viktige elementer for barns livsmestring. Nærhet til 
natur, gjenbruk og bruk av naturelementer er gode og virkningsfulle elementer i barnas lekemiljø. 
Barna får brukt seg selv mer kreativt i møte med utstyr og leker som har endringspotensiale. Nye 
løsninger bidrar også til økt samarbeid i barnas lek, på tvers av alder og kjønn.  

52.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Vi har hatt og har en spennende utvikling gjennom vårt arbeid med å bli en psykisk 
helsefremmende barnehage. Grunnlov, FNs barnerettigheter, rammeplan og andre planer blir 
ivaretatt på en endra bedre måte, til barnas beste.  
Vårt endringsarbeid i Gåsungen, har medført at høye bord og stoler er tatt bort. En del møbler og 
utstyr, som alltid har vært på samme sted, er fjernet for å få plass til leker og utstyr som er valgt på 
bakgrunn av vår kunnskap om barns utvikling og lek. En kvalitetsforbedring på høyt nivå, for 
barnas beste. Vi har også i samarbeid med Arendal Eiendom fått utbedret lekeområdet ute på 
Gåsungen, i tillegg til at bygget har blitt malt og en hel vegg er byttet ut. 
Arbeidet for å bli en psykisk helsefremmende barnehage har også startet på Strømsbuåsen. En 
stor utfordring har vært at barnehagen ble bygd med kun en småbarnsavdeling. Denne avdelingen 
har i tillegg et krevende areal som ikke i stor nok grunn ivaretar barns behov for trygghet og 
oversikt til barnets beste. Kvalitetsforbedringen har startet og skal fortsette med hjelp fra Styd. 
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53 Jovannslia barnehageenhet (1454) 

53.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  10 289 10 476 -187 -2 

Andre driftsutgifter  380 426 -47 -12 

Sum utgifter  10 669 10 902 -234 -2 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -1 729 -1 643 -86 -5 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -900 900 0 

Andre inntekter  -62 -282 220 355 

Sum inntekter  -1 790 -2 824 1 034 58 

Sum netto 8 879 8 078 801 9 

Oppsummering økonomi 

Enheten forventer balanse ved årsslutt. 

Utgifter 

Enheten har et overforbruk på utgifter, dette skyldes økt vikarforbruk pga. sykefravær. 

Inntekter 

Enheten har større inntekter enn budsjett, dette skyldes refusjoner på sykepenger, Imdi-midler og 
refusjoner fra staten pga. ABLU. 

53.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

I denne perioden har vi hatt fokus på etisk bevissthet og refleksjoner om arbeidet vi utfører er i 
samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Vi har hatt et økt fokus på FNs 
barnekonvensjon. I tillegg har vi hatt en gjennomgang av Lov om barnehager, Rammeplan for 
barnehager, taushetsplikt for barnehager og opplysningsplikten. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har i perioden jobbet med tiltak for et godt arbeidsmiljø, der mestringstro og kompetanseheving 
har fokus. Enheten har laget kompetanseplan med et kortsiktig og langsiktig perspektiv. 
I forhold til brukerundersøkelsen har vi jobbet med områdene: Informasjon, Medvirkning og 
Henting og levering. Vi har jobbet med endringer i dagsrytmen, holdninger ift. hvordan møter vi 
foreldrene i garderoben og hvilken informasjon vi formidler til foreldrene. 

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. Vi har tilrettelagt og motivert for kompetansedeling, der målet er å være en 
lærende barnehage. Enheten har utarbeidet kompetanseplan som skal sikre at vi til enhver tid har 
den kompetansen som trengs. 
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Tjenester 

Målet har vært å gi barna et positivt og stimulerende læringsmiljø som i best mulig grad fremmer 
trivsel og utvikling. Vi har hatt fokus på å gi barna mulighet til å oppleve glede, mestring, få 
opplevelser og utfordringer, og la dem få bruke sitt potensiale. Vi har jobbet med å utvikle en god 
kollektiv praksis innenfor temaet mobbeatferd i barnehagen, for å sikre et inkluderende 
barnehagemiljø. 
Leken har vært læringsarena for utvikling og læring, for sosial og språklig samhandling. Fokus har 
vært: Hvordan sikrer vi vennskap og sosial tilhørighet gjennom leken? Vi har tilrettelagt for gode 
vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. 
Ved oppstart til nytt barnehageår har vi jobbet med temaene: Hvilke rettigheter har barn? Hva 
skaper god psykisk helse for barn i barnehagealder? Hvordan jobber vi systematisk med 
helsefremmende arbeid i barnehagen? Vi har hatt opplæring og innføring i digital plattform ift 
helsefremmende barnehager, den skal være en hjelp i å systematisere arbeidet med livsmestring 
og psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen, der selve fundamentet er barns rettigheter. Målet 
er å legge til rette for systematisk og grundig arbeid som gjør det mulig for ansatte i barnehagen å 
omsette teori om helsefremmende tiltak til ny praksis uten at det er en manual, et program eller et 
fasitsvar på hvordan arbeidet gjøres. Det handler om kunnskap, prosessarbeid og profesjonelt 
skjønn. 
Vi har jobbet systematisk for å innføre bruk av undringsnotat og handlingsveilederen i BTI.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,46 2,07  1,5 

Fravær langtid (%) 2,89 9,80  5,5 

Fravær (%) 4,34 11,87 7 7 

Antall HMS avvik 3 5 3 000 20 

Antall Kvalitets avvik 1 2 3 700 20 

Årsverk antall 24,70 23,3   

Andel ansatte heltid (%) 64 69 55 65 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 88 89 83 83 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Fraværet har gått noe opp, dette skyldes 
hovedsakelig at ansatte må være hjemme pga. 
skjerpede tiltak rundt korona 

Enheten fortsetter arbeidet rundt sykefravær. 
Enheten samarbeider med Raskere frisk 

HMS avvik Enheten jobber med oppfølging av nytt 
avvikssystem og holdninger for å melde avvik  

Kvalitets avvik Enheten jobber med oppfølging av nytt 
avvikssystem og holdninger for å melde avvik  

Årsverk Nedgang i årsverk skyldes nedgang i barnetall Vi jobber kontinuerlig med å fylle 
barnehageplassene 

Andel ansatte 
heltid 

Enheten har hatt en svak økning i andel 
heltidsansatte 

Ansatte med deltidsstillinger får tilbud om å 
øke stillingene sine når det er ledig 
stillingshjemmel i enheten. Nye stillinger lyses 
som 100 % stillinger 
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Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Enheten har hatt en svak økning i 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Dette skyldes 
ansatte som har gått av med pensjon, og 
nytilsettinger som er 100 % stillinger 

 

53.2.1 Bemanningsnorm i bhg 
Enheten tilfredsstiller kravene til både bemanningsnorm og pedagognorm. 

53.3 Vold i nære relasjoner 
Personalet har gjennomført 4 samlinger med temaet «Kroppen min» med de eldste barna i 
barnehagen. Samlingene hadde oppstart som vanlig førskole og det ble snakket om dagens tema. 
Det ble brukt film, bøker, sanger og samtale under samlingene. 3 ansatte deltok der en hadde 
opplegget og to deltok som observatører. Temaene på samlingene var: 1. «Kroppen og grenser», 
2. «Hemmeligheter», 3. «Hvem bestemmer?», 4. «Si det til noen». Samlingene varte i 11/2 time. 
Foreldrene ble orientert om opplegget på forhånd. 

53.4 Heltidskultur 
Enheten har fokus på å skape et godt arbeidsmiljø preget av trygghet, trivsel og arbeidsglede. 
Enheten etterstreber å ha flest mulig fulle stillinger. Flere av de som jobber redusert, gjør det på 
grunn av delvis uføretrygd, og da er det vanskelig å heve andel heltidsansatte. Ved nytilsettinger, 
blir det alltid først vurdert å øke stillingen til de som har redusert stilling. 

53.5 Klima/Miljø 
Enheten er ikke miljøfyrtårnsertifisert. Enheten hadde som mål å starte prosessen med 
Miljøfyrtårnsertifisering våren 2020, men på grunn av koronasituasjonen har vi måtte utsette 
prosessen. Vi har opplegg med barna der vi har fokus på søppelsortering og plukking av søppel. Vi 
har fokus på å unngå/redusere bruk av engangsartikler og plastartikler. Vi har opplegg der vi sår 
og dyrker frukt/grønnsaker med barna. Når personalet er på møter/kurs andre steder enn i 
barnehagen, forsøker vi å kjøre flere sammen. 

53.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
For å sikre kvalitet på det arbeidet vi gjør har enheten utarbeidet kompetanseplan for perioden 
2020-2024 som styrer fagutvikling på flere nivå. Enheten har faste møter for opplæring og 
refleksjon, der målet er å være en lærende barnehage. Hovedtema for kvalitetsutvikling i denne 
perioden er teoriforståelse rundt mobbeatferd, da med fokus på begrepsforståelse, forebygging og 
tiltak. Enheten holder også på å innføre bruk av digital plattform for psykisk helsefremmende 
barnehager, fokuset er: Hva skaper god psykisk helse for barn i barnehagealder? Hvordan jobber 
vi systematisk med helsefremmende arbeid i barnehagen? Enheten bruker boka til Line Melvold 
«Barn er budbringere» i sitt arbeid, hun blir også med oss på planleggingsdager. Vi har fokus på å 
tenke nytt og annerledes, og stiller oss spørsmål om vi kan gjøre ting på andre og bedre måter. 
Det er kultur i enheten for å prøve ut nye ting. Vi har felles personalmøter og planleggingsdager 
mellom barnehagene. I tillegg har vi fagutvikling på avdelingsmøter og i lederteam. Enheten har 
veiledningsordning for nyutdannede og nytilsatte. 
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54 Øyestad barnehageenhet (1455) 

54.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  5 627 6 460 -833 -15 

Andre driftsutgifter  189 169 20 11 

Sum utgifter  5 816 6 629 -813 -14 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -945 -922 -24 -3 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -354 354 0 

Andre inntekter  -32 -124 92 288 

Sum inntekter  -978 -1 400 423 43 

Sum netto 4 838 5 228 -390 -8 

Oppsummering økonomi 

Enheten har et merforbruk på lønnsutgifter., Dette skyldes hovedsakelig at vi frem til august hadde 
for mange ansatte (80 %) i forhold til hvor mange barn som hadde plass i enheten. Fra 1. august 
har vi redusert med en ansatt i 80 % stilling. På grunn av perioder med et høyt sykefravær, har det 
i tillegg vært nødvendig å bruke vikar for å sikre et godt læringsmiljø og en forsvarlig drift i hele 
barnehagens åpningstid. 

Utgifter 

Det blir utfordrende for enheten å komme i balanse ved årsslutt når vi tillegg til et knapt budsjett i 
2020 fikk trekk på 247 000 kroner som skyldes et merforbruk i 2019. Dette merforbruket skyldes 
lovet (muntlig) refusjon for ekstra ressurs til et barn fra en annen kommune som vi ikke mottok. 
Vi har også hatt større utgifter i forbindelse med vikar i forhold til koronapandemien, da terskelen 
for å være hjemme har vært lavere. 

Inntekter 

Enheten ligger litt under på brukerbetalinger og salgsinntekter. Dette skyldes delvis noe 
utestående oppholdsbetaling. 

54.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vi har fortsatt valgt å jobbe med området i Arbeidsgiverstrategien som omhandler det å være en 
god yrkesutøver og hva det innebærer. I vår og høst har vi hatt fokus på psykisk helsefremmende 
barnehage og hva det innebærer for oss som jobber i barnehagen. Her inngår barns rettigheter, 
barns lek og lekemiljøer, ansattes verdigrunnlag og voksnes gjørekompetanse. Vi bruker teorien 
som står i boka til Line Melvold «Barn er budbringere, en veiviser til psykisk helsefremmende 
barnehager». 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enhetens oppfølging av medarbeider- og brukerundersøkelsen stoppet opp i forbindelse med 
utbruddet av koronaviruset. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Mye av HMS- arbeidet i enheten har de siste månedene dreid seg om smittevern, få og 
gjennomføre gode rutiner både for barn, foreldre og personalet. 

Tjenester 

BTI 
Vi holder fortsatt på med å implementere BTI- tenkningen i hele organisasjonen. Deler av dette 
arbeidet ble satt på vent i vår på grunn av koronautbruddet. Vi jobber med å nå målet vårt for 2020 
som er at vi får til en systematisk bruk av modellen når vi har en undring/bekymring rundt et barn. 
Læringsmiljø 
Enheten har i vår og høst hatt fokus på psykisk helsefremmende miljøer. I slike miljøer er leken en 
grunnleggende aktivitet, og det kreves ansatte som er tett på barna og har bred kunnskap om lek.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Verne-runden er planlagt utført på enhetens HMS- møte i oktober 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 1,63 1,60  1,5 

Fravær langtid (%) 13,11 10,96  5,5 

Fravær (%) 14,74 12,56 7 7 

Antall HMS avvik 0 0 3 000 25 

Antall Kvalitets avvik 0 1 3 700 25 

Årsverk antall 13,33 12,60   

Andel ansatte heltid (%) 78,5 98,63 55 80 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 93,5 95,83 83 94 
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Fraværet ligger fortsatt høyt 

Fraværet skyldes i hovedsak 
langtidssykemeldte. Fraværet er ikke 
arbeidsrelatert. God oppfølging slik at 
sykemeldte kan komme tilbake til sin 
opprinnelige stilling evt. meldes inn til 
omplasseringsutvalget. 

HMS avvik Fortsatt underrapportering på avvik Fortsette med å oppfordre ansatte til å 
rapportere avvik 

Kvalitets avvik samme som over det samme som over 

Årsverk Det har vært en liten nedgang i antall årsverk Enheten har nedbemannet ,Dette skyldes 
nedgang i søkermassen til barnehageplass 

Andel ansatte 
heltid Økning, enheten ligger over kommunens mål  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

En liten økning, enheten ligger over 
kommunens mål  
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54.2.1 Bemanningsnorm i bhg 
Enheten ivaretar dagens bemanningsnorm 

54.3 Vold i nære relasjoner 
Alle ansatte i enheten deltok i en kursrekke om vold og seksuelle overgrep som kommunen 
arrangerte høsten 2019. Gjennom økt kunnskap og refleksjon i personalgruppen har vi håp om å 
fange opp flere barn og familier som utsettes for krenkelser på et tidlig tidspunkt. 
Gjennom kommunikasjonsverktøyet «Kroppen er min» settes det søkelys på følgende tema for 
barna: Kropp og grenser - Hvem bestemmer? - Hemmeligheter - Si det til noen. 
Enheten jobber også med å implementere BTI for å sikre gode rutiner og prosedyrer.  

54.4 Heltidskultur 
Det er høy kultur for heltid i enheten. 

54.5 Klima/Miljø 
Enheten er ikke Miljøfyrtårnsertifisert. Det ble startet et arbeid om å få sertifisert de barnehagene 
som fremdeles ikke er sertifisert. Dette arbeidet har midlertidig stoppet opp på grunn av Kovid-19.. 
Vi har ingen kjøretøy i enheten, heller ingen store utgifter i forbindelse med kjøregodtgjørelse. 
Vi forsøker å begrense bruken av engangs-artikler. 
Barna får opplæring i å sortere søppel, De er også med og rydder søppel i nærmiljøet. 

54.6 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Med den siste tidens hendelser i forbindelse med koronautbruddet har organisasjonen blitt 
utfordret i å tenke nytt i forhold til organisering av personalet, barnegrupper, innhold i 
barnehagedagen og retningslinjer i forhold til smittevern. 
Mye av informasjon til foreldre har foregått via digitale hjelpemidler. Tilbakemeldingene fra 
foreldrene er at de har fått den informasjonen de har behov for. 
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55 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (1501) 

55.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 
 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Lønnsutgifter inkl. sosiale 
utgifter  6 008 6 051 -43 -1 

Andre driftsutgifter  1 363 1 072 290 21 

Sum utgifter  7 371 7 124 247 3 

Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -4 892 -4 632 -260 -5 

Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -800 -1 017 217 27 

Andre inntekter  1 243 0 1 243 100 

Sum inntekter  -4 449 -5 648 1 199 27 

Sum netto  2 921 1 475 1 446 50 

Oppsummering økonomi 

Vi forventer et underforbruk for vår siste periode i kommunen. 
Det er ikke foretatt 2 a-konto faktureringer i 2020 slik vi vanligvis gjør. 50 % av budsjettert 
kostnader for samarbeidskommunene ble fakturert i mai. Etter overgangen til staten pr 1. 
november vil vi foreta endelig oppgjør av avregne det før 2021. 

55.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidet innenfor dette området har blitt sterkt påvirket av stortingets beslutning om overføring til 
staten pr 01.06.2020. Ved starten av året fokuserte vi på å ferdigstille vårt oppdrag i kommunen i 
løpet av de 5 første månedene og hadde ingen langsiktig strategi på det vi jobbet med. Fokus var 
å levere så godt vi kunne før overgangen. Koronasituasjon medførte utsettelse av overføringen til 
1. november. Vi har hatt fokus på produksjon og ivaretakelse av løpende oppgaver og fortsatt har 
strategisk tenkning og planlegging vært preget at et svært kort tidsperspektiv. Vi har i høst brukt tid 
på prosesser knyttet til ivaretakelse av arbeidstakerne i den situasjonen vi er i. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Vernerunde ble ikke gjennomført fordi vi skulle få ny arbeidsgiver fra 1.juni 2020. Både vernerunde 
og overføring til staten ble utsatt pga. korona men det ble i samråd med Arendal kommune 
besluttet at det ikke var hensiktsmessig med vernerunde etter ferien når kontorfasiliteter likevel 
endres fom 1. november. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2,9    

Fravær langtid (%) 0    

Fravær (%) 2,9 12,38 7  

Antall HMS avvik 0 0 3 000  

Antall Kvalitets avvik 0 0 3 700  

Årsverk antall 12,8 13,9   

Andel ansatte heltid (%) 92 87 55 85 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 98 93 83 95 

55.3 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Vi har hatt fokus på å gjennomføre de viktigste kontrollene for kommunene i perioden før 
overføringen. Vi har enda full styring med utplukket og har gjort det til beste for kommunene. 
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56 Arendal eiendom KF (5001) 

56.1 Innledning 
Arendal eiendom KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og Arendal 
bystyre. Tertialrapporten til styret i Arendal eiendom KF presenteres etter kommunelovens 
særregnskap. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og styrende 
dokumenter for Arendal eiendom KF. 

56.2 Bevilgningsoversikt drift 
Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Rammetilskudd  0 0 0 0 

Inntekts- og formuesskatt  0 0 0 0 

Eiendomsskatt  0 0 0 0 

Andre generelle driftsinntekter  0 0 0 0 

Sum generelle driftsinntekter  0 0 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto  -148 927 -159 405 10 477 7 

Avskrivinger  80 710 80 710 0 0 

Sum netto driftsutgifter  -68 217 -78 695 10 477 15 

Brutto driftsresultat  -68 217 -78 695 10 477 15 

Renteinntekter  -800 -1 136 336 42 

Utbytter  0 0 0 0 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler  0 0 0 0 

Renteutgifter  54 722 54 722 0 0 

Avdrag på lån  69 294 69 294 0 0 

Netto finansutgifter  123 216 122 880 336 0 

Motpost avskrivinger  -80 710 -80 710 0 0 

Netto driftsresultat  -25 711 -36 524 10 814 42 

Overføring til investering  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne fond  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av disposisjonsfond  0 0 0 0 

Dekning av tidligere års 
merforbruk  0 0 0 0 

Sum disponeringer eller 
dekning av netto driftsresultat  0 0 0 0 

Fremført til inndekning i 
senere år  -25 711 -36 524 10 814 42 

Bevilgningsoversikt drift viser finansieringen av foretakets totale drift. Dette er en obligatorisk 
oversikt iht. forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommune og kommunale foretak. 
Oversikten er basert på regnskap pr. 31.08, og tilhørende periodisert budsjett på samme tidspunkt. 
Oversikten angir ikke årsbudsjett eller årsprognose, men er en status i forhold til 
rapporteringstidspunktet. 
Tabellen som helhet viser at det er et avvik mot opprinnelig budsjett på 10,8 mill. kroner. Dette 
skyldes i hovedsak periodisering av økte salgs- og leieinntekter. 
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56.3 Økonomisk oversikt etter art - drift 
Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Rammetilskudd  0 0 0 0 

Inntekts- og formuesskatt  0 0 0 0 

Eiendomsskatt  0 0 0 0 

Andre skatteinntekter  0 0 0 0 

Andre overføringer og tilskudd 
fra staten  0 0 0 0 

Overføringer og tilskudd fra 
andre  -264 184 -264 705 521 0 

Brukerbetalinger  0 0 0 0 

Salgs- og leieinntekter  -40 592 -48 015 7 423 18 

Sum driftsinntekter  -304 777 -312 721 7 944 3 

Lønnsutgifter  42 002 41 792 211 1 

Sosiale utgifter  13 207 11 866 1 342 10 

Kjøp av varer og tjenester  81 896 83 217 -1 321 -2 

Overføringer og tilskudd til andre  18 743 16 441 2 302 12 

Overføringer - utgår fra 2020  0 0 0 0 

Avskrivninger  80 710 80 710 0 0 

Fordelte utgifter - utgår fra 2020  0 0 0 0 

Sum driftsutgifter  236 559 234 026 2 533 1 

Brutto driftsresultat  -68 217 -78 695 10 477 15 

Renteinntekter  -800 -1 136 336 42 

Utbytter  0 0 0 0 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler  0 0 0 0 

Renteutgifter  54 722 54 722 0 0 

Avdrag på lån  69 294 69 294 0 0 

Netto finansutgifter  123 216 122 880 336 0 

Motpost avskrivninger  -80 710 -80 710 0 0 

Netto driftsresultat  -25 711 -36 524 10 814 42 

Overføring til investering  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne driftsfond  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av disposisjonsfond  294 294 0 0 

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessig mindreforbruk 
- utgår fra 2020  

-294 -294 0 0 

Dekning av tidligere års 
merforbruk  0 0 0 0 

Sum disponeringer eller 
dekning av netto driftsresultat  0 0 0 0 

Regnskapsmessig 
mindreforbruk - utgår fra 2020  0 0 0 0 

Fremført til inndekning i 
senere år  -25 711 -36 524 10 814 42 
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Økonomisk oversikt drift viser finansieringen av foretakets totale drift. Dette er en obligatorisk 
oversikt iht. forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommunale foretak. Oversikten er basert 
på regnskap pr. 31.08, og tilhørende periodisert budsjett på samme tidspunkt. 
Sum driftsinntekter er noe høyere i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at det 
er regnskapsført ni måneder med leieinntekter på bolig. Kjøp av tjenester avviker noe mot budsjett 
og dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til energi sett i forhold til periodiseringen av 
budsjettet. Avskrivninger og motpost avskrivninger er ført i sin helhet på rapporteringstidspunktet, 
det samme gjelder renteutgifter og avdrag på lån.  
Spesielle utfordringer 
Koronasituasjonen har satt driften under press, med behov for økt renholdfrekvens og mer 
omfattende renholdsoppgaver. Merkostnader knyttet til korona føres på eget prosjekt og 
rapporteres ved årets slutt. 
Sykefraværet i Arendal eiendom er høyt sett i forhold til målsetting og erfaringstall fra tidligere år. 
Noe av forklaringen kan relateres til koronasituasjonen men bildet er noe uklart. Det er iverksatt 
tiltak i de gruppene av ansatte hvor utviklingen har vært bekymringsfull. 
Bevilgningen til legevakt/KØH ble tatt ned fra 310 mill. kroner til 285 mill. kroner ved bystyrets 
behandling noe som tilsier at saken må tilbake til bystyret dersom byggeprosjektet går ut over 
bevilget nivå. 
Det er foretatt analyser av forurensning i grunnen på tomten for ny legevakt/KØH. Kostnader knytte 
til sulfid-problematikken vil utgjøre ca. 3 mill. kroner i tillegg til eksisterende prosjektkostnader. Det 
utarbeides en melding til styret og til bystyret om denne saken. 
Prosjektet “heis til fløyheia” følges tett. Det er ikke fremkommet nye avvik på budsjett eller 
fremdrift. Prosess knyttet til juridiske vurderinger mht. anskaffelsen pågår. 
Det er fra NAV og kommunen meldt stort behov for flere forsterkede boliger for personer med rus 
og psykiske helseutfordringer. Det pågår tilrettelegging for utplassering av fire nye boliger ved 
Torbjørnsbu og en i Parkveien. Det vil bli fremmet en egen sak ved ytterligere utplassering av 
forsterkede boliger. 
Konsernbidraget på 6 mill. kroner for inneværende år er svært krevende. Det er iverksatt tiltak for å 
ta ned driftskostnadene. I en organisasjon med en høy andel av faste kostnader til lønn, 
serviceavtaler og andre lovpålagte oppgaver mm., er handlingsrommet begrenset. Det er foretatt 
en reduksjon på fem årsverk fordelt med fire i renhold, og et årsverk i drift/vedlikehold. 
Samlet sett styres det mot et nullresultat i Arendal eiendom for regnskapsåret 2020. 
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56.4 Bevilgningsoversikt investering 
Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Investeringer i varige driftsmidler  319 902 87 466 232 436 73 

Tilskudd til andres investeringer  1 430 0 1 430 100 

Investeringer i aksjer og andeler 
i selskaper  0 0 0 0 

Utlån av egne midler  0 0 0 0 

Avdrag på lån  0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter  321 332 87 466 233 866 73 

Kompensasjon for 
merverdiavgift  -49 575 -9 897 -39 678 -80 

Tilskudd fra andre  -34 564 -7 668 -26 896 -78 

Salg av varige driftsmidler  -10 400 -7 247 -3 153 -30 

Salg av finansielle 
anleggsmidler  0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av 
egne midler  0 0 0 0 

Bruk av lån  -222 293 -58 895 -163 398 -74 

Sum investeringsinntekter  -316 832 -83 707 -233 125 -74 

Videreutlån  0 0 0 0 

Bruk av lån til videreutlån  0 0 0 0 

Avdrag på lån til videreutlån  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på videreutlån  0 0 0 0 

Netto utgifter videreutlån  0 0 0 0 

Overføring fra drift  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne investeringsfond  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av ubundne investeringsfond  -4 500 1 476 -5 976 -133 

Dekning av tidligere års udekket 
beløp  0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger  -4 500 1 476 -5 976 -133 

Fremført til inndekning i 
senere år - udekket beløp  0 5 235 -5 235 0 

Bevilgningsoversikt investering er en obligatorisk oversikt iht. forskrifter om årsbudsjett og 
årsregnskap for kommunale foretak. Oversikten er basert på regnskap pr. 31.08 sammenlignet mot 
årsbudsjettet og dermed viser investeringsregnskapet at foretaket ligger langt under revidert 
budsjett. 
Det er på rapporteringstidspunktet investert for 87,5 mill. kroner mot et revidert årsbudsjett på 321 
mill. kroner. Det er flere prosjekt, som for eksempel KØH/legevakt, krematorium, Ulleråsen, 
Agderparken nord og Røed som på dette tidspunktet har mye restmidler. Det vil i løpet av høsten 
påløpe kostnader slik at dette avviket vil reduseres.  
Flerbrukshall ved Sør Amfi 
Arendal eiendom ble tidlig i 2020 bedt om å se på et alternativ til bygging av en flerbrukshall, ved å 
gjøre tilpasninger ved eksisterende hall, samt bygging av ny turnhall. Det utredes alternative 
løsninger og det vil bli fremlagt en sak for styret i løpet av høsten 2020. 
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KØH/Legevakt/Korttidsplasser 
Forprosjektet er ferdigstilt og reguleringsplanen for tomten vedtatt. Konkurransegrunnlaget for 
prosjektet vil gå ut i markedet i løpet av høsten 2020. 
Helsehus 
Arbeidet med nytt helsehus er delt mellom kommune og foretak. 
Kommunen har ansvaret for å utarbeide områdereguleringsplan. Videre skal kommunens 
prosjektgruppe definere hvilke funksjoner som helsehuset skal inneholde. Foretaket står for 
byggeprosjektet og vil legge fram en sak med forslag til prosjektgjennomføringsmodell og 
vurdering av prosjektrisiko. 
Lassens hus 
Konkurransegrunnlaget er ferdigstilt. Foretaket vi likevel avvente utlysning av konkurransen inntil 
budsjettprosessen avklarer om prosjektet skal gjennomføres. 

56.5 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2020 
Driftsbudsjett 

Ansvar Driftsbudsjett, forslag til 
endring 

Økte utgifter / 
reduserte inntekter 

Reduserte utgifter / 
økte inntekter 

5001 Arendal eiendom KF Økt FDV fra kommunen  28 000 

5001 Arendal eiendom KF 
Husleie lokaler i Arendal gamle 
rådhus 2.etg Bo og 
oppfølgingstjenesten 

28 000  

5001 Arendal eiendom KF Overføring av tiltaksmidler fra 
Arendal kommune  16 080 000 

5001 Arendal eiendom KF Økt vedlikehold 16 080 000  

5001 Arendal eiendom KF Overføring til investering 1 140 000  

5001 Arendal eiendom KF Økte salgsinntekter  1 140 000 

Sum endring  17 248 000 17 248 000 

I forbindelse med utleie til Bo og oppfølgingstjenester må det overføres 28 000 kroner for 
FDV. 16 080 000 kroner knyttet til tiltaksmidler 2020 overføres Arendal eiendom. Økte 
salgsinntekter på 1 140 000 kroner overføres til investering. 

Investeringsbudsjett 

Prosjektnr. Investeringsbudsjettet, 
forslag til endring 

Økte utgifter / 
reduserte inntekter 

Reduserte utgifter / 
økte inntekter 

 Overføring fra drift  1 140 000 

06457 - Nye lokaler til kulturskolen Innvendige arbeider på Kilden 1 140 000  

06026 - Eiendomsutvikling Redusert forventet salgsinntekt 
eiendomsutvikling 2 000 000  

06418 - Agderparken Nord Bruk av lånemidler  2 000 000 

Sum endring  3 140 000 3 140 000 

Enkelte kostnader knyttet til innvendige arbeider på Kilden er viderefakturert i driften og skal 
overføres til investeringsprosjektet. 
Det er budsjettert med salgsinntekter på eiendomsutvikling med 10,4 mill. kroner. Etter nærmere 
vurdering oppnås ikke dette i år, og foreslår dermed å ta ned dette med 2 mill. kroner. For å dekke 
den tapte salgsinntekten benyttes lånemidler fra prosjekt 01004 som er et prosjekt som benyttes til 
avstemminger i forbindelse med prosjektavslutninger. Dette innebærer at det ikke trengs ytterligere 
låneopptak.  
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Avslutning investeringsprosjekt 
I oversikten nedenfor er det listet opp investeringsprosjekter som foreslås avsluttet. Det er sin 
helhet et merforbruk på 43 201 kroner. 

Prosjekt-
nummer Prosjektnavn Budsjett Regnskap Mer/mindreforbruk 

06321 Rådhusgaten 10, 4 etg 2 972 585 3 028 651 -56 066 

06405 Riving gml. Roligheden skole HP 2018-
2021 1 500 000 2 003 625 -503 625 

06410 Forprosjekt bolig psykisk helse HP 2018-
2021 500 000 - 500 000 

06482 Lia boligstiftelse, kjøp og omb. 2018 6 700 000 6 763 736 -63 736 

06499 Regulering ny flerbrukshall Sør amfi 2019 486 185 495 565 -9 380 

06528 Nytt SD anlegg Eydehavn skole 2020 225 000 219 865 5 135 

06529 Ny heis Birkenlund skole 2020 420 000 418 663 1 337 

06530 Nytt brannanlegg Hisøy skole 2020 400 000 316 866 83 134 

06534 Bjorbekktunet - oppgradering basseng 
2020 1 005 313 1 005 313 - 

 Sum 14 209 083 14 252 284 -43 201 

56.6 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arendal eiendom er sertifisert etter HMS-standarden ISO 45001, noe som innebærer sterkt fokus 
på helse- miljø og sikkerhet, med kvalitetskontroll av Det Norske Veritas. Sertifiseringen krever god 
intern kommunikasjon om viktige tema som ivaretar arbeidsmiljøet og trivsel for alle ansatte. 

• Fraværet er på 10,00 % pr. 2. tertial. Målet for året er 6,0 %. Økningen er mest sannsynlig 
knyttet til korona. Det vil bli gjennomført en nærmere analyse av fraværstallene og tiltak vil 
bli tilpasset de funn som gjøres. 

• Det gjennomføres oppfølging av sykemeldte som tidligere. 
• Kulturutviklende tiltak i hele organisasjonen er satt på vent på grunn av koronapandemien. 
• Personalmøter har vært veldig begrenset i perioden mars, tom. august, der det ellers er et 

sterkt fokus på HMS i alle personalmøter. 
• Oppdatert og justert kompetanseplan tilpasset foretakets ulike yrkesgrupper og 

utfordringer.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

• Det har tidligere vært utfordrende å få tilstrekkelig svarprosent på kundeundersøkelsen. 
Form og innhold i undersøkelsen må derfor evalueres før neste undersøkelse igangsettes. 

• Det gjennomføres medarbeidersamtaler i alle avdelinger i foretaket. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet 
• Tall for sykefravær brytes ned, og mål er satt for den enkelte gruppe/avdeling med 

månedlig oppfølging. Det rapporteres på måloppnåelse 
• Sykemeldte får individuell og rask oppfølging av nærmeste leder, hvor behov for midlertidig 

tilrettelegging eller andre tiltak etter funksjonsevne vurderes 
• Tilbud om fysisk aktivitet og individuelle samtaler for å forebygge sykefravær og hjelpe 

sykemeldte raskere tilbake til jobb 
• Tett samarbeid med NAV og Agder Arbeidsmiljø, samt møter med fastlege ved behov 
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Tjenester 

Eiendomsdrift 
Hovedoppgavene til Eiendomsdrift er drift, renhold og vedlikehold av den kommunale 
bygningsmassen. 
Koronapandemien har siden mars preget den daglige driften. Råd fra helsemyndigheter og 
kommunens krisestab er fulgt opp, og det har vært godt samarbeid med kommunens ansatte innen 
smittevern. Eiendomsdrift har hatt full aktivitet under pandemien, men med spesielle tiltak for å 
redusere smittefare. 
Renhold har vært i et spesielt fokus, med forsterket renhold ved alle kommunale bygg. Tett 
oppfølging og omdisponering av ressurser, samt endring av daglige oppgaver har vært helt 
nødvendig for å klare å håndtere situasjonen. Rutiner for smitterenhold er kvalitetssikret og 
opplæring er gitt. 
Det er pr. 2. tertial et økonomisk overforbruk på drifts- og vedlikeholdsposter. Dette skyldes blant 
annet oppgaver som ble utsatt grunnet økonomi i 2019 og faste kostnader til lovpålagte oppgaver 
innenfor branntekniske anlegg, elektriske anlegg, heis og ventilasjon, samt vannprøver og 
serviceavtaler. Disse kostnadene utgjør en stor del av budsjettene og dette reduserer det 
økonomiske handlingsrommet til vedlikehold. Tiltak med redusert aktivitetsnivå på drift og 
vedlikehold iverksettes for å minimere et økonomisk overforbruk ved årets slutt. 
Organisasjonsstrukturen vil fortløpende vurderes i tråd med den økonomiske situasjonen. 
Eiendomsdrift har pr. 2. tertial behandlet 2 241 (2 407) kundehenvendelser fra Helpdesk. 
Akkumulert energiforbruk, inklusive strøm, fjernvarme/kjøling og bioenergi er pr. 2. tertial 
18,9 MWh (20,3 MWh).  
Bolig og eiendomsutvikling 
Hovedoppgaver for bolig og eiendomsutvikling er utleie av kommunale boliger og omsorgsboliger, 
samt utvikling og salg av kommunal eiendom. 
Tomgangsleien er fortsatt lav (4,3 %). Restansene på husleie er 844 000 kroner. 
Det er stort behov for forsterkede boliger. Eiendomsforetaket monterer nå 4 nye prefabrikkerte 
forsterkede boliger på Torbjørnsbu og en forsterket bolig i Parkveien. Boligene vil stå klare til bruk i 
midten av oktober 2020. 
På Marisberg er det kun 4 ledige eneboligtomter igjen for salg. Resten av tomtene i felt C1 er 
enten solgt eller inngått opsjonsavtaler på. 
Dialog med grunneier i felt A og B er etablert med sikte på videre utvikling av feltet. En endelig 
avtalt med grunneier om fordeling av kostnader må være på plass før arbeidene starter med å 
forlenge veien inn i området. 
Reguleringsplanen for Agderparken Øst forventes sluttbehandlet i september og for Agderparken 
nord, ila høsten 2020. Arbeidet med å planere området i Agderparken Øst pågår. Det legges opp til 
at sulfidfrie overskuddsmasser fra tomt KØH tilføres området. Salg av tomter ved Agderparken Øst 
er stilt i bero i forbindelse med avklaring av eventuell etablering av batterifabrikk. Også arbeidene 
med å etablere infrastruktur (vei, VA og strøm) inn i området er utsatt i påvente av en eventuell 
etablering, da en eventuell batterifabrikk ikke vil ha behov for samme infrastrukturen som når det 
selges enkelttomter. Dersom det ikke blir en batterifabrikketablering, vil arbeidene med å bygge 
intern infrastruktur først starte på nyåret 2021.  
Fløyveien 14 AS 
Det nye kontorbygget til Fylkesmannen i Agder følger fremdriftsplanen, med innflytting 1. 
desember 2020. Det er interesse for å kjøpe bygget. Styret i Fløyveien 14 AS jobber med 
avklaringer rundt et evt. salg og endelig finansiering av bygget. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? Nei 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? Ja 

Arendal eiendom KF kom sen ti gang pga. korona. Opprinnelig var planen å være ferdig 31. mai. 
Av hensyn til fare for smitte / smittespredning ble oppstart for vernerundene utsatt til over 
sommeren. Vi prøver å bli ferdige til 30.09 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 2,15 2,32  2 

Fravær langtid (%) 5,17 7,68  4 

Fravær (%) 7,32 10,00 7 6 

Antall HMS avvik 141 107 3 000 200 

Antall Kvalitets avvik 2 407 2 241 3 700  

Årsverk antall 135,3 133   

Andel ansatte heltid (%) 64,3 63,3 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 88 86,61 83  
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær En økning Tett oppfølging på de ulike avdelingene 

HMS avvik  Tas opp i alle relevante møter 

Kvalitets avvik  Tas opp i alle relevante møter 

Årsverk  En liten nedgang 

Andel ansatte 
heltid  En liten nedgang på dette tidspunktet 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse  En liten nedgang på dette tidspunktet 

56.7 Klima/Miljø 
Vi er sertifisert etter ISO 14001 – ytre miljø og organisasjons miljøpåvirkning er kartlagt og 
oppdateres årlig. Det er utarbeidet egen oversikt over miljøaspekter i avdelingene, som selv har 
foreslått de vesentligste miljøaspektene og laget forslag til tiltak og målsettinger. Alle ansatte skal 
kunne bidra til å minske vårt miljøavtrykk med helt konkrete tiltak. 

56.8 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Strategidokumentet for Arendal eiendom KF har mål og tiltak for kvalitetsforbedring, 
organisasjonsutvikling og innovasjon. Dokumentet rulleres årlig og tas inn i foretakets årsberetning. 
På systemnivå er ISO standard for ytre miljø og helse, miljø og sikkerhet innarbeidet. Det er i 
tillegg igangsatt arbeid med nytt verktøy for kvalitetsstyring og sertifisering av system for 
oppfølging av prosjekt. Det gjennomføres årlige revisjoner av Veritas. 

56.9 Vedtak i foretakets styre 
Tertialrapport 2 / 2020 ble behandlet i møte 21. september. 
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57 Arendal havnevesen KF (6001) 

57.1 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 KF regnskap er inndelt i 3 ansvarsområder: 
Havn (skipsanløp, godshåndtering, lager, areal) 
Småbåt (utleie småbåtplasser) 
Gjestehavn inkl. basseng 
Havnen er finansiert ved leie og bruker betaling. 
Kommuneloven fastslår at havn og kommune skal være regnskapsmessig adskilt 
Det er ingen overføring av midler fra kommune til havn. 

57.2 Bevilgningsoversikt drift 
Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Rammetilskudd  0 0 0 0 

Inntekts- og formuesskatt  0 0 0 0 

Eiendomsskatt  0 0 0 0 

Andre generelle driftsinntekter  0 0 0 0 

Sum generelle driftsinntekter  0 0 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto  -7 532 -14 598 7 066 94 

Avskrivinger  0 9 816 -9 816 0 

Sum netto driftsutgifter  -7 532 -4 781 -2 751 -37 

Brutto driftsresultat  -7 532 -4 781 -2 751 -37 

Renteinntekter  -167 -237 70 42 

Utbytter  0 0 0 0 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler  0 0 0 0 

Renteutgifter  3 565 3 569 -4 0 

Avdrag på lån  4 476 4 476 0 0 

Netto finansutgifter  7 875 7 808 67 1 

Motpost avskrivinger  0 -9 816 9 816 0 

Netto driftsresultat  343 -6 790 7 133 2 080 

Overføring til investering  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne fond  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av disposisjonsfond  -343 -2 864 2 521 735 

Dekning av tidligere års 
merforbruk  0 0 0 0 

Sum disponeringer eller 
dekning av netto driftsresultat  -343 -2 864 2 521 735 

Fremført til inndekning i 
senere år  0 -9 654 9 654 0 
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Bystyret bevilger ingen penger eller andre overføringer av midler til Arendal havn. 
Havnas inntekter kommer fra næringslivskunder, leiebetaling for småbåtplasser og betaling for 
tjenester i gjestehavna. Havna skal ha sunn forretningsmessig drift – og tilstrebe økonomisk 
overskudd fra driften. Bystyret pålegger havnen oppgavene. 
Havnen er gitt ansvar for kommunal infrastruktur, som ikke har inntjening. Dette er utgifter som 
påvirker det økonomiske resultat. 
Alle havnas midler er offentlige – også et eventuelt overskudd fra driften. Det er styrets oppgave å 
innstille på en fordeling – der Bystyret endelig avgjør. 

57.3 Økonomisk oversikt etter art - drift 
Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Rammetilskudd  0 0 0 0 

Inntekts- og formuesskatt  0 0 0 0 

Eiendomsskatt  0 0 0 0 

Andre skatteinntekter  0 0 0 0 

Andre overføringer og tilskudd 
fra staten  0 0 0 0 

Overføringer og tilskudd fra 
andre  0 -783 783 0 

Brukerbetalinger  0 0 0 0 

Salgs- og leieinntekter  -22 113 -32 011 9 898 45 

Sum driftsinntekter  -22 113 -32 794 10 680 48 

Lønnsutgifter  5 965 4 672 1 293 22 

Sosiale utgifter  1 419 1 141 278 20 

Kjøp av varer og tjenester  7 197 12 365 -5 168 -72 

Overføringer og tilskudd til andre  0 18 -18 0 

Overføringer - utgår fra 2020  0 0 0 0 

Avskrivninger  0 9 816 -9 816 0 

Fordelte utgifter - utgår fra 2020  0 0 0 0 

Sum driftsutgifter  14 581 28 012 -13 431 -92 

Brutto driftsresultat  -7 532 -4 781 -2 751 -37 

Renteinntekter  -167 -237 70 42 

Utbytter  0 0 0 0 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler  0 0 0 0 

Renteutgifter  3 565 3 569 -4 0 

Avdrag på lån  4 476 4 476 0 0 

Netto finansutgifter  7 875 7 808 67 1 

Motpost avskrivninger  0 -9 816 9 816 0 

Netto driftsresultat  343 -6 790 7 133 2 080 

Overføring til investering  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne driftsfond  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av disposisjonsfond  1 337 -343 1 681 126 
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Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessig mindreforbruk 
- utgår fra 2020  

-1 680 -2 520 840 50 

Dekning av tidligere års 
merforbruk  0 0 0 0 

Sum disponeringer eller 
dekning av netto driftsresultat  -343 -2 864 2 521 735 

Regnskapsmessig 
mindreforbruk - utgår fra 2020  0 0 0 0 

Fremført til inndekning i 
senere år  0 -9 654 9 654 0 

Utgifter og Inntekter pr ansvar  

Tall i hele 1000  Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 
(A%) 

6001002 Småbåthavn      

 Sum utgift  3 619 4 283 -663 -18 

 Sum inntekt  -3 900 -6 432 2 532 65 

 Sum netto  -281 -2 150 1 869 665 

6001001 Arendal havnevesen      

 Sum utgift  16 823 19 789 -2 965 -18 

 Sum inntekt  -17 409 -25 822 8 413 48 

 Sum netto  -585 -6 033 5 448 931 

6001003 Gjestehavn      

 Sum utgift  2 180 2 170 10 0 

 Sum inntekt  -2 213 -3 640 1 427 64 

 Sum netto  -33 -1 470 1 437 4 355 

6001006 Fellesområde      

 Sum utgift  2 579 12 337 -9 757 -378 

 Sum inntekt  -1 680 -12 337 10 657 634 

 Sum netto  899 0 899 100 

Arendal havn leverer et særdeles godt økonomisk resultat ved utgangen av 2. tertial 2020. 
Samlet overskudd fra havnedriften utgjør 9,4 mill. kroner. Det er grunn til å glede seg over 
resultatet, men samtidig peke på at havnedrift er volatilt og at overskuddet forventes redusert ved 
årsslutt. 
Høy aktivitet gir økte inntekter. Havn har god kontroll på kostnadene. Videre vekst begrenses nå 
av arealtilgang på Eydehavn, dagens veiforbindelse og tilgjengelige kaier for å ta unna trafikk uten 
forsinkelser. 
Godsmengden 2. tertial 2020 videreføres på høyt nivå. 
Økt aktivitet på Sandvikodden tankanlegg His har bidradd med høyere inntekter enn budsjettert i 2. 
tertial. Kontrakten er sagt opp pr. 31.12.20 og det er usikkerhet knyttet til godsmengde og inntekter 
kommende år. Sandvikodden har behov for betydelig teknisk og sikkerhetsmessig oppgradering og 
investeringsmidler kommende år. 
Pandemien effekt: Alle cruiseanløp 2020 kansellert. 
Verdiskapning lokalt redusert med anslagsvis ca. 5 mill. kroner (6 000pax x 900 kroner i butikker, 
restauranter). Inntektsbortfall for havn utgjør i tillegg ca. 2 mill. kroner. 
 
Gjestehavn: nordmenn har feriert i eget land pga. pandemi. 
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2020 er all time high for båter og badende i Arendal gjestehavn 
jun-jul-aug 2020: 6 500 fartøy vs. 2019 ca. 5 300 fartøy. Økning ca. 23 % 
Besøkende basseng 2020 ca. 6 500 vs. 2019: 5 600. Økning ca. 16 % 
Inntekt (2. tertial) 2020 anslått 3,2 mill. kroner vs. 2019 ca. 1,8 mill. kroner (av dette er ca. 500 000 
kroner gammel forsikringssak til utbetaling 2020). Reel inntekts økning er derfor ca. 900 000 
kroner. 
Samlet har pandemien redusert havnens direkte inntekter, men trolig medført økt verdiskapning i 
butikker og restauranter. 
 
Eydehavn / ordinær havnedrift 
Ansatte, kaifronter, arealer og utstyr har høy utnyttelsesgrad og i perioder stort press. 
Langtidsinvesteringsplan er vedtatt og havnen planlegger utvidelse av arealer, kaifronter og 
håndteringsutstyr for å møte kundeforespørsler og unngå forsinkelser. 
Fortsatt ledige plasser i småbåtanleggene, men redusert fra ca. 430 til ca. 230 ila 2020. Deler av 
reduksjonen (ca. 30 plasser) er «opprydding» i havnene- der uegnede båtplasser er tatt ut. 
Ca. 200 flere plasser utleid 2. tertial. 
Havn  
Inntekt 25,8 mill. kroner – ca. 8 mill. kroner over budsjett: Årsak: Sandvikodden. Høyt volum av 
HVO / Biodiesel 
Utgift 19,6 mill. kroner - 3,0 mill. kroner over budsjett: Årsak: økt bemanning/ utgifter Sandvikodden 
Samlet resultat ordinær havn : 6,1 mill. kroner overskudd (antas mindre ved års slutt pga. 
sesongaktivitet). 
 
Småbåt  
Inntekt 6,4 mill. kroner – ca. 900 000 kroner over budsjett. Flere utleide plasser 
Utgift 4,2 mill. kroner – ca. 500 000 kroner mindre enn budsjett. Vedlikeholdsetterslep. 
Samlet resultat småbåt ca. 2,2 mill. kroner overskudd (dette vil reduseres ved årsslutt pga. 
vedlikehold og periodisering av utgifter). 
Gjestehavn 
Inntekt ca. 3,3 mill. kroner – ca. 1 mill. kroner over budsjett. ( økt antall fartøy og badende 
– ca. 500 000 kroner ekstraordinær inntekt) 
Utgift ca. 2,1 mill. kroner - på budsjett. 
Samlet resultat Gjestehavn er ca. 1,1 mill. kroner (vil bli redusert ved årsslutt). 

57.4 Bevilgningsoversikt investering 
Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Investeringer i varige driftsmidler  71 283 15 831 55 452 78 

Tilskudd til andres investeringer  0 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler 
i selskaper  0 0 0 0 

Utlån av egne midler  0 0 0 0 

Avdrag på lån  0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter  71 283 15 831 55 452 78 

Kompensasjon for 
merverdiavgift  0 0 0 0 

Tilskudd fra andre  0 -25 25 0 

Salg av varige driftsmidler  0 0 0 0 

Salg av finansielle 
anleggsmidler  0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper  0 0 0 0 
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Tall i hele 1000 Måned 1 - 8 (B) Måned 1 - 8 (R) Måned 1 - 8 (A) Måned 1 - 8 (A%) 

Mottatte avdrag på utlån av 
egne midler  0 0 0 0 

Bruk av lån  -71 283 -14 891 -56 392 -79 

Sum investeringsinntekter  -71 283 -14 916 -56 367 -79 

Videreutlån  0 0 0 0 

Bruk av lån til videreutlån  0 0 0 0 

Avdrag på lån til videreutlån  0 0 0 0 

Netto utgifter videreutlån  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på videreutlån  0 0 0 0 

Overføring fra drift  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne investeringsfond  0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av ubundet investeringsfond  0 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket 
beløp  0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og 
netto avsetninger  0 0 0 0 

Fremført til inndekning i 
senere år - udekket beløp  0 915 -915 0 

Alle løpende investeringsprosjekter i regi av Arendal havn er på budsjett og tid. 
2 igangsatte prosjekter har en stor grad av usikkerhet og dermed risiko for overskridelser. 
1. Oppgradering Langbryggen. Prosjektet pågår. Totalomfang av arbeidene ikke mulig å fastslå før 
arbeider igangsatt. Prosjektet må følges tett. Det er ikke inntektspotensial fra investeringen. 
2. Forurensnings opprydding Elektrodetomta, Eydehavn. Usikkerhet knyttet til mengde forurensede 
masser. Prosjektet igangsatt og krever tett oppfølging. Kostnadene til forurensings opprydding vil 
ikke kunne forsvares av tomtens utleieverdi i overskuelig fremtid, og vil belaste havnens resultat 
negativt. 

57.5 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2020 
Driftsbudsjett 

Ansvar Driftsbudsjett, forslag til 
endring 

Økte utgifter / 
reduserte inntekter 

Reduserte utgifter / 
økte inntekter 

Havn økte inntekter  8 000 000 

Havn økte utgifter 3 000 000  

Småbåt økte inntekter  900 000 

Gjestehavn økte inntekter  1 000 000 

Gjestehavn økte utgifter 1 000 000  

Havn - felles avsetning til disposisjonsfond 5 900 000  

Småbåt Overføring fra kommunen 
- vedlikeholdsmidler 2020  400 000 

Småbåt økte utgifter - vedlikehold 2020 400 000  

Sum endring  9 900 000 9 900 000 
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Investeringsbudsjett 
Ingen endringer. 

57.6 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arendal havn har ikke vært en del av det kommunale programmet sammen om fremtida. 
Ny organisasjonsplan er vedtatt- skiftordning innført. 
1 operatør sluttet, 1 i pappaperm, 1 langtidssykemeldt (ikke arb.relatert) 
2 nye operatører ansatt - 2 stk. innleid. 
Havnestyret har påpekt stor grad av innleie av personell i perioden og bedt om at det vurderes å 
ansatte iht. vedtatt org.plan. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Stort arbeidspress i perioder. Medarbeidersamtaler gjennomført. Innført skiftordning har vært 
krevende for organisasjonen, men er nå i grei flyt. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Våre HMS mål: 
- ingen personskader 
- ingen varige men 
- ingen unødig miljøpåvirkning 
- ingen skade på eiendeler, utstyr eller eiendom 
Havnen er underlagt en mengde lover, regler og forskrifter innen alle virksomhetsområder. 
Det er et løpende og krevende arbeide med en lang rekke myndigheter. 
Det er for tiden spesiell fokus på kvalitetsstyringen relatert til Sandvikodden tankanlegg 

Tjenester 

Målet for all havnevirksomhet er samfunnsnytten og verdiskapningen fra sjø, skip og 
skjærgård. 
Det er et nasjonalt politisk mål at mer gods skal fraktes på sjø og bane. 
(Bedre miljø, redusere infrastrukturkost, redusere ulykker). 
Arendal havn skal i 2020 
- bidra til nasjonal målsetting om økt godsoverføring fra vei til sjø. 
- sikre og tilrettelegge arealer og etablere egnet infrastruktur for økt godsoverføring 
- gi næringslivet i regionen et konkurranse fortrinn for sine nærings transport og godshåndtering. 
- bidra til bedriftsetableringer 
- øke verdiskapning fra turist og besøks industrien. 
- redusere miljøpåvirkning fra alle havneaktiviteter 
- oppgradere Sandvikodden tankanlegg 
Havnestyret skal rullere strategiplanen i 2020 - og fremlegge denne til Bystyret for godkjenning. 
Havn skal drive kommersielt uten noen form for tilskudd eller overføringer. Havn skal tilstrebe 
økonomisk overskudd og bygge opp fond i havneforetaket. 
Oppfølging 
Økt gods og trafikkmengde har satt kapasitetene ved dagens kai og havnearealene under press. 
1. Oppstart prosjekt ny dypvannskai ca. 210m øst for dagens hovedkai. Prosjektering pågår 
2. Ny roll on - roll off rampe planlegges etablert i Bukkevik, men skyves til 2023. 
3. Steinuttak og tilrettelegging av areal i Bukkevik intensiveres - pågår 
4. Ny kaifront etableres ved Pålsodden utsettes til 2022- prosjektering pågår 
5. Elektrodetomten saneres for gammel forurensing i 2020. pågår 
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6. Sandvikodden tanker oppgraderes.(innen 2024). Pågår 
Nytt oljelensesystem etableres (planlegging pågår - avtale mangler). 
Drift i egen regi fra 2020 -utført 
7. Ny vei havn- FV 410 påbegynnes i regi av Fylkeskommunen. vedtas høst 2020 
8. Fergekaier for utslippsfrie ferger påbegynnes -utsatt pga. ESA klage. Universell utforming. 
9. Langbryggen oppgraderes- Pågår 
10. Øke antall ansatte - redusere overtid - oppjustere kursing og kompetanse. Pågår/ikke sluttført 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. september? NEI 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. september – er den 
planlagt/ gjennomført høsten 2020? ja sept 2020 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

  Resultat Kommunens Enhetens 

Styringsindikator 2. tertial 2019 2. tertial 2020 mål 2020 mål 2020 

Fravær korttid (%) 0 0  1 

Fravær langtid (%) 0 14,4 %  1 

Fravær (%) 0 14,4 % 7 2 

Antall HMS avvik 2 17 3 000  

Antall Kvalitets avvik 1 20 3 700  

Årsverk antall 10 12   

Andel ansatte heltid (%) 8 9 55  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 85 80 83  
 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 2 stk. langtids sykemeldte ikke jobb relatert en oppsagt / en brudd i fot 

HMS avvik 17  

Kvalitets avvik 20  

57.7 Klima/Miljø 
Arendal havn har elektrifisert Eydehavn, Fiskemottak Barbu, Sentrumskaiene. 
Gjenstår cruise, lokalferger, fritidsbåter, Sandvikodden 
 
Havn er invitert til og deltar i flere miljø prosjekter: 
SETS: Scandinavian Environmental Transportation system. EU prosjekt for danske, svenske og 
Norsk havner samt universitetet i Århus, Sør-Øst Norge. 
EPA: Electric Port of Agder. Regionalt prosjekt for utslippsfri godsflyt i regionen. Med bl.a. Kr. sand 
havn, EYDE nettverk ++ 
Electric region Agder: samspill for full elektrifisering av Agder 
Utslippsfrie fritidsbåter: Midler tildelt for utredning av lade infrastruktur / Lydløs. 
Ladekonsept fritidsbåter - eget prosjekt 
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57.8 Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring 
Arendal havn er en «first mover». 
Vi har gjennomført prosjekter for 
- automatisering av småbåthavner, og elektrifisert flere 
- automatiserte gjestehavnstjenester 
- intensjonsavtaler om flytende vaskeanlegg for fritidsbåter 
- leder arbeidet i Havne Norge med full automatisering av tjenester i havn. 
- en rekke prosjekter for å bedre effektivitet, øke sikkerhet og bedre kontroll med alle aktiviteten.  

57.9 Vedtak i foretakets styre 
Havnestyret behandlet tertialrapport 2 / 2020 i møte 9. september. 
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