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1. VEDTATT BUDSJETT 2017
Arendal bystyre behandlet i møte 8. desember 2016 formannskapets forslag til
handlingsprogram for 2017-2020, herunder budsjett 2017 (bystyresak 16/31148). Rådmannens
forslag til handlingsprogram/budsjett følger etter bystyrets vedtak i dette dokumentet.
Bystyrets vedtak framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr. side 2-7.
I samsvar med bystyrets vedtak er det utarbeidet nye obligatoriske oversikter for Arendal
kommune, jfr. vedlegg 1. Dessuten er utarbeidet obligatoriske oversikter for kommunale foretak,
jfr. vedlegg 2 og priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester, jfr. vedlegg 3.

2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 8. desember 2016
2.1

Handlingsprogram for perioden 2017-2020

1. Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for Arendal kommune konsern
perioden 2017-2020.
2. Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2017-2020 legges til
grunn for planlegging og drift av virksomhetene.

2.2

Årsbudsjett for 2017

3. Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2017 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2
B (vedlegg 1).
4. Arendal bystyre vedtar økonomisk oversikt drift og investeringsbudsjett for Arendal Eiendom
KF og Arendal Havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 2.
5. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2017 utskrives med de til enhver tid
gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget.
6. Arendal bystyre vedtar å videreføre vedtaket om eiendomsskatt fra 2016 og satsen på
7 ‰ beholdes.
7. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens
innstilling i vedlegg 3 samt endringer i oppmålingsgebyr i h.h.t. e-post til bystyret 7. des. 16.
8. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte
fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre
lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det
politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt
rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene.
9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål – i alt 231,81 mill. kroner – i 2017 i
samsvar med investeringsbudsjettet, jfr. vedlegg 1, skjema 2 A. Avdrag beregnes i tråd med
forskriften og krav til minimumsavdrag.
10. Kommunens utlån til Arendal Eiendom KF til investeringsformål belastes kommunens
gjennomsnittlige innlånsrente. For lån til Arendal Havnevesen KF belastes rente ihht.
Kommunalbankens flytende p.t. rente.
11. Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til å benytte inntil 200 mill. kroner av trekkrettigheten
i Sparebanken Sør.
12. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån på 50 mill. kroner hos Husbanken for videre utlån.
13. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny hovedbankavtale i 2017 etter reglene for offentlige
anskaffelser.
14. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2017 (salg av tomter, avhending av utstyr og
lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de
kommunale foretakene.
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15. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen
balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste
omgang nyttet til ekstra avdrag på opptatte investeringslån.
16. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til
investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i
investeringsregnskapet.
17. Rådmannen legger til grunn at enheter med mer-/mindreforbruk avregnes mot den enkelte
enhets disposisjonsfond.
18. Bystyret vedtar at Arendal kommune bosetter 130 flyktninger i 2017. Av disse forbeholdes
15 plasser bosetting av enslige mindreårige. Bufetat disponerer 5 plasser til enslige
mindreårige under 15 år. Dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg
justeres fordelingen av plasser til enslige mindreårige over/under 15 år.
19. Bystyret vedtar at egenandel praktisk bistand opphører fra mars 2017.
20. Bystyret vedtar å opprette Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder som egen enhet.
Rådmannen får fullmakt til å opprette budsjettrammen hentet ut fra enhet 88.
21. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2017 skal behandles av formannskapet og
bystyret i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. Dette
gjelder både for kommunens eget budsjett og for foretakenes budsjetter.
22. Arendal bystyre vedtar å gjeninnføre ordningen med at enheter som har mindreforbruk ved
regnskapsavslutningen får midler avsatt på disposisjonsfond og enheter med merforbruk
etter bruk av fond trekkes i neste års rammer. Grensene for avsetninger og trekk vil bli
drøftet i egen sak.

Vedtatt endringsforslag
Endringer i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet
Endringer driftsbudsjett
Økte inntekter
Økt utbytte av Agder Energi
Reduksjon: Enhet 88 Rådmann m/staber
Sum

2017
kr 8 700 000
kr 500 000
kr 9 200 000

2018
kr 5 500 000
kr
500 000
kr 6 000 000

2019
kr
kr
kr

2020
5 500 000 kr
500 000 kr
6 000 000 kr

5 500 000
500 000
6 000 000

Økte utgifter
Minnestøtte falne under krigen, Hisøy
Tilskudd til Arendal by til forprosjekt Sam Eydesplass (1)
Tilskudd byste Nils Hjelmtveit
Tilskudd nærmiljøtiltak Løddesøl
Evaluering av tjenestene til barn med sammensatte tjenester (2)
Tilskudd ny Metodistkirke
Tilskudd kunstgress Nedenes
Tilskudd kunstgressbane Myra
Økt driftstøtte friluftsrådet
Innovasjonsstipend Enhet 16 (3)
Økt driftstøtte T5
Driftsmidler Med Hjerte For Arendal
Barne og ungdomsorganisasjoner (4)
Økte rammer Foreldrenettverk (4)
Økte aktivitetsmidler fritidsmedarbeidere i oppvekstområdene
Økte ramme Opplevelseskort (ferie/fritid fam. svak økonomi)
Ny stilling Kilden/Koordinator kultur ungdom
Økte rammer landbruks investering
Kirkens sos
Utviklingsprosjekt: Bilfritt sentrum (5)
Økt støtte Canal Street (6)
Ny kulturskolen (7)
Økt ramme skolehelsetjenesten (8)
Støtte til Boy Leslie
Ungdomskonserter i Bakgården

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

150 000
50 000
75 000
50 000
250 000
500 000
700 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

26 000
500 000
200 000
100 000
150 000
100 000
160 000
150 000
600 000
250 000
150 000
800 000
50 000

kr
kr
kr

600 000
75 000
20 000

kr
700 000
kr
26 000
kr
500 000
kr
200 000
kr
100 000
kr
150 000
kr
100 000
kr
160 000
kr
150 000
kr
600 000
kr
250 000
kr
150 000
kr
800 000
kr
50 000
kr 1 000 000
kr
600 000
kr
75 000
kr
20 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

26 000
500 000
200 000
100 000
150 000
100 000
160 000
150 000
600 000
250 000
150 000
800 000
50 000
2 000 000
600 000
75 000
20 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

26 000
500 000
200 000
100 000
150 000
100 000
160 000
150 000
600 000
250 000
150 000
800 000
50 000
2 000 000
600 000
75 000
20 000

Sum

kr 5 706 000

kr 5 631 000

kr

5 931 000 kr

5 931 000

Overføring til innvestering

kr 3 494 000

kr

kr

69 000 kr

69 000

4

369 000

Engangstilskudd
Engangstilskudd
Engangstilskudd
Engangstilskudd
Engangstilskudd
Engangstilskudd
Engangstilskudd
Engangstilskudd
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring
Rammeendring

kr 4 001 000
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Kommentarer til endringsforslagene
Forprosjekt Sam Eydes plass (1)
Bystyret utfordrer Arendal by til å lage et forprosjekt som inneholder planer for
fontene/skøytebane på Sam Eydes plass. Det er viktig at utformingen er av en slik art at det
ikke hindrer store arrangement på plassen. Forprosjektet bør også skissere en økonomisk
modell for investering og drift. Kommunen har svært trange drifts og investeringsbudsjetter.
Modellen bør avspeile det og være et spleiselag.
Evaluering og utvikling av tjenester til barn med sammensatte behov (2)
Bystyret ønsker å følge opp to utredninger knyttet til brukere med sammensatte behov. Den
ene er "Tjenester til familier som har barn med funksjonsnedsettelser" og den andre er NOU
2016:17 "På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med
utviklingshemming". Det skal nedsettes et ad hoc- utvalg som skal lede et evaluerings- og
utviklingsarbeid blant våre brukere. Hensikten er å forbedre de kommunale tjenestene til
foreldre og barn med sammensatte behov. Beløpet kan benyttes til eksternbistand.
Innovasjonsstipend (3)
Vi ønsker at det settes av kr 500.000 i året til innovasjonsstipend som kommunens enheter
kan søke på. Bystyret ønsker å videreutvikle en kultur for nytenkning og innovasjon i
kommunen. Arbeidet organiseres på samme måte som da kommunen vant
innovasjonsprisen. Bystyret holdes orientert.
Gode nærmiljø (4)
Fokuset på å skape trygge og gode lærings- og nærmiljø er viktig. Rektorene må ta et større
ansvar som områdeledere. Skolene må ha et 24/7 perspektiv. Med hjelp av
fritidsmedarbeideren, lag og organisasjoner er det ønskelig at skolene fremstår som aktive
grendehus på ettermiddag, kveld og i helg. Den tverrfaglige innsatsen i oppvekstteam og
kjernegrupper er viktig. Bystyret ønsker at det skal være foreldrenettverk knyttet til alle
klasser i grunnskolen. Politiet besøker alle foreldremøter i 1. og 8. klasse. Styrkingen i
budsjettet bør gå til idehefter, kurs og filmklipp/ideutveksling mellom de ulike FAUene. Økt
tilskudd til lag og foreninger og aktiviteter i oppvekstområdene er også med på å muliggjør et
trygt og godt nær.
Bilfritt sentrum (5)
Som et miljø og trivselsprosjekt bør det sees på om Arendal skal bli Norges første kommune
med bilfritt sentrum. Beløpet i budsjettet kan kompensere for reduserte parkeringsinntekter og
kostnader til prosjektering/opparbeiding av områdene man ikke lenger ønsker å bruke til
parkering lengre.
Rådmannen bes fremme en sak, hvor det opprettes et politisk ad hoc-utvalg. Saken skal
inneholde et forslag til mandat for utvalget. Følgende momenter bør være med:
•

•
•

Utvalget skal i løpet av 2017 gi bystyret en anbefaling om Arendal bør få et bilfritt
sentrum, og hvordan man definerer sentrum i denne sammenhengen. Jaktekaia er et
naturlig sted å starte.
Utvalget skal jobbe inn mot ulike aktører (næring, aktuelle
interesseorganisasjoner, politi, brann osv.)
Utvalget skal peke på muligheter for alternativ bruk og ekstern finansiering til å
forskjønne/utvikle de områdene som i dag er parkering, og som man i fremtiden
mener bør bli brukt til noe annet.

Canal Street (6)
Canal Street arbeider godt. Barne- og ungdomskonserter er et spennende supplement til det
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varierte programmet som festivalen tilbyr det voksne publikumet. Fylkeskommunen har økt
støtten og vi følger opp.
Nye lokaler til kulturskolen (7)
Det har i lengre tid vært pekt på behovet for ny kulturskole. Dauholla, Statens hus mfl. har
pekt på som muligheter. Bystyret ønsker gode forhold for elever og ansatte i kulturskolen og
det øvrige musikklivet. Bystyret ber rådmannen og Arendal Eiendom utarbeide et
konkurransegrunnlag for lokaler til kulturskolen. Både kjøp og leie av lokaler kan være
aktuelt.
Skolehelsetjenesten (8)
Ressursene på kr. 600.000 som er lagt inn til helsestasjonen handler om at det er knapt med
ressurser til skolehelsetjeneste for barn og unge mellom 5-16 år og ikke minst mangler det i
dag ressurser til de mange elevene på Voksenopplæringen.

Endringer investeringsprosjekt
Kommune/ Eiendom
Udisponerte midler innvestering
Økt overskudd Agderenergi overført innvestering
Sum

kr
kr
kr

7 000 000
4 001 000
11 001 000

2017
Drømmenes hus
Musikk binge

Havn
Selvfinansierende industribygg

kr

3 500 000

2018
kr
kr

6 001 000
750 000

2019
kr

750 000

2020
Arendal Eiendom
Arendal kommune

-27000000

Kommentarer til endringsforslagene
Drømmenes hus
Vi er glad for at drømmen er tent på nytt. Vi håper det lykkes med Lassens hus, om ikke må
det jobbes med andre alternativ.
Lånerammer
Bystyret har vedtatt et lånetak, hvor 2016 nivået er referansepunktet. Det betyr at
lånerammen uten VA og havn ikke skal overstige 2,8 milliarder ved utgangen av fremtidige
handlingsplanperioder.
Vi ønsker å presisere at hele havnens låneportefølje skal rentebelastes
tilsvarende kommunalbankens flytende rente, for å gjøre havnen
konkurransedyktig.
Havnestyret plikter å gjøre nøye risikovurderinger når det skal tas opp nye lån. Det legges
til grunn at prosjekter det lånes til skal være selvfinansierende. Nye lån skal godkjennes av
bystyret. Bystyret anbefaler havnestyret å opparbeide fond.
Statlige sysselsettingsmidler og økt statlig tilskudd
Dersom Arendal kommune i løpet av 2017 tildeles mer ressurser til sysselsettingstiltak eller
andre statlige tilskudd så skal formannskapet ta stilling til hvordan midlene skal disponeres.
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Følgende svar fra Rådmannen innarbeides i budsjettet
Det har fra de politiske partiene blitt stilt en rekke spørsmål til rådmannen i forbindelse med
budsjettarbeidet. Vi mener følgende svar/utdypinger fra rådmannen bør innarbeides i det
endelige budsjettet (se vedlegg 5):
* Brann, 5 nye årsverk
* Oversikt over antall årsverk/nye årsverk
* Barnehagekapasitet/ledige plasser
* Spesifikasjoner enhet 88
Vedtatt tilleggsforslag (Verbalforslag) fra posisjonen:
1) Lærlinger og lærekandidater
Arendal kommune har satt seg ambisiøse mål knyttet til lærlinger og lærekandidater. Vi er på
rett vei. Bystyret ber rådmannen fremlegge en strategiplan hvor det fremgår hvordan man
skal nå de målene som er satt. Det ventes politisk behandling av en slik strategiplan innen
høsten 2017.
2) e-helsesøster
Bystyret ønsker å vurdere e-helsesøster. Dette kan være et viktig lavterskeltilbud rettet mot
ungdom. En e-helsesøster kan være aktuelt å tilby i egen regi, med mindre det finnes
nasjonale sider der ungdom kan søke veiledning via nettet. Bystyret ber rådmannen vurdere
nytten av e-helsesøster og fremme sak knyttet til dette.
3) Språkpraksis
Arendal voksenopplæring trenger flere språkpraksisplasser. Bystyret forventer at kommunens
enheter som har relevante språkpraksisplasser bidra i større grad. Kommune bør etabler 50
nye språkpraksis plasser i løp av året. Bystyret utfordrer næringslivet til det samme.
4) Tidlig innsats
Bystyret ønsker å redusere spesialundervisningen og øke tilpasset undervisning. Når
spesialundervisning er nødvendig, bør denne settes inn tidlig i skoleløpet. Bystyret ber
rådmannen synliggjøre hvordan det jobbes med dette.
5) Lavutslippssamfunnet
Lavutslippssamfunnet har grønne arbeidsplasser, god luftkvalitet og stort biologisk mangfold.
Det betyr at man må ta følgene av de menneskeskapte klimaendringene og at forbruket for
den enkelte blir redusert. Et viktig tiltak er areal- og transportplanlegging. Infrastruktur med
veier og bygninger blir stående i mange tiår og blir styrende for samfunnsutviklingen og
klimagassutslippene i kommunen.
Den kommunale driften i Arendal kommune er klimanøytral, men for mange deler av
samfunnet ellers er det nødvendig med tiltak og bevisstgjøring. En start på dette arbeidet
vil være at Arendal bysentrum blir bilfritt, som den første byen i Norge, samtidig som det
legges til rette for bedre gå-sykle-kollektivtilbud og et levende og trygt sentrum for alle!
6) Kalvøysund festning – kulturminnevern
"Kalvesund Festning er et av de største og viktigste krigsminnene i Arendal. Innbyggerne i
Aust-Agder og tilreisende må kunne få oppleve dette unike krigs- og kulturminnet på en
verdig og informativ måte. Arendal kommune skal ta kontakt med Aust-Agder
fylkeskommune og Aust-Agder museet og arkiv for å utvikle dette unike stedet som et
regionalt krigs- og kulturminne. Bystyret ber om en sak om dette i løpet av 2017.
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7) Handlingsplan for inkludering
Bystyret ønsker utarbeidet en Handlingsplan for inkludering.
Det er viktig å skape en felles forståelse av kommunens levekårsutfordringer. Vi må
bygge videre på den kunnskap som er dokumentert i Levekårsrapporten 2014 og i den
nylig gjennomførte UngData-undersøkelsen, samt kunnskap vi har i forhold til
påvirkningsfaktorene til innbyggernes psykiske og fysiske helse. Rådmannen bes i 2017 å
redegjøre for hva kommunen gjør, har gjort og hva vi må gjøre for å møte utfordringsbildet
for barn og unge.
8) Svømmebasseng
Arendal Eiendom jobber med en tilstandsrapport om kommunens svømmebasseng, som
er ferdig tidlig på nyåret. Dette vil være et godt grunnlag for det videre arbeidet med
svømmehaller.
9) Heltid
Arendal Bystyret ber rådmannen legge til rette for en heltidskultur. Ulike turnusordninger bør
prøves ut. En heltidskultur medfører at brukerne får færre tjenesteytere å forholde seg til. De
ulike fagforeningene forhandler med rådmannen. Ansatte høres gjennom fagforeningene.
Vedtatt tilleggsforslag (Verbalforslag) fra Høyre:
2. det gjøres pilotforsøk innen helse og omsorgstjenestene med 12 timers vakter
på lørdager og søndager i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte.
7. elever som går ut av grunnskolen i Arendal har gode forutsetninger for videre
utdanning og arbeid.
14. det jobbes målrettet for å legge flere statlige arbeidsplasser til Arendal herunder videre
målrettet arbeid for å flytte statens helsetilsyn ELLER ANDRE STATLIGE
INSTANSER fra Oslo til Arendal.
Vedtatt tilleggsforslag (Verbalforslag) fra Fremskrittspartiet:
14. Prioritere regulering av flere gang og sykkelveiprosjekter. Ferdig planverk viktig
dersom regjeringen tildeler enda flere midler til lokale gang- og sykkelveiprosjekter
20. Utføre tiltak for å øke graden av universell utforming i Arendal sentrum
25. Se på muligheten for å etablere parkeringsplasser for moped i tunnelløpet mellom
Torvet og innslaget til P hus Torvet
Vedtatt tilleggsforslag (Verbalforslag) fra Miljøpartiet De Grønne:
34. Arendal bystyre ønsker "Grønt Flagg"-sertifisering av en barnehage som et
forsøksprosjekt, og ber om sak på dette.
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3. VEDLEGG
Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter Arendal kommune
Tabeller som ikke er obligatoriske er merket med *

Skjema 1A - Driftsbudsjett
Vedtatt budsjett
2017
-1 105 549 000

Tekst
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd

Oppr. vedtatt
Regnskap 2015
budsjett 2016
-1 059 464 000
-1 003 174 772

-1 136 693 000

-1 082 690 000

-1 054 608 108

-110 400 000

-109 400 000

-99 088 950

-300 000

-300 000

-368 676

-160 629 600

-104 653 800

-116 173 250

-2 513 571 600

-2 356 507 800

-2 273 413 756

-120 351 000

-119 498 000

-139 812 281

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

120 635 000

113 904 000

120 397 762

Avdrag på lån

105 547 000

100 770 000

98 100 000

Netto finansinntekter/-utgifter

105 831 000

95 176 000

78 685 481

0

51 900 000

4 000 000

7 377 369

1 480 000

84 073 055

300 000

300 000

15 805 953

Bruk av ubundne avsetninger

-1 591 200

-1 391 200

-9 688 606

Bruk av bundne avsetninger

-11 553 369

-19 012 000

-28 435 081

-5 467 200

33 276 800

65 755 320

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre statlige overføringer
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte

Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger

Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Korreksjoner
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

9

10 252 000

1 500 000

3 997 693

139 252 800

113 193 000

113 708 140

-2 263 703 000

-2 113 362 000

-2 011 267 122

2 263 703 000

2 113 362 000

2 011 267 122

0

0

0
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Skjema 1B – Netto driftsrammer pr. enhet
Vedtatt budsjett
2017
-34 561 000

Oppr. vedtatt
budsjett 2016
-37 683 000

Kulturenheten

70 545 000

60 474 000

64 017 529

10

Brann

30 912 000

29 143 000

25 246 197

16

Innovasjon og kompetanse

17 475 000

16 937 000

15 450 390

17

Levekår

159 798 000

143 781 000

138 267 924

18

Spesialpedagogiske tjenester

39 311 000

35 860 000

38 377 172

19

Vitensenteret

3 736 000

3 421 000

3 305 000

23

Arendal voksenopplæring

16 615 000

15 557 000

13 688 707

25

Birkenlund skole

32 517 000

30 886 000

31 900 428

27

Asdal skole

53 788 000

50 753 000

50 784 489

28

Stuenes skole

34 140 000

30 620 000

32 769 474

29

Nedenes skole

30 387 000

29 143 000

28 953 091

30

Stinta skole

39 272 000

38 492 000

38 666 981

32

Roligheden skole

34 057 000

32 951 000

33 577 678

33

Hisøy skole

31 901 000

31 011 000

31 199 792

36

Eydehavn skole

10 554 000

9 971 000

9 961 998

37

Flosta skole

9 418 000

8 915 000

8 825 160

41

Moltemyr skole

32 903 000

32 790 000

32 626 891

42

Myra skole

17 041 000

16 583 000

17 598 887

44

Nesheim skole

9 251 000

8 876 000

9 186 059

46

Rykene Skole

13 746 000

13 392 000

13 064 345

47

Sandnes skole

16 970 000

16 379 000

15 786 411

50

Strømmen oppvekstsenter

19 586 000

17 521 000

18 781 307

53

Tromøy barnehagene

8 823 000

9 698 000

9 941 919

54

Hisøy barnehageenhet

11 498 000

11 190 000

11 264 428

55

Barnehager Sentrum Øst

9 882 000

8 955 000

9 558 771

56

Stinta barnehageenhet

13 016 000

11 964 000

11 984 214

57

Jovannslia/Lia barnehage

12 980 000

12 843 000

13 266 405

63

12 468 000

13 152 000

12 312 893

83 107 000

73 661 000

74 968 086

72

Øyestad barnehageenhet
Koordinerende enhet mestring,
rehabilitering og omsorg
Enhet Funksjonshemmede

124 920 000

115 653 000

115 592 069

73

Enhet Hjemmebaserte tjenester

197 295 000

175 139 000

174 711 856

74

Enhet Institusjoner

179 166 000

169 985 000

174 164 701

75

Nav-Arendal

77 160 000

73 518 000

72 924 027

76

Østre Agder Krisesenter

4 790 000

4 668 000

4 209 602

77

Østre Agder

12 819 000

12 350 000

2 594 000

80

Legevakten

11 794 000

10 005 000

10 168 840

81

EMÅ flyktning

-3 357 000

88

Rådmannen m/stab

774 693 000

675 524 469

Enhet nr

Enhet navn

03

Infrastruktur og geodata

06

70

817 980 000

Sum avviklede enheter

Regnskap 2015
-35 007 115

1 052 048

Sum enheter

2 263 703 000

10

2 113 247 000

2 011 267 122
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Skjema 2A - Investeringsbudsjett
Tekst
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer

Vedtatt budsjett
Opprinnelig vedtatt
2017
budsjett 2016
177 462 500
158 550 000

Regnskap 2015
174 396 934

118 740 000

103 950 000

180 384 308

1 000 000

1 000 000

6 167 120

10 000 000

10 000 000

87 083 937

2 000 000

2 000 000

24 669 659

309 202 500

275 500 000

472 701 957

-253 858 000

-234 005 000

-343 031 212

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

Tilskudd til investeringer

-12 750 000

-3 400 000

-14 240 000

Kompensasjon for merverdiavgift

-17 842 500

-10 730 000

8 369 849

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-10 400 000

-21 925 000

-88 239 731

Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler

Andre inntekter

-300 000

-500 000

-2 410 136

Sum ekstern finansiering

-297 150 500

-272 200 000

-458 290 928

Overført fra driftsregnskapet

-10 252 000

-1 500 000

-3 997 693

-1 800 000

-1 800 000

-10 413 336

-309 202 500

-275 500 000

-472 701 957

0

0

0

Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/Udisponert
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Skjema 2 B – Brutto investeringer pr. prosjekt
Prosjekt

2017

Etableringslån inn/utlån

2018

2019

2020

500 000

500 000

500 000

500 000

Kirkelig fellesråd

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

Ikt-utstyr - helse/levekår 2017

1 743 750

-

-

-

Ikt-utstyr-adm 2015

1 125 000

-

-

-

850 000

-

-

850 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

Transporttjenesten - buss 2016
Utstyr omsorgsenhetene 2015
Utskifting biler - enhet funksj.hemmede 2017

-

500 000

-

500 000

Nedenes skole - utstyr/møbler til nytt klasserom 2017

650 000

-

-

-

Roligheten skole - møbler og utstyr 2017

400 000

-

-

-

Nesheim skole - møbler 2017

150 000

140 000

120 000

-

Hisøy skole - møbler, inventar 2017

400 000

-

-

-

Musikkbinger 2017
Biler/utstyr østre Agder brannvesen 2016
GPS - landmålingsutstyr 2015
Nye friområder-tilrettelegging
Arendal by- og regionhistorie 2014
Maskinkjøp park/idrett 2015
Lekeplassutstyr 2015

750 000

750 000

750 000

750 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

-

200 000

-

200 000

-

500 000

-

500 000

750 000

750 000

750 000

600 000

-

300 000

-

300 000

-

500 000

-

500 000

Turløyper sør amfi 2016 kort løype

2 000 000

-

-

-

Lang turløype sør amfi 2016

2 100 000

-

-

-

Turstier nærområder - kulturenheten 2017

100 000

100 000

100 000

100 000

Turløyper Arendal øst - fin. V/vegvesen 2017

10 000 000

15 000 000

15 000 000

-

Tekn. utstyr kulturskolen/munkehaugen 2017

150 000

-

-

150 000

Kilden - innvendig primært inventar 2017
Lunderød stadion 2017
Bjønnes stadion - Arendal fotball 2017
Reasfaltering/veisikringsarbeid
Vei og gatelys, sammenkobl. av lyskretser 2013
Asfaltering grusveier 2013
Rundkjøring Barbu 2014

200 000

-

-

-

4 500 000

-

-

-

29 500 000

-

-

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

300 000

500 000

-

100 000

100 000

100 000

100 000

9 343 750

-

-

-

500 000

500 000

500 000

-

Forsterkn.hovedanlegg/forbedr renseprosesser 2015

25 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Utbygging nye utb.områder 2015

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

100 000

100 000

100 000

-

-

1 000 000

1 000 000

-

Oppfølging trafikksikkerhetsplan 2016

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Biler/maskiner 2016

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

50 000 000

55 000 000

55 000 000

50 000 000

Renovasjonsbeholdere - nedgravde 2015

Massivadressering - vei 2015
Opprustning av bruer 2016

Va fornyelse ledningsnett
Parkeringsautomater 2017
Ikt i skolen 2013
Opparbeidelse langbrygga
Opparbeidelse langbrygga 2017
Barbu park 2017
Sum brutto investeringer AK

150 000

150 000

150 000

-

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

-

2 000 000

-

-

-

-

-

10 000 000

12 750 000

-

-

-

177 462 500 132 040 000 127 220 000 118 700 000
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Sum brutto investeringer 2017-2020 pr. prosjekt med finansiering*
Prosjekt
Etableringslån inn/utlån

Brutto
investeringer
2017-2020
2 000 000

Mvakompensasjon

Tilskudd og
andre
inntekter

Bruk av
lånemidler

-

-

2 000 000

11 000 000

-

-

11 000 000

Ikt-utstyr - helse/levekår 2017

1 743 750

348 750

-

1 395 000

Ikt-utstyr-adm 2015

1 125 000

225 000

-

900 000

Transporttjenesten - buss 2016

1 700 000

340 000

-

1 360 000

Utstyr omsorgsenhetene 2015

7 000 000

1 400 000

-

5 600 000

Utskifting biler - enhet funksj.hemmede 2017

1 000 000

200 000

-

800 000

Nedenes skole-utst./møbl. nytt klasserom 2017

650 000

130 000

-

520 000

Roligheten skole - møbler og utstyr 2017

400 000

80 000

-

320 000

Nesheim skole - møbler 2017

410 000

82 000

-

328 000

Hisøy skole - møbler, inventar 2017

400 000

80 000

-

320 000

Kirkelig fellesråd

Musikkbinger 2017

3 000 000

600 000

1 000 000

1 400 000

11 600 000

2 320 000

-

9 280 000

400 000

80 000

-

320 000

Nye friområder-tilrettelegging

1 000 000

200 000

-

800 000

Arendal by- og regionhistorie 2014

2 850 000

-

-

2 850 000

Biler/utstyr østre Agder brannvesen 2016
GPS - landmålingsutstyr 2015

Maskinkjøp park/idrett 2015

600 000

120 000

-

480 000

Lekeplassutstyr 2015

1 000 000

200 000

-

800 000

Turløyper sør amfi 2016 kort løype

2 000 000

400 000

-

1 600 000

Lang turløype sør amfi 2016

2 100 000

420 000

700 000

980 000

Turstier nærområder - kulturenheten 2017

400 000

80 000

-

320 000

Turløyper Arendal øst - fin. V/vegvesen 2017

40 000 000

8 000 000

32 000 000

-

Tekn. Utstyr kulturskolen/munkehaugen 2017

300 000

60 000

-

240 000

Kilden - innvendig primært inventar 2017

200 000

40 000

-

160 000

4 500 000

900 000

1 500 000

2 100 000

29 500 000

5 900 000

600 000

23 000 000

4 000 000

800 000

1 200 000

2 000 000

Vei og gatelys, sammenkobl. av lyskretser 2013

800 000

160 000

-

640 000

Asfaltering grusveier 2013

400 000

80 000

-

320 000

Rundkjøring Barbu 2014

9 343 750

1 868 750

-

7 475 000

Renovasjonsbeholdere - nedgravde 2015

1 500 000

-

-

1 500 000

115 000 000

-

-

115 000 000

40 000 000

-

-

40 000 000

300 000

60 000

-

240 000

Lunderød stadion 2017
Bjønnes stadion - Arendal fotball 2017
Reasfaltering/veisikringsarbeid

Forsterkn.hovedanl./forbedr rensepros. 2015
Utbygging nye utb.områder 2015
Massivadressering - vei 2015
Opprustning av bruer 2016
Oppfølging trafikksikkerhetsplan 2016
Biler/maskiner 2016
Va fornyelse ledningsnett
Parkeringsautomater 2017
Ikt i skolen 2013
Opparbeidelse langbrygga

2 000 000

400 000

-

1 600 000

10 000 000

2 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

800 000

1 400 000

1 800 000

210 000 000

-

-

210 000 000

450 000

90 000

-

360 000

6 000 000

1 200 000

-

4 800 000

2 000 000

400 000

1 000 000

600 000

Opparbeidelse langbrygga 2017

10 000 000

2 000 000

-

8 000 000

Barbu park 2017

12 750 000

2 550 000

-

10 200 000

Fellesprosjekter - tilskudd finansiering
Overføring fra drift
Sum brutto investeringer AK

555 422 500

13

34 614 500

3 000 000

-3 000 000

36 001 000

- 36 001 000

82 401 000

438 407 000
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Økonomisk oversikt drift*
Tekst

Opprinnelig
vedtatt budsjett
2016
-99 077 000
-97 553 400

Vedtatt budsjett 2017

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter

-299 756 000

Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter

-290 760 000

Regnskap 2015
-99 751 437
-297 136 413

-304 287 945

-300 933 632

-380 450 111

-1 136 693 000

-1 082 690 000

-1 054 608 108

-160 629 600

-104 653 800

-116 173 250

-3 645 000

-6 620 000

-11 490 032

-1 105 549 000

-1 059 464

-1 003 174 772

-110 400 000

-109 400 000

-99 088 950

-300 000

-300 000

-368 676

-3 220 337 545

-3 052 374 832

-3 062 241 749

1 542 546 949

1 455 562 281

1 427 287 645

Sosiale utgifter

386 006 668

382 775 500

350 224 657

Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.

374 195 708

319 042 551

321 206 482

Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod.

745 181 420

716 052 200

750 524 226

Overføringer

190 325 000

164 098 500

194 378 275

Avskrivninger

83 000 000

58 000 000

73 925 033

-56 777 000

-43 812 000

-60 607 515

3 264 478 745

3 051 719 032

3 056 938 803

Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

44 141 200

-655 800

-5 302 946

-120 351 000

119 498 000

-139 812 281

-71 817 000

-72 272 000

-69 308 115

-192 168 000

-191 770 000

-209 120 396

Renteutgifter og låneomkostninger

120 635 000

121 131 000

120 397 762

Avdrag på lån

105 547 000

100 770 000

98 100 000

60 000

60 000

97 600

226 242 000

214 699 000

218 595 362

Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter

Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner

34 074 000

22 929 000

9 474 966

-83 000 000

-58 000 000

-73 925 033

Netto driftsresultat

-4 784 800

-35 726 800

-69 753 013

Bruk av disposisjonsfond

-1 591 200

-1 391 200

-9 688 606

Bruk av bundne fond

-11 553 369

-18 212 000

-28 435 081

Sum bruk av avsetninger

-13 144 569

-19 603 200

-38 123 687

10 252 000

1 500 000

3 997 693

-

51 900 000

4 000 000

7 377 369

1 630 000

84 073 055

300 000

300 000

15 805 953

17 929 369

55 330 000

107 876 700

0

0

0

Motpost avskrivninger

Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekn. av tidl. års dregnsk.merforbr.
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk/
mindreforbruk
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Økonomisk oversikt investering*
Tekst

Opprinnelig
vedtatt budsjett
2016

Vedtatt budsjett 2017

Regnskap 2015

Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter

-300 000

-500 000

-2 410 136

Overføringer med krav til motytelse

-400 000

-11 925 000

-13 058 082

Kompensasjon for merverdiavgift

-17 842 500

-10 370 000

-8 369 849

Statlige overføringer

-12 750 000

-3 400 000

-1 150 000

Andre overføringer
Sum inntekter

-13 090 000
-31 292 500

-26 195 000

-38 078 067

750 000

2 100 000

3 913 227

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunale
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

277 642
173 462 500

158 753 594
18 000

Overføringer
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Sum utgifter

153 200 000

3 250 000

3 250 000

11 434 471
-

177 462 500

158 550 000

174 396 934

10 000 000

10 000 000

87 083 937

118 740 000

105 650 000

180 384 308

Kjøp av aksjer og andeler

1 000 000

1 000 000

6 167 120

Avsatt til ubundne investeringsfond

2 000 000

2 000 000

24 574 983

Avdragsutgifter
Utlån

Avsetninger til bundne investeringsfond

-

94 676

Sum finansieringstransaksjoner

131 740 000

118 650 000

298 305 023

Finansieringsbehov

277 910 000

251 005 000

434 623 890

-253 858 000

-235 705 000

-343 031 212

Mottatte avdrag på utlån

-10 000 000

-10 000 000

-75 181 650

Salg av aksjer og andeler

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

-10 252 000

-1 500 000

-3 997 693

Bruk av lån

Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond

-209 465

Bruk av ubundne investeringsfond

-1 800 000

-1 800 000

Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering

-8 874 503
-1 329 368

-277 910 000

-251 005 000

-434 623 890

-

-

-

Udekket/udisponert
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Vedlegg 2: Obligatoriske oversikter kommunale foretak
Økonomisk oversikt drift – Arendal Eiendom KF
Tekst

Vedtatt budsjett
2017

Opprinnelig
vedtatt budsjett
2016

Regnskap 2015

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter

-47 866 500

-45 965 500

-56 987 875

-272 000 000

-264 734 000

-276 917 580

-30 040 000

-12 620 000

-12 644 460

-349 906 500

-323 319 500

-346 549 915

Lønnsutgifter

61 764 455

57 707 924

57 657 370

Sosiale utgifter

16 196 052

12 478 783

15 701 919

134 477 993

113 672 793

121 169 984

1 375 000

675 000

1 130 000

Overføringer

14 318 000

17 318 000

21 137 297

Avskrivninger

54 000 000

54 000 000

53 043 254

Fordelte utgifter

-3 600 000

-3 600 000

-4 888 051

Sum driftsutgifter

278 531 500

252 252 500

264 951 772

Brutto driftsresultat

-71 375 000

-71 067 000

-81 598 143

-1 200 000

-1 200 000

-1 452 438

Sum eksterne finansinntekter

-1 200 000

-1 200 000

-1 452 438

Renteutgifter og låneomkostninger

60 741 000

58 916 000

71 009 178

Avdrag på lån

65 834 000

67 351 000

65 299 115

Sum eksterne finansutgifter

126 575 000

126 267 000

136 308 293

Resultat eksterne finanstransaksjoner

125 375 000

125 067 000

134 855 855

Motpost avskrivninger

-54 000 000

-54 000 000

-53 043 254

0

0

214 458

Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.
Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod.

Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån

Utlån

Netto driftsresultat
Bruk av tidl.års regnskapsm.mindreforbr.

-5 193 150

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

0

0

Overført til investeringsregnskapet

-5 193 150
3 808 012

Avsatt til dekn. av tidl. års dregnsk.merforbr.
Avsatt til disposisjonsfond

693 150

Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

4 501 162

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

0

16
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Skjema 2A – Investeringsbudsjett Arendal Eiendom KF

113 050 000

Opprinnelig
vedtatt
budsjett 2016
66 500 000

Utlån og forskutteringer

-

-

-

Kjøp av aksjer og andeler

-

-

40 417 588

Avdrag på lån

-

-

Dekning av tidl.års udekket

-

-

28 000 000

10 000 000

58 832 593

Årets finansieringsbehov

141 050 000

76 500 000

270 464 326

Bruk av lånemidler

-64 340 000

-35 200 000

-110 247 947

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-28 000 000

-10 000 000

-54 284 435

Tekst

Vedtatt budsjett 2017

Investeringer i anleggsmidler

Regnskap 2015
157 935 048

13 279 097

Avsetninger

Tilskudd til investeringer

-

-10 800 000

-5 000 000

-20 710 000

-10 500 000

-18 364 891

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-

-

-31841040

Andre inntekter

-

-

-273615

-113 050 000

-66 500 000

-220 011 928

-

-

-3 808 012

-28 000 000

-10 000 000

-46 644 386

-141 050 000

-76 500 000

-270 464 326

0

0

0

Kompensasjon for merverdiavgift

Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/Udisponert
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Brutto investeringer Arendal Eiendom KF
Prosjekt

2017

2018

2019

2020

Lovpålagte tiltak kommunale bygg - årlig

2 750 000

2 750 000

3 000 000

3 000 000

Enøk samlet - årlig

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Fjellsikringstiltak samlet - årlig

500 000

500 000

500 000

500 000

Eiendomsutvikling (avs. 25399900)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Garasjer/carport hjemmesykepleie 2014

1 000 000

-

-

-

75 000 000

75 000 000

99 000 000

32 000 000

500 000

500 000

500 000

-

Roligheden skole 2013
Transportmidler miljøvennlige HP2015-2018
Kjøp av boliger HP2015 - 2018
Kjøp av næringstomter inkl. Heftingdalen ifm.
E18 HP2015-2018
Nye øvingslokaler kulturskolen HP2016-2019

-

4 000 000

4 000 000

5 000 000

3 000 000

3 500 000

-

-

300 000

-

-

-

Nybygg legevakt/KØH HP2016-2019

1 000 000

62 500 000

-

-

Brukerstyrte endringer HP2017-2020

2 750 000

2 750 000

2 000 000

2 000 000

Rehabilitering skolebygg HP2017-2020

3 750 000

3 750 000

4 000 000

4 000 000

Rehabilitering omsorgsbygg HP2017-2020
Næringsutvikling, kjøp av næringstomter
HP2017-2020
Ny bhg Tromøy, samling til en bhg HP20172020
HP beredskap omsorg HP2017-2020

3 750 000

3 750 000

4 000 000

4 000 000

-

-

-

10 000 000

-

-

-

2 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

-

24 000 000

-

-

Krematorium HP2017-2020
Vaskeri/renhold/kjøkken HP2017-2020
Asdal skole, påbygg ressurssenter HP20172020
Madshaven, 2 boenheter HP2017-2020

250 000

-

-

-

4 500 000

-

-

-

-

7 000 000

-

-

Ombygging Fagerheim HP2017-2020

3 000 000

-

-

-

Ombygging Jovanntunet HP2017-2020

1 500 000

-

-

-

Drømmenes hus
Sum

3 500 000

6 001 000

-

-

113 050 000

202 001 000

124 000 000

69 500 000
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Sum brutto investeringer 2017-2020 pr. prosjekt med finansiering*
Prosjekt
Lovpålagt - myndighetskrav

Brutto
investeringer
2017-2020
11.500.000

Mvakompensasjon

Tilskudd
og andre
inntekter

Bruk av
lånemidler

2.300.000

-

9.200.000

9.500.000

1.900.000

-

7.600.000

Rehabilitering skolebygg

15.500.000

3.100.000

-

12.400.000

Rehabilitering omsorgsbygg

15.500.000

3.100.000

-

12.400.000

281.000.000

56.200.000

-

224.800.000

300.000

60.000

-

240.000

Brukerstyrte endringer

Roligheten - ny skole
Planlegg/bygging nye øvings/prod.lokaler/ny
kulturskole
Garasjer/carport hjemmesykepleie

1.000.000

200.000

-

800.000

Transportmidler (miljøvennlige)

1.500.000

-

-

1.500.000

ENØK-tiltak

4.000.000

800.000

-

3.200.000

Fjellsikring

2.000.000

400.000

-

1.600.000

Kjøp av boliger

13.000.000

-

3.900.000

9.100.000

Eiendomsutviklingsprosjekter
Kjøp av næringstomter inkl, Heftingdalen ifm
E18
Nybygg legevakt/KØH

20.000.000

-

-

20.000.000

6.500.000

-

-

6.500.000

63.500.000

12.500.000

-

51.000.000

Næringsutvikling, kjøp av næringstomter
Ny barnehage Tromøy, samling til en
barnehage
HP - beredskap omsorg

10.000.000

2.000.000

-

8.000.000

2.000.000

400.000

-

1.600.000

2.000.000

400.000

-

1.600.000

Krematorium

24.000.000

4.800.000

-

19.200.000

250.000

50.000

-

200.000

4.500.000

900.000

-

3.600.000

7.000.000

1.400.000

-

5.600.000

3.000.000

600.000

-

2.400.000

1.500.000

300.000

-

1.200.000

Vaskeri/renhold/Kjøkken
Asdal skole - Påbygg ressurssenteret
Enhet funksjonshemmede - Madshaven 2
enheter
Enhet funksjonshemmede - Ombygging
Fagerheim
Enhet funksjonshemmede - Ombygging
Jovanntunet
Drømmenes hus

9 501 000

1 900 200

Fellesprosjekter - tilskudd finansiering

-

-

4.733.333

-4.733.333

Salg av eiendom

-

-

70.000.000

-70.000.000

508.551.000

93.310.200

78.633.333

336.607.467

Sum brutto investeringer AE
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Økonomisk oversikt drift – Arendal Havnevesen KF
Opprinnelig
Vedtatt budsjett
vedtatt budsjett Regnskap 2015
2017
2016
-

Tekst
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter

-24 722 000

-20 740 000

-19 416 596

Overføringer med krav til motytelse

-

-

-46 600

Rammetilskudd

-

-

-

Andre statlige overføringer

-

-

-

Andre overføringer

-

-

-

Inntekts- og formuesskatt

-

-

-

Eiendomsskatt

-

-

-

Andre direkte og indirekte skatter

-

-

-

-24 722 000

-20 740 000

-19 463 196

Lønnsutgifter

6 168 000

5 549 000

5 404 911

Sosiale utgifter

1 480 000

1 327 000

1 385 076

Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.

4 335 000

3 560 000

3 797 702

Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod.

1 230 000

1 205 000

2 461 037

Overføringer

-

-

37 928

Avskrivninger

-

-

4 775 148

Fordelte utgifter

-

-

-

13 213 000

11 641 000

17 861 803

Sum driftsinntekter

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

-11 509 000

-9 099 000

-1 601 392

Renteinntekter og utbytte

-

-

-600 526

Mottatte avdrag på lån

-

-

-

0

0

-600 526

Renteutgifter og låneomkostninger

4 189 000

4 818 000

3 897 753

Avdrag på lån

5 923 000

4 281 000

4 003 000

-

-

-

Sum eksterne finansutgifter

10 112 000

9 099 000

7 900 753

Resultat eksterne finanstransaksjoner

10 112 000

9 099 000

7 300 226

-

-

-4 775 148

-1 397 000

0

923 686

Bruk av tidl.års regnskapsm.mindreforbr.

-

-

-261 790

Bruk av disposisjonsfond

-

-

-967 694

Bruk av bundne fond

-

-

-

0

0

-1 229 484

-

-

-

Sum eksterne finansinntekter

Utlån

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekn. Av tidl. Års dregnsk.merforbr.
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk/

20

-

-

-

1 397 000

-

261 790

-

-

-

1 397 000

0

261 790

0

0

-44 008
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Skjema 2A – Investeringsbudsjett Arendal Havnevesen KF
Opprinnelig
Vedtatt budsjett
vedtatt budsjett
2017
2016
2 600 000
24 150 000

Tekst
Investeringer i anleggsmidler

Regnskap
2015
42 057 271

Utlån og forskutteringer

-

-

-

Kjøp av aksjer og andeler

-

-

-

Avdrag på lån

-

-

-

Avsetninger

-

-

-

2 600 000

24 150 000

42 057 271

-2 600 000

-24 150 000

-41 857 271

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-

-

-200 000

Tilskudd til investeringer

-

-

-

Kompensasjon for merverdiavgift

-

-

-

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-

-

-

Andre inntekter

-

-

-

-2 600 000

-24 150 000

-42 057 271

Overført fra driftsregnskapet

-

-

-

Bruk av avsetninger

-

-

-

-2 600 000

-24 150 000

-42 057 271

0

0

0

Årets finansieringsbehov
Bruk av lånemidler

Sum ekstern finansiering

Sum finansiering
Udekket/Udisponert

Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF
Prosjekt
Teknisk utstyr - maskiner

2017

2018

2019

2020

1 500 000

1 000 000

500 000

-

Småbåthavn plan og egenproduksjon

800 000

300 000

-

-

Gjestehavn - ny

300 000

-

500 000

-

Fergekai lokalferger 2014

-

2 000 000

-

-

Rådhusbrygga 2016

-

5 000 000

3 000 000

-

Kommunale brygger 2016

-

-

1 000 000

-

Kontorbygg Eydehavn nytt/flytting 2016

-

1 000 000

-

-

Ny offshore infrastruktur 2017

-

-

-

20 000 000

Infrastruktur Eydehavn inkl.ro-ro 2017

-

-

-

5 000 000

Selvfinansierende ind.bygg for kunde 2017

-

-

-

-

2 600 000

9 300 000

5 000 000

25 000 000

Sum
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Sum brutto investeringer 2017-2020 pr. prosjekt med finansiering*
Prosjekt
Fergekai lokalferger

Brutto
Mvainvesteringer
kompensasjon
2017-2020
2.000.000
-

Tilskudd og
andre inntekter

Bruk av
lånemidler

1.000.000

1.000.000

Rådhusbrygga

8.000.000

-

-

8.000.000

Kommunale brygger

1.000.000

-

-

1.000.000

Flytebrygger (egenproduksjon)

1.100.000

-

-

1.100.000

Teknisk utstyr

3.000.000

-

-

3.000.000

800.000

-

-

800.000

1.000.000

-

-

1.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000

-

-

-

-

41. 900.000

-

1.000.000

40.900.000

Ny gjestehavn og flytende badeanlegg
Eydehavn nytt/flytting kontorbygg
Ny offshore infrastruktur
Infrastruktur Eydehavn inkl. ro-ro
Selvfinansierende industribygg for kunde
Sum brutto investeringer AH
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Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester
Kirkeverge
GRAVFESTEAVGIFT
Festeavgift for 10 år
Kremasjon innbyggere fra Arendal
Kremasjon innbyggere ikke fra Arendal

2016

2017

Økning

3 000

3 000

-

0

0

-

5 000

5 000

-

Merknad

Kultur
ARENDAL OG OMEGN SKØYTEBANE
Økningen gjelder fra neste sesong – fra november 2017
Enkeltbillett familie

90

90

-

Enkeltbillett voksne over 16 år

50

50

-

Enkeltbillett barn

20

20

-

2 voksne og 2 barn.

Sesongkort voksne over 16 år

700

700

-

Sesongkort barn

350

350

-

Leie av skøyter

50

50

-

Pr. gang

Sliping av hockeyskøyter

50

50

-

Pr. gang

Sliping av lengdeløpsskøyter

100

100

-

Pr. gang

Gratis

Gratis

-

Vedtatt av bystyret
20.06.2013

150/time

150/time

-

2 250/døgn (2017)

BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG
Lag og foreninger
Kommersielle/private/utenbys:
Grupperom/klasserom ol inntil 100 m2
Gymsaler ol inntil 300m2

200/time

200/time

-

3 000/døgn (2017)

Idrettshaller/utendørsanlegg. 300 m2

250/time

250/time

-

3 750/døgn (2017)

Spesialrom (musikkrom, kjøkken ol)

150/time

150/time

-

2 250/døgn (2017)

Svømmebasseng 12,5 m

250/time

250/time

-

3 750/døgn (2017)

Svømmebasseng 25 m

300/time

300/time

-

4 000/døgn (2017)

500

500

-

Depositum nøkler

Dersom byggdrifter på grunn av leietakers forhold må møte utenfor vanlig arbeidstid, faktureres leietaker,
uavhengig av gratisprinsippet. Det samme gjelder dersom leieforholdet medfører økte renholdskostnader.
(Manglende rydding, fjerning av søppel, etc.)
Hverdag
etter
Helg
arbeidstid
Pris for fremmøte byggdrifter pr. gang
1 000
1 500
Pris renhold pr. påbegynte time

500

750
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BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG
Leiepriser Arendal Idrettspark/Sparebanken Sør Amfi:
Baner og møterom leies kun ut pr. time. Ved leie ut over 12 timer, vil Arendal Eiendom KF fastsette en pris i
hvert enkelt tilfelle.
2016
2017
Flerbrukshallen - begge baner

-

1 500/time

Flerbrukshallen - Bane 1

-

750/time

Del A

-

250/time

Del B

-

250/time

Del D

-

250/time

Flerbrukshallen- Bane 2

-

750/time

Del A

-

250/time

Del B

-

250/time

Del C

-

250/time

Oppvarmingsflata

-

500/time

Turnhallen u/utstyr

-

1 500/time

Tennishallen

-

2 000/time

Bane 1

-

250/time

Bane 2

-

250/time

Bane 3

-

250/time

Bane 4

-

250/time

104 - Blokk - 60m2 - 20pl.

-

250/time

119 - Innkast - 50m2 - ikke noe utst 8 pl

-

200/time

120 - Tandem - 40m2 -ikke noe utst 8 pl

-

200/time

204 - Rundvandt - 74m2 - 32pl.

-

250/time

205 - Airball - 56m2 - 24pl.

-

250/time

206 - Zorro - 56m2 - 24pl.

-

250/time

207 - Bøtte - 93m2 - 30pl.

-

300/time

214 - Straffekast - 70m2

-

250/time

215 - 2 min - 70m2 - 20pl.

-

250/time

104 - Blokk - 60m2 - 20pl.

-

250/time

Møterom:

BIBLIOTEK
Purregebyr voksne

50

50

-

Purregebyr barn

20

20

-

KULTURSKOLE
2016

2017

Økning

Vokal-/instrumentundervisning

1 900

1 900

-

Visuell kunst

1 900

1 900

-

24

Merknad
All økning innføres fra
skoleåret 2017-2018
Pr. halvår 25 %
søskenmoderasjon og
ved deltakelse på flere
aktiviteter
Pr. halvår 25 %
søskenmoderasjon og
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KULTURSKOLE

Scenekunst/drama

Rytmisk samspillgruppe
Aktivitetsgrupper på Helsestasjonen og
institusjoner
Leie av instrument

2016

2017

Økning

1 900

1 900

-

515

515

-

5 700

5 700

-

430

430

-

25 % red

25 % red

-

5 700

5 700

-

Dirigenttjenester skolemusikkorps
Søskenmoderasjon/deltakelse i flere
aktiviteter
Instruktørtjenester aspirantkorps,
juniorkorps, Arendals Unge Strykere en
klokketime pr. uke

Merknad
ved deltakelse på flere
aktiviteter
Pr. halvår 25 %
søskenmoderasjon og
ved deltakelse på flere
aktiviteter
Ved salg av en
klokketime pr. uke pr.
halvår
Ved salg av en
klokketime pr. uke pr.
halvår
Pr. halvår (Eks moms)
75 % av reelle
lønnsutgifter

Pr. halvår
90 % av reelle
lønnsutgifter

Dirigenttjenester voksenaktiviteter

SVØMMING – STINTA SVØMMEHALL
Barn under 16 år

20

20

-

Pr. gang

Pensjonister/studenter

30

30

-

Pr. gang

Pensjonister/studenter

250

250

-

Klippekort 10 klipp

Voksen

40

40

-

Pr. gang

Voksen

300

300

-

Klippekort 10 klipp

*Priser vedtas når ny
nasjonal forskrift
foreligger ca. nov/Des
2016.

BEVILLNINGSGEBYR
Skjenkebevilling – minstegebyr pr. år

4 800

4 800*

-

Salgsbevilling – minstegebyr pr. år

1540

1 540*

-

En enkelt bestemt anledning

4 800

4 800*

-

Liten enkeltanledning

700

720

3%

Ambulerende skjenkebevilling pr. gang

340

340*

-

Kunnskapsprøven

400

400*

-

Pr. prøve

Etablererprøven

400

400*

-

Pr. prøve

2016

2017

Økning

GEBYR FOR PRØVER

VITENSENTERET SØRLANDET
Barn u/2 år

Gratis

Gratis

Barn

90

90

-

Voksen

90

90

-

25

Merknad
1-15 år

Budsjett 2017. Handlingsprogram 2017 - 2020

Arendal kommune 2016

VITENSENTERET SØRLANDET
2016

2017

Økning

Familie

250

255

2%

3 personer

Familie

320

330

3%

4 personer

Familie

390

405

4%

5 personer

Familie

460

480

4%

6 personer

Student, honnør, vernepliktig

80

80

-

Skoleelev i undervisning 1 t

60

60

-

Skoleelever i undervisning + utstilling 2 t

80

80

-

2 500

2 500

-

Årskort barn

360

360

-

Årskort voksen

360

360

-

1 440

-

-

190

190

-

Auditoriet innenbys lag

250

300

20 %

Auditoriet utenbys lag og næringsliv

500

600

20 %

Leie av flygel

600

600

0%

Kursrom innenbys lag

400

400

0%

Kursrom – halvdagskurs innenbys lag

800

900

13 %

Kursrom – heldagskurs innenbys lag

1 600

1 600

0%

500

600

20 %

Barnehagekort

Årskort familie (2+2)
Fødselsdag

Merknad

Lærer som følger klasse
er gratis. Minstepris 720
kroner

Tilbys ikke lengre.
Pr. person
Minimum kr 1 900 pr.
arrangement (2016)

Lokalleie
LEIE AV LOKALER – ARENDAL BIBLIOTEK

Kursrom næringsliv
Kursrom – halvdagskurs næringsliv

1 300

1 500

15 %

Kursrom – heldagskurs næringsliv

2 600

3 000

15 %

Tillegg kr 500 for bruk av
høyttaleranlegg og
videokanon
Tillegg kr 500 for bruk av
høyttaleranlegg og
videokanon
Pr. time

Pr. time

LEIE AV LOKALER - ARENDAL GAMLE RÅDHUS
Alle festlokaler

6 000

6 000

-

Festiviteten

3 000

3 000

-

Ved større arrangement
som bryllup må alle
lokaler leies.
Eksklusiv rengjøring
Eksklusiv rengjøring

Grønnsalen

3 000

3 000

-

Eksklusiv rengjøring

Blåsalen

3 000

3 000

-

Eksklusiv rengjøring

Jurysalen
3 000
3 000
Eksklusiv rengjøring
Renhold utføres av rådhusets renholdspersonale til fast minstepris på kr 1 350 for 3 timer for arrangementer
utenfor normal arbeidstid. Hvis behov for rengjøring utover dette kan Arendal kommune sende tilleggsregning.
All form for servering avtales direkte med Røed produksjonskjøkken på telefon 37 06 53 08/ 991 55 214.
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LEIE AV LOKALER – EUREKA KURSROM
2016

2017

Økning

Kursrom 1 og 2 (Amfiet) – HEL DAG

3 300

3 500

6%

Merknad
Be om pristilbud for
lengre leieperioder
61 plasser

Kursrom 1 og 2 (Amfiet) - 3 TIMER

1 650

2 000

21 %

61 plasser

Kursrom 3 - HEL DAG

1 650

2 000

21 %

22 plasser

Kursrom 3 - 3 TIMER

1 100

1 500

36 %

22 plasser

Kursrom 4 - HEL DAG

1 650

2 000

21 %

16 plasser

Kursrom 4 - 3 TIMER

1 100

1 500

36 %

16 plasser

Kursrom 5 - HEL DAG

1 650

2 000

21 %

20-22 plasser

Kursrom 5 - 3 TIMER

1 100

1 500

36 %

20-22 plasser

Kursrom 6, Datarom - HEL DAG

1 650

2 000

21 %

19 plasser

Kursrom 6, Datarom - 3 TIMER
Kursrom Aristoteles, Datarom - HEL
DAG

1 100

1 500

36 %

19 plasser

1 650

2 000

21 %

20 plasser

2016

2017

Økning

Under 2G (pr. mnd.)

190

200

5%

2-3G

247

254

3%

3-5G

374

392

5%

Over 5G

439

461

5%

Leie av håndklær og sengetøy

176

185

5%

Pr. mnd.

Vask av privat tøy

368

386

5%

Enkeltoppdrag kun vask

56

59

5%

Enkeltoppdrag inkl. stryking/rulling

88

92

5%

Pr. mnd.
Pr. kg - Vask av privat tøy
inkl. sengetøy + moms
Pr. kg - Enkeltoppdrag
kun vask + moms

110

115

5%

Pr. gjenstand. Maksbeløp
315 kr

Selvkost
+ kr 115

Selvkost
+119

3,5 %

Tilleggspris pr. gjenstand

Middag kafeteria

76

78

3%

Pr. stk.

Middag hjemmeboende

81

84

3%

Pr. stk.

Helse og levekår
HELSE- OG LEVEKÅRSTJENESTER
Merknad

Praktisk bistand (pr. time):
Maks (settes lik statens
satser vedtatt i
statsbudsjettet)
Pr. time - Tak 1 653 pr.
mnd (2016)
Pr. time - Tak 2 499 pr.
mnd. (2016)
Pr. time - Tak 4 127 pr.
mnd (2016)

Vask av tøy:

Leie/kjøp av kommunale hjelpemidler:
Leie av kommunalt utstyr
Kjøp av utstyr
Mat:

Frokost/ kveld

36

37

3%

Pr. stk.

3 785

3 898

3%

Pr. mnd.

Aktivitetstilbud psykisk helse

66

68

3%

Dag/natt-opphold sykehjem

80

80

-

Døgnopphold korttid sykehjem

150

155

3%

Pr. gang
Pr. døgn (settes lik
statens satser vedtatt i
statsbudsjettet)
Pr. døgn (settes lik
statens satser vedtatt i
statsbudsjettet)

Alle måltider
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HELSE- OG LEVEKÅRSTJENESTER
2016

2017

Økning

46

48

3%

Pr. gang

Grupper funksjonshemmede

370

388

5%

Pr. gang

Andre

72

75

4%

Pr. person

Ansatte

50

55

10 %

Pr. person

Under 2G

247

255

3%

Pr. mnd.

Fra 2 – 4G

500

525

5%

Pr. mnd.

Over 5G

605

635

5%

Pr. mnd.

Tillegg for transport

Merknad

Leie basseng Bjorbekktunet:

Trygghetsalarm:

TRANSPORT I HELSE- OG LEVEKÅRSTJENESTEN
Sats 1 Transport til og fra dag og
aktivitetstilbud – alle grupper. Pris for 1
210
dag pr. uke
Pris 2 dager pr. uke
418

221

5%

Pr. mnd.

438

5%

Pr. mnd.

Pris 3 dager pr. uke

625

656

5%

Pr. mnd.

Pris 4 dager pr. uke

835

877

5%

Pr. mnd.

Pris 5 dager pr. uke

1 050

1 102

5%

46

48

5%

Pr. mnd.
Deretter kr 3 pr. km. Over
200 km - etter avtale med
transporttjenesten

1 158

1 216

5%

Sats 2 (Sosial- og miljøturer) inntil 20
km. Deretter kr 2 pr. km.
Tak pr. mnd. for kjøring korte turer med
kommunale tjenestebiler

VAKSINASJONSKONTOR
Gruppekonsultasjon (2 eller flere) pris
pr. person)
Konsultasjon voksen

125

125

-

190

190

-

Konsultasjon barn 0-16 år

95

95

-

Oppfølgende konsultasjon

95

95

-
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PARKERING
2016
Betalingssatser på kommunale
parkeringsplasser og i Torvet P-Hus
Jernbanestasjonen

2017

Økning

Merknad
Priser inkludert MVA

12

12

-

Timesparkering

Jernbanestasjonen
Bendiksklev, Torvet øst, Torvgaten,
Strandgaten, Peder Thomassons gate,
Østregate (nederste kvartal)
Kittelsbukt, Langbryggen fortau,
Nesbakken, Kløckers plass,
Kirkeplassen, Nygaten, Østregate 2. og
3. kvartal, Hylleveien
Teaterplassen, Rådhusgaten,
Fergekaien, Munkegaten, Østregate
(toppen), Klevgaten

80

80

-

Heldagsparkering

30

30

-

Timeparkering, maks 1
time.

20

20

-

Timeparkering, maks 2
timer.

20

20

-

Timeparkering, maks 8
timer.

Strømsbuveien

16

-

-

Torvet p-hus, hele døgnet

16

16

-

Timeparkering, maks 8
timer (ikke etablert ennå)
Pr. time

Torvet p-hus

140

140

-

Maks pr. døgn

Tyholmen p-hus, hele døgnet

16

16

-

Pr. time

Tyholmen p-hus

140

140

-

Maks pr. døgn

P-Hus Torvet - leie inne

14 500

14 500

-

Pr. år

P-Hus Torvet - leie på taket
Sentrum; Tyholmen, Kastellveien, Gml.
Kittelsbuktvei - Leieplass
Sentrumsnære plasser; Skytebanen,
Høyveien, Munkejordet, Strømsbuneset,
Fløyveien, Hansnesveien og Vrengen Leieplass

7 250

7 250

-

Pr. år

7 125

7 250

2%

Pr. år

4 600

4 600

-

Pr. år

26

26

-

Pr. time – kjøp av
parkulator 1 250

Gebyr på papirfaktura

50

55

10 %

Avtalegiro / eFaktura

0

0

-

1 500

1 550

3%

160

165

3%

Parkulator/ Smart Park

Regnskap
FAKTURAGEBYR

Teknisk
GRAVINGSTILLATELSER
Behandling og kontroll
Forringelsesgebyr ved graving i
kommunal vei

29
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Pr. kvm, minimum 10
kvm
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Gebyr for saker som behandles etter eierseksjoneringsloven

Av oppmålingsgebyr beregnes det ikke
mva.

Generelle bestemmelser/opplysninger
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt
avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen
innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt
gebyr).
Seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
2016

2017

Økning

For sak som krever befaring

5xR

5xR

-

Sak som ikke krever befaring

3xR

3xR

-

Merknad
R = Rettsgebyr, nasjonal
sats
R = Rettsgebyr, nasjonal
sats

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon
Jf. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt. 1.1.5
Avbrudd
Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede
hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det
arbeidet kommunen ha eller må utføre.
Gebyrregulativ for forvaltnings-oppgaver etter matrikkelloven
1.1 Oppretting av matrikkelenhet – 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til
utbyggingsformål som krever markarbeid. For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpkt. 1.10
0-2000m2
15 000
15 000
2000-3000m2

17 000

17 000

-

3000-4000m2

19 000

19 000

-

4000-5000m2

21 000

21 000

-

+kr 1500 pr. påbegynt
daa
Over 10000m2
28 500
28 500
+kr 750 pr. påbegynt daa
1.1.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt,
parkeringsanlegg som krever markarbeid.
0-200m2
5 000
5 000
5000-10000m2

21 000

21 000

-

200-400m2

7 000

7 000

-

400-600m2

9 000

9 000

-

600-800m2

11 000

11 000

-

800-1000m2

13 000

13 000

-

1000-2000m2

15 000

15 000

-

Over 2000m2 – gebyrsatser etter punkt 1.1.1
1.1.5 Oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid
0-100m2

2 500

2 500

-

100-250m2

7 500

7 500

-

250-2000m2

11 000

11 000

-

Over 2000m2

11 000

11 000

-

Saker som ikke krever markarbeid

+ kr. 1500 pr. påbegynt
daa
Minste gebyr kr 2500 jf.
pkt. 1.10

1.1.6 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.
1.1.7 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6
og 1.1.7.
1.3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
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Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede
hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det
arbeidet kommunen har eller må utføre. Minstegebyr, hvis saken er påbegynt, kr 2 500.
1.4 Grensejustering
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens
areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 %
av eiendommens areal før justeringen. For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpunkt 1.10.
2016
2017
Økning
Merknad
0-200m2

5 000

5 000

-

200-400m2

7 000

7 000

-

400-500m2
9 000
9 000
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale
grensen settes til 1000 m³.
Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.
1.5 Arealoverføring
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.2 + kr 500.
For saker som ikke krever markarbeid, se pkt. 1.10.
1.5.1 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på
en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til
stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.6 + 30 %. Minstegebyr kr 7 500.
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt.
For inntil 3 punkter

3 000

3 000

-

For overskytende grensepunkter
1 000
1 000
Pr. punkt
1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av
rettigheter. Der grensen følger terrengdetaljer (t.d. steingjerde, fjellfot), regnes 25 løpemeter som ett punkt.
Klarlegging av servitutter som medfører merarbeid, gebyrlegges etter medgått tid.
For inntil 3 punkter
4 500
4 500
For overskytende grensepunkter
1.8 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100m
grenselengde

1 200

1 200

-

2 000

2 000

-

Pr. punkt

Billigste alternativ for
rekvirent velges.
For hvert nytt punkt eller påbegynte
Alternativt kan gebyr
1 000
1 000
100m grenselengde
fastsettes etter medgått
tid. Minstegebyr kr 2 000
1.9 Oppretting av grunneiendom, festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids, og andre allmennyttige formål. Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.
1.10 Saker som ikke krever markarbeid
Dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 65 % av gebyrsatsen i aktuelt pkt.
1.11 Timepris
Pr. time Medgått tid
Oppmålingsingeniør
900
1 000
11 %
rundes oppover
til nærmeste time
Pr. time Medgått tid
Merkantil-/oppmålingshjelp
700
800
14 %
rundes oppover
til nærmeste time
1.12 Gebyr til statlige etater.
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker
etter dette regulativet, skal disse utgiftene viderefaktureres til rekvirenten.
Vedr. utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, se pkt. 1.13.
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1.13 Gebyr vedrørende uttak av andre opplysninger
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med
oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, samt utgifter til uttak av andre opplysninger, skal
skje samordnet.
1.14 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de
kostnadene kommunen har hatt, kan fagleder, Nettverk 16 - Geodata av eget tiltak fast-sette et passende gebyr.
Fagleder, Nettverk 16 - Geodata kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den
som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.15 Betalingstidspunkt
Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. I spesielle tilfeller kan gebyret kreves inn forskuddsvis.
1.16 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, reduseres ikke
gebyret.
1.17 Utstedelse av matrikkelbrev
Utstedelse av ett stk. matrikkelbrev pr. sak, er inkludert i gebyrregulativet.
2016
2017
Økning
Merknad

Matrikkelbrev

175

175

-

Endring i maksimalsatsen
reguleres av Statens
kartverk i takt med den
årlige kostnadsutviklingen

BYGGESAKSGEBYRER
GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER
KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER
A 0 Hjemmelsgrunnlag
Gebyrregulativ er en lokal forskrift etter forvaltningsloven kap. 7 vedtatt av Arendal bystyre med hjemmel i lov om
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (pbl)) § 33-1.
Gebyrregulativet er i kraft fra den datoen det er kunngjort på kommunens nettside/i lokal presse og gjelder for
alle søknader som kommunen mottar etter denne datoen.
A 1 Betaling
Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av
regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura utsendes når vedtak fattes. Gebyr skal være betalt innen
30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det
purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter.
Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens
vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. Dersom en søknad avslås betales 50 % av fullt gebyr etter
kap. B, C, og D. Det beregnes ikke merverdiavgift jf. lov om merverdiavgift § 3-9, 1.ledd.
A 2 Annet
Bystyret kan vedta endringer i satsene / justeringer i regulativet ved den årlige budsjettbehandlingen eller ved
budsjett endringer. 12 % (2016: 10 % - behov for økt tilsynsvirksomhet) av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. I
saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av
faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. Maksimalt gebyr pr. søknad er kr 150.000,- Midlertidig tiltak
betaler 50 % av normalt gebyr
KAPITTEL B - BYGGESAKER (BEHANDLING AV SØKNADER ETTER PBL §§ 20-3, 20-4)
B 0 Utregningsgrunnlag
Med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940).
Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad skal arealet summeres.
Tiltak som ikke har målbart nytt/endret bruksareal etter NS3940 betaler beløp som for 0 m2. Dersom delingssak
og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C.
Dersom det sammen med byggesaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for
dette jf. kap. D.
B 1 Behandlinger av søknader etter pbl § 20-3 Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlige foretak
For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav a, b, c, e, f, h, i, j, k, l:
Rammetillatelse betaler 110 % av B3. Punktene fjernes og legges inn i arealgebyr grunnet endringer i
ansvarsreglene og tilpassing for utregning via regneark.
Ettrinnssøknad betaler 120 % av B3. Punktene fjernes og legges inn i arealgebyr grunnet endringer i
ansvarsreglene og tilpassing for utregning via regneark.
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2016

2017

Økning

For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav d:

Merknad
Betaler 50 % av satsen i
B3 for areal som
bruksendres

For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav g:

1 725
1 860
8%
Se kapittel
Se kapittel
For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav m:
C
C
B 2 Behandling av søknader etter PBL § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver
Tiltak jf. pbl § 20-4, bokstav a betaler
100 % av B3:
For tiltak jf. pbl § 20-4, bokstav b og c:
5 980
6 460
8%
Se kapittel
Se kapittel
For tiltak jf. pbl § 20-4, bokstav d:
C
C
B 3 Arealsats

0 - 15 m2

5 980

7 654

8%

15 - 50 m2

5 980

7 654

8%

50 - 100 m2

10 403

13 316

8%

100 - 200 m2

15 210

19 469

8%

200 - 600 m2

22 480

28 774

8%

600 - 1000 m2

35 870

45 914

8%

over 1000 m2

44 010

56 333

8%

B 4 Andre søknader/anmodninger
Fravik fra teknisk forskrift jf. pbl § 31-2 (i
sak der det er søkt om avvik)
Endring av tillatelse (pr. søknad)

3 450

3 730

8%

2 300

2 480

8%

Igangsettingstillatelse (pr. søknad)

2 750

2 970

8%

Midlertidig brukstillatelse (pr. søknad).

1 150

1 240

8%

* Rammetillatelse ga for
2016 et påslag på 10 %
og ettrinn på 20 %.
Punktene fjernes og
legges inn i arealgebyr
grunnet endringer i
ansvarsreglene og
tilpassing for utregning
via regneark. Det er
således en økning på 8
%.
2016: + 134 kr/m2 som
overskrider 15 m2
2017: + 172 kr/m2 som
overskrider 15 m2
2016: + 97 kr/m2 som
overskrider 50 m2
2017: + 124 kr/m2 som
overskrider 50 m2
2016: + 73 kr/m2 som
overskrider 100 m2
2017: + 93 kr/m2 som
overskrider 100 m2
2016: + 34 kr/m2 som
overskrider 200 m2
2017: + 44 kr/m2 som
overskrider 200 m2
2016: + 21 kr/m2 som
overskrider 600 m2
2017: + 27 kr/m2 som
overskrider 600 m2
2016: + 14 kr/m2 som
overskrider 1000 m2
2017: + 11 kr/m2 som
overskrider 1000 m2

Ferdigattest.
1 150
1 240
8%
Kapittel C - Delingssaker (Behandling av søknader jf. pbl § 20-4, bokstav d for tiltak etter pbl § 20-1,
bokstav m):
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C0 Utregningsgrunnlag:
Dersom det sammen med delingssaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for
dette jf. kap. D.
Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C.
2016
2017
Økning
Merknad
2016: + 880 pr.
C1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til
parsell/tomt
byggeformål, der tomtedelingen er
5 750
6 210
8%
2017: + 950 pr.
fastsatt i reguleringsplan:
parsell/tomt
2016: + 880 pr.
C 2 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til
parsell/tomt
byggeformål, der tomtedelingen ikke er
10 350
11 180
8%
2017: + 950 pr.
fastsatt i reguleringsplan til byggeformål:
parsell/tomt
C 3 Alle andre typer tiltak etter pbl § 205 750
6 210
8%
1, bokstav m:
KAP. D – Dispensasjons (Behandling av dispensasjon jf. Pbl § 19-2)
D 0 Utregningsgrunnlag
Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste.
D 1 Fra kommuneplanens arealdel:
Fra arealformål

5 000

5 400

8%

Fra bestemmelser

4 000

4 320

8%

3 000

3 240

8%

D 2 Fra reguleringsplan:
Fra ikke inntegnet byggegrense mot vei
Fra arealformål

7 000

7 560

8%

Fra bestemmelser
D 3 Fra bestemmelser i plan- og
bygningsloven:
fra pbl § 1-8 avsatt til bebyggelse og
anlegg jf. pbl § 11-7
fra pbl § 1-8 avsatt andre formål enn
bebyggelse og anlegg jf. pbl § 11-7
fra pbl § 29-4

7 000

7 560

8%

5 000

5 400

8%

7 000

7 560

8%

5 000

5 400

8%

fra pbl §§ 18-1, 18-2

5 000

5 400

8%

Nytt punkt.

PLANSAKSGEBYRER
KAP. E – Plansaker
E 1 Generelle bestemmelser
E 1-1 Når kommunen avviser planforslaget/-endringen eller deler av forslaget, reduseres gebyret med 50 % for
de arealene som nektes lagt ut.
E 2 Forslag til detaljreguleringsplan, etter pbl § 12-3, 2.ledd
E2-1 Gebyrene beregnes utelukkende etter det som i planforslaget foreslås regulert til nye bygge og
anleggsformål jf. pbl 08 § 12-5, med avgrensninger av E 2-5
E 2-2 Dersom planen ikke inneholder areal etter C E 2-1 betales minimumspris jf. E 2-5
E 2-3 For de arealene på plankartet
hvor det foreslås gitt hjemmel for
3 675
4 000
9%
Pr. daa.
oppføring av bygninger inntil grensen
fastsatt i pbl § 29-4
E 2-4 For de arealene på plankartet
hvor det foreslås gitt hjemmel for
6 930
7 000
1%
Pr. daa.
oppføring av bygninger høyere enn
grensen fastsatt i pbl § 29-4,
E 2-5 Minimumspris
5 775
7 000
21 %
Maksimumspris
21 000
21 000
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E 2-6 Tillegg for plan med
konsekvensutredning
E 3 Forslag til mindre endringer (politisk
vedtak), pbl § 12-14, 2.ledd
E 4 Forslag til endringer (adm. vedtak),
pbl § 12-14, 2.ledd
E 5 Oppstartsmøte
Fast gebyr for oppstartsmøte

Arendal kommune 2016

2016

2017

Økning

21 000

21 000

-

15 750

20 000

27 %

6 500

8 000

23 %

1 000

1 000

-

750

775

3%

Merknad

SKILTPLANER
Utarbeidelse av skiltplaner

Pr. time. Minimum
kr 1 500 pr. plan

VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON
GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP
Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012, samt nasjonale
retningslinjer om vann- og avløpsgebyrer fra 2014.
1. Rammer for gebyrberegning
Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før
gebyrenes størrelse fastsettes.
2. Engangsgebyr for tilknytning
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.
Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.
3. Årsgebyr
Årsgebyret består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.
Abonnementsgebyr
Abonnementsgebyret er årsgebyrets faste del som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller
avløpstjenestene.
Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:
•
Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer og offentlige virksomheter.
Abonnementsgebyret er delt inn i tretten brukerkategorier i henhold til deres årlige vannforbruk.
•
Abonnementsgebyr for forsamlingshus, idrettsforeninger, frikirkesamfunn, grendehus og andre lag og
foreninger som driver sine hus på ikke kommersielt grunnlag.
•
Abonnementsgebyr for boenheter
•
Abonnementsgebyr en for fritidsbolig/hytte
Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Gebyret for næringseiendommer fastsettes
på grunnlag av fjorårets vannforbruk, basert på kommunens kapitalkostnader.
Abonnementsgebyr for VA for næringsbygg baseres på abonnementsgebyr for bolig ganget opp etter beregnet
forbruk: 0-200m3 -2ganger, 201-500m3 – 3,5 ganger, 501-1000m3 – 5 ganger, 1001-2000m3 – 7,5 ganger,
2001-4000m3 – 10 ganger, 4001-7000m3 – 12,5 ganger, 7001-10000m3 – 14 ganger, 10001-15000m3 – 15
ganger, 15001-25000m3 -16 ganger, 25001-50000m3 – 17 ganger, 50001-100000m3 – 18 ganger, 100001150000m3 – 19 ganger, over 150001m3 – 20 ganger.
3.2 Forbruksgebyr
Forbruksgebyret er et variabelt gebyr og beregnes på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk.
3.2.1 Målt forbruk (vannmåler)
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik
vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten
3.2.2 Stipulert forbruk (areal)
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.
Stipulert forbruk (m3) beregnes slik:
Bruksareal (BRA, m2) x spesifikt forbruk (m3/m2) der
Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940 og Spesifikt forbruk er satt til 1,25 m3/m2
4.

Årlig vannmålerleie
Kommunen eier vannmåleren for alle abonnenter. Alle kostnadene for installasjon, drift, avlesning m.m.
dekkes av abonnenten. Det betales en årlig leie for måler: T.o.m. ¾ ”: 206,75 inkl. mva., 25 – 50mm kr
537,50 inkl. mva., 51 – 150mm: kr 1.875,- inkl. mva., Kombimåler: kr 1.250,- inkl. mva.
VA-gebyrene og målerleie faktureres over 3 terminer.
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VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON
2016

2017

Økning

Merknad

6 250

6 250

-

1 019

1 086

7%

Inkl. mva.

1 529

1 629

7%

Inkl. mva.

102

108,6

6%

Inkl. mva.

9,98

9,8

-2 %

Inkl. mva.

Engangsgebyr

6 250

6 250

-

Abonnementsgebyr pr. abonnent-bolig

1 956

1 979

1%

Middels bolig 140 m2 Inkl. mva.

Abonnementsgebyr pr. abonnent-hytte
Abonnementsgebyr pr. abonnent forsamlingslokale
Forbruksgebyr pr. m3

2 934

2 968

1%

Inkl. mva.

196

198

1%

Inkl. mva.

14,16

17,8

26 %

Inkl. mva.

Grunngebyr for slamtømming

1 023

1 054

3%

Inkl. mva.

Anlegg 1 – 5 pe

4 720

4 720

-

Inkl. mva.

Anlegg 16 pe og større

6 660

6 660

-

Inkl. mva.

3 929

3 969

1%

Inkl. mva.

Vann:
Engangsgebyr
Abonnementsgebyr pr. abonnent bolig
Abonnementsgebyr pr. abonnent hytte
Abonnementsgebyr pr. abonnent forsamlingslokale
Forbruksgebyr pr. m3

Inkl. mva., ved tilknytning

Avløp og slam:
Inkl. mva., ved tilknytning

Behandlingsgebyr utslippssøknad

Renovasjon:
Renovasjon (standardabonnement)

KARTBASERT TJENESTEYTING - INFOLAND
Eiendomsmeglerpakke

1 138,15

1 195,06

5%

1494 (inkl. mva.)

Situasjonskart inkl. eiendomsgrenser

160,68

168,71

5%

211 (inkl. mva.)

Vann og avløpsforhold

133,9

140,6

5%

175 (inkl. mva.)

Ferdigattest/melding VA

133,9

140,6

5%

175 (inkl. mva.)

Godkjente bygningstegninger

199,82

209,81

5%

262 (inkl. mva.)

Vegstatus

117,42

123,29

5%

154 (inkl. mva.)

Ferdigattest/midl. Brukstillatelse

133,9

140,6

5%

176 (inkl. mva.)

Ledningskart

160,68

168,71

5%

211 (inkl. mva.)

Reguleringsplan/beb.plan m/best

241

253,07

5%

Matrikkelbrev

175

175

-

Kommuneplan

117,42

123,29

5%

316 (inkl. mva.)
175 (ikke mva.) Beregnes ihht.
matrikkelloven.
154 (inkl. mva.)

Innsendte arealplaner (PUA)

133,9

140,6

5%

176 (inkl. mva.)

Kommunale avgifter/gebyrer

133,9

140,6

5%

176 (inkl. mva.)

Kommunale pålegg

335,78

352,57

5%

441 (inkl. mva.)

Målebrev historikk

214,24

224,95

5%

281 (inkl. mva.)

Naboliste

117,42

123,29

5%

154 (inkl. mva.)

Ortofoto

160,68

168,71

5%

211 (inkl. mva.)
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Brannvesen
ØSTRE AGDER BRANNVESEN
Alarmavgift til brannvesen ved
direkte alarmtilknytting:
Med sprinkelanlegg

2016

2017

Økning

6 605

6 737

2%

Andre alarmanlegg

6 605

6 737

2%

Tilknytningsavgift alle anlegg
Årsavgift private kunder inntil 10
detektorer (kr 13 per detektor over 10)
(ingen tilknytningsavgift)
Utrykking til unødige alarmer:
Bedrifter, institusjoner og andre med
overføring av alarm tilknyttet 110sentralen.

3 302

3 368

2%

3 480

3 550

2%

Avtale inngått med ØABV (ikke
iverksatt).

5 625

5 625

2%

Fakturering finner sted etter andre
unødvendige utrykking

3 438

3 438

2%

Gjelder der ØABV har tegnet avtale
om utrykking med vaktselskap. 3,26
x RI

5 625

5 625

2%

Gjelder hjemmesykepleietjenesten,
helsetjenesten mfl.

900

918

2%

786

608

-23 %

Endret til min 3 timer (KS satser)

641

499

-22 %

Endret til min 3 timer

133

136

2%

100

102

2%

123

125

2%

5 105

5 207

2%

3 369

3 436

2%

Feiegebyrer
Feiertjenester som ikke er
lovpålagt:
Arbeid på fyrkjele i boligenhet

300

300

-

595

607

2%

Kamerakontroll på skorstein/pipe

727

742

2%

Pr. kontroll

Fresing av skorstein/pipe pr. time

595

607

2%

Pr. mann

Opplysninger til eiendomsmegler
Kontroll av nyinstallert ildsted i
eksisterende bolig
Saksbehandling pipe/ildsted
eksisterende bolig
Hyttefeiing godtgjøres etter medgått tid
pluss kjøregodtgjørelse kr 3,5 pr. time
Utleie av materiell og utstyr

264

269

2%

727

742

2%

264

269

2%

595

607

2%

Motorsprøyt pr. time

436

360

-17 %

Lensepumpe pr. time

436

445

2%

Brannslange pr. lengde (25m) pr.døgn

66

67

2%

1 875

1 913

2%

Vannstøvsuger pr. døgn

436

445

2%

Undervisning, kurs og øvelser som
ikke er lovpålagt:

2016

2017

Økning

Utrykking til helårsboliger med
automatisk brannalarm
Utrykking til støtte for kommunal
omsorgsetat samt andre tjenester som
ikke anses som akutt og livstruende.
Utføring av tjenester/oppgaver som
ikke er lovpålagt:
Ansatt/mannskap pr. anvendt time
(min 1 time) inkl. kjøring
Utrykningskjøretøy pr. time. (Min 3
time)
Båt pr. anvendt time. (Min 3 time)
Småutstyr/verktøy pr. anvendt time.
(Min 1 time)
Bark pr. sekk
Absorbent
Engangslenser med skjørt (til opptak
av olje) 25m
Engangslenser 25m

Merknad

Feiertjenester:

Leie av Bronto skylift pr. time

37

Gjelder Arendal

Eksklusiv drivstoff

Eksklusiv drivstoff (nytt min 3 timers
krav)
Merknad
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ØSTRE AGDER BRANNVESEN
Undervisningsrom pr. time

332

339

2%

Min. 1 time

Undervisningsrom pr. dag

1 642

1 675

2%

Uten servering

Instruktør pr. time

824

840

2%

Undervisning for grupper over 7 stk.

106

108

2%

Ikke mva. pliktig
Pris pr. elev. Undervisning for
grupper over 30 stk. avtales fastpris

Håndslokkere - Service/fylling
kontroll, plombering og attestasjon:
6 og 12 kg ABC/BC-apparat

259

264

2%

Mindre apparater ABC og BC

130

133

2%

6 og 9 liters skumapparat

97

99

2%

Periodisk trykktesting

414

422

2%
Sjekk av manometer og pulver, med
attestasjon

Ren kontroll
Alle apparattyper

130

133

2%

Kommunale bygg

78

80

2%

Periodisk trykktesting
Nedbrenning av hus
Leie av ATV Polaris 6-hjuling (på
tilhenger med tilhenger)

414

422

2%

41 400

41 400

-

2 000

2 040

2%

Egen øvelse for ØABV
Døgnpris

Undervisning
BARNEHAGE
Oppholdsbetaling barnehager pr.
måned i forhold til inntektsgrunnlag –
full plass ≥ 41 timer pr. uke

Redusert foreldrebetaling fra 01.mai
2016

Gratis kjernetid fra 01.august
2016/2017

1.januar

1.januar

2 655

2 730

<486 750

<500 500

3%

<417 000
(gjelder
tom.
31.7.17)

0%

<428 000
(gjelder
fom.
1.8.17)

3%

3%

<417 000
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2017: Søskenmoderasjon: 30
% for barn nr. 2
2017: Søskenmoderasjon: 50
% for barn nr.3 eller flere
Hvis maksprisen er høyere enn
6 prosent av den samlede
inntekten til familien eller
husholdningen, skal man ha en
redusert pris. Grensen for å
søke om redusert
foreldrebetaling er samlet
inntekt lavere enn: se beløp
2016 og 2017
Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn
med utsatt skolestart, som bor i
husholdninger med lav inntekt
rett til å få 20 timer gratis
oppholdstid i barnehage per
uke. Ordningen gjelder for
familier eller husholdninger
som har en samlet inntekt på
mindre enn: se beløp 2016 og
2017
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VOKSENOPPLÆRING NORSKKURS
2016

2017

Dagtid 15 t/uke

9 000

9 200

2%

Pr. semester

Dagtid 12 t/u

7 900

8 100

3%

Pr. semester

Dagtid 9 t/uke

6 900

7 050

2%

Pr. semester

Kveld 6 t/uke

5 200

5 300

2%

Pr. semester Varighet 12 uker

Kveld 3 t/uke

3 300

3 350

2%

Pr. semester Varighet 12 uker

50t samfunnskunnskap

3 400

3 475

2%

Pr. semester

2 700
(2 550)

2 725
(2 575)

0,9 %

2 100
(1 950)

2 125
(1 975)

1,2 %
1,3 %

230

240

4,3 %

SKOLE – SFO
Full plass (12 timer pr. uke eller mer).
Prisene inkluderer mat. SFO som ikke
har matservering har følgende pris
(Gitt i parentes)
Redusert plass (til og med 11 timer per
uke) SFO som ikke har matservering
har følgende pris (Gitt i parentes)
Pr. dag for ukedager barnet ikke ellers
går i SFO

39

Økning

Merknad
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Vedlegg 4: Tilskudd og overføringer til andre

260 000

Vedtatt
budsjett
2017
310 000

Aust-Agder Kammerorkester

30 000

30 000

Sørnorsk Jazzsenter

75 000

75 000

Aust-Agder musikkråd

55 000

55 000

Musikk-/kunstorganisasjoner, drift

300 000

400 000

Musikk-/kunstorganisasjoner, prosjekt

150 000

180 000

-

125 000

193 000

193 000

Opprinnelig vedtatt
budsjett 2016

Tilskuddsmottaker
Canal Street

Kunstnere, stipender,

produksjonsstøtte 1

Sørnorsk filmsenter
Ungdomskonserter i Bakgården

20 000

Kilden
Zefyr (tidlig Fuzz)
Diverse organisasjoner og kulturformål
Organisasjoner med egne

711 000

720 000

60 000

60 000

170 000

120 000

bygg/anlegg 2

125 000

Diverse organisasjoner, andre kulturformål

51 000

111 000

Arendal vinterfestival

50 000

50 000

Bynatt

75 000

75 000

Kulturuka «Oss over 60»

50 000

50 000

1 000 000

1 000 000

2 700 000

2 700 000

Arendal kulturhus - «kulturhusmillionen»
Arendal kulturhus, driftstøtte, renhold, fellesutgifter
Byggetilskudd Campus Grimstad, regional

friidrettshall 3

4 500 000

Idrettslag, drift

670 000

720 000

Idrettslag arrangementer, prosjekter

140 000

150 000

Byggetilskudd klubbhus Østre Tromøy trim og idrettsforening

500 000

500 000

40 000

40 000

-

650 000

361 000

372 000

AAMA - drift

2 174 000

2 233 000

AAMA – tilskudd nytt bygg

3 301 000

3 298 000

51 000

51 000

100 000

75 000

27 000

30 000

Kløckers hus, Bomsholmen, Boy Leslie, Torungen m.fl.

315 000

315 000

Kløckers hus, flaskeskutesamlingen

168 000

173 000

Kløckers hus, museumstjenesten

190 000

190 000

Friluftsrådet Sør

445 000

476 000

Barne- og ungdomsorganisasjoner, drift

210 000

350 000

Vegårshei skisenter
Stiftelsen Brattekleiv 4
AAMA - Eydehavnmuseet

Historielag og kulturvernorganisasjoner
Stiftelsen Boy

Leslie 5

Stiftelsen Arkivet, Kr.sand

1

Kultur har i 2017 fått 500 000 kroner i økt ramme i tilskudd til lag/foreninger/frivillighet/lokale kunstproduksjoner. Disse midlene
har enheten fordelt på de ulike tilskuddspostene. Ingen tilskudd er fjernet i forhold til 2016.Dette tilskuddet er nytt i 2017.
2
Se fotnote over. Dette tilskuddet har vært gitt tidligere år, men lå ikke inne i 2016.
3
Engangstilskudd, hjemlet i bystyret 14/183
4
Ble tatt ut i 2016, oppstart ble utsatt, forutsatt tatt inn igjen fra 2017, Bystyret 19.06.2016
5
Vedtak BS 14/183, ekstraordinært tilskudd i 2 år, siste år 2016
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Barne- og ungdomsorganisasjoner, arrangementer, prosjekt

120 000

Vedtatt
budsjett
2017
120 000

Talent Arendal

100 000

100 000

Opprinnelig vedtatt
budsjett 2016

Tilskuddsmottaker

Aust-Agder musikkråd – Ung klassisk

90 000

90 000

990 000

545 000

1 487 000

2 941 000

T5 senteret

884 000

1 084 000

Sørlandets Europakontor

350 000

350 000

50 000

50 000

Frelsesarmeen, Homestart
Frivillighetssentraler 6

Kristent interkulturelt arbeid (KIA)
Gatejuristen

Arendal 7

100 000

Kirkens SOS

150 000

Alternativ til vold

913 000

913 000

Sosialt entreprenørskap i regi av Kirkens bymisjon

950 000

500 000

Minnestøtte falne under krigen, Hisøy (engangstilskudd)
Tilskudd til Arendal by til forprosjekt Sam Eydesplass (engangstilskudd)

50 000

Tilskudd byste Nils Hjelmtveit (engangstilskudd)

75 000

Tilskudd nærmiljøtiltak Løddesøl (engangstilskudd)

50 000

Tilskudd ny Metodistkirke (engangstilskudd)

500 000

Tilskudd kunstgress Nedenes (engangstilskudd)

700 000

Sum

6
7

150 000

20 556 000

I 2017 er tilskuddet fra staten inkludert i dette beløpet
Foreslås inn 2017

41
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Vedlegg 5 Tilleggsinfo fra rådmannen gjort tilgjengelig i prosessen
Følgende tilleggsinformasjon er vurdert i forbindelse med for posisjonens forslag:

Barnehagekapasitet/ledige plasser
Vi savner en oversikt over underbelegg av barn i de kommunale barnehager. Hva er
gjort, eller bør gjøres, for å ta ned driftsutgiftene knyttet til for få barn? Hva vet
kommunen om den tilsvarende utfordring for de private barnehagene? I hvor stor grad
er plassene her fylt opp?
Totalt 17 ledige plasser i de kommunale barnehagene pr november 2016.
Hva er gjort, eller bør gjøres, for å ta ned driftsutgiftene knyttet til for få barn?
Barnegruppene er endret der hvor vi har kunnet gjøre det. Og det har vært reduksjon i
antall ansatte fra 1. august 16 ref BS sak tertial 2. Der vi reduserte rammene til de
kommunale barnehagene med 1,4 mill.
Det må jobbes videre med å ha fokus på barnegruppene for å se om det er mulig å
«effektivisere» dette ytterligere uten at dette går utover kvaliteten. Det er spesielt viktig at
dette blir gjort i forbindelse med nytt barnehageår.
Hva vet kommunen om den tilsvarende utfordring for de private barnehagene?
De private barnehagene har også utfordringer med å få fylt opp. Det er spesielt vanskelig
for de minste barnehagene som muligens ikke har det samme handlingsrommet som en
større barnehage har. Langsæ barnehage legges ned fra 01.12.16 pga av for lite barn.
I hvor stor grad er plassene fylt opp?
Tall i forhold til ledige plasser i kommunale og private barnehager pr november 2016 er.
Kommunale barnehager er de i rødt, de private er i blått.

Små barn
4
5
6
1
1
0
1
2
2
0
4
2
1
0
0
2
1
1
0
2
2
7

Alvehetta barnehage
Askeladden barnehage
Drømmevika naturbarnehage
Engene barnehage
Espira Myraskogen barnehage
Gullfakse barnehage
Gullungen barnehage
Jovannslia barnehage
Langsæ kulturbarnehage
Lindebakken barnehage
Læringsverkstedet Furukollen barnehage
Moltemyrskogen barnehage
Møllers Asyl
Noah barnehage
Solsikken barnehage
Soria Moria Arendal
St Franciskus barnehage
Stemmehagen barnehage
Strømsbuåsen barnehage
Svalestien barnehage
Trollstubben barnehage
Vippa FUS barnehage
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Følgende kommunale barnehager har ingen ledige plasser:
Rykene barnehage
Lia barnehage
Strømmen barnehage
Fabakken barnehage
Fjellvik barnehage

Brann, 5 nye årsverk
Brann, 5 nye årsverk, vi ønsker mer informasjon. Jfr. side 15.
Utfyllende info om de fem stillingene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samlokalisering 110- og 112-sentralene er vedtatt av Stortinget.
Dette vil i Agder skje i tidsrommet 2017-2023 avhengig av Politiets fremdrift.
Samlokaliseringen krever 3-manns besetning med en vaktleder som ansvarlig.
Bemanningsøkningen i Agder er for å imøtekomme dette.
Agder har i dag som eneste 110-sentral 2-mannsbesetning (10 årsverk)
Tre manns besetning fordrer 5 nye årsverk.
Dette tar tid få plass og vil ikke tre i kraft før i 2018
Dvs. ingen budsjettmessige konsekvenser i 2017.
Saken er drøftet og godkjent i styremøte i 110-sentralene (brannsjefene).
Rådmennene i medlemskommunene er informert om dette.
Kommunene betaler i dag ca. 39,90 pr. innbygger. Dette vil øke med 6-7 kroner pr.
innbygger.
For Arendal vil økningen utgjøre ca. 300 0000,-.

•

Oversikt over antall årsverk/nye årsverk
Vi ønsker en oversikt over årsverk som vi har. Og en oversikt over økning i årsverk
som ligger inne i 2017-budsjettet. (Flere årsverk er omtalt flere steder, savner en
oversikt).
Årsverk pr dags dato:
Uttrekk SS personal-ressursinfo 11.11.2016
Valgt samme type ansettelser som er valgt for informasjon til Formannskapet •

Vakansvikar

•

Engasjement/prosjekt

•

Fast

•

Vikariat

•

Midlertidig ansettelse

PLAN, SAMFUNNSUTVIKLING OG KULTUR; 292,97 årsverk, herav 59,3 årsverk i ØABV,
PEDAGOGISKE TJENESTER; 853,64 årsverk herav skole med 647,57 årsverk og barnehage 161,56 årsverk
HELSE OG LEVEKÅR: 1127,18 årsverk, herav 38,4 årsverk EMÅ, legevakt 18,8, NAV 70,9
STABER; 128,34 årsverk. Her er kommunelege/turnusleger inkludert med 11,31 årsverk og tillitsvalgte med
10,85 årsverk (vi får refusjon for ca 2,5 årsverk tillitsvalgte), byggsak/reg.plan inkludert med 19, 3 årsverk,
Nordisk info med 1,9 årsverk, arbeidsgiverkontrollen med 11,6 og skatteoppkrever med 5,1 årsverk
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ARENDAL EIENDOM: 120,83 årsverk
ARENDAL HAVN: 8,78 årsverk
ÅRSVERK TOTALT FOR KONSERNET: 2.402,13 årsverk
INTERKOMMUNALE SAMARBEID/VERTSKOMMUNE. Disse årsverk er inkludert i de respektive
kommunalsjefers portefølge; 112,04 årsverk.

Endring årsverk i rådmannens forslag:
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Skole: Det ligger an til en reduksjon på ca 3,5 lærerstillinger (minus 8 på U- trinnet
fra 1.8. 2017, pluss 3,5 på småskoletrinnet (rådmannen forslår å øke med 2 mill) ,
pluss 1 knyttet til økt klassetall på barnetrinnet).
I barnehagesektoren er det i 2017 lagt inn en «buffer» (årsverk) som er lagt i
budsjettet til 886300 (stab barnehage). De årsverkene ble tatt ned høsten 2016 og
foreslått lagt i en «buffer», slik at vi kan tilbakeføre årsverk til barnehagen hvis de
klarer å fylle opp barnehagen maksimalt igjen i løpet av 2017.Altså 1,4 mill er tatt ut
høsten 2016, tilsvarende ca 2,5 stillinger. Usikkert om det blir behov for disse,
avhengig av barnetall i barnehager høsten 2017.
Enhet Levekår
 Barnevernet styrkes med 2 årsverk fra 01.01.17 og 3 årsverk fra 01.07.17
 Rustjenesten styrkes med 2 mill. kroner, 3 årsverk.
Koordinerende enhet
 1/1 hjemmel fysioterapi Lymfødem fra 01.07.17 i samarbeid med Østre Agder –
vår andel dekker 0,5 årsverk.
 Tjenestekontor, 2 årsverk
 Midlertidige dobbeltrom Myratunet i påvente av etablering korttidsplasser
Solhaug. Beregnet til 5,9 årsverk, men OBS på at disse avvikles 01.03.17.
 Oppbemanning korttid 3. etg. og Rehab. døgn Myratunet ift. endrede oppgaver
som følge av samhandlingsreformen og funksjon som tjenestekontor utenom
kontortid, 2,1 årsverk.
 To senger frigis ved KØH, disponeres av Arendal kommune til korttidsopphold,
1,5 årsverk.
 Avdelingsleder Myratunet, 0,3 årsverk.
Enhet Funksjonshemmede
 Post 4, 2 årsverk
 Dagtilbud, 0,5 årsverk (halvårseffekt)
Enhet Hjemmebaserte tjenester
 Økning antall årsverk i hjemmesykepleien, 15,5 årsverk.
 Gode pasientforløp, styrke faglig innsats – kognitiv svikt, fall, ernæring, 3
årsverk.
 Styrke bemanning omsorgsboliger, 1,1 årsverk
Enhet Institusjon
 En avdeling ved Solhaug gjøres om til korttidsplasser, 3,7 årsverk.
 Miljøvert Saltrød 0,5 årsverk øremerket livsgledearbeidet
 Miljøvert Plankemyra 0,5 årsverk øremerket livsgledearbeidet
Legevakten
 Økt bemanning, 4,08 årsverk
Østre-Agder krisesenter
 0,5 årsverk fra 01.07.17, dekkes av fondsmidler i 2017
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Spesifikasjoner enhet 88
Beløp mill.
SPESIFIKASJON ENHET 88
kroner
Overføring private bhg inkl gjestebarn
262,00
Husleier til AE (utgift)
253,50
IKT (inkl overføring til IKT-Agder)
44,40
Overføring til AE (strøm og tiltaksmidler ledighet)
30,00
Overføring Kirkelig fellesråd/trossamfunn
29,50
Legetjenester
28,30
Lønnsrelaterte avsetninger (herav lønnsavsetning 26,5 mill kroner)
27,30
Politisk organisering, kontrollutvalg og valg (politikergodtgjørelser mv)
19,90
Pensjon (netto sentrale pensjonsposter: reguleringspremie, premieavvik,
amortisering premieavvik, AFP mv)
19,20
Overføring AKST
17,30
skoleskyss
10,30
Forsikringer
9,80
Driftstilskudd natthjemmet
8,00
Lærlinger
7,50
Avsetning til disposisjonsfond
6,00
Tillitsvalgte
5,60
Overføring Agder Arbeidsmiljø IKS
3,90
VTA
3,50
Konsernintern avdrag lån fra AE og AH (inntekt)
-72,00
Stab samfunnsutvikling (lønn, drift, Arendal turistkontor, byggesak og
reguleringsplaner/bebyggelsesplaner, politisk sekretariat, Sørlandets kunnskapshavn)
18,50
Stab pedagogiske tjenester (lønn, drift, overføring private skoler spes.ped,
gjesteelever til/fra andre kommuner)
20,30
Stab helse/levekår (lønn, drift, støttetjenester helse og levekår, beredskap,
smittevern, folkehelse og samhandlingsreform)
18,30
Stab økonomi (lønn, drift, skatt, innfordring, fakturering, interkommunal
arbeidsgiverkontroll, interkommunal arkiv/depotleie, andre
lisenser/avgifter/driftsavtaler økonomi for kommunen)
16,80
Stab personal (lønn, drift, seniortiltak, ledelsesutvikling, nærværsprogrammet,
stillingsbank, fellesutgifter/avgifter/lisenser HR for kommunen)
17,20
Lederlag, rådmann, stab juss (lønn, drift)
11,40
SUM NETTOUTGIFT ENHET 88
816,50
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1. RÅDMANNENS INNLEDNING
Det politiske og administrative arbeidet med kommuneøkonomien i
2015 og 2016 har vært sterkt preget av kommunens regnskapstekniske
underskudd i 2014, og et felles ønske om å få dekket inn underskuddet
så raskt som mulig. Slik utviklingen i 2016 ser ut hittil, vil dette lykkes,
og kommunen unngår dermed ulempene med å komme i en situasjon
hvor fylkesmannen skal godkjenne både budsjettvedtak og låneopptak
(ROBEK).
Driftsbudsjettene i 2016 har vært historisk stramme. Ettersom inntektene for 2017, slik de
framkommer i statsbudsjettet, videreføres med en økning fra 2016, har det vært mulig å
saldere de 4 årene i 2017-20 uten ytterligere kutt.
Rådmannen har imidlertid ikke funnet rom for andre vesentlige økninger enn det som må til
for å ta hånd om veksten i oppgaver innenfor helse- og levekårsområdet.
Dette betyr at forslaget som legges fram her innebærer fortsatt stram drift av
tjenesteområdene i Arendal kommune. Selv om helse og levekårs- enhetene får en
tallmessig betydelig vekst, går dette med til å håndtere veksten i oppgaver.
Investeringsnivået i 4-årsperioden er høyt, men med visse forbehold i sum innenfor bystyrets
handlingsregler. Roligheden skole er den klart dominerende enkeltinvesteringen i 4årsperioden.
Rådmannen vil sterkt anbefale bystyret å opprettholde en stram økonomisk styring for å sikre
stabilitet i kommunens drift framover. Fra det ene året til det andre er basisoppgavene for en
kommune av svært stabil karakter. Dette gjør det særdeles krevende å drive med store og
plutselige svingninger i de økonomiske rammebetingelsene.
Usikkerheten knyttet til både norsk og internasjonal økonomi framover er stor. Rådmannen
er sterkt i tvil om muligheten for å opprettholde forholdet mellom inntekter og oppgaver i et
lengre perspektiv. Dette tilsier at Arendal kommune bør tilstrebe å bygge opp en viss
økonomisk buffer for å ha noe å møte trangere tider med.
Levekårsutfordringer, med høy arbeidsledighet over lang tid som et av hovedelementene,
gjør det helt nødvendig at Arendal kommune ikke ensidig fokuserer på tjenesteproduksjonen,
men også bruker oppmerksomhet og ressurser som kan bidra til næringsutvikling. Med
generell tilstramning i norsk økonomi, nedgang i offshorenæringene og regionreform skal det
målrettet arbeid til for å opprettholde og helst styrke arbeidsmarkedet i vår region.
Ambisjonen om å styrke regionens handlekraft gjennom kommunesammenslåinger har så
langt ikke ført fram, men Arendal kommune må fortsatt bidra etter beste evne til at alle gode
krefter arbeider sammen om vekst og utvikling i regionen.
Rådmannen har tidligere lagt fram en 10-års oversikt over investeringer kommunen har
behov for. Videre er det liten tvil om at med den veksten kommunen allerede ser i antall
innbyggere over 80 og 90 år, og som for alvor øker på etter hvert som vi kommer utover i
2020-årene, vil det være sterkt behov for å øke kommunens investerings- og driftsnivå i de
neste handlingsplanperiodene. Hvordan dette skal kunne skje uten vesentlig inntektsvekst er
vanskelig å se for seg. Spørsmålet om å øke eiendomsskatten kan derfor bli aktualisert fra år
2020 og utover. Kommunen har i dag en reduksjonsfaktor på 60% knyttet til
eiendomsskatten. Denne kan ikke justeres før i år 2020, men vil fra da av representere et
potensiale for økte kommunale inntekter.
Arendal 25/10-2016
Harald Danielsen
Rådmann
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2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR
Handlingsprogrammet følger som den aktive delen av kommuneplanen, og skal angi
konkrete prioriteringer og bevilgninger knyttet til de ulike fagområdene og enhetene.
Handlingsprogrammet skal omfatte aktiviteten de neste fire år. Det er økt fokus på 4-års
perspektivet og konsern begrepet. Dette er også i tråd med forslag til ny kommunelov, som
mest sannsynlig blir gjeldende fra 2019.
Arendal kommune har over tid hatt en stram økonomi grunnet lavere inntekter enn
gjennomsnittskommunen og de kommuner vi oftest sammenlikner oss med. Skatteinntektene
har ligget på et nivå rundt 86-88 % av gjennomsnittlig skatteinntekter pr. innbygger, og
gjennom inntektssystemet har vi også blitt trukket for å være en lettdrevet kommune etter de
kriterier som ligger til grunn for fordeling. Dette betyr at Arendal kommune må ha en mer
effektiv drift for å kunne balansere regnskapet.
Arendal kommune har etter 2014 hatt særlig fokus på å dekke inn merforbruket i regnskapet,
og gjennomført flere innstramninger for å klare dette. Det har vært stort fokus på økonomisk
styring, og lite rom for vekst i tjenesteområdene og satsinger.
Det legges til grunn at merforbruket dekkes inn over regnskap 2016. Det betyr at kommunen
igjen kan se på muligheter for å forsterke de områder som er svakest, og hvor en ser et
særlig behov for å legge til rette for nye tiltak.

2.1

Prosessen rundt handlingsprogram 2017-2020

Handlingsprogrammet bygger på en rullering av forrige program og har pågått fra april til
oktober inneværende år. Budsjettrammene tar utgangspunkt i dagens drift og med de
endringer som er gitt ved endringer i forskrifter, vedtak og avtaler. Endringer i tjenestene
innenfor demografi og satsingsområder er hensynstatt så langt det er mulig. Det må likevel
sies at endringene i rammene er små, og at det fortsatt vil oppleves som trange driftsrammer
i de fleste enhetene.
Med et bedret økonomisk handlingsrom vil rådmannen legge til grunn at ordningen med at
enheter som har mindreforbruk ett år får midlene avsatt til disposisjonsfond. Tilsvarende for
enheter med merforbruk, at disse trekkes tilsvarende. Rådmannen vil komme tilbake til om
ordningen skal ha et maksimumstak for avsetning og evt. et tak for trekk per enhet.
Ordningen forutsetter at det regnskapsmessige resultatet for kommunen er i balanse.
Det har vært et uttrykt ønske fra politisk ledelse å legge opp årshjulet og prosessen rundt
handlingsprogrammet skal skje tidligere på året. Det innebærer at rådmannen for neste års
handlingsprogram 2018-2021 vil legge frem et budsjett tidligere enn hva som har vært
praksis siste år. Med et tidligere fremlegg vil det politiske miljø ha lengre tid til å drøfte
innholdet og komme til enighet om de beste løsningene. Med et politisk vedtak før desember
vil det også i større grad enn ved dagens praksis være mulig å oppnå en helårseffekt av
tiltak, og tilpasninger av driften. Rådmannen legger av den grunn opp til en enda tydeligere
prioritering utover første budsjettår enn tidligere. Rammer for 2018 vil bli førende for neste
års budsjettprosess.
Nytt årshjul for 2018-2021 vil drøftes i egen sak. Det legges opp til at neste
handlingsprogram ferdigstilles fra rådmannens side ved utgangen av august måned og
legges frem for bystyret tidlig september. Vedtak av handlingsprogrammet for 2018-2021 må
gjøres senest i desember måned.
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Hovedutfordringer kommende økonomiplanperiode

Rådmannen har i sitt forberedende arbeid med handlingsprogrammet identifisert tre
hovedutfordringer for Arendal kommune i kommende periode.

Levekår
Arendal kommune har over tid hatt store levekårsutfordringer. I handlingsplanperioden vil det
være et særlig fokus rettet mot levekår for barn og unge.
Høy arbeidsledighet, mange unge uføre, lav gjennomsnittsinntekt i befolkningen, mange
enslige forsørgere, høy dødelighet og betydelig antall unge som ikke fullfører videregående
utdanning fram til fagbrev eller studiekompetanse har over flere år preget sosialstatistikken
for Arendal. Handlingsplanforslaget for 2017-2020 tilstreber å møte disse utfordringene
gjennom de prioriteringer som er gjort. Midler til tidlig forebyggende innsats overfor barn og
unge og økning av antall lærlingeplasser er eksempler på tiltak i denne sammenheng.

Demografi
Det har over tid skjedd en endring i den demografiske sammensetningen i kommunen. Antall
eldre øker, mens barnetallene går ned. Det betyr at kommunes tjenester må omprioriteres,
og det må legges tilstrekkelig med midler til de tjenestene som vokser.
Utfordringene knytter seg i stor grad til aldersdemografisk sammensetning i endring.
Framskriving foretatt av SSB viser en fortsatt befolkningsvekst med flere innbyggere i
sentrale strøk, flere innvandrere og flere eldre. Denne trenden er tillagt stor vekt i de
vurderinger og prioriteringer som rådmannen har gjort i handlingsplanarbeidet.
Rådmannen ser at det er behov for et betydelig løft innenfor helse og levekår. Enhet
hjemmetjenester har økt omfang av brukere, og det legges til rette for økt volum og
kostnader fra 2017 budsjettet.

Økonomisk handlingsrom
Arendal kommune kommer dårlig ut på KOSTRA og kommunebarometer på økonomiske
indikatorer. Over tid har driften spist opp tidligere reserver, lånegjelden har økt og det
oppstod i 2014 et regnskapsteknisk underskudd som må dekkes over årene 2015 og 2016.
Dette har medført en svært stram prioritering, og tjenester som har fått lavere rammer enn
hva som har vært ansett som reelt behov. Det har vært begrenset med nye satsinger, og
tiltak for å holde kostnadene nede har vært gjennomført innen alle sektorer.
Med de handlingsreglene som bystyret har satt opp vil det være mulig å øke det økonomiske
handlingsrommet, og redusere risiko for store regnskapsmessige merforbruk
Rådmannen har lagt følgende politiske handlingsregler til grunn for sitt arbeid med
handlingsprogrammet 2017:
•
•
•
•
•

Lånegjelden som belaster kommunens drift direkte skal ikke økes utover 2015 nivået i
planperioden.
Deler at utbyttet fra Agder Energi AS skal frigjøres fra driftsbudsjettet og bidra til å holde
lånegjelden nede
Det gjennomføres salg av eiendom slik at lånegjelden kan begrenses
Et positivt netto driftsresultat på minst 1,75 %
Opparbeidelse av disposisjonsfond til å møte svingninger
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Oversikt hovedtall i forslag til handlingsprogram 2017-19

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 er fortsatt stramt når det gjelder driften
av tjenestene. Det er likevel forventninger om et større handlingsrom i den perioden som
ligger foran oss. Det holdes igjen på investeringer i tråd med bystyrets handlingsregel. Det
holdes også igjen på økninger på driften for først å kunne bygge opp nødvendige reserver og
et økonomisk handlingsrom.
Følgende punkter oppsummerer de overordnede punktene i programmet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netto driftsresultat positivt i 2017 på 0,03 %. Når planlagt bruk av selvkostfond og fond
knyttet til Østre Agder holdes utenfor er netto driftsresultat 0,35 %.
Regnskapsresultatet er balansert for hele perioden.
Det avsettes 6 mill. kroner til disposisjonsfond i 2017.
Utbytte fra Agder Energi fases ut av driften og bidrar til lavere låneopptak til investeringer.
I sum overføres 32 mill. kroner av utbyttet til investering for de 4 budsjettårene
Veksten i lånegjelden reduseres og den delen som belaster driften direkte er tilnærmet
stabil.
Salg av eiendom er betydelig i perioden med 70 mill. kroner.
Roligheden skole ferdigfinansieres i perioden, flere mindre prosjekter prioriteres
Driftsenhetene justeres i forhold til demografiske endringer og satsingsområder, innbakt
sparing på ca. 10 mill. kroner knyttet til at det ikke prisjusteres for kjøp av varer og
tjenester.
Total ramme innenfor Arendal kommune konsern er stabil og noe synkende for perioden
(2017 kroner).

Det må merkes at handlingsreglene er varierende grad er imøtekommet gjennom
rådmannens arbeid med budsjett 2017. For lånegjeld så vurderes selvfinansierende
investeringer innenfor vann og avløp utenfor styringsmålet for gjeld, det samme for
investeringer i regi av Arendal Havnevesen KF. Dette er drøftet i senere kapitler.
Det overføres midler fra drift til investering for å redusere lånegjelden. Disse kan knyttes til
utbytte fra Agder Energi. Samtidig legges det frem en krevende plan for salg av eiendom i
perioden. På sikt vil det være behov for ytterligere overføringer til finansiering av
investeringsprosjekter for å kunne gjennomføre de mest nødvendige investeringer etter
handlingsregelen.

2.4

Inkludering

En fellesnevner for mange av de utfordringene som tjenestene jobber med handler om
inkludering.
Norge er et flerkulturelt samfunn. Dette er en berikelse for landet og for Arendal, men det
stiller også store krav til respekt, toleranse og forståelse. De grunnleggende rettighetene må
være like for alle, da mulighetene til en aktiv deltakelse i barnehage, skole, i arbeids- og
samfunnsliv er avgjørende for god inkludering.

Integrering eller inkludering?
Integrering dreier seg om organisatoriske tiltak, mens inkluderingen handler om å utvikle
«limet» innbyggerne imellom. God integrering koster, men dårlig integrering koster mer, var
svaret på kartleggingen Kunnskapsministeren fikk utført fra forskningsstiftelsen FaFo (mars
2016). Det kommer an på om vi klarer jobben med å inkludere f.eks. barn og unge som
kommer til barnehage og skole eller nye landsmenn i arbeidslivet. Integreringsperspektivet oppstod på slutten av 1940-årene, etter krigen, i en tid som var preget av
humanistiske visjoner og idealer. Integrering av minoritetsgrupper kom på kartet som politikk,
og ved fokus på demokratiske samværsformer. Integrering betinger fysisk tilstedeværelse.
6
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Inkluderingsperspektivet dukket opp først på slutten av 1980-tallet. Vi fikk «en skole for alle»,
fokus og ansvar flyttes fra individet til de betingelsene og mulighetene som læringsmiljøet byr
på, og vi får en kritikk av skillet mellom spesialpedagogikk og allmenpedagogikk. Inkludering
betinger tilstedeværelse, men ikke nødvendigvis fysisk, det forutsetter aksept og deltakelse.
Det er de relasjonelle forholdene vi har i fokus når begrepet inkludering brukes.
Begrepet inkluderende arbeidsliv (IA) ble første gang brukt i Sandmanutvalgets, «Sykefravær
og uførepensjonering. Et inkluderende arbeidsliv» fra år 2000. Utvalget ble nedsatt for å
utrede den kraftige veksten i sykefravær og uførepensjonering på slutten av 1990-tallet. IA
ble lansert som et samlende begrep for de ulike tiltakene som utvalget anbefalte for å møte
disse utfordringene.
Inkludering representerer et perspektivskifte hvor en understreker at alle hører med i
utgangspunktet, uavhengig av forutsetninger, og en vil motvirke ekskludering av de som ikke
tilhører majoriteten. En fokuserer dermed også på omgivelsene og ikke det enkelte individ.
Skille integrering/inkludering innebærer en større bevissthet omkring skillet mellom fysisk
innlemmelse, f.eks. tilstedeværelse i klasserom eller på arbeidsplass, og samhandlende
deltakelse og tilhørighet til majoritetsgruppen.
Full integrering har vi f.eks. i skolen oppnådd når alle barn mottar sin undervisning på
samme sted, mens inkludering innebærer hvordan skoler strekker seg mot å tilpasse seg alle
barn og gi et tilfredsstillende skoletilbud til alle og hvor ingen blir ekskludert. En kan si at
inkludering er oppnådd når begrepet har mistet sin verdi – når alle elever får undervisning og
opplæring tilpasset sine forutsetninger sammen med alle andre barn. Rådmannen ønsker at
Arendal kommune skal ha et økt fokus på inkludering i årene som kommer. Menneskesynet i
organisasjonen er avgjørende for å få til god inkludering. Integrering handler om at
mennesker med ulik bakgrunn slår seg ned i Arendal, med noen tilpasninger, men med den
betingelsen at de kan passe inn i eksisterende strukturer, holdninger og et uendret miljø.
Inkludering erkjenner derimot at mennesker med en mangfoldig bakgrunn, også med
«spesielle behov», er en del av vårt samfunn. Det hviler et ansvar på oss alle i kommunen å
fjerne hindringer og utfordringer for full deltagelse for alle og at alle blir like mye verdsatt til
tross for at en er unike individer. Det er viktig at vi ser på inkludering som en betegnelse som
strekker seg utover etnisitet. Vi må anerkjenne alle minoriteter, om det er
funksjonshemmede, eldre, barn med lærevansker eller personer med ulik seksuell legning.
Det hele bunner i grunnleggende menneskerettigheter, å støtte den sårbare og sikre
rettigheter for alle mennesker.
Gjennom blant annet arbeidet med Kommunedelplan tidlig innsats for bedre levekår 2023,
ønsker rådmannen et sterkt fokus på inkludering gjennom visjonen for planen: «Alle innenfor
– ingen utenfor». Formålet med Kommunedelplan Tidlig innsats – for bedre levekår 2023 er
å etablere samhandling på tvers av fag og sektorer der felles forståelse og retning i
kommunens arbeid for gode levekår og utjevning av sosial ulikhet er målet.
Gjennom arbeidet med de fem satsingsområdene for tidlig innsats i planen, skal inkludering
ha et særlig stort fokus:
•
•
•
•
•

Like muligheter
Livslang læring
Gode bomiljø
Tilhørighet
Medborgerskap
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3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET
3.1

Arendal kommune konsern

Forskrift om årsbudsjett er tydelig på at vedtaket skal omfatte hele kommunens virksomhet.
Kommunens tjenester ytes av Arendal kommune, men også av kommunens to foretak
innenfor eiendom og havnevirksomhet. I forslag til ny kommunelov legges det stor vekt på at
det er konsernets totale drift som er i fokus, og det skal fremlegges budsjett og regnskap på
konsern nivå.
Arendal kommune har over tid hatt fokus på konserntall. Dette vises særlig godt når vi skal
bruke KOSTRA tall til å sammenlikne oss med andre. Det er et faktum at kommunene er ulikt
organisert og har i ulik grad tatt i bruk andre organisasjonsmodeller enn den tradisjonelle
kommunen. For å få sammenlikningstall og totaltall for driften av Arendal kommune så er det
særdeles viktig å inkludere foretakene. Andre selskaper og IKS-er er ikke inkludert i
konsernbegrepet i kommunesammenheng.

3.2

Utvikling i folketall

Rådmannen ser at tendensen til redusert vekst i folketallet som ble observert i fjor fortsetter
tydeligere i 2016. Lokale månedstall for høsten 2016 tyder på at dette ikke har endret seg.
Dato

Folketall

Årlig vekst i %

01.01.2013

43 336

1,2 %

01.07.2013

43 692

1,4 %

01.01.2014

43 841

1,2 %

01.07.2014

43 755

0,1 %

01.01.2015

44 219

0,9 %

01.07.2015

44 333

1,3 %

01.01.2016

44 313

0,2 %

01.07.2016

44 633

0,7 %

Figur 1.

Utvikling folketall og vekst

Figuren nedenfor viser hvilke faktorer som ligger bak folketilveksten de siste 10 årene.
Arendal kommune har hatt et relativt stabilt fødselsoverskudd, og en positiv tilflytting fra
andre deler av landet. Driveren i folketilveksten de siste ti årene har vært innvandring, og
aller viktigst arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Når veksten i norsk økonomi avtar, så ser
det ut til at disse innvandrerne er i ferd med å returnere til hjemlandet.
800
600
400
200
0
-200
Fødselsoverskudd
Nettoinnvandring
Nettotilflytting innenlands
Sum folketilvekst
Figur 2.

2006
61
168
-5
224

2007
81
295
264
640

2008
98
300
141
539

Folketilvekst

8

2009
152
274
-5
421

2010
109
326
140
575

2011
54
423
85
562

2012
120
331
78
529

2013
72
243
187
502

2014
82
204
90
376

2015
88
138
-133
93
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Utviklingen i antall barn 15 år og yngre
Tabellen nedenfor viser antall barn 1. januar 2015 og 2016, og endringer i løpet av år 2015.
Halvårstall for skolekretsene (1. juli 2016) viser at nedgangen i antall barn fortsetter, men
ikke i like sterk grad som det kunne se ut til basert på endringene i 2016. Mulig at den
positive endringen skyldes bosetting av flyktninger.
2015

2016

Endring

0 år

458

438

-4 %

1 år

507

460

-9 %

2 år

502

503

0%

3 år

512

510

0%

4 år

546

513

-6 %

5 år

568

550

-3 %

6 år

566

566

0%

7 år

562

566

1%

8 år

551

564

2%

9 år

530

556

5%

10 år

514

541

5%

11 år

509

511

0%

12 år

516

514

0%

13 år

520

508

-2 %

14 år

541

523

-3 %

600

546

-9 %

8 502

8 369

-2 %

15 år
Figur 3.

Utvikling i antall barn 15 år og yngre

Befolkningsframskriving
SSB har ulike modeller for befolkningsframskriving, basert på ulike grader av økonomisk
vekst, innflytting fra andre deler av landet og innvandring. Figuren nedenfor viser forskjellen
mellom det de kaller «Hovedalternativet», og det samme alternativet med ingen
nettoinnvandring, det vil si hverken arbeidsinnvandring eller bosetting av flyktninger.
«Hovedalternativet» innebærer middels vekst i både økonomien, innflytting og innvandring,
basert på tall fra de siste årene.
55000
53000
51000
49000
47000
45000
43000
41000
39000
37000
35000
2016

2020

2025

2030

Hovedalternativet (MMMM)
Figur 4.

2035

Ingen nettoinnvandring (MMM0)

Befolkningsframskriving (SSB)
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2040
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Figuren nedenfor viser framskriving av befolkningen fordelt på ulike aldersgrupper;
skolealder, produktiv alder og pensjonsalder, basert på SSBs «Hovedalternativ». Hvis
veksten uteblir vil utviklingen bli enda skjevere.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
67 år eller eldre
20-66 år
0-19 år

1996
5.489
23.238
10.231

2001
5.328
23.909
10.310

Figur 5.

Folkemengde 1. januar, aldersgrupper

3.3

Arbeidsledige

2006
5.298
24.371
10.157

2011
5.618
26.042
10.569

2016
6.664
26.932
10.717

2023
8.240
27.966
10.930

2040
11.734
30.076
11.467

Figuren nedenfor viser utviklingen av den registrerte arbeidsledigheten. Figuren viser en
økning i arbeidsledighet både blant innvandrere og ikke-innvandrere, og et hopp i ledigheten
fra 2015 til 2016.
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Ikke-vestlige innvandrere
Vestlige innvandrere
Ikke-innvandrere
Figur 6.

2013
182
155
641

2014
179
145
714

2015
197
211
672

2016
235
217
779

Arbeidsledighet 2. kvartal (registrert arbeidsledige og på tiltak)

Sysselsetting
Figuren nedenfor viser at sysselsettingen holder seg rimelig høyt i de ulike aldersgruppene i
produktiv alder. Den svake nedgangen fra 2015 til 2016 kan skyldes endringer i måten å
registrere sysselsetting på.
25-39 år

40-54 år

55-66 år

2011

2012

2013

67-74 år

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009
Figur 7.

2010

Andel sysselsatte i ulike aldersgrupper, beregnet pr. 1. januar
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2015
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Føringer fra Statsbudsjettet 2017

Veksten i inntektene til kommunesektoren er i tråd med det som ble varslet i
kommuneproposisjonen for 2017 (3¾ - 4 mrd. kroner). Anslåtte merutgifter knyttet til den
demografiske utviklingen og pensjonskostnader er uendret fra kprp. Det er på den andre
siden lagt inn flere føringer på veksten i frie inntekter som påvirker kommunenes
disponeringer.
Selv med relativ stor vekst er det et begrenset handlingsrom innenfor kommuneopplegget.
For kommunenes vekst på 3,6 mrd. kroner er 2 mrd. kroner til dekning av demografiske
kostnadsøkninger, 750 mill. kroner til økte pensjonskostnader samt 600 mill. kroner til
konkrete satsinger som skal dekkes av frie midler. Satsingene som regjeringen legger opp til
er tidlig innsats i skolen, rusomsorg, rehabilitering, helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
Etter dette er handlingsrommet begrenset til 275 mill. kroner for kommunene samlet, og
svært varierende for den enkelte kommunes situasjon. Regjeringen legger også til grunn at
kommunene kan effektivisere egen drift for å øke handlingsrommet.
Skattøren er uendret fra 2016 på 11,8 %.

Frie inntekter, kommunerammen
Frie inntekter er summen av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter på personskatt til
kommunen.
Det er forventet en merinntekt fra skatt i 2016 som ikke videreføres til 2017. Dette skyldes at
det er innberettet et økt utbytteuttak fra personlige skatteytere i 2015 som får konsekvenser i
2016 innkrevingen. Anslag på skatteinntekter for Arendal kommune er etter dette hhv. 1,079
mrd. kroner og 1,106 mrd. kroner. For 2017 er forventet skattevekst på kun 0,1 % over
prisveksten.
Anslag på rammetilskudd inkluderer forventet inntektsutjevning, skjønnsmidler og
innbyggertilskudd justert for utgiftsutjevningen. Det forventes en økning i sum rammetilskudd
på 43 mill. kroner og 4,5 % for Arendal kommune. Arendal har for 2017 fått 5 mill. kroner i
ordinære skjønnsmidler. Midlene inngår i rammetilskuddet.

Føringer innenfor oppvekst
Regjeringen foreslår å forsterke og videreføre satsingen innenfor tidlig innsats. Det angis at
150 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene er begrunnet i denne
satsingen. Det vil komme en stortingsmelding om kvalitet i skolen og statlig virkemiddelbruk
som skal legges fram tidlig i 2017.
Regjeringen har i tillegg foreslått å øke bevilgningene til videreutdanning for lærere og
skoleledere med 952 mill. kroner i perioden 2014-2016.

Føringer innenfor helse og levekår
Regjeringen har økt bevilgningene til rusfeltet med 681 mill. kroner i perioden 2014-2016 og
øker dette ytterligere i 2017 med 345 mill. kroner. Dette gis kommunene innenfor
rammetilskuddet.
Det foreslås også en økning i kommunerammen på 50 mill. kroner til satsingen på
helsestasjonsarbeid og skolehelsetjeneste. Kommunene benytter disse midlene på best
mulig måte i forhold til de føringene som er gitt. I tillegg foreslås det 101 mill. kroner til
øremerket tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til kommuner som
dokumenterer bruk i tråd med departementets ønske.
Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en
opptrappingsplan, og 100 mill. kroner av frie inntekter er forventet å gå til dette. I tillegg
foreslås det å øremerke 100 mill. kroner til opptrappingsplanen, hvorav 91 mill. kroner til et
11
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nytt øremerket stimuleringstilskudd for kommunene over Helse- og omsorgsdepartementets
budsjett. Disse øremerkede midlene er forventet å øke til 300 mill. kroner innen 2019.
Det foreslås å legge til rette for 750 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i
2017, svarende til om lag 45 mill. kroner. Dette finansieres som et øremerket tilskudd.
I 2017 foreslås det å styrke tilskuddet til kommuner som rekrutterer psykologer med 20 mill.
kroner. I perioden 2014-2016 er tilskuddet økt med 85 mill. kroner.
Regjeringen foreslår å videreføre investeringstilskudd i 2017 til ca. 1 800 nye heldøgns
omsorgsplasser. Tilskuddet vil frem til 2021 bli endret slik at det kun skal gis til prosjekter
som øker totalt antall plasser.

Engangstilskudd sysselsetting
Arendal kommune vil også for 2017 få et betydelig tilskudd knyttet til sysselsetting og
vedlikeholdstiltak i kommunene.
I Revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble det bevilget 400 mill. kroner i vedlikeholdstilskudd til
kommuner på Sør- og Vestlandet. Formålet er å bidra til økt aktivitet i regioner som er
rammet av høy ledighet. For 2017 foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 650 mill. kroner.
Midlene kommer i tillegg til den foreslåtte inntektsrammen for kommunesektoren. De første
400 mill. kroner fordeles nå, de resterende 250 mill. kronene vil bli vurdert i løpet av 2017
knyttet til utviklingen av arbeidsledigheten i kommunene. For Arendal kommune utgjør dette
16,28 mill. kroner. Midlene er lagt til Arendal Eiendom KF som vil koordinere tiltakene.

Deflator
Regjeringen legger til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 2,5 % for
kommunene. Dette bygger på et lønnsvekstanslag på 2,7 % i 2017, og antatt prisvekst på
2,4 %. Dette er lagt til grunn for kommunens vurdering av neste års lønnsoppgjør.

12
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Driftsbudsjettet Arendal kommune

Skjema 1A – Driftsbudsjett
Bystyret vedtar skjema 1A som angir finansieringen av kommunens drift. Her inngår inntekter
og bruk av avsetninger som ikke knytter seg til bestemte formål. Videre vises renteutgifter,
avdrag på kommunens innlån, avsetninger som ikke knytter seg til bestemte formål og
overføring til finansiering av årets investeringer. Skjema 1A viser også dekning av tidligere
års regnskapsmessig merforbruk (underskudd) og anvendelse av tidligere års
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd). Nettoen av postene i skjema 1A betegnes «til
fordeling drift» og angir det beløp som står til disposisjon for drift av kommunens
tjenesteområder.
Forslag til
budsjett 2017
-1 105 549 000

Oppr. vedtatt
budsj. 2016
-1 059 464 000

-1 136 693 000

-1 082 690 000

-1 054 608 108

-110 400 000

-109 400 000

-99 088 950

-300 000

-300 000

-368 676

-160 629 600

-104 653 800

-116 173 250

-2 513 571 600

-2 356 507 800

-2 273 413 756

-112 116 000

-119 498 000

-139 812 281

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

121 131 000

113 904 000

120 397 762

Avdrag på lån

105 547 000

100 770 000

98 100 000

Netto finansinntekter/-utgifter
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige
merforbruk
Til ubundne avsetninger

114 562 000

95 176 000

78 685 481

0

51 900 000

4 000 000

7 377 369

1 480 000

84 073 055

300 000

300 000

15 805 953

Bruk av ubundne avsetninger

-1 591 200

-1 391 200

-9 688 606

Bruk av bundne avsetninger

-11 553 369

-19 012 000

-28 435 081

-5 467 200

33 276 800

65 755 320

6 500 000

1 500 000

3 997 693

139 252 800

113 193 000

113 708 140

-2 258 724 000

-2 113 362 000

-2 011 267 122

2 258 724 000

2 113 362 000

2 011 267 122

0

0

0

Tekst
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre statlige overføringer
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte

Til bundne avsetninger

Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Korreksjoner
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
Figur 8.

Skjema 1A - driftsbudsjett
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Frie inntekter – skatt og rammetilskudd
Beregnede frie inntekter for 2017 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett, samt KS
prognosemodell for kommunene.
1000 kr

2016

Innbyggertilskudd (likt beløp pr. innb.)

2017

1 004 819

1 040 519

-41 694

-29 366

-2 540

-4 503

Saker særskilt fordeling (inkl. helsestasjon skolehelse og arb.avg)

6 298

8 310

Ordinært skjønnstilskudd

4 800

5 000

Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016

4 787

Utgiftsutjevningen
Overgangsordning – INGAR

Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning

976 470

Netto inntektsutjevning

1 019 961

113 617

116 732

Sum rammetilskudd

1 090 087

1 136 693

Skatt på formue og inntekt

1 078 910

1 105 549

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)

2 169 000

2 242 200

Figur 9.

Elementer i beregning av frie inntekter

Økningen til Arendal kommune er på 4,7 % på rammetilskudd og 2,5 % på skatteinntekter, i
sum 3,5 %. Dette er noe over deflator på 2,5, men omtrent «nullvekst» fratrukket demografi,
satsingsområder og effektivisering.
Figur 9 viser de ulike elementene i beregning av de frie inntektene. Det mest utslagsgivende
er en reduksjon i utgiftsutjevningen. Arendal kommune trekkes i 2017 0,7 mill. kroner knyttet
til omfordeling utgiftsnivå og 28,6 mill. kroner knyttet til statlige/private skoler. I 2016 var
beløpene hhv. 16,4 mill. kroner og 25,2 mill. kroner.
Eiendomsskatt
I budsjettforslaget er det lagt opp til en videreføring av dagens nivå på eiendomsskatten. Det
innebærer at satsen på 7 ‰ beholdes. På grunn av at nye eiendommer og boliger skal
takseres er det rom for å øke inntektsanslaget med 1 mill. kroner fra 2016. For 2017 er
eiendomsskatt budsjettert med 110,4 mill. kroner.
Andre direkte eller indirekte skatter
Kommunens inntekter i form av reguleringsavgifter for Nisservassdraget er budsjettert med
0,3 mill. kroner.
Andre statlige overføringer
Andre statlige overføringer er budsjettert med 160,6 mill. kroner. Disse statstilskuddene ytes
til mange av kommunens enheter og inngår i deres netto driftsrammer. Største enkeltpost er
119,4 mill. kroner til flyktninger/asylsøkere.
Vedlikeholdstilskuddet for 2017 inngår også i denne posten. Tilskuddet til Arendal kommune
er på 16,28 mill. kroner. Det er viktig å merke seg at dette tilskuddet er et engangstilskudd og
gjelder kun for 2017.
Renteinntekter og utbytte
Det er budsjettert med renteinntekter og utbytte på i alt 112,1 mill. kroner. Renteinntekter på
beholdning i bank er anslått til 6 mill. kroner. Det er budsjettert med et utbytte fra Agder
Energi AS på 30,0 mill. kroner.
De største postene gjelder renteinntekter fra utlån til de to kommunale foretakene Arendal
Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF på hhv. 60,9 mill. kroner og 4,4 mill. kroner.
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I tillegg kommer det renter på kommunens utlån av Husbanklån til boligkjøpere i kommunen.
Det er budsjettert med renteinntekter her på 9,6 mill. kroner.
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Totale renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter budsjetteres med 121,1 mill. kroner.
Renteutgifter på kommunens løpende investeringslån er budsjettert med 112,1 mill. kroner. I
tillegg kommer renteutgifter til Husbanklån på 9 mill. kroner.
Avdrag på lån
I samsvar med kommunelovens krav til nedbetaling av kommunenes gjeld, er det budsjettert
med samlede avdrag på 105,5 mill. kroner. Dette innbefatter avdrag på VA-gjeld og øvrig
investeringsgjeld. Avdragskravet bestemmes ut fra kommunens samlede gjeld ved årsskiftet,
inngående balanse og veid resterende levetid for kommunens varige driftsmidler ved siste
årsskifte. Det vil derfor kunne bli en justering av avdragsbeløpet i 1. tertial når regnskapet for
2016 er avsluttet.
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Merforbruket fra 2014 ble budsjettert dekket inn i 2015 og 2016. Regnskap for 2016 avlegges
ikke før budsjett 2017 vedtas. Men med utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon
pr. i dag legges det til grunn at regnskapsresultatet for 2016 vil gi rom for å dekke inn det
budsjetterte beløpet til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk. Det vil dermed
ikke være behov for noe beløp på denne budsjettposten for 2017.
Til ubundne avsetninger
Kommunens budsjetterte ubundne avsetninger beløper seg til 7,3 mill. kroner
Nettoinntekten knyttet til Vitensenteret og Vitenbutikken er budsjettert med en avsetning til
disposisjonsfond med 1,3 mill. kroner.
I forbindelse med saldering av budsjettet er det funnet rom for en avsetning til
disposisjonsfond på 6,0 mill. kroner.
Til bundne avsetninger
Det budsjetterte beløpet gjelder avsetning av mottatt reguleringsavgift Nisservassdraget til
næringsfondet.
Bruk av ubundne avsetninger
Det budsjetteres med innhenting av 1,6 mill. kroner fra ubundne avsetninger. Beløpet knytter
seg hovedsakelig til næringsaktiviteter i kommunen.
Bruk av bundne avsetninger
Budsjettert bruk av bundne avsetninger beløper seg til 11,5 mill. kroner. Den største
budsjettposten her gjelder fond innenfor vann og avløp (VA) på 6,7 mill. kroner. Vann og
avløpsregnskapet er underlagt et selvkostreglement, og det er føringer og begrensninger på
hvor lenge avsetninger kan stå regnskapsført. Beløpet hentes inn for å ha en planmessig
økning i de kommunale eiendomsgebyrene.
Bruk av bundne avsetninger kan kun benyttes til aktiviteter hvor kommunen tidligere har
mottatt tilskudd til aktiviteter der giver har satt vilkår for bruken av midlene. Det foreslås brukt
3,3 mill. kroner av midler avsatt innenfor Østre Agder-samarbeidet. Resten av det
budsjetterte beløpet utgjør 1,5 mill. kroner og knytter seg til aktiviteter i ulike driftsenheter.
Overført til investeringsbudsjettet
Det er budsjettert med 6,5 mill. kroner i overføring til investeringsregnskapet. Av dette gjelder
1,0 mill. kroner avsetning av driftsmidler til egenkapitalinnskudd i KLP. 0.5 mill. kroner gjelder
tap på krav på startlån og 5,0 mill. kroner gjelder avsetning av utbytte fra Agder Energi AS til
investeringsfondet.
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Korreksjonsposter
Totale inntekter i skjema 1A danner grunnlag for driftsrammene som kan tildeles kommunens
ulike driftsenheter. Skjema 1A og 1B er definert i budsjettforskriften. Pga. at enkelte poster
finnes i begge skjema må endelig sum i skjema 1A korrigeres. For budsjett 2017 utgjør disse
korreksjonspostene 139,2 mill. kroner.
Til fordeling drift
Totale inntekter til fordeling drift beløper seg til 2 258,7 mill. kroner. Hele dette beløpet er
disponert som sum netto driftsutgifter for alle enheter som vist i skjema 1B (jf. vedlegg 1).

Skjema 1B – Netto driftsutgifter pr. enhet
Rådmannens forslag til fordeling av driftsrammer til enhetene er vist i skjema 1B (jf. vedlegg
1). Enhetenes rammer er netto rammer, som innebærer at en bevilgning inneholder både
inntekter og utgifter.
Med netto rammer kan enhetene justere driften etter endringer på inntektssiden gjennom
året. Dersom enheter får store endringer i løpet av året vil dette bli vurdert ved hver
tertialrapport. Endringer av rammen vedtas av bystyret. Rådmannen vil likevel be om
myndighet til å fordele avsatte midler fra enhet 88 til respektive enheter (lønnsmidler,
pensjon, fagmidler under stabene).
Rammer til enhetene
Utgangspunktet for driftsrammene er vedtatt budsjett inneværende år samt særlige endringer
i driften etter vedtak, tiltak eller endringer i volum. Under følger en oppsummering av
endringene som er innarbeidet i rådmannens forslag til enhetenes rammer.
Rammene er kompensert for lønnsoppgjøret fra 2016 og vil kompenseres for neste års
oppgjør når dette er kjent. Enhetene får ingen kompensasjon for prisvekst, og dette
innebærer en skjult sparing på til sammen 10 mill. kroner. Videre er rammene justert for
endringer i pensjonssatser, i sum en økning på 13,4 mill. kroner.
Enheten Kommunalteknikk og geodata er styrket med 0,7 mill. kroner som en konsekvens av
ny parkeringsforskrift. I tillegg er det lagt inn 0,15 mill. kroner pga. økte kostnader til Agder
Renovasjon.
For enhetene Kultur og Levekår er merinntekter i 2016 knyttet til EMÅ flyktning videreført
som økt ramme med hhv. 0,2 mill. kroner og 0,78 mill. kroner.
Kulturenhetens ramme er videre justert som følge av bortfall av kulturskoletimen og
meråpent bibliotek. I tillegg er det lagt inn byggetilskudd til friidrettshall Campus Grimstad
med 4,5 mill. kroner. Tilskuddet er et engangstilskudd i 2017 og er ikke videreført i resten av
handlingsprogramperioden. Det er også budsjettert med tilskudd til stiftelsen Brattekleiv
Skipsverft med 0,65 mill. kroner, og tilskudd til lag og foreninger er styrket med 0,5 mill.
kroner. Bomuldsfabriken Kunsthall er styrket med 0,1 mill. kroner.
Enhet Brann er styrket med ca. 1,4 mill. kroner. I dette ligger det økte midler til IKT, nødnett,
etablering av felles dykkerberedskap, PLIVO, Tett verneverdig trehusbebyggelse,
kompetanseheving overflateredning/elveredning samt styrking bemanning forebyggende
enhet. I budsjettet for brannenheten er det også innarbeidet økte kostnader til feie/tilsynskrav
av fritidsboliger som følge av ny forskrift og 5 nye årsverk knyttet til stortingsvedtak SAMLOK.
Det er lagt til grunn at disse finansieres av økt innbyggerbetaling og er derfor ikke en del av
rammeøkningen for enheten.
Som følge av statsbudsjettets prioriteringer er helsestasjon/skolehelsetjenesten styrket med
0,5 mill. kroner og brannenheten med ca. 40 000 kroner.
Skolenes rammer er justert for endringer i elevtall og klasser. Det er totalt tilført ca. 0,8 mill.
kroner for økt elevtall og en ny klasse (barnetrinn). Det er også lagt inn økning med ca.
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0,9 mill. kroner til økt timetall naturfag, i tillegg til at tre skoler har fått midler til baneleie.
Skolenes budsjetter er også styrket med 2 mill. kroner knyttet til Tidlig innsats i 2017 og
2018. Asdal ressurssenter har fått økt sin ramme med 2 mill. kroner som følge av økt elevtall.
For enheten Spesialpedagogiske tjenester er budsjettilpasning på 2 mill. kroner vedtatt i 1.
tertial 2016 videreført.
For enheter innen helse og levekår er rammene tilført ca. 41,5 mill. kroner i 2017. Dette er i
hovedsak knyttet til økte behov/utfordringer innen tjenesteområdet. Det er spesielt innen
hjemmesykepleie behovet er størst, og Enhet for hjemmebaserte tjenester er som følge av
dette styrket med om lag 16,9 mill. kroner. I økte rammer til enhetene innen helse og levekår
er det medtatt reduserte inntekter til ressurskrevende brukere med ca. 1,4 mill. kroner. Det
vises for øvrig til kap. 6.5 for utfyllende beskrivelse av de ulike tiltakene/forslag til endringer
innen helse og levekår.
For rådmannens staber er det også foretatt endringer som påvirker rammen for enhet 88.
Valg er lagt inn med ca. 1,5 mill. kroner. Innen helse/levekår er det lagt inn tilskudd til
Homestart med 0,5 mill. kroner. Utover dette er legetjenestene konsekvensjustert med 1,9
mill. kroner (basistilskudd og turnusleger), og VTA- plasser justert med ca. 0,3 mill. kroner.
Tilskudd til private barnehager er økt med 9,7 mill. kroner bl.a. som følge av pris- og
lønnsvekst. Det er også lagt inn 1 mill. kroner for å dekke økte overføringer til private skoler
knyttet til spesialpedagogiske tjenester.
I budsjettet er det innarbeidet endringer i overføringer til AKST og Kirkelig fellesråd.
Overføring til AKST reduseres med ca. 0,96 mill. kroner. Overføring til Kirkelig fellesråd økes
med ca. 1,4 mill. kroner. Det er i tillegg innarbeidet økt kostnad til IKT Agder på ca. 4 mill.
kroner. Det er i 2017 varslet prisøkninger innen forsikring på ca. 1,3 mill. kroner, og dette er
også medtatt i budsjettet. Det er innarbeidet økt overføring til kontrollutvalget med ca. 0,4
mill. kroner. Det er også lagt inn økning til politikergodtgjørelse med 1,5 mill. kroner jf. 2.
tertial 2016.
Seniortiltak er forutsatt redusert med ca. 1,1 mill. kroner. Frigjorte midler skal overføres til økt
satsing innen lærlinger. Det er tatt høyde for 10 nye lærlinger i budsjettet for 2017, men dette
vil kunne økes dersom reduksjonen i seniortiltak gir rom for det.
Arendal kommune har store overføringer til Arendal Eiendom KF i form av husleier. For 2017
er husleiene økt med 7,5 mill. kroner, hvor justering for deflator/KPI utgjør ca. 4 mill. kroner.
Som en del av tiltakene for å dekke underskuddet fra 2014 ble husleier redusert med 2 mill.
kroner i 2015 og 2016. Dette er ikke videreført i 2017 og inngår i beløpet for økt husleie.
Totalt er det budsjettert med husleier på om lag 257,6 mill. kroner.
I tillegg til husleier overføres det midler til betaling av strømutgifter. For 2017 utgjør dette ca.
13,1 mill. kroner. Det er ikke budsjettert med konsernbidrag fra Arendal Eiendom KF i 2017.
I statsbudsjettet er det bevilget tiltaksmidler knyttet til sysselsetting og vedlikeholdstiltak med
16,28 mill. kroner. Tiltakene skal koordineres av Arendal Eiendom KF og er derfor budsjettert
som en engangsoverføring i 2017.
Enhetene er for øvrig justert for nødvendige konsekvensjusteringer, herunder
indeksreguleringer av tilskudd/eksterne avtaler og husleier.
For mer utfyllende beskrivelse av hva som er lagt til grunn i enhetenes rammer vises det til
nærmere omtale under det enkelte tjenesteområdet. Det vises også til vedlegg 4 som viser
oversikt over tilskudd som er lagt til grunn i budsjett for 2017.
Sentrale pensjonsposter
Kommunen har avtaler med tre ulike pensjonskasser. Disse er Statens Pensjonskasse
(SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Arendal kommunal pensjonskasse (AKP).
Lærerne har krav om å være medlem i SPK, og sykepleierne har krav om å være medlem i
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KLP. De øvrige kommunalt ansatte er medlemmer i AKP, og det er i denne pensjonskassen
kommunen har flest medlemmer.
Kommunen har mottatt meldinger fra pensjonskassene med budsjettforutsetninger for 2017.
Nye satser for 2017 framgår av figuren under:

2016

Arendal kommunale
Pensjonskasse
11,00 %

Statens
Pensjonskasse
11,15 %

Kommunale Landspensjonskasse
19,16 %

2017

12,70 %

10,25 %

19,26 %

År

Figur 10. Pensjonssatser 2017

Enhetenes budsjettrammer er justert ihht. nye premiesatser. Samlet er det budsjettert med
løpende pensjonspremier på 169 mill. kroner. I tillegg til løpende premier betaler kommunen
reguleringspremie til dekning av effekter av lønns- og G-reguleringer. For SPK og KLP er
reguleringspremien inkludert i premiesatsen. Denne er dermed budsjettert og belastes den
enkelte enhet gjennom den løpende premien.
For AKP blir reguleringspremien budsjettert samlet for hele kommunen. I 2017 er anslag på
reguleringspremien fra aktuar ca. 55 mill. kroner. Av dette forutsettes det at premiefondet i
AKP vil dekke ca. 40 mill. kroner. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift på ca. 2,1 mill. kroner.
Samlet er det budsjettert med et positivt premieavvik på ca. 34 mill. kroner. Premieavvik som
oppstår i 2016 skal regnskapsføres i sin helhet det påfølgende år. I tillegg kommer
amortisering av gamle premieavvik oppstått i perioden 2002-2013. Totalt er det innarbeidet
27,5 mill. kroner til amortisering premieavvik.
Til slutt er det innarbeidet 700 000 kroner til sikringsordningen til KLP, og 1 mill. kroner til
egenkapitaltilskudd er videreført fra 2016.
Det er krevende å budsjettere de totale pensjonskostnadene for kommunen, og tidligere
regnskap viser store avvik mellom budsjett og endelige tall. Med det etablerte
disposisjonsfondet vil avvik på pensjon håndteres ved bruk av avsetning til fond, og få
begrenset effekt på den løpende driften.
Lønnskostnader
Lønnsoppgjøret for 2016 er innarbeidet i enhetenes rammer. Totalt er det innarbeidet om lag
39,3 mill. kroner som er helårsvirkning av årets oppgjør.
Det er i tillegg avsatt 26,5 mill. kroner på enhet 88 til dekning av merutgifter ved
lønnsoppgjøret 2017. Lønnsavsetningen skal dekke økte lønnskostnader inklusiv pensjon og
arbeidsgiveravgift. Beregning av avsetningen er basert på forutsetningene lagt til grunn i
statsbudsjettet. For 2017 er kommunal deflator for årslønnsvekst oppgitt til 2,7 %. Dette skal
dekke overheng fra lønnsoppgjøret 2016 samt åtte måneders effekt av lønnsoppgjøret 2017.
Administrative ressurser
Arendal kommune bruker mindre andel (5,2 % i 2015) av budsjettmidlene på administrasjon
enn sammenliknbare kommuner, Gr 13 (5,8 % i 2015). I 2004 brukte Arendal 8,8 % av
driftsutgiftene på administrasjon, mens gruppe 13 brukte 6,9 %.
I 2015 brukte Arendal kommune ifølge KOSTRA-tallene (KOmmune STat RApportering) 11,2
mill. kroner mindre på administrasjon enn gjennomsnittet for den såkalte GR 13 (de 39
kommunene som er mest lik Arendal).
Tallene viser tydelig at Arendal kommune over tid har effektivisert og strammet inn bruken av
ressurser på administrasjon. Dette har vært bevisst politikk. Kommunen har hatt vedvarende
fokus på omstilling og innovasjon, og løpende realisert gevinster av nye IKT- og
organisatoriske løsninger først og fremst gjennom nedbemanning. Konsekvensen er at
kommunen i dag har en administrasjon preget av høy kompetanse, men begrenset kapasitet.
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Når en fra før av presset administrasjon også med betydelig innsats og engasjement
gjennomfører arrangementer som Arendalskonferansen, Arendalskonferansen fordypning,
Arendalsuka og TedX, nærmer vi oss kapasitetsgrensen. Disse arrangementer gir betydelige
påfyll av energi og kunnskap til alle involverte, skaper stolthet i hele organisasjonen og er
således av stor verdi å fortsette med.
Samtidig som den administrative nedbemanningen har vært kraftig både isolert sett og
sammenliknet med andre kommuner og nye oppgaver er kommet til, er forventningene til
kvalitet på administrasjonens arbeid økt fra flere hold. Statlige tilsyn gjennomføres i større
omfang enn tidligere med hovedfokus på dokumentasjon, kravene til internkontroll på alle felt
øker, større omfang av rettighetslovgivning øker fokus på juridisk kvalitet på kommunens
arbeid, forvaltningsrevisjon er kommet tyngre inn som virkemiddel for å kontrollere
administrasjonen, forventninger til administrasjonens bidrag i interkommunalt samarbeid og
bystyrets bestillinger knyttet til interpellasjoner og oppnevnte ad hoc-utvalg bidrar alt på sin
måte til å presse en relativt liten administrasjon.
Til tross for nevnte utvikling foreslår ikke rådmannen styrking av administrasjonen i
handlingsplan 2017-2020. Det har først og fremst vært fokus på tjenestene, og å styre i tråd
med den demografiske og samfunnsmessige utviklingen. I løpet av handlingsplanperioden vil
det likevel bli nødvending å vurdere kapasitetsøkning av administrative ressurser.
Ytterligere digitalisering av kommunale tjenester kan bidra til å dempe bemanningsbehovet,
men mest sannsynlig vil digitaliseringen framover bidra til kvalitetshevinger for innbyggerne
mer enn effektivisering av kommuneadministrasjonen. Dessuten er det erfaringsmessig slik
at digitalisering skaper merarbeid i en viss periode før tjenestene er etablert og integrert.

Økonomisk oversikt drift
Økonomisk oversikt drift er ikke en av de obligatoriske oversiktene, og skal ikke vedtas av
bystyret. Oversikten er likevel nyttig da den viser de ulike resultatene som brutto og netto
driftsresultat, samt regnskapsresultatet.
Tekst
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Resultat eksterne finanstransaksjoner/
motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Netto avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk/
mindreforbruk

Forslag til budsjett
2017
-3 219 254 727

Opprinnelig vedtatt
budsjett 2016
-3 052 374 832

3 258 416 927

3 051 719 032

3 056 938 803

39 162 200

-655 800

-5 302 946

-40 195 000

-35 071 000

-64 450 067

-1 032 800

-35 726 800

-69 753 013

1 032 800

35 726 800

69 753 013

0

0

0

Regnskap 2015
-3 062 241 749

Figur 11. Økonomisk oversikt drift

Tabellen over viser at netto driftsresultat i 2017 forverres med ca. 34,7 mill. kroner i forhold til
opprinnelig budsjett 2016. Dette i hovedsak som følge av at driftsutgiftene øker mer enn
driftsinntektene. Netto driftsresultat er likevel svakt positivt. Det har derfor ikke vært
nødvendig å bruke fond til å saldere neste års budsjett utover det som er budsjettert som en
del av den løpende aktiviteten på enhetene. Det er også funnet rom for å avsette ca. 6,0 mill.
kroner til disposisjonsfond som en reserve for kommunen totalt.
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Driftsrammer Arendal kommune konsern

Total driftsramme for Arendal kommune konsern fremgår av tabellen under

-3 307 169 227

Opprinnelig
vedtatt budsjett
2016
-3 131 406 332

3 263 220 426

3 050 509 531

3 065 926 704

-43 948 801

-80 896 801

-88 502 481

Resultat eksterne finanstransaksjoner/
motpost avskrivninger

41 757 000

66 757 000

47 013 565

Netto driftsresultat

-2 191 801

-35 726 800

-68 093 331

2 191 801

35 726 800

68 093 331

-

-

-

Tekst

Forslag til budsjett
2017

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Netto avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap 2015
-3 154 429 185

Figur 12. Økonomisk oversikt drift konsern

Konsernets brutto driftsresultat er budsjettert med 43,9 mill. kroner i 2017. Dette er en
nedgang i resultatet fra 2016 med 36,9 mill. kroner. Det skyldes at økningen i utgifter er
større enn økningen i inntekter.
Konsernets netto driftsresultat er budsjettert med 2,1 mill. kroner i 2017. Utviklingen fra 2016
til 2017 viser en nedgang med 33,5 mill. kroner. Negativ endring netto driftsresultat er noe
mindre enn negativ endring i brutto driftsresultat. Dette som følge av at økningen i
renteinntekter og avskrivning overstiger økningen av renteutgiftene.
Budsjettert netto avsetninger i 2017 beløper seg totalt til 2,1 mill. kroner. Nedgangen fra
2016 til 2017 beløper seg til 33,5 mill. kroner og skyldes hovedsakelig at kommunen i 2016
budsjetterte med en avsetning til dekning av merforbruket som oppstod i 2014.
Konsernbudsjettet er levert i balanse.

Økonomiske rammer for Arendal Havnevesen KF og Arendal Eiendom KF
Forskriften som regulerer de kommunale foretakene legger til grunn at styrene i foretakene
skal vedta sine særbudsjett for kommende kalenderår etter bystyrets vedtak av årsbudsjett.
Rammene til foretakene er gjengitt i de obligatorisk oversiktene 2B og økonomisk oversikt
drift, jf. vedlegg 1.
Arendal Havnevesen KF og Arendal Eiendom KF jobber selvstendig med sine særbudsjett.
Det er gjennom arbeidet med rullering av handlingsprogrammet tett dialog mellom rådmann
og daglig leder i foretakene. De største endringene i rammen for foretakene som ligger til
grunn for rådmannens forslag til handlingsprogram er som følger.
Arendal Eiendom KF
Ramme

Budsjett 2017

Sum husleie (FDV, RA og innleide bygg AKP)

257 591 000

Sum strøm/tiltaksmidler sysselsetting (ledighet)

29 350 000

Sum

286 941 000

Konserninterne avdrag Arendal Eiendom KF

-65 834 000

Konserninterne renter Arendal Eiendom KF

-60 953 000

Sum ramme

160 154 000

Figur 13. Rammer Arendal Eiendom KF 2017
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Rammen som Arendal kommune overfører til Arendal Eiendom KF er på 286,9 mill. kroner.
Denne består av husleier som er budsjettert med 257,6 mill. kroner og overføringer knyttet til
strøm og tiltaksmidler med i alt 29,3 mill. kroner.
Rammen for Arendal Eiendom KF er videreført fra 2016 med unntak av konsernbidrag på 3,0
mill. kroner til Arendal kommune.
I tillegg er det lagt inn konsekvensjusteringer som relaterer seg til endring i husleie vedr.
base Romstølen, Arendal Øst bofellesskap, Ellengård og Sør Amfi. Ifølge avtale skal
husleien oppjusteres med kommunal deflator/KPI hvert år. For 2017 er dette budsjettert med
ca. 4,0 mill. kroner. Økt utgift til regnskapsføring er kompensert med 0,7 mill. kroner.
Konserninterne renter og avdrag er justert i henhold til investeringsplanen.
De ekstraordinære tiltaksmidlene på 16,3 mill. kroner som Arendal kommune i statsbudsjettet
for 2017 er tildelt overføres i sin helhet til Arendal Eiendom KF. Forutsetningen for tildelingen
er at disse skal benyttes til sysselsetting og vedlikeholdstiltak.
I tillegg overfører Arendal Eiendom KF renter og avdrag til kommunen for lån knyttet til sine
investeringer da det er Arendal kommune som står for den samlede finansieringen. I alt
overføres det 126,8 mill. kroner til dekning av renter og avdrag.
Arendal Eiendom KF budsjetterer med et driftsresultat i balanse.
Arendal Havnevesen KF
Ramme

Budsjett 2017

Konserninterne avdrag utlån - Arendal Havnevesen KF

-5 923 000

Konserninterne renteinntekter utlån - Arendal Havnevesen KF

-4 427 000

Sum

-10 350 000

Tilskudd til drift av fergeleier

-200 000

Sum ramme

-10 150 000

Figur 14. Rammer Arendal Havnevesen KF 2017

Arendal kommune overfører kun tilskudd til drift av fergeleier til Arendal Havnevesen KF på
0,2 mill. kroner.
Arendal Havnevesen KF betaler renter og avdrag til kommunen for lån opptatt til
investeringer. Det er lagt til grunn laveste flytende renter, og for 2017 beløper dette seg til en
rentekostnad på 4,4 mill. kroner og avdrag på 5,9 mill. kroner. Arendal Havnevesen KF
budsjetterer med et driftsresultat i balanse.

3.7

Investeringsstrategi

Bystyret har vedtatt en handlingsregel knyttet til lånegjelden som begrenser nye
investeringer. Investeringer kan finansieres ved tilskudd og overføring fra driften i tillegg til
momsrefusjon og låneopptak. Når det er begrenset med handlingsrom innenfor
driftsbudsjettet vil mesteparten av finansieringen gjennomføres ved låneopptak. Dette
begrenser summen av investeringer til nivået på avdragene det enkelte år.
Langtidsplanen for investeringer 2017-2026 fremlagt i egen sak til bystyret viser tydelig at det
kun er plass til ett større investeringsprosjekt om gangen. Byggingen av Roligheten skole
legger store begrensinger på øvrige investeringer for kommunen og foretakene i kommende
handlingsplanperiode.

Utvikling av lånegjelden
Kommunens gjeld har i de siste årene økt i takt med de investeringene som er blitt foretatt
selv om bystyret har hatt ønske om å holde nivået stabilt. Med rådmannens forslag til
investeringer vil den totale lånegjelden fortsette å øke i kommende planperiode, men med en
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lavere takt enn tidligere. Dette skyldes ikke bare avvik i handlingsregelen men låneopptak av
selvfinansierende prosjekter gjør at totalgjelden vil øke selv om handlingsregelen følges.
Figuren nedenfor viser gjeldsutviklingen i kommende planperiode. Kommunens gjeld utenom
VA og Arendal Havnevesen KF vil øke med ca. 87 mill. kroner for perioden. VA gjelden øker
med ca. 246 mill. kroner og gjelden til Arendal Havnevesen KF vil øke med 41 mill. kroner.
Totalt øker gjelden fra ca. 3,6 mrd. kroner til ca. 4,0 mrd. kroner i planperioden. Økningen i
renter og avdrag på VA gjeld vil bli dekket inn via gebyrer.

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2016

2017

2018

2019

2020

Sum konsernet

3.631

3.757

3.902

3.964

4.004

Gjeld ex VA og Arendal Havn

2.769

2.812

2.892

2.899

2.856

Gjeld VA

697

757

820

879

943

Gjeld Arendal Havn

164

188

189

187

205

Figur 15. Utvikling av lånegjeld Arendal konsern pr. 31.12 – beløp i mill. kroner

Konsekvenser av investeringsstrategien
Bystyret har vedtatt en handlingsregel for låneopptak som sier at kommunen ikke skal oppta
mer lån enn det som betales i avdrag. Dog slik at lån til selvfinansierende prosjekter (Vann,
avløp og renovasjon) samt investeringer i havnevesenets regi skal holdes utenom
handlingsregelen.
Rådmannen har tidligere påpekt at også havnevesenets investeringer innebærer risiko, og at
Arendal kommune har like stort ansvar for lån til havneformål som for andre lån. Hittil har
havnevesenet hatt tilstrekkelige inntekter til å betjene de lån som er tatt opp for
havneinvesteringer, og rådmannen legger til grunn for budsjetthandlingsplanen at
havnestyret og bystyret ved framtidige investeringsbeslutninger knyttet til havn ser til at
havnevesenet vil ha inntekter til å betjene også nye lån. Havnevesenet har ikke vesentlige
fond som kan dekke opp for eventuelle utfordringer med å betjene lånene.
Investeringer i vann-, avløps- og renovasjonssektoren holdes utenom handlingsregelen
ettersom disse investeringene finansieres ved gebyrer innenfor rammen av selvkost.
Rådmannen legger til grunn at handlingsregelen er ment å gjelde sum låneopptak for
investeringer i kommunal regi direkte samt investeringer i regi av Arendal Eiendom KF.
Spesielt ny skole på Roligheden gjør at handlingsregelen ikke er fulgt hvert enkelt år, men
samlet for 4 – årsperioden er det framlagte forslag innenfor handlingsregelen under visse
forutsetninger.
Disse forutsetningene handler om at bygging av nytt krematorium felles for alle Østre Agderkommunene samt bygging av ny legevakt for Østre Agder + Nissedal og Fyresdal baseres på
gjennomføring med låneopptak i Arendal kommunes regi, men med en vesentlig del av
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lånebeløpet dekket opp gjennom årlig innbetaling fra de øvrige kommunene på til sammen
14 + 25 mill. kroner. Videre er det gitt garantier for at 12 mill. kroner av beløpet kommunen
investerer i Bjønnes vil bli tilbakebetalt med 1 mill. kroner pr. år som vederlag for
navnerettigheter. Såfremt disse til sammen 51 millionene holdes utenom summeringen av
låneopptak 2017 – 2020, vil bystyret være innenfor handlingsregelen med 0,2 mill. kroner i
margin.
2017

2018

2019

2020

Sum

Avvik handlingsregel (over+/under-)

31,4

65,8

-11,0

-47,1

39,1

Bjønnes - Arendal fotball

-11,0

1,0

1,0

1,0

-8,0

Nybygg legevakt/KØH

-1,0

-25,0

1,7

1,7

-22,7

-

-10,0

0,7

0,7

-8,6

19,4

31,8

-7,6

-43,7

-0,2

Krematorium
Justert avvik handlingsregel
Figur 16. Effekt av justering av avvik i handlingsregelen

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom det hele tiden er slik at låneopptak i starten
av 4 – årsperioden ligger over nivået på betalte avdrag, vil målet om ikke å øke lånevolumet
aldri bli nådd.
Rådmannen vil for øvrig understreke behovet for at drifts- og investeringsbudsjettet sees i
sammenheng. Enkelte investeringer er av en karakter som gjør at de vil bidra til at
kommunen sparer penger på driftsbudsjettet. Det vil etter rådmannens oppfatning være
uklokt å unnlate å gjennomføre denne type investeringer selv om det måtte bidra til at samlet
lånegjeld går opp.
Utfordringen med stor gjeld er ikke gjelden som sådan, men kommunens evne til å betjene
denne over tid. Det vil si evnen til å betale de årlige renter og avdrag, med de uforutsette
endringer som vil komme over tid.
For en kommune som ikke har skattefradrag for renteutgifter slik enkeltpersoner og bedrifter
har, er det finansielt ingen fordeler knyttet til å finansiere investeringer med lån. Ideelt sett
burde derfor kommunens investeringer i større grad finansieres med tidligere års
fondsavsetninger samt løpende overføringer fra driftsregnskapet.
Bystyret har i tråd med denne måten å tenke på vedtatt en føring for rådmannens og sitt eget
budsjettarbeid hvor det konkret er uttrykt at utbyttet fra Agder energi gradvis skal fases ut av
kommunens driftsbudsjett og inn på investeringsbudsjettet. I den framlagte budsjett- og
handlingsplan er dette fulgt opp med 5 mill. kroner i 2017, 7 mill. kroner i 2018, 9 mill. kroner
i 2019 og 11 mill. kroner i 2020. I 2017 er det i tillegg frigjort 5 mill. kroner for overføring til
investeringsbudsjettet slik at samlet overføring fra drift til investering blir 10 mill. kroner i
2017.
Til slutt nevnes at høy gjeld med tilhørende renter og avdrag betinger effektiv drift. Det
presset på økonomien som stor investeringstakt siste 15 år har skapt, er således noe av
bakteppet for at Arendal kommune bruker minst i sin kommunegruppe (gruppe 13 i
KOSTRA-registeret) på administrasjon og også gjennomgående har lave enhetskostnader
på kommunens tjenester.

Investeringstiltak i regi av Arendal kommune
Det har vært flere runder med vurderinger og drøftinger av mottatte forslag til
investeringstiltak i kommunen for planperioden 2017-2020. Rådmannen har med
utgangspunkt i dette lagt fram forslag om investeringer som beskrevet nedenfor.
Kommunens budsjetterte investeringer i VA utgjør 85,5 mill. kroner for 2017 og totalt 366,5
mill. kroner i planperioden. Som nevnt tidligere så vil økningen i renter og avdrag bli
inndekket via huseiergebyrene.
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Kommunens budsjetterte brutto investeringer utenom VA utgjør 91,5 mill. kroner for 2017 og
185,4 mill. kroner for planperioden.
Den største enkeltinvesteringen i planperioden er turløyper Arendal øst med 40 mill. kroner.
Denne er i sin helhet finansiert med mva.-kompensasjon og tilskudd fra Statens Vegvesen.
Det foreslås bevilget 9,3 mill. kroner rundkjøringen i Barbu og 12,75 mill. kroner til Barbu
Park. Dette med bakgrunn i økte kostnadsrammer for pågående prosjekter.
Det foreslås bevilget 4,5 mill. kroner til Lunderød Stadion og 29,5 mill. kroner til Bjønnes,
Arendal fotball, totalt 34 mill. kroner
De andre budsjetterte investeringspostene i planperioden er ca. 1,1 mill. kroner i
gjennomsnitt, totalt 89,3 mill. kroner.

Investeringstiltak i regi av Arendal Eiendom KF
For Arendal Eiendom KF foreslås det brutto investeringer på 120,6 mill. kroner for 2017 og
460,6 mill. kroner totalt for planperioden.
Største investering er Roligheten skole med 75 mill. kroner i 2017 og 281 mill. kroner for
planperioden. Det er også lagt til grunn 15 mill. kroner for kjøp av tomt knyttet til dette
prosjektet.
Det foreslås budsjettert 24 mill. kroner til nytt krematorium i 2018. Arendal kommune står for
denne investeringen, men kommunene Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og
Froland påtar seg ansvar for 14 mill. kroner av denne investeringen hvor dette nedskrives
over 20 år. Resterende finansiering på 10 mill. kroner står Arendal kommune for.
Rådmannen foreslår også følgende prosjekter:
•
•
•
•

Eiendomsutviklingsprosjekter, 5 mill. kroner avsettes årlig
6,5 mill. kroner i 2017/2018 til kjøp av næringsareal, Heftingdalen i forbindelse med ny
E18
Kjøp av boliger, 13 mill. kroner i 2018-2020
Resterende prosjekter av mindre art hvor det blant annet settes av midler til nødvendig
oppgraderingsarbeider på kommunale formålsbygg

Byggingen av Roligheten skole legger store begrensinger på investeringene som foreslås i
Handlingsprogram perioden 2017-2020. Tiårs planen for investeringer viser at det er store
investeringsbehov foran oss som må vurderes ved rullering av handlingsprogrammet.

Investeringstiltak i regi av Arendal Havnevesen KF
For Arendal Havnevesen KF foreslås det investeringer på 29,6 mill. kroner for 2017 og 68,9
mill. kroner totalt for planperioden.
Det foreslås budsjettert 27 mill. kroner i 2017 til industribygg for ekstern kunde.
Det foreslås budsjettert 20 mill. kroner i 2020 til ny offshore infrastruktur. I kommunens 10 års
investeringsplan er det satt opp totalt 54 mill. kroner til dette prosjektet.
Rådmannen foreslår også følgende prosjekter:
•
•

Rådhusbrygga, 8 mill. kroner i 2018 og 2019
Infrastruktur Eydehavn, inklusive ro-ro, 5 mill. kroner i 2020. Det er satt opp totalt 12 mill.
kroner til dette i 10 års investeringsplan.

Rådmannen påpeker at investeringene i Arendal Havnevesen KF vurderes på lik linje som
investeringene i VA i forhold til bystyrets vedtak om handlingsregelen.
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Finansieringsplan investeringer
Figuren nedenfor viser brutto investeringer for kommende handlingsprogramperiode.

Arendal kommune, ekskl. VA

91 463 000

35 290 000

30 470 000

28 200 000

Sum
perioden
185 423 000

VA

85 500 000

95 500 000

95 500 000

90 000 000

366 500 000

109 550 000

196 000 000

124 000 000

69 500 000

499 050 000

29 600 000

9 300 000

5 000 000

25 000 000

68 900 000

316 113 000

336 090 000

254 970 000

Brutto investeringer

Arendal Eiendom KF
Arendal Havnevesen KF
Sum konsernet

2017

2018

2019

2020

212 700 000 1 119 873 000

Figur 17. Brutto investeringer Arendal konsern 2017-2020

Det er som tidligere år et omfattende investeringsprogram de neste årene. 10 års
investeringsplan som bystyret vedtok høsten 2016 viser store investeringsbehov som må
reduseres eller skyves på i tid for å nå det politiske måltallet.
Hovedfinansieringen for kommunens investeringer er opptak av lån. Figur 18 viser
finansieringen av brutto investeringer i planperiodene. Mva.-kompensasjonen utgjør ca. 11 %
av finansieringen, men i tillegg så er det lagt inn i budsjettet overføring fra drift på totalt 32
mill. kroner og salg av eiendom på totalt 70 mill. kroner som utgjør ca. 9 % av finansieringen.
Brutto investeringer
Statstilskudd
Andre tilskudd
Mva.-kompensasjon
Andre inntekter
Overføring fra drift

2017

2018

2019

12 750 000

13 700 000

13 000 000

1 250 000

40 700 000

200 000

3 200 000

1 200 000

1 500 000

6 100 000

37 853 000

42 958 000

28 294 000

16 870 000

125 975 000

500 000

500 000

0

0

1 000 000

5 000 000

7 000 000

9 000 000

11 000 000

32 000 000

0

1 000 000

3 367 000

3 367 000

7 734 000

28 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

70 000 000

Fellesprosjekter - tilskudd finansiering
Salg eiendom

2020

Sum perioden

Lån

231 810 000 253 732 000 186 109 000 164 713 000

836 364 000

Sum finansiering

316 113 000 336 090 000 254 970 000 212 700 000

1 119 873 000

Figur 18. Finansieringsplan Arendal kommune konsern 2017-2020

Budsjettertete investeringer i kommende handlingsprogram periode fører til at kommunen
ikke holder seg innenfor det politiske måltall som er vedtatt, hverken for budsjett 2017 eller
totalt i planperioden. Dette er vist i figur 19.
Låneopptak
Brutto låneopptak

2017

2018

2019

2020

231 810 000 253 732 000 186 109 000 164 713 000

Sum perioden
836 364 000

VA lån

85 500 000

95 500 000

95 500 000

90 000 000

366 500 000

Lån Arendal Havnevesen KF

29 600 000

8 300 000

5 000 000

25 000 000

67 900 000

Øvrige lån

116 710 000 149 932 000

85 609 000

49 713 000

401 964 000

Budsjettert avdrag

105 547 000 106 165 000 120 454 000 122 363 000

454 529 000

Avdrag VA

20 265 000

22 016 000

23 832 000

25 538 000

91 651 000

Øvrige avdrag

85 282 000

84 149 000

96 622 000

96 825 000

362 878 000

Prinsippavvik

-31 428 000

-65 783 000

11 013 000

47 112 000

-39 086 000

Figur 19. Låneopptak og avdrag Arendal kommune konsern 2017 - 2020
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Gjelds- og finansforvaltning

Kommunens gjelds- og finansforvaltning skjer i samsvar med gjeldende kommunelov,
tilhørende finansforskrift og bystyrets vedtatte finansreglement.
Kommunen har ingen kortsiktige eller langsiktige aktiva i balansen pr. 2. tertial 2016 ut over
bankinnskudd og det er ingen planer om å foreta noen aktiva plasseringer i
handlingsprogramperioden. Dette fører til at kommunens gjeld er sentral i forvaltningen.
Arendal kommunes finansreglement ble sist revidert og godkjent av bystyret i juni 2016. I
2016 har det vært ute til høring både ny kommunelov og finansforskrift. Rådmannen vil legge
fram et forslag til revidert finansreglement for Arendal kommune i løpet av 1. tertial 2017
basert på de siste endringene.

Likviditet
Kommunens likviditet er tilfredsstillende og det har ikke vært noen problemer med å dekke
kommunens løpende forpliktelser. Hovedbankforbindelse er Sparebanken Sør hvor
kommunene har valgt å benytte seg av opsjon på å forlenge denne avtalen med et år. Det vil
i løpet av 2017 bli en anbudsrunde på ny hovedbankforbindelse.
De vanligste mål for likviditet er gjengitt i figur 20.
31.12.2015

Pr. 2. tertial 2016

Omløpsmidler (OM)

659 126 000

554 809 000

Herav premieavvik

135 694 000

89 819 000

Omløpsmidler korrigert

523 432 000

464 990 000

Kortsiktig gjeld (KG)

492 960 000

347 521 000

33 327 000

31 494 000

459 633 000

316 027 000

63 799 000

148 963 000

Herav premieavvik
Kortsiktig gjeld korrigert
OM korrigert - KG korrigert
Kasse, bank

197 557 000

398 988 000

Likv. grad 1

1,14

1,47

Likv. grad 2

0,43

1,26

Figur 20. Likviditetsgrad 1 og 2 pr. 31.12.2015 og 2. tertial 2016

Likviditetsgrad måler omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. For begge størrelsene har vi
korrigert for premieavvik ført som kortsiktig gjeld og kortsiktig fordring. Likviditetsgrad 2 måler
de meste likvide midlene (kasse, bank) mot kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad 1 er anbefalt å være minst 2, mens likviditetsgrad 2 er anbefalt å være større
enn 1. Figuren viser et likviditetsbilde som er svakere enn anbefalt. Det bør likevel
understrekes kommunen ikke har betalingsproblemer. Dessuten har kommunen i sin
bankavtale inkludert en trekkrettighet. Denne trekkrettigheten har hittil ikke vært benyttet.

Gjeldsforvaltning
Gjeldsforvaltningen skjer i samsvar med kommunens finansreglement. Nye låneopptak i
henhold til vedtatte finansieringsplan skjer ved å hente inn tilbud på ett lån for de kommunale
investeringene hvert år, både for kommunens og foretakenes investeringer. Praksis i de
senere år har vært å finansiere dette med sertifikatlån. Det har ikke vært problemer med å få
finansiert opp kommunens lånebehov, men det er en kredittrisiko ved låneopptak, også ved
rullering av kommunens sertifikatlån.
Ved inngangen til 2016 så hadde kommunen et obligasjonslån som ble refinansiert til et
sertifikatlån. Det er i løpet av 2016 blitt refinansiert sertifikatlån til børsnoterte obligasjonslån.
Målsetningen er å redusere refinansieringsrisikoen ved å redusere antall sertifikatlån og for å
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opprettholde rentestrategien i kommunens finansreglement. Figur 21 viser fordeling
lånetyper pr. 2. tertial 2016.

Banklån
42 %

Sertifikatlån:
49 %

Obligasjonslån:
9%
Figur 21. Fordeling lånetyper pr. 2. tertial 2016

Forvaltningen har til hensikt å påse en god spredning både på ulike låneprodukt, men også
på ulike aktører i lånemarkedet. Dette for å redusere finansiell risiko. Figur 22 viser fordeling
restgjeld pr. långiver pr. 2. kvartal 2016.

Marked 9%
Nordea:
13 %
Kommunalbanken:
42 %

SEB:
15 %

DNB:
21 %
Figur 22. Restgjeld i % pr. långiver pr. 2. tertial 2016

Renteforutsetninger
Renten har i lengre tid falt og lange framtidige rentebaner er historisk flate. Markedet har for
2017 en forventing om fortsatt fall i 3 mnd. NIBOR før det snur i 2018. Rådmannen har for
budsjett 2017 lagt til grunn en rentemargin på 0,15 prosentpoeng på refinansiering av
sertifikatlån. Dagens margin i rentemarkedet på 3 mnd. NIBOR er +/- 0 prosentpoeng. I
perioden 2018-2020 legges det inn i budsjettet en årlig økning på rentemargin på korte og
lange renter som en sikkerhetspåslag for å gjenspeile en usikkerhet til utviklingen i
rentemarkedet. Dette gjelder for rullerende sertifikatlån, eksisterende lån i kommunalbanken
med flytende rente og for forventede låneopptak i perioden 2017-2020.
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Markedet forventer at det er langt frem til Norges Bank foretar en heving av styringsrenten.
Kommunen har nå en mulighet til å benytte det lave rentenivået som er forventet framover til
å sikre lange fastrenteavtaler for å opprettholde strategien i kommunens finansreglement når
inngåtte rentebytteavtaler utgår. Budsjetterte renter er beregnet ut i fra en opprettholdelse av
dagens rentestrategi i finansreglementet. Det vil i 2017 være en gjennomsnittlig rente for
kommunens gjeld i overkant av 3 % før den synker fram mot utgangen av 2020 når en del av
de rentebytteavtalene med høy rente utgår.
Tidsperiode

Hovedstrategi

Avvik

Flytende/kort rentebinding

0 - 1 år

30 %

25 %

Status
30.09.2016
29,9 %

Mellomlang rentebinding

1 - 5 år

40 %

20 %

46,9 %

Lang rentebinding

5 - 10 år

30 %

20 %

23,2 %

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding

1 - 8 år

3,3 år

Figur 23. Status rentebinding pr. 30.09.2016 opp mot rentestrategi i finansreglementet

Gjennomsnittlig innlånsrente benyttes på de lån kommunene har gitt til Arendal Eiendom KF
og Arendal Havnevesen KF for lån tatt opp før 2015. Lån til Arendal Havnevesen KF fra og
med 2015 har i 2016 blitt beregnet til den laveste renten på kommunens innlån. Rådmannen
har i budsjettet brukt kommunalbankens flytende p.t. rente på alle lån gitt til Arendal
Havnevesen KF.

Finansinntekter
Kommunens finansinntekter består av 3 hovedgrupper. Den største gruppen er rente- og
avdragsinntekter fra de kommunale foretakene (konserninterne rente- og avdragsinntekter).
Som nevnt tidligere er det kommunen som står for alt låneopptak til egne investeringer og til
foretakenes investeringer. Foretakenes gjeld til kommunen avdras over 30 år og renten
følger kommunens innlånsrenter. For 2017 er det budsjettert med konserninterne rente- og
avdragsinntekter på i alt 137,8 mill. kroner.
Kommunen mottar utbytte fra Agder Energi AS. Det er for 2017 budsjettert med et utbytte til
Arendal kommune på 30 mill. kroner. I tillegg til dette ordinære utbyttet mottar kommunen
også en garantiprovisjon for garantien som er stilt for de lån Returkraft AS har tatt opp.
Siste hovedgruppe er renter på bankinnskudd. Kommunen har en god avtale med hensyn til
innskuddsrenten med nåværende bankavtale og kommunen har benyttet seg av opsjonen på
å forlenge avtalene med et år. For 2018 til 2020 er det budsjettert med lavere renteinntekter
på innskudd da det er liten sannsynlighet for at kommunen kan oppnå like gunstig avtale i ny
avtale.

Finansiell risiko
Finansiell risiko er et sammensatt begrep. Alt etter hvilken posisjon man har i gjelds- og
finansforvaltningen, vil de ulike risikoelementer være av varierende betydning. For
kommunen vil usikkerhet med hensyn til likviditetsforvaltning være av mindre betydning.
Dette fordi det i praksis ikke finnes ledige midler som kan plasseres i finansmarkedet.
Kommunen har en kassebeholdning som er plassert hos vår hovedbankforbindelse.
Renteinntektene her er relatert til 3 måneders NIBOR, med en margin på omlag 1 %-poeng
over 3 mnd. NIBOR. Kommunens hovedbankavtale har løpt ut i 2016, men kommunen har
benyttet seg av opsjonen på et års forlenging. Kommunen vil i løpet av 2017 gå ut med
anbud på ny hovedbankavtale.
Usikkerheten knyttet til bankinnskuddene tar utgangspunkt i den innskuddsgarantien som
gjelder for norske banker og som er maksimert til 2 mill. kroner. Med historien til bankene i
Norge anser rådmannen at risikoen for at vårt løpende bankinnskudd skulle tapes i en
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bankkrise, som minimal. Rådmannen vil vurdere denne risikoen ved valg av ny
hovedbankforbindelse i 2017.
Kommunens finansielle risiko er primært forbundet med de låneopptak vi har gjort og
avtalene knyttet til disse. Dessuten kan det være usikkerhet mht. om nye lån kan oppnås.
Kommunens totale gjeld ved inngangen til 2017 vil beløpe seg til om lag 3,6 mrd. kroner. Av
dette er restlån i Kommunalbanken på nesten 1,5 mrd. kroner og sertifikat- og obligasjonslån
på overkant av 2,1 mrd. kroner. Se figur 24. Sertifikat- og obligasjonslån opptas som regel
uten avdrag. Avdragshåndteringen skjer derfor i hovedsak mot lånene i Kommunalbanken.
Avdrag kan imidlertid også avklares i forbindelse med refinansiering av sertifikatlån.
Investeringslån
(mill. kroner)
Kommunalbanken

2010
2 045

Kommunekreditt

280

Sertifikatlån

318

2011

2012

2013

2015

E2016

1 486

2 000

1 888

1 779

1 630

1 492

1 354

865

1 000

1 359

1 596

1 550

300

300

582

3 438

3 526

3 624

Obligasjonslån
Finansiell leasing
Sum

2014

145
2 643

2 840

2 865

3 033

Figur 24. Utvikling finansieringskilder 2010-2016 (estimat)

Det foreligger en refinansieringsrisiko for kommunen som låntaker. Dersom
Kommunalbanken skulle ha disponert hele sitt utlånsvolum eller dersom sertifikatmarkedet
skulle tørke inn, ville dette kunne innebære problemer ved forfall av eksisterende avtaler eller
opptak av nye lån. Så langt har vi ikke opplevd dette. Kommunen har også gjennom
bankavtalen en bestemmelse som sikrer oss adgang til overtrekk på inntil 200 mill. kroner.
Denne bestemmelsen har vi hittil ikke benyttet oss av.
Utviklingen i rentemarkedet representerer det vi definerer som den vesentlige finansielle
risikoen. Med en gjeldsmasse på mer enn 3,6 mrd. kroner er det klart at en raskt stigende
rentekurve ville kunne gi betydelige finansielle utfordringer. Det er med utgangspunkt i denne
situasjonen at finansreglementet har lagt til grunn en spredning av renteavtaler og en
planmessig sikring av renter. All sikring har en kostnad, men med et begrenset økonomisk
handlingsrom har det vært nødvendig å sikre kommunen en forutsigbar rentekostnad i
perioden. Finansforskriften stiller også krav til at den kommunale finansforvaltningen skal
skje slik at kommunen ivaretar en balanse mellom kostnader, risiko og likviditet.

Startlån
Kommunen har lånt inn 50 mill. kroner i 2016 i henhold til vedtatt budsjett for videre utlån til
boligkjøpere i kommunen.
Forskrift for startlånsordningen er grunnlaget for de kommunale utlånene. Rådmannen
foreslår at det søkes om et startlån på 50 mill. kroner for 2017.

3.9

Kommunale betalingssatser og gebyrer

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en generell gebyrøkning for de kommunale
tjenestene. For de aller fleste tjenestene vil prisene bli justert fra 1.januar 2017.
Priser knyttet til ulike kommunale tjenester er vurdert, og forslag til endringer ligger vedlagt.
Rådmannen anbefaler å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende sentrale
regler og forskrifter. For de betalingssatser som kommunen setter selv legges det opp til en
strategi med en gjennomsnittlig økning på mellom 2-4 % per år.
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Nedenfor kommenteres betalingsområder med større endringer. Satser innenfor helse og
levekår er i noen grad statlig justert, og Arendal kommune følger statens satser der dette er
påkrevd.

Barnehagepriser
Betaling for barn i barnehager øker med 75 kroner til 2 730 kroner fra 1. januar 2017.
Satsene for redusert oppholdstid justeres forholdsmessig. Endringen er varslet til
barnehagene og foresatte etter vanlige prosedyrer.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen til barnehage
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller
husholdningen, skal en ha en redusert pris. Dette ble innført 1. mai 2015 og videreføres. I
2017 gjelder ordningen for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 500 500
kroner.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret for å
administrere ordningen.
Gratis kjernetid for 3- 4- og 5-åringer i barnehage
Fra 1. august 2016 har alle 3- 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i
husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn
417 000 kroner. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.

Betalingssatser VAR 2017-2020
Bystyret har gjort vedtak om at det skal innføres vannmålere i hele Arendal kommune frem
mot 2020. På grunnlag av dette er det i 2015 og 2016 gjort en betydelig innsats med å
installere vannmålere.
Det viser seg at innføring av vannmålere gir et lavere inntektsgrunnlag for kommunen. I
tillegg er faktureringssystemet nedjustert som følge av lavere forbruk enn forventet. Samlet
effekt av det faktiske lavere forbruket i 2015 og 2016 enn hva som var forventet er nærmere
7,5 mill. kroner. Dette medfører et driftsmessig underskudd på tjenesten, og må dekkes av
selvkostfondet etter fastsatte regler.
Det er i tillegg investert stort på avløpssiden med nytt renseanlegg i Saulekilen, som igjen
fører til økte driftskostnader, større avskrivninger og rentebelastninger. Dette øker
utgiftsberegningen betydelig.
Kommunen har over tid laget prognoser for gebyrer inklusive avsetning til og bruk av
selvkostfondet. Midlene som kreves inn er bundet til tjenestene, og på denne måten kan
kommunen i noen grad styre utviklingen av gebyrene. De senere år er det avsatt midler til
fondet, i lys av de store investeringene som var planlagt. Avsetningene må imidlertid tas ned
innen 5 år slik at det ikke er ubegrenset med tid til å justere utviklingen av gebyrsatsene.
Figuren under viser balansen på selvkostfond VAR siste år.
Årstall

Område

Totalt beløp på fond

Inngangen til 2013

Vann, avløp, renovasjon, slam

33 171 555

Inngangen til 2014

Vann, avløp, renovasjon, slam

43 760 662

Inngangen til 2015

Vann, avløp, renovasjon, slam

30 213 113

Inngangen til 2016

Vann, avløp, renovasjon, slam

16 650 687

Prognose inngang til 2017

Vann, avløp, renovasjon, slam

-2 229 205

Figur 25. Oversikt fond VAR
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Vi har i den siste 4 års perioden ikke hatt noe særlig økning i gebyrsatsene, nettopp på grunn
av at den er begrenset vha. fondsbruk. Den totale økningen har i perioden 2013-2016 vært
på 7,3 %, med årlig snitt på 2,4 %.
Vi ser i dag at aktiviteten og driften på vann og avløp er stor, og den vil fortsette å være stor
på grunn av behovet for utskiftning av gammelt ledningsnett. Dette, sammen med bruken av
fond de siste årene gjør at vi generelt må øke gebyr kostnadene. Spesielt gjelder dette avløp
hvor de største kostnadene ligger.
Tabellen under viser prognose for økning av gebyrene fremover (sum)
Årstall (fra-til)

Totalt vann, avløp, renovasjon og feiing

2016-2017

6,4 % økning

2017-2018

5,1 % økning

2018-2019

4,7 % økning

2019-2020

4,8 % økning

2020-2021

4,6 % økning

2021-2022

3,8 % økning

Figur 26. Prognose økning av gebyr VAR

Betalingssatsene vil totalt i perioden 2016-2022 økes med 33,3 % - med en årlig økning på
4,9 % i snitt. Nye investeringer og gjennomføring av disse kan påvirke satsene.
I figur 27 er vist hvilken effekt endrede eiendomsgebyrer vil ha for boliger av ulik størrelse.
Dessuten vises hvordan eiendomsskatten for en standard enebolig virker inn på totale
huseierutgifter for 2016. Eiendomsskatt for en standard enebolig baseres på den metoden
eiendomsskatten blir rapportert i KOSTRA og angir en gjennomsnittlig bolig på 120 m2.
På grunn av omleggingen i renovasjonssystemet vil renovasjonsgebyret bli todelt fra mai
2017. Gebyret blir delt i et standardgebyr og et forbruksgebyr knyttet til restavfall. Sum
renovasjonsgebyr forventes å forbli det samme hele året.
I sum for en middels bolig er det anslått en økning på totalt 4,85 % for 2017.
Middels bolig
140 m2
Beskrivelse

2016

2017

Abonnementsgebyr

1 019

1 086

Forbruksgebyr

1 746

1 715

Sum årsgebyr vann

2 765

2 801

Abonnementsgebyr

1 956

Forbruksgebyr
Sum årsgebyr avløp
Standard
renovasjonsgebyr
Feiegebyr (v/ feiing
hvert 2. år)
Samlede eiendomsgebyr (ekskl.
eiendomsskatt)
Eiendomsskatt (snitt)
Sum eiendomsgebyr
og eiendomsskatt

Liten bolig
100 m2
%vis
endr.

2016

2017

1 019

1 086

Stor bolig
200 m2
%-vis
endr.

2016

2017

1 019

1 086

%vis
endr.

Vann
1 247

1 225

2 266

2 311

2 494

2 450

3 513

3 536

1 979

1 956

1 979

1 956

1 979

2 478

3 115

1 770

2 225

3 541

4 450

4 434

5 094

14,88

3 726

4 204

12,83

5 497

6 429

16,96

3 929

3 969

1,02

3 929

3 969

1,02

3 929

3 969

1,02

300

300

300

300

300

300

11 428

12 164

6,44

10 221

10 784

5,51

13 239

14 234

7,52

3 752*

3 752*

0,00

3 220

3 220

0,00

5 880

5 880

0,00

15 180

15 916

4,85

13 441

14 004

4,19

19 119

20 114

5,20

1,30

1,99

0,65

Avløp

Figur 27. Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt 2016 – 2017
*Standard bolig 120 m2 ihht. KOSTRA
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3.10 Saldering handlingsprogramperioden 2017-2020
Ved rullering av handlingsprogrammet er det nå lagt et større fokus på 4-årsplanen enn
tidligere. Alle enheter har blitt utfordret til å se utvikling av tjenesten over tid og til å
kvantifisere utviklingstrekk. Hvert av årene i planen er justert for disse vurderingene. Som
tabellen under viser er det små driftsmessige endringer fra 2017 til 2020. Dette har
sammenheng med at det er vanskelig å vurdere hvilke endringer som kommer frem i tid, og
samtidig er også inntektsnivået fremover vanskelig å vurdere da staten kun tenker ett år frem
i tid. For neste rullering av handlingsprogrammet vil det likevel bli tatt utgangspunkt i forslag
for 2018, og endringer i forhold til dette.

Sum frie disponible inntekter
Netto finansinntekter/-utgifter
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Korreksjoner
Til fordeling drift

Forslag til
Forslag til
Forslag til
Forslag til
budsjett 2017 budsjett 2018 budsjett 2019 budsjett 2020
-2 513 571 600 -2 518 857 600 -2 523 207 600 -2 526 456 600
114 562 000

119 449 000

129 851 000

133 076 000

-5 467 200

-4 552 200

-2 091 200

-423 200

6 500 000

8 500 000

10 500 000

12 500 000

139 252 800

155 617 800

154 156 800

153 488 800

-2 258 724 000 -2 239 843 000 -2 230 791 000 -2 227 815 000

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

2 258 724 000

2 239 843 000

2 230 791 000

2 227 815 000

0

0

0

0

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
Figur 28. Skjema 1A 2017-2020

Tallene som er lagt til grunn i tabellen over er budsjettert i 2017 kroner. Det er budsjettert
med en svak økning av frie disponible inntekter i perioden 2017-2020. Rammetilskudd er
budsjettert ut fra opplysninger vi har fra departementet. Av forsiktighetsgrunner er postene
skatt på inntekt og formue og andre statlige overføringer for årene 2018-2020 budsjettert
med 2017-beløpet.
Netto finansinntekter/-utgifter viser en økning av utgiftene med 6,0 mill. kroner fra 2017 til
2018. Både renteinntektene og renteutgiftene reduseres fra 2017 til 2018. Det er budsjettert
med 5,0 mill. kroner mindre i utbytte fra Agder Energi i 2018 enn i 2017. Den største
økningen skjer fra 2018 til 2019 hvor utgiftsøkningen beløper seg til 10,4 mill. kroner. Den
mest markante stigningen gjelder hovedsakelig avdrag på løpende lån. Også fra 2019 til
2020 er det stor økning i netto finansinntekter/-utgifter. Her er økningen på 3,0 mill. kroner.
Netto avsetninger er i 2017 netto bruk av fond på ca. 5,4 mill. kroner. I dette ligger det bl.a.
avsetning til disposisjonsfond på om lag 6 mill. kroner, bruk av fond VAR med ca. 6,7 mill.
kroner og bruk av fond Østre Agder med 3,3 mill. kroner. I perioden 2018-2020 er netto
avsetninger synkende. Dette som følge av at bruk av fond innen VAR og Østre Agder går
ned, i tillegg til at avsetning til disposisjonsfond i 2017 ikke er videreført.
Ut fra ovennevnte forutsetninger budsjetteres beløp til fordeling drift på enhetene ned hvert
år i perioden 2017-2020. I figuren under vises utviklingen i budsjettene innen de enkelte
tjenesteområdene i 4-årsperioden.
Tekst
Helse/levekår
Pedagogisk virksomhet
Kultur, infrastruktur og
utvikling
Andre tjenester
Sum

Vedtatt
budsjett 2016
820 154 000

Forslag
budsjett 2017
891 923 000

Forslag
budsjett 2018
894 418 000

Forslag
budsjett 2019
897 498 000

Forslag
budsjett 2020
897 978 000

751 863 000

786 154 000

780 670 000

782 015 000

787 360 000

133 233 000

153 279 000

146 175 000

147 602 000

146 085 000

407 997 000

427 368 000

418 580 000

403 676 000

396 392 000

2 258 724 000

2 239 843 000

2 230 791 000

2 227 815 000

2 113 247 000

Figur 29. Forventet ramme fordelt på tjenesteområdene 2017-2020
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Den største økningen er fra budsjettåret 2016 til budsjettåret 2017. Fra 2017 og videre er det
mindre endringer på tjenestesiden.
Den største økningen kommer innen tjenesteområdet helse og levekår og er basert på reelle
økte utfordringer og behov, samt prognose for de kommende fire år.
For skolene er det korrigert for endringer i elevtall i skolemodellen for hele perioden. Ihht.
prognosen vil det ikke være store svingninger de neste fire årene. Innen barnehage er det
overføringer til private barnehager som står for de største endringene. Tilskuddet øker med
ca. 9,7 mill. kroner fra 2016 til 2017 og er deretter noe lavere i 2018 og 2019. I 2020 er
tilskuddet ca. 1 mill. kroner høyere enn 2017-nivå.
For tjenesteområdet kultur, infrastruktur og utvikling er det en nedgang fra 2017 og ut
perioden. Dette i hovedsak som følge av at tilskuddet til Campus Grimstad er et
engangstilskudd i 2017.
Andre tjenester har en forventet nedgang i handlingsprogramperioden. Dette bl.a. som følge
av at tiltaksmidler knyttet til ledighet på 16,28 mill. kroner er en engangsbevilgning i 2017. I
tillegg øker avdrag som foretakene skal betale til kommunen utover i perioden, samtidig som
husleie til Arendal Eiendom KF knyttet til renter og avdrag går ned. Det er også lagt inn
reduserte overføringer til IKT Agder og AKST i perioden. Avsetning knyttet til lønnsvekst er
også redusert fra 2017.
Resultattabellen under viser økonomisk oversikt for samme periode som for enhetene over.
Kommunelovens krav er at det skal være balanse for hvert av årene i perioden.
Tekst
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Resultat eksterne finanstransaksjoner/
motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Netto avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk/
mindreforbruk

Forslag til
budsjett 2017
-3 219 254 727

Forslag til
budsjett 2018
-3 166 264 832

Forslag til
budsjett 2019
-3 172 075 832

Forslag til
budsjett 2020
-3 175 992 832

3 258 416 927

3 197 975 032

3 190 463 032

3 187 915 032

39 162 200

31 710 200

18 387 200

11 922 200

-40 195 000

-35 658 000

-26 796 000

-23 999 000

-1 032 800

-3 947 800

-8 408 800

-12 076 800

1 032 800

3 947 800

8 408 800

12 076 800

0

0

0

0

Figur 30. Økonomisk oversikt drift 2017-2020, Arendal kommune

Som tabellen viser har netto driftsresultat en positiv utvikling i 4-årsperioden. Dette skyldes i
noen grad redusert bruk av fond og økte gebyrinntekter i 2018, 2019 og 2020 innen vann- og
avløpstjenestene. I tillegg er bruk av fond innen Østre Agder ikke videreført etter 2017. Disse
endringene påvirker nettodriftsresultat positivt.
I 2017 er budsjettet saldert med en avsetning til disposisjonsfond (buffer) med ca. 6,0 mill.
kroner. Denne er ikke videreført i perioden. Netto avsetninger er for øvrig knyttet til
selvkostberegninger, enhetenes driftsbudsjetter og budsjettert overføring fra drift til
investering i perioden.
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4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI
4.1

Arbeidsgiverstrategi

Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive
tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.
Arbeidsgiverstrategien tar utgangspunkt i kommunens visjon «Varm, stolt, utadvendt».
Denne skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Formålet er å synliggjøre
et medarbeiderskap preget av mangfold og arbeidsglede og å sikre at alle ansatte bidrar til
utviklingen av effektive tjenester av høy kvalitet.
Arbeidsgiverstrategien skal også bidra til at Arendal kommune fremstår som en god og
profesjonell arbeidsgiver, slik at vi klarer å beholde viktige medarbeidere og rekruttere de
mest kompetente medarbeiderne fremover. De viktigste ambassadørene for å sikre fremtidig
rekruttering er egne ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin.

Ledelsesutvikling
Kommunens ledelsesutviklingsprogram for enhetsledere tar sikte på å styrke helhetlig
ledelse på alle tjenesteområder. Dette kompetanseprogrammet har fokus på samfunnsoppdraget, medarbeiderskap og omstilling og skal stimulere til en utviklingsorientert kultur
med innovasjon og mestring som drivkraft. I ledersamlinger fokuseres det på erfaringsdeling
og refleksjon, og det gjøres bruk av ulike typer metoder og verktøy. Vi ønsker å utvikle ledere
som mestrer rollen sin og har fokus på de daglige lederoppgavene.
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2015 angir viktige utviklingsområder og er tema i
ledersamlinger i 2016 og 2017. Målet er at lederne har et endrings– og utviklingsfokus, samt
engasjerer og motiverer sine medarbeidere til å finne gode løsninger.

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

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen kompetanse
Medarbeidernes opplevelse av tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger
Kultur for samarbeid i ansattgruppene, gjøre hverandre gode og dele kompetanse
Ansattes opplevelse av god satsing på relevant kompetanseutvikling

Disse utviklingsområdene vil være i fokus frem til vi får analyser av neste
medarbeiderundersøkelse som gjennomføres i 2017.

Kompetansestrategi
Hovedformålet med en kompetansestrategi er å sikre virksomheten og den enkelte
medarbeider den nødvendige kompetanse til å kunne møte dagens og fremtidens behov for
tjenesteutøvelse. Kompetanse er et potensial som først får verdi når det blir mobilisert.
Medarbeiderne som får utnyttet sin kompetanse blir mer motiverte, de gjør en større innsats
og presterer bedre. Ønske om å bidra til fellesskapet og til måloppnåelse blir sterkere, og
lojaliteten, gleden og stoltheten over å jobbe i kommunen øker. Det er summen av
kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som utgjør den enkeltes kompetanse. Det er
viktig å sikre gode utviklingsmuligheter for våre ansatte innenfor hele kompetanseområdets
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bredde. Den viktigste læringsarenaen er det daglige arbeidet og samarbeidet med kollegaer
på egen arbeidsplass.

Likestilling og mangfold
Arendal kommune skal føre en arbeidsgiverpolitikk som fremmer likeverdige arbeids-, lønnsog utviklingsmuligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder,
etnisitet og religion. Likestillingsloven, diskrimineringslovene og kommuneplanen setter
overordnede rammer for likestillingsarbeidet i kommunen.
Arendal voksenopplæring har flere prosjekter rettet mot innvandrere der norskopplæring og
arbeidskvalifisering er tema og der fokus er erfaringsutveksling og gode overganger fra
språkopplæring til arbeidsliv. Dette er samarbeidsprosjekter som støttes av ulike offentlige
tilskuddsordninger. Arendal voksenopplæring samarbeider også med frivillig sektor, blant
annet gjennom «Med hjerte for Arendal» for å legge til rette for bedre integrering gjennom
deltakelse i frivillig arbeid samt nettverksbygging for skolens deltakere.
«Regional plan for likestilling, integrering og mangfold» følges opp i Arendal kommune
gjennom:
Kommunedelplanen «Tidlig innsats – for bedre levekår 2023»
Planen forutsetter at «Arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse- og levekår skal
prioriteres høyt, og like muligheter skal tenkes i alt arbeid i alle sektorer». Med alle sektorer
inkluderes også Arendal kommunes frivillige organisasjoner og samarbeidet med disse, her
vil Sivilsamfunnsstrategien være et viktig verktøy. Planen er godt forankret i lederlaget
sammen med ordfører som deltar i styringsgruppa. Det er oppnevnt arbeidsgrupper og
piloter knyttet opp mot satsingsområdene. Arbeidsgruppene skal bidra til at tiltakene blir
ressurseffektive og at det oppnås synlige forbedringer på valgte sentrale levekårsindikatorer,
der en må ha fokus på både kortsiktige og langsiktige resultater. 2017 vil være et viktig år
med tanke på evaluering av pilotene, der vi vil gjøre mer av det som fungerer, avvikle det
som ikke fungerer og ha et normalt forhold til skjevfordeling av ressurser med tanke på tiltak
rettet mot levekårssoner med særskilte levekårsutfordringer.
Heltidsprosjektet
Prosjektet som ble startet i 2015 fortsetter også ut i 2017. Det er i løpet av vår og sommer
2016 prøvd ut tiltak i to avdelinger, Solhaug aldershjem og Solhaug hjemmesykepleie - med
gode resultater. Etter politisk vedtak i bystyret i september 2016 ble det bestemt å prøve ut
ny turnusmodell på ytterligere 12 avdelinger. Tentativ oppstart på de nye avdelingene er
januar 2017.
Høsten 2016 skal også prosjektet gjennomføre en spørreundersøkelse for å få bedre
oversikt over andelen uønsket deltid blant ansatte, dette for å kunne iverksette tiltak mer
målrettet der behov og utfordringer knyttet til temaet er størst.
Kompetanse innen området LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner)
Arendal kommune er invitert til et samarbeide koordinert av Bufdir for å få ny og oppdatert
kunnskap om måter å inkludere LHBT-perspektiv i lokale planer og tjenester. Samtidig
innebærer samarbeidet etablering av et nettverk med andre kommuner for
erfaringsutveksling om arbeidet innen LHBT-området. Det er nedsatt en ressursgruppe for
likestilling, inkludering og mangfold i kommunen. Arbeidsgruppens oppgaver er å støtte og
bistå innen fagfeltet, holde seg oppdatert samt å arbeide med oppfølging av ovennevnte
tiltak. Det er to representanter fra organisasjonene i gruppen.
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Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Ny IA-avtale ble iverksatt i 2015 og er gjeldende frem til 31.12.2018. Den nye IA-avtalen har
et ytterligere økt fokus på forebygging og inkludering. Fokuset på nærvær og helsefremmende arbeidsplassutvikling må derfor videreføres og videreutvikles. I dette arbeidet er
Agder Arbeidsmiljø IKS, NAV Arbeidslivssenter og de tillitsvalgte viktige samarbeidspartnere.
Helsefremmende ledelse handler om å se mennesker - om å motivere, inspirere og å legge
til rette for å oppnå resultater sammen. Ledelse betyr å håndtere mennesker og handler om
følelser, både egne og andres, og om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene våre og
til hverandre. Lederopplæringen i Arendal kommune har som mål å sette ledere på alle
nivåer i stand til å mestre oppgavene sine og skal også ha fokus på å fremme helse og
forebygge uhelse. HMS-utvalget skal fortsatt være en viktig arena for utvikling av helsefremmende arbeid på den enkelte enhet/avdeling, ikke minst i forhold til å involvere
personalgruppen i dette utviklingsarbeidet.
Tiltaket «Raskere Frisk» har vært et tilbud i omsorgsenhetene siden 2012, og fra 2015 et
tilbud til hele organisasjonen. Formålet med «Raskere frisk» er å gi lederne et verktøy som
de kan tilby ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt, for å øke nærvær og
inkludering. Dette tiltaket målretter innsatsen for sykemeldte og dem som står i fare for å
sykemeldes. Fokuset er individuelt tilpasset og jobbrettet fysisk aktivitet, arbeidsmarkedsrettet coaching, tett dialog med leder samt undervisning og veiledning. Arendal Kommunale
Pensjonskasse bidrar med midler til tiltaket. Det vil også i 2017 rettes ekstra oppmerksomhet
mot enheter og avdelinger som har utfordringer med lavt nærvær eller i en periode har vist
betydelig negativ nærværsutvikling. Det settes krav til det enkelte HMS-utvalg om at det
jobbes aktivt med fraværsproblematikken på de avdelingene/enhetene som har høyt fravær.
De aktuelle arbeidsstedene vil bli fulgt opp med tilbud om støtte og bistand. Internkurset
«Den nødvendige samtalen» gis fortsatt som et tilbud til personalgrupper og enheter. Målet
med kurset er å videreutvikle en kultur som raskere tar initiativ til samtaler for å bedre
arbeidsmiljøet, øke nærværet og dermed øke kvaliteten på tjenestene.

HMS-arbeid
HMS- arbeidet tar utgangspunkt i den vedtatte HMS handlingsplan for Arendal kommune
2015 – 2018. Inspirasjon- og informasjonssamlinger for HMS-utvalg følges opp også i 2017,
med hovedfokus på utvikling av helsefremmende arbeidsplasser, inkludert arbeid med
arbeidsgiverstrategien for Arendal kommune. Samlingene lages i samråd med hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, Agder Arbeidsmiljø IKS og NAV arbeidslivssenter. Målet er at
HMS-utvalgene skal være drivkraften for et godt systematisk HMS-arbeid som bidrar til å
skape gode, trygge og helsefremmende arbeidsplasser med høy tjenestekvalitet. Den
enkelte enhet utarbeider HMS-mål og nærværsmål som skal fremkomme i virksomhetsplanen, og som tar utgangspunkt i gjeldende handlingsprogram. HMS-målene må være
tydelige på det enkelte arbeidssted og være godt kjent for alle medarbeidere, både fast
ansatte og vikarer. HMS skal være på dagsorden på personalmøter. Det er den enkelte leder
som har ansvaret for at tiltak gjennomføres. HMS- og kvalitetssystemet som ble tatt i bruk i
2015 skal fortsatt benyttes både som et avviksrapporterings-system og som et
analyseverktøy for forbedringer.
Det foretas hver høst systematiske HMS-gjennomganger i 16 enheter/avdelinger der
representant fra rådmannen, hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten ved Agder
Arbeidsmiljø IKS møter HMS-utvalget. Hver vår blir det foretatt dialog rundt vernerunden i 16
enheter/avdelinger der representant fra rådmannen og hovedverneombudet møter HMSutvalget. I løpet av en fem-års periode har alle enheter og avdelinger fått en HMSgjennomgang og dialog rundt vernerunden. Bedriftshelsetjenesten Agder Arbeidsmiljø IKS
arrangerer årlige 40 timers grunnleggende HMS-opplæring som er obligatorisk for ledere og
lokalt verneombud, i tillegg arrangeres det oppfriskningskurs; «HMS for ledere», som er for
ledere som har hatt grunnleggende opplæring for mer enn fem år siden.
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Digitalisering og IKT

Arendal kommunes digitaliseringsstrategi ble første gang vedtatt av bystyret våren 2014.
Digitaliseringsstrategien er et retningsgivende overordnet styringsdokument for digitale
tjenester i kommunen og gjelder for alle virksomheter som benytter slike tjenester. Strategien
er også et retningsgivende dokument for IKT Agders virksomhet.

Prosjektvirksomhet
IKT-agdersamarbeidet er inne i en periode hvor flere sentrale systemer skiftes og det er lagt
opp til skifte og implementering av flere tjenester og system i årene som kommer.
Prosjektene finansieres gjennom låneopptak i IKT Agder og inngår i en langsiktig
betalingsplan som også vil dekke ulike digitaliseringsprosjekter og tiltak som kommer etter de
aller største prosjektene er avsluttet, medio våren 2017.
IKT Agders styre og representantskap har vedtatt en betalingsplan for de pågående
prosjektene og nye prosjekter som vil komme de neste årene. Arendal kommunes andel i
dette er prognostisert til ca. 1 mill. kroner i 2016, 2 mill. kroner i 2017, 3 mill. kroner i 2018 og
5,5 mill. kroner i 2019. Kostnadene dekker da både kjøp/avskrivinger og drift for systemene
og tjenestene.

Pedagogisk virksomhet
For å imøtekomme behovene og sørge for et stabilt og godt verktøy for administrasjon i
skolen ble nytt skoleadministrativt system satt i drift ved skolestart 2016. Samme type system
for barnehage vil være ferdig implementert til starten av barnehageåret 2017/2018.
Barn og unge bruker ulike digitale verktøy som ingen annen generasjon før har gjort. De
fleste barn som begynner i barnehagen og på skolen har allerede et etablert forhold til
informasjonsteknologi. Skoler og barnehager må være rustet til å møte barna på en god
måte. Digital kunnskap og ferdigheter er viktig for å delta i samfunnet. Kommunen må være i
stand til å utvikle barn og unges digitale kompetanse. Det forventes at man i dag har
etablerte plattformer for kommunikasjon mellom skole/barnehage og hjem samt
administrative løsninger som understøtter en slik kommunikasjon. Ikke alle har lik tilgang til
IKT-utstyr og kommunen skal vektlegge å utjevne «digitale forskjeller». Læreplanen for
kunnskapsløftet stadfester digitale ferdigheter som en av de fem grunnleggende ferdighetene
som er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.
Digitale ferdigheter betyr å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig
og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon og å skape
digitale produkter og kommunisere.
Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle «digital dømmekraft». IKT Agder-samarbeidet
gjennomfører to mindre prosjekt tidlig i perioden. Prosjektene retter seg mot hhv. kontroll
med elevers internettilgang og det andre er et forprosjekt som omhandler bruk av digitale
verktøy i grunnskolen.
For å kunne gi elevene lik og bedre tilgang på moderne digitale verktøy (PC, nettbrett eller
lignende) er det foreslått å øke dekningsgraden for slikt utstyr i skolen i årene i
handlingsplanperioden. Henholdsvis: i ungdomstrinnet til 1:1 (100 % av elevantallet) og i
barnetrinnet, 1:2 (50 % av elevantallet). I barnehager anbefales å videreføre dagens
dekningsgrad på 1:10, med valg av nettbrett i stedet for PC.

Helse og levekår
Helse og levekårsektoren i Arendal kommune har tidligere gjennomført
digitaliseringsprosesser, med overgang til helelektronisk pasientjournal, smarttelefoner i
hjemmesykepleien og elektronisk samhandling med resten av helse- og omsorgssektoren.
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Dette har effektivisert tjenestene, økt kvaliteten på samhandlingen om pasientene og frigjort
tid som har kunnet brukes til andre pleieoppgaver.
De senere årene har sektoren allerede tatt de først skrittene inn i en teknisk revolusjon på
området. E-helse, velferdsteknologi, fjern-medisin med videre er allerede godt etablerte
begreper, og de fleste kommuner er allerede i gang.
Med ny teknologi og bedre løsninger kan mange klare seg bedre i hverdagen, til tross for
sykdom og nedsatt funksjonsevne. Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes
og smartere.
Det må vektlegges å ta i bruk helhetlige fagsystemer som letter samhandling mellom ulike
deler av helsesektoren og som medfører samkjøring av informasjon for bedre
saksbehandling, logistikk og planlegging. Aktuelle tema er digitale trygghetsalarmer og
videreutvikling av tilsynsløsninger basert på sensorteknologi og alarmer. Kommunen deltar
også i ulike fora i landsdelen og nasjonalt innen ulike e-helse og velferdsteknologiske
område som felles alarmmottak på Agder og implementering av kjernejournal. Ulike typer
løsninger for behandling og pleie basert på fjernløsninger og kommunikasjon får større og
større plass i utviklingen innen området.

Kultur, infrastruktur og utvikling
Innen dette området behandles blant annet systemer knyttet til geodata-informasjon og
kommunaltekniske systemer. Kommunen har i senere tid skiftet plattform for geografiske
data. Vi har fått en moderne løsning som gjør data lett tilgjengelig for publikum. Denne skal
utvikles videre med ulike nye tjenester til publikum og næringsliv. Arendal kommune jobber
for å ha en sentral posisjon i den nasjonale utviklingen av geografiske informasjonssystemer.
Kommunen vil i perioden se nærmere på mulighetene som ligger i begrepet «smarte
kommuner/smarte byer». Det skal utarbeides ROS-analyser for kommunal
tjenesteproduksjon som kan innebære risiko med sikte på å avdekke svakheter eller
faremomenter. Arendal kommune skal ha et praktisk, oppdatert planverk for å håndtere
konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet.

Administrasjon og økonomi
Administrative systemer er kommunens sentrale systemer for økonomi, HR, lønn og
saksbehandling/arkiv og kommunikasjon. Kommunens systemer for saksbehandling og
arkivering, samt system for økonomi, lønn og personal skiftes for øyeblikket ut. De nye
systemene tilrettelegger for modernisering av tjenester internt og rettet mot publikum og
næringsliv. Det er startet et prosjekt for å skifte ut kommunens intranettløsning/ansattportal. I
perioden vil det vektlegges å ta ut gevinster av de nye tjenestene og videreutvikle disse i en
retning som ytterligere effektiviserer kommunes administrasjon.

4.4

Fra seniortiltak til økt antall lærlinger

I 2016 har fristilte midler fra seniortiltak blitt brukt til å øke antall lærlingeplasser i kommunen.
Etter at ordningen med å overføre midler fra seniortiltakene startet har antall lærlinger steget
med 5. Antall lærlinger i Arendal kommune nærmer seg 60 med et årlig inntak av nærmere
30 lærlinger. Dette tallet vil øke ytterligere, etter hvert som overføringen av midler fra
seniortiltakene fortsetter. I budsjettet for 2017 legges det opp til ytterligere 5 nye lærlinger,
dvs. en økning på totalt 10 lærlinger.
Det er et ønske å kunne tilby plass til enda flere unge i lærlingeløpet. Ved å fortsette med å
omfordele midler fra individuelle seniortiltak som avsluttes i forbindelse med at ansatte går av
men pensjon, vil utvidelsen kunne fortsette slik som i 2016.
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5. KUNNSKAPSSAMFUNNET - PEDAGOGISK VIRKSOMHET
5.1

Innledning med utfordringsbilde

Vi har noen levekårsutfordringer i Arendal. Når vi ser på levekårsindikatorer for Arendal, er
det bl.a. tre indikatorer som skaper bekymring. Vi ligger høyt i forhold til landet når det gjelder
unge uføretrygdede, vi ligger høyt når det gjelder unge arbeidsledige og vi ligger høyt når det
gjelder andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år.
Utdanning og kompetanseheving er et sentralt virkemiddel for å forbedre levekår og utjevne
sosiale ulikheter. Det er en nær sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og
elevenes skoleprestasjoner. Å satse på god opplæring og utdanning av kommunens barn og
unge er derfor helt avgjørende for å lykkes med å heve befolkningens levekår på sikt.
Barnehagen er for de aller fleste barna i Arendal starten på den livslange læringen.
Barnehagen har, og skal fortsatt ha sin egenart, basert på lek, omsorg og læring. Men det å
sette inn gode tiltak tidlig i barnehagealder gir også et godt grunnlag for en positiv utvikling i
skolen. Både barnehager og skoler har et ansvar for at barn får oppleve en god overgang fra
barnehage til skole. Men at et barn eller en elev sliter i barnehage eller i skole, kan være et
symptom på at hjemmesituasjonen ikke er tilfredsstillende. Vi har i mange år hatt fokus på
dette, men ikke nok.
Formålet med Kommunedelplan Tidlig innsats – for bedre levekår 2023 er bl.a. å etablere
bedre samhandling på tvers av fag og sektorer der felles forståelse og retning i kommunens
arbeid for gode levekår og utjevning av sosial ulikhet er målet. Kommunens barnehager og
skoler har en helt avgjørende rolle i denne samhandlingen på tvers av fag og sektorer. Gode
barnehager, gode skoler og gode hjelpetjenester skal bidra til å gi alle barn og unge i Arendal
like muligheter til et godt liv.
Et viktig bidrag til å løse levekårsutfordringene i Arendal på sikt vil være å skape gode
oppvekstforhold for barn og unge hvor god pedagogisk virksomhet i barnehager og skoler
sikrer gode karakter for våre avgangselever i ungdomsskolen.
For å lykkes med dette, kreves godt tilrettelagt opplæring som bidrar til god læring for alle.

Levekår

Tema Måle-enhet

Indikator

Arendal

Norge
samme år

%

Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år, 2014

80

83

%

Lavinntekt, husholdninger 0-17 år, 2013

13

11

%

Arbeidsledige, 15-29 år, januar 2014

4,6

2,7

%,

Uføretrygdede, 18-44 år, 2012-2014, varig uførepensjon

4,3

2,6

%

Barn av enslige forsørgere, 2012-2014, 0-17 år

18

15

Figur 31. Levekår

Tabellen fra folkehelseinstituttet over viser at Arendal kommune har 80 % av innbyggere i
alder 30-39 år som har vgs eller høyere utdanning. Dette er 3 prosentpoeng lavere enn
landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten for aldersgruppen 15-29 år var 4,6 %, som er 1,9
prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Arendal kommune hadde i måleperioden
også en høyere andel enn landsgjennomsnittet med unge uføre i alderen 18-44 år, 1,7
prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Det var 3 prosentpoeng flere barn enn
landsgjennomsnittet som bodde med enslig forsørger i Arendal. 13 % av barn 0-17 år bodde
i lavinntektshusholdninger i motsetning til 11 % i landet for øvrig. Disse tallene fra
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folkehelseinstituttet er ikke fra denne høsten, men det er liten grunn til å tro at bildet har
bedret seg vesentlig i Arendal den siste tiden i forhold til landet for øvrig.
God gjennomføring av videregående opplæring er viktig for den enkelte elev og for
samfunnet. Tabellen nedenfor viser prosentandelen som fullfører og består innen fem år fra
påbegynt Vg1 (Kilde SSB).
Arendal
Nasjonalt

2007-kullet

2008-kullet

2009-kullet

2010-kullet

67

72,3

73

69,9

69,3

70,6

70,8

72,5

Figur 32. Prosentandelen som fullfører og består innen fem år fra påbegynt Vg1 (Kilde SSB)

Vi ser av tabellen at den svært gode utviklingen fra 2007-kullet til 2009-kullet fikk et markant
brudd med 2010-kullet. Dette må vi følge nøye og gjøre hva vi kan for at ikke skal fortsette.
Høye grunnskolepoeng er et svært viktig bidrag for høy gjennomføring i vgo.
Indikator og nøkkeltall
Arendal kommune - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt
Nasjonalt - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt

20112012
39,3

20122013
39,4

20132014
40,2

20142015*
40,3

20152016
41,2

40,0

40,1

40,4

40,8

41,2

Figur 33. Arendal kommune, Grunnskolepoeng, Alle eierformer Trinn 10 (Kilde: Skoleporten)
*Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere.

Tabellen viser at Arendal kommune har en god utvikling mht. grunnskolepoeng. Fra å ha
ligget markant lavere enn landet, er Arendal nå på landsgjennomsnittet. Gode barnehage- og
skoletjenester og andre tjenester for barn og unge kan påvirke de høye tallene i Arendal på
indikatorene «lav utdanning, unge arbeidsledige, unge uføre». Men dette er ikke noe kvikkfix. Å endre disse tunge indikatorene krever tidlig, riktig og stor innsats over tid.

Demografi, barnehage- og skolebygg
I Arendal kommune er det 15 kommunale grunnskoler, 8 1-10 skoler og 7 1-7 skoler. I tillegg
er det 3 private grunnskoler. Det er 12 kommunale og 47 private barnehager. Av de private
er det 43 ordinære barnehager, 3 familiebarnehager og 1 åpen barnehage.
Arendal kommune er i vekst, og det har i perioden 2005-2015 vært en befolkningsvekst på
4471 innbyggere (kilde: SSB). I samme periode har tallet på grunnskoleelever i kommunen,
uavhengig av skoleslag, økt med 78 elever (kilde: Grunnskolens Informasjonssystem, GSI).
Elevtallet i kommunen holder seg altså relativt stabilt selv med en ganske omfattende
befolkningsøkning.
Prognoser viser at det ikke er forventet vekst i elevtallet de kommende 5 årene, snarere en
liten nedgang. Utfordringen ligger i boligmønstre og flyttemønstre i kommunen, samt økt
boligbygging i noen områder av kommunen. Det vil derfor i tiden framover komme noen
kapasitetsutfordringer ved enkelte skoler, mens det ved andre skoler vil være ledig kapasitet.
Totalt sett har kommunen nok kapasitet på skolebyggene sine, men denne kapasiteten kan
ikke utnyttes fullt ut.
I barnehagene har det de tre siste årene (2014-2016) vært store barnekull som har sluttet for
å begynne på skolen. Dette er krevende for barnehagene, da fødselstallet de to siste årene
(2014 og 2015) har gått betydelig ned. Prognoser for 2016 viser et lavt fødselstall også i år
(rundt 440). Det vil derfor i perioden fortsatt antagelig bli ledig barnehagekapasitet noen
steder, mens det andre steder på grunn av flytte- og boligmønster, blir kapasitetsutfordringer.
Den nylig vedtatte barnehage- og skolebruksplanen (PS 140/16) viser situasjon/behov
knyttet til hver enkelt skole og hver enkelt barnehage slik bildet er i dag.
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Kommunen har ambisjoner om gode barnehagebygg. Det arbeides kontinuerlig med å lykkes
i å skape kommunale og private barnehager med høy kvalitet og sørge for at det er et godt
tilbud som kan gis til alle. Vi skal tilstrebe at alle barn må få like muligheter i livet.
Stortingsmelding 16, «Tidlig innsats for livslang læring», har et spesielt fokus på at man vil
utvikle et sosialt utjevnende utdannings- og kompetansesystem til beste for den enkelte og
for samfunnet, og tar for seg alle opplæringsfaser fra førskolealder til voksne.
Hovedperspektivet i meldingen er at vi må gi barn et godt utgangspunkt, en god start.
Arendal kommune har i løpet av de siste årene bygget 4 flotte moderne barnehager som
ivaretar ulike måter å organisere barn og ansatte på. Barnehagene må bygges slik at de
inviterer til å skape et utfordrende og komplekst miljø som er rikt på inntrykk, overraskelser,
er oppdaterte og i forandring og ikke minst lett tilgjengelige. Det er et mål for Arendal
kommune å ha gode og spennende barnehager som både støtter opp om det pedagogiske
arbeidet og som tilfredsstiller kravene til kostnadseffektiv drift.
Kommunen har også ambisjoner om gode skolebygg. Hva som er et godt skolebygg som tar
høyde for fremtidens behov, er ikke entydig gitt, og det finnes ulike meninger om dette. Men
fleksibilitet er et ord som står seg. Vi må ha fremtidsrettede skoler som er utformet på en slik
måte at det er stor fleksibilitet med hensyn til undervisningsmåter og organisering i skolen.
Dette bør i noen grad kunne ivaretas for relativt begrensede økonomiske midler i våre skoler
av eldre dato.

5.2

Økonomisk handlingsrom

Barnehageøkonomi
Det samlede budsjettet for barnehagedelen av rådmannens stab oppvekst for 2017 er på
262,1 mill. kroner. Dette er en økning på 11,3 mill. kroner (4,5 %) i forhold til budsjett 2016.
Kommunen betaler tilskudd til private barnehager etter reglene i barnehageloven og
tilhørende forskrift om likeverdig behandling. Faktorer som påvirker budsjettbehovet for
tilskudd og rammer til private barnehager i 2017 ift. budsjett for 2016:
•
•
•

Lønnsvekst i kommunale barnehager.
Gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringene og redusert foreldrebetaling videreføres
Endring i barnetall i både kommunale og private barnehager.

Forventet barnetall i private barnehager i 2017 er på samme nivå som i 2016.
Tilskudd til private barnehager
Tilskuddet til private barnehager 2017 baserer seg på regnskapstall og barnetall for 2015 i de
kommunale barnehagene. Tellingen av barn i private barnehager er ihht. årsmeldingen for
barnehagene for 2016 (15.12.16 for året 2017) samt 15.8.2017 og 15.9.2017
Beregnet tilskudd til private barnehager
Følgende foreløpige tilskuddssatser for 2017 er vedtatt av bystyret 27.10.16 (sammenlignet
med endelige tilskuddssatser for 2016):
Ordinære barnehager

Kommunal sats 2017

Kommunal sats 2016

Endring

Driftstilskudd pr. heltidsplass for små barn

201 900

193 677

4,2 %

Driftstilskudd pr. heltidsplass for store barn

98 820

94 619

4,4 %

Figur 34. Tilskuddssatser til ordinære private barnehager 2017

I tillegg til driftstilskuddet tilkommer et kapitaltilskudd pr. hele plass som er gradert etter
barnehagens byggeår. Kapitaltilskuddssatsene fastsettes sentralt (nasjonale satser).
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Familiebarnehager og åpen barnehage får utbetalt tilskudd ihht. nasjonale satser da Arendal
kommune ikke har egne barnehager i disse kategoriene.
Budsjettet for tilskudd til de private barnehagene baserer seg på barnetall i de private
barnehagene pr. 15.09.16 og estimert antall 15.12.16. Det faktiske tilskuddet til de private
barnehagene blir beregnet ut fra barnetall ved tellingene som nevnt over. På bakgrunn av
foreløpige satser og budsjettert barnetall, er tilskudd til private barnehager 2017 budsjettert
med 247,9 mill. kroner. Det gjøres oppmerksom på at dette beløpet kan bli endret som følge
av nasjonale endringer i modellen og faktisk antall barn.
Vurdering av barnehageøkonomi sett i et lengre perspektiv
Arendal kommune har stort fokus på å effektivisere sin egen barnehagedrift for å få ned
kostnadene. God drift i de kommunale barnehagene medfører lavere tilskudd til de private
barnehagene på sikt. Kommunen bygde to store nye barnehager i 2014 og la samtidig ned
fire barnehager med høye kostnader. Helårseffekten av dette skulle ha kommet i 2015, og
fått betydning for tilskudd til de private barnehagene i 2017. Nedgangen i antall barn høsten
2015 har imidlertid medført økte kostnader pr. barn i de kommunale barnehagene som følge
av at ledige plasser ikke har medført lavere kostnader/færre ansatte.

2000
1600
1200
800
400
0
15.12.2013

15.12.2014

15.12.2015

15.09.2016

Estimat
15.12.2016

Forv. snitt 2017

Små barn

574,82

608,84

607,71

557,45

601,45

601,45

Store barn

1031,13

1092,84

1065,47

1073,89

1081,89

1081,89

Sum

1605,95

1701,74

1673,18

1631,34

1683,33

1683,34

Figur 35. Utvikling barnetall private barnehager

300
MILL. KRONER

250
200
150
100
50
-

2012

2013

2014

2015

Opprinnelig budsjett

185,9

189,0

210,0

232,7

237,4

247,9

Revidert budsjett

178,0

199,5

223,4

238,2

237,4

247,9

Regnskap

184,7

202,4

229,0

232,6

234,2

247,9

Figur 36. Utbetalt tilskudd til private barnehager

42

Estimat 2016 Estimat 2017

Budsjett 2017. Handlingsprogram 2017 - 2020

Arendal kommune 2016

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Små barn

178.508

193.544

196.170

205.858

204.677

212.900

Store barn

91.158

99.511

101.270

106.152

105.619

109.820

Figur 37. Utvikling i tilskuddssatser inkl. beregnet gj.sn. kapitaltilskudd

Sum ramme

Regnskap 2015

Private barnehager
Kommunale barnehager (funksjon 2010)

Regulert budsjett 2016

HP 2017

232,6 mill. kr

237,4 mill. kr

247,9 mill. kr

72,5 mill. kr

73,4 mill. kr

72,1 mill. kr

Figur 38. Utvikling rammer barnehage

Skoleøkonomi
Sum ramme

Regnskap 2015

Kommunale skoler

HP 2016

365,2 mill. kr

HP 2017

360,0 mill. kr

376,2 mill.kr

Figur 39. Utvikling rammer skole

I fordelingsmodellen til skolene ligger 376,2 mill. kroner til fordeling for 2017. Dette er en
videreføring av 2016-budsjettrammen, justert for lønnsøkning. Det er lagt inn 2 mill. kroner i
satsing på økt lærertetthet på 1.-4. trinn, dette i tillegg til 5,8 mill. kroner som er en øremerket
sentral satsing. Det er lagt inn en økning grunnet økt naturfagstime på mellomtrinnet og det
er justert for endringer i elev- og klassetall pr. 1.10.16.
Det er også lagt inn en økning på 20 000 kroner til økt kompensasjon til Øyestad IF, Hisøy IL
og Østre Tromøy IL for bruk av fotballbanene i tilknytning til Asdal skole, Hisøy skole og
Sandnes skole.
Tidlig innsats, oppl.loven § 1-3.:
«..På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller
samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot
elevar med svak dugleik i lesing og rekning.»
Personer

Arendal

Gr 13

Aust-Agder

Landet

15,3

14,5

14,0

13,7

Figur 40. Gjennomsnittlig gruppestørrelse*, 1.-10. årstrinn (pr. 1.10.2015)
*hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer

Personer

Arendal

Gr 13

Aust-Agder

Landet

15,5

14,2

13,9

13,2

Figur 41. Gjennomsnittlig gruppestørrelse*, 1. – 4. årstrinn: (pr. 1.10.2015)
*hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer

Vi ser av tabellene over at Arendalsskolen har betydelig lavere lærertetthet enn både
kommunegruppe 13, Aust-Agder og landet. Og mens både G13, Aust-Agder og landet har
høyere lærertetthet på 1.-4. trinn enn på 1.-10. trinn, finner vi i Arendal en lavere lærertetthet
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på 1.-4. trinn enn på 1.-10. trinn. Derfor legger rådmannen inn øremerket satsing på 2 mill.
kroner på 1.-4. trinn i 2017 og 2018. Dette kommer i tillegg til de om lag 5,8 mill. kronene
som er øremerket til dette formålet fra staten.

5.3

Barnehager

Barnehageår

Antall barn totalt

Antall barn kommunale bhg

Antall barn private bhg

2012/13

2 383

713

1 670

2013/14

2 408

704

1 704

2014/15

2 398

680

1 718

2015/16,

2 351

648

1 703

2016/17, 1.10.16*

2 234

593

1 641

Figur 42. Barnetall pr. 15.12. hvert år (* prognose beregnet ut fra tall 01.10.16)

«Blikk for den enkelte og rom for alle» er Arendalsbarnehagenes visjon. Dette er en visjon
som inneholder pedagogiske prinsipper som danner verdier og holdninger i arbeidet med
barn. Kommunens fokus er et trygt og lærende miljø som utvikler lekne og rause barn med
en god balanse mellom selvfølelse og selvtillit.
Barnehagen har en viktig rolle i det helhetlige utdanningsløpet, men den skal også være med
på å legge til rette for at barndommens egenverdi ivaretas gjennom de gode opplevelsene i
barnehagen.
Samfunnsutviklingen har ført til endrede krav til kompetanse, og utdanning vektlegges
sterkere enn tidligere. Det gjør barnehagen til en svært viktig samfunnsinstitusjon gjennom å
være samfunnets første tilbud, sett i et livslangt læringsperspektiv.
Dette stiller særlige krav til barnehagen om å fornye innhold og arbeidsmåter i samsvar med
ny kunnskap. Barnehagene er en av kommunens sentrale grunntjenester for tidlig innsats.
Den skal bidra til at alle barn og unge får en god oppvekst. Barnehager og skoler i Arendal
skal gi alle barn like muligheter for å oppleve mestring og danne positive relasjoner.
Antall barn i barnehagene, private og kommunale: (i parentes: økning i forhold til 15.9.)
15. september

15.desember

15. mai

Barnehageåret 2012/13

2 346

2 383 (37)

2 471 (125)

Barnehageåret 2013/14

2 356

2 408 (52)

2 455 (99)

Barnehageåret 2014/15

2 347

2 398 (51)

2 423 (76)

Barnehageåret 2015/16

2 260

2 321 (61)

2 405 (84)

Barnehageåret 2016/17

2 234

Figur 43. Antall barn i barnehagene

Barnehagetilbudet i Arendal i dag har store variasjoner i størrelse, eierforhold, organisering
og faglig innhold. Når et slikt mangfold i innhold og struktur skal gi et likeverdig
barnehagetilbud til alle barn, kreves det særskilt system for kvalitetskriterier og for
dokumentasjon. Dette gir utfordringer både på system-, organisasjons- og individnivå og
stiller store krav til den faglige kompetansen til barnehagepersonalet.
Personalets personlige og faglige kompetanse er avgjørende for å skape en god
læringsarena med omsorg, lek og læring i fokus.
Rammeplan for barnehager redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og den gir ansatte i
barnehagen en forpliktende ramme for arbeidet med planlegging, gjennomføring og
vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier
og tilsynsmyndighet. Ny rammeplan for barnehager er på høring i perioden oktober 2016januar 2017. Ny rammeplan skal iverksettes 01.08.17.
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Kompetanseplan for barnehagene i Arendal kommune 2015 – 2017
For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere kommunens
målsettinger, kreves en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i
barnehagen. Barnehagene i Arendal skal ha tydelig ledelse og et kompetent personale.
Kompetanseplanen 2015-2017 er bygget på «Kompetanse for fremtidens barnehage, en
strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020» og Arendal kommunes
kvalitetsdokument for barnehage som er førende for det pedagogiske arbeidet i
barnehagene, samarbeidet med foreldrene og tverrfaglige samarbeidspartnere.
Kompetansesatsingen omfatter både kommunale og private barnehager i Arendal kommune
og er basert på de sentrale utfordringene med levekårsproblematikk, tidlig innsats,
samordning av tjenester og rammeplan for barnehager. Vi ønsker at alle ansatte gjennom
denne organiseringen skal få mulighet til å tilegne seg ny kompetanse uavhengig av fartstid i
barnehagen. Kompetanseplanen skal sikre at alle ansatte får kompetanseheving innenfor
prioriterte temaer, men skal også gi basiskompetanse til de ulike ansattegruppene.

Agderprosjektet
Det pågående Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å
frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen.
Målsettingen er å finne ut om et førskoleopplegg som gir barna økt stimulering innen fire
områder, kan bidra til at barn i større grad har samme læringsgrunnlag ved skolestart, og
dermed likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet.
Ni barnehager i Arendal er tatt ut til å være i Fokusgruppen og 9 barnehager er kommet i
Sammenligningsgruppen. Det er både kommunale og private barnehager som deltar.
Barnehageåret 2016/17 vil barnehagelærerne i Fokusgruppen gjennomføre
førskoleopplegget i sin barnehage. Førskoleopplegget vil inneholde materiell til pedagogene
og dessuten materiell til femåringene. Førskoleopplegget vil særlig stimulere sosiale
ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk. I barnehageåret 2017/18 vil barnehagene i
Sammenligningsgruppen motta videreutdanning og materiell til førskoleopplegget.

Plan for tilsyn av barnehagene i Arendal i perioden 2016 – 2020
•
•
•
•

Det skal føres skriftlig tilsyn hvert år i alle barnehagene.
Det skal gjøres stedlig tilsyn i alle barnehagene i perioden.
Det skal gjøres uanmeldt tilsyn i barnehager ved behov i perioden
Det skal gjennomføres dokumenttilsyn i perioden.

5.4

Skoler

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

Elevtall totalt

Elevtall kommunale skoler

Elevtall private skoler

2010/11

5 275

5 001

274

2011/12

5 305

5 023

282

2012/13

5 342

4 920

422

2013/14

5 368

4 921

447

2014/15

5 395

4 927

468

2015/16

5 398

4 881

517

2016/17

5 523

4 976*

547

Figur 44. Elevtallsutvikling i Arendal
*Tallet for 2016 i de kommunale skolene omfatter også 87 elever med status som asylsøkere
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Vi ser at elevtallet i private skoler steg betydelig da Arendal Internasjonale skole ble privat fra
skoleåret 2012/13. Elevtallsøkningen i kommunen fra høsten 2012 har vært i private skoler.
Både St. Franciskus skole og Arendal Internasjonale skole har økt kapasiteten i tidsrommet.
I Arendal har lærere benyttet seg av muligheten for videreutdanning siden 2010. Oversikt
over deltakere ved kommunale skoler er som vist under:
Skoleår

Antall lærere

2009/2010

0

2010/2011

8

2011/2012

2

2012/2013

13

2013/2014

9

2014/2015

16

2015/2016

28

2016/2017

29

Figur 45. Antall lærere som har benyttet seg av muligheten for videreutdanning

Rådmannen vil arbeide for å fortsatt ha et høyt antall lærere som tar videreutdanning
skoleåret 2017/2018. Prosessen vedr. dette starter ved årsskiftet 2016/2017. Dette er en del
av den omfattende nasjonale satsingen på «Lærerløftet».

Kommunale styringsindikatorer med mål og resultat
Resultat
2014
48

Resultat
2015
49

50

Resultat
2016*
*

Nasjonale prøver 5. trinn – regning

48

47

50

*

50

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing

48

48

50

*

50

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing

50

49

50

*

50

Nasjonale prøver 8. trinn – regning

49

50

51

*

51

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing

49

49

50

*

50

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing

53

53

55

*

55

Nasjonale prøver 9. trinn – regning

52

53

55

*

55

Eksamenskarakter skr hovedmål norsk

3,4

3,5

3,6

3,5

3,6

Eksamenskarakter skr sidemål norsk

2,9

3,1

3,3

3,0

3,3

Eksamenskarakter skr Engelsk

3,8

3,5

3,8

3,6

3,8

Eksamenskarakter skr Matematikk

2,8

2,8

3,1

3,1

3,2

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

39,7

39,9

40

41,1

42

Navn på indikator, resultater
Nasjonale prøver 5. trinn – lesing

Mål 2016

Mål 2017
50

Figur 46. Kommunale styringsindikatorer med mål og resultat - nasjonale prøver
*Resultater NP foreligger ikke enda.

Byggeprosjekter/investeringer, 2017-20
•
•
•

Prosjektering/arbeid med nye Roligheden skole fortsetter
Det arbeides i ad hoc-utvalget for ny ungdomsskolestruktur som i løpet av 1. halvår 2017
vil ha klar en innstilling som vil legges fram for bystyret.
Det er sannsynlig at det i perioden vil bli nødvendig å gjøre tiltak for å håndtere
elevtallsøkning i Arendal sentrum/Arendal vest.

Rådmannen viser til Barnehage- og skolebruksplanen som ble vedtatt i bystyret 29.9.2016
(PS 140/16).
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Tilskudd - økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn i Arendal kommune
Arendal kommune fikk høsten 2015 midler fra staten for økt lærertetthet på 1.-4. trinn, 1,8
mill. kroner. Kriteriene for tildeling har gått på gruppestørrelse 2 i GSI som er
gruppestørrelsen som kommer frem når en ser på alle lærertimer som er lagt ut til ordinær
undervisning knyttet til elevene. For 2016 utgjorde tilskuddet 5,8 millioner kroner, noe det
også vil gjøre i 2017.

5.5

Enhet spesialpedagogiske tjenester

Enheten har et særlig ansvar for å medvirke til at barn, unge og voksne i Arendal kommune
som har særskilte utviklings- og læringsbehov får like muligheter til vekst og utvikling, og
sikres tidlig og riktig innsats når et problem oppstår eller avdekkes. Enheten består av
avdelingene pedagogisk fagteam, PPT m/logopeder og Sandum skole m/ambulerende
skoleteam
I 2017-18 vil en fortsette arbeidet med å få god kvalitet og riktig nivå på spesialpedagogisk
hjelp i barnehagene og på spesialundervisning i skolene, samt bidra aktivt til å fremme
samhandling på tvers av fag og sektorer.
Endringer i barnehageloven innebærer at retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under
opplæringspliktig alder følger av barnehageloven, og enheten må gjennomgå og tilpasse
sine ressurser for å møte de nye lovkravene. Dette gjelder spesielt i forhold til PTPs oppdrag
i arbeidet med kompetanse– og organisasjonsutvikling i barnehagene.
Fra pedagogisk fagteam får barnehagene hjelp og ressurser i form av råd, veiledning og
støtte i form av medarbeidere eller økonomiske overføringer. Dette innebærer en dreining
mot økt bruk av spesialpedagoger/veiledere. Samarbeidet med barnehagene er viktig, og det
satses på dialog og samhandling for å utvikle god praksis.
I PP- tjenesten vil det sakkyndige individrettede arbeidet fortsatt ha 1. prioritet, men i tråd
med tjenestens fokusområder er forventninger og krav knyttet til system- og utviklingsarbeid
tydeliggjort både gjennom kommunale satsinger og nye lovkrav.
Sandum skole vil bidra aktivt i arbeidet for å utvikle tjenesten i en retning som passer
kommunens behov for et alternativt opplæringstilbud.
Sum ramme
Spesialpedagogiske tjenester

Regnskap 2015
38,4 mill. kr

Regulert budsjett 2016

HP 2017

35,4 mill. kr

38,1 mill. kr

Figur 47. Utvikling ramme spesialpedagogiske tjenester
*Første hele budsjettår for den nyetablerte enheten

5.6

Flyktningsituasjonen i barnehager og skoler i Arendal

Skoleåret 2015/2016 ble preget av at Norge fikk en stor tilstrømming av asylsøkere. Arendal
kommune fikk i løpet av kort tid flere ulike asylmottak. Barn som er i grunnskolealder, har rett
til opplæring og et skoletilbud når de oppholder seg i Norge og oppholdet er ment å vare i
mer enn 3 måneder. Over 100 barn i grunnskolealder kom til asylmottakene i Arendal, og det
ble en utfordring å gi opplæring på de to mottaksskolene Moltemyr og Stinta til alle. I sak til
Bystyret (sak 15/730) ble det vedtatt å etablere en midlertidig mottaksskole på Stuenes. De
har på det meste hatt rundt 50 barn i sin mottaksavdeling. Birkelund skole har også gitt et
skoletilbud til en mindre gruppe.
Rundt 30 4-5 åringer begynte i barnehage i Arendal samme år. Barna var fordelt rundt i hele
kommunen både i kommunale og private barnehager.
Høsten 2016 er situasjonen i forhold til barn i asylmottak endret. Mange har fått positivt
vedtak på søknader om asyl, og er nå i ferd med å flytte til ulike bosettingskommuner rundt i
landet. Mottaket som ble drevet av Egebo med over 200 plasser, legges ned 1. desember.
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Gjennom hele høsten 2016 har det bare kommet 8 nye barn i skolealder i asylmottakene i
Arendal.
Barn bor i asylmottak inntil søknaden er avgjort og de eventuelt reiser ut av landet eller får
tildelt en bosettingskommune. Tiden en slik søknadsbehandling tar er ulik, og det er ikke
mulig å si hvor lenge en familie blir boende i et mottak. Dette gjør at det er vanskelig å
planlegge i forhold til omfanget på undervisningstilbud som skolene gir. Alle skolene i
Arendal som har gitt tilbud til barna i asylmottak har måttet bemanne opp for å ivareta
undervisningen inkl. tospråklig fagopplæring. Den usikre situasjonen fremover medfører at
det kan bli kostnader knyttet til avvikling av ansettelsesforhold hvis mange elever flytter ut av
kommunen i løpet av kort tid.
Behovet for skoleplasser i mottaksskolen for barn i 2017 er vanskelig å predikere. Det
avhenger av flyktningsituasjonen i verden og hvor mange som søker om asyl i Norge.
Kommunen må vurdere behovet ut ifra omfang, og i forhold til den kompetansen som nå er
bygget opp på de tre skolene.
Barn som er innvilget opphold og som blir bosatt i kommunen, starter i varierende grad på
mottaksskolene. Dersom de har norskferdigheter som er tilstrekkelige begynner de på sin
nærskole, uavhengig av om denne har en mottaksfunksjon. Mange bosettinger skjer i
skolekretsene til Moltemyr og Stinta, slik at barna begynner der ut ifra nærskoleprinsippet og
ikke fordi de mangler norskferdigheter og trenger et mottaksskoletilbud.
Omfanget av bosetting og antall barn som skal ha skoleplass, har kommunen større
forutsigbarhet på, siden bosetting følger vedtak i bystyret.
Høsten 2016 har antall barn i kommunale og private barnehager gått ned med ca. 10 barn.
Hvordan situasjonen blir videre, er vanskelig å si noe om. Dette avhenger av
flyktningsituasjonen som tidligere nevnt. Vi har overkapasitet når det gjelder
barnehageplasser i kommunen, så vi vil kunne håndtere dette på en god måte.

5.7

Satsingsområder 2017-2020, oppvekst

Barnehager og skoler i Arendal kommune har tre felles satsingsområder:
• Gode Læringsmiljø i barnehager og skoler
• Arendal kommune, en realfagskommune
• Samarbeid med foreldre
Gode læringsmiljø i skolene og gode læringsarenaer i barnehagene er en forutsetning for
læring, for god utvikling og god livskvalitet hos det enkelte barn/den enkelte elev. Følgende
mål er høsten 2016 besluttet som felles mål for barnehager og skoler i Arendal:
Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet.
Implementeringen av dette felles målet vil fortsette i 2017. En god forankring av dette målet
og en god implementering krever en stor samordnet innsats av mange.
Fokus i barnehagesektoren innenfor dette satsingsområdet er:
• Relasjoner (barn-barn barn-voksne)
• Pedagogisk ledelse
• Organisasjon og ledelse
• Hjem-barnehage samarbeid
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Fokus i skolesektoren innenfor dette satsingsområdet er:
• Klasseledelse
• Mobbing
• Lærer-elev-relasjonen
• Hjem-skole-samarbeid
• Forebygge og fremme psykisk helse
• Elevenes sosiale kompetanse
Utdanningsdirektoratet har, etter søknad, utpekt Arendal til å være realfagskommune og
inngå i det landsdekkende prosjektet: «Tett på realfag». Hensikten var å stimulere
kommunen til å lage en tiltaksplan for å styrke realfagenes stilling i barnehager og
grunnopplæring.
Fokus innenfor dette satsingsområdet er:
• Lærende realfagsnettverk
• Kompetansebygging
• Økt bruk av Vitensenteret
Som styringsdokument har Kunnskapsdepartementet laget en Strategiplan for perioden
2015-2019, og som skal følges opp av årlige Tiltaksplaner. Som en del av realfagssatsingen
er det naturlig å inkludere språk og begrepsdannelse. Det er laget kommunal tiltaksplan, og
nettverk er etablert. Arbeidet vil fortsette i 2017.
Samarbeid med Vitensenteret er en vesentlig del av realfagssatsingen.
Rådmannen mener at det også er et betydelig potensial i et tettere samarbeid med foreldre i
skoler og barnehager.
En har startet opp med satsingsområdene Realfagskommune og Gode Læringsmiljø,
satsingsområdet Samarbeid med foreldre vil få sterkere fokus utover i perioden 2017-18.
Dette satsingsområdet vil ha fokus på samarbeid på ulike nivåer som:
• Informasjon
• Dialog
• Medvirkning
Disse tre satsingsområdene er felles for barnehage og skole, og vil være viktige bidrag for
enda bedre barnehager og skoler i Arendal kommune.
Kommunedelplan «Tidlig innsats for bedre levekår 2023» ble vedtatt i bystyret i mai 2015.
Implementeringen av kommunedelplan «Tidlig innsats for bedre levekår 2023» vil fortsette i
2016 og resten av handlingsplanperioden. Barnehager, skoler og enhet spesialpedagogiske
tjenester er representert i flere av prosjektgruppene som etableres for gjennomføring av
kommunedelplanen. Tverrfaglig samarbeid i Arendal kommune er helt sentralt i
implementeringen av kommunedelplanen.
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6. HELSE OG LEVEKÅR
6.1

Visjon, strategi og satsingsområder

Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI!
Mestringsperspektivet må etter rådmannens oppfatning legges til grunn i all tjenesteutvikling
de kommende årene. Arendal kommune vil de neste årene stå ovenfor store utfordringer
som må løses. Bakgrunnen er både økningen i eldre over 80 år og dårlig score på mange
forhold som berører levekår og folkehelse i vår kommune.
«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og
følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den
nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du
selv kan være med på å endre».
Per Fugelli viser til tre viktige faktorer for at mestring skal være tilstede:
•
•
•

Oppleve personlig verdighet - respekt og selvrespekt
Oppleve handlingsrom i eget liv
Oppleve tilhørighet til en flokk (fellesskapet)

Satsingsområder 2017 - 2020 i Helse og levekår:
•
•
•
•
•
•
•

Alle Innenfor! Ingen Utenfor!
Gode Forløp
Det Gode Menneskemøtet
Trygge Individer - Trygge Hjem
Kompetanse
Rekruttering
Innovasjon

6.2

Levekår, demografi, nye brukergrupper

Levekår
Arendal kommune gjør et systematisk arbeid med å kartlegge levekår på et lavt geografisk
nivå, med vekt både på å avdekke levekårsutfordringer og å fremme ressurser som fremmer
levekår som vises i Levekårsrapport 2014. Kommunens tilnærmingen til de positive og
negative faktorene som påvirker helsetilstand og levekår og valgte satsingsområder er
forankret i Kommunedelplan Tidlig innsats – for bedre levekår 2023.
Arendal har en lavere befolkningsvekst enn landet for øvrig. Utdanningsnivået er lavere, og
arbeidsledigheten høyere enn landsgjennomsnittet. Det er full barnehagedekning.
Utfordringsbildet videre viser at det er 2 % flere barn og unge som lever i husholdninger
under fattigdomsgrensa i Arendal kommune enn landet forøvrig, og at det er fire
sentrumsnære soner som skiller seg ut med ekstra høy andel. Andelen som ikke fullfører
videregående skole viser en positiv tendens fra 2012 til i dag, hvor vi nå er på nivå med
landsgjennomsnittet. Det er stor forskjell i gjennomføringsevnen mellom elever som
begynner på studieforberedende og yrkesfag, hvor sistnevnte har høyest frafallsprosent.
UngData undersøkelsen fra 2016 viser at ungdom i Arendal er mindre sammen med venner
hjemme hos seg selv og hos andre enn landet for øvrig, 20 % av ungdommene på Vg1
opplever daglige helseplager, som er 6 % høyere enn landsgjennomsnittet. Det er en
skjevfordeling mellom kjønn der flere jenter melder om psykiske symptomer.
Det er kjent at sosioøkonomisk status påvirker helsetilstanden og dermed levealder.
Utdanningslengde synes å være den faktoren som viser sterkest sammenheng når det
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gjelder helseatferd. Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og helse er gradert, det
er altså ikke bare de som ligger på bunnen av det sosiale hierarkiet som har dårlig helse
sammenlignet med de som er på topp, men bedring i helse øker gradvis med økende
sosioøkonomisk status. Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som
høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er større i Arendal
kommune enn i landet som helhet. Forskjellen i forventet levealder mellom høy og lav
utdanning er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen.
Med en jevn tilstrømning av nye oppgaver innen helsetjenester, pleie og omsorg har
kommunene de senere år blitt satt under stadig sterkere press. Den overordnede tanken har
vært at tilbud skal flyttes nærmere brukeren dvs. at man skal ha mer fokus på forebygging og
tidlig innsats, mer samhandling/tettere oppfølging og sterkere brukermedvirkning.
Også i årene fremover er det ventet at kommunene vil få tilført flere oppgaver. I tillegg til nye
oppgaver har kommunene parallelt også utfordringer knyttet til demografi og levekår. Den
lenge varslede eldrebakken vil gjøre at presset på helse- pleie og omsorgstjenester oppleves
med en helt ny kraft.
Utfordringsbildet tilsier at vi ikke kan jobbe videre slik vi gjør i dag, til det blir gapet mellom
ressurser og behov for stort. For å sikre at kommunen i årene fremover utnytter begrensede
ressurser på best mulig måte må derfor tjenestene «venstreforskyves». Med dette menes at
vi drifter avdelinger og tjenester ressurseffektivt slik at så mye ressurser som mulig blir frigjort
til nødvendig forebygging og tidlig innsats.
Ett tiltak vil gjerne påvirke andre – venstreforskyvning må derfor ses som en rekke tiltak gjort
parallelt. Eksempler på tiltak kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrking hjemmesykepleie (økonomi, organisering, kompetanse)
Bruke kommunale helsebygg på en annen måte enn i dag
Styrkning av hverdagsrehabilitering
Mer fokus på tidlig intervensjon, f. eks. flere korttidsplasser og innsatsteam på ulike
områder
Mer fokus av forebyggende tjenester
Innbyggerveiledning – hjelp til selvhjelp, klare seg lenger selv
Tettere samarbeid og koordinering (organisatorisk tilpasning av tjenestene)
Økt, og bevisst, bruk av teknologi – for innbyggere, brukere og ansatte/organisasjon
Vilje til å skjevfordele ressurser utfra ulike kriterier som geografi, alder, tid etc.
Tidlig innsats gir økt samfunnsgevinst ved at effekten kommer tidlig og ved å satse på de
unge varer den lenge
Understøtte utviklingsprosjekter i de deler av kommunen som trenger det mest, eks Vekst
i øst, Fortet sms, Drømmebanken
Frivillighetens og ildsjelenes innsats i lokalmiljøene må i større grad underbygges i de
områdene som trenger det mest
Boligutvikling for utsatte grupper må skje i områder med bedre levekår enn
gjennomsnittet for kommunen.

Demografi
Mens veksten i antall eldre over 80 år de siste 15 år har vært på ca. 115 personer, kommer
veksten de neste 15 årene, for den samme aldersgruppen til å være ti ganger så stor.
Framskrivinger av tall fra SSB viser at veksten i antall eldre kommer til å fortsette i flere tiår
fremover. Framskriving helt til 2060 viser at antall eldre fortsatt stiger. Statistikken viser at
veksten for alvor tiltar fra ca. 2019/2020, men allerede nå kan vi se enkelte tendenser til
økning i brukerbehov.
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Figur 48. Antall innbyggere i Arendal over 80 år i årene som kommer (SSB)

Når det gjelder vekst blant andre aldersgrupper så er det mye mer usikkerhet om tallene.
Medvirkende årsaker til dette er usikkerhet tilknyttet jobbmuligheter, boligtilbud med mer.
Som det fremgår av tabellen under forventes det en liten økning frem mot 2027 i
aldersgruppene 18-66 år. Lavest økning blant de yngste.
0906 Arendal

2016

2017

2027

Økning 2017-2027

Sum 18-49 år

18 657

18 776

19 546

+ 770

Sum 50-66 år

9 780

9 872

10 809

+ 937

Figur 49. Utvikling i aldersgruppene 18-66 år

Når det gjelder de aller yngste er tallene enda mer usikre. Fødselstallene i Arendal er på vei
ned og det ser ut til at nedgangen fortsetter også ut 2016. Bruker vi lav vekst (LLML) ser vi i
tabellen under at vi kan forvente en svak økning i aldersgruppen 0-17 år frem mot 2027.
0906 Arendal

2016

2017

2027

Økning 2017-2027

Sum 0-17 år

9 652

9 676

9 689

+ 13

Figur 50. Utvikling i aldersgruppen 0-17 år

Nye brukergrupper
Erfaringene de senere år viser at det er et nytt og økende behov for tjenester til unge voksne
brukere med sammensatte diagnoser. Disse trenger omfattende bistand og oppfølging på en
annen måte enn kommunen tradisjonelt har gitt ved at disse ikke kan bosettes i ordinære
bofellesskap. Pr. i dag kjøper kommunen tjenester fra Aleris for 3 brukere. Vi ser at behovet
kan øke fremover.
Dersom kommunen skal ivareta denne type brukere i egen regi, må en del forutsetning være
til stede for å kunne lykkes:
•
•
•

Alternative turnusordninger som innebærer at brukerne kan forholde seg til få ansatte
Rask tilgang på egnet bosted
I noen tilfeller rekruttere etter kjønn

Vi har også sett et økende behov for at flere eldre rusmisbrukere er i behov av
institusjonsplass, og disse har et omfattende behov for helsetjenester.
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Ressurskrevende tjenester
Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere under 67 år, som
krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud
uavhengig av kommunens økonomiske situasjon.
«Regjeringen foreslår at kommunene også i 2017 får kompensert 80 prosent av netto
lønnsutgifter utover innslagspunktet. Innslagspunktet økes med 50 000 kroner utover
lønnsveksten i kommunene i 2016, til 1 157 000 kroner.» Fratrekket for rammetilskuddets
andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over økes fra 604 000 kroner til
620 000 kroner. Dette er kun foreløpige satser, da endelig satser kommer primo januar 2017.
Forslag om økt innslagspunkt fra 1 081 000 kroner til 1 157 000 kroner medfører at 4 brukere
kommer under innslagspunktet for 2016, og gir en mindreinntekt på 1,2 mill. kroner i forhold
til budsjettert. For budsjettår 2017, og med utgangspunkt i nye satser, estimeres tilskuddet til
ca. 56,8 mill. kroner.

6.3

Tjenester 2017-2020

Hjemmesykepleien
Økningen i eldre over 80 år, demens og dårlig score på mange forhold som berører levekår
og folkehelse gir økte utfordringer også for hjemmesykepleien. Over tid har
hjemmesykepleien fått flere brukere og brukere med mer sammensatte problemstillinger og
økt kompleksitet. I perioden fra 01.01.15 og fram til 31.08.16 har antall brukere og behov for
hjemmesykepleie økt med ca. 10 %. Fremover må det med bakgrunn i demografi forventes
ytterligere økninger, særlig i sentrumsområdene. En reduksjon og endring i antall
institusjonsplasser og minimering av veksten i langtidsplasser fremover, vil sannsynligvis
også medføre økt behov for hjemmesykepleie i form av hjelp til flere og tyngre pasienter
hjemme og i omsorgsbolig med bemanning.
Pr. dags dato er hjemmesykepleien ikke rustet til å møte disse økte utfordringene, hverken
med tanke på bemanning eller kompetanse.
En hovedutfordring i årene som kommer vil være å utvikle en kvalitativ og god tjeneste for
hjemmeboende som er i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer og som kan
redusere behovet for fremtidige institusjonsplasser. En plan for hvordan dette skal møtes er
beskrevet nærmere i strateginotatet nedenfor.
•

Strategi og tiltaksplan hjemmebaserte tjenester 2017-2020

Hverdagsrehabilitering
Antall brukere som var uten tjeneste fra hjemmesykepleien pr. 2.tertial 2016 etter at
innsatsteamet hadde vært inne utgjorde 39 %. Dokumentasjon pr. 2.tertial 2016 viser at 78
% hadde et redusert behov for hjemmesykepleie etter tjeneste fra innsatsteamet. Tilsvarende
tall pr. 2. tertial i 2015 var 80 %.
I 2016 har innsatsteamet hatt flere brukere med stort behov for oppfølging av
hjemmetjenesten i 2016 enn tidligere.

Antall timer pr. uke hjemmesykepleie etter innsatsteam
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Figur 51. Hjemmesykepleie
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Gode pasientforløp
Gode pasientforløp er en kvalitetsreform med mål om å få til en mer systematisk og målrettet
oppfølging med en retningsendring fra «Hva kan jeg hjelpe deg med? til «Hva er viktig for
deg?»
Kvalitetsutviklingen inkluderer et system med sjekkliste slik at man vet om det som bør og
skal gjøres, blir gjort. Det er også utviklet blant annet overføringsrutiner, innkomst og
halvårlige kartlegginger for å nærme seg riktig tjeneste til rett tid med brukerfokus. Gode
pasientforløp startet som et Østre Agder prosjekt med deltagelse i nasjonalt nettverk med
egen prosjektleder. Arendal kommune har hatt ett års prosjekt fra høsten 2015 til høsten
2016 med utvikling og pilotering i Sentrum sone med hovedfokus på den geriatriske pasient.
Nye rutiner og sjekklister er utviklet i tett samarbeid med Grimstad kommune basert på
erfaringer i Trondheim kommune og forskningen til Grimsmo1. Hovedmål: «Vi ønsker å
utvikle en forebyggende og kvalitativt god tjeneste hvor bruker- og pårørendeinvolvering står
sentralt slik at vi kan unngå unødvendige innleggelser og sikre at brukerne kan leve best
mulig og lengst mulig i eget hjem.»
Ernæring og fall er identifisert som to særlige risikoområder og felles prosedyrer for
oppfølging av disse områdene implementeres på tvers av enheter. Basiskompetansekurs
med 8 ulike moduler er etablert og testet i piloten for å sikre en grunnleggende kompetanse
til å utføre kartlegging, følge opp med tiltak og dokumentere nye etablerte måter å jobbe på
som tar hensyn til hva som er viktig for brukeren.
Gode pasientforløp overføres fra prosjekt i en pilotsone til drift i sektoren i løpet av 2017 i
hele hjemmesykepleien, korttid, innsatsteam og kommunal øyeblikkelig hjelp. Det er etablert
to forbedringsteam som også deltar i KS sitt Agdernettverk gode pasientforløp hvor alle
kommuner på Agder deltar sammen med Sørlandet sykehus HF. Resultat av denne nye
måten å arbeide på er en venstreforskyving av tjenesten, mot mer forebygging og tidligere
oppdagelse av forverring og risikoområder, forhindre unødvendige innleggelser og gi bedre
brukerforløp internt og eksternt.
Gode pasientforløp er en del av tiltaket for å nå et av de viktigste hovedsatsingsområder i
Omsorg 2020 med en faglig sterk omsorgstjeneste; en omstilling med vekt på endret og
høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder, systematisk og konkret kvalitetsarbeid og styrket
lederskap.

Korttidsplasser
Fra 2015 har Arendal kommune erfart et økt behov for korttidsplasser. Årsakene er
sammensatte; færre korttidsplasser som følge av etablering av KØH på Myratunet, perioder
hvor korttidsplassene belagt av brukere som venter på ledig langtidsplass, for få
omsorgsboliger med heldøgnsomsorg og pleie, m.m. Sammenlignet med andre kommuner,
har Arendal kommune et tilstrekkelig antall institusjonsplasser totalt. Andel eldre innbyggere
på langtidsplass i institusjon i vår kommune er forholdsvis høy, mens andelen korttidsplasser
er lav. Arendal kommune har et lavt antall omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie. I
tillegg har hjemmesykepleien begrenset kapasitet til å gi et tilfredsstillende tilbud til brukere
med omfattende hjelpebehov.
En kombinasjon av faktorene nevnt ovenfor har gjennom noe tid resultert i en del
innleggelser på sykehus eller KØH (ofte med påfølgende opphold i korttidsavdeling) som
kunne vært unngått. Flere brukere som kunne ha fortsatt å bo hjemme eller i omsorgsbolig,
søkes inn på langtidsplass, fordi det ikke oppfattes forsvarlig og trygt nok med oppfølgingen
der de er.
Som tiltak for å øke antall korttidsplasser i kommunen, vedtok bystyret i forbindelse med
behandlingen av 1.tertial 2016, å opprette midlertidige dobbeltrom på Myratunet. Dobbeltrom
på institusjon er ingen ønsket løsning, og tiltaket er derfor ment å opphøre når et mer varig
tilbud er etablert. For mange brukere oppleves det belastende å måtte dele rom med andre,
54

Budsjett 2017. Handlingsprogram 2017 - 2020

Arendal kommune 2016

og for ansatte medfører dobbeltrommene en krevende arbeidssituasjon, siden det blir trangt
både på rommene og i fellesrom.
For å imøtekomme behovet for flere og mer varige korttidsplasser, har administrasjonen sett
på ulike muligheter for å omgjøre plasser innenfor eksisterende døgntilbud. Alle
institusjonene er vurdert med tanke på å omgjøre en av avdelingene til korttidstilbud, og det
har i denne gjennomgangen vært lagt vekt på avveining av ulemper og konsekvenser ved
ulike alternativer. Rådmannen foreslår å omgjøre 11 langtidsplasser på Solhaug aldershjem
til korttidsplasser for personer med demens. Endringen er planlagt gjeldende fra 01.03.17.
Hovedhensikten er å øke Myratunets kapasitet til å ta imot flere brukere med behov for
omfattende medisinskfaglig tilbud, kompetanse, utstyr og hjelpemidler. Ved å opprette en ny
avdeling for brukere med demens på Solhaug, vil korttidsavdelingen i 3.etasje på Myratunet
kunne frigjøres til brukere med omfattende somatiske problemstillinger. På grunn av
Solhaugbyggets beskaffenhet, vil forutsetningen for korttidstilbudet være at det tilbys
personer uten store fysiske funksjonshemninger med behov for plasskrevende hjelpemidler.
Det vil kreve noe tilrettelegging og ombygging for at korttidsavdelingen skal bli tilpasset
personer med demens, og to beboerrom må inngå som en del av ombyggingen for å få
tilfredsstillende stue/oppholdsrom.
Den foreslåtte løsning med korttidsavdeling for personer med demens på Solhaug er ikke
optimal, men dette anses som det beste alternativet innenfor de rammer og muligheter
kommunen har nå.

Livsglede for eldre
Eldreomsorgen i Norge er i endring. For bare noen få år siden var det å få sykehjemsplass
ensbetydende med at man var sikret å få dekket sine primærbehov (mat, hvile, pleie,
hygiene m.m.) og det var disse områdene som sto i fokus. Ansattes kompetanse var i
hovedsak rettet mot å ivareta primære behov og pasientenes sekundære behov ble ikke
prioritert i særlig grad. Mange helsearbeidere ønsket å gi beboerne et bredere tilbud, men
det var ikke tilrettelagt for det. De siste årene har det skjedd en radikal endring i oppfattelsen
av hva som er god eldreomsorg. På nasjonalt plan er det derfor en viktig ledetråd når
Folkehelseloven understreker viktigheten av å ta hensyn til hele mennesket i framtidens
eldreomsorg og sosiale, kulturelle og åndelige behov (sekundærbehov) skal sidestilles med
primærbehov.
Livsglede for Eldre (LFE) er en folkehelseorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha
en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal en stimulere sosiale,
åndelige og kulturelle behov for den enkelte, og arbeidet skal utløse frivillighet og
engasjement. LFE driver med innovativ tjenesteutvikling innen eldreomsorgen og har blant
annet utviklet sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem i samarbeid med Trondheim
kommune. Fra 2013 har Livsgledesykehjem fått status som nasjonal sertifiseringsordning.
Sykehjemmene som blir med i sertifiseringsordningen jobber med en rekke
kvalitetsindikatorer som sikrer kvalitet i hverdagen til både beboere og ansatte.
I 2013 ble Solhaug aldershjem som den første institusjon på Sørlandet, livsgledesertifisert. I
2014 ble Færvik sykehjem sertifisert. Nyskogen og Røed sykehjem sertifiseres høsten 2016.

Barnevernet
Ekstern evaluering av barnevernet ble lagt frem for bystyret i juni 2016. Å sette felles retning
gjennom felles mål og omforent plattform må prioriteres, for å etablere en enhetlig tjeneste
og bygge en kompetent barneverntjeneste fremover.
Barn og unges stemme må aktivt med i forbedringsarbeidet. Internkontroll og rutiner på
interne arbeidsprosesser skal på plass i løpet av 2017. Det må jobbes med tiltak som kan gi
økt omdømme.
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Det blir viktig å rekruttere kompetente og interesserte medarbeider til tjenesten. Økt
bemanning vil kreve flere arbeidsplasser og mer areal.

Evaluering enhet Levekår
Enheten består hovedsakelig av avdelinger som yter tjenester mot barn, unge og familier
samt voksne som har behov for omfattende og til dels kortvarig innsats.
Samtidig har enheten avdelinger som gir tjenester i et lengre forløp, ofte livet ut. Dette er
personer med alvorlig psykisk sykdom, ofte kombinert med lav kognitiv fungering og/eller
rusavhengighet. Disse tjenestene har et annet fokus og mestringsbegrepet har et annet
innhold.
Det er vanskelig å forene så forskjellige måter å jobbe på. Tidlig innsats/innsatsteam har
hovedfokus og dette kan gi lite oppmerksomhet til brukere med behov for vedvarende
tjenester.
Det foreslås derfor at sammensetningen av avdelinger og tjenester i enhet levekår evalueres
våren 2017.

Bosetting
Bystyret har vedtatt at Arendal kommune skal bosette 180 flyktninger i 2017, inkludert 60
enslige mindreårige. IMDI har nedjusterte bosettingsbehovet og ber kommunen redusere sitt
vedtak og bosette 130 flyktninger i 2017. Av disse ber IMDI om at 15 plasser forbeholdes
bosetting av enslige mindreårige og at Bufetat kan disponere 5 plasser til enslige
mindreårige under 15 år. De ber om fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige
mindreårige over/under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg.
Det estimeres en merinntekt på 1,6 mill. kroner ved omlegging av refusjonsordningen for
bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen foreslår at 980 000 kroner av
merinntekten går til finansiering av 100 % stilling barnevern, 20 % helsesøster samt 200 000
kroner til Kilden, jf. PS 99/16 tertialrapport 1-2016.

Barnesatsing Østre Agder krisesenter
Det er pr. 2016 1,5 årsverk som har barnefaglig ansvar på krisesenteret. Det er behov for å
styrke kompetansen og oppfølgingen av barna som kommer til krisesenteret. Hvert barn vil
ha behov for individuell oppfølging.
Rådmennene godkjente i sine budsjettdrøftinger 25.05.16 en utvidelse av innsatsen overfor
barn ved krisesenteret fra 1,5 til 2 årsverk fra 01.07.2017. I 2017 finansieres oppstarten ved
bruk av avsatt fond fra 2015. Permanent kostnadsøkning legges inn fra 2018.

Legevakt
Legevakten har fått en styrking i bemanning på 4,04 årsverk fra 1. juli grunnet
akuttmedisinforskriftens krav til svartid. Ansettelsesprosessen pågår, men er ikke ferdigstilt
enda. Dette innebærer økt bemannning med 1 ekstra sykepleier på kveld, natt og helg.
Merkostnaden på årsbasis vil være om lag 1,4 mill. kroner.
Nytt landsdekkende nødnett skulle vært innført høsten 2014, men ble utsatt. AMK Sørlandet
og bruk av håndradioer startet opp i februar i år, mens telefon-operatørplassene (ICCS) på
legevakten ble tatt i bruk 8. september.

Velferdsteknologi
Helsedirektoratet anbefalte i oktober 2014 kommunene å starte overgangen fra analoge til
digitale trygghetsalarmer og kom da med anbefalinger til krav kommunene bør stille til
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leverandører ved anskaffelse. Utskiftningen fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil gjøre
det mulig å ta i bruk ny trygghetsskapende teknologi som kan bidra til at brukerne kan bo
lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg har kommunene
på Agder også behov for å skifte ut og ta i bruk oppdatert teknologi på varslingsanleggene på
sykehjemmene.
Rådmannsgruppen for Regionplan Agder etablerte i januar 2016 en regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) hvor Arendal kommune er representert.
Koordineringsgruppen skal blant annet bidra til å samordne og koordinere, samt ha oversikt
over prosjekter og aktiviteter innen e-helse og velferdsteknologi, hvor kommuner på Agder er
involvert, herunder koordinere anskaffelser og gjennomføre dette prosjektet.
I februar 2016 ble det besluttet at det i Agder etableres en regional responssentertjeneste i
kommunal regi, sammen med en felles anskaffelse av trygghetsalarmer med tilhørende
trygghetsteknologi. Dette organiseres som et felles prosjekt «Responstjeneste og felles
anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi». Kristiansand kommune har
prosjektledelsen.
Kommunene i Agder har nå mulighet for å gå sammen om felles anskaffelse. Dette
skaper en betydelig innkjøpsmakt enn om hver kommune gjennomfører individuelle
anskaffelser. Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) har startet forberedelsene til innkjøp og
etablering av nye avtaler for anskaffelse av responssenterløsning, digitale trygghetsalarmer
og tilleggsteknologi. Innkjøpet er et delprosjekt, og vil bli gjennomført som en
«Konkurransepreget dialog», og det er planlagt at nye avtaler kan inngås mars 2017.
Kostnadene knyttet til anskaffelse av digitale alarmer i Arendal kommune må sees i
sammenheng med inntekter Trygghetsalarm og investeringsmidler på 2 mill. kroner satt av til
Helse og levekår.

Investeringer fram mot 2030

6.4

Korttidsplasser, sykehjem og omsorgsboliger
På bakgrunn av den økningen vi ser har vi forsøkt å estimere behov for sengeplasser
(sykehjem, omsorgsboliger og korttid). Denne beregningen forutsetter at vi får til
venstreforskyvning av tjenestene.
Botilbud for personer med demens "Sykehjem"
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"Omsorgsbolig" med heldøgns bemanning

Flere korttidsplasser enn i dag
Flere omsorgsbolig med base enn i dag, større vekst enn sykehjem
Noe færre sykehjemsplasser enn i dag, men økende fremover
Fortsatt stor samlet vekst i behov for plasser i årene fremover
For optimistisk?
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Figur 52. Behov korttidsplasser, sykehjem og omsorgsboliger
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Legevakt/KØH
Rådmannen har sammen med ledelsen ved legevakt og KØH i samarbeid med Sørlandet
sykehus Arendal sett på muligheter for nye lokaler i sykehusets arealer.
Foreløpige utredninger kan tyde på at det er vanskelig å få til en lokalisering inne i
sykehusbygget. Det tiltenkte arealet er ikke tilstrekkelig for foreliggende behov. Det arbeides
videre med mulige alternativer, blant annet nytt bygg i umiddelbar nærhet til sykehuset.
Bystyret vil få en sak til behandling om dette når en har fått nødvendige avklaringer.

Kjøkken, vaskeri og renhold
Kjøkken og vaskeritjenesten er i stort behov for nye og større lokaler. Produksjonslokalene
for disse tre arbeidstedene ligger på Røed bos, Plankemyra bos og Færvik bos. Der opptar vi
arealer som institusjonene trenger selv.
Kjøkkenet på Røed er bygget for å ta 350 dagsporsjoner med middag til institusjoner og
hjemmeboende. Vi har i dag en produksjon på 550-600 dagsporsjoner. Produksjonslokaler
og lagerplass er til hinder for økt aktivitet og vi må noen ganger si nei til kunder. Med den
veksten av eldre mennesker som trenger bistand fremover, vil vi ha store problemer med å
klare å levere med dagens situasjon. Hensiktsmessige lokaler vil, uten økt bemanning, også
gi oss økt kapasitet.
Vaskeriene ble for 2 år siden samlet på to sykehjem. Det ga oss bedre arbeidsmiljø, bedre
kvalitet og bedre fagmiljø, og dette ga en effektivitetsgevinst på 1,5 årsverk. De to lokalene vi
disponerer er små og lite hensiktsmessige for driften. Logistikken ved disse to vaskeriene i
dag, vil heller ikke kunne ta unna en vekst i kundemassen. Ved å få samlet vaskeritjenesten
sammen med kjøkkenet, vil vi nyte godt av stordriftsfordelene og kunne nedbemanne med
ytterligere ett årsverk.

Drømmenes Hus
I behandlingen av budsjett 2016 gjorde bystyret følgende kommentar til
investeringsbudsjettet:
«Vi forstår behovet for å bygge Drømmenes hus, men finner ikke rom for denne
investeringen nå. Rådmannen bes om å samlokalisere de tre tjenestene i et dertil egnet
bygg, innenfor budsjettrammene.»
Enheten har i samarbeid med Eiendomsforetaket lett etter egnede bygg gjennom året. Det
har ikke vært mulig å finne noe og det er heller ikke økonomisk mulig å starte med et første
byggetrinn på branntomta.
Det er et stort behov for å samle de 3 aktivitetstiltakene ett sentralt sted for å utnytte
ressurser og kompetanse best mulig.
Lassens hus på Tyholmen er kommet opp som et forslag i høst. Dette huset har en ypperlig
plassering med en stor hage og gir uante muligheter. Det pågår nå et arbeid mot
Riksantikvaren og en kostnadsberegning for å vurdere realisering til formålet. Drømmen er
tent på ny!

Transporttjenesten
Kommunens transporttjeneste og hjelpemiddellager er lokalisert på HIS, hvor de leier lokaler
av Arendal internasjonale skole. Denne lokaliseringen er midlertidig, og leiekontrakten på
AIS opphører i 2019. Gjennom mange år har det vært et mål å få til en samlokalisering med
Ellengård. Disse planene ble midlertidig skrinlagt i forbindelse med budsjettbehandlingen for
2016, da det ikke ble bevilget midler til bygging av Ellengård. I neste byggetrinn var det
planlagt en utvidelse for å gi plass til transporttjenesten og hjelpemiddellageret.
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Når løsningen for Ellengård har blitt å leie lokaler på Krøgenes, har det blitt sett på mulighet
for å flytte transporttjenesten/hjelpemiddellager dit. Så langt er dette vurdert til å kunne bli en
svært god løsning. En slik samlokalisering vil være ressursbesparende ift. transportoppdrag
og bemanning, samt at det vil gi mulighet for tilrettelagte arbeidsplasser for Ellengård.
Etterspørsel og behov for hjelpemidler og trygghetsteknologi er økende, og tjenestens
kapasitet er under stort press. En samlokalisering med Ellengård vil redusere
transportoppdrag, og de frigjorte ressursene vil da kunne brukes på hjelpemidler og
trygghetsteknologi. Rådmannen foreslår at dette utredes i løpet av 2017, og at bystyret tar
stilling til eventuell flytting når dette er utredet.

Fagerheim bo- og avlastningstilbud.
I investeringsforslaget fra Helse og levekår ligger det forslag om å samlokalisere
avlastningstilbudene i enhet Funksjonshemmede. Avlasting i institusjon gis i dag ved
henholdsvis Røedtunet og Fagerheim bo- og avlastningstilbud. Bygningsmassen ved
Røedtunet er i en særdeles dårlig forfatning og trenger en oppgradering dersom tilbudet skal
fortsette her. Ved Fagerheim bo- og avlastningstilbud står deler av bygget tomt etter at
Fagerheim kommunale barnehage flyttet ut herfra høsten 2014. Brukergruppa ved de to
avlastningstilbudene er pr. i dag delt etter funksjonsnivå noe som er helt nødvendig.
Tilrettelegging og tilpasning av de bygningsmessige forhold ved Fagerheim vil i større grad
enn Røedtunet kunne ivareta den enkelte brukers individuelle behov, og vil lettere gi
mulighet for skjerming for de som trenger det. Behovet for avlasting er større enn hva vi kan
imøtekomme og tendensen er at det er stadig økende. Dette henger bl.a. sammen med få
tilgjengelige botilbud. Ved en samlokalisering av de to avlastningstilbudene vil kapasiteten
økes med en til to aktive plasser og det vil også kunne tilrettelegges for en akuttplass. Hva
ressurser angår vil samlokaliseringen ikke utløse vesentlige endringer, men vil bidra til større
fleksibilitet og økt kvalitet. Behovet for ressurser vil, som i dag, variere noe etter hvilke
brukere som benytter seg av tilbudet. Fagmiljøet vil styrkes gjennom kompetansemobilisering
og kompetansedeling.

Jovanntunet
Jovanntunet bofellesskap består av to hus med leiligheter tilrettelagt for voksne mennesker
med utviklingshemming og autisme. Flere av brukerne har særdeles krevende adferd og
personalet er til tider utsatt for utageringer fra brukerne. De fleste av beboerne ved
Jovanntunet trenger til enhver tid tett oppfølging av en eller flere ansatte, noe som resulterer
at det oppholder seg mange mennesker her. Bygningsmassen er ikke dimensjonert for det
antall mennesker som til daglig oppholder seg på stedet, samtidig som enkelte deler av
bygget også er svært trange og lite egnet for formålet. Noen enkle og helt nødvendige
justeringer av bygget gjøres i 2016, men det er behov for noen større tilpasninger i 2017.
Dette fremkommer også som en klar anbefaling fra arbeidstilsynet etter tilsyn i september
2016.

Madshaven bo- og dagtilbud.
Planene om en utbygging av Madshaven bo- og dagtilbud med to leiligheter har vært
foreslått i budsjett og handlingsplan flere ganger. Tiltaket er skjøvet på, men situasjonen med
et udekket boligbehov for voksne mennesker med multifunksjonshemming er krevende og
etter hvert vanskelig å håndtere. I NOU 2016:17 «På lik linje», som ble lagt frem i oktober,
foreslås det 8 løft for å bedre situasjonen for mennesker med utviklingshemming. Løft 5,
«Eget hjem» omhandler retten til bolig. Det foreslås at det skal legges et større ansvar på
kommunene for å skaffe bolig til voksne mennesker med utviklingshemming som har behov
for bolig og som ønsker det. Det betyr at vi må legge til rette slik at vi raskere enn i dag klarer
å bosette flere i årene som kommer. Pårørende har sine unge voksne boende hjemme
lenger enn hva vi kan forvente, noe som kompenseres med økt tilbud om avlasting.
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Virkningen av dette er at avlastningstilbudet reduseres tilsvarende for andre familier med
ekstra tyngende omsorgsoppgaver.

Flosta, avdeling for eldre utviklingshemmede.
For mennesker med utviklingshemming er det, som for befolkningen for øvrig, en klar
utvikling med økt levestandard og økt levealder. Ved avdeling for eldre utviklingshemmede
på Flosta er det 6 plasser. Behovet er større og avdelingen her er spesielt tilrettelagt for
denne brukergruppen. Ved en utvidelse med 2-4 plasser vil eldre beboere som i dag bor i
bofellesskap kunne få tilbud ved Flosta. Dette vil bidra til at det blir ledig botilbud i
bofellesskapene. En utvidelse ved avdeling Flosta vil ikke medføre vesentlige endringer i
ressursbehovet.

6.5

Økonomi

Rådmannens prioriteringer 2017-2020
Enhet Levekår foreslås styrket med 4,6 mill. kroner. Tiltakene er:
•
•
•

Barnevernet med 2 årsverk fra 01.01.17 og 3 årsverk fra 01.07.17
Kjøp av tjenester advokat
Rustjenesten styrkes med 2 mill. kroner, og sees i sammenheng med eldre
rusmisbrukere er i behov av institusjonsplass, generell styrkning rusarbeid og resultat
forhandlinger Blå Kors – Torbjørnsbu

Koordinerende enhet foreslås styrket med 5,19 mill. kroner, og tiltakene er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppfølging plan for fysio- og ergoterapeuter
Tjenestekontor 2 årsverk
Opptrapping kommunens egenandel kreftkoordinator
Midlertidige dobbeltrom Myratunet i påvente av etablering korttidsplasser Solhaug,
avvikles 01.03.17
Oppbemanning ift. endrede oppgaver som følge av samhandlingsreformen og funksjon
som tjenestekontor utenom kontortid, korttid 3. etg. og Rehab.døgn Myratunet
To senger frigis ved KØH, disponeres av Arendal kommune til korttidsopphold.
Avdelingsleder 30 % stilling, Myratunet korttid 2. etg.
Leasing biler (nye biler)

Enhet Funksjonshemmede foreslår styrket med 3,68 mill. kroner, og tiltakene er:
•
•
•
•
•

2 årsverk Post 4 - oppbemanning pga. utfordringer knyttet til omgjøring korttidsplasser og
endring i brukergruppe (rus)
Bosetting Romstølen. Deler av egenandel ressurskrevende bruker.
Dekning egenandel betaling for bruker i annen kommune
Følge i dagtilbud etter avslutning skoletilbud 2017
Leasingbil Romstølen

Enhet Hjemmebaserte tjenester foreslås styrket med 16,52 mill. kroner, og satsing vil være:
•
•
•
•
•

Øke antall årsverk i hjemmebaserte tjenester
Gode pasientforløp, styrke faglig innsats – kognitiv svikt, fall, ernæring
Styrke bemanning omsorgsboliger – øke dagens terskel for tildeling
Indeksregulering leverandøravtale BPA
Nye vedtak rettighetsfestet BPA
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Oppfølging politisk vedtak om å opprettholde våkne nattevakter ved Bjorbekktunet og
Margaretestiftelsen
Dekke redusert leieinntekt av husleie ved Bjorbekktunet som følge av omgjøring av
leilighet til aktivitetsrom/stue for brukere med demens

Enhet Institusjon foreslås styrket med 4,287 mill. kroner, og tiltakene er:
•
•
•
•

En avdeling ved Solhaug gjøres om til korttidsplasser.
Oppfølging av intensjonsavtale med Stiftelsen for Livsglede for Eldre. Oppstart nye
institusjoner. Sertifiseringsavgift og resertifiseringsavgift ‘
Miljøvert Saltrød 0,5 årsverk øremerket livsgledearbeidet
Miljøvert Plankemyra 0,5 årsverk øremerket livsgledearbeidet

NAV foreslås styrket med 3,44 mill. kroner, og tiltakene er:
•
•
•
•
•

Sosialhjelp justert etter økt arbeidsledighet og økning uføre
Justering G-beløp KVP
Justering statens veiledende satser sosialhjelp
Strøm, stipulert økning (2 % hvert år)
Økning boutgifter (1 % hvert år)

Legevakten foreslås styrket med 1,577 mill. kroner (Arendal kommunes andel), og tiltakene
er:
•
•
•
•

Kompensere for redusert inntekt natt
Økt bemanning
Manchester Triage
Nødnett

Tilskudd
KØH psykisk helse og rus
Mange personer med psykiske lidelser og rusavhengighet trenger hjelp fra en rekke ulike
instanser for å mestre hverdagen. Det er et uttalt mål fra regjeringen om å bygge opp lett
tilgjengelige lavterskeltilbud og gi raskere og mer helhetlig hjelp lokalt. Det skal etableres et
kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud for mennesker med psykisk helse og/eller rusproblematikk
fra 2017, og Arendal kommune får overført 770 000 kroner til dette arbeidet.
Det er i regi av Østre-Agder satt i gang et arbeid med å utrede muligheter for å etablere et
felles døgntilbud KØH psykisk helse og rus. Myratunet er en aktuell lokasjon for dette
tilbudet. Det stilles samme krav til oppfølging av KØH-tilbud til denne målgruppen som det
gjøres for somatikken.
Frivilligsentralene
Regjeringen foreslår å overføre tilskudd til frivilligsentraler i rammetilskuddet til kommunene i
2017, og fordelingen tar utgangspunkt i fordeling av det øremerkede tilskuddet i 2016. For
Arendal kommune innebærer dette en overføring på 1,46 mill. kroner, som skal fordeles i
tillegg til tidligere kommunalt tilskudd.
Home Start
I Arendal kommune driftes det en meget vellykket Home start avdeling, som et tidlig
forebyggende hjelpetiltak til småbarnsfamilier med minst et barn under skolepliktig alder. Den
praktiske hjelpen utføres av skolerte frivillige.
Home Start i Arendal har nå vært i drift i snart to år, og det er tid for fornyelse av avtale om
drift mellom Frelsesarmeens barne- og familievern og Arendal kommune. Avdelingen har
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vært finansiert med prosjektmidler, og rådmannen foreslår at dette legges inn i budsjett 2017
og resten av handlingsplanperioden med 545 000 kroner.
Gatejuristen
Gatejuristen i Arendal søker om tilskudd på 100 000 kroner for 2017, og rådmannen foreslår
at dette innvilges. Gatejuristen i Arendal er en satellitt av Gatejuristen Kristiansand, som er et
tiltak under Kirkens Bymisjon Kristiansand. Gatejuristen har tillatelse fra Tilsynsrådet for
Advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Arbeidet i Arendal startet som et forsøksprosjekt i
2015, og er driftet på driftet på midler fra Exstrastiftelsen fram til nå.
Formålet i Gatejuristens arbeid er å gi fri rettshjelp, samt bedre rettssikkerheten til
rusavhengige. Dette gjøres ved å tilby juridisk rådgivning og bistand på de fleste
rettsområder, slik at den enkelte kan benytte seg av sine juridiske rettigheter.
Rettssituasjonen for Gatejuristens målgruppe kjennetegnes av at mange sliter med å hevde
sin rett.

Transporttjenesten
Budsjettet for trygghetsalarmtjenesten har så langt vært plassert i de to enhetene,
Koordinerende enhet og Enhet for hjemmebaserte tjenester. Stilling for montør
trygghetsalarmer er organisert i Koordinerende enhet, mens budsjettet for alarmtjenesten
ligger i Enhet for hjemmebaserte tjenester.
Avdeling for transport-, hjelpemiddel og trygghetsalarmtjenesten (Koordinerende enhet)
drifter alarmtjenesten med innkjøp, utplasseringer og vedlikehold på alarmene.
Trygghetsteknologi er under rask utvikling, og erfaring med oppsplitting av budsjettet så langt
er at det oppstår forsinkelser i en del prosesser knyttet til trygghetsalarmtjenesten.
Rådmannen foreslår å samle budsjettet for hele tjenesten i Koordinerende enhet.

Nye egenandeler
Egenandel transport blodprøver/risikoavfall. Transporttjenesten har de siste årene erfart et
økende antall oppdrag med kjøring av blodprøver og smitteavfall fra ulike institusjoner til
sykehuset. Så langt har det ikke vært noen ordning for internfakturering på tjenesten. En
innføring av egenandel vil kunne bidra til bedre organisering og færre av denne type
kjøreoppdrag. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen å innføre en egenandel på 500
kroner pr. kjøreoppdrag for blodprøver og smitteavfall.

Andre stillinger
Det er behov for å styrke ressurser tilsvarende 1 årsverk knyttet til arbeidet med
døgnrytmeplan, bemanningsplan og turnus fra. Stillingen finansieres med prosjektmidler fram
til 31.05.17. Etter dette finansieres den med en prosentvis andel av enhetenes nettoramme i
Helse og levekår (unntatt NAV). Stillingen vil være organisatorisk plassert i støttetjenester
Helse og levekår, lønn.

62

Budsjett 2017. Handlingsprogram 2017 - 2020

Arendal kommune 2016

7. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING
7.1

Innledning

Kommunalsjef for Kultur, infrastruktur og utvikling følger opp de 7 enhetene Kultur,
Kommunalteknikk og geodata, Østre Agder brannvesen, Vitensenteret, Innovasjon og
kompetanse, Arendal voksenopplæring og Østre Agder (sekretariatet).
I tillegg er rådmannens stab Samfunnsutvikling tilknyttet samme kommunalsjef. Stab
Samfunnsutvikling omfatter en kjernestab bestående av næringssjef, turistsjef,
landbruksrådgiver, klima- og miljørådgiver, kommuneplanlegger/beredskapskoordinator og
en sivilsamfunnsfasilitator (fra januar 2017), samt 3 byplanleggere. I tillegg er avdelingene
Reguleringsplan (7 årsv.), Byggesak (13 årsv.) og Politisk sekretariat (3 årsv.) tilknyttet stab
Samfunnsutvikling.

Økonomi
Det er ikke lagt opp til reduksjoner i de 7 enhetenes økonomi for 2017. Enhetene beholder i
hovedsak de økonomiske rammene. Rådmannen foreslår at 3 av enhetene får
konsekvensjustert budsjettet positivt:
Kultur:
• Tilskudd friidrettshall Campus Grimstad 4,5 mill. kroner (engangsstøtte i 2017)
• Driftstilskudd til stiftelsen Brattekleiv Skipsverft 600 000 kroner
• Meråpent bibliotek 100 000 kroner
• Kompensasjon for bortfall av kulturskoletimen 300 000 kroner (trappes ned til 0 i 2020)
• Tilskudd til lag og foreninger 500 000 kroner
Østre Agder brannvesen (ØABV):
• SAMLOK, Tett verneverdig bebyggelse, Nødnett, stilling forbyggende, m.m. 1 340 000
kroner.
Østre Agder:
• E-helse/Velferdsteknologi og ny finansieringsmodell KØH: 470 000 kroner i 2017 økende
til 870 000 kroner fra og med 2018.
Øvrige endringer i enhetens budsjett er kommentert kort i påfølgende kapitler.
I Stab Samfunnsutvikling er budsjettet øket med 1,5 mill. kroner tilknyttet økt
politikergodtgjørelse, 1,5 mill. kroner til gjennomføring av stortingsvalget 2017 og midler til en
prosjektlederstilling tilknyttet utarbeidelse av Reguleringsplan Nyli Gård, Reguleringsplan Ny
veg til Eydehavn og Reguleringsplan Ny veg til Gullknapp. En del av dette arbeidet er
samarbeid med andre (Aust Agder Fylkeskommune og Froland kommune) og kostnadene vil
bli fordelt.
Det må ellers påregnes kostnader tilknyttet store plan/prosjekt-prosesser som revisjon av
kommuneplanen, kommunedelplan for sentrum og prosjektet Levende Lokaler. Dette vil
rådmannen komme tilbake til i egne saker og vil bli foreslått innarbeidet i Tertial 1 i 2017.

Sivilsamfunnsmobilisering/Med Hjerte For Arendal
Med Hjerte For Arendal avsluttes som prosjekt ved utgangen av 2016. Erfaringene fra
prosjektet har vært gode og bystyret vedtok i egen sak i september 2016 å videreføre
arbeidet med sivilsamfunnsmobilisering som en del av kommunens drift med følgende
utgangspunkt:
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Kommunen bør være representert i Samarbeidsrådet både politisk og administrativt.
Et nytt Arbeidsutvalg oppnevnes av Samarbeidsrådet.
Det forutsettes at nettverket deltar aktivt i utarbeidelse og gjennomføring av en
sivilsamfunnsstrategi for Arendalssamfunnet.
Kommunen stiller til disposisjon en stilling som sivilsamfunnsfasilitator for nettverket.
Stillingen skal rapportere til Arbeidsutvalget og Samarbeidsrådet og få sine
arbeidsoppgaver derfra. Agderforsknings anbefaling legges til grunn for
sivilsamfunnsfasiltators konkrete arbeidsoppgaver. Stillingen lyses ut med tiltredelse 1.
januar 2017 og med formell tilknytning til rådmannens Stab Samfunnsutvikling.
Rådmannen etablerer et tverrfaglig team knyttet til Sivilsamfunnsmobilisering bestående
av representanter fra Lederlaget og rådmannens fagstaber.
Med Hjerte For Arendal tilbys lokalisering i Kloa for å sikre at nettverket er synlig i
bybildet og for å sikre en lav terskel for drop-in.
Det forutsettes at nettverket på samme måte som tidligere søker å tilskuddsfinansiere de
aktivitetene som igangsettes. Følgeforskning skal være en del av dette.

Lønnsmidler dekkes i hovedsak innenfor eksisterende budsjettramme, men innebærer at
midler på nyåret 2017 vil bli overført fra Enhet for Innovasjon og kompetanse til Rådmannens
stab Samfunnsutvikling.

7.2

Satsinger i enhetene

Kultur
Kommunedelplan for kultur 2017-2020 er delt inn i fem innsatsområder og innenfor hvert av
disse er det også definert hvilke utfordringer enheten møter i planperioden. Dette har dermed
gitt viktige signaler om hva som må prioriteres i arbeidet fremover. Hovedutfordringene er:
Deltakelse – deler av befolkningen benytter seg i liten grad av kulturtilbudet og enkelte faller
helt utenfor. Bruk av kulturtilbud henger i stor grad sammen med faktorer som utdannelse og
økonomi, og dette betyr dermed at deltakelse mest sannsynlig har tydelig sammenheng med
levekårsstatistikken i kommunen. Kultur som inkluderende møteplass har stor betydning for
innbyggerne opplevelse av tilhørighet og livskvalitet. Det er ønskelig at kulturskolen skal
kunne gi et tilbud til langt flere barn og unge enn det vi ser som mulig per i dag med tanke på
stillingsressurser. Tilskudd til lag og foreninger samt nok stillingsressurser og
kompetanseutvikling i kulturenheten er viktige nøkkelfaktorer for å øke deltakelsen i
kulturlivet. Rammen for tilskudd til lag og foreninger er økt med 500 000 kroner i
budsjettforslaget.
Ungdomsarbeid – fritidstilbudene i nærmiljøene er svært varierende og det er et stort behov
for å stimulere barn og unge til å være aktive i hverdagen. Her spiller også
levekårsutfordringene i kommunen inn, og disse er størst i sentrum og sentrumsnære
områder. Ungdom er trukket ut som en aldersgruppe vi ønsker å ha særlig målrettet innsats
mot i planperioden. Kilden aktivitetshus og fritidsklubb vil ha stor betydning i dette arbeidet,
men per i dag er det krevende å gi et godt tilbud på grunn av manglende stillingsressurser.
Det er generelt et stort behov for å koordinere arbeidet som retter seg mot barn og ungdom,
og en helhetstenkning rundt tilbud fra helse, skole og kultur ville være nyttig for å fange opp
flere barn og ungdom som risikerer å oppleve utenforskap. Det er i budsjett for 2017 lagt inn
50 % økt stillingsressurs til Kilden.
Lokaler til kulturskole og det øvrige kulturliv – kulturskolen trenger lokaler som samler alle
tilbud i sentrumsnære omgivelser, slik at utviklingsarbeidet med fokus på mer samspill og
nye tilbud kan ivaretas. Det øvrige kulturliv har også i mange år manglet tilfredsstillende
øvings- og produksjonslokaler, og dette gjelder spesielt musikklivet. Midler til planlegging er
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lagt inn i 2017. Arendal kommune fikk prisen Årets musikkommune 2015 og ble dermed
berømmet for et særdeles aktivt musikkliv. Det er på høy tid å gi kulturlivet akustisk
tilpassede og egnede lokaler for å kunne stimulere til videre utvikling og ivareta de mange
ildsjelene som driver dette arbeidet videre, til tross for at mange per i dag øver i lite egnede
lokaler. En del av arbeidet med å gi kulturlivet gode lokaler vil også være å sikre sambruk av
skolebygg og å sørge for at nye skolebygg har rom som egner seg som kulturarenaer både
for skolene selv og fritidstilbud i nærmiljøene.
Rammevilkår for kunstnere – det er et lavt antall profesjonelle kunstnere bosatt i kommunen
per i dag sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette kan tyde på at kunstnere ikke
opplever å ha gode nok muligheter til å bo og leve av kunsten sin i Arendal, eller at de ikke
opplever kommunen som et attraktivt bosted. Manglende tilgang til rimelige øvings- og
produksjonslokaler kan være en del av årsaken. Det er derfor nødvendig å sikre gode
rammevilkår for kunstnere og kulturarbeidere, blant annet ved å etablere tilskuddordning til
kunstproduksjon forbeholdt det frie kunst- og kulturfeltet. Med tanke på å dette vil deler av
den økte rammen til foreninger og lag rettes inn mot dette.
Enhetens ramme er foreslått økt i tråd med oversikten over.

Kommunalteknikk og geodata
Noen av enhetens satsingsområder fremover er:
Det skal være et fokus på å automatisere og effektivisere arbeidsprosesser for å øke
kapasiteten internt.
Enheten vil fortsette å utvikle digitale tjenester for innbyggere og næringsliv knyttet til kart.
Det er ønskelig å kunne prioritere arbeid med 3D og analyse, men her har enheten en
utfordring når det gjelder kapasitet/ressurser.
Enheten ønsker å holde et høyt tempo på sanering av kommunens VA anlegg. Fokuset vil
spesielt være på Barbuvassdraget og Skiberheia-området og Myrene, samt på utbedring av
hovedvannforsyningen.
Vannforsyningen til Stoa via Klodeborg/Bjorbekk skal sikres. Det skal utarbeides en plan for
ytterligere å redusere antallet vannlekkasjer.
Enhetens økonomiske ramme er foreslått uendret i handlingsprogramperioden.

Østre Agder Brannvesen
Østre Agder brannvesen (ØABV) er i dag organisert til å forebygge og begrense
konsekvenser av uønskede hendelser i de 7 kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli,
Tvedestrand, Froland og Arendal. Brannvesenet er organisert med følgende
avdelinger/virksomheter:
•
•
•
•
•

Beredskapsavdelingen
110-sentralen
Forebyggende avdeling
Feieravdelingen
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA).

ØABV fortsetter som før inn i 2017, med følgende større endringer og satsinger. I budsjettet
blir nå endelig midler til lisenser vedr. Nødnett harmonisert slik at det dekker utgiftene.
Brannvesenet må gjennomføre mye kursing for å virke på et stadig bredere spekter av
hendelser, noe budsjett og HP for 2017 har tatt høyde for med ekstra midler for å kunne
håndtere noen av disse utfordringene (elveredningskompetanse, PLIVO prosedyrer,
hjertestartersertifisering og annen akuttmedisinsk kompetanse). Det siste vakante årsverket
på Forebyggende avdeling er etter en nedetid på 4 år grunnet interne sparetiltak foreslått tatt
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inn i budsjettet. I Beredskapsavdelingen vil det i løpet av første halvår gjennomføres
opplæring og klargjøring for etableringen av en redningsdykkertjenesten v/ØABV stasjon
Arendal.
Bemanningssituasjonen i forebyggende avdeling er påpekt som et avvik i en tilsynsrapport
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2014. Rådmannen foreslår derfor å
styrke bemanningen der med ett årsverk fra 2017.
Enhetens økonomiske ramme er foreslått økt i tråd med oversikten over.

Vitensenteret
Vitensenteret Sørlandet går inn i et spennende og krevende år. Det er nødvendig å
videreutvikle vitensenteret for å nå flere fritidsbesøkende. Vitensenteret skal utvikle og
etablere et Velkomstsenter i forbindelse med Nasjonalparken.
Sørlandet er så langt ikke en del av den nasjonale talentsentersatsingen for høyt
presterende elever. Dette vil vitensenteret aktivt arbeide for å bli en del av, og starte
nettverksbygging for å kunne levere godt tilbud i et fremtidig senter. Det vil før sommeren
2017 bli gjennomført en testkjøring for en leirskole på Hove, vitensenteret vil med sine
pedagoger bidra i denne satsingen.
Administrasjonen til vitensenteret vil i 2017 antagelig ha fått de avklaringer og tilstrekkelig
grunnfinansieringen til å starte prosessen med å etablere en avdeling i Kristiansand. Denne
etableringen vil utvide vitensenterets faglige nettverk, knytte sterkere bånd mellom
vitensenteret og Universitetet, bidra til at senteret når flere barn og unge, samt skape bedre
økonomisk bærekraft. For å kunne levere godt på disse områdene, er vitensenteret nødt til å
forløpende vurdere nyansettelser.
Enhetens budsjettramme er foreslått uendret i handlingsprogramperioden.

Innovasjon og kompetanse
Enhet for innovasjon og kompetanse ble opprettet i 2014 for å forsterke Arendal kommunes
posisjon som formidlings- og innovasjonsarena. Enheten har ansvar for Fremtidens
kommuner – Arendalskonferansen og bidrar tungt i gjennomføringen av Arendalsuka.
Enheten har ansvar for Eureka kompetanse som gjennom Interreg prosjektet KOBRA
(Kompetansebasert regional analyse) skal styrke rollen som bidragsyter til næringslivets
fremtidige kompetansebehov.
Enheten har ansvaret for kommunens kommunikasjonsvirksomhet og –strategi, herunder
kommunens tilstedeværelse på innbygger- og ansattportal, i sosiale medier og på
kommunens fysiske servicesenter i Arendal kultur- og rådhus.
Arendal kommune ser verdien av å utvikle nasjonale og internasjonale arenaer som
Fremtidens kommuner, Arendalskonferansen, Arendalsuka og TedX Arendal. Arenaene
trekker kompetanse til regionen og bidrar til å styrke innovasjons- og omstillingsevne.
Engasjementet rundt arenaene er stort både fra befolkning og næringsliv, og trekker også et
stort antall tilreisende til regionen. Innovasjon og kompetanse skal bidra til at kommunen
ytterligere styrker sin evne til å lede, utvikle og drive arenaer og nettverk som gir verdi for
kommunens virksomhet.
Enhetens budsjett for 2017 er foreslått redusert fordi kompetansemidler er overført fra
Eureka kompetanse til Stab Helse/Levekår og Stab Oppvekst.
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Arendal Voksenopplæring
Arendal Voksenopplæring (AVO) tilbyr opplæring for voksne innen følgende områder:
•
•
•
•

Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring samt andre kvalifiserende tiltak for voksne
innvandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand; norskopplæring for voksne og enslige
mindreårige asylsøkere (Introduksjonsloven):
Spesialundervisning for voksne (Opplæringsloven § 4 A-2)
Grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1)
Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Enheten vil videreføre sin satsing på utviklingsarbeid, opprettholdelse av høy kvalitet i
eksisterende opplærings- og kvalifiseringstilbud, samt samarbeid med eksterne aktører innen
offentlig, privat og frivillig sektor. AVO vil fortsette å tilby skolens deltakere tilpassede
opplæringstilbud som tar utgangspunkt i den enkeltes faglige forutsetninger og overordnede
mål om overgang til arbeid eller videre utdanning.
Den økonomiske rammen ved AVO er firedelt – kommunal rammeoverføring, statlige
tilskudd, refusjoner fra andre kommuner og etater samt kursavgift fra deltakere uten rett på
gratis norskkurs. De økonomiske rammene er ikke forutsigbare siden de styres av følgende
forhold:
•
•
•
•

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

Enhetens økonomiske ramme er foreslått uendret i handlingsprogramperioden.

Østre Agder Sekretariat
Kommunereformprosessen har vist at det er behov for å drøfte gjennom hvilken funksjon
interkommunalt samarbeid skal ha for hver enkelt kommune i Østre Agder. Gjennom
prosessen ble det dokumentert at mindre kommuner for sin videre eksistens er avhengige av
tett samarbeid med andre kommuner på mange felt. De to store kommunene har så langt
vurdert at de har fordeler av å levere noen tjenester sammen med andre kommuner. Nå
stilles det spørsmål om disse tjenestene prises i forhold til hvilke ekstrakostnader
samarbeidet medfører og om finansieringsnøklene ivaretar forskjellen i inntektsnivå pr.
innbygger mellom store og små kommuner.
Styret i Østre Agder har initiert en gjennomgang av hva vi samarbeider om og hvilke
modeller samarbeidene styres gjennom. Intensjonen fra styret er å legge til rette for en
drøfting av interkommunalt samarbeid i hver enkelt kommune med sikte på å avklare hvilke
oppgaver de ønsker ivaretatt gjennom Østre Agder, hvilke oppgaver som løses med
vertskommuneløsninger og hva som heller bør løses av hver enkelt kommune.
Erkjennelsen er at det er lett å ty til interkommunale løsninger når samfunnsutviklingen eller
nytt lovverk stiller krav til kommunen om å løse nye oppgaver eller dekke økte behov. Styret
ønsker nye samarbeidsløsninger må bygge på et grundig forarbeid som sannsynliggjør at en
felles løsning blir bedre (økonomisk, kvalitetsmessig eller kapasitetsmessig) enn om
løsningen hadde blitt løst av den enkelte kommune.
Østre Agder vil i fireårsperioden bidra til å samordne kommunenes satsing på
velferdsteknologiske løsninger. Bakgrunnen for satsingen er en oppfatning av at felles
satsing på dette felt gir robuste leveranser og at den krevende implementeringen av nye
løsningene blant brukere og medarbeidere styrkes ved å gjøre satsingen i fellesskap. Takten
vi tar i bruk nye teknologiske løsningen må økes. Små spredte utprøvingsprosjekt må
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erstattes av helhetlige satsinger på nye løsninger som forenkler hverdagen for brukere og
medarbeidere.
Østre Agder spiller en viktig rolle for å samordne regionen overfor sentrale myndigheter.
Viktige oppgaver framover blir blant annet å bidra til hurtig realisering av nytt fengsel.
Likeledes vil infrastrukturutbygging i form av vei, jernbane, havn og flyplass kreve felles
innsats. Det å skape fortgang i planleggingen av Grenlandsbanen er en sentral oppgave for
hele regionen.
Enhetens økonomiske ramme er foreslått økt i tråd med oversikten over.

7.3

Stab Samfunnsutvikling

Næringsutvikling
Offensiv arealtilrettelegging, rask byggesaksbehandling og tilrettelegging av teknisk
infrastruktur er, sammen med et rikt kultur- og idrettstilbud og generelt gode offentlige
tjenester, de viktigste offentlige virkemidlene for å legge til rette for privat investeringsvilje.
Deler av Arendals næringsliv er initiativrikt og oppnår gode resultater. Samtidig har
Telemarksforsking slått fast at Østre Agder som region har en langt svakere
arbeidsplassutvikling enn landet for øvrig.
I de kommende år legger administrasjonen opp til å møte næringslivets behov på en åpen og
offensiv måte, med vekt på dialog, nettverksbygging og effektiv saksbehandling. Det legges
opp til å supplere Strategisk næringsplan for Østre Agder med en lokal næringsstrategi for
Arendal utviklet i tett dialog med Arendal Næringsforening.
Rådmannens ambisjon er, i løpet av handlingsprogramperioden, å kunne tilby en
saksbehandlingstid på arealplan- og byggesaker på linje med de beste sammenliknbare
byene i landet.
Arrangementene Arendalsuka og TedX har utviklet seg til å bli to viktige arenaer for
næringslivet. Arendalsuka gir vårt lokale næringsliv tilgang til sentrale nasjonale politikere på
en helt unik måte. Flere bedrifter har benyttet denne anledningen til å fremme saker som er
viktige for dem. TedX har utviklet seg til en populær arena for deling av gode ideer og som
inspirasjonskilde for bedriftenes ansatte. Begge arrangementene videreføres i 2017 med
kommunale bidrag.
Delmål: Fremstå som en forutsigbar og effektiv samarbeidspartner for Næringslivet
De faste møtene mellom Arendal Næringsforening og kommunens politiske og administrative
ledelse vil bli videreført i kommende periode. Rådmannen vil sammen med komiteleder ta
initiativ til at bystyrets kultur-, miljø og næringskomité gjennomfører klynge/bransjebaserte
besøk/møter med bedrifter.
Delmål: Tilby konkurransedyktige næringsarealer for eksisterende næringsliv og for
tilflytting av nye bedrifter
I tillegg til de pågående og planlagte utbyggingene i kunnskapshavna er det private arealer
på Vindholmen. Eiendomsforholdet på Vindholmen er nå avklart og reguleringsplanarbeid er
igangsatt med tanke på å transformere området til et område for både boliger og næringsliv.
APL-NOV har nylig ferdigstilt en ny testhall her som vil få stor betydning for bedriften og dens
underleverandører.
Planlegging og tilrettelegging av nye næringsarealer i Stoa/Bråstadområdet prioriteres
gjennom ferdigstillelse av Kommunedelplan for Agderparken Nord (Stoa – Bråstad) vinteren
2017. Dette følges opp med en parallell detaljregulering av et første utbyggingsområde i regi
av Arendal Eiendom KF.
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Videreutvikling av Eydehavn havn/næringsområde prioriteres også tilrettelagt for utbygging.
Det er igangsatt arbeid med å få på plass en ny vegtrasé fra Neskilen frem til Nitridveien.
Vegen er tenkt etablert med nye næringsareal på begge sider. Dette skjer i fellesskap med
Aust-Agder fylkeskommune og næringsaktørene i området.
Et nytt næringsområde ved Heftingdalen med god tilknytning til framtidig E18 har fått
godkjent reguleringsplan og vil være klart for utbygging når ny E18 står klar i 2018.
Froland og Arendal kommuner har sammen med Arendal Fossekompani tatt initiativ til en
planprosess med formål å få etablert ny vegforbindelse mellom Arendal Lufthavn Gullknapp
og FV42, med nye næringsareal langs veien beliggende i Froland og Arendal kommuner.
På Strømsbusletta og Myrene legges det til rette for transformasjon til kombinert formål
kontor/handel og boligfortetting. Reguleringsplan for Strømsbusletta er godkjent.
Reguleringsarbeidet på Myrene er nå integrert i et felles kommunedelplanarbeid for Myrene
– Rånaskogen. Et førsteutkast forventes fremlagt til politisk behandling sommeren 2017.
Delmål: Utvikle konkurransefortrinn innenfor bærekraftig næringsutvikling
Arendal kommune er også initiativtager og partner i «Klimapartner», som er et
nettverksprosjekt hvor offentlige og næringslivspartnerne forplikter seg til å kartlegge/måle
sine klimautslipp og til utarbeide plan for reduksjon av disse klimautslippene. Formålet med
Klimapartner er å støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende
næringslivsaktører på Agder. Kommunens partnerskap videreføres i 2017.
Ut over dette jobber kommunen og forskningsmiljøene i regionen sammen om å utvikle et
nettverk innenfor området «Blå Vekst», som er et av regjeringens satsingsområder for
omstilling av næringslivet. Nettverket består nå av 11 av 13 kystkommuner på Agder.
Nettverket fokuserer på tett samarbeid med næringslivet, nye idehavere, offentlige
myndigheter og forskningsmiljøer med tanke på etablering av nye arbeidsplasser innen
blå/grønne næringer.
Delmål: Styrke offentlige og private virksomheter i Arendalsregionen
Rådmannen vil i handlingsprogramperioden legge stor vekt på å beholde Arendal som
administrasjonsby for regional stat og fylkeskommune.
Det vil i handlingsprogramperioden fortsatt bli jobbet både administrativt og politisk for å
beholde Sørlandets Sykehus HF Arendal som et fullverdig akuttsykehus.
Den viktigste ressursen i offentlige og private virksomheter er de ansattes kompetanse.
Gjennom fokus på livslang læring og innovasjon vil kommunen i samarbeid med andre
kommuner og næringslivet være en viktig tilrettelegger. De ulike aktørene tilknyttet Sørlandet
Kunnskapshavn vil være sentrale bidragsytere. Prosjektene KOBRA og Byregionprogrammet
vil være sentrale i denne satsingen.
Delmål: Styrke Arendal posisjon som etableringssted for kompetansebasert
Næringsliv
I Sørlandet Kunnskapshavn er det dannet et sterkt cluster innenfor bygg- og anleggsteknisk,
maritim engeneering, rådgivning og utførelse. I tillegg er det samlet bedrifter knyttet til IT.
Arendal kommune vil være en pådriver i arbeidet med å utvikle synergier fra disse miljøene.
I Sørlandet Kunnskapshavn er det i samarbeid med Etablerersenteret IKS bygget opp et
vekstmiljø av kunnskapsbedrifter som består av små bærekraftige bedrifter og
kompetansemiljøer. Aktørene i dette vekstmiljøet samarbeider med hverandre og med
regional forvaltning og aktuelle
innovasjonsaktører kan stimulere til utvikling av nye bærekraftige arbeidsplasser, prosjekter
og ideer
Etablerersenteret IKS er nylig utvidet til de fire kommunen Arendal, Grimstad, Froland og
Tvedestrand. Etablerersenteret vil i handlingsprogramperioden videreføre samarbeidet med
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Universitetet i Agder om gründerskap. Fokuset vil i løpet av handlingsprogramperioden
utvides til også å omfatte knoppskyting i små- og mellomstore bedrifter.
Delmål: Styrke Arendal som opplevelsesby og reisemål
Agder har vedtatt en regional reiselivsstrategi. «Best på barn» er et hovedstrategien.
Kommende år vil denne strategien bli fulgt opp gjennom ulike lokaler handlingsplaner.
Arendal kommune vil følge opp dette på best mulig måte, i første omgang som en oppfølging
av Strategisk Næringsplan for Østre Agder.
Den viktigste arenaen for produktutvikling for byens reiselivs- og opplevelsesnæring har de
siste årene vært reiselivs-clusteret Arena Usus, hvor flere lokale reiselivsbedrifter er med.
Arena Usus er nå avsluttet som prosjekt. Klyngen videreføres i det nyetablerte selskapet
USUS AS. Dette selskapet erstatter Visit Sørlandet og prosjektet Arena USUS.
Regjering forventes å opprette Raet nasjonalpark vinteren 2016/2017. Arendal kommune
leder et arbeid med formål å etablere et besøkssenter på Hove. Tilknyttet dette vil det bli
iverksatt ulike initiativ for involvere/inspirere næringslivet og sivilsamfunnet til
produktutvikling/opplevelser basert på Nasjonalparken. Vitensenteret Sørlandet skal ha en
sentral rolle i dette arbeidet.
Markedsføring av Arendal vil fortsatt foregå gjennom landsdelselskapet USUS AS under
avdelingen Vist Sørlandet, Arendal.com, Arendal.kommune.no og Turistkontoret, samt ved
bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter og nye applikasjoner til Smart-telefoner.
Opplegget med sommeråpent turistinformasjon i Kloa vil bli videreført i
Handlingsprogramperioden.
Med tanke på en best mulig håndtering av Cruisebåtanløp til byen er i det opprettet et tett
samarbeid mellom Arendal Havnevesen KF, Arendal Næringsforening, Arendal By AS og
Turistkontoret. Dette vil bli videreført i 2017.
Utviklingen av Arendal som destinasjon foregår forøvrig i et tett samarbeid mellom
Turistkontoret, Arendal By og Arendal Næringsforening.
Delmål: Videreutvikle handelsbyen Arendal
Videreutvikling av handelsbyen Arendal vil fortsatt foregå på 3 supplerende arenaer:
1. Arendal sentrum inklusive Barbu, Kittelsbukt, Strømsbusletta og Ormetjern – Arbeidet her
vil foregå i tett samarbeid med Arendal By AS.
•

Byutviklingsprosjektet Levende Lokaler fokuserer særskilt på å vitalisere tomme
lokaler i det historiske bysentrum. Det nasjonale senteret for Design og Arkitektur
(DogA) har invitert med Arendal i et nasjonalt pilotprosjekt sammen med Lærdal og
Tromsø. Prosjektarbeidet foregår lokalt gjennom et samarbeid mellom Arendal By
AS, Arendal Kulturforum, Med Hjerte For Arendal og Arendal kommune.

2. Agderparken Stoa med fokus på fortetting i gamle Stoa og Stoa Vest
•

Transformasjon av det tomme Ica-lageret til handelsareal forventes ferdig i 2017. Det
samme gjelder en utvidelse av Stoa Vest mot syd. Begge prosjektene er i tråd med
gjeldende Regional plan for handel og senterstruktur.
3. Handels- og servicetilbud i boområdene med fokus på styrking av bydels- og
lokalsentrene.
•

Ivaretas i handlingsplanperioden gjennom det pågående regionale Areal- og
transportplanarbeidet hvor det legges opp til etablering av en fremtidsrettet
lokalsenterstruktur.
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Delmål: Sikre og videreutvikle landbruksnæringen
Vedtatt Landbruksplan 2014-2017 følges opp med fokus på følgende 4 innsatsområder:
Kulturlandskapet:
•
•

Følge opp beiteplanen fra 2012
Evaluere de prioriterte områdene i det regionale miljøprogrammet

Landbruksrelatert næringsutvikling:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunal medfinansiering i landbruksbygg
Bioenergi og flisprodukt
Inn på tunet
Utvikling av gårdsprodukter og gårdsutsalg
Økt produksjon av grønnsaker, bær og juletrær
Følge opp arbeidet med ny trace for E18 Arendal Tvedestrand med fokus på
konsekvenser og muligheter for landbruksnæringen og grunneierne
Oppgradering av kommunale og fylkeskommunale veier for tømmertransport

Miljøvennlig landbruk:
•

Tiltak for å bedre kvaliteten på bekker og vann prioritert gjennom Vanndirektivet

Interessekonflikter – primærprodusent og befolkning:
•
•
•
•
•

Evaluere kjerneområde for landbruk
Gjennomgå verdiklassifisering av jordbruksarealer
Oppdatere oversikten over dyrkbar jord
Utarbeide forslag til ordning hvor omdisponering av dyrket areal kompenseres ved
nydyrking eller ved avsetting av midler til nydyrking
Forvaltningsplan for grågås

Internasjonalisering
Kravet til omstilling og evne til å tilpasse seg samfunnets internasjonalisering blir større. Vårt
næring liv blir i økende grad internasjonalisert og vår befolkning blir mer og mer sammensatt,
med erfaring og kunnskap fra liv over store deler av kloden. Det gir utfordringer, men også
gode muligheter for å videreutvikle Arendal som en moderne og utadvendt by.
Administrativt følges dette arbeidsområdet opp med begrensede ressurser. Det er primært
kommuneplanlegger/beredskapskoordinator som følger opp disse målene (ca. 5 % årsverk),
sammen med klima- og miljørådgiver vedr. FN-byen og kulturnettverket vedr. Ubuntu.
Delmål: Styrke Arendals posisjon som Norges FN-by
Kommunens markante satsing på reduksjon av klimagassutslipp, klimanøytral
kommunevirksomhet og utvikling av Lavutslippsamfunnet har høstet anerkjennelse, både
nasjonalt og i FN-systemet, og har bidratt til å forsterke Arendals posisjon som Norges FNby.
De neste årene legges det opp til å fortsette denne satsingen. FN-by prosjektet ble evaluert
og nytt mandat utarbeidet høsten 2016. Prosjektet blir videreført med en uendret årlig
ramme.
Delmål: Regionen er attraktiv for internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse
Delmål: Være i landstoppen i forhold til innvandrere og flyktninger i arbeid
Kommunen bidrar med en begrenset ressurs for å opprettholde nettverket Ubuntu. Dette
bidrar til å inkludere utenlandske arbeidstagere i et sosialt fellesskap. Bedrifter med denne
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typen arbeidskraft bidrar økonomisk/praktisk til nettverket. Kommunens ressurs
opprettholdes uendret i handlingsprogramperioden.
Arendal Voksenopplæring har med lokalisering i Sørlandet Kunnskapshavn en fremskutt rolle
i kommunens satning på regional kompetanseutvikling. Vi ser at samlokalisering av
Voksenopplæring og ulike kompetansebedrifter har gitt positive synergieffekter, bl.a.
aktivisering av de betydelige ressursene innvandrere og flyktninger representerer.
Delmål: Drive utviklingsarbeid med sikte på effektivisering av offentlig sektor,
kunnskapsheving og bærekraftig utvikling
Kommunen vil også i kommende handlingsprogramperiode engasjere seg i utviklingsarbeid i
Rezekne i Latvia i samsvar med intensjonene i internasjonal plattform. Det er særlig innen
helsesektoren samarbeidet er aktivt. Arbeidet fortsetter å vedvare ut
handlingsprogramperioden.
Engasjement i Interregprosjektet KOBRA (kompetansemegling for næringslivet) videreføres
de to første årene i handlingsprogramperioden.
Gjennom Agder Internasjonale fagråd vil det bli arbeidet med å spre kunnskap om aktuelle
finansieringsordninger og prosjektmuligheter tilknyttet kompetanseutvikling på tvers av
landegrenser. Kommunens utgangspunkt for prosjektdeltagelse er å legge inn
arbeidsoppgaver som vi allerede er i gang med som egenandel for på den måten å unngå
behov for økte økonomiske forpliktelser.
Det legges opp til å videreføre engasjementet i Union of Baltic Cities (UBC).
Gjennom Byregionprosjektet og oppfølgingen av Strategisk næringsplan for Østre Agder
deltar kommunen i et skandinavisk forskningsprosjekt som skal se nærmere på
forutsetningene for utviklingen av regionale vekstkulturer.
Lokaliseringen av Sørlandets Europakontor i Kunnskapshavna bidrar allerede positivt med
tanke på utvikling av internasjonale samarbeidprosjekt både for offentlig sektor og
næringslivet. Dette vil rådmannen forsøke å forsterke i 2017.

Samferdsel og infrastruktur
De to største utfordringene på dette feltet er fortsatt trafikksikkerheten på den gamle E18
mellom Tvedestrand og Arendal og de tiltagende kapasitetsproblemene på Kystveien øst for
sentrum. Fortsatt vekst og utvikling forsterker utfordringene og behovet for bedre løsninger
øker. 1 til 1½ % folketall vekst pr. år gir 4.000-6.000 nye innbyggere på ti år med det økte
transport- og tjenestebehov dette genererer.
Reguleringsplan for nye E18 Tvedestrand-Arendal ble vedtatt i kommunene mai 2014. Nye
Veier har i 2016 overtatt gjennomføringen av prosjektet. Finansieringen er på plass og
oppstart av byggearbeider forventes tidlig 2017 med ferdigstillelse 2019. Den viktigste
oppgaven de nærmeste år er å jobbe for at 4-feltsveg blir forlenget fra Harebakken til Stoa
som en del av prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Det er høsten 2016 tatt initiativ til
igangsetting av reguleringsplanarbeid for strekningen i et samarbeid mellom Nye Veier,
Statens Vegvesen, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune. Kommunens politiske
og administrative ledelse vil følge dette arbeidet nøye og spille på lag med Aust-Ager
fylkeskommune i det videre påvirkningsarbeidet mot departement og Storting for å få
finansiering på plass.
Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune fikk i 2012 utarbeidet et supplerende
forstudie av fremtidig transportsystem i Arendal. Forstudiet har analysert de mest relevante
alternative transportsystemene som kan løse kapasitetsutfordringene og sett nærmere på
hvordan disse best kan knyttes opp mot ny E18. Dette arbeidet ble tatt videre i 2015
gjennom oppstart av et 3-årig felles areal- og transportplanprosjekt sammen med Aust-Agder
Fylkeskommune og kommunene Froland, Grimstad og Tvedestrand. Forslag til regional
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areal- og transportplan med et tilhørende forslag til Bypakke Arendal forventes sluttbehandlet
i løpet av høsten 2017.
I tillegg til hovedveinettet som i stor grad består av E-18 og fylkesveier i kommunen, har
Arendal kommune ansvar for ca. 250 km med kommunale veier. Dette veinettet benyttes av
kommunens innbyggere mellom hjem, skole og arbeid. Kommunedelplan for
Trafikksikkerhet, som ble revidert og vedtatt tidlig høsten 2016, har foreslått en rekke
trafikksikkerhetstiltak på vegnettet i kommunen. Disse tiltakene iverksettes løpende i takt
med bevilgede midler og statstilskudd. Det legges nå opp til en årlig politisk rapportering om
status/revisjon av prioriteringer, fortrinnsvis tilknyttet handlingsprogramprosessen.
Delmål: Kollektivtilbud i Arendals-området skal være tilgjengelig og ha høy frekvens
Som en del av det regionale areal- og transportplanarbeidet vil administrasjonen fortsette å
bidra til planlegging av nye busstopp med universell utforming. Samtidig vil det også bli
prioritert kollektivframkommelighet ved vurdering av planforslag i andre områder.
Delmål: I fremtiden erstatter sykkelbruk bilen på korte transportetapper
Oppfølging av Kommunedelplan for sykkel skjer ved gjennomføring av konkrete
utbyggingsprosjekter først og fremst i regi av Aust-Agder fylkeskommune og Vegvesenet. Ut
over dette har fylkeskommunen avsatt 1 mill. kroner pr. år for å ivareta Sykkelbyprosjektet i
Arendal og Grimstad.
Også tiltak foreslått i Kommunedelplan for trafikksikkerhet vil kunne bidra til økt sykkelbruk.
Disse prosjektene gjennomføres av kommunen selv med statlige tilskuddsmidler.
En bypakke Arendal vil kunne gi betydelige bidrag til en forsert tilrettelegging av
fremkommelighetstiltak for transportsykling.
Delmål: Lokalveinettet skal være sikkert, velfungerende og ha tilstrekkelig kapasitet.
E18 skal ha 4 felt gjennom hele kommunen
Administrasjon og politisk ledelse vil, i samarbeid med Nye Veier, bidra aktivt i
arealplanarbeidet knyttet til å forlenge ny firefelts E18 Tvedestrand-Arendal helt frem til
Grimstad.
Delmål: Arendal Lufthavn Gullknapp skal være en tidsmessig flyplass for
næringslivets behov. Landsdelens flyplass Kristiansand Lufthavn Kjevik
videreutvikles
Kommunen støtter aktivt opp under landsdelens innsats for videre utvikling av rutetilbudet
ved Kjevik. Videre utbyggingen av Arendal Lufthavn Gullknapper ivaretas av Gullknapp AS
uten ytterligere
kommunale tilskudd. Sammen med Arendal Fossekompani AS har Froland og Arendal
kommuner høsten 2016 tatt initiativ til oppstart av et felles kommunedelplanarbeid for å
tilrettelegge nye vei fra FV42 inn til flyplassen. Planen forventes vedtatt vinteren 2017/2018.
Delmål: Jernbanen skal ha en sentral rolle i fremtidens transportsystem i
Arendalsregionen
Jernbanetilbudet har begrensede utviklingsmuligheter innenfor rammen av eksisterende
infrastruktur i Arendal. Kommunen har derfor støttet opp under det regionale arbeidet vedr.
en ny kystnær jernbane på Sørlandet. Kommunen følger gjennom Østre Agder-samarbeidet
nøye opp Jernbaneverkets arbeid med Konseptvalgutredningen for Grenlandsbanen
(Porsgrunn-Brokelandsheia). Det vil i vinteren 2016/2017 bli arbeidet for å få etablert en
erkjennelse i Jernbaneverket for den regionale betydningen Brokelandsheia vil ha som
fullverdig stasjon på den nye banen.
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Delmål: Videre utvikling av Eydehavn og næringsområdet skal bidra til økt vekst i
Kommunen
Utvikling av Eydehavn havn er avhengig av etablering av planlagt veiforbindelse til Neskilen
og arealtilrettelegging. Arendal Havnevesen KF vil jobbe videre med å utvikle Eydehavn som
rigghavn.
Tidlig i 2015 presenterte Aust-Agder Fylkeskommune i samarbeid med Arendal og
Tvedestrand kommuner en overordnet vurdering av hvordan Eydehavn havn best kan
knyttes til ny E18 Tvedestrand-Arendal. Utredningen pekte på en tilknytning til E-18 krysset
ved Longum som beste alternativ.
Det er sommeren/høsten 2016 tatt initiativ fra fylkeskommunen om et finansieringssamarbeid
tilknyttet planlegging og bygging av en nye vegtrasé fra Neskilen frem til havna. Bystyret
behandlet sak om dette høsten 2016. Avtaler forventes å være på plass sent høsten 2016.
Reguleringsplanarbeidet forventes gjennomført i løpet av 2017 og bygging i 2018/2019.

Klima og miljø
Klimautfordringene er store og økende. Av den grunn er handling lokalt og globalt nødvendig
for å skape en utvikling som kan tilpasse ressursbruk til klodens bærekraft. Arbeidet med å
redusere klimagassutslippene foregår på kort sikt ved å erstatte fossile utslippskilder med
klimanøytrale løsninger. Arendal kommunes bygg ble oljefri i 2015. Det er primært
kommunens bilpark som vil ha hovedfokus for utslippskutt i handlingsprogramperioden.
På lengre sikt arbeides det gjennom arealplanlegging med å legge til rette for et
Lavutslippssamfunn, hvor transportbehovet er minimert, og hvor det legges godt til rette for
kollektive transportløsninger. Klimahensynet er avgjørende for Areal- og
transportplanarbeidet for Arendalsregionen
Kommunen utarbeider årlig klimaregnskap for kommuneorganisasjonens virksomhet. For å
kompensere for kommunens klimautslipp vil det i planperioden bli kjøpt klimakvoter
tilsvarende utslippene. Dette er innarbeidet i budsjettet. Utkast til revidert Klima- og
energiplan vil bli behandlet høsten 2016.
I planperioden vil det igangsettes miljøtiltak (tildekking) vedr. forurensede sedimenter i
Kittelsbukt og Pollen. Kittelsbukt igangsettes og ferdigstilles i 2016. Tilskudd til prosjektering
og tildekking er bevilget fra Miljødirektoratet.
Det er søkt om støtte til å lage tiltaksplaner for opprydding i Pollen og Barbubukt i 2017.
Oppstart opprydding blir tidligst 2018.
Delmål: Som samfunnsutvikler er kommunen partner, eier eller informasjonsformidler
i miljøarbeidet. Kommunikasjon og kunnskapsformidling om mer bærekraftig utvikling
og de valgmuligheter næringsliv, organisasjoner og innbyggerne har, skal være
sentralt for å nå klima, energi og miljømål
Innenfor rammen av egen arbeidsinnsats og tilskuddsmidler vil administrasjonen videreføre
arbeid med ulike prosjekter med fokus på klima, energi og miljø. Det legges også opp til å
videreføre deltagelse i Klimapartnere. Det vil også bli lagt vekt på videreutvikle nettbasert
klima- og miljøinformasjon via kommunens hjemmeside og Facebook.
Arbeidet med å få kommunens enheter Miljøfyrtårnsertifisert vil fortsette i planperioden.
Kommunen vil i hele handlingsprogramperioden forsøke å arrangere en årlig konferanse
tilknyttet «kommunene og det grønne skiftet» under paraplyen «Arendalskonferansen
fordypning».
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Delmål: Som forvaltningsmyndighet skal kommunen bidra som
beslutningstagergjennom aktivt bruk av lovverk, forskrifter, planer og retningslinjer til
en samfunnsutvikling som ivaretar klima, energi og miljøhensyn
Kommunen vil bruke myndighet etter plan- og bygningsloven for å bidra til redusere
energibruk og utslipp av klimagasser ved å tilrettelegge for Lavutslippssamfunnet. For øvrig
legges det opp til videre oppfølging av kommunens klimahandlingsplan og strategier
gjennom den løpende saksbehandlingen. Det er etablert en egen tilskuddsordning for
Passivhus hvor private husbyggere kan få tilskudd tilsvarende halve byggesaksgebyret.
Kommunen er med i den nasjonale kampanjen Oljefri.no. I planperioden vil det fortsatt bli gitt
veiledning og råd vedr. utfasing av private oljetanker.
Delmål: Som tjenesteleverandør skal Arendal kommune lede an og legge grunnlag for
et sa funn der innbyggerne kan gjøre gode klima, energi og miljøvalg. I egen
virksomhet skal kommunen gå foran i valg av bærekraftige løsninger
Det er fortsatt store muligheter for å redusere energiforbruket knyttet til kommunens
bygningsmasse. På sikt bidrar tiltak vedr. energiøkonomisering til bedre driftsøkonomi og
dermed til å utvikle kommunen i retning av Lavutslippssamfunnet.
Eiendomsforetaket vil følge opp dette i samråd med kommunens klima- og miljøkompetanse.
Siste kommunal oljekjele er faset ut. Eiendomsforetaket har i samarbeid med klima- og
miljørådgiver utarbeidet et eget strategisk Miljødokument. Dette vil bli lagt til grunn for
foretakets arbeid i handlingsprogramperioden.
Arendalssamfunnet har høy grad (97 %) av gjenvinning av avfall. Kommunen vil i økende
grad benytte livsløpsanalyser og klimaperspektiv som grunnlag for egne anskaffelser. Det er
behov for å en sterkere prioritering av kommunens innkjøpsfunksjon relatert til grønn innkjøp.
Leasing og innkjøp av ladbare kjøretøy vil øke.
ZERO har i et kunnskapsnotat lansert Arendal som en solby (kartlagt potensial for en storstilt
satsing på solenergi). Dette er innarbeidet både i Eiendomsforetakets Miljødokument og i
forslag til revidert Klima- og energiplan.
Satsingene; Beintøft, som er gå og sykle til skolen-aksjon, Aksjon Rydd strand, økt antall
elbiler i kommunale tjenester og Reklame-nei-takk videreføres i planperioden.
Sykkelbyen Arendal er, sammen med Grimstad, Aust-Agders sykkelbyer. I planperioden blir
det fokus på hverdagssykling, sykkelparkeringer, utbedring av sykkel- og gangveier, sykle til
jobben og andre kampanjer tilknyttet økt bruk av sykkel som transportmiddel.

Samfunnssikkerhet
Kommunen har satt fokus på håndtering av uønskede hendelser i skoler og barnehager med
bakgrunn i de situasjonene vi har hatt i våre naboland. Det er utarbeidet en enhetlig
beredskapsplan for oppvekstsektoren hvor det angis konkrete tiltak for håndtering av slike
kriser. I handlingsprogramperioden vil det bli arbeidet med å utvikle en type varslingsanlegg
for skoler tilknyttet denne typer hendelser.
Stab Samfunnsutvikling vil i handlingsprogramperioden bruke ca. 0,5 årsverk tilknyttet
koordinering av beredskapsoppgaver.
Våre trehusmiljø er sårbare for store ukontrollerbare branner. Dette har satt forebygging av
branner i gamle trehusmiljø i fokus. I kommende handlingsprogramperiode vil det bli arbeidet
systematisk med å forebygge slike hendelser. Kartlegging av de viktigste områdene ble utført
i 2014. I 2017 vil fokuset være å fortsette å iverksette tiltak som prosjektfinansieres via
statstilskudd.
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Delmål: Gjennom aktiv samfunnsplanlegging skal Arendal kommune forebygge at
uønskede hendelser inntreffer
Kartlagte flomsoner langs vassdrag og sjø, rasfarlige områder og andre områder med
naturgitte eller menneskeskapte forhold som kan utgjøre en risiko for liv, helse og verdier
skal legges til grunn for arealplanlegging på alle nivå. Kommunen vil arbeide for å få
gjennomført en kartlegging av de risikofaktorene som enda ikke er tilstrekkelig klarlagt, felles
for disse oppgavene er at de har en kostnad som krever statlig finansiering for å kunne
gjennomføres.
Det er utarbeidet et helhetlig opplegg for ROS analyser tilknyttet arealplanlegging. Dette
legges til grunn for videre ROS-arbeid kommende år. Ut over dette vil det i
handlingsprogramperioden bli lagt ekstra vekt på å sikre at det i alle nye arealplaner er avsatt
tilstrekkelig kapasitet i flomvannløp og fordrøyningsmagasin i utsatte nedslagsfelt, og at det
er tatt tilstrekkelig hensyn til deponering av snø ved store snøfall.
Delmål: Som samfunnsaktør skal Arendal kommune være i beredskap og kunne
håndtere konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet
En helhetlig beredskapsplan skal ferdigstilles høsten 2016. I november 2016 avholdes en
beredskapsøvelse etter initiativ fra Fylkesmannen. I 2017 bli det bli arbeidet med
forbedringer av kommunens beredskapsplanverk basert på erfaringene fra øvelsen.
Delmål: Arendal kommune skal ha et praktisk, oppdatert og godt planverk for å
håndtere konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet
Kommunens beredskapsplanverk gjennomgås løpende og er et dynamisk verktøy i forhold til
endringer i eksterne og interne forhold. Det vil bli lagt vekt på å gjøre planverket til et nyttig
redskap i en aktuell krisesituasjon.
Beredskapsarbeidet er koplet sammen med kommuneplanarbeidet for å sikre kontinuerlig
fokus og prioritet.
Delmål: Arendal kommune skal tilrettelegge for produksjon av trygge tjenester til
innbyggere, besøkende og næringsliv
Kommunen vil i løpet av 2017 ferdigstille beredskapsplanverket for helse- og
levekårssektoren.
Delmål: Tilstrekkelig og korrekt informasjon skal formidles til innbyggere, presse og
andre om forebyggende arbeid for økt samfunnssikkerhet, når det oppstår fare for
uønskede hendelser eller når en krisesituasjon er oppstått
Det er utarbeidet en egen plan for informasjonsberedskap med underordnede dokumenter. I
vår nye hverdag preget av sosiale medier er informasjonsarbeidet stadig viktigere i en
krisesituasjon.
Kommunen vil i det løpende arbeidet med revisjon av beredskapsplanen og i øvelser legge
stor vekt på samordning av informasjonsplaner innad i kommunen og i forhold til
samarbeidende aktører.

Arealforvaltningen
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for bystyret til å avklare hvilke
planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et
viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal
prioriteres. I tillegg til kommunens egne arealplaner skal planstrategien omhandle alle typer
planer og større utredninger som skal utarbeides av kommunen selv.
Bystyret er lovpålagt å ha vedtatt en revidert/ny planstrategi innen utgangen av det første
valgåret, Arendal Kommuneplanutvalg vedtok derfor å legge Forslag til Planstrategi for
Arendal kommune 2016-2019 ut til offentlig ettersyn våren 2016. Bystyret skal sluttbehandle
denne høsten 2016.
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Hovedmål: Med perspektiv på klimautfordringer og folkehelse er utvikling av
Lavutslippsamfunnet et mål for arealplanleggingen, i samsvar med nasjonale og
regionale føringer
Arendal kommune ønsker vekst i folketall og arbeidsplasser gjennom å satse på attraktive
boligområder og boliger, en offensiv næringspolitikk og en bred kultursatsing
Dette skal i et arealperspektiv gjøres i balanse mellom utvikling og vern. Det må settes av
tilstrekkelig med areal til næringsformål, boligformål og tjenesteytende formål, samtidig som
en sikrer naturgrunnlaget, kulturmiljø, idretts- og friluftsområder
Utvikle Lavutslippsamfunnet med fokus på klima og helseforebygging
I arealplansammenheng handler tilrettelegging for Lavutslippsamfunnet om å redusere
samfunnets transportbehov, om arealeffektivitet og om å tilrettelegge for utvikling av
knutepunkt/lokalsentre langs kollektivakser og økt bruk av sykkel som transportmiddel.
Helseforebygging handler om god arealplanlegging dvs. å planlegge for trivsel, som for
eksempel å legge til rette for gode møteplasser, for god estetikk, for grønne lunger, for idrett
og friluftsliv, for tilpassede boliger med livsløpsstandard, for flere leiligheter for husholdninger
bestående av enslige og par, for universell utforming, m.m. Disse planprinsippene er lagt til
grunn for arbeidet med en Areal- og transportplan for Arendal, Grimstad, Froland og
Tvedestrand kommuner. Denne vil bli førende for all kommunal arealplanlegging og
byggesaksbehandling.
Fortette med kvalitet
For å sikre at fortetting og arealeffektivisering faktisk opprettholder og øker kvaliteten i
boområdene er det avgjørende å involvere innbyggere, organisasjoner og næringsliv
tidlig i arealplanprosessene. I handlingsprogramperioden vil administrasjonen legge til
grunn dialogbaserte planprosesser for alle arealplaner som utarbeides i egen regi.
Innføre planprinsippet Liv-Rom-Hus
Prinsippet ble for første gang brukt i Arendal ved utarbeidelsen av reguleringsplan for
Barbubukt. Gjennom først å fastlegge størrelsen og plasseringen av de grønne
fellesområdene ble byggeområdene konkretisert i neste omgang. Prinsippet vil også bli
lagt til grunn for videre arbeid med Byplan Arendal 2023.
Utvikle det historiske bysentrum
I 2011 ble det startet opp et felles faglig utviklingsprogram sammen med
planadministrasjonene i byene Risør, Tvedestrand, Grimstad og Lillesand og Aust-Agder
Fylkeskommune. Gjennom fagsamlinger og workshops belyser og diskuterer kommunene
gode grep for utvikling av de historiske bykjernene. Dette arbeidet vil bli videreført i 2017 i
tett dialog med Arendal By AS.
Bruke kulturarven som en ressurs for steds- og byutviklingen
Store deler av Arendal sentrum er registrert i Riksantikvarens NB-register over særlig
bevaringsverdige bymiljø. Som del av Byplan Arendal 2023 er det utarbeidet en
kulturhistorisk stedsanalyse for byens sentrumsområde. Dette er helt i tråd med hva
riksantikvaren anbefaler for slike byområder. Analysen vil bli lagt til grunn for all
arealplanlegging i bykjernen.
Bevare store sammenhengende skog- og jordbruksområder
I handlingsprogramperioden vil særlig firefelts E18 gjennom kommunen,
boligutbyggingen på Nedenes og reiselivsutviklingen på Tromøy innebære de største
utfordringene i forhold til store sammenhengende skog- og jordbruksområder. Dette vil fra
administrasjonens side få et særskilt fokus i kommende arealplanprosesser.
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