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1 Innledning 
Tertialrapportene er i første rekke en gjennomgang og vurdering av løpende 
drift etter hhv. 4 og 8 måneder sett opp mot vedtatt budsjett. Det rapporteres 
på økonomi og personalindikatorer, og driftsenhetene vurderer økonomisk 
prognose frem mot regnskapsslutt. 
Streng vinter og sen vår har ikke ført til store problemer for kommunens 
infrastruktur. Knapt noen i Arendal opplevde strømutfall som følge av store 
snømengder, og kommunens vegnett har fungert tilfredsstillende takket være 
gode folk i sektoren. 
Befolkningsveksten har vært litt bedre de første månedene i 2018 enn i 2017, men veksten er 
fortsatt markert under målet om befolkningsøkning på nivå med landssnittet. 
Det som har preget kommunens indre liv i første tertial er først og fremst å bringe kommunens drift 
i samsvar med budsjett. 2. halvår 2017 hadde en svært negativ utvikling med hensyn til 
kommunens driftsutgifter sammenholdt med budsjett. Spesielt handlet dette om utgifter til overtid 
og ekstrahjelp. Denne trenden har fortsatt inn i 2018, og tertialrapporten her viser at problemet ikke 
er løst. 
Utfordringene med å få finansiert opp det driftsnivået kommunen har, gjør at arbeidet med budsjett/ 
handlingsplan 2019 -22 har en krevende inngang. 
På tjenestesiden har det både politisk og administrativt vært jobbet mye i 1. tertial med evaluering 
av kommunens tilbud til familier med funksjonshemmede barn, og med kommunens system for 
tverrfaglig samarbeid knyttet til tidlig innsats overfor barn med sammensatte behov og deres 
familier. Arbeidene resulterer i bystyresaker juni 2018. 
To profilerte satsinger viser gode resultater 1. tertial, det gjelder lærlingesatsingen og satsingen på 
heltid. Rapporten her dokumenterer dette. 

2 Økonomisk utvikling 
Bystyret og formannskapet får driftsrapporter hver måned og kan følge den økonomiske utviklingen 
på drift. For første tertial 2018 har rapportene vist et merforbruk på tjenestene samlet, og særlig 
knyttet itl lønnspostene. Avvikene har i noen grad sin forklaring i periodisering, men ettersom 
månedene går så blir de mer korrekte. 
Oversikten som legges frem i tertialrapporten skal være periodisert etter beste evne og vise et reelt 
avvik ift budsjettert drift. Den enkelte enhet som har et avvik vil i sin rapport gi en tilbakemelding på 
dette samt tiltak for å gå mot balanse i rammen. Tiltak vil bli iverksatt og fulgt opp i tertialrapport 2, 
høsten 2018. 
Bystyret vedtok et årsbudsjett med et negativt netto driftsresultat. Samtidig er det kjent at regnskap 
2017 ble avsluttet med en underliggende negativ driftssituasjon, dvs at løpende inntekter ikke var 
tilstrekkelig til å dekke de løpende kostnader.  
Med de forslag til endringer som fremmes av rådmannen vil netto driftsresultat forverres med 
nærmere 10 mill. kroner da det hentes inn fondsmidler til å dekke utgiftsveksten som ansees som 
nødvendig. Rådmannen prioriterer å korrigere for endringer som knytter seg til enhetenes 
driftsrammer. Det er i tillegg forhold som skulle vært justert, men som det ikke finnes dekning for. 
Dette gjelder blant annet et forventet lavere skatteanslag og en avsetning til lønnsoppgjør som 
ansees som for lavt. Disse forhold vil bli vurdert igjen i 2. tertialrapport. 
Rådmannen vil ha stort fokus på den økonomiske situasjonen og for at enhetene skal gå i balanse 
ved årets slutt. For handlingsprogram 2019-2022 vil det bli nødvendig med kraftige tiltak for å 
endre den økonomiske kursen og legge til rette for balanse i driften.  
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3 Skjema 1A - Driftsbudsjett 

Beskrivelse Periodisert 
budsjett 30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik 

i % 

Skatt på inntekt og formue  -343 297 462 -335 304 253 7 993 209 -2 

Ordinært rammetilskudd  -437 208 193 -438 485 709 -1 277 516 0 

Skatt på eiendom  -37 466 668 -37 908 345 -441 677 1 

Andre direkte eller indirekte skatter  -100 000 0 100 000 -100 

Andre generelle statstilskudd  -42 580 653 -49 239 802 -6 659 149 16 

Sum frie disponible inntekter  -860 652 976 -860 938 109 -285 133 0 

Renteinntekter og utbytte  -5 644 332 -5 867 194 -222 862 4 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  28 512 672 28 262 623 -250 049 -1 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

Avdrag på lån  27 090 000 27 124 380 34 380 0 

Netto finansinntekter/-utgifter  49 958 340 49 519 809 -438 531 -1 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk  0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger  0 12 578 12 578 0 

Til bundne avsetninger  0 790 790 0 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk  0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger  0 -1 125 751 -1 125 751 0 

Bruk av bundne avsetninger  0 -4 460 032 -4 460 032 0 

Netto avsetninger  0 -5 572 415 -5 572 415 0 

Overført til investeringsbudsjettet  2 384 178 2 016 936 -367 242 -15 

Til fordeling drift  -808 310 458 -814 973 779 -6 663 321 1 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  976 474 597 1 010 039 426 33 564 829 3 

Merforbruk/mindreforbruk  168 164 139 195 065 647 26 901 508 16 

3.1 Skatt på inntekt og formue 
Regjeringen regner med at skatteveksten blir lavere enn anslått. Skatteanslaget for 2018 fra 
statsbudsjettet var 2,4 % vekst, som senere ble justert til 1,3 % på grunn av merskatteinngangen i 
2017. I revidert nasjonalbudsjett ble vekstanslaget på årsbasis ytterligere justert ned fra 1,3 % til 
1 % vekst. Justeringen medfører reduksjon på omlag 12 mill. kroner for Arendal kommune fra 
opprinnelig budsjett. Prognoser tilsier at med justert skatteanslag vil Arendal kommune får 
kompensert 5 mill. kroner mer gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet. Netto endring av 
forventet skatt og kompensasjon vil da være i overkant av 7 mill. kroner. 
Det er knyttet usikkerhet til dette anslaget da det fortsatt er tidlig i skatteåret. De siste årene har 
skatteinngangen vært til dels betydelig høyere enn prognosene fra Finansdepartementet. 
Rådmannen vil av den grunn anbefale ikke å justere budsjettet ved 1. tertial, men avvente en 
eventuell justering ved neste tertial. 
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3.2 Rammetilskudd 
Rammetilskuddet er i prognosen redusert med 0,7 mill. kroner. Arendal kommune får imidlertid en 
økt inntektsutjevning på 5 mill. kroner. Netto betyr dette en reduksjon i skatt og ramme på 7,9 mill. 
kroner. Sett under ett foreslår rådmannen ingen endring i skatt og rammetilskuddet. 
Etter søknad til fylkesmannen er kommunen tildelt ekstra skjønnsmidler på i alt 1,275 mill. kroner til 
tre prosjekter. Budsjettet justeres for disse midlene: 

• Heltidskultur i Arendal og Grimstad, 200 000 kroner 
• Regionalt kommunesamarbeid – delprosjekt 2, Tjenesteinnovasjon og forvaltning 

(Velferdsteknologi) 700 000 kroner 
• Samskaping i Arendal – 375 000 kroner. 

3.3 Sum frie disponible inntekter 
Skatt og rammetilskudd utgjør de største postene som inngår i sum frie disponible inntekter. Andre 
store poster som inngår her er eiendomsskatt og andre generelle statstilskudd. Andre generelle 
statstilskudd er knyttet til de enkelte tjenestene og er medregnet i de aktuelle enhetenes netto 
driftsramme. Pr. 1.tertial er sum frie disponible inntekter omtrent som budsjettert. 

3.4 Netto finansinntekter/-utgifter 
Det er mottatt informasjon om at utbytte vedr. Agder Renovasjon og P-hus Vest AS vil bli 440 000 
kroner mindre enn opprinnelig budsjettert og rådmannen foreslår å justere for dette. 
Konserninterne renteinntekter samt renteinntekter knyttet til startlån følger budsjettet. Også 
utviklingen av avdragsutgifter følger budsjettert nivå. Utviklingen i rentemarkedet viser imidlertid at 
det er rom for å nedjustere renteutgiftene med 2,5 mill. kroner. 

3.5 Netto avsetninger/ overføring til investering 
Det er brukt 5,5 mill. kroner mer av fondsmidler enn det som er budsjettert på enhetene. Midlene er 
benyttet til å finansiere påløpte driftsutgifter knyttet til avsatte midler. Dette gjelder både bundne og 
ubundne midler. Det har ingen effekt på enhetenes rammer og det foreslås derfor ingen 
budsjettjustering knyttet til dette. 
I henhold til bystyrets vedtak vedr. nytt P-hus Tyholmen er det avsatt 2 mill. kroner til aksjekjøp. 
Beløpet er overført til investering og avsatt på fond slik at midlene er tilgjengelig når aksjekjøpet 
skal foretas. 

4 Skjema 1B - Netto utgifter pr. driftsenhet 
Budsjett- og regnskapssituasjonen målt mot netto utgifter er vist i skjema 1B nedenfor. 

 Beskrivelse Periodisert 
budsjett 30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik 

i % 

 Arendal  928 617 360 956 241 769 27 624 409 3 

1101 Rådmannen m/stab  347 945 592 343 767 005 -4 178 587 -1 

1102 Fellesutgifter/-inntekter  0 0 0 0 

1201 Kommunalteknikk og geodata  -14 944 775 -13 867 719 1 077 056 -7 

1202 Kultur  27 790 446 27 616 876 -173 570 -1 
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 Beskrivelse Periodisert 
budsjett 30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik 

i % 

1203 Brann  12 445 367 24 878 779 12 433 412 100 

1204 Innovasjon og kompetanse  8 235 513 8 023 593 -211 920 -3 

1205 Vitensenteret  3 889 107 2 653 606 -1 235 501 -32 

1206 Arendal voksenopplæring  17 721 640 18 025 762 304 122 2 

1207 Østre Agder  -1 105 621 -171 625 933 996 -84 

1301 Levekår  61 984 481 62 720 144 735 663 1 

1302 Koordinering mestring og rehabilitering  29 725 725 31 326 428 1 600 703 5 

1303 Tjenester funksjonshemmede  53 539 365 56 576 486 3 037 121 6 

1304 Hjemmebaserte tjenester  76 577 461 81 447 434 4 869 973 6 

1305 Institusjoner  73 541 568 82 814 670 9 273 102 13 

1306 NAV Arendal  30 605 325 30 406 722 -198 603 -1 

1307 Østre Agder krisesenter  3 768 391 2 703 619 -1 064 772 -28 

1308 Legevakten  9 890 036 11 816 732 1 926 696 19 

1309 Tjenester enslige mindreårige flyktninger  2 659 084 -2 431 517 -5 090 601 -191 

1402 Spesialpedagogiske tjenester  14 707 464 11 201 269 -3 506 195 -24 

1403 Lunderød skole og ressurssenter  7 959 801 7 049 781 -910 020 -11 

1410 Birkenlund skole  12 116 771 12 870 446 753 675 6 

1411 Asdal skole  11 998 097 13 194 517 1 196 420 10 

1412 Stuenes skole  13 547 392 14 024 314 476 922 4 

1413 Nedenes skole  11 493 295 10 634 137 -859 158 -7 

1414 Stinta skole  13 636 919 13 890 296 253 377 2 

1415 Roligheden skole  12 062 575 14 123 601 2 061 026 17 

1416 Hisøy skole  11 291 417 12 429 327 1 137 910 10 

1417 Eydehavn skole  3 824 047 3 854 145 30 098 1 

1418 Flosta skole  3 501 091 3 469 307 -31 784 -1 

1419 Moltemyr skole  12 155 924 12 574 155 418 231 3 

1420 Myra skole  6 582 958 6 704 389 121 431 2 

1421 Nesheim skole  3 374 869 4 268 007 893 138 26 

1422 Rykene skole  4 918 952 4 907 771 -11 181 0 

1423 Sandnes skole  6 360 280 6 960 068 599 788 9 

1424 Strømmen oppvekstsenter  7 327 090 7 493 956 166 866 2 

1450 Tromøy barnehagene  3 199 934 3 382 925 182 991 6 

1451 Hisøy barnehageenhet  4 120 412 4 546 452 426 040 10 

1452 Barnehager sentrum øst  3 740 586 4 165 679 425 093 11 

1453 Stinta barnehageenhet  4 684 287 4 518 186 -166 101 -4 

1454 Jovannslia barnehageenhet  4 400 177 4 456 796 56 619 1 

1455 Øyestad barnehageenhet  4 087 220 4 319 851 232 631 6 

1501 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i 
Agder  3 257 097 2 895 403 -361 694 -11 
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Skjema 1 B viser status pr. 1. tertial for den enkelte enhet i forhold til periodisert budsjett. 
Opprinnelig budsjett 2018 ble vedtatt før det forelå endelige tall for pensjonssatser AKP og KLP, og 
før lønnsoppgjør 2017 var ferdig beregnet. I tillegg var skolemodellen ikke oppdatert med siste 
elevtall fra GSI. Dette er innarbeidet i enhetenes rammer i tråd med fullmakt gitt i budsjettvedtak 
HP2018-2021. Oppsummert er det innarbeidet følgende endringer: 

• endring pensjonssatser AKP og KLP, totalt en reduksjon på 15,7 mill. kroner 
• kompensasjon for lønnsoppgjør 2017 (helårsvirkning), i sum 38,4 mill. kroner 
• skolemodell oppdatert med GSI pr. oktober 2018, totalt en økning på 2,87 mill. kroner 

Ved innarbeiding av skolemodell i enhetenes rammer er økning justert mot tilsvarende reduksjon 
på enhet 1101. Denne foreslås kompensert i 1. tertial med 2,87 mill. kroner. Reduksjon i 
enhetenes rammer som følge av endring pensjonssatser er lagt inn som disponible midler på enhet 
1102 og foreslås brukt i 1. tertial. Lønnsoppgjøret er som før kompensert over lønnsavsetningen 
på enhet 1101. 
Enhetene samlet viser et merforbruk på 27,6 mill. kroner pr. 1 tertial. Enheter som melder om 
merforbruk er først og fremst enheter innen helse og levekår. Det er satt i verk tiltak for å redusere 
dette, men enkelte enheter melder likevel om merforbruk ved årets slutt. Det henvises til 
enhetenes og tjenesteområdenes tertialrapporter for nærmere vurdering av status og iverksatte 
tiltak. 
Det jobbes fortløpende med periodisering av budsjett slik at avvikene i størst mulig grad er reelle. 
Det er likevel enkelte avvik over som skyldes periodisering og som ikke er blitt justert innen 1. 
tertial. 

4.1 Lønnsutvikling 
Lønnsutvikling - tall i 1000 kroner 

1. tertial 2016 1. tertial 2017 1. tertial 2018 

Regnskap Årsbudsjett Forbruk 
i % Regnskap Årsbudsjett Forbruk 

i % Regnskap Årsbudsjett Forbruk 
i % 

693 944 1 827 721 38,0 726 131 1 861 962 39,0 764 462 1 993 230 38,4 

Lønnsutgiftene (brutto lønn inkl. sosiale utgifter, ekskl. sykelønnsrefusjoner) regnet som andel av 
årsbudsjettet er 38,4 % pr. 1. tertial. Dette er noe lavere en sammenlignbart tall for 2017. 
Periodisert budsjett på lønnsutgifter pr. 1. tertial er ca. 732,2 mill. kroner. Dette gir et merforbruk på 
lønn på ca. 32,3 mill. kroner (ca. 4,4 %) i forhold til periodisert budsjett. Lønnsutgiftene utgjør i 
Arendal kommune ca. 53 % av alle utgiftene. 
For å få hele lønnsbildet må man vurdere nettolønn. Nettolønn er definert som lønn fratrukket 
sykelønnsrefusjon. Sykelønnsrefusjon er om lag 30,3 mill. kroner pr. 1. tertial og er ca. 10,5 mill. 
kroner høyere enn periodisert budsjett. Nettolønn viser dermed et merforbruk på ca. 21,8 mill. 
kroner i forhold til periodisert budsjett for 1. tertial. 

4.2 Lønnsoppgjør 
Resultatet av det sentrale oppgjøret i kommunesektoren har en ramme på 2,8 prosent, det samme 
som oppgjøret i privat sektor. Dette resultatet gir også føringer for gjenstående lokale 
forhandlinger. 
Det er i kommunen avsatt midler sentralt til å dekke virkningene av årets lønnsoppgjør. Ved 
beregning av lønnsavsetningen i opprinnelig budsjett ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,4 %. 
I alt ble det avsatt ca. 58 mill. kroner i lønnspott i budsjettet for 2018. Legger man til grunn en 
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lønnsvekst på 2,8 % viser nye beregninger at opprinnelig lønnsavsetning er opp mot 4 mill. kroner 
for lav. Dette er et anslag og er usikre tall. Det foreslås derfor ikke å regulere potten i 1. tertial. Det 
vil bli gjort en ny vurdering i 2. tertial når deler av lønnsoppgjøret 2018 er beregnet for Arendal 
kommune. 

4.3 Pensjon 
Løpende premie 

Ved utarbeidelse av budsjett 2018 ble enhetenes rammer kun korrigert for endringer i premiesats 
til SPK. Kommunen har senere mottatt budsjetterte satser fra KLP og AKP for 2018 og disse 
framgår av tabellen under. 

År Arendal kommunale 
pensjonskasse 

Kommunal 
Landspensjonskasse Statens pensjonskasse* 

2017 12,70 % 19,26 % 10,25 % 

2018 11,00 % 19,19 % 11,12 % 

*Innarbeidet i opprinnelig budsjett 2018 
Enhetenes rammer er justert i tråd med nye satser i regulert budsjett i januar. Totalt ble rammene 
redusert med ca. 15,7 mill. kroner og beløpet ble overført enhet 1102 og er foreslått disponert i 1. 
tertial. 

4.4 Øvrige pensjonsposter 

  Vedtatt budsjett pr. 1. 
tertial 

Oppdatert anslag pr. 1. 
tertial Forslag til endring 

Årets premieavvik (alle 
pensjonskassene) -38 760 -57 878 -19 118 

Reguleringspremie AKP 17 115 39 935 22 820 

Amortisering tidligere års 
premieavvik (alle 
pensjonskassene) 

27 527 28 363 837 

Bruk av disposisjonsfond 
pensjon   -4 539 

Sentrale pensjonsposter ble i 2018 videreført med 2017-nivå, da prognoser for 2018 fra 
pensjonskassene ikke forelå på budsjetteringstidspunktet. Rådmannen foreslår derfor en justering 
av postene i 1. tertial mot siste anslag fra pensjonskassene. For premieavvikene innebærer dette 
en positiv justering på ca. 19,1 mill. kroner totalt for alle kassene. 
Reguleringspremien til AKP foreslås økt med ca. 22,8 mill. kroner. Dette basert på anslag fra 
aktuar om økt reguleringspremie i 2018, hvor kommunen må dekke en større andel selv. Økt 
reguleringspremie dekket av kommunen gir tilsvarende økning i premieavvik i 2018 (positivt). I år 
vil derfor ikke dette påvirke resultatet for kommunen, men i 2019 vil man få økt kostnad knyttet til 
amortisering av premieavvik da beløpet må kostnadsføres i sin helhet. 
Amortisering av tidligere års premieavvik er nå ført for 2018. Tallene viser at det er behov for å øke 
budsjettet med ca. 0,8 mill. kroner for å dekke den faktiske kostnaden. 
Det foreslås å justere sentrale pensjonsposter mot disposisjonsfond pensjon. 
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4.5 Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet 
Nedenfor følger en omtale av øvrige endringer i driftsbudsjettet som foreslås i 1. tertial, og som 
ikke er omtalt tidligere i dokumentet. Det vises også til enhetenes og tjenesteområdenes 
tertialrapporter for mer utfyllende kommentarer knyttet til de foreslåtte endringene. 
Oppvekst 
Skolenes budsjettrammer ble i januar justert for skolemodell oppdatert med GSI-tall fra oktober. I 
sum ble resultatet av dette økte rammer for skolene på 2,87 mill. kroner. Dette ligger inne som et 
trekk på enhet 1101 under stab oppvekst og foreslås regulert i 1. tertial. 
På grunn av en sak rundt elevplasser som ble sendt til fylkesmannen, fikk Strømmen 
oppvekstsenter tildelt budsjettmidler på bekostning av Hisøy skole. Rådmannen ber derfor om å 
overføre 390 000 kroner til Hisøy skole, hvor 250 000 kroner overføres fra Strømmen 
oppvekstsenter og 140 000 kroner overføres fra enhet 1101 rådmannens stab oppvekst. 
For å møte økt aktivitet (flere barn) i de kommunale barnehagene i løpet av året, har det vært 
avsatt budsjettmidler til fordeling på enhet 1101. Av disse foreslås ca. 1 mill. kroner overført til 4 av 
barnehagenes rammer i 1. tertial. 
Rådmannen foreslår å redusere rammene til de kommunale barnehagene med til sammen 
300 000 kroner som følge av nedbanning. Reduksjonen legges på stab oppvekst og innarbeides i 
barnehagenes rammer. Endelig fordeling mellom barnehagene meldes i 2. tertial. 
 
Kultur, infrastruktur og utvikling 

Vedtak i PS 18/29 Forslag om endring i gateparkering i Arendal sentrum medfører reduserte 
inntekter for enheten Kommunalteknikk og geodata. I dette ligger ikke utvidet avgiftstid og innføring 
av gratis korttidsplasser med ca. 1,4 mill. kroner. I tillegg kommer tapt inntekt på ca. 0,4 mill. kroner 
pga. bortfall av parkeringsplasser under bygging av nytt p-hus på Tyholmen.  
Tapte inntekter foreslås delvis kompensert i 1. tertial, med 826 000 kroner for tapte inntekter. 
Parkering melder et behov for korrigering også for kommende 4-års periode. Dette ser rådmannen 
ikke er mulig å få til med den økonomiske situasjonen kommunen er i. Det vil derfor bli initiert et 
arbeid for å se på struktur og muligheter for å gjennomføre parkeringstjenestene med en lavere 
ramme fremover.  
I budsjett 2018 ble det vedtatt tilskudd til foreningseide bygg med 510 000 kroner. Det ble kun 
bevilget 400 000 kroner. Rådmannen foreslår derfor å øke bevilgningen med 110 000 kroner slik at 
budsjettet er i tråd med bystyrets vedtak. 
Tilskudd til frivillighetssentraler ble i statsbudsjett 2018 økt med 108 000 kroner. Dette er ikke 
hensyntatt i opprinnelig budsjett og rammen til Kultur foreslås økt med samme beløp. 
Helse og levekår 
Enheten Tjenester funksjonshemmede ble i 2017 tillagt et transportoppdrag. Dette er en følge av et 
vedtak i administrasjonsutvalget og har påført enheten økte utgifter på 350 000 kroner. 
Rådmannen ber om at dette kompenseres i 1. tertial. 
Vedtatt forskrift med arbeidstidsregler vedrørende døgn- og helgeavlastninger for private avlastere 
medfører økte lønnsutgifter for enheten Tjenester funksjonshemmede. For 2018 er økningen 
beregnet til 1,8 mill. kroner. I tillegg kommer etterbetaling fra 2017 på 0,6 mill. kroner. Rådmannen 
foreslår at økte utgifter kompenseres i 1. tertial. 
Enheten Tjenester funksjonshemmede har etablert nye eller utvidede tilbud til brukere med 
omfattende behov. Dette har medført merutgifter på ca. 5,8 mill. kroner. Det foreslås at enhetens 
ramme økes med tilsvarende beløp. 
I budsjett 2018 ble det vedtatt omlegging av Solhaug bos. Rådmannen foreslår i 1. tertial at denne 
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avventes, pga. fortsatt høyt behov for institusjonsplasser og merforbruk i hjemmebaserte tjenester. 
Solhaug bos foreslås derfor styrket med ca. 3,7 mill. kroner, hvor 1,5 mill. kroner er knyttet til tapt 
inntekt og ca. 2,2 mill. kroner er knyttet til lav pleiefaktor. 
Enheten Tjenester enslige mindreårige flyktninger melder om merinntekter i 2018 i forhold til 
opprinnelig budsjett. Rådmannen foreslår at det innarbeides økt inntekt på 9 mill. kroner i 1. tertial. 
Refusjon knyttet til ressurskrevende brukere blir lavere enn det som er forutsatt i budsjettet. Dette 
bl.a. som følge av økt egenandel, endring i ressursbruk og innskjerping i hva man kan søke 
refusjon for. Totalt er inntektssvikten beregnet til ca. 15 mill. kroner. Rådmannen foreslår at dette 
innarbeides i 1. tertial. 
Andre endringer 
Iht. PS 18/8 skal Arendal kommune bidra med finansiering av felles prosjektstilling knyttet til 
interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekning Dørdal - Grimstad. Dette foreslås 
innarbeidet i 1. tertial med 112 500 kroner. 
Med bakgrunn i PS 17/86 Næringspolitisk handlingsplan foreslår rådmannen å innarbeide 150 000 
til bedriftstilfredshetsundersøkelse. I tillegg øker tilskudd til Etablerersenteret med 100 000 kroner, 
og budsjettet foreslås økt med samme beløp. 
I budsjett 2018 ble det bevilget 100 000 kroner til utvikling lokalmat/Bondens Marked. Dette ble lagt 
i rammen til Kultur, men foreslås flyttet til stab samfunnsutvikling hvor oppfølgingen ligger. 
Arendal kommune ønsker å bidra med 80 000 kroner til arrangementet Tour de fjords til Grimstad 
kommune. Rådmannen foreslår at dette innarbeides i 1. tertial. 
Overføringen til Agder arbeidsmiljø IKS er redusert med ca. 0,5 mill. kroner. Budsjettet foreslås 
redusert tilsvarende. 
Kommunens utgifter til skadeforsikring i 2018 er lavere enn opprinnelig budsjettert. Det foreslås 
derfor å justere ned budsjettet med ca. 0,7 mill. kroner. 
Det foreslås å øke husleiene til Arendal eiendom med ca. 1,5 mill. kroner. I dette ligger følgende 
endringer: 

• Transporttjenesten på Krøgenes, økt husleie med 1 160 000 kroner 
• Eydehavn brannstasjon, økt husleie med 92 000 kroner 
• His helsestasjon, redusert husleie med 67 500 kroner 
• Solhaug, økt renhold med 104 000 kroner 
• Neskilen BOS, økt renhold med 20 000 kroner 
• Bomuldsfabriken, renhold med 155 000 kroner, budsjettmidlene overføres fra 

Kulturenheten som til nå er fakturert direkte for denne kostnaden 
Rådmannen foreslår å saldere 1. tertial ved bruk av fond. Det foreslås å bruke ca. 4,5 mill. kroner 
av disposisjonsfond pensjon til å dekke økte utgifter innen sentrale pensjonsposter, og ca. 5,0 mill. 
kroner av disposisjonsfond rentefond. 
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4.6 Konsekvenser av endringer for driftsresultat 
Hovedtall budsjett/regnskap 

  Regulert budsjett 
pr. 1. tertial 

Foreslåtte 
budsjettendringer 

Regulert budsjett 
justert for 

endringer i 1. tertial 

Sum driftsinntekter -3 352 000 167 7 871 000 -3 344 129 167 

Sum driftsutgifter 3 393 975 367 4 202 000 3 398 177 367 

Brutto driftsresultat 41 975 200 12 073 000 54 048 200 

Sum finans/motpost avskrivninger -29 338 000 -2 500 000 -31 838 000 

Netto driftsresultat 12 637 200 9 573 000 22 210 200 

Netto avsetninger -12 637 200 -9 573 000 -22 210 200 

Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk 0 0 0 

Tabellen over viser hovedlinjene i økonomisk oversikt drift og hvordan foreslåtte endringer i 1. 
tertial påvirker netto driftsresultat. 
Sum driftsinntekter blir redusert med ca. 7,9 mill. kroner. Nedgang i inntektene skyldes i hovedsak 
reduserte inntekter for ressurskrevende brukere. Sum driftsutgifter øker med ca. 4,2 mill. kroner. I 
dette ligger reduserte utgifter til premiesats pensjon på ca. 15,7 mill. kroner. Dersom denne holdes 
utenfor foreslås det nettoøkning i driftsutgiftene på ca. 19,9 mill. kroner. De største økningene er 
foreslått innen enheter helse og levekår samt justering av sentrale pensjonsposter. Brutto 
driftsresultat påvirkes negativt med ca. 12,1 mill. kroner. Netto driftsresultat forverres med ca. 9,6 
mill. kroner som er noe mindre enn endringen i brutto driftsresultat. Dette som følge av lavere 
rentekostnad på 2,5 mill. kroner. 
Som tabellen viser salderes 1. tertial med bruk av fond. Økte utgifter knyttet til sentrale 
pensjonsposter, ca. 4,5 mill. kroner, er forutsatt dekket av disposisjonsfond pensjon. I tillegg er 
disposisjonsfond renter belastet med ca. 5 mill. kroner og innebærer at dette fondet tømmes.  
Behovene for endringer i drift har vært høyere enn det som er foreslått regulert i 1. tertial, men det 
er ikke funnet rom for å regulere driftsbudsjettet utover det som er foreslått i denne saken. Det er 
urovekkende at driften ligger med negativ finansiering, og det er stor risiko for et regnskapsmessig 
merforbruk om det ikke iverksettes tiltak for å endre dette. Eventuelle merinntekter fra skatt, 
rammetilskudd og andre overføringer i 2018 må gå til å bedre balansen i regnskapet, og ikke til 
økte rammer. 

5 Finansforvaltning 
Gjeldende lovverk og kommunens finansreglement er rammen for kommunens gjeldsforvaltning. 
Kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble sist vedtatt i bystyret 16.03.2017. 
Låneopptak i første kvartal vises i tabellen nedenfor. Investeringslånet for 2018 på 236,3 mill. 
kroner ble tatt opp i starten av januar. Som vist i tabellen for rentebinding nedenfor så var det lav 
vekting for mellomlang rentebinding ved utløpet av 2017. Det ble da valgt et obligasjonslån med 5 
års fastrente til 1,843 %. Lånet er notert ved Oslo Børs. 
Pengemarkedsrenten har økt siden bunnen 20. november 2017 da 3 mnd. NIBOR var 0,71 %. 
Pengemarkedsrenten fikk i starten av februar et hopp opp med en foreløpig topp i månedsskiftet 
mars/april. I samme periode har det vært negativt rentepåslag som har ført til fortsatt lave renter på 
refinansiering av sertifikatlånene i første kvartal. Det lave rentepåslaget er som følge av god tilgang 
på lånekapital i markedet. Det forventes fortsatt en svak økning i pengemarkedsrenten framover og 
risikoen for kraftig renteøkning er lav. 
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Låneopptak 

Dato Forfall Beløp (MNOK) Bank Rente Kommentar 

11.01.2018 11.01.2023 236,3 Swedbank 1,843 % Børsnotert 
obligasjonslån 

07.02.2018 08.05.2018 303,1 SEB 0,822 % Sertifikatlån 

09.03.2018 05.09.2018 160 DNB 1,012 % Sertifikatlån 

12.04.2018 11.06.2018 210 DNB 0,908 % Sertifikatlån 

Rentebinding 

Verdi Strategi Grenseverdier 30.04.2018 31.12.2017 

Flytende/kort 
rentebinding 30 % 15 - 45 35,83 % 38,50 % 

Mellomlang 
rentebinding 40 % 25 - 55 32,93 % 28,44 % 

Lang rentebinding 30 % 15 - 45 31,24 % 33,06 % 

Gjennomsnittlig 
gjenværende 
rentebinding 

 1 -8 år 2,96 år 3,13 år 

Tabellen over viser kommunens rentestrategi og fordeling rentebinding ved inngang og utgang av 
første kvartal. Som nevnt ovenfor ble investeringslånet for 2018 tatt opp med 5 års fastrente for å 
øke vektingen av mellomlang rentebinding. 
Kommunens rentestrategi har gitt og skal gi en forutsigbar rente som har en «treghet» ved rente 
nedgang og rente oppgang. Kommunenes gjennomsnittsrente vil fortsatt falle svakt fremover som 
følge av utløp av tidligere inngåtte rentesikringer. 
Tabellen nedenfor viser rente- og kapitalbinding ved utløpet av 1. tertial. Som tabellen viser så vil 
vektingen av langsiktig rentebinding falle kraftig i løpet av året da to lange rentebindinger (5-6 år i 
tabellen) faller ned til mellomlang rentebinding. Det vil da være behov for å refinansiere sertifikatlån 
eller flytende lån i kommunalbanken til langsiktige fastrentelån med inntil 10 års rentebinding. 
Alternativt så kan det inngås en ny rentebytteavtale med samme rentebinding. 

  Rentebinding (år) Rentebinding (kr) Kapitalbinding (år) Kapitalbinding (kr) 

0-1 År 0,20 1 403 365 634 0,19 1 265 598 534 

1-2 År 1,28 251 360 000 1,60 361 106 200 

2-3 År 2,65 771 360 000 2,48 61 106 200 

3-4 År 3,48 15 360 000 3,48 61 106 200 

4-5 År 4,69 251 653 000 4,66 297 399 200 

5-6 År 5,53 858 441 670 5,19 377 606 200 

6-7 År 0,00 0 6,48 61 106 200 

7-8 År 7,41 100 000 000 7,48 61 106 190 

8-9 År 8,39 265 000 000 8,40 326 106 190 

9-10 År 0,00 0 9,48 61 106 190 

Over 10 År 0,00 0 18,20 983 193 000 

Totalt 2,96 3 916 540 304 6,79 3 916 540 304 
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I tillegg til rentebinding på låneporteføljen så har kommunen ved utgangen av første tertial 1.479 
mill. kroner i rentebytteavtaler/renteswapper. Disse utgjør 37,8 % av totalgjelden. 
Rentebytteavtalene er kun en avtale om å betale en rente og motta en annen rente, og inkluderer 
ikke selve lånene kommunen har. Avtalene til kommunen er basert på en avtalt fastrente (betalt) 
og mottar samtidig en flytende rente (NIBOR 3 mnd.). 
Fordeling investeringsgjeld 
Figuren nedenfor viser fordeling långivere ved utgangen av første tertial. Marked er de tre 
børsnoterte obligasjonslånene kommunen har utstedt. 

 
Renterisiko 
En plutselig endring i renten på 1 % vil medføre en økt rentekostnad på 3,8 mill. kroner for 
inneværende år på gjelds- og derivatporteføljen (medregnet løpende refinansiering av sertifikatlån) 
kommunen har ved utløpet av første kvartal. Sannsynligheten for at dette vil skje på kort sikt er lav. 
Tabellen nedenfor viser markedets forventninger til utvikling i pengemarkedsrenten for de neste 3 
årene ved utgangen av første kvartal. 

Indeks Siste Forventet om 1 år Forventet om 2 år Forventet om 3 år 

NIBOR3M 1,11 % 1,42 % 1,74 % 2,00 % 

Endring  0,31 % 0,63 % 0,89 % 

 Refinansieringsrisiko 
Refinansieringsrisikoen er den største risikoen kommunen har, spesielt for refinansiering av 
sertifikatlånene. I første kvartal så har det ikke vært problemer med å motta tilbud. Siden februar 
så har rentene ligget under 3 mnd. NIBOR som henger sammen med god tilgang på kapital i 
markedet. Dette kommer godt fram i figuren nedenfor som viser spread (rentepåslaget) for 3 mnd. 
NIBOR i første kvartal for norske kommuner. I uke 4 så falt denne under 0. Figuren viser også 
spread for første kvartal i 2017. 
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6 Investeringsbudsjett 

6.1 Avslutning investeringsprosjekter 
Avslutning av investeringsprosjekter med netto mindreforbruk benyttes til nedbetaling av gjeld og 
netto merforbruk finansieres med låneopptak. Prosjekter som avsluttes i foretakene overføres til 
kommunen for nedbetaling av gjeld. 

Prosjektavslutninger Arendal kommune/Arendal eiendom KF 

Arendal kommune og Arendal eiendom KF har ingen avsluttede investeringsprosjekter i første 
tertial. Det vil frem mot neste tertial bli en grundig gjennomgang av alle aktive prosjekter som 
nærmer seg avslutning.  

Prosjektavslutninger Arendal havnevesen KF 

Prosjekt Prosjektnavn Budsjett Regnskapsført Mer-/mindreforbruk 

11070 Teknisk utstyr 6 954 366 6 954 366 0 

Sum  6 954 366 6 954 365 0 

Arendal havnevesen KF har avsluttet ett prosjekt første tertial. Prosjektet ble avsluttet i balanse. 

6.2 Forslag til endring av vedtatte investeringsbudsjett 
Arendal kommune konsern 

Totalt for konsernet er det behov for å låne opp 62,3 mill. kroner pr. første kvartal. 20,8 mill. kroner 
av dette er som følge av overskridelser ved utgangen av 2017. 
Endringer som gjøres på investeringer vil medføre endringer på renter og avdrag. Dette vurderes i 
tertial 2. 

Arendal kommune 

Norac/Bjønnes stadion hadde et overforbruk på 11,74 mill. kroner pr. første kvartal hvor 11,59 mill. 
kroner var pr. 31.12.2017. Beløpet må lånes opp i sin helhet, 9,39 mill. kroner. I henhold til avtale 
med Norac skal grunnlaget for årlig fakturering (avtalens lengde er 15 år) økes med 50 %. 
Kostnadsøkningen er primært i forhold til utvidelse av prosjektet med økt tribunekapasitet samt 
grunnarbeider og fjellsikring. 
Barbu Park har gått med et overforbruk på 25,4 mill. kroner pr. første tertial hvor 12,4 mill. kroner 
var pr. 31.12.2017. Av dette er 17,3 mill. kroner omtvistet. En eventuell reduksjon av omtvistet 
beløp vil bli tatt ned på prosjektet. Prosjektet har vært underbudsjettert fra starten. 
Barbu Park, opparbeidelse utomhus arealer har et overforbruk på 2,6 mill. kroner, 2,07 mill. kroner 
pr. 31.12.2017 som må dekkes inn i første tertial. Prosjektet vil bli slått sammen med 
hovedprosjektet Barbu Park. 
Raet Nasjonalpark - etablering av velkomstsenter i Vitensenterets lokaler. Ved etableringen av 
Vitensenteret skulle kommunen stille med 2 mill. kroner i utstillingsfond. Kommunen har så langt 
bidratt med 0,7 mill. kroner. De resterende 1,3 vil brukes til velkomstsenter for Raet Nasjonalpark i 
Vitensenterets lokaler. 
Bystyret vedtok i behandlingen av 10 års investeringsplan 2018-2027 i mai 2017 at det måtte 
settes av midler i 2018 til Raet nasjonalpark. Det planlegges oppstart av et forprosjekt for Raet 
Nasjonalparksenter på Hove. Behovet er 1,5 mill. kroner i 2018 og 3,5 mill. kroner i 2019. 



Tertialrapport 16(191) 
 

 
 

Rådmannen ber om å starte opp et mulighetsstudie for Kunnskapshavna 3 med et 
investeringsbehov på 0,4 mill. kroner. 
Munkehagen - lydisolering og akustiske tiltak kan slettes. Det foreslås å ta ned budsjettet med 0,3 
mill. kroner da det ikke er aktuelt å gjøre noen investeringstiltak der nå. 
Det er akutt behov for investering i frysemaskineri på skøytebanen. I budsjettet for 2019 er det satt 
av 3 mill. kroner til dette. Det er behov for å investere 0,5 mill. kroner i 2018. Rådmannen foreslår å 
legge dette inn. Dette medfører også at investeringen i 2019 kan tas ned til 2 mill. kroner. 
Tyholmen P-hus - i henhold til bystyrets sak i april er forventet salgsinntekt 11,75 mill. kroner. 
Rådmannen foreslår at dette avsettes til investeringsfond. Av disse må 1,8 mill. kroner overføres 
fra investeringsfond til aksjekjøp. Dette kommer i tillegg til de 6 mill. kroner som allerede er lagt inn 
i HP2017-2021.  
De foreslåtte budsjettendringene vil medføre en økt opplåning i 2018 på 34,4 mill. kroner. 

Arendal eiendom KF 

Forprosjekt for legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er i sluttfasen for ferdig 
prosjektering men krever økt finansiering. Det er foretatt et omfattende arbeid med regulering 
parallelt med at detaljprosjektering av bygget gjennomføres. Tomtens utforming og tilkobling av 
KØH til eksisterende sykehusbygg har vært omfattende og arbeidskrevende. Det er behov for 1,5 
mill. kroner til å fortsette med forprosjektet. 
Det må avsettes 1 mill. kroner til forprosjekt for heldøgnsomsorgplasser i 2018. 
Asdal ressurssenter må ha ytterligere finansiering, ref. bystyresak 18/21, som må innarbeides i 
1.tertial. Økt brutto investering utgjør 7,98 mill. kroner. 
Roligheden skole må tilføres 30 mill. kroner mer i 2018 enn hva som er budsjettert. Dette på 
bakgrunn av inngått betalingsplan. Budsjettet for 2019 reduseres med samme beløp. 
For prosjektene Heftingsdalen og Drømmenes hus (Lassens hus) reduseres budsjettene i 2018 
med 5 mill. kroner og 6 mill. kroner. 
Det er i budsjettet for 2018 lagt inn 3 mill. kroner til nytt klasserom ved Myra skole. Det er foretatt 
en kartlegging, risikovurdering og handlingsplan for inneklima på Myra skole. Rådmannen foreslår 
at budsjettet til nytt klasserom omdisponeres til nytt prosjekt «Myra skole – inneklimatiltak». 
Disse endringene vil medføre en økt opplåning i 2018 på 22,8 mill. kroner. 

Arendal havnevesen KF 

Ombygging i fiskemottak til RS, 2,8 mill. kroner. Godkjent av bystyret i 2018. Antatt oppstart i 
august 2018 med ferdigstillelse februar 2019. 
Investering i strømsøyler Barbubukt, Kuviga og Bekkevik på 0,81 mill. kroner. Anbud er lagt ut. 
Godkjent av bystyret i 2018. 
Lagertelt/kundeprosjekt, økt investeringsbehov på 2,05 mil. kroner. Ny trafo 
Kjøp av arealer. Prosjektet tas ned med 0,91 mill. kroner som følge av mindreforbruk. 
Egenproduksjon flytebrygger, økt investeringsbehov på 0,27 mill. kroner. Utnyttelse av ledig 
kapasitet for billigere produksjon av flytebrygger. 
Disse endringene vil medføre en økt opplåning i 2018 på 5,03 mill. kroner. 
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7 Arbeidsgiverstrategi 

7.1 Ledelsesutvikling 
Det har vært gjennomført en ordinær enhetsledersamling, og en utvidet ledersamling med 
avdelingsledere og enhetsledere i 1. tertial. Enhetsledersamlingen handlet om 
medarbeiderundersøkelsen, læringskultur, varsling, risikovurdering, trusler og vold, 
næringspolitikk, heltid og samhandling om barn og unge. Den utvidede ledersamlingen ble 
gjennomført over 3 dager i Kragerø og handlet om ledelse i Arendal kommune i tre perspektiv; 
lederrollen, lederadferd og lederoppgaver. Samlingen er evaluert med svært godt resultat. 
Det er videre gjennomført en opplæringsdag for nye ledere i Arendal kommune. Denne dagen blir 
nye enhets- og avdelingsledere gitt en innføring i forventninger til ledere i Arendal kommune, 
økonomi, HR, dokumentasjon, IA og HMS. Evalueringen viser at dagen oppleves som en nyttig og 
god introduksjon til det å være leder i Arendal kommune. 

7.2 Nærvær 

 
Arendal kommune har nærvær på 90,9 % som er 0,9 %-poeng lavere enn første kvartal 2017. 
Samlet sykefravær er på 9,1 % mot 8,2 første kvartal 2017. Alle enheter, med unntak av 
administrative enheter, har et høyere sykefravær første kvartal 2018 sammenlignet med første 
kvartal 2017. 
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Fordelt på kort- og langtidsfravær er det langtidsfraværet som har økt mest. Korttidsfraværet er 
omtrent det samme som i fjor, men langtidsfraværet har økt med 0,8 prosentpoeng. Det er 
langtidsfraværet i helse og levekår som har økt mest. Arendal Eiendom har hatt en kraftig økning i 
korttidsfraværet. 
Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Det enkeltstående tiltaket som har best 
effekt er tett oppfølging fra leder på et tidlig tidspunkt. Dette er en del av kommunens rutiner for 
sykefraværsoppfølging. I tillegg bruker kommunen aktivt Agder Arbeidsmiljø IKS og tiltaket 
Raskere frisk levert av Falck helse. Tiltakene brukes både overfor arbeidstakere som står i fare for 
å bli sykemeldt og arbeidstakere som er sykemeldt. 

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

 

3,4
3,1

2,1
3,3

2,6
7,7

2,5
3,9

2,3
6,6

2,4
6,7

1,7
3,5

1,8
4

2,5
6,5

1,8
4,4

2,1
6

2,3
5,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Arendal Eiendom K
Arendal Eiendom L

adm. Enheter K
Adm. Enheter L

Helse og levekår K
Helse og levekår L

Kultur, infrastruktur og utv. K
Kultur, infrastruktur og utv. L

Pedagogiske tjenester K
pedagogiske tjenester L

Arendal kommune K
Arendal kommune L

Korttids- og langtidsfravær 1. kvartal 2017 og 2018

1.kv 2017 1.kv 2018



Tertialrapport 19(191) 
 

 
 

Kommunen har igangsatt mange tiltak for å øke andelen ansatte som jobber heltid. Målsettingen 
gjelder hele kommunen, men innsatsen har til nå primært vært rettet mot helse og levekår. 
Tiltak som kan nevnes er: 

• Nytt avtaleverk 1.1.18 
• Retningslinjer for heltid i helse og levekår vedtatt og iverksatt 
• Noe økt helgeandel som hovedregel for alle ansatte 
• Intervjuer med sykepleiere og fagarbeidere – «de gode historiene» – og de dårlige 
• Medieoppslag – deltakelse i den offentlige debatten 
• Samarbeidsprosjekt med Grimstad – kultur og holdninger på tvers av kommunegrensa 
• Nye turnus-typer – langvakter, 26 helger, 17 helger 
• Ny sentral heltidserklæring – www.heltid.no 
• Ny hovedtariffavtale med eskalerende helgetillegg 
• Intensivere innsatsen mot oppvekst til høsten – delta i KS læringsnettverk 
• 5 piloter regi av KS Konsulent er fullført 
• Økonomi, kommunikasjon og HR støtter systematisk opp om arbeidet i helse og levekår 
• Bemanningsenhet under etablering 
• Pensjonssamling for ansatte mellom 20 og 45 år gjennomført i to omganger - vil bli gjentatt 
• Ikke-rullerende arbeidsplan under utvikling med hensyn på utvidelser 
• Eget statistisk analyse-prosjekt i HR-stab 
• «Heltidsmodellen» - verktøy for å avdekke og dokumentere gevinster 
• Deltagelse på sentrale seminar og erfaringskonferanser 
• Deltagelse i regionalt heltidsnettverk 

Tiltakene virker: 

 
Fra januar 2017 til april 2018 har andelen ansatte med totalt 100 % ansettelse i helse og levekår 
økt fra 26,7 til 31,7 %. Det er en økning på 5 %-poeng. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er økt fra 
62,9 til 67,1 %. 

7.4 Lærlinger 
Målet for lærlingesatsingen er å doble antallet læreplasser fra 2016-nivået til opp mot 140 lærlinger 
i 2019. 140 lærlinger tilsvarer mer enn 3 lærlinger pr. 1 000 innbyggere. 
Ved utgangen av 1. tertial 2018 var det rundt 80 lærlinger i Arendal kommune. I august er det 
opptak av nye lærlinger, og da vil vi øke antallet ytterligere i forhold til tidligere inntak. Det vil si at vi 
etter inntaket i august vil nå målet vårt om 88 lærlinger dette året. 
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Vi opplever høy aktivitet og stor oppmerksomhet i forbindelse med lærlingesatsingen. Ikke minst 
har Menn i helse fått stor oppmerksomhet i perioden, også i media. Det er i helsesektoren det er 
behov for den største satsingen, og høyest økning i lærlingetallet. Dette skaper også utfordringer 
med hensyn til både læreplasser og veiledere. Vi har veldig godt samarbeid med 
opplæringskontorene og enhetene, og jobber kontinuerlig med å skaffe tilstrekkelig antall gode 
læreplasser og godt kvalifiserte veiledere. Vi har stor tro på at vi skal kunne gi lærlingene et godt 
læretilbud, og at vi skal lykkes med satsingen. 

8 Tertialrapporter fra de kommunale foretakene 
De to kommunale foretakene har utarbeidet tertialrapport for sin virksomhet. Arendal eiendom KF 
behandlet sin tertialrapport i styremøte 14. mai 2018. Etter styrets behandling er det blitt kjent at 
Barnevernets flytting til Maxis er utsatt til 2019. Foreslått endring i husleie som følge av dette er 
derfor tatt ut av kommunens tabeller. 
Arendal havnevesen KF behandler sin tertialrapport i styremøte 6. juni 2018. Rapporten er 
imidlertid sendt ut til styrets medlemmer med beskjed om å melde tilbake evt. endringer innen 
saksfristen for 1. tertial. 
Tertialrapportene følger i sin helhet på slutten av dette dokumentet. 
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9 Forslag til budsjettendringer 
Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal kommune 

Enhet Forslag til endringer Økte utg./  
red. innt 

Red. utg./ 
økte innt. 

1101 Skjønnsmidler - Samskaping i Arendal (Med hjerte for Arendal)  375 000    
1101 Skjønnsmidler - Heltidskultur  200 000    
1101 Skjønnsmidler - Regionalt kommunesamarbeid - e-helse  700 000    
1101 Interkommunalt plansamarbeid ny E18  112 500    
1101 Etablerersenteret  100 000    
1101 Bedriftstilfredshetsundersøkelse  150 000    
1101 Utvikling lokalmat/Bondens Marked fra enhet 1202 (landbruk)  100 000    
1101 Tour de fjords  80 000    
1101 Ressurskrevende tjenester   4 800 000  
1101 Flytting av lønnsmidler (buffer) pga økt aktivitet i komm. bhg   1 023 792  
1101 Skolemodell 2 870 000    
1101 Omfordeling midler - elevplasser (sak FM)    140 000  
1101 Reduksjon kommunale barnehager    300 000  
1101 Agder arbeidsmiljø IKS    500 000  
1101 Forsikring    700 000  
1101 Husleie Transporttjenesten på Krøgenes 1 160 000    
1101 Husleie Eydehavn brannstasjon  92 000    
1101 Renhold Bomuldsfabrikken fra enhet 1202  155 000    
1101 Renhold Solhaug  104 000    
1101 Husleie HIS helsestasjon    67 500  
1101 Renhold Neskilen BOS  20 000    
1101 Pensjon - premieavvik   19 118 000  
1101 Pensjon - amortisering premieavvik  837 000    
1101 Pensjon - reguleringspremie AKP 22 820 000    
1101 Bruk av disposisjonsfond (pensjon)   4 539 000  
1102 Utbytte Agder Renovasjon og P-hus Vest AS  440 000    
1102 Skjønnsmidler   1 275 000  
1102 Renterutgifter   2 500 000  
1102 Bruk av disposisjonsfond (renter)   5 034 000  
1102 Endring premiesatser AKP og KLP   15 706 000  
1201 Inntekter parkering  826 000    
1201 Nytt p-hus Tyholmen - parkering  380 000    
1202 Tilskudd foreningseide bygg  110 000    
1202 Renhold Bomuldsfabrikken til enhet 1101    155 000  
1202 Utvikling lokalmat/Bondens Marked til enhet 1101 (landbruk)    100 000  
1202 Frivillighetssentaler - statlig tilskudd  108 000    
1301 Ressurskrevende tjenester    2 456 000  
1302 Transporttjenester funksjonshemmede  350 000    
1302 Ressurskrevende tjenester    172 000  
1303 Etterbetaling 2017 avlastere  600 000    
1303 Avlastere 2018 1 800 000    
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Enhet Forslag til endringer Økte utg./  
red. innt 

Red. utg./ 
økte innt. 

1303 Nye brukere enhet funksjonshemmede 5 825 000    
1303 Ressurskrevende tjenester 10 186 000    
1304 Ressurskrevende tjenester 5 037 000    
1305 Solhaug bos (tapt inntekt) 1 500 000    
1305 Solhaug bos (lav pleiefaktor) 2 180 000    
1305 Ressurskrevende tjenester 7 205 000    
1309 Merinntekter EMÅ   9 000 000  
1416 Omfordeling midler - elevplasser (sak FM)  390 000    
1424 Omfordeling midler - elevplasser (sak FM)    250 000  
1424 Lønnsmidler overført fra 1101 - Strømmen bhg  150 000    
1453 Lønnsmidler overført fra 1101 - Gåsungen bhg  498 792    
1454 Lønnsmidler overført fra 1101 - Jovannslia bhg  225 000    
1454 Lønnsmidler overført fra 1101 - Lia bhg  150 000    
SUM   67 836 292  67 836 292  

 

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal kommune  

Enhet/ 
prosjekt 

Forslag til endringer Økte utgifter/ 
red. inntekter 

Red. utgifter/ 
Økte inntekter 

1102 Utlån Arendal havnevesen KF  5 026 000   

1102 Økt låneopptak   5 026 000  

1102 Utlån Arendal eiendom KF  22 824 000   

1102 Økt låneopptak   22 824 000  

6532 Barbu Park  25 385 000   

6473 Opparbeidelse utomhusaraler Barbubukt  2 581 000   

4662 Bjønnes stadion - Arendal fotball 2017   11 738 000   

Ny Raet Nasjonalpark - velkomstsenter Vitensenteret   1 625 000   

Ny Raet Nasjonalparksenter Hove - forprosjekt   1 500 000   

4669 Munkehagen - lydisolering og akustiske tiltak   300 000  

Ny  Fryseanlegg skøytebane - rehabilitering  500 000   

1102 Salgsinntekt 1. etg. P-hus Tyholmen  11 750 000 

1102 Avsetning til investeringsfond 11 750 000  

1102 Aksjekjøp – nytt P-hus Tyholmen 1 800 000  

1102 Bruk av investeringsfond  1 800 000 

5599 Forprosjekt nytt P-hus Tyholmen – kom.tek.  125 000  

1102 Bruk av investeringsfond  100 000   

 Mva. kompensasjon   8 630 800  

1102 Økt låneopptak   34 423 200  

Sum   84 854 000   84 854 000  
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Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal eiendom KF 

Prosjekt/ enhet Forslag til endringer Økte utgifter/ 
red. inntekter 

Red. utgifter/ 
Økte inntekter 

Arendal eiendom KF Økt husleie for kommunalt hj.middellager, 
Krøgenes 1 160 000  

Arendal eiendom KF Ekstra renhold på Neskilen BOS 20 000  

Arendal eiendom KF Økt husleie Eydehavn brannstasjon 92 000  

Arendal eiendom KF Ny driftsavtale Bomuldsfabrikken 155 000  

Arendal eiendom KF Ekstra renholds på Solhaug, korttidsboende 104 000  

Arendal eiendom KF Reduksjon husleie His helsestasjon  67 500 

Arendal eiendom KF Økt husleie for Arendal kommune  1 463 500 

Sum Sum endring 1 531 000 1 531 000 

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal eiendom KF 

Prosjekt/ enhet Forslag til endringer Økte utgifter/ 
red. inntekter 

Red. utgifter/ 
Økte inntekter 

06318 Fortsettelse av forprosjekt legevakt og KØH 1 500 000  

06424 Forprosjekt svømmeanlegg i Arendal 
kommune, ref. bystyresak 18/14 300 000  

06381 Asdal ressurssenter, ref. bystyresak 18/21 7 980 000  

06275 Budsjettreduksjon Heftingsdalen  5 000 000 

06389 Budsjettreduksjon Drømmenes hus  6 000 000 

06402 Forprosjekt heldøgnsomsorgsplasser 1 000 000  

06212 Roligheden skole, fra 2019 budsjett til 2018 30 000 000  

06377 Myra skole – HP 2017-2020  3 000 000 

Nytt Myra skole - inneklimatiltak 3 000 000  

 Mva. kompensasjon  6  956 000 

 Økt låneopptak  22 824 000 

Sum Sum endring 40 780 000 40 780 000 

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal havnevesen KF 

Prosjekt/ Enhet Forslag til endringer Økte utgifter/ 
red. inntekter 

Red. utgifter/ 
Økte inntekter 

P11476 Ombygging i fiskemottak  2 800 000   

P11478 Strømsøyler Barbubukt, Kuviga og Bekkevik  810 000   

P11459 Lagertelt/kundeprosjekt  2 048 263   

P11030 Kjøp av arealer   906 256  

P11110 Egenproduksjon  273 993   

P11910 Økt låneopptak   5 026 000  

Sum   5 932 256   5 932 256  
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10 Innledning tertialrapporter enheter og foretak 

10.1 Pedagogiske tjenester 
Det vises til enhetenes tertialrapporter for status økonomi og status satsingsområder. 
Enhetene styrer stramt på økonomi, og de fleste enhetene varsler balanse budsjett/resultat ved 
årets slutt ved grep som er tatt og nødvendige grep som må tas fra nytt barnehage - og skoleår i 
august. 
Skole 
To skoler varsler et merforbruk til tross for grep for å få enheten i økonomisk balanse. Rektorene 
forklarer at merforbruket skyldes nødvendig økt bemanning til elever som trenger særlige 
tilrettelegginger. 
På grunn av en sak rundt elevplasser til noen elever senhøsten 2017 som gikk til fylkesmannen, 
fikk Strømmen oppvekstsenter for mye midler tildelt for 2018 på bekostning av Hisøy skole. 
Rådmannen ber derfor om en endring i 1. tertial: 

• 250 000 kroner overføres fra Strømmen oppvekstsenter til Hisøy skole  
• 140 000 kroner overføres fra rådmannens stab oppvekst til Hisøy skole  

Dette vil være riktig i forhold til antall elever og klasser ved de to skolene i 2018. 
Skolenes rammer ble justert etter GSI-tellingen 1. oktober 2017, som medførte en økning i 
skolemodellen på 2,87 mill. kroner for 2018. Skolene fikk disse midlene etter justert elev- og 
klassetall pr. 1.10.17. Denne utfordringen på 2,87 mill. kroner ble lagt på rådmannens stab 
oppvekst. Denne foreslås regulert i 1. tertial. 
I revidert nasjonalbudsjett fremgår det at Arendal kommune får 4,25 mill. kroner til oppfyllelse av 
lærernormen høsten 2018. Dette er tilsvarende sum som kommunen frem til nå har fått til tidlig 
innsats fra UDIR. Høsten 2018 kommer midlene som øremerket tilskudd til enhetene. 
Barnehage 
De kommunale barnehageenhetene varsler alle nå om at de forventer årsregnskap i balanse. 
Bemanning i kommunale barnehager 
Det arbeides med riktig bemanning i kommunale barnehager. 
På grunn av pedagognormen er det opprettet 7 nye pedagogstillinger i barnehagene fra 1.8.18. 
Samtidig arbeides det med nødvendige reduksjoner i assistent/fagarbeiderstillinger. Kommunen 
har i flere år lagt på en bemanning på seks barn pr. voksen, og dette er videreført og i tråd med 
nasjonale føringer som skal være gjennomført innen 1.8.19.  
De kommunale barnehagene kan ved behov ta inn noen flere barn på pedagognormen. Det kan 
føre til at en i perioder barnehageåret 2018/19 kan ha en bemanning som er noe lavere enn en 
voksen pr. 6 barn. 
Det ser ut til at en ved omplassering av overtallige ved kommunale barnehager til andre ledige 
stillinger i kommunale barnehager, unngår oppsigelser. En reduserer med 9,8 stillinger 
assistent/fagarbeider fra 1.8.18. Samtidig øker en altså med 7 pedagogstillinger fra 1.8.18. 
De syv nye pedagogstillingene utløser høyere lønnsutbetalinger enn syv assistent-
/fagarbeiderstillinger, ca. 700 000 kroner (helårseffekt), og ca. 290 000 kroner med 
høsthalvårseffekt for 2018. De kommunale barnehagene får ikke fullfinansiert dette. 
I tillegg reduseres det med ytterligere 2,8 årsverk assistenter/fagarbeidere fra 1.8.18. 
Høsthalvårseffekten av dette er ca. 525 000 kroner.  
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Netto besparelse på barnehage blir dermed ca. 235 000 kroner. 
Rådmannen foreslår å redusere rammene til de kommunale barnehagene med til sammen 
300 000 kroner i 1. tertial som følge av redusert bemanning. Fordelingen mellom barnehagene er 
ikke klar, så det foreslås å legge reduksjonen på stab oppvekst. Endelig fordeling foretas så snart 
den er klar og meldes i 2. tertial. 
Spesialpedagogiske tjenester 
Enheten melder om at det ligger an til økonomisk balanse ved årsslutt. Mindreforbruket pr. 30.4. 
skyldes at utbetalinger til private barnehager skjer to ganger pr. år, i juni og i desember. 

10.2 Helse og levekår 
Det vises til enhetenes tertialrapporter for utfyllende informasjon på områdende som omtales i 
dette kapittelet. 
Visjon Helse og levekår: 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. 
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) 

Satsningsområder 2018 - 2021 i Helse og levekår: 

• Alle Innenfor! Ingen Utenfor! 
• Gode Forløp 
• Det Gode Menneskemøtet 
• Trygge Individer - Trygge Hjem 
• Kompetanse og rekruttering 
• Innovasjon 

 
Merforbruk, tiltak og prognoser helse og levekår 
Regnskapsavslutning viser et merforbruk i 2017 på 29,1 mill. kroner, som skyldes ulike forhold. 
Budsjettrammene fra 2017 til 2018 er noe styrket for de fleste enhetene i helse og levekår. 
Inngangen til 2018 viste høyt merforbruk, og det er jobbet med konkrete tiltak siden januar. 
Enhetene Institusjon og Hjemmebaserte tjenesyer melder et merforbruk på hhv. 12,2 mill. kroner 
og 7,2 mill. kroner, dette gir et merforbruk på 19,4 mill. kroner. De øvrige enhetene i helse og 
levekår melder balanse. Unntaket er enhet enslige mindreårige som melder et overskudd på 14 
mill. kroner. 
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Årsak til merforbruk er: 

• Nye ressurskrevende brukere og brukere med høyere hjelpebehov 
• Overtid og ekstrahjelp 

o Tiltak: overtid og ekstrahjelp skal godkjennes av enhetsleder 
• Lav bemanningsfaktor Solhaug 
• Seniordager 
• Driftskostnader  

o Tiltak: det er innført innkjøpsstopp og alle innkjøp skal godkjennes av enhetsleder, 
med unntak av medisinske forbruksartikler og medikamenter. 

Ressurskrevende tjenester 
For 2017 søkte Arendal kommune om ca. 52 mill. kroner i refusjon for ressurskrevende brukere. 
Budsjett for 2018 ligger på 62,7 mill. kroner, som antas å være for høyt gitt informasjonen vi har på 
dette tidspunktet. For å sikre god økonomisk styring må budsjettert inntekt reduserer med 15 mill. 
kroner, ned til 47,7 mill. kroner. Reduksjonen skyldes blant annet endring i ressursbruk og 
innskjerping på hvilke kostnader kommunen kan søke refusjon for. 
Arendal kommune jobber kontinuerlig med å utvikle en enda bedre modell. Fokuset i 2018 er å 
lære av andre kommuner som har en grundig og god rapporteringsmetodikk. Dersom vi lykkes i å 
etablere en eller flere samarbeidsplattformer, håper vi på at dette kan bidra til økt refusjon for 
Arendal kommune. Helsedirektoratet har også etablert en prosjektgruppe som jobber med å utvikle 
en beregnings-/kalkylemodell som skal testes ut våren 2018. Hvilken påvirkning disse to 
elementene vil ha for Arendal sin rapportering er ikke mulig å forutsi på dette tidspunktet. 
Rådmannen foreslår å kompensere reduserte inntekter med 15 mill. kroner. 
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Solhaug  
I forbindelse med bystyrets behandling av budsjett 2018 ble rådmannens forslag om å avslutte drift 
i 5. etasje på Solhaug besluttet. Det skulle utredes hva 5. etasje kunne brukes til og eventuelle 
kostnader til drift skulle synliggjøres. Det skulle være fortsatt drift i 6. etasje og 7. etasje. Årsaken til 
dette var at Solhaug ikke er bemannet i samsvar med brukernes behov. Pleiefaktoren ved Solhaug 
Aldershjem er 0,45 mens ved sykehjemsavdelinger ligger den på 0,68. I tillegg er det nødvendig å 
styrke sykepleiedekningen på dag, kveld og natt. Rådmannen har avventet denne omleggingen 
med tanke på de utviklingstrekkene man har sett siden inngangen til 2018 med fortsatt høyt behov 
for institusjonsplasser og merforbruk i hjemmebaserte tjenester. Sistnevnte vil merke ytterligere 
press på tjenestene dersom en avvikler 13 langtidsplasser. Rådmannen foreslår at vedtatt 
omlegging avventes og at Solhaug styrkes med 3,68 mill. kroner slik at en oppnår samme 
bemanningsfaktor som for øvrige sykehjem. Pr. dags dato har Solhaug et merforbruk på 2,2 mill. 
kroner som skyldes ekstra innleie og overtid ift. å sikre forsvarlig bemanning. Sykepleieandelen har 
også økt noe og dette gir merkostnader. 
Avlastning 

Bystyret har ved flere anledninger blitt orientert om, og hatt til behandling, saker vedrørende 
avlastningstilbudet i kommunen. Tilbud om avlastning er en pålagt tjeneste og fattes etter lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt.6 d. 
Konsekvensen av endringer i ansettelsesvilkår for avlastning utenfor institusjon er nå klar etter at 
forskrift med arbeidstidsregler vedrørende døgn- og helgeavlastninger for private avlastere er 
vedtatt. Rådmannen foreslår at enhetene Levekår og Funksjonshemmede styrkes med 600 000 
kroner, som er etterbetaling for 2017 utbetalt i 2018 og 1,8 mill. kroner, som er kostnadsøkningen 
knyttet til endring i ansettelsesvilkår for 2018. 
Bemanningsplanlegging  
På bakgrunn av budsjettoverskridelser i hjemmesykepleien de siste årene ble det foretatt en 
analyse av ressursbruk i tjenesten høsten 2017, og det ble avdekket flere forbedringsområder. Det 
vises til rapport v/ PwC «Analyse av ressursbruk i hjemmesykepleien i Arendal kommune». Det er i 
2018 igangsatt forbedringsarbeid på flere områder, og i den forbindelse ble det søkt om støtte 
gjennom OU-midler til kompetanse- og organisasjonsutvikling. De tre søknadene som ble sendt ble 
i sin helhet innvilget. (Bemanningsplanlegging, prosjektstyring og implementering av gode 
pasientforløp). Etter ekstern utlysning ble PwC valgt som leverandør av denne konsulentbistanden, 
og prosjektene gjennomføres vår/høst 2018. 
Det mest omfattende prosjektet «bemanningsplanlegging», pågår i perioden 19.04 – 30.09.18. 
Personalkostnadene utgjør 80-90 % av de samlede kostnadene i sektoren, og det er derfor viktig 
at lederne har en grunnleggende forståelse for hvordan bemanningsplaner og turnuser påvirker 
avdelingens økonomi. Målet med prosjektet er å heve denne kompetansen, og dermed spare inn 
kostnader knyttet til overtid, ekstrahjelp og vikariater. Arbeidet med bemanningsplanlegging er 
også viktig for å få en vellykket innføring av heltidskultur i helse og levekår. 
Prosjektet er lagt opp med fem samlinger, veiledning og individuell jobbing med egne 
problemstillinger mellom samlingene, knyttet til sitt arbeidsted. 
Prosjektet var i utgangspunktet planlagt for hjemmesykepleien, men i løpet av våren er det utvidet 
til å omfatte også Enhet Institusjon og avdelingslederne for korttidsavdelingene i Koordinerende 
enhet. Bakgrunnen for dette er at disse avdelingene også i større eller mindre grad har et 
merforbruk i sine tjenester. 
I tillegg til lederne er ressurspersoner i stab- og støttefunksjoner involvert for at sektoren skal få 
hevet sin kompetanse, og dette vil komme sektoren generelt til gode. 
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Utvikling hjemmesykepleie 

Antall brukere har ikke økt vesentlig siste to år. 

• 924 i februar 2016 
• 929 i april 2018 

 

 
Kommunen begynte å ta ut mer detaljerte rapporter om brukernes funksjonsnivå i mars 2017. (I 
grafen over er det et gap mellom brukertallet i 2016 og 2017). 
Reduksjonen i antall brukere fra februar 2016 til bunnpunktet mai 2017 kan skyldes demografiske 
variasjoner, men også avdelingenes fokus på hva arbeidet i hjemmesykepleien skal omfatte 
- tillitsreform, fagkoordinatorer som jevnlig gjennomgår avdelingenes brukerlister og avslutter 
brukere kan også forklare noe av nedgangen. 
Oppgangen i antall brukere fra 2017 kan skyldes demografi, men også tildelingspraksis på 
tjenestene. Det vil være variasjoner hver måned som følge av dødsfall, plass på heldøgns omsorg, 
avlastning, opphold korttid osv. Trenden er det viktigste, og den viser at antall brukere er på vei 
opp. 
To av de åtte avdelingene i hjemmesykepleien har (nesten) utelukkende brukere i omsorgsbolig. 
Her vil antall brukere være mindre interessant. To av de andre har både bruker i omsorgsbolig og 
hjemme – her vil variasjonen på antall brukere være middels. For de fire siste (Hisøy, Sentrum, 
Solhaug og Tromøy) vil man forvente til dels store månedlige variasjoner i antall brukere – ofte opp 
mot ti brukere mer/mindre fra en måned til den neste. 
Nå er vi omtrent på samme antall brukere som i februar 2016. Det er nærliggende å tro at tallet fra 
2016 var for høyt og at det i tiden etter har vært en gjennomgang av arbeidslister og brukere 
avsluttet som følge av dette. I tillegg til jevnlige møter mellom tjenestekontor og avdelinger hvor 
vedtak er gjennomgått og avsluttet/endret/ videreført. 
Våren 2017 ble også avdelingene pålagt å rapportere månedlig på ADL (beskrivelse av brukernes 
funksjonsnivå), noe som trolig har forbedret rapporteringstroverdigheten det siste året. 
Om vedtakstid er bildet litt annerledes. 

Vedtakstid justeres av tjenestekontoret og er således litt utenfor hjemmesykepleiens kontroll når 
det gjelder rapportering månedlig. Her har det vært en vekst på nærmere 50 % siden 2016. 
Veksten er vanskelig å forklare med absolutte sannheter, men fokus på gode pasientforløp, «hva 
er viktig for deg» og «tillitsreform» kan være noe av forklaringen på økningen. 
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Ser man på vedtakstimer for hver avdeling, ser man at det er til dels store svingninger. Trenden er 
klar (det viser grafen over), samlet sett er antall timer gitt til brukerne økende. 

 
Hva som forklarer de store variasjonene er vanskelig å gi konkrete svar på, men ting som spiller 
inn er trolig: 

• Om avdelingen har tilstedeværende leder og fagkoordinator. 
• Klima i avdelingen; om det er en avdeling med høyt stressnivå dvs. om ansatte har «tid» til 

å holde lister oppdatert og informerer tjenestekontor jevnlig om endringer. 
• Om tjenestekontoret har fast og tilstedeværende saksbehandler for avdelingen, og 

kapasitet til fortløpende å legge inn endringer. 
Plankemyra ligger nå høyere på vedtakstimer enn Margaretestiftelsen til tross for at det er flere 
brukere på stiftelsen enn på Plankemyra. En årsak til dette er at det er flere ressurskrevende 
brukere på Plankemyra, men betyr sannsynligvis også at brukerne på stiftelsen «kunne» vært 
enda tyngre enn de er pr. dags dato – dvs. en del av brukerne klarer relativt mye selv. 
Flosta ligger også mye høyere enn snittet for tidligere år. Fra å ligge på månedlige vedtakstimer på 
rundt 300-350 i 2015/2016, ligger de nå godt over 600 timer. Som vist på de neste grafene så har 
ikke avdelingen så mange tunge brukere sammenlignet med andre, men den har til gjengjeld 
ressurskrevende brukere og brukere med høyt omsorgsbehov og behov for to pleiere i 
omsorgsboligene. Tallene kan også tyde på noe underrapportering på ADL, som er fulgt opp av 
enhetsleder. 
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At Bjorbekk ligger med konstant 24 brukere med omfattende behov det siste halvåret kan ha 
sammenheng med opprettelsen av et forsterket tilbud for brukere med demens eller at rutinen for 
oppdatering av ADL ikke er fulgt opp i avdelingen, og dette er fulgt opp av enhetsleder. 
Trenden/totalbildet viser oss at brukere med avgrenset behov de siste månedene er gått ned, 
mens brukerne med middels behov og omfattende behov er økende. Dette stemmer overens også 
med inntrykk fra Gerica-nettverket om at det er foretatt gjennomgang av arbeidslister, justeringer 
ved demografi og presset på heldøgns omsorg/ventelister. 
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Grafene viser måling av ADL (activities of daily living) som er en del av IPLOS-registreringen og 
som måler brukernes behov for bistand, assistanse og helsehjelp. Det er 15 variabler som hver gis 
en verdi på mellom 1 og 5. 
http://kurs.helsekompetanse.no/sites/kurs.helsekompetanse.no/files/Veileder%20IPLOS.pdf 
Skårer man 1 trenger man ikke hjelp/har ingen problemer. Skårer man 2 har man litt problemer, 
men klarer utføre aktiviteten selv. Skårer man 3 har man større problemer og må ha bistand. 
Skårer man 4 trenger man mer hjelp og skårer man 5 er man totalt avhengig av hjelp fra andre. 
Behov for korttids- og langtidsplasser – pr. uke 

 
Denne tabellen viser behov for langtidsplasser utover det vi har til disposisjon. Det innebærer at de 
som har behov for langtidsplass er ivaretatt på korttidsplass eller i omsorgsbolig/hjemme. 
Venteliste langtidsplass jf. forskrift. 
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Tabellen gir en oversikt fra uke til uke hvor mange som venter på ledig langtidsplass i 
omsorgsbolig eller hjemme. For de som er i omsorgsbolig eller hjemme er det hjemmesykepleien 
som gir tjenester fram til ledig plass i sykehjem. Beregninger tilsier at der behovet for 
hjemmesykepleie er mer enn ca. 25 t/u i eget hjem eller ca. 32 t/u i omsorgsbolig, er det mer 
hensiktsmessig å gi heldøgns omsorg enten i omsorgsbolig med base for de som bor hjemme eller 
institusjon. De som i dag venter på langtidsplass, jf. tabell, er alle vurdert til å ha et så stort og 
omfattende pleie- og tilsynsbehov at institusjon er den beste tilbudet. 
Samlokalisering av hjemmesykepleien og andre hjemmebaserte tjenester i et tverrfaglig 
miljø – utrede mulighetsrom 
Behovet for hjemmebaserte tjenester vil øke i de nærmeste årene, -både på grunn av den 
demografiske utviklingen med flere eldre og større krav til kommunens tjenestetilbud overfor flere 
brukergrupper.  
Tverrfaglig innsats vil bli svært nødvendig for å gi god kvalitet på tjenestene, og fagpersonene som 
yter tjenester til voksne og eldre hjemmeboende må samarbeide for å finne gode løsninger. Fysisk 
plassering av de ulike faggrupper er pr. i dag svært spredt, og det vil være ønskelig å finne både 
organisering og lokaler som legger bedre til rette for dette i fremtiden.  
Hjemmesykepleien har pr. i dag store utfordringer innen ressursstyring, rekruttering og ledelse. Det 
pågår et forbedringsarbeid innen bemanningsplanlegging og heltidskultur, og det jobbes med 
endringer innen ledelse (forholdet mellom antall avdelingsledere og fagkoordinatorer justeres). 
Men med framtidas utfordringsbilde, er det nødvendig å jobbe med en mer helhetlig utvikling av 
hjemmesykepleien og andre hjemmebaserte tjenester.  
En samlokalisering av ansatte og ledere vil kunne gjøre utviklingsarbeidet lettere enn om den 
foregår innen de ulike tjenester og på ulike steder i kommunen. Ledere kan samarbeide tettere 
omkring daglig ledelse, kompetanseutvikling og informasjon. Ansatte kan jobbe sammen på en 
annen måte i dag. Det kan opprettes team som både er organisert geografisk og faglig.  
De faglige utfordringer som de hjemmebaserte tjenestene møter er mer komplekse og krevende 
enn for bare få år siden. Denne utviklingen vil fortsette framover, - her er noen eksempler: 

• Sammensatte sykdomsbilder som skal følges opp av hjemmesykepleien 

• Flere eldre med demenssykdom kommer til å bo hjemme 

• Velferdsteknologi og trygghetsalarmer blir en større integrert del av hjemmebaserte 
tjenester 

• Behovet for forebygging og rehabilitering i hjemmet vil øke 

• Flere ønsker dø hjemme 

• Voksne og eldre med rus- og eller psykiske problemer er økende 
Mange hjemmeboende som mottar tjenester fra kommunen har et sykdomsbilde og en 
livssituasjon som krever en tverrfaglig tjeneste. I dag er hjemmesykepleien, 
rehabiliteringstjenester, fagpersonell som jobber med rus og psykiatri, m.fl. både organisert og 
lokalisert på flere steder. Dette utfordrer samordning og bruk av riktig kompetanse. En 
samlokalisering av disse ressursene vil gjøre det lettere å sette sammen team som jobber sammen 
overfor brukerne. Uavhengig av hvilken organisering i enheter og avdelinger som blir valgt, vil 
nærhet og felles lokaler kunne gi mulighet for bedre samhandlingskultur enn det vi har i dag.  
Nedenfor er tjenester med personell som jobber med hjemmeboende listet opp med hvor de er 
lokalisert, ledelse og hvilke daggrupper de har ansatt. Personell i bofellesskap for personer med 
utviklingshemning, og voksne med psykisk helse/ rusproblematikk er ikke tatt med. Grunnen til 
dette er at deres tjenester i hovedsak er knyttet til bofellesskapene. Hjemmesykepleie i 
omsorgsboliger med base er av samme grunn heller ikke tatt med. Prosessen framover vil avklare 
om flere eller færre tjenester bør være med.  
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Tjenestene til hjemmeboende voksne og eldre er pr. i dag lokalisert og organisert slik: 
Tjeneste Faggrupper Lokalisering Enhet Ledelse/ 

kontorplass 

Hjemmesykepleien 

Gir tjenester til innbyggere i sitt 
geografisk område 

Sykepleiere og 
helsefagarbeidere 

Hisøy, Bjorbekk, 
Plankemyra, 
Solhaug, Flosta, 
Tromøy 

Hjemme-
baserte 
tjenester 

Avdelingslederne har 
kontorplass knyttet til 
de ulike basene 

 

Hjemmesykepleien 

Omsorgsboligene 
Margarethestiftelsen og 
Plankemyra har egne 
personalbaser  

Sykepleiere og 
helsefagarbeidere 

M. stiftelsen og 
Plankemyra  

Hjemme-
baserte 
tjenester 

Felles avdelingsleder 

Kontorplass 
Plankemyra 

Hjemmehjelp  

 

Fagarbeidere Saltrød, 
Tromøy, 
Hisøy, Bjorbekk, 
Plankemyra, 
Myratunet 
Margrethest.  

Hjemme-
baserte 
tjenester 

Myratunet 

 

Innsatsteam 
hverdagsrehabilitering  

Gir tjenester til innbyggere i hele 
kommunen 

Fysioterapeuter 
Ergoterapeuter 
Sykepleiere 
Vernepleiere 
Helsefagarbeidere 

Myratunet Koordineren
de enhet 

Myratunet 

 

Fysio- og ergoterapeuter  

Gir tjenester til innbyggere i hele 
kommunen 

 

Fysioterapeuter 
Ergoterapeuter 

 

Myratunet  Koordineren
de enhet 

Myratunet 

 

Rådgiverteamet 
koordinerende enhet 

Rådgivere innen demens, kreft, 
rehabilitering, velferdsteknologi, 
m.fl. 

Gir tjenester til innbyggere i hele 
kommunen 

Sykepleiere  
Fysioterapeut 
Ergoterapeut 

Rådhuset, 
4.etasje 

Koordineren
de enhet 

Rådhuset 

Psykisk helsetjeneste voksne Psyk. Sykepleiere 
Sosionom 

Plankemyra Enhet 
levekår 

Plankemyra 

Arendalshjelpa psykisk helse Psyk. Sykepleiere 
Sosionom 
Psykolog 

Plankemyra Enhet 
levekår 

Plankemyra 

Miljøarbeidertjenesten  Plankemyra Enhet 
levekår 

Plankemyra 

Transporttjeneste og lokalt 
hjelpemiddellager, 
trygghetsalarm 

Sjåfører og montører 
hjelpemidler og 
trygghetsalarm  

Krøgenes Koordi-
nerende 
enhet 

Krøgenes 
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Hvorfor samlokalisering? 

• Nåværende lokaler for sonene i hjemmesykepleien er allerede for trange i dag, og dette vil bli 
et økende problem i årene som kommer 

• Bedre utnyttelse av personalressurser og kompetanse på tvers av dagens soner 

• Bedre lokaler, deriblant arbeidsrom for ansatte. 

• Utvikle tverrfaglig samarbeid og ressursteam for å få bedre kvalitet på tjenesten.  

• Samlokalisering vil frigjøre plass på bo og omsorgssentrene til brukerrettede tjenester. Det gis 
plass til dagtilbud, avlastning, døgnplasser, m.m. 

• Utnytte synergier ved samlokalisering av fagpersoner innen ulike fagområder i et 
samhandlingsperspektiv.  

• Andre tjenester vurderes også samlokalisert: eks bemanningsenhet, støttetjenester helse og 
levekår 

• Ledere vil lettere samarbeide, dele kunnskap, bistå hverandre, m.m. 
En samlokalisering av tjenester nevnt over forutsetter en sentral plassering med tanke på å nå ut til 
hele kommunen innen akseptabel kjøretid. Ny E18 med tilslutningsveier er planlagt å stå ferdig 
høsten 2019, og det bør vurderes alternative plasseringer. Forprosjektet har som målsetting å 
avklare om samlokalisering er en ide det skal jobbes videre med. 
Rådmannen foreslår et forprosjekt med formål å utrede om samlokalisering av alle eller deler av 
tjenestene til hjemmeboende voksne/ eldre vil være et riktig tiltak. Forprosjektet skal utrede 
fordeler og ulemper, samt foreta en risikoanalyse av forhold som knytter seg til endringen. 
Prosessen skal sikre involvering fra ledere, tillitsvalgte og representanter for ansatte i berørte 
tjenester og enheter.  

10.3 Kultur, infrastruktur og utvikling 
Under er det redegjort for situasjonen i de 7 enheter som rapporterer til Kommunalsjef for kultur, 
infrastruktur og utvikling: 

• Brann 
• Kommunalteknikk og geodata 
• Innovasjon og kompetanse 
• Vitensenteret Sørlandet 
• Østre Agder 
• Arendal Voksenopplæring 
• Kultur 

Brann 

Enheten styrer mot et balansert regnskap for 2018. Enhetens aktivitet har en iboende x-faktor ift. 
antall og størrelse (kostnadspådrag) på våre oppdrag. Hittil i år er det ingen store utfordringer, og 
periodiseringen har noen variabler som kan gjøre regnskapet litt vanskelig å lese - men enheten 
har kontroll på inngående og utgående. I tillegg har enheten pågående flere store prosjekter som 
skal faktureres Gjensidigestiftelsen, som enn så lenge er synlig som negative utgifter (faktureres i 
3. kvartal). 
Enheten har behov for en utvidet gjennomgang av årsverk og personalplan. Det jobbes også med 
å få de deltidsansatte inn i fast stillingsprosent, noe som vil gjøre kostnadene mer synlige og 
riktige. Ingen andre kommentarer enn det som allerede er meldt inn i konsekvensjustert budsjett. 
Det er ingen store avvik eller kommentarer på inntektssiden for enheten. 
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Kommunalteknikk og geodata  
For hele budsjettåret styres det etter at enheten totalt sett skal gå i balanse. 
Likevel må følgende kommenteres om utgiftene: 

• Veilys: Det er en prosess gående med LOS ang. strømutgifter. Utgiftene her er høyere enn 
hva som er budsjettert. 

• Det har vært en krevende vinter med tanke på behovet for brøyting og strøing. 
• Kommende vinter vil det komme økte utgifter til brøyting av sentrum, da miljøsanering av 

sjøbunnen i Pollen og Kittelsbukt vil føre til at snø ikke lenger kan dumpes her, men må 
kjøres bort. 

I første tertial har bystyret gjort følgende vedtak som får betydning for enhetens inntekter: 

• Det skal ikke være avgift på gateparkering etter kl. 16 på hverdager og ikke etter kl. 15 på 
lørdager. 

• Det skal innføres 30 min gratis korttidsparkeringer i sentrumsgatene. 
• Det er vedtatt en utvidelse av Tyholmen p-hus. 

Dette vil gi reduserte inntekter i 2018 og kommende år. Det kan settes opp slik: 

• Ikke utvidet avgiftstid. Det ble budsjettert med økt inntekt på 1 000 000 kroner, det var 
utvidet avgiftstid i ca. 2 mnd. Estimert tapt inntekt 2018 på 830 000 kroner. 

• Innføring av gratiskorttidsplasser. Estimert at vedtak er på plass og plassen omskiltet til at 
dette kan innføres fra 1. Juli. Estimert tapt inntekt 2018 på 550 000 kroner. 

• Utvidelse Tyholmen p-hus. Plassen ved Kittelsbukt kan ikke brukes til parkering fra estimert 
oktober, da denne skal brukes som riggområde. Estimert tapt inntekt 2018 på 380 000 
kroner. 

Alle disse tiltakene vil for hele 2019 kunne gi tapt inntekt fra parkering på 3 850 000 kroner. I dette 
regnestykket er det ikke tatt med plassene som fjernes som følge av utvidelse av Tyholmen p-hus. 
Rådmannen har kun funnet rom for å kompensere enheten med 1 206 000. 
Innovasjon og kompetanse 

Enheten går totalt sett i balanse i periodisert budsjett pr. 1. tertial. Både inntekter og utgifter er 
totalt sett noe høyere enn antatt i periodisert budsjett, men avviket skyldes primært periodisering. 
Vitensenteret Sørlandet 
Vitensenterets økonomi er som forventet pr. første tertial. Der er et lavere forbruk i påvente av 
resultatene for sommersesongen. 50 % av Vitensenterets budsjetterte billettsalg skal komme i 
perioden juni - august. Dersom de ikke når dette vil enheten redusere driftsutgiftene. 
Vitensenteret er fullbooket med skoleklasser ut året. Alle trinn (bhg. - 10. trinn) skal besøke 
Vitensenteret en gang i året, vitensenteret har avtale med Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune 
om kjøp av undervisningsprogrammer for elever på vgs. Vitensenteret har utviklet nye 
undervisningsprogram for vgs. denne våren. Disse programmene kan bestilles av vgs. f.o.m 
høsten 2018. 
Vitensenteret i Kristiansand har hatt en positiv start med flere fritidsbesøkende enn budsjettert de 
første fire månedene. Her leverer de også undervisningsprogram for alle elever på 5. trinn i 
Kristiansand kommune. Likevel ser det ut til at budsjettet ligger litt for høyt ift. hva som er realistisk 
for 2018. Dette fordi det har tatt tid å etablere avtaler om salg av tjenester i Kristiansand. F.o.m 
våren 2019 har enheten gjort noen større avtaler om kjøp av tjenester og er i positiv dialog med 
Kristiansand kommune. Det vil også bli arbeidet mer aktivt med markedsføring før sommeren og til 
høsten. Et ev. budsjettavvik i 2018 vil bli dekket inn ved at enheten får en vakant stilling f.o.m juli.  
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Østre Agder 
Lønnsutbetalingen ligger høyere enn forventet fordi KØH-overlegen er belastet budsjettet for Østre 
Agder KØH direkte. I budsjettet var det lagt til grunn at denne kostnad skulle dekkes over 
kommunens budsjett og så kompenseres. Videre er næringsmedarbeider bare budsjettert for 6 
mnd. da dette var et engasjement. Det foreligger forpliktende vedtak om videreføring fra seks av 
åtte kommuner. Arendal er sammen med Åmli de som mangler. 
KØH Feviktun har mottatt refusjon for 6 mnd. 
Fakturering av de flest interkommunale samarbeid. Alt unntatt kontingent og KØH skjer med forfall 
1/7. Samlet er det likevel grunnlag for å melde at økonomien i Østre Agder samarbeidet er stram. 
Enhetsleder legger fortsatt til grunn at regnskapet skal kunne gjøres opp innenfor de tildelte 
rammer gjennom bruk av gjenværende fond. 
Utgiftene forventes å være innenfor tildelte rammer. 
Noe utvidede inntekter knyttet til By- og regionprogrammet vil dekke deler av utgiftene her, men 
resten vil måtte dekkes av sekretariats-fondet. Det tilsier at Østre Agder ved årsskiftet knapt vil ha 
noen buffer igjen til å dekke uforutsette kostnader i 2019. Økonomien vil da være svært sårbar. 
Arendal voksenopplæring 
Den økonomiske rammen ved Arendal voksenopplæring (AVO) er firedelt – kommunal 
rammeoverføring, statlige tilskudd, refusjoner fra andre kommuner og etater samt kursavgift fra 
deltakere uten rett på gratis norskkurs. De økonomiske rammene er ikke forutsigbare siden de 
styres av følgende forhold: 

• antall deltakere i norskopplæring og omfanget av tilskuddet og refusjoner for disse 
• antall deltager i grunnskoleopplæring 
• antall betalende deltakere og inntekter fra denne virksomheten 
• salg av opplæring til offentlige og private bedrifter (kompetansepluss) 
• omfanget av prosjektmidler 

Antall nye bosatte flyktninger minker betraktelig i 2018. Integrerings og mangfoldsdirektoratet 
(IMDI) anmodet Arendal kommune i november 2017 om å bosette 45 flyktninger i 2018 (mot 117 i 
2017, og 130 i 2016). 
Norskopplæring og samfunnsfag for deltagere med rett og plikt til dette blir finansiert av 
statstilskudd fra IMDi. Dette er persontilskudd som blir utbetalt over 3 år. Personer som har behov 
for det kan ha rett på opplæring i opptil 5 år. I år 4 og 5 gis ikke tilskudd. Konsekvenser av 
flyktningstrømmen i 2015 vil føre til at mange flere enn tidligere kommer til å være i år 4 og 5 i 
2018/2019, samtidig som det bosettes færre enn før. Mange flere deltagere enn tidligere har behov 
for grunnskoleopplæring. 
Flere deltagere i år 4 og 5, flere deltagere med behov for grunnskoleopplæring og færre som 
bosettes i 2018 vil føre til økonomiske utfordringer for AVO. Enheten har fond som vil kunne dekke 
utfordringer i 2018, men må samtidig vurdere kostnadsreduserende tiltak. Etter nylig 
økonomigjennomgang viser prognosen at AVO vil få merforbruk i 2018. 
Tiltak for å redusere forbruket er i første omgang reduksjon i bruk av vikarer. Omlegging av 
timeplanstruktur for skoleåret 2018/2018 kan gi mulighet for reduksjon av eksterne husleieutgifter. I 
tillegg vurderes muligheten for å slå sammen klasser. Det gjøres en fortløpende vurdering av 
utviklingen i 2018. 
Rapporten viser avvik på utgifter. Driften og tjenesteproduksjonen er høy grunnet rekordmange 
deltagere i introduksjonsprogrammet. I tillegg er det flere deltagere enn tidligere som har behov for 
grunnskoleopplæring og tilrettelagt undervisning. AVO har fremdeles behov for å leie eksterne 
undervisningslokaler og har dermed fremdeles merkostnader knyttet til husleieutgifter. 
Rapporten viser ikke et helt riktig bilde av inntektene. Årsaken er at det er hentet inn bundne fond 
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som ikke er budsjettert. 
Kultur 
Kulturenheten forventer samlet å gå i balanse i 2018, men følgende må kommenteres; 
1. Under budsjettbehandlingen i bystyret ble det vedtatt (i teksten kommentarer drift, pkt. 4) 
tilskudd på 510 000 kroner fordelt på 6 ulike foreningseide bygg. Bystyret bevilget kun 400 000 
kroner, under henvisning til at det resterende beløpet allerede var lagt inn i rådmannens forslag. 
Dette beror på en misforståelse, beløpet er bundet opp. Restbeløpet som mangler knyttet til 
bystyrevedtaket er da 110 000 kroner. Rådmannen foreslår dette lagt inn i 2018 - budsjettet. 
2. Bystyret vedtok i møte 21.08.17, sak 17/109, å yte tilskudd på 50 000 kroner til Scenekunst Sør i 
2018. Beløpet ble glemt lagt inn i budsjettet for 2018 og må derfor dekkes inn i 1. tertial. 
Rådmannen har ikke funnet rom for å legge dette inn i 2018 - budsjettet. Tilskuddene for 2019 og 
2020 er fremmet i konsekvensjustert budsjett for 2019. 
3. Kafe Frekvens på Munkehaugen kultursenter – et rusfritt tilbud for litt eldre ungdom - har vært 
driftet for prosjektmidler fra Bufdir frem til mars 2018. Enheten planlegger at tilbudet skal 
videreføres i «nye» Kilden. Imidlertid er det viktig å opprettholde tilbudet frem til det blir en realitet. 
Behovet i 2018 er 130 000 kroner som sikrer tilbud to kvelder pr. uke fra august og ut året. 
Rådmannen har ikke funnet rom for å legge dette inn i 2018 - budsjettet. 
4. Drift ny park i Barbu ble ikke fullfinansiert i ordinært budsjett. Restbeløpet – 350 000 kroner – var 
forutsatt lagt inn i 1. tertial. Rådmannen har ikke funnet rom for å legge dette inn i 2018 
- budsjettet. 
5. Drift nye turløyper Sør amfi ble ikke fullfinansiert i ordinært budsjett. Restbeløpet – 150 000 
kroner – var forutsatt lagt inn i 1. tertial. Rådmannen har ikke funnet rom for å legge dette inn i 
2018 - budsjettet. 
6. Drift nye Bjønnes ble ikke fullfinansiert i ordinært budsjett. Restbeløpet – 150 000 kroner – var 
forutsatt lagt inn i 1. tertial. Rådmannen har ikke funnet rom for å legge dette inn i 2018 
- budsjettet. 
7. Bystyret vedtok i budsjettet for 2018 et tilskudd til Bondens Marked/utvikling lokal mat 
på 100 000 kroner for 2018 med videreføring i 2019 og ut handlingsprogramperioden 
(100’/150’/150’). Beløpet er budsjettert på feil enhet og rådmannen foreslår å overføre dette til Stab 
Samfunnsutvikling. 
8. Det er inngått avtale med Arendal eiendom om overtakelse FDV Bomuldsfabriken. 
Kulturenheten mener det må overføres 186 000 kroner fra drift Bomuldsfabriken til økt husleie 
Arendal eiendom. Rådmannens foreslår å overføre 155 000 kroner i 2018-budsjettet. 
9. Frivilligsentralene har mottatt en økning over Statsbudsjettet, og for 2018 er den samlede 
summen 1 568 000 kroner. Bystyret vedtok budsjettet før statsbudsjett var kjent, derfor har 
sentralene ikke fått utbetalt økningen, som for 2018 er 108 000 kroner. Tidligere ble beløpet 
utbetalt som et tilskudd direkte til sentralene, nå gis de som en del av rammetilskuddet til 
kommunen. Dette kommer i tillegg til beløpet kommunen fordeler årlig til sentralene. Fordelingen 
av midlene til hver enkelt sentralt behandles administrativt. Dette foreslås innarbeidet i 1. tertial. 
Det er fortsatt en del arbeid igjen på bind 1 i Arendal by-historie. Prosjektet er blitt noe forsinket. 
Kostnader avsatt kan vise seg å bli noe høyere enn budsjettert, men dette vil vi evt. komme tilbake 
til i andre tertial. Bind 2 er i rute. 
Kulturhusmillionen har gjennom alle år bidratt til et mangfold av lokale store og små arrangement 
og produksjoner i kulturhuset. Enheten har et godt samarbeid med kulturhuset. Det er nå også 
flere store viktige arrangement som bruker kulturhuset og får støtte herfra. De siste årene har 
arrangementsmengden økt og en ser et merforbruk ift. budsjett. Enheten vil komme tilbake til dette 
i 2. tertial dersom årets rammer ikke holder. 
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Kulturskolens lønnsutgifter pr. 14. mai 2018 viser positivt avvik på 117 787 kroner. Årsak: Skolens 
14 hjemler fylles pr. d.d. kun med 13,25 hjemler. Opptil 14 hjemler vil fylles fra og med august 
2018. I følge periodisert regnskap har skolen et negativt avvik på 183 647 kroner. 
Som et rekrutterings og miljøskapende tiltak vil kulturskolen fra og med august gjennomføre et 
gratistilbud; Kulturskolekoret, for alle elever i og utenfor skolen. Inntekter vil dermed ikke øke. 
Grunnet økte lønnsutgifter fra og med august 2018, samt mindre salgsinntekt enn budsjettert vil 
kulturskolen levere et regnskap med noe underskudd ved årets avslutning. 
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11 Rådmannen m/stab (1101) 

11.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse Periodisert 
budsjett 30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 

Avvik i 
kroner 

Avvik 
i % 

      

1101  Rådmannen m/stab      

 Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter  77 869 707 76 118 154 -1 751 553 -2 

 Andre driftsutgifter  290 038 515 288 311 443 -1 727 072 -1 

 Sum utgifter  367 908 222 364 429 597 -3 478 625 -1 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  -5 988 652 -7 216 933 -1 228 281 21 

 Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -124 008 -721 301 -597 293 482 

 Andre inntekter  -13 849 970 -12 724 358 1 125 612 -8 

 Sum inntekter  -19 962 630 -20 662 592 -699 962 4 

 SUM NETTO  347 945 592 343 767 005 -4 178 587 -1 

      

1101A  Rådmannen m/lederlag      

 Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter  3 911 600 4 052 947 141 347 4 

 Andre driftsutgifter  469 692 604 161 134 469 29 

 Sum utgifter  4 381 292 4 657 108 275 816 6 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  0 -206 765 -206 765 0 

 Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -73 816 -73 816 0 

 Andre inntekter  -74 159 -80 396 -6 237 8 

 Sum inntekter  -74 159 -360 977 -286 818 387 

 SUM NETTO  4 307 133 4 296 131 -11 002 0 

      

1101B  Personal, IKT og kvalitet      

 Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter  11 933 032 11 742 600 -190 432 -2 

 Andre driftsutgifter  28 405 466 24 883 832 -3 521 634 -12 

 Sum utgifter  40 338 498 36 626 432 -3 712 066 -9 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  0 0 0 0 

 Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -53 344 -148 842 -95 498 179 

 Andre inntekter  -6 960 608 -3 763 224 3 197 384 -46 

 Sum inntekter  -7 013 952 -3 912 066 3 101 886 -44 

 SUM NETTO  33 324 546 32 714 366 -610 180 -2 
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1101C  Økonomi      

 Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter  37 318 762 37 042 075 -276 687 -1 

 Andre driftsutgifter  110 756 481 111 090 738 334 257 0 

 Sum utgifter  148 075 243 148 132 813 57 570 0 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  -450 000 -360 510 89 490 -20 

 Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -4 000 -70 749 -66 749 1 669 

 Andre inntekter  -2 443 077 -2 055 406 387 671 -16 

 Sum inntekter  -2 897 077 -2 486 665 410 412 -14 

 SUM NETTO  145 178 166 145 646 148 467 982 0 

      

1101D  Samfunnsutvikling     

 Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter  13 488 660 13 078 154 -410 506 -3 

 Andre driftsutgifter  6 470 190 8 982 045 2 511 855 39 

 Sum utgifter  19 958 850 22 060 199 2 101 349 11 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  -6 011 672 -5 449 658 562 014 -9 

 Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -50 000 -309 570 -259 570 519 

 Andre inntekter  -1 235 261 -4 579 714 -3 344 453 271 

 Sum inntekter  -7 296 933 -10 338 942 -3 042 009 42 

 SUM NETTO  12 661 917 11 721 257 -940 660 -7 

      

1101E  Helse og levekår      

 Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter  8 966 673 7 997 854 -968 819 -11 

 Andre driftsutgifter  16 003 972 16 711 343 707 371 4 

 Sum utgifter  24 970 645 24 709 197 -261 448 -1 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  -248 668 -600 000 -351 332 141 

 Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 -48 248 -48 248 0 

 Andre inntekter  -636 690 -618 161 18 529 -3 

 Sum inntekter  -885 358 -1 266 409 -381 051 43 

 SUM NETTO  24 085 287 23 442 788 -642 499 -3 

      

1101F  Pedagogiske tjenester      

 Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter  2 250 980 2 204 524 -46 456 -2 

 Andre driftsutgifter  127 688 130 126 024 275 -1 663 855 -1 

 Sum utgifter  129 939 110 128 228 799 -1 710 311 -1 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  721 688 -600 000 -1 321 688 -183 

 Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -16 664 -70 076 -53 412 321 

 Andre inntekter  -2 497 259 -1 624 902 872 357 -35 

 Sum inntekter  -1 792 235 -2 294 978 -502 743 28 

 SUM NETTO  128 146 875 125 933 821 -2 213 054 -2 
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1101G  Lønnsrelaterte avsetninger      

 Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter  0 0 0 0 

 Andre driftsutgifter  244 584 15 049 -229 535 -94 

 Sum utgifter  244 584 15 049 -229 535 -94 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  0 0 0 0 

 Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  0 0 0 0 

 Andre inntekter  -2 916 -2 555 361 -12 

 Sum inntekter  -2 916 -2 555 361 -12 

 SUM NETTO  241 668 12 494 -229 174 -95 

Rådmann m/lederlag 

Rådmannen med lederlag og stab juss er pr. 1. tertial i balanse. Det er likevel ulike poster som 
innsparinger og endringer som må håndteres senere i året. 
Rådmannen vil for 2019 foreslå å splitte enheten i to, hvor tilskudd til andre og fellesposter 
overføres til en ny enhet. Med dette vil driftspostene til lederlag med staber bli tydeligere og mer 
transparente. 

Rådmannens stab personal og kvalitet 

Rådmannens stab HR, IKT og kvalitet har et positivt avvik ved 1. tertial med 0,6 mill. kroner. 
Avviket skyldes lavere kostnader til bedriftshelsetjeneste og foreslås justert i forbindelse med 
behandlingen av tertialrapporten. Etter dette er prognose for året balanse mellom budsjett og 
regnskap. 

Rådmannens stab økonomi 

Rådmannens stab økonomi viser ved 1. tertial et merforbruk på 0,5 mill. kroner. I dette ligger bl.a. 
lavere utgift på forsikring enn forutsatt og et negativt avvik på amortisering av premieavvik. Disse 
foreslås regulert i 1. tertial. Det forventes balanse ved årets slutt. 

Rådmannens stab samfunnsutvikling 

Rådmannens stab samfunnsutvikling samlet sett forventes å gå i balanse i 2018. 
Grunnet et par langtidssykemeldinger i første tertial har staben hatt ekstra utgifter til 
planproduksjon første tertial pga. innleid konsulenthjelp tilknyttet reguleringsplanene Ny veg til 
Eydehavn og Ny veg til Gulknapp. 
Tilknyttet utarbeidelsen av Sivilsamfunnsstrategi og revisjon av kommuneplanens samfunnsdel har 
kommunen fått tildelt 375 000 kroner i skjønnsmidler til prosjektet «Samskaping i Arendal». 
Prosjektet er knyttet opp mot Med Hjerte For Arendal. 
Bystyret vedtok i BS sak 8/18 den 25.01.18 å delta i Interkommunal plan for ny E18 Dørdal-
Grimstad. Vedtaket innbar også en forpliktelse til delfinansiering av en plankoordinatorstilling i et 2-
årig engasjement tilknyttet arbeidet. 7 kommuner og 2 fylkeskommuner bidrar med finansiering. 
Arendal kommunes andel er 112 500 kroner pr. år. Arendal kommune har påtatt seg 
arbeidsgiveransvaret for stillingen. Beløpet er innarbeidet i rådmannens forslag. 
Tilskudd til Etablerersenteret øker med 100 000 kroner og foreslås regulert i tertial 1. Dette er 
Arendal kommunes andel av en økning av den kommunale finansieringen som følge av reviderte 
vedtekter for etablerersenteret tilknyttet utvidet virksomhet. 
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Bystyret vedtok i juni 2017 Næringspolitisk handlingsplan for Arendal. Et viktig tiltak i planen var å 
gjennomføre en undersøkelse av hvilken oppfatning næringslivet har av Arendal kommune som 
utviklingspartner og myndighetsutøver. Rådmannen foreslår å øke 2018 - budsjettet med 150 000 
kroner for å dekke kostnadene tilknyttet Bedriftstilfredshetsundersøkelsen 2018. 
Utvikling lokal Mat 100 000 kroner er foreslått overført fra Kultur til Rådmannens Stab 
Samfunnsutvikling. 

Rådmannens stab helse og levekår 

Stab helse og levekår styrer mot balanse i 2018. Det er likevel noe usikkerhet rundt endelig 
resultat pga. pasientskadeerstatning, utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, samt beredskap 
kriseteam. Disse 3 faktorene er svært vanskelig å forutsi pr. 1.tertial. Rådmannen vil se nærmere 
på dette i forkant av neste tertial. I 2017 ble det ved en feil ikke viderefakturert for en legestilling i 
Arendal kommune. Dette vil medføre en merbelastning på regnskapet i 2018 på 750 000 kroner, 
men det forventes likevel at staben kommer i balanse. 

Rådmannens stab pedagogiske tjenester 

Rådmannens stab pedagogiske tjenester har mindreforbruk på 2,2 mill. kroner pr. 1. tertial. Dette 
skyldes i hovedsak at utgifter til skoleskyss og spesialundervisning i private skoler og for 
gjesteelever føres når fakturaer mottas, og dette fordeler seg ujevnt mellom månedene. Det er 
ventet at disse postene vil få merforbruk ved årets slutt og det positive avviket vil derfor ikke 
vedvare.  
Det ligger inne et trekk på 2,87 mill. kroner knyttet til skolemodellen på staben. GSI tallene i 
oktober tilsa at skolene skulle ha tilført ytterligere 2,87 mill. kroner fra opprinnelig budsjett. Dette 
har skolene fått i sine rammer, men trekket ligger på rådmannens stab oppvekst. Dette foreslås 
regulert i 1. tertial. 
Det forventes at postene skoleskyss, gjesteelever og elever i private skoler vil ha et merforbruk på 
til sammen 2 mill. kroner i 2018 utover budsjett. 
Det vil bli forsøkt tatt inn noe av dette med mindre forbruk på andre poster, men det er stor 
sannsynlighet for et merforbruk på 1,5 mill. kroner ved årsslutt. 
Når det gjelder utbetaling til de private barnehagene, er status et merforbruk på ca. 1,1 mill. kroner 
pr. 1. tertial. Tilskudd til private barnehager ligger ca. 5,5 mill. kroner over budsjett. Dette skyldes at 
det er flere barn i de private barnehagene enn budsjettert. Det er budsjettert med en nedgang i 
antall barn høsten 2018, og pr. i dag ser det ut til at vi får den budsjetterte nedgangen. Det vil 
likevel være flere barn enn budsjettert i snitt gjennom året. Det er ikke mulig å tallfeste dette før 
tertial 2, men sånn det ser ut nå, ligger det an til et merforbruk for 2018 i størrelsesordenen 8-12 
mill. kroner. 
Utbetaling til/innbetaling fra andre kommuner for gjestebarn skulle vært ført i april, men er/blir ikke 
ført før i mai/juni. Det samme gjelder deler av kompensasjon for redusert foreldrebetaling. Dette er 
årsaken til at totalt merforbruk på barnehage ikke er større enn 1,1 mill. kroner pr. 1. tertial. 
For å dekke behov for økt bemanning i de kommunale barnehagene gjennom året som følge av 
økning i antall barn, har det vært avsatt budsjettmidler til fordeling på enhet 1101. Av disse foreslås 
ca. 1 mill. kroner overført til 4 av barnehagenes rammer i 1. tertial med følgende beløp: 
Jovannslia barnehage   150 000 kroner 
Lia barnehage     225 000 kroner 
Strømmen barnehage  150 000 kroner 
Gåsungen barnehage  498 792 kroner 
Sum        1 023 792 kroner  
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Lønnsrelaterte avsetninger 

Lønnsavsetning for 2018 er periodisert inn fra mai til desember, dvs. avsetningen vises ikke i 
tallene pr. 1. tertial i tabellen over. 
Det ble avsatt ca. 58 mill. kroner totalt for 2018. Dette til dekning av helårsvirkning av lønnsoppgjør 
2017 samt virkning av lønnsoppgjør 2018. I januar ble ca. 38,4 mill. kroner fordelt til enhetenes 
rammer som kompensasjon for lønnsoppgjør 2017. Resultatet av det sentrale oppgjøret i 
kommunesektoren har en ramme på 2,8 prosent. Dette er noe høyere enn lagt til grunn ved 
beregning av lønnsavsetningen. Foreløpige anslag viser at avsetningen er inntil 4 mill. kroner for 
lav når man legger til grunn 2,8 %. Det er foreløpig stor usikkerhet knyttet til tallene. 
Lønnsavsetningen korrigeres derfor ikke i 1. tertial, men det må gjøres en ny vurdering i 2.tertial. 

11.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

I perioden har bystyret vedtatt å videreføre arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida!». 
Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn for lederes planlegging og utførelse innenfor 
arbeidsgiverområdet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

10-faktor undersøkelse ble gjennomført på slutten av 2017 og har vært tema på personalmøter i 
rådmannens stab i 2018. Resultatene følges opp med tiltak og evaluering frem mot neste 
undersøkelse i 2019. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Rådmannens stab deler HMS-utvalg med deler av ansatte i rådhuset. Ledere jobber med HMS 
etter kommunens retningslinjer. Det har ikke vært jobbet med spesielle HMS-problemstillinger for 
ansatte i rådmannens stab i 1. tertial. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,8 2,1   

Fravær langtid (%) 4,0 3,3   

Nærvær (%) 94,2 94,6 93 97 

     

Antall HMS avvik 0 12 2 000 40 

Antall Kvalitets avvik 0 4 2 000 40 

     

Årsverk antall 108,2 103,6   

Andel ansatte heltid (%) 77 75 40 80 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 85,9 85,6 70 90 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Fraværet har ikke endret seg mer enn det 
som må regnes som naturlig variasjon. 
Lærlinger og ansatte i stillingsbanken telles 
inn i rådmannens stab når det rapporteres 
på fravær. 

 

   

HMS avvik 

Positiv utvikling. De innmeldte avvikene 
kommer i hovedsak fra lærlinger. Disse 
avvikene er videresendt til nærmeste leder 
i den enheten lærlingen jobber. 

Alle avvik er håndtert og lukket. 

Kvalitets avvik Positiv utvikling. Alle avvik er håndtert og lukket av leder. 

   

Årsverk 

Lærlinger, ansatte i stillingsbanken og 
tillitsvalgte er tatt ut av denne statistikken 
selv om de er en del av rådmannens stab 
budsjettmessig. Endringene i årsverk er en 
netto effekt av at arbeidsgiverkontrollen er 
gjort om til en egen enhet og at stabene er 
styrket, blant annet innenfor byggesak og 
næring. 

 

Andel ansatte heltid 

Stabil andel, tilsvarende nasjonalt nivå alle 
sektorer. Lærlinger, ansatte i 
stillingsbanken og tillitsvalgte er tatt ut av 
statistikken. 

Målene for heltid er justert i forhold til HP 
18-21 basert på et mere realistisk 
grunnlag. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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12 Kommunalteknikk og geodata (1201) 

12.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1201  Kommunalteknikk 
og geodata      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  29 751 660 27 632 300 -2 119 360 -7 

 Andre 
driftsutgifter  45 945 469 44 308 639 -1 636 830 -4 

 Sum utgifter  75 697 129 71 940 939 -3 756 190 -5 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -85 212 696 -82 663 729 2 548 967 -3 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-283 000 -1 178 666 -895 666 316 

 Andre inntekter  -5 146 208 -1 966 263 3 179 945 -62 

 Sum inntekter  -90 641 904 -85 808 658 4 833 246 -5 

 SUM NETTO  -14 944 775 -13 867 719 1 077 056 -7 

Oppsummering økonomi 

For hele budsjettåret styres det etter at enheten totalt sett skal gå i balanse. 

Utgifter 

Vei 

• Veilys: Det er en prosess gående med LOS ang. strømutgifter. Utgiftene her er høyere enn 
hva som er budsjettert. 

• Det har vært en krevende vinter med tanke på behovet for brøyting og strøing. 
• Kommende vinter vil det komme økte utgifter til brøyting av sentrum, da miljøsanering av 

sjøbunnen i Pollen og Kittelsbukt vil føre til at snø ikke lenger kan dumpes her, men må 
kjøres bort. 

Inntekter 

Parkering 
I første tertial har bystyret gjort følgende vedtak: 

• Det skal ikke være avgift på gateparkering etter kl. 16 på hverdager og ikke etter kl. 15 på 
lørdager. 

• Det skal innføres 30 min gratis korttidsparkeringer i sentrumsgatene. 
• Det er vedtatt en utvidelse av Tyholmen p-hus. 

Dette vil gi reduserte inntekter i 2018 og kommende år. Det kan settes opp slik: 

• Ikke utvidet avgiftstid. Det ble budsjettert med økt inntekt på 1 000 000, det var utvidet 
avgiftstid i ca. 2 mnd. Estimert tapt inntekt 2018 på 830 000 kroner 

• Innføring av gratiskorttidsplasser. Estimert at vedtak er på plass og plassen omskiltet til 



Tertialrapport 46(191) 
 

 
 

at dette kan innføres fra 1. Juli. Estimert tapt inntekt 2018 på 550 000 kroner 
• Utvidelse Tyholmen p-hus. Plassen ved Kittelsbukt ikke kan brukes til parkering fra 

estimert oktober, da denne skal brukes som riggområdet. Estimert tapt inntekt 2018 
på 380 000 kroner 

Alle disse tiltakene vil for hele 2019 kunne gi tapt inntekt fra parkering på 3 850 000 kroner. I dette 
regnestykket er det ikke tatt med plassene som fjernes som følge av utvidelse av Tyholmen p-hus. 

12.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

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

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det jobbes aktivt med kompetanseheving og rolleavklaring. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

SHA-planlegging og sikker jobbanalyse inngår som et fast element i forkant av alle anlegg eller 
operasjoner etter nærmere vurdering. 
HMS er tema på ledermøter, avdelingsmøter og samtlige byggemøter. 
Resertifisering som Miljøfyrtårn bedrift pågår, mål at resertifisering er på plass innen 30.06.2018 

Tjenester 

Vann 

• Området Lindtveit, Rykene Løddesøl er pluggkjørt. 
• Startet forarbeid for oppgradering av nettmodellen «EPANET». Nettmodellen er viktig for 

dokumentasjon av kapasitet, for eksempel brannvann. Trykksonekartet er under 
oppgradering. Dette vil danne grunnlag for leveringssoner, som vi trenger for et systematisk 
lekkasjesøkarbeid. 

Avløp 

• Fornying av tekniske installasjoner på pumpestasjoner følger oppsatt plan. 
• Nedgravde avfallsanlegg: Byggesøkt og godkjent ett anlegg i Strømsbuveien og ett i 

Høyveien som skal anlegges samtidig med sanering av VA i 2018. Nytt avfallsanlegg i 
Barbu (ved nedre Hulveien) ferdigstilles ila november. Konsulent fra Asplan Viak jobber 
med reguleringsplan, nedgravd i sentrum. 

• Forurenset sjøbunn: Multiconsult AS er engasjert som prosjektleder for tiltakene i 
Kittelsbukt, Pollen og Barbubukt. Det er foretatt undersøkelse av Kittelsbukt og Pollen med 
ROV og påvist områder av søppel og sedimenter. Det arbeides med å få oversikt over 
nødvendige godkjennelser og tillatelser fra ulike instanser. 

• Økt pågang om utfyllingssaker. Både ulovlighetsoppfølging og søknader om tillatelser. 
Dette krever mye ressurser og kompetanseheving. 

• Tilsynet med separate avløpsanlegg er i gang som forutsatt. 
Prosjektering og utbygging  

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

• Det har vært en krevende vinter med tanke på behovet for brøyting og strøing. 
• Forvaltnings program for vei er under utvikling, i samarbeid med leverandør. 
• Det er dialog med skogsnæringen pga. deres ønsker om at en del veier blir skrevet opp til 

BK 60/24 slik at de kan kjøre med de største vogntogene de har. Det skal i den 
sammenheng utarbeides en tilstandsoversikt (bæreevnemåling) på noen utvalgte veier. 

• Ny medarbeider er ansatt i 2018 med primæroppgave trafikksikkerhet. Dette vil øke fokuset 
og gjennomføringsevnen på arbeidene med trafikksikkerhet. Flere prosjekter er i 
planleggingsfasen. 

Parkering  

• Det jobbes med raskest mulig å kunne sette ut i livet politisk vedtatte beslutninger. 
Maskiner og anlegg  

• Det har vært en krevende vinter i forhold til stor belastning på lastebiler og maskiner knyttet 
til brøyting og strøing. 

Geodata  
GIS-gruppa bidrar til digitalisering av oppgaver og tjenester innenfor mange ulike fagfelt i den 
kommunale virksomhet. Føringer for aktivitetene i 2018 baserer sitt arbeid på lover og 
retningslinjer tilhørende fagområdene samt utdrag fra bystyrets vedtatte IKT-strategiplan. 
Eiendomsskatt: Detaljert årshjul er utarbeidet. Stortinget har vedtatt endringer i 
eiendomsskatteloven vedr. «verker og bruk» med virkning fra 2019. Dette vil medføre omtaksering 
av disse eiendomstypene i 2018. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,2 3,2   

Fravær langtid (%) 3,9 5,6   

Nærvær (%) 93,9 91,2 93 95 

     

Antall HMS avvik 0 2 2 000  

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000  

     

Årsverk antall 100,7 102,7   

Andel ansatte heltid 
(%) 95,2 95,2 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 97,8 97,8 70  
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær  
IA arbeid er intensivert og formalisert med 
formelle avtaler og dokumenterte 
oppfølgingssamtaler. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   

12.3 Investeringer 
Prosjektering og utbygging 

• VA forbruk hittil i år ligger under fjoråret. Oppstart av prosjekter som Rykene-Lerestveit, 
Joåsen og Gunnarsboveien høsten 2018 vil påvirke i.h.t. årsbudsjett. Ved Tertial 2. vil vi ha 
bedre oversikt over prosjektomkostningene, og vil da rette opp behov og skjevheter. 

Som tidligere varslet har prosjektene knyttet til utomhus og park i Barbu et betydelig merforbruk. 
Arbeidene er ikke avsluttet og det er stor uenighet om sluttfaktura. Parken er fullført iht. avtale med 
rådmannen. Rundkjøring i Barbu er bygget på vegne av Statens Veivesen, som har 
mellomfinansiert prosjektet. Det gjenstår sluttfakturering fra Vegvesenet, men de fysiske arbeider 
er på det nærmeste ferdig. 
Navnendring prosjekt:5515 – fra «Miljøtiltak Kittelsbukt (2016)» til «Miljøtiltak forurensa sjøbunn 
sentrum (2016)» 
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13 Kultur (1202) 

13.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1202  Kultur      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  16 768 542 16 279 287 -489 255 -3 

 Andre 
driftsutgifter  19 944 209 22 279 050 2 334 841 12 

 Sum utgifter  36 712 751 38 558 337 1 845 586 5 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -2 176 332 -2 645 993 -469 661 22 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-170 996 -431 001 -260 005 152 

 Andre inntekter  -6 574 977 -7 864 467 -1 289 490 20 

 Sum inntekter  -8 922 305 -10 941 461 -2 019 156 23 

 SUM NETTO  27 790 446 27 616 876 -173 570 -1 

Netto budsjett er i balanse. Både utgifter og inntekter er høyere enn budsjettert, men det skyldes i 
hovedsak periodisering. Samlet vurderes budsjettet å være i balanse ved årets slutt, under 
forutsetning av driftsbudsjettet styrkes slik det fremgår under her. 

Oppsummering økonomi 

Forbruk budsjett vurderes å være innenfor rammene ved utgangen av året, men noe må 
kommenteres og evt. justeres for: 
1. Under budsjettbehandlingen i bystyret ble det vedtatt (i teksten kommentarer drift, pkt. 4) 

tilskudd på 510 000 kroner fordelt på 6 ulike foreningseide bygg. Bystyret bevilget kun 400 000 
kroner, under henvisning til at det resterende beløpet allerede var lagt inn i rådmannens 
forslag. Dette beror på en misforståelse, beløpet er bundet opp. Restbeløpet som mangler 
knyttet til bystyrevedtaket er da 110 000 kroner. 

2. Bystyret vedtok i møte 21.08.17, sak 17/109, å yte tilskudd på 50 000 kroner til Scenekunst Sør 
i 2018. Beløpet ble glemt lagt inn i budsjettet for 2018 og må derfor dekkes inn i 1. tertial. 
Tilskuddene for 2019 og 2020 er fremmet i konsekvensjustert budsjett. 

3. Kafe Frekvens på Munkehaugen kultursenter – et rusfritt tilbud for litt eldre ungdom - har vært 
driftet for prosjektmidler fra Bufdir frem til mars 2018. Enheten planlegger at tilbudet skal 
videreføres i «nye» Kilden. Imidlertid er det viktig å opprettholde tilbudet frem til det blir en 
realitet. Behovet i 2018 er 130 000 kroner som sikrer tilbud to kvelder pr. uke fra august og ut 
året. 

4. Drift ny park i Barbu ble ikke fullfinansiert i ordinært budsjett. Restbeløpet – 350 000 kroner – 
var forutsatt lagt inn i 1. tertial. * 

5. Drift nye turløyper Sør amfi ble ikke fullfinansiert i ordinært budsjett. Restbeløpet – 150 000 
kroner – var forutsatt lagt inn i 1. tertial. * 

6. Drift nye Bjønnes ble ikke fullfinansiert i ordinært budsjett. Restbeløpet – 150 000 kroner – var 
forutsatt lagt inn i 1. tertial. * 

7. Bystyret vedtok i budsjettet for 2018 et tilskudd til Bondens Marked/utvikling lokal mat på 
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100 000 kroner for 2018 med videreføring i 2019 og ut handlingsprogramperioden 
(100’/150’/150’). Beløpet er budsjettert på feil enhet og må overflyttes til landbruk. * 

8. Det er inngått avtale med Arendal eiendom om overtakelse FDV Bomuldsfabriken. Det må 
overføres 186 000 kroner fra drift Bomuldsfabriken til økt husleie Arendal eiendom. 

9. Frivilligsentralene har mottatt en økning over Statsbudsjettet, og for 2018 er den samlede 
summen 1 568 000 kroner. Midlene gis med en særskilt fordeling, etter samme prinsipp som i 
tabell C i Grønt hefte for 2018. Bystyret vedtok budsjettet før statsbudsjett og grønt hefte var 
kjent, derfor har sentralene ikke fått utbetalt økningen, som for 2018 er 108 000 kroner. 
Tidligere ble beløpet utbetalt som et tilskudd direkte til sentralene, nå gis de som en del av 
rammetilskuddet til kommunen. Dette kommer i tillegg til beløpet kommunen fordeler årlig til 
sentralene. Fordelingen av midlene til hver enkelt sentralt behandles administrativt. 

Vi har fortsatt en del arbeid igjen på bind 1 i Arendal byhistorie. Prosjektet er blitt noe forsinket. 
Kostnader avsatt kan vise seg å bli noe høyere enn budsjettert, men dette vil vi evt. komme tilbake 
til i andre tertial. Bind 2 er i rute. 
Kulturhusmillionen har gjennom alle år bidratt til et mangfold av lokale store og små arrangement 
og produksjoner i kulturhuset. Enheten har et godt samarbeid med kulturhuset. Det er nå også 
flere store viktige arrangement som bruker kulturhuset og får støtte herfra. De siste årene har 
arrangementsmengden økt og en ser et merforbruk ift. budsjett. En vil komme tilbake til dette i 2. 
tertial dersom årets rammer ikke holder. 
I kulturnettverket blir det en 50 % stilling ledig høsten 2018 grunnet pensjon. Rådmannen vil 
arbeide videre med å skape en kombinasjonsstilling som gjør det mulig å lyse ut 100 % stilling. 
*Beløpene er også spilt inn i konsekvensjustert budsjett. 

Inntekter 

Kulturskolen: Lønnsutgifter pr. 14. mai 2018 viser positivt avvik på 117 787 kroner. Årsak: Skolens 
14 hjemler fylles pr. d.d. kun av 13,25 hjemler. Opptil 14 hjemler vil fylles fra og med august 2018. 
I følge periodisert regnskap har skolen et negativt avvik på 183 647 kroner. 
Som et rekrutterings og miljøskapende tiltak vil kulturskolen fra og med august gjennomføre et 
gratistilbud; Kulturskolekoret, for alle elever i og utenfor skolen. Inntekter vil dermed ikke øke. 
Grunnet økte lønnsutgifter fra og med august 2018, samt mindre salgsinntekt enn budsjettert vil 
kulturskolen levere et regnskap med noe underskudd ved årets avslutning. 

13.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Lederteam i enheten deltok på ledersamling i Kragerø, noe som var et viktig ledd i arbeidet om 
felles forståelse av ledelse innad i enheten og i kommunen, samt bli bedre kjent på tvers med 
andre enheter. 
I 2017 begynte vi med fellesmøter hvor alle ansatte i enheten er invitert, og hvor vi setter opp tema 
som både skal bidra til felles forståelse av kommunens og enhetens arbeid, og kompetanseheving 
innen kulturfaglige tema. Vi inviterer også andre enheter og fagområder til disse møtene. Vi har 
hatt tema som kommunikasjon og publikumsutvikling, tidlig innsats, inkludering mm. Vi fortsetter 
med møtene i 2018, og har satt opp 4 møter i året. Neste møte er temaet innovasjon. 
Se også neste punkt om medarbeiderundersøkelsen. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har startet opp arbeidet med medarbeiderundersøkelsen i lederteam, for å få innsikt i resultater i 
enheten og sammenligne dette med resultatene fra tidligere undersøkelser. Personalavdelingen 
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har bidratt i dette arbeidet. I løpet av høsten vil vi ha en dagssamling for enheten hvor 
medarbeiderundersøkelsen blir tema, personalavdelingen skal bidra sammen med lederteamet 
med å lage opplegg for samlingen. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Kulturenheten har generelt lavt fravær, lite HMS-avvik og få kvalitets-avvik 
Vernerunder er gjennomført i alle de tre HMS-utvalgene i enheten. I 2018 vil enheten ha fokus på å 
formidle verdien av HMS og kvalitetsavvikssystemet i alle tre avdelinger, samt gi opplæring i bruk. 
Videre er det i alle tre avdelinger et tydelig fokus på godt arbeidsmiljø og arbeidshelse. 
Fellesopplevelse vil bli prioritert i avdelingene. Fellesopplevelser er viktig som grunnlag for et godt 
arbeidsmiljø og fundament for felles forståelse. 

Tjenester 

Kulturenhetens satsningsområder er knyttet til kommunedelplan for kultur 2017-2020. Viktige 
prioriteringer som er en del av planens innsatsområder og som er påbegynt i 2018 er: 
Kulturenheten deltar aktivt i tverrfaglig innsats knyttet til barn og unges oppvekst i kommunen, 
blant annet gjennom enhetsleders deltakelse i programstyre for Tidlig innsats og tverrfaglige 
samlinger hvor flere fra enheten deltar. 
Kulturskolen og det frie musikkliv skal endelig få nye lokaler. Det er vedtatt at kommunen skal 
inngå en leieavtale med Kanalgården AS, og forhandlingene sluttføres i løpet av våren 2018. 
Kanalgården og Kilden skal bygges sammen og bruken av den totale bygningsmassen må ses i 
sammenheng. Dette får konsekvenser både for innhold og drift. Munkehaugens tilbud ses også i 
sammenheng med dette og mange av tilbudene til målgruppen planlegges inn i de nye lokalene. 
Prosessen rundt kostnadsvurdering av ombygging er i gang og ledes av Arendal Eiendom. 
Kulturenheten ser frem til å samle store deler av kulturtilbudene vi tilbyr barn og unge i egen regi 
under samme tak, og til å få en attraktivt møteplass midt i sentrum som ungdom kan kalle sitt eget. 
Organisasjonsarbeid og innholdsutvikling knyttet til disse endringene er i gang og vil være prioritert 
helt frem til innflytting i 2020. Det vil være både et internt og et eksternt arbeid, hvor medvirkning 
fra ungdom og brukere av husene vil være et viktig ledd i arbeidet med å tilpasse huset etter 
behovene og ønskene til de som skal bruke det. 
Kommunens investering i nye turløyper knyttet til Sør Amfi og ny park i Barbu har vært en suksess. 
Her har kommunen fått nye aktivitetsområder til gratis bruk for alle. Nå yrer det av liv i parken - det 
grilles, folk møtes og alle aktivitetsflater er i bruk av barn og unge. Og etter en flott vinter med 
masse snø, har turløypene vært flittig i bruk - både av nybegynnere og de mer aktive. Prioritering 
fremover er gjennomføring av nye turløyper knyttet til utbygging av E18. 
Kulturskolen: I henhold til Norsk kulturskoleråd og Arendal kommunes nye ramme- og 
kulturdelplan, er kulturskolen i en omleggings og utviklingsfase. Målsettingen er å utvikle gode 
samspill og gruppetilbud og igangsette noen av disse før innflytting og samlokalisering i 
Kilden/Kanalgården i 2020. I tillegg vil samarbeid med Arendal helsestasjon utvides, leveranser 
(både aktiviteter og konserter) til institusjoner opprettholdes, og det er igangsatt dialog med Stinta 
skole vedrørende utlysning av musikklærerstilling som kan deles på grunnskole og kulturskole. 
Biblioteket: Arbeidet med bibliotekplan har kommet i gang, men lite er konkretisert ennå. En intern 
kompetanseplan er på plass for å ivareta behov for individuell og kollektiv kompetanseutvikling. 
Gjennom flere parallelle satsinger har biblioteket i samarbeid med utvalgte skoler satt sterkt fokus 
på leseglede og leselyst. Vi vil særlig framheve prosjektet «Sluk en bok» (eller leseklubb) der 
biblioteket forsøker å nå målgruppen 9-12 år også på fritida. Prosjektet har investert i «lesetipi» 
med lys og lyd som ramme for formidling av ny norsk barne- og ungdomslitteratur. 
I tillegg kan det nevnes at det jobbes med by- og sentrumsutvikling blant annet gjennom deltakelse 
i Levende lokaler (DOGA-prosjekt), hvor det blant annet er laget en historisk byvandring som ble 
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åpnet under Bynatt 25. april. Kunstprosjekt på Kanalplassen ble også lansert same dato, og vil 
gjennomføres i løpet av mai-juni. Bynatts kulturprogram hadde i år ungdom som hovedmålgruppe 
og samlet flere hundre ungdom på konsert på Kanalplassen, i samarbeid med Canal Street. 
Kommunikasjonsarbeid er i fokus, spesielt med tanke på å nå frem med informasjon til barn og 
unge om kulturaktiviteter. Det er igangsatt et samarbeid med Ungdommens bystyre og andre 
samarbeidspartnere for å finne nye metoder for å øke deltakelse blant barn og unge.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? NEI 

Vernerunde bibliotek og kulturskole er gjennomført. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? JA 

Vernerunder kulturnettverket gjennomføres i oktober hvert år. Ble gjennomført på samme tid i 
2017. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,5 1,5   

Fravær langtid (%) 3,3 4,8   

Nærvær (%) 95,2 93,7 93 95 

     

Antall HMS avvik 2 4 2 000  

Antall Kvalitets avvik  0 2 000  

     

Årsverk antall 57 57,7   

Andel ansatte heltid (%)  50 40  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  71,3 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær  
Generelt lavt fravær, men noe økning i 
langtidsfravær. Årsakene er kjent og er 
ikke arbeidsrelatert. 

   

HMS avvik  Satsning i HMS-arbeid i år 

Kvalitets avvik  Satsning i HMS-arbeid i år 

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid  Enheten har fokus på å øke stillingsprosent 
der hvor det er mulig. 

Gj.snittlig stillingsstørrelse   
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13.3 Investeringer 
Prosjekt 4635 - Arendal byhistorie, bind 1 - vi har fortsatt en del arbeid igjen på bind 1. Prosjektet 
er blitt noe forsinket. Det har vist seg vanskelig å få inn ekstern finansiering til prosjektet og 
kostnader avsatt kan vise seg å bli noe høyere enn budsjettert, men dette vil en komme tilbake til 
ved avslutning av prosjektet. 
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14 Brann (1203) 

14.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1203  Brann      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  21 571 875 23 199 717 1 627 842 8 

 Andre 
driftsutgifter  4 358 615 5 586 677 1 228 062 28 

 Sum utgifter  25 930 490 28 786 394 2 855 904 11 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -3 338 532 -2 236 579 1 101 953 -33 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-80 000 -54 985 25 015 -31 

 Andre inntekter  -10 066 591 -1 616 051 8 450 540 -84 

 Sum inntekter  -13 485 123 -3 907 615 9 577 508 -71 

 SUM NETTO  12 445 367 24 878 779 12 433 412 100 

Oppsummering økonomi 

Enheten styrer mot et balansert regnskap for 2018. Vår aktivitet har en iboende x-faktor ift. antall 
og størrelse (kostnadspådrag) på våre oppdrag. Hittil i år er det ingen store utfordringer, og 
periodiseringen har noen variabler som kan gjøre regnskapet litt vanskelig å lese - men enheten 
har kontroll på inngående og utgående. I tillegg har vi pågående flere store prosjekter som skal 
faktureres Gjensidigestiftelsen, som enn så lenge er synlig som negative utgifter (faktureres i 3. 
kvartal). 
Det er gitt innspill til konsekvensjustert budsjett, og enheten har ingen andre kommentarer ut over 
dette. 

Utgifter 

Enheten har behov for en utvidet gjennomgang av årsverk og personalplan. Det jobbes også med 
å få de deltidsansatte inn i fast stillingsprosent, noe som vil gjøre kostnadene mer synlige og 
riktige. Ingen andre kommentarer enn det som allerede er meldt inn i konsekvensjustert budsjett. 

Inntekter 

Ingen store avvik eller kommentarer på inntektssiden for enheten. 

14.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien, «Sammen om framtida – Arendal 2023», skal brukes til langsiktig utvikling 
og holdningsskapende arbeid for å øke den enkeltes bevissthet rundt egen arbeidshverdag og 
egne verdier. De overordnede målsetninger er gode og relevante, og «plakaten» som er utarbeidet 
gjøres kjent for ansatte generelt og avdelingsledere spesielt. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten har ikke prioritert en større gjennomgang av denne undersøkelsen hittil i år. Etter forrige 
undersøkelsen ble det utarbeidet et verdidokument for Østre Agder brannvesen. Dette dokumentet 
tar inn over seg det verdigrunnlaget vi ønsker skal synliggjøre oss alle - og revidering av dette 
dokumentet er planlagt i en større ledersamling etter sommeren 2018. Her vil også resultater fra 
undersøkelse i 2017 bli fulgt opp. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

I vår enhet har det vært et større fokus på brannstasjoners infrastruktur siste årene, og de enkelte 
kommunene har nå forpliktet penger til investering/oppgradering av bygningsmasse. Dette er et 
svært viktig fokusområde for oss for å sørge for tilfredsstillende lokaliteter for våre brannfolk (skitne 
og rene soner, gode vaskemuligheter for materiell/utstyr, dusjer, ventilasjon mm). I tillegg har 
innføringen av redningsdykkertjenesten i ØABV ført til justeringer og endringer i instruks og 
handlemåter i et nytt fagfelt for enheten. 

Tjenester 

ØABV er et samarbeid mellom 7 kommuner, og er organisert etter en vertskommunemodell. 
Brannvesenet har 191 ansatte, hvorav 122 er deltidsansatte mannskaper som i hovedsak er 
tilknyttet den enkelte brannstasjon i samarbeidskommunene. Tjenestene som ligger under ØABV 
finansieres på ulike måter. Feiertjenesten finansieres ved gebyr, mens det interkommunale utvalgs 
arbeid mot akutt forurensing (IUA), redningsdykkertjenesten og Agder 110 nødsentral finansieres 
ved en gitt andel pr. innbygger. Forebyggende- og beredskapsarbeid finansieres ved 
rammetildeling hvor Arendal kommune bevilger 56 % av rammen. De resterende 44 % bevilges av 
samarbeidende kommuner etter en fordelingsnøkkel. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Det svares nei med hensyn til kommende endringer i brannstasjoners infrastruktur. Vi har med vilje 
ikke gjennomført runder på stasjoner vi er i prosess på ombygging med, Her er vernetjenesten 
allerede tungt involvert, og jeg vil påstå at vernerundene indirekte er gjennomført overalt - men det 
kreves uansett en ny runde etterhvert som den enkelte stasjon ferdigstilles. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? JA 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%)  2,16   

Fravær langtid (%)  0,64   

Nærvær (%)  97,2 93  

     

Antall HMS avvik   2 000  

Antall Kvalitets avvik   2 000  

     

Årsverk antall  191   

Andel ansatte heltid (%)  69 40  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)   70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Spesielt februar og mars utpekte seg som 
fraværsmåneder, mye grunnet tung 
influensapåvirkning i befolkningen generelt. 
Ellers lite å kommentere på, da fraværet 
ansees som normalt. 

Ingen tiltak pr. d.d. De langtidssykemeldte 
er innlemmet i Raskere Frisk programmet 
og følges opp godt gjennom dette. 
Forventet retur og full stillingsprosent. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   

14.3 Investeringer 
ØABV har en årlig investeringsramme pålydende 2,9 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til 
materiellpark og større kjøretøy (mannskapsbil, tankbil, personellflyttere). En av utfordringene er et 
lite marked med få tilbydere på spesialkjøretøy, i kombinasjon med lang leveringslinje. I 2017 og 
2018 skulle det investeres i tankbil i Risør og Åmli - her er det forsinkelser, men vi håper på 
realisering av disse to kjøretøyene ila høsten 2018. Videre er det investert i nyere brukte biler som 
personellflyttere (røykdykkerbiler og administrasjonsbiler) og noe utstyr (pressluftkompressor i 
Risør og Åmli blant annet). 
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15 Innovasjon og kompetanse (1204) 

15.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1204  Innovasjon og 
kompetanse      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  5 380 548 5 529 498 148 950 3 

 Andre 
driftsutgifter  4 574 529 4 801 058 226 529 5 

 Sum utgifter  9 955 077 10 330 556 375 479 4 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -910 668 -1 377 466 -466 798 51 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-29 328 -169 859 -140 531 479 

 Andre inntekter  -779 568 -759 638 19 930 -3 

 Sum inntekter  -1 719 564 -2 306 963 -587 399 34 

 SUM NETTO  8 235 513 8 023 593 -211 920 -3 

Oppsummering økonomi 

Enheten går totalt sett i balanse i periodisert budsjett pr. 1. tertial. Både inntekter og utgifter er 
totalt sett noe høyere enn antatt i periodisert budsjett, men avviket skyldes primært periodisering. 

Utgifter 

Enheten har hatt høyere vikarutgifter enn budsjettert pga. en del langtidsfravær. Det er bevissthet 
om dette og det forventes at lønnsutgifter vil være i henhold til budsjett på årsbasis. Enheten har 
hatt større utgifter enn budsjettert til arbeid med sivilsamfunnsstrategi og det er vedtatt å 
gjennomføre en pilot på en kommuneavis som skal distribueres til alle innbyggere i kommunen. 
Aktivitet som går utover det opprinnelige budsjettet forutsettes finansiert av enhetens driftsfond. 

Inntekter 

Det antas at enhetens inntekter vil bli omtrent som budsjettert på årsbasis. 

15.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien har vært tema i presentasjon om ledelse og arbeidskultur på 
enhetsledersamling. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2017 er presentert og gjennomgått på møter i 
avdelingene og på felles samling for hele enheten. Resultatene for enheten er sort sett over 
landsgjennomsnittet og snittet for Arendal kommune. Satsingsområder for videre arbeid er 
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mestringsledelse (Servicesenteret), rolleklarhet (Kommunikasjon, Innovasjon og Eureka 
kompetanse) og kompetanseutvikling (alle). 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS-utvalget har hatt to møter i løpet av våren. Det har vært gjennomført en enhetssamling over 
to dager i Tønsberg, og 2 enhetssamlinger der ett var satt av til ulike temaer knyttet til HMS-arbeid. 
Det er gjennomført vernerunde og oppfølgende møte om vernerunden med personal og 
hovedverneombud. 
Det har vært en del fravær i enheten og som følge av dette har det vært nødvendig å sette inn 
vikar innenfor 6 måneder på Eureka kompetanse og i Kommunikasjonsnettverket. 
Arbeidsbelastningen er fortsatt svært høy i deler av enheten noe som gjør enheten ekstra sårbar 
ved høyt fravær. 

Tjenester 

Innovasjon Arendal: 
• Arbeidet med en innovasjonsplan for Arendal kommune er startet. Prosess for utdeling av 

innovasjonsstipend er en del av arbeidet med planen. Det tas sikte på å vedta planen i 
løpet av november/desember 2018. 

• Innovasjonsstipendet for 2018 er lyst ut og har søknadsfrist i slutten av mai. Det har vært 
arbeidet med søknaden i forbindelse med en enhetssamling i mai 2018 der temaet har vært 
innovasjon. 

• Fremtidens kommuner 2018 har fått tittelen Tidlig ute. Det er ca. 350 påmeldte til 
konferansen. 

• Arbeidet med sivilsamfunnsstrategien sluttføres i juni 2018. Strategien er et oppspill til 
arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. Det har vært gjennomført studietur til Århus og 
et åpent folkemøte om Samskaping i Arendal. 

• Arbeidet med innovasjonsarendal.no har stått stille. Det er krevende å fylle siden med stoff 
kontinuerlig. Vi vurderer andre informasjonstiltak som en del av arbeidet med 
innovasjonsstipendet. 

• Innovasjon er koblet på arbeidet med Tidlig innsats og har også deltatt på studietur om 
Lean til København. 

• Innovasjon bidrar i prosjektet Friskus i samarbeid med Med hjerte for Arendal. Formålet er 
å tilby en portal som senker terskelen for deltakelse i frivillig arbeid og på arrangementer i 
regi av kommunen og andre. 

Eureka kompetanse  
• Interregprosjektet Kobra (Kompetansebasert regional analyse) er i sin siste fase. Det har 

vært flere samlinger i løpet av 2018 der Arendal kommune har deltatt. 
• Det har vært gjennomført en samling for å utvikle virksomhetsmodell for Eureka 

kompetanse, særlig med tanke på satsingen mot næringslivet som vedtatt i næringspolitisk 
handlingsplan. 

• Det er gjennomført flere samlinger og kurs under tittelen: Påfyll i sjøkanten. Hensikten er å 
utvikle Eureka som en møteplass som tilbyr kurs og foredrag også gjennom digitale 
kanaler. De ulike arrangementene har hatt god respons. 

• Det er stor aktivitet i lokalene med hovedvekt på kommunale brukere. 
• Arbeidet som regionmotor for KS Læring fortsetter. 

Kommunikasjon  
• Det er vedtatt hos IKT Agder at det skal utvikles søk i politiske saker. Arbeidet er ikke 

startet pr. 1. tertial. 
• Det er innført ny skjemaløsning på www.arendal.kommune.no 

http://www.arendal.kommune.no/
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• Det jobbes kontinuerlig med kommunens nettside og kommunens tilstedeværelse i sosiale 
medier. 

• Det er lite kapasitet til å jobbe med klart språk utover det arbeidet som gjøres i det daglige 
kommunikasjonsarbeidet. 

• Prosjekt for nytt intranett/Office 365 er igangsatt. Kommunikasjonsnettverket har ansvar for 
kommunikasjon i prosjektet, men det er så langt flere avklaringer som må på plass før 
prosjektet kommer godt i gang. Arbeidet er tidkrevende og krever p.t vesentlig mer enn  
20 % stilling som opprinnelig var avsatt til oppgaven. 

• Det er bestemt at det skal lages en kommuneavis som skal distribueres til alle innbyggere. 
Arbeidet var i utgangspunktet ikke en del av virksomhetsplanen for året og kommer i tillegg 
til andre prosjekter. Første utgave er planlagt til 19. juni og vil ha Arendal for barnefamilier 
som tema. Det er forutsatt at avisens to prøveutgaver finansieres av enhetens driftsfond. 

• Nettsider, avis og øvrig kommunikasjonsarbeid for Arendalsuka er en stor jobb som krever 
kontinuerlig arbeid gjennom året. Det er satt i gang et arbeid for å utvikle en 
kommunikasjonsstrategi for Arendalsuka, avisredaksjonen er i gang, nettsider og 
påmeldingssystem er klargjort. Sosiale medier, annonsering og produksjon av bilde/film er i 
gang eller under planlegging. I tillegg til kommunikasjonsarbeid bidrar kommunikasjon med 
utarbeidelse av retningslinjer for arrangører og utstillere. 

• Kommunikasjon bidrar inn i arbeidet med Tidlig innsats med utvikling av tjenesteoversikt 
over alle tjenester mot barn og unge. I tillegg er det gitt kommunikasjonsråd og veiledning til 
en lang rekke tjenesteområder. 

Servicesenter  
• Det er fokus på hvordan besøkende og brukere til kommunen og turistkontoret i større grad 

kan utnytte selvbetjeningsløsninger. 
• Det arbeides med å effektivisere arbeid med øvrige oppgaver som følge av nytt tilbud om 

selvbetjeningsløsninger, herunder sentralbord og meglertjenester. 
• Løsning for digital besøksregistrering er forsinket fra leverandør. 
• Ny innkjøpsavtale for tolketjenester er under arbeid. 
• Ny innkjøpsavtale for skjenkekontroll er under arbeid. 

Arendalsuka  
• Det pågår kontinuerlig arbeid med forberedelse til og gjennomføring av møtevirksomhet 

med råd, programkomite, referansegrupper, sponsorer og ambassadører. 
• Forberedelse til produksjon av årets arrangementer er i gang. 
• Oppdatering av kriterier og praktiske retningslinjer for arrangører er gjennomført. 
• Nettside og påmeldingssystem for Arendalsuka er i drift. 
• Det gis kontinuerlig støtte til hovedprogramkomiteen. 
• Det gis kontinuerlig støtte til programkomiteen for Arendalsuka Ung. 
• Arbeidet med oppfølging av økonomi har spesielt fokus for å hindre en økning i kostnadene 

for arrangementet. 
• Arbeidet med sikkerhet i byen i forbindelse med arrangementet er i gang. 
• Arbeidet med vertskapet for årets arrangement er i gang. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 3 3,6  2,4 

Fravær langtid (%) 7,9 7  2,6 

Nærvær (%) 89,1 89,4 93 95 

     

Antall HMS avvik 0 1 2 000 5 

Antall Kvalitets avvik 0 1 2 000 5 

     

Årsverk antall 17,75 21,35   

Andel ansatte heltid 
(%) 75 76 40 76 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 88 85 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Både korttids- og langtidsfraværet er 
høyere enn målsetningene. Fraværet har 
betydning for høyere arbeidsbelastning 
blant enkelte medarbeidere. 

Det jobbes med å legge til rette for økt 
nærvær, men tallene er likevel høyere enn 
ønsket. Vi fortsetter å prøve ut 
tilretteleggingstiltak som gir økt nærvær, 
men vil måtte vurdere nye tiltak evt. i 
samarbeid med personal hvis ikke det 
totale nærværet blir høyere. 

   

HMS avvik 
Det arbeides med økt bevissthet og 
oppfordringer til å melde avvik som del av 
en læringskultur. 

 

Kvalitets avvik 
Det arbeides med økt bevissthet og 
oppfordringer til å melde avvik som del av 
en læringskultur. 

 

   

Årsverk 

Økning i antall årsverk skyldes at det var 
flere vakante stillinger både i 
kommunikasjon, Eureka kompetanse og 
innovasjon ved 1. og 2. tertial 2017. I tillegg 
er det tilført ressurser som følge av 
merarbeid for Arendalsuka Ung og i 
forbindelse med at Arendal turistkontor ble 
flyttet til enheten i 2017. 

 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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16 Vitensenteret (1205) 

16.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1205  Vitensenteret      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  3 385 436 2 927 024 -458 412 -14 

 Andre 
driftsutgifter  5 289 659 4 751 609 -538 050 -10 

 Sum utgifter  8 675 095 7 678 633 -996 462 -11 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -1 088 500 -1 036 946 51 554 -5 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

0 -2 857 -2 857 0 

 Andre inntekter  -3 697 488 -3 985 224 -287 736 8 

 Sum inntekter  -4 785 988 -5 025 027 -239 039 5 

 SUM NETTO  3 889 107 2 653 606 -1 235 501 -32 

Oppsummering økonomi 

Vitensenterets økonomi er som forventet pr. første tertial. Vi har et lavere forbruk i påvente av 
resultatene for sommersesongen. 50 % av Vitensenterets budsjetterte billettsalg skal komme i 
perioden juni - august. Dersom vi ikke når dette må vi redusere driftsutgiftene. 
Vitensenteret er fullbooket med skoleklasser ut året. Alle trinn (bhg. - 10. trinn) skal besøke 
Vitensenteret en gang i året, vitensenteret har avtale med Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune 
om kjøp av undervisningsprogrammer for elever på vgs. Vitensenteret har utviklet nye 
undervisningsprogram for vgs. denne våren. Disse programmene kan bestilles av vgs. f.o.m 
høsten 2018. 
Vitensenteret i Kristiansand har hatt en positiv start med flere fritidsbesøkende enn budsjettert de 
første fire månedene. Her leverer vi også undervisningsprogram for alle elever på 5. trinn i 
Kristiansand kommune. Likevel ser det ut til at budsjettet ligger litt for høyt ift. hva som er realistisk 
for 2018. Dette fordi det har tatt tid å etablere avtaler om salg av tjenester i Kristiansand. F.o.m 
våren 2019 har vi gjort avtaler noen større avtaler om kjøp av tjenester og vi er i positiv dialog med 
Kristiansand kommune. Det vil også bli arbeidet mer aktivt med markedsføring før sommeren og til 
høsten. Et ev. budsjettavvik i 2018 vil bli dekket inn ved at vi får en vakant stilling f.o.m juli. 

Utgifter 

Vitensenteret har hatt en vakant stilling i første tertial. Denne stillingen er planlagt besatt f.o.m 
august. I tillegg har vi noe lavere utgifter på tilkallingshjelper i lavsesong. Disse lønnsutgiftene vil ta 
seg opp nå som vi går inn i sommerferiemånedene og høysesong på sentrene. 
Vitensenteret har et forsiktig forbruk av andre driftsutgifter. Dette skyldes en avventende holdning 
mtp. utfallet av sommeren. Dersom besøkstallene for sommeren gjør at vi kommer under budsjett, 
vil vi redusere driftsutgiftene. 
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Inntekter 

Vitensenterets salgsinntekter er iht. budsjett pr. første tertial. Det positive avviket på inntektssiden 
skyldes i hovedsak at vi har fått en økning i statlige overføringer for 2018 som ikke var budsjettert 
med. 

16.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vitensenteret Sørlandet er i en ny vekstperiode. Vi har den senere tid og vil i tiden fremover ha 
fokus på jevnlige arbeidsfordeling, åpen dialog, medbestemmelse og møtestruktur som gjør at alle 
ansatte skal være ivaretatt på en god måte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

I en vekstperiode vil arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling være i endring. Vitensenteret er 10 
fulltidsansatte og har i første tertial to ansatte som skal starte sin foreldrepermisjon, og en som skal 
pensjonere seg. Dette gjør at rolleavklaring, etablering av nye rutiner og opplæring har vært viktig i 
denne perioden. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Alle ansatte har hatt tilbud om førstehjelpskurs. Vitensenteret har jevnlig fokus på 
evakueringsplaner, god kunnskap om hvor ulikt utstyr oppbevares, jevnlige samtaler om status og 
tiltak som bør iverksettes. 

Tjenester 

I første tertial i 2018 åpnet vi Vitensenteret i Kristiansand. Det har vært en rekke utfordringer med 
arealene, som vi nå begynner å se en ende på. Videre har vi produsert en rekke nye 
eksperimenter. I løpet av første tertial har det blitt brukt en del ressurser på utvikling av nye 
undervisningsprogram for videregående skoler, nye aktiviteter for fritidspublikum og designe ny 
utstilling som skal være en del av Velkomstsenteret til vår marine nasjonalpark. Det har også i 
første tertial vært en rekke møter i forhold til hvordan vi skal finansiere opp et forprosjekt for Raet 
nasjonalparksenter og hvordan vi skal få til en organisering av dette arbeidet internt i Vitensenteret. 
Det ble inngått samarbeidsavtaler med Tekna Aust-Agder og Tekna Vest-Agder, hvor vi får en sum 
midler hvert år, i tillegg til at de søker samfunnsmidler fra Tekna sentralt. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Drifts- og vedlikeholdsansvarlig er sentral i vernerunden og har i sin stilling ansvar for en rekke 
områder som inngår i en vernerunde. Vedkommende som har denne stilingen skal i 2.tertial 
pensjonere seg, og vedkommende som skal overta stillingen begynte hos Vitensenteret 01.mai. Vi 
har derfor valgt å avvente denne runden til vedkommende har fått arbeidet hos oss noen uker. Den 
vil bli gjennomført før sommersesongen. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? JA 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,8    

Fravær langtid (%) 2,1    

Nærvær (%) 95,1  93 96 

     

Antall HMS avvik 0  2 000  

Antall Kvalitets avvik 1  2 000  

     

Årsverk antall 10,3    

Andel ansatte heltid 
(%) 10  40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 92  70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik  Ukentlige avviksmøtepunkt 

Kvalitets avvik  Ukentlige avviksmøtepunkt 

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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17 Arendal voksenopplæring (1206) 

17.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1206  Arendal 
voksenopplæring      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  15 651 240 15 762 430 111 190 1 

 Andre 
driftsutgifter  5 057 986 5 931 594 873 608 17 

 Sum utgifter  20 709 226 21 694 024 984 798 5 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  0 0 0 0 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-600 000 -248 120 351 880 -59 

 Andre inntekter  -2 387 586 -3 420 142 -1 032 556 43 

 Sum inntekter  -2 987 586 -3 668 262 -680 676 23 

 SUM NETTO  17 721 640 18 025 762 304 122 2 

Oppsummering økonomi 

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

• antall deltakere i norskopplæring og omfanget av tilskuddet og refusjoner for disse 
• antall deltager i grunnskoleopplæring 
• antall betalende deltakere og inntekter fra denne virksomheten 
• salg av opplæring til offentlige og private bedrifter (kompetansepluss) 
• omfanget av prosjektmidler 

Antall nye bosatte flyktninger minker betraktelig i 2018. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDI) anmodet Arendal kommune i november 2017 om å bosette 45 flyktninger i 2018. (mot 117 i 
2017, og 130 i 2016) 
Norskopplæring og samfunnsfag for deltagere med rett og plikt til dette blir finansiert av 
statstilskudd fra IMDi. Dette er persontilskudd som blir utbetalt over 3 år. Personer som har behov 
for det kan ha rett på opplæring i opptil 5 år. I år 4 og 5 gis ikke tilskudd. Konsekvenser av 
flyktningstrømmen i 2015 vil føre til at mange flere enn tidligere kommer til å være i år 4 og 5 i 
2018/2019, samtidig som det bosettes færre enn før. Mange flere deltagere enn tidligere har behov 
for grunnskoleopplæring. 
Flere deltagere i år 4 og 5, flere deltagere med behov for grunnskoleopplæring og færre som 
bosettes i 2018 vil føre til økonomiske utfordringer for AVO. Enheten har fond som vil kunne dekke 
utfordringer i 2018, men må samtidig vurdere kostnadsreduserende tiltak. Etter nylig 
økonomigjennomgang viser prognosen at AVO vil få merforbruk i 2018. Tiltak for å redusere 
forbruket er i første omgang reduksjon i bruk av vikarer. Omlegging av timeplanstruktur for 
skoleåret 2018/2018 kan gi mulighet for reduksjon av eksterne husleieutgifter. I tillegg vurderes 
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muligheten for å slå sammen klasser. Det gjøres en fortløpende vurdering av utviklingen i 2018. 

Utgifter 

Rapporten viser avvik på utgifter. Driften og tjenesteproduksjonen er høy grunnet rekordmange 
deltagere i introduksjonsprogrammet. I tillegg er det flere deltagere enn tidligere som har behov for 
grunnskoleopplæring og tilrettelagt undervisning. AVO har fremdeles behov for å leie eksterne 
undervisningslokaler og har dermed fremdeles merkostnader knyttet til husleieutgifter. 

Inntekter 

Rapporten viser ikke et helt riktig bilde av inntektene. Årsaken er at det er hentet inn bundne fond 
som ikke er budsjettert. 

17.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Ved Arendal voksenopplæring jobber vi med kommunens arbeidsgiverstrategi 2023 Sammen om 
framtida! AVO jobber med kollegaveiledning, fadderordning, team-byggende aktiviteter og sosiale 
tiltak for alle ansatte. Etisk refleksjon rundt vår yrkesutøvelse med «reflekterende team» som 
metode har jevnlig blitt tatt opp på personalmøter fra våren 2016. Dette har ikke blitt gjennomført 
denne perioden og det vurderes å jobbe med etisk refleksjon i en annen form fremover. Ansatte 
ved AVO som har ønsket det har deltatt jevnlig på kollegaveiledning ved DPS Bjorbekk i regi av 
veileder med spesialkompetanse. Ledelsen sørger for samarbeidstid for de ansatte og tid til faglig 
utvikling i henhold til satsingsområdene. Lederteamet har jobbet med tema roller og rolleavklaring 
mellom ledelsen og teamledere. Tema roller og rolleavklaring for lærere og andre ansatte 
planlegges å gjennomføres våren 2018. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Følgende fokusområder er identifisert: bevaring av 
autonomi og mestringsklima, forbedring av mestringsledelse samt satsing på kompetanseutvikling. 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2017 har blitt presentert for alle ansatte. I oppfølgingen 
av medarbeiderundersøkelsen har ledelsen gjennomført prosess med personalet der de ansatte 
har kommet med innspill til hvordan vi sammen kan forbedre mestringsledelse og 
kompetanseutvikling på AVO. Innspillene skal bearbeides og jobbes videre med skoleåret 
2018/2019. Ledelsen har fokus på å gjøre medarbeiderne best mulig ut i fra sine forutsetninger ved 
blant annet gjennomføring av medarbeidersamtalen og oppfølging av denne, gå i dialog med 
medarbeiderne om plassering i avdeling, team og klasser, og sørge for at alle ansatte opplever å 
ha både meningsfulle oppgaver og samtidig få utfordringer og oppleve mestring. AVO sørger for 
faglig utvikling for alle ansatte og sikring av kompetanseoverføring både innenfor hvert team, 
jevnlig på fellestid og personalmøter samt deltagelse på eksterne kurs og konferanser. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

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

• Sikre gode rutiner for opplæring av nyansatte og vikarer. 
• Fokus på opplæring i søppelsortering for deltagere. Innarbeide rutiner for rydding og orden i 

klasserom. 
• Videre arbeid med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen tas med til drøfting i HMS- 

utvalget. 
• AKAN på dagsorden for de ansatte. Ledelsen inviterer AKAN-kontakt for å informere de 

ansatte skoleåret 2018/2019. 
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• Gjennomgang av varslingsrutiner skal gjennomgås med hele personalet høsten 2018. 
• Det må jobbes videre med avvik som en læringskultur for forbedring av tjenestene. 

Opplæring i avviksmelding er nå gjennomgått med personalet. 
• AVO har rutiner for håndtering av vold og trusler. Rutinene tas jevnlig opp med personalet. I 

tillegg bør AVO ha en skriftlig kartlegging av risikovurdering av vold og trusler. Saken skal 
tas opp i HMS- utvalget neste skoleår. Det er behov for debriefing for ansatte i etterkant av 
alvorlige hendelser, og det skal lages retningslinjer for dette i samarbeid med Agder 
Arbeidsmiljø. 

• Gjenopprette kontakt med politiet i et forebyggende perspektiv. AVO har ikke politikontakt 
slik som før. AVO har behov for veiledning og bistand fra politiet i utfordrende elevsaker der 
det har foregått vold eller trusler. 

Tjenester 

Arendal voksenopplæring er et framtidsrettet ressurssenter preget av mangfold i brukergruppene 
og i arbeidsmetoder og voksenpedagogikk. Skolens deltakere integreres i samfunns- og arbeidsliv 
gjennom dialog og samhandling på skolen og med omverdenen. Skolens visjon er  
Mennesker 
Møter 
Muligheter 
Oversikt over enhetens tjenesteproduksjon 
AVO tilbyr opplæring for voksne innen følgende områder: 
1. norsk- og samfunnskunnskapsopplæring samt andre kvalifiserende tiltak for voksne 

innvandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand; norskopplæring for voksne og enslige 
mindreårige asylsøkere (Introduksjonsloven): ca. 390 deltakere, opplæringstilbud på dag- 
og kveldstid, fra 3 til 25 timer pr. uke. Norskopplæring med samfunnsfag finansieres gjennom 
statlige tilskudd. Andre kvalifiserende tiltak for flyktninger i Introduksjonsprogrammet 
finansieres gjennom integreringstilskuddet/refusjon fra Nav. Norskopplæringen for asylsøkere 
finansieres gjennom statlige tilskudd. 

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

3. grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): ca. 150 elever, 
opplæringstilbud ca. 25- 30 timer pr. uke, finansiering: kommunal ramme. (statstilskudd for 
deltagere som har grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet) 

4. basiskompetanse i arbeidslivet (kompetanspluss): kortere kurs med varierende lengde 50-
90 timer, statlige prosjektmidler. 
 

Enheten vil videreføre sin satsing på utviklingsarbeid, opprettholdelse av høy kvalitet i eksisterende 
opplærings- og kvalifiseringstilbud, samt samarbeid med eksterne aktører innen offentlig, privat og 
frivillig sektor. AVO vil fortsette å tilby skolens deltakere tilpassede opplæringstilbud som tar 
utgangspunkt i den enkeltes faglige forutsetninger og overordnede mål om overgang til arbeid eller 
videre utdanning: 

• Individuelt tilrettelagte opplæringstilbud for elever med særskilte behov på Avdeling for 
spesialpedagogikk i samarbeid med PPT og Enhet Levekår. 

• Tett samarbeid med NAV om kvalifisering av flyktninger gjennom Introduksjonsprogrammet 
• Videreutvikle tiltak som styrker innvandrernes/flyktningenes muligheter på arbeidsmarkedet 

gjennom forpliktende samarbeid med eksterne aktører i næringslivet og i det offentlige. 
Videre satsing på arbeidsretting av norskopplæringen og utprøving av nye modeller og 
metoder, språkpraksisplasser i ulike bedrifter, samarbeid med NAV gjennom bl.a. felles 
satsing på arbeidsretting og utvikling av Introduksjonsprogrammet og fokus på tidlig 
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karriereveiledning. 
• Videreutvikling og systematisering av samarbeidet med frivillig sektor for å styrke 

innvandrernes nettverk, deres deltakelse i samfunnslivet og opplevelsen av tilhørighet i 
lokalmiljøet. Språklæring og muligheter på arbeidsmarkedet (videreføring av «Folk møter 
folk» kommunale utviklingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) fra 2017) 
gjennom satsing på bruk av samfunnspraksis som metode for språkinnlæring og 
inkludering. Eksempler på samfunnspraksis ved Arendal voksenopplæring er praksisplass 
hos Frivilligsentralene, frivillig arbeid under festivaler og arrangementer, deltakelse i 
aktiviteter gjennom ulike organisasjoner og andre nettverksbyggende arrangement. 
(Samarbeid med Med Hjerte for Arendal og NAV), videreføring av Frivilligsentral på skolen i 
samarbeid med flere ulike aktører. 

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

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

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

AVO vil bidra med følgende nye prosjekter innenfor satsingsområdet Livslang læring: 
• Satsing på Kompetansepluss: Arendal voksenopplæring er godkjent tilbyder av 

kompetanseplusskurs. Opplæringen er rettet mot personer med lav formell kompetanse 
som har et arbeidsforhold til en bedrift. Opplæringen gjelder grunnleggende ferdigheter i 
lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk. Ordningen skal bidra til at flere voksne, 
gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning 
og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samarbeid med private og offentlige 
virksomheter og frivillige organisasjoner. For 2018/2019 er det innvilget 3 nye 
kompetanseplusskurs for denne målgruppen. 

• Samarbeid med DOGA gjennom bruktbutikken Bazar i sentrum. Bruktbutikken er en intern 
språk, - og arbeidstreningsplass for kvalifisering av flyktninger. 

• Videreutvikling av samarbeid med Kirkens Bymisjon og NAV gjennom prosjektet BRA 
skole. Kvalifisering av flyktninger med gjennom arbeidstrening og språktrening. Mål om 
delkompetansebevis innenfor salg/service og mat og foredling. 

• Pilotprosjekt: Opprettelse av eget «lavterskel helsetilbud» for deltagere ved AVO i 
samarbeid med helsestasjonen, (mål: forbyggende fysisk og psykisk helsearbeid, fange 
opp alvorlige utfordringer på et tidlig tidspunkt) AVO samarbeider med Helse og Levekår 
om å finne mulige løsninger for å kunne ha et permanent «lavterskel helsetilbud» for 
flyktninger. 

• Forberedende voksenopplæring (modulbasert opplæring): 3 årig pilotprosjekt fra 
Kompetanse Norge med utprøving av nye læreplaner i grunnskoleopplæring for voksne. 
Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I 
tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. Nye modulstrukturerte læreplaner er 
utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet på tre år fra 1.8.2017. Mål om 
raskere gjennomføring av grunnskolen og kvalifisering til VGS. 

• Samarbeid mellom Arendal kommune, Aust- Agder fylkeskommune, AVO og Sam Eyde 
VGS om økt gjennomføring av VGS for minoritetsspråklige (mål: forhindre frafall for denne 
gruppen. Det planlegges opprettelse av praksisklasse innenfor «helse og oppvekstfag» på 
AVO fra høsten 2018. 
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Pedagogiske satsingsområder og mål for avdelingene:  
Spesialpedagogisk avdeling. 

• Bruke iPad som pedagogisk verktøy: Lære deltagere å bruke iPad som 
kommunikasjonsverktøy. Pedagoger som bidragsytere og veiledere for elevene og for 
andre ansatte, for eksempel boligpersonell. 

• Grunnleggende begrepsundervisning etter Magne Nyborgs modell. 
• Deltagerne skal kunne mestre dagliglivet mest mulig gjennom ADL trening og 

grunnleggende lese, skrive, regne og IKT- ferdigheter. 
Avdeling for grunnskoleopplæring 

• Innføring av modulstrukturert opplæring der nye læreplaner tilpasset voksne prøves ut. 
• Implementere bruk av læringsplattformen It’s-learning samt innføre gode systemer og 

rutiner for bruk av plattformen. 
• Utvikle gode pedagogiske metoder og verktøy for lesing i alle fag (arbeide med 

lesestrategier i alle fag, tverrfaglig arbeid med ord og utrykk, bevisst bruk av bilder og 
konkreter i opplæringen). 

• Vurdering: Skape et felles grunnlag og en felles forståelse for vurdering og 
vurderingskriterier. 

Norskavdelingen 

• Kompetanseheving i digitale ferdigheter i undervisningen. Implementering av 
læringsplattformene «Showbie» eller it`s learning etter nivå/spor. 

• Jobbe systematisk og grundig med leseopplæring, både med innlæring av lyder og jobbing 
med stavelser. Sikre den videre lesekompetansen på alle nivå. 

• Vurdering i muntlig og skriftlig: Sikring av kvalifiserte sensorer og prøveledere gjennom 
sensorkurs fra Kompetanse Norge. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,2 2,0   

Fravær langtid (%) 4,7 3,1   

Nærvær (%) 93,1 94,9 93 95 

     

Antall HMS avvik 0 3 2 000 5 

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000 3 

     

Årsverk antall 42,9 50   

Andel ansatte heltid (%) 66 70 40 70 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 75 88 70 80 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Positiv utvikling, høyere nærvær  

   

HMS avvik Flere har meldt avvik denne perioden Opplæring og gjennomgang av avvik er 
gjennomført 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk behov for økt grunnbemanning Flere ansatte i faste stillinger 

Andel ansatte heltid Mål oppnådd  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse mål oppnådd  
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18 Østre Agder (1207) 

18.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1207  Østre Agder      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  1 289 312 1 806 642 517 330 40 

 Andre 
driftsutgifter  2 937 196 5 894 347 2 957 151 101 

 Sum utgifter  4 226 508 7 700 989 3 474 481 82 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  0 0 0 0 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

0 1 764 1 764 0 

 Andre inntekter  -5 332 129 -7 874 378 -2 542 249 48 

 Sum inntekter  -5 332 129 -7 872 614 -2 540 485 48 

 SUM NETTO  -1 105 621 -171 625 933 996 -84 

Oppsummering økonomi 

Lønnsutbetalingen ligger høyere enn forventet fordi KØH overlegen er belastet budsjettet for Østre 
Agder KØH direkte. I budsjettet var det lagt til grunn at denne kostnad skulle dekkes av over 
kommunens budsjett og så kompenseres. Videre er næringsmedarbeider bare budsjettert for 6 
mnd. da dette var et engasjement. Det foreligger forpliktende vedtak om videreføring fra seks av 
åtte kommuner. Arendal er sammen med Åmli de som mangler. 
KØH Feviktun har mottatt refusjon for 6 mnd. 
Fakturering av de flest interkommunale samarbeid. Alt unntatt kontingent og KØH skjer med forfall 
1/7. Samlet er det likevel grunnlag for å melde at økonomien i Østre Agder samarbeidet er stram. 
Enhetsleder legger fortsatt til grunn at regnskapet skal kunne gjøres opp innenfor de tildelte 
rammer gjennom bruk av gjenværende fond. 

Utgifter 

Forventes å være innenfor tildelte rammer. 

Inntekter 

Noe utvidede inntekter knyttet til By- og regionprogrammet vil dekke deler av utgiftene her, men 
resten vil måtte dekkes av sekretariatsfondet. Det tilsier at Østre Agder ved årsskiftet knapt vil ha 
noen buffer igjen til å dekke uforutsette kostnader i 2019. Økonomien vil da være svært sårbar. 

18.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Det har vært arrangert en samling av medarbeiderne i Østre Agder der arbeidsmiljøet var ett tema. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler i denne perioden. Problemer med delt 
arbeidsgiveransvar er reist og forslag til løsning er utarbeidet i samråd med medarbeider. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Ingen særlige tiltak i perioden 

Tjenester 

Virksomhetsplanen for HLF (helse og omsorgslederforum) er fulgt opp blant annet gjennom 
innføring av velferdsteknologi i ulike kommuner. Premissene for KØH tilbudet er i løpet av tertiale 
vesentlig endret ved at Grimstad kommune har varslet at det trekker seg ut av samarbeidet. 
Bakgrunnen for bruddet var en vurdering i Østre Agder av at det ikke var hensiktsmessig med 
lokalisering av tjenesten på to steder. 
Østre Agder skoleforum har fått god søking til videreutdanning av grunnskolelærere i engelsk for 
barnetrinnet. 47 lærere starter opp i høst. Syv av kommunene har deltakere i opplæringen. 
Hovedtyngden fra Arendal. 
Det er på plass prosjektleder for lokalt utviklingsarbeid i skolene. Arendal er med i første pulje som 
mottar bistand fra UiA i dette arbeidet. Arbeidet er finansiert gjennom statlige tilskudd og 
egeninnsats.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? ikke egen vernerunde 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Ikke planlagt 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,9 2,2   

Fravær langtid (%) 10,3 1,0   

Nærvær (%) 87,7 96,8 93 95 

     

Antall HMS avvik 0 0 2 000 0 

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000 0 

     

Årsverk antall  5,1   

Andel ansatte heltid 
(%)  100 40 100 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  100 70 100 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær langtidsfravær er opphørt  

   

HMS avvik ingen  

Kvalitets avvik ingen  

   

Årsverk ingen endring  

Andel ansatte heltid 100 %  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 100 %  

18.3 Investeringer 
Østre Agder har deltatt i plangruppen som har arbeidet med nytt bygg for KØH og legevakt 
lokalisert til tomt ved sykehuset. Det har vært god progresjon i planarbeidet 
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19 Levekår (1301) 

19.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1301  Levekår      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  55 018 623 57 038 998 2 020 375 4 

 Andre 
driftsutgifter  15 657 650 18 774 491 3 116 841 20 

 Sum utgifter  70 676 273 75 813 489 5 137 216 7 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -488 692 -660 284 -171 592 35 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-1 220 448 -3 485 990 -2 265 542 186 

 Andre inntekter  -6 982 652 -8 947 071 -1 964 419 28 

 Sum inntekter  -8 691 792 -13 093 345 -4 401 553 51 

 SUM NETTO  61 984 481 62 720 144 735 663 1 

Oppsummering økonomi 

Enheten har et lite merforbruk etter årets 4 første måneder. 
Det er iverksatt ulike tiltak: 
2 årsverk psykolog holdes vakante i 6 mnd. 
1 årsverk forebyggende tjenester holdes vakant i 12 mnd. 
1 årsverk i miljøarbeidertjenesten holdes vakante i 12 mnd. 
I forbindelse med sykdom og oppsigelser er noen stillinger holdt delvis vakante pga. problemer 
med å skaffe kvalifiserte vikarer. 
Overtidsbruken er begrenset til det som gjelder liv og helse eller akutte situasjoner i barnevernet. 
Overtidsbruken på barnevernvakta har spesiell oppmerksomhet. 
Det er strengt inntak av vikarer, men forsvarlighet i tjenesten samt sikkerhet for ansatte må 
ivaretas. 
Kjøp av tjenester fra private i barneverntjenesten er gitt sterkere kontroll ved at faglederne er 
tettere på. 
Enheten har søkt om ulike tilskuddsmidler som vi forventer svar på før sommeren. 
Det knytter seg også i år en usikkerhet rundt finansieringen av ressurskrevende brukere. 
Med de tiltak som er iverksatt, og forutsatt at vi får tilskuddsmidlene og greier å holde stram drift i 
barnevernet, styrer enheten mot balanse. 
Det må presiseres at vakanser og stram drift i alle tjenester for å kompensere for det høye 
driftsbudsjettet i barneverntjenesten, ikke er bærekraftig over tid dersom tidlig innsats og 
venstreforskyvning skal være målet.  
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Utgifter 

Lønnsutgiftene er under kontroll. 
Overtidsbruken på barnevernvakta følges nøye og er på vei nedover. For øvrig er overtidsbruken 
under kontroll. 
Det er fortsatt et stort merforbruk på fosterhjemsplasseringer, institusjonsplasseringer og statlige 
fosterhjem, samt hjelpetiltak i forhold til budsjettert. Barnevernet har også fått en merutgift på  
750 000 kroner pga. avlasterdommen. 

Inntekter 

Enheten har søkt om kommunale rusmidler og midler til overdosestrategien. Svar forventes å 
foreligge før sommeren. 

19.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien er til god hjelp for å minne hverandre om samfunnsoppdraget. 
Avdelingene har på ulike måter tatt opp temaer fra heftet i personalmøter og reflektert rundt hva 
dette betyr hos dem og for den enkelte. 
Aktuelle temaer har vært: hvordan kommuniserer vi med hverandre, hvordan omtaler vi hverandre, 
hva skal til for at vi velger å komme på jobb i stedet for å bli hjemme, hva kan jeg bidra med til et 
godt arbeidsmiljø osv. 
Noen av temaene er også aktuelle i forbindelse med etisk refleksjon.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Lederteamet har en prosess rundt oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen med bistand fra 
HR. Vi har valgt ut 2 områder å bevare: Mestringstro og Mestringsklima og 2 områder å forbedre: 
Mestringsledelse og Rolleklarhet. 
Alle avdelingene har gjennomgått sine resultater. Noen har hatt bistand fra HR, andre har gjort det 
selv. Avdelingene er kommet ulikt langt i oppfølgingen. 
Det er kun 3 avdelinger i enheten som har resultater fra brukerundersøkelsen. Disse følges opp i 
personalmøter. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vold og trusler har vært et sentralt tema. Det er foretatt ROS-analyser i de fleste avdelingene, 
noen med bistand fra Agder Arbeidsmiljø. Ansatte på Ørbek og Eydehavn bofellesskap får 
opplæring i regi av Verge. 
Både barneverntjenesten og forebyggende tjenester har deltatt i planleggingen av nye lokaler. Nye 
lokaler er påkrevet for å sikre de ansatt et forsvarlig arbeidsmiljø. Prosessen er forsinket, så 
innflytting vil trolig først skje i februar 2019. 
Å skape en kultur for avvik er et kontinuerlig arbeid. Stadig flere innser nå at dette er et bidrag til 
læring og forbedring. Men det tar tid å innarbeide denne praksisen på alle arbeidsstedene. 
Raskere frisk brukes aktivt og har både gitt gode resultater for å forebygge fravær, hjelpe ansatte 
tilbake på jobb, samt at noen ansatte erkjenner at de må omplasseres til annet arbeidssted.  

Tjenester 

Enhet levekår er svært sammensatt. Alle har hatt Det gode menneskemøtet og Gode forløp i 
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fokus. Vi er opptatt av å få frem hva som er viktig for den enkelte bruker og å få tilbakemelding på 
om den hjelpa vi gir virker. Flere avdelinger har tatt i bruk FIT (tilbakemeldingssystem). 
Mange ansatte har deltatt i arbeidsverksteder med evaluering av samhandling rundt barn og unge. 
Internt i enheten er dette også et viktig tema for å sikre overganger og at ingen «glipper» i 
systemet. Dessverre ser vi fortsatt eksempler på dette. Vi har iverksatt en prøveordning av 
Stangehjelpa, kalt «Arendalshjelpa» for å bli bedre. Tidlig innsats og venstreforskyvning av 
tjenestene har stor oppmerksomhet. 
Arendal helsestasjon har gjort et stort arbeid med å implementere de nye faglige retningslinjene, 
herunder inngå ulike samarbeidsavtaler og utarbeide nye faglige prosedyrer og rutiner. 
Bemanningen på helsestasjonen avviker betydelig fra normen, spesielt i skolehelsetjenesten. 
Tjenesten er styrket med 0,5 årsverk samt at kommunen har fått tilskudd til 2 årsverk. Det er likevel 
en utfordring å sikre basiskompetansen for å utføre de lovpålagte tjenestene. Kommunen har valgt 
å satse mer tverrfaglig enn det veilederen legger opp til og ønsker å spille dette inn til sentrale 
myndigheter. 
Jordmortjenesten er styrket med 1 årsverk etter tilsyn barselomsorgen. Det er likevel krevende å 
innfri kravene etter nye nasjonale retningslinjer. Det pågår fortsatt en prosess med å lukke 
avvikene. 
Forebyggende tjenester følger satsningsområdene som er satt i virksomhetsplanen, men i 
mindre skala enn ønsket grunnet stor pågang på saker kombinert med overførte årsverk til 
barneverntjenesten. 
Denne avdelingen skal samlokaliseres med barnevernet i nye lokaler. 
Barneverntjenesten 
Barneverntjenesten jobber aktivt med alle satsingsområdene, men innflytting i nye lokaler avviker 
fra fremdriftsplanene. Denne utsettelsen er svært krevende for de ansatte. Andelen 
bekymringsmeldinger er høy og innholdet alvorlig. Tjenesten har et stabilt og relativt høyt fravær, 
stor turnover av vikarer grunnet svangerskapspermisjoner, samt utfordringer med å få søkere med 
ønsket kompetanse. Denne situasjonen stiller store krav til fleksibilitet, lagarbeid og daglige tøffe 
prioriteringer hos de ansatte. Situasjonen gjør det også krevende for tjenesten å delta på ulike 
forebyggende arenaer. 
Det er iverksatt tiltak rundt barnevernleder ved å legge personalansvaret til faglederne. Dette er 
også et tiltak for å få bedre styring med ressursbruken. 
Aktivitet voksne er fortsatt ikke i mål med å realisere Drømmenes hus. Lassens hus blir for dyrt å 
sette i stand og Munkehaugen er ikke aktuell. Det letes etter lokaler i sentrum som bidrar til 
normalisering og utvikling av et fremtidsretta tilbud. Avdelingen samarbeider godt med frivillige 
organisasjoner som Blå Kors, Kirkens bymisjon, Mental helse, «Med hjerte for Arendal» og 
Frivillighetssentralene om felles tiltak. Det er stor aktivitet i gatefotballen, men plassering av 
Gatehallen er ikke avklart. 
Psykiske helse og rusarbeid voksne har stor pågang til og gode erfaringer med innsatsteam. 
Arendalsvarianten av Stangehjelpa er under utvikling med denne avdelingen som pådriver. 
Grunnet utskiftinger i personalgruppa er noen planlagte satsinger utsatt til høsten: pårørende 
nettverksarbeid, eldre med psykisk helse og rusproblematikk, egne «livsstyrkekurs» for personer 
som ikke kan nyttiggjøre seg andre kurs 
Bo-oppfølgingstjenesten har jobbet med omorganisering av tjenesten og kompetanseheving for 
å understøtte denne. Det har vært opplæring i FIT og recovery for å sikre gode forløp. 
Eydehavn og Ørbek bofellesskap 

De ansatte gjennomgår opplæring i håndtering av vold og trusler. Dette er en oppfølging av tilsynet 
fra Arbeidstilsynet i høst. Noen stillingsstørrelser er økt i tråd med heltidskultur og ikke-rullerende 
plan. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja, med ett unntak 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Ja 

Den blir gjennomført før sommeren 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018 93 92 

Fravær korttid (%) 2,1 2,6   

Fravær langtid (%) 6,5 8,7   

Nærvær (%) 91,4 88,7 93  

     

Antall HMS avvik 26 20 2 000 120 

Antall Kvalitets avvik 28 34 2 000 120 

     

Årsverk antall 169,8 181,2   

Andel ansatte heltid (%)  65,8 40  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  87,1 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Det er en negativ utvikling i langtidsfraværet. 
Fraværet er fortsatt høyt i barnevernet. Denne 
perioden har det også vært høyt fravær i 
Aktivitet voksne og blant avdelingslederne. 
Dette er ikke arbeidsrelatert. 

Det er tett samarbeid med Raskere frisk. 
Noen ansatte er i prosess med 
omplassering..  
Den enkelte sykmeldte følges tett opp, og 
det er ikke fremkommet at fraværet har 
sammenheng med arbeidsmiljøet. 

   

HMS avvik Det er en liten nedgang i meldte HMS-avvik. 
Avvikene gjelder i all hovedsak vold og trusler. 

Tallene fra tertialrapportene presenteres i 
ledermøter og personalmøter for å få økt 
fokus på å melde. Det må stadig minnes 
om at å melde avvik bidrar til utvikling og 
læring. 

Kvalitets avvik Her er det en liten økning. 10 avvik gjelder 
medisinhåndtering. 11 er meldt under annet. 

Betydningen av å melde avvik må 
kontinuerlig løftes frem. Bruken av annet 
må reduseres. 

   

Årsverk 
Det er en økning i årsverk. Dette gjelder 
barnevern, helsestasjon, psykisk helse voksne, 
miljøarbeidertjenesten 

 

Andel ansatte heltid Enheten har mange ansatte i hele stillinger og 
har nådd målet for heltidskultur. 

Det søkes kontinuerlig å øke stillinger ved 
ledighet. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er høy, men 
har fortsatt noen få stillinger på rundt 20 %. 

Det vurderes å øke stillinger ved ledighet 
og turnusendringer. 
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20 Koordinering mestring og rehabilitering (1302) 

20.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1302 
 Koordinering 
mestring og 
rehabilitering  

    

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  31 771 478 33 638 511 1 867 033 6 

 Andre 
driftsutgifter  4 763 990 6 152 621 1 388 631 29 

 Sum utgifter  36 535 468 39 791 132 3 255 664 9 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -4 595 005 -6 804 938 -2 209 933 48 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-729 332 -1 128 557 -399 225 55 

 Andre inntekter  -1 485 406 -531 209 954 197 -64 

 Sum inntekter  -6 809 743 -8 464 704 -1 654 961 24 

 SUM NETTO  29 725 725 31 326 428 1 600 703 5 

Oppsummering økonomi 

Periodisert regnskap pr. 1. tertial viser et merforbruk 1,6 mil. kroner. 
Enheten mangler fortsatt inntekter, som vil gi en forbedring i resultatet pr. 1. tertial. Det er videre 
foretatt belastninger som en engangskostnad. Sammen med inntekter vil dette medføre en 
forbedring av resultatet på årsbasis. 
Enheten jobber samtidig med tiltak for å begrense vikarbruk og overtid, og ser at nivået på disse 
kostnadene gir effekt. Trenden for mai underbygger dette. 
Enheten har videre fokus på driftsrelaterte poster og anstrenger seg for å holde disse på et 
begrenset nivå. Det forventes at innføring av aktiv forsyning vil gi noe effekt i løpet av året. 
Avdelingene har tett oppfølging med økonom tilknyttet enheten. Det er iverksatt gjennomgang av 
bemanningsplaner, konteringslister og refusjoner, overtids- og vikarbruk gjennom arbeidet 
sammen med PwC. 
Med forbehold om endringer i ressurssituasjonen i forhold til ressurskrevende brukere over 67 år 
forventer enheten å levere i balanse ved årets slutt. 
Enheten ber om å få kompensert økt driftstilskudd på 0,4 mill. kroner for privatpraktiserende 
fysioterapeuter gjennom lønnsavsetningspotten. 

Utgifter 

Pasientoppfølging er tidvis svært krevende. Høyt pleiebehov, sammensatte lidelser, mer krevende 
behandling og større grad av observasjoner gjør drift krevende og uforutsigbar. Flere 
ressurskrevende brukere over 67 år. Dette krever til tider 2 til 1 oppfølging. Konsekvens er mye 
overtidsbruk. 
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Behov for tilrettelegging for flere ansatte. Konsekvens overtidsbruk 
Budsjett for driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter stemmer fortsatt ikke med 
utbetaling. Dette er et etterslep grunnet manglende budsjettjustering ved sentrale 
tilskuddsforhandlinger. 
Kalenderplan medfører en økning av ca. 1,5 årsverk pr. korttidsavdeling. Dette blir utbetalt 
gjennom variabel lønn. 
Inntekter 
Inntektene er i balanse. 

20.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn for forbedringsarbeidet i enheten. Både leder- og 
rådgiverteam har ukentlige møter. Rådgiverteamet har innført etisk refleksjon hver 14. dag og 
lederteamet hver 4. uke.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser  

Både medarbeider- og brukerundersøkelser ble gjennomført høsten 2017. 
Rådgiverteamet har hatt sitt første arbeidsmøte hvor vi har gjennomgått resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen. Her har vi hatt god veiledning fra HR. Det skal utarbeides målsettinger 
og forbedringstiltak for å sikre det gode arbeidsmiljøet. Det samme arbeidet skal gjennomføres for 
lederteamet høsten 2018. 
Gjennomgang av brukerundersøkelsen starter høsten 2018. Enhetens forbedringsteam sammen 
med avdelingsledere og enhetsledere skal delta i dette arbeidet.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten  

HMS plan for enheten er fulgt opp. Enheten har hatt 1 møte i felles HMS utvalg. Det er planlagt et 
nytt møte i mai. De 4 lokale HMS utvalgene har hatt møter i forbindelse med planlegging av 
vernerunder. 

Tjenester  

Hovedsatsingsområdene for koordinerende enhet er beskrevet i virksomhetsplanen for 2018. 
Kartlegging av tilgjengelig kompetanse, kompetanseanalyse for å sikre at vi har den kompetansen 
som trengs og identifisering av fremtidens kompetansebehov er et arbeid som er satt i gang ved 
korttidsavdelingene. Alle avdelinger har utarbeidet fagplaner for 2018 og vi tilstreber å følge 
enhetens aktivitetsplan. I tillegg til undervisning og kompetanseutvikling satses det også på 
lederutvikling i enheten. 4 av 7 ledere deltar på lederutdanning i regi av Høyskolen i Hedmark. 
Det jobbes systematisk med forbedringstiltak i hvordan pasientforløpene gjennomføres. Arbeidet 
gjøres gjennom interne gjennomganger og evalueringer av dagens praksis og justeringer av 
prosedyrer og retningslinjer for å innføre bedre forløp enn hva som har blitt gjort tidligere. Arbeidet 
utføres av eget forbedringsteam. 
Tjenestekontoret og hjemmebaserte tjenester har ut ifra eget bystyrevedtak satt i gang arbeidet 
med sikring av riktige tjenester. Dette har tatt lenger tid enn forventet pga. nyansatte med behov 
for opplæring og høyt arbeidspress både hos tjenestekontor og hjemmetjenesten. Arbeidet med å 
utvikle tildelingskriterier for helse og omsorgstjenester i Arendal kommune er satt i gang og 
forventes sluttført i oktober 2018. 
Uavhengig av godt driv på tjenestens satsingsområder har vi fortsatt følgende utfordringer; 
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Samhandlingsreformen har ført til sykere pasienter på korttidsavdelingene da de skrives ut tidligere 
fra sykehus. Høyt pleiebehov, pasienter med atferd som utfordrer, eksempelvis demens, delir, 
psykiatri, samt rus, i tillegg til somatiske lidelser gjør drift til tider svært krevende og uforutsigbar. 
Det kreves høyere bemanning enn før. Ressurskrevende pasienter over 67 år er like 
ressurskrevende som pasienter under 67 år, men her følger det ikke tilskuddsmidler. Vi har hatt 2 
ressurskrevende pasienter over 67 år pr. måned i 1. tertial. Dette har ført til ekstra innleie av 
personell og til tider har dette krevd bruk av overtid. 
I tillegg er en høy andel av korttidssenger belagt med pasienter som har vedtak om langtidsplass. 
Dette er krevende da avdelingene ikke er tilrettelagt for denne pasientgruppen. 
I 2017 fikk Arendal kommune et tilskudd på 500 000 kroner av Fylkesmannen til en prosjektstilling 
som skal jobbe som familiekoordinator. Familiekoordinatoren skal blant annet iverksette et 
gruppetilbud som heter starthjelp. Dette tilbudet er til foreldre med barn som har nedsatt 
funksjonsevne. Familiekoordinatoren ble tilsatt 01.04. og er i gang med å utvikle gruppetilbudet.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,0 1,6   

Fravær langtid (%) 5,9 5,5   

Nærvær (%) 92,1 92,9 93 94 

     

Antall HMS avvik 8 38 2 000  

Antall Kvalitets avvik 101 115 2 000  

     

Årsverk antall 128,8 157   

Andel ansatte heltid (%)  61 40  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  38,9 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 7,1  

   

HMS avvik 38  

Kvalitets avvik 115  

   

Årsverk 157  

Andel ansatte heltid 61  

Gj.snittlig stillingsstørrelse 38,9  
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21 Tjenester funksjonshemmede (1303) 

21.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1303  Tjenester 
funksjonshemmede      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  50 790 589 54 333 573 3 542 984 7 

 Andre driftsutgifter  6 319 279 5 656 658 -662 621 -10 

 Sum utgifter  57 109 868 59 990 231 2 880 363 5 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -666 397 -903 124 -236 727 36 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-2 389 664 -2 208 561 181 103 -8 

 Andre inntekter  -514 442 -302 060 212 382 -41 

 Sum inntekter  -3 570 503 -3 413 745 156 758 -4 

 SUM NETTO  53 539 365 56 576 486 3 037 121 6 

Oppsummering økonomi 

Etter fire måneder i 2018 viser enhetens resultat et merforbruk på vel 3 mill. kroner. 
Merforbruket så langt i år er et resultat av flere faktorer, men skyldes i hovedsak at vi i løpet av 
2017 etablerte nye eller utvidede tilbud til brukere med omfattende behov. Tiltakene beløper seg til 
en samlet sum på 6-7 mill. kroner på årsbasis. 
Økte lønnsutgifter som et resultat av nye retningslinjer for avlastning utenfor institusjon, 
(«avlasterdommen») er beregnet til 1,8 mill. kroner pr. år. I regnskapet pr.1.tertial ligger det også 
noe av etterbetalingen fra sept. 2017, som til sammen vil beløpe seg på 600.000 kroner. 
Enheten ble i 2017 tillagt et transportoppdrag. Dette er en følge av et vedtak gjort i 
administrasjonsutvalget, og har påført enheten 350.000 kroner i økte utgifter. 
Tilsammen utgjør disse ekstra utfordringene ca. 8-9 mill. kroner i 2018. 
Forutsatt at enheten ved 1.tertial får kompensert for økte utgifter og manglende inntekter, og 
således får et realistisk budsjett å styre etter, er målet er et resultat i balanse. 
For å kunne nå målsettingen, må vi utfra beregninger likevel iverksette ulike tiltak. Alle tiltakene, 
bortsett fra årsverk Ellengård, iverksettes umiddelbart. Disse er: 

• Reduksjon overtid 500 000 kroner 
• Redusert innleie av vikarer: 100 000 kroner 
• Vurdere samarbeid nattstilling 100 000 kroner 
• 1 årsverk vakant ved Ellengård (halvårseffekt fra 01.08) 250 000 kroner 

Utgifter 

Av andre uforutsette utgifter frem til nå kan det nevnes bonusutbetalinger for ekstra helg på 
tilsammen 342 000 kroner, steamanlegg mot brann, personløfter, m.m. på tilsammen ca. 250 000 
kroner. Økte lønnskostnader og overtidsbruk er samlet sett høyere enn hva enheten har 
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budsjettmidler til. Overtidsbruk er satt på dagsorden, og følges tett opp av både enhetsleder og 
avdelingsledere i samarbeid med økonomikonsulent. Alle ansatte har fått skriftlig informasjon og 
skal være kjent med hvilke rutiner som gjelder for bruk av overtid. 
Økte stillinger som en følge av heltidsprosjekt og med påfølgende bonusutbetalinger på grunn av 
økning i antall helger for ansatte synes pr. i dag å gi økte lønnsutgifter. 
Opplæring av ansatte som er utsatt for vold og trusler i arbeidet sitt er iverksatt og satt i system. 
Etter tilsyn fra arbeidstilsynet høsten 2017 fikk avdelingene avvik på flere områder, deriblant 
opplæring for/av ansatte. I enhet funksjonshemmede er det 3 avdelinger som berøres av denne og 
som samlet sett vil resultere i en ekstra utgift på enhetens kurs og vikarbudsjett. Fondsmidler fra 
regnskapsresultatet i 2016 var planlagt brukt til å dekke noen av disse utgiftene, men midlene ble 
brukt til å dekke negativt resultat ved regnskapsavslutningen 2017.  

Inntekter 

Inntekter som følge av sykemelding, svangerskapspermisjoner osv. følges tett og godt opp av 
avdelingslederne, og der det er mulig, søkes det om fritak for arbeidsgiverperioden. 
Det er satt fokus på ulike former for inntektsordninger og det søkes både om prosjektmidler, om 
ulike tiltaksmidler i forbindelse med oppfølging av personell og det er søkt om midler til 
kompetanseheving. 
Ellengård aktivitetssenter forventer inntekt for salg av produkter, deriblant vedsalg. Disse 
inntektene er vanligvis et godt bidrag, men synliggjøres ikke i regnskapet før i siste halvdel 2018. 
De nye retningslinjene fra staten som gjelder refusjon for ressurskrevende brukere gir en mindre 
inntekt enn antatt, og medfører ytterligere økonomiske utfordringer for enheten. Enhet 
funksjonshemmede er den av enhetene i Helse og Levekår som har flest brukere i denne 
kategorien. Således vil en inntektsnedgang ramme enhetens økonomi i stor grad. Ber om at 
enheten ved 1. tertial får kompensert for det vi pr. i dag kjenner til av økte utgifter og inntektssvikt 
som er utenfor enhetens kontroll.  

21.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategi  
Arbeidsgiverstrategien bør være kjent blant medarbeidere og ledelsen i enheten. 
Samfunnsoppdraget tydeliggjøres og det settes forventninger til både ledere og andre ansatte. 
Enkelte tema fra arbeidsgiverstrategien følges naturlig opp i både medarbeidersamtaler, 
personalmøter, lokale HMS-utvalg og i ledermøter. I avdelingene settes etisk refleksjon på 
dagsorden i personalmøtene. 
For å kunne «holde orden i eget hus» må lederne gjøre harde prioriteringer og i disse 4 første 
månedene i 2018 har det vært ekstra viktig for lederne å holde fokus på administrative oppgaver 
som knytter seg til økonomi, planlegging turnus og ressursbruk. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Året 2018 har, som nevnt over, vært preget av en streng prioritering i forhold til arbeidsoppgaver 
blant lederne i enheten. Medarbeider- og brukerundersøkelsene er derfor ikke blitt prioritert høyest. 
Noen få avdelingsledere har satt dette på dagsorden i 2018 både i personalmøte og i HMS-møte, 
mens andre har valgt å utsette dette til andre halvår 2018. Lederteamet har ikke tatt stilling til om, 
og i tilfellet hvordan, pårørende og brukere skal involveres i resultatet av undersøkelsene. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten har 8 HMS-utvalg med tilsammen 25-30 medlemmer eksklusive avdelingslederne. Målet 
er at alle HMS-utvalgene avholder tils.4 møter pr. år. De fleste har i løpet av første tertial avholdt 
minst ett av disse. 
Ulike tiltak knyttet til arbeidsmiljø iverksettes og følges opp jevnlig. Meldte avvik danner grunnlag 
for oppfølging av aktuelle områder. 
Ved noen av avdelingene er det nødvendig å ha ekstra fokus på vold og trusler. Etter tilsyn fra 
arbeidstilsynet er det utarbeidet tiltakskort og nye rutiner og det er laget planer for 
kompetanseheving innen dette området. Tre avdelinger i enheten er omfattet av denne 
opplæringsplanen. Opplæringen er i gang og vil følges opp videre utover året. Grunnopplæringen 
er gjennomført av Agder Arbeidsmiljø, mens videre opplæring er i regi av Verge opplæring, som 
kommunen har rammeavtale med. 
De andre avdelingene i enheten vil også legge til rette for grunnopplæring i regi av Agder 
Arbeidsmiljø i forhold til arbeidsmiljø inkl. forebygging av vold og trusler. 
Noen avdelinger har gjennomført vernerunde, de resterende har planlagt å gjennomføre disse 
høsten 2018. 

Tjenester 

Enhet funksjonshemmede gir primært tilbud til mennesker med utviklingshemming, autisme eller 
multifunksjonshemming, og tilbudene gis i form av avlastning, helse og omsorgstjenester i 
døgnbemannede boliger, i institusjon, som timebaserte tjenester utenfor bolig og det gis dagtilbud. 
Enheten har også en avdeling for voksne mennesker med ervervet hjerneskade, og en avdeling 
med korttids- og langtidsplasser for mennesker med psykiske lidelser, demens og rusproblematikk. 
Satsingsområdene som er beskrevet i enhetens virksomhetsplan følges, og det er ingen store 
endringer i organisering av enheten eller i tjenestetilbudene som gis. Enheten har 16 avdelinger 
der ledere og ansatte bidrar til at det gis et variert og godt tjenestetilbud til ulike brukere. 
Tjenestene kan derfor variere i omfang og innhold alt etter den enkelte brukers funksjonsnivå. 
Ellengård aktivitetssenter har startet samarbeid med Arendal servering, og har etablert to 
tilrettelagte arbeidsplasser i kantina på rådhuset en dag i uken. Det jobbes for å få på plass flere 
tilsvarende avtaler. 
Ellengård har videre startet samarbeid med det kommunale hjelpemiddellageret der brukere 
sammen med personell fra Ellengård, bistår med enkelte arbeidsoppgaver på hjelpemiddellageret. 
I tilknytning til avlastningstilbudet i enheten har man etablert ett nytt heldøgnstilbud - barnebolig - til 
ungdom som er i behov av døgnbasert tjeneste. Dette vil fysisk tilrettelegges i omsorgsbolig i nær 
tilknytning til avlastningsenheten. 
Satsingsområdene i enhetens virksomhetsplan følges og legges til grunn ved utøvelse og 
utforming av de ulike tilbud og tjenester. 
Tjenestene utarbeides og tilrettelegges for at brukerne skal oppnå mest mulig egenmestring innen 
gitte områder. Brukermedvirkning er vesentlig i forhold til hvilke områder man velger å fokusere på 
og hvilke mål man setter. Brukermedvirkning har vært og er et aktuelt tema i 2017/2018. Det 
legges til rette for ulike møtepunkt med pårørende, og det jobbes med å få på plass en service-
erklæring som kan bidra til bedre informasjon om tjenestene i enheten. 
Utfordringsbildet i tiden fremover knytter seg i stor grad til organisering av avlastningstilbudene. 
Sak om fremtidig organisering legges frem for bystyret i juni 2018. Behovet for flere boliger til 
brukergruppen har vært meldt flere ganger og bør være godt kjent. Boliger etterspørres fra flere 
hold og det er i denne forbindelse avklart at en revidert utgave av boligplan fra 2012 skal legges 
frem for bystyret høsten 2018. Det er forventninger blant pårørende og brukere om flere boligtilbud 
til utviklingshemmede enten i kommunal eller privat regi. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Delvis 

Ca. halvparten av enhetens 16 avdelinger har gjennomført vernerunde. De andre planlegger disse 
gjennomført høsten 2018. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,6 3   

Fravær langtid (%) 5,4 5,3   

Nærvær (%) 92 91,7 93 93 

     

Antall HMS avvik 101 171 2 000  

Antall Kvalitets avvik 100 126 2 000  

     

Årsverk antall 158,6 187   

Andel ansatte heltid 
(%)  28 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  72,8 70  
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Både korttids- og langtidsfraværet er 
relativt stabilt. Enhetens mål for nærvær er 
i virksomhetsplanen for 2018 satt til 93. 
Dette målet gjelder fremdeles. 

Avdelingslederne følger opp de sykemeldte 
som de skal, og der det er behov vurderes 
og iverksettes Raskere Frisk. Dette 
benyttes også som forebyggende tiltak i 
forhold til oppfølging av ansatte som står i 
fare for å bli sykemeldt. 

   

HMS avvik 

De fleste HMS avvikene knytter seg til Vold 
og trusler. For øvrig er det meldt en del 
avvik på brudd på 
lovverk/prosedyrer/rutiner. Andre HMS-
avvik er meldt under fysiske forhold, 
verneutstyr eller under annet. 

HMS-avvikene følges opp av lederne, som 
melder at disse tas opp i både 
personalmøter og i HMS-utvalgsmøter. Det 
settes fokus på forebyggende tiltak, og på 
å følge de rutiner som er utarbeidet. 
Lederne melder at de, pga. 
arbeidsmengde, ikke har hatt anledning til 
å være tett nok på i forhold til oppfølging av 
avvik, spesielt gjelder dette i forhold til den 
enkelte ansatte som har vært utsatt for vold 
og trusler. I de avdelingene der denne 
problematikken er aktuell, er det imidlertid 
utarbeidet prosedyrer for debriefing på 
arbeidsplassen. Disse prosedyrene blir 
fulgt. 

Kvalitets avvik 

Medisinavvik utgjør størstedelen av meldte 
kvalitetsavvik. I tillegg meldes det en avvik 
på fall, Vold og trusler mellom brukere, 
manglende samhandling mellom ansatte, 
og det meldes avvik på alarmer eller annet 
utstyr som ikke virker som det skal. 

Avvik meldt på kvalitet tas også opp i 
personalmøter og HMS-møter. Imidlertid 
melder flere av lederne at avvik knyttet til 
medikamenthåndtering tas løpende opp 
med den enkelte ansatte. Det er også satt 
nytt og stort fokus på opplæring i 
medikamenthåndtering. Andre avvik som 
meldes blir lukket ved at andre 
virksomheter kontaktes, utstyr blir reparert, 
eller man endrer/justerer på prosedyrer for 
videre oppfølging. 

   

Årsverk Enheten har økt med 28,4 årsverk siden 
1.tertial 2017. 

Det er tidligere meldt at registreringen av 
antall årsverk viser andre tall etter at vi tok i 
bruk nytt datasystem. Det knytter seg 
derfor noe usikkerhet til hva den reelle 
utviklingen egentlig er. Det som er helt 
sikkert er at det i løpet av 2017 har skjedd 
en oppbemanning. Dette er i forbindelse 
med særlig krevende brukere og et resultat 
av heltidsprosjektet. Flere ansatte har fått 
høyere stillingsprosenter og flere nyansatte 
er blitt tilbudt 100 % stilling. 
Oppbemanningen er løst gjennom bruk av 
vikarmidler. 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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22 Hjemmebaserte tjenester (1304) 

22.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1304  Hjemmebaserte 
tjenester      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  76 493 261 83 541 764 7 048 503 9 

 Andre 
driftsutgifter  7 485 975 9 160 977 1 675 002 22 

 Sum utgifter  83 979 236 92 702 741 8 723 505 10 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -1 971 936 -1 462 403 509 533 -26 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-3 760 996 -4 752 795 -991 799 26 

 Andre inntekter  -1 668 843 -5 040 109 -3 371 266 202 

 Sum inntekter  -7 401 775 -11 255 307 -3 853 532 52 

 SUM NETTO  76 577 461 81 447 434 4 869 973 6 

Oppsummering økonomi 

Periodisert regnskap pr. 1. tertial viser et merforbruk 4,8 mil. kroner. Enheten mangler imidlertid 
inntekter som i tillegg til engangskostnader vil gi en forbedring av resultatet. Enhetens utfordring på 
årsbasis beregnes likevel til 12,7 mill. kroner. 
Enhetens merforbruk skyldes i hovedsak oppbemanning ut over budsjett pga. noe økning i antall 
brukere og vedtakstid i hjemmesykepleien. På tross av økt bemanning meldes det likevel om en 
bekymring for at ansikt til ansiktstiden (ATA) i hjemmesykepleien i gjennomsnitt er økt til ca. 70 %. 
Økt press gjør at flere avdelinger melder om at de ikke har tilstrekkelig tid til å utføre og følge opp 
sjekklister i gode pasientforløp. Risikoen for arbeidsrelatert fravær er høy og kan øke ytterligere. 
Andre poster som gir merforbruk er overtid, ekstrahjelp, kurs, medikamenter og medisinsk 
forbruksmateriell. 
Enheten gjennomfører flere tiltak for å tilpasse driften til budsjettrammen, og er nå i prosess ledet 
av PwC, ift. bemanningsplanlegging. Det arbeides også med tiltak for å redusere overtid og 
rekruttere flere sykepleiere/vernepleiere som er den viktigste årsaken til overtid. Andre tiltak; to 
fagkoordinatorstillinger og en 74 % hjemmehjelpsstilling holdes vakante ut året, bemanningen på 
dagaktivitetssentre og i miljøverttjenesten reduseres noe, antall leasingbiler reduseres med to og 
verdiskapningen til lærlingene skal optimaliseres og sikres. Slik situasjonen vurderes nå, er det 
ikke forsvarlig å redusere bemanningen i hjemmesykepleien ytterligere for å styre mot balanse ved 
årets slutt. 
Enheten kan ikke redusere aktivitetsnivået for å løse mindreinntekter for ressurskrevende brukere 
som følge av endringer i regelverket. Enheten vil derfor be om å bli kompensert for inntektstap og 
beregnede egenandeler for nye brukere. 
Estimert årsprognose ved 1. tertial er på - 7 mill. kroner. Estimert årsprognose forutsetter 
kompensasjon for inntektstap og egenandeler for ressurskrevende brukere. 
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Utgifter 

Det er merforbruk på variable lønnsposter som overtid og vikarer. Noe av merforbruket skyldes 
også leasingbiloppgjør og utbetaling av helgebonus for 2017 som det ikke er budsjettert for. På 
driftssiden er det merforbruk på kurs, medikamenter og medisinske forbruksmateriell. 

Inntekter 

Endringer i regelverket vedrørende refusjoner for ressurskrevende brukere medfører anslagsvis 
mindreinntekter på 4-5 mill. kroner på årsbasis. Statlige tilskudd til dagaktivitetstilbud er foreløpig 
ikke inntektsført og det er noe etterslep på sykelønnsrefusjoner. Enheten har også fått nye 
ressurskrevende brukere som vil gi økte inntekter. 

22.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Enkelte tema fra arbeidsgiverstrategien følges opp i medarbeidersamtaler, personalmøter, 
HMS/kvalitetsutvalg og ledermøter. 
Avdelingsledere i hjemmesykepleien har et stort lederspenn og flere har meldt fra om at de strever 
med å følge godt nok opp. Enheten har derfor i 1. tertial gjennomført en prosess for å evaluere 
roller og arbeidsoppgaver til fagkoordinatorer som grunnlag for å vurdere endringer i 
lederstrukturen. Prosessen er gjennomført med medvirkning fra ansatte, fagkoordinatorer og 
ledere. 
Sykefravær blant avdelingsledere og fagkoordinatorer har i 1. tertial gitt til dels store 
tilleggsutfordringer i noen avdelinger og det er satt inn stedfortredere som midlertidige tiltak. I 
tillegg til å se på fordelingen av arbeidsoppgaver og rollen til fagkoordinator skal det konkret 
vurderes å omgjøre to fagkoordinatorstillinger til avdelingslederstillinger. 
Det skal arbeides videre med å vurdere en mer hensiktsmessig lokalisering av hjemmesykepleien 
og hvilke andre tjenester som med fordel kan lokaliseres sammen med denne tjenesten. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten er i gang med å utarbeide en konkret plan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 
som skal gjennomføres høsten 2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enhetens HMS-utvalg er aktive og det jobbes med HMS-saker. Avdelingene følger opp enhetens 
HMS tiltak gjennom året. 

Tjenester 

Enhetens virksomhetsplan følges opp, men avdelingene melder om noe ulik fremdrift og at 
implementeringen og oppfølgingen av gode pasientforløp og tiltakspakke demens er utfordret pga. 
stram bemanning. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Delvis 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Ja 

Det er to avdelinger som ikke har gjennomført vernerunden innen 1. mai. Disse avdelingene vil 
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gjennomføre vernerunden i løpet av mai måned. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 3,0 3,1  2 

Fravær langtid (%) 6,0 10,5  7 

Nærvær (%) 91 86,4 93 91 

     

Antall HMS avvik 143 101 2 000 75 

Antall Kvalitets avvik 290 250 2 000 300 

     

Årsverk antall 279,3 292,5   

Andel ansatte heltid (%) 20 25 40 25 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 66 74 70 70 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Enheten ar hatt et økende fravær 1. 
tertial, særlig langtidsfravær. Det er 
til dels store variasjoner mellom 
avdelingene. 

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

   

HMS avvik 
Antall meldte HMS avvik er gått noe 
tilbake. Mange av avvikene handler 
om tidspress. 

Bemanningen ved tre soner er økt ut over 
budsjett. I noen avdelinger har det vært 
veiledning og oppfølgingssamtaler fra Agder 
Arbeidsmiljø og det har vært gjennomført 
forventningssamtaler med ansatte. 

Kvalitets avvik 
Antall meldte kvalitetsavvik er gått 
noe tilbake. Mange av avvikene 
handler om medikamenthåndtering. 

Bemanningen ved tre soner er økt ut over 
budsjett. Det har vært et særlig fokus på 
medikamenthåndtering og det er utarbeidet 
en prosedyre for passeringstester og 
oppfølging av ansatte som ikke består. 

   

Årsverk Antall årsverk har økt pga. styrking 
av budsjett. 

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

Andel ansatte heltid 
Andel heltidsansatte er økt og er nå 
på nivå med enhetens målsetting for 
2018. 

Enheten har fulgt opp retningslinjer for heltid 
vedtatt av Bystyret. 

Gj.snittlig stillingsstørrelse 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 
økt og er nå høyere enn enhetens 
målsetting for 2018. 

Enheten har fulgt opp retningslinjer for heltid 
vedtatt av Bystyret. 
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23 Institusjoner (1305) 

23.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1305  Institusjoner      

 Lønnsutgifter inkl sosiale 
utgifter  88 850 734 93 903 852 5 053 118 6 

 Andre driftsutgifter  11 944 199 12 713 796 769 597 6 

 Sum utgifter  100 794 933 106 617 648 5 822 715 6 

 Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -19 673 418 -17 963 266 1 710 152 -9 

 Sykelønnsrefusjon og 
refusjon foreldrepenger  -5 261 332 -3 967 835 1 293 497 -25 

 Andre inntekter  -2 318 615 -1 871 877 446 738 -19 

 Sum inntekter  -27 253 365 -23 802 978 3 450 387 -13 

 SUM NETTO  73 541 568 82 814 670 9 273 102 13 

Oppsummering økonomi 

Enheten må kompenseres for reduserte inntekter vedrørende ressurskrevende brukere. I tillegg 
må bemanningsfaktor på Solhaug BOS kompenseres med 3,68 mill. kroner. Under forutsetning av 
at dette skjer melder enheten om et merforbruk på 12.200.000 ved årets slutt. Enhetsleder har 
også spilt inn større tiltak som å avvikle institusjonsplasser for å komme i balanse, men dette er 
ikke er tatt med i enhetens forslag til tiltak. 

Driftsmessig underskudd, 1. tertial 2018 -9 300 000 

Innsparing, Redusere bemanning forsterket Plankemyra 600 000 

Innsparing, Vakante lederstillinger 200 000 

Stenge Vitenbiten Helg fra 1.8 100.000 

Merforbruk andre driftsutgifter  -1 000 000 

Innsparing, medisinske forbruksvarer 300 000 

Mindreinntekt brukerbetalinger (eks. Solhaug)  - 500 000 

Mindreinntekt sykelønnsrefusjon  -2 600 000 

Estimert underskudd årsavslutning  -12 200 000 

55 % av merforbruket skyldes avvik på lønn, mens resterende 45 % skyldes andre 
driftsutgifter/mindreinntekter. Tiltak for å redusere merforbruk på lønn ser ut til å ha effekt. 

Utgifter 

Det økonomiske bildet ut av 2017 inn i første månedene i 2018 var preget av press mot 
langtidsplasser i enhet Institusjon. Det medførte økt vikarbehov fordi det ved flere avdelinger ble 
innlagt pasienter med svært krevende adferd. Dette var en kort periode gjeldende ved fire av våre 
institusjoner. Solhaug BOS forsterker dette bildet ved at det i utgangspunktet er for lav bemanning 
ift. behov. 
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Budsjettrammen for Solhaug BOS bør økes på lønn for å ha bemanning som tilsvarer 
pasientgrunnlaget og byggets beskaffenhet. Det brukes til enhver tid 5,8 årsverk i ekstra innleie for 
å sikre en bemanning tilsvarende sykehjem. 
Forbruk på lønnsposter forventes å snu etter 1. tertial 2018 som følge av at tiltak er satt inn. Vi har 
valgt en avdeling som skal ta imot urolige pasienter, og det kan resultere i at noen må flytte for å gi 
plass til andre. Dersom det er nødvendig å bemanne opp vil det være på i ei avdeling og ikke på 
flere avdelinger. Enheten har iverksatt flere tiltak. Innleie ekstrahjelp og overtid skal godkjennes av 
enhetsleder og det er innført innkjøpsstopp. Imidlertid vil enheten ikke klare å kompensere for 
allerede medgått merforbruk. 
Driftsposter er ikke kompensert siden 2011, og dette innebærer nå tydelige negative overskridelser 
på kost/matvarer, medisinske forbruksvarer og medikamenter. Aktiv Forsyning er innført, men 
foreløpig er det ikke realisert de gevinster en antok. Merforbruk på postene kost, medisinske 
forbruksvarer og medikamenter vil være på ca. 3 mill. kroner. 

Inntekter 

Historiske tall på overtid og ekstrahjelp (2016 - 2017) viser et relativt likt regnskapsmessig bilde 
med ca. 3 mill. kroner hvert år. Enheten hadde i 2016 høyere inntekter enn hva det var budsjettert 
med og resultatet var et mindreforbruk. Imidlertid har dette bildet snudd, og det forventes ikke 
samme positive resultat på inntekter. Årsaken til dette er at vi ikke lenger kan ta full betaling ved 
opphold i dobbeltrom, og dette kompenserer ikke de reelle utgiftene for langtidsplass. Å bruke 
dobbeltrom påfører oss utgifter, men vi kan ikke la være å bruke dette tiltaket innimellom når 
behovet er der. 

23.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har et bevisst forhold til samfunnsoppdraget om å skape gode og inkluderende 
arbeidsplasser med mangfold, både i forhold til kjønn, integrering og personer med ulik seksuell 
legning og behov for integrering. 
Ledergruppen har møter hver 14. dag, der en tar opp driftsmessige saker, gir gjensidig informasjon 
og orienteringer, avklaringer m.m. I tillegg til dette har ledergruppen 4 årlige heldagssamlinger. 
Tema der er basert på behov fra lederne i forhold til de utfordringene og de utviklingsområdene 
man står overfor. 
Det er videre et fokus på økt nærvær, at arbeidsplassene skal være reelt inkluderende og bidra til 
at ansatte kan stå i jobb selv om det er perioder i livet med sviktende helse. 
Kommunens vedtatte arbeidsgiverstrategi er gjeldende og kjent for ledere og ansatte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten skårer godt på medarbeider og brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2017. 
Resultatet brukes videre i 2018 for å sikre en fortsatt positiv utvikling. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det er et tydelig og klart fokus på HMS både gjennom de lokale HMS-utvalgene, vernerunder og 
fokus på riktig arbeidsmetodikk. 

Tjenester 

I enheten inngår følgende tjenestesteder: 
Plankemyra BOS (67 plasser), Røed BOS (34), Saltrød BOS (34), Nyskogen BOS (35), Færvik 
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BOS (31), Solhaug BOS (45), Tromøy Bokollektiv (27), Elim Bokollektiv (16), 2 vaskerier, Røed 
produksjonskjøkken og alle kafeer og mottakskjøkken tilknyttet bo- og omsorgssentrene. Vitenbiten 
kafé. 
Vi jobber etter filosofien om at «Beboeren skal være i sentrum og gis et verdig liv og en fredfull 
avslutning når behandling ikke lenger er mulig. Stedet skal oppleves som et hjem for beboerne, der 
den enkeltes ressurser og rest-funksjoner skal opprettholdes lengst mulig i et aktivt og tilrettelagt 
miljø». 
De fleste brukere som får plass i sykehjem er geriatriske pasienter og har fellestrekk som høy 
alder, aldersforandringer, kroniske sykdommer, mange sykdommer samtidig, mange medisiner, 
sviktende egenomsorg. 
I enheten inngår det også flere differensierte tilbud og spesialavdelinger for å møte brukernes 
individuelle behov og gi en målrettet og forsvarlig behandlings- og omsorgstjeneste. Spesialtilbud 
er bokollektiv for personer med demens, skjermede avdelinger for personer med demens, 
forsterket avdeling for personer utfordrende adferd, lindrende avdeling for personer i livets siste 
fase/kroniske lidelser med omfattende behov, avdeling for yngre brukere med neurologiske lidelser 
(i hovedsak). I tillegg til disse er det flest institusjonsplasser for personer med omfattende behov for 
pleie og omsorg pga. alderssvekkelse og/eller sykdom. 
Satsingsområder er faglig begrunnet. Pågående prosesser med Livsgledesertifisering, TILT, kost 
og ernæring og demensomsorg har alle utgangspunkt i å forbedre det faglig tilbudet i tjenesten. I 
tillegg er det foreslått å inkludere enhetens tjenester i prosjektet «Gode pasientforløp». Det 
arbeides i tillegg med å planlegge nytt kjøkken og vaskeri. 
Enheten har en målsetting å iverksette kvalitetsmålinger og jobbe systematisk med 
kvalitetsforbedrende tiltak i tråd med kommunens vedtatte policy. I tillegg er det behov for å jobbe 
mer systematisk med fag på tvers av enhetens avdelinger. Det vurderes å utvide ordning med 
fagnettverk og tilsette fagutvikler fra 2018. 
Enheten skal videreføre arbeidet med å etablere studiesirkler og gjennomføre flere 
kompetansehevende tiltak for å møte fremtidens utfordringer og for å møte retningslinjene som 
ligger i Livsglede for Eldre (sertifiseringsarbeidet). 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Ja 

 
  



Tertialrapport 91(191) 
 

 
 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,3 1,8   

Fravær langtid (%) 7,4 6,9   

Nærvær (%) 90,3 91,2 93 93 

     

Antall HMS avvik Får ikke opp tall Får ikke opp tall 2 000  

Antall Kvalitets avvik Får ikke opp tall Får ikke opp tall 2 000  

     

Årsverk antall 308 308   

Andel ansatte heltid 
(%) 14 16 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 0,57 0,61 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Fraværet viser gjennom perioden en positiv 
trend. Korttidsfraværet er synkende og 
langtidsfraværet går også i positiv retning.. 

Avdelingslederne skal dele erfaringer og 
gjennomføre systematisk oppfølging på 
individ og avdelingsnivåer gjennom 
samtaler med ansatte i 
medarbeidersamtaler og ha fravær som 
tema på personalmøter. Tiltak som 
Raskere Frisk skal benyttes i større grad 
og rutiner for hvordan ansatte melder sitt 
fravær skal gjennomgås. 

   

HMS avvik 

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

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

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 308  

Andel ansatte heltid 16  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 61 % 

Det arbeides med å utvide stillinger 
innenfor de muligheter og rammer enheten 
disponerer over. Høsten 2017 var tre 
avdelinger i enheten pilotavdelinger i 
Heltidsprosjektet. Det arbeides med 
alternative turnusløsninger og retningslinjer 
for Heltidskultur. 
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24 NAV Arendal (1306) 

24.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1306  NAV Arendal      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  28 009 796 30 546 911 2 537 115 9 

 Andre 
driftsutgifter  26 127 521 26 057 999 -69 522 0 

 Sum utgifter  54 137 317 56 604 910 2 467 593 5 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -266 668 -168 195 98 473 -37 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

0 -597 444 -597 444 0 

 Andre inntekter  -23 265 324 -25 432 549 -2 167 225 9 

 Sum inntekter  -23 531 992 -26 198 188 -2 666 196 11 

 SUM NETTO  30 605 325 30 406 722 -198 603 -1 

Oppsummering økonomi 

Arbeidsledigheten nådde sin topp i 2016 etter offshore krise etc. Fra høsten 2016, gjennom hele 
2017 og inn i 2018 har ledigheten sunket. Arendal kommune har fortsatt høy ledighet i forhold til 
landet, men bedriftsundersøkelsen og Næringsbarometeret peker på økende optimisme i 
næringslivet og hos arbeidsgivere for øvrig. 
For NAV betyr det at man har jobbet tett opp mot bedrifter og virksomheter for å rekruttere inn 
arbeidskraft. I tillegg arrangerer NAV Arendal et stort antall jobbmesser i løpet av året. NAV får 
positive tilbakemeldinger fra næringslivet på den servicen som blir gitt. 
Levekårsutfordringene i regionen er vel kjent, men når behovet for arbeidskraft er stort gir det også 
muligheter for de med lav kompetanse og eventuelt nedsatt arbeidsevne. Vurderingene rundt 
uføretrygd er underlagt streng kvalitetskontroll og helseerklæringer fra spesialisthelsetjenesten. 
Økonomiske momenter som påvirker økonomien i 2018 er sosialhjelp, tjenesteutvikling og mottak 
av flyktninger, mer om dette under. 
Slik det ser ut nå styrer enheten mot balanse i 2018. 

Utgifter 

Sosialhjelp er samfunnets siste sikkerhetsnett. Det medfører at alt annet skal være prøvd først. 
Mange av de som mottar sosialhjelp er i aktivitet. Mange av disse utløser midler til livsopphold som 
arbeidsavklaringspenger, dagpenger, sykelønn etc. Noen av disse er ikke tilstrekkelige til å dekke 
dagens prisnivå f. eks i forhold til boutgifter. Det er primært de høye boutgiftene som medfører at 
mange trenger supplerende sosialhjelp på toppen av en statlig ytelse. Disse er heldigvis redusert 
en del. Dette har blant annet med at de desentraliserte asylmottakene er nedlagt. 
NAV Arendal stiller aktivitetskrav til alle sine brukere. Utfordringen for en stor kommune er å drifte 
selve aktiviteten. Aktivitet ute i arbeidslivet krever tett oppfølging for å resultere i arbeid. Enheten 
øker graden av tett oppfølging parallelt med at vi frigjør ressurser jf. digitalisering. NAV Arendal har 
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et godt samarbeid med sosiale entreprenører som Gateentreprenørene til Kirkens Bymisjon. I 
tillegg har vi et nært samarbeid med Durapart og Proflex. 

 
Oppsummert jobbes det godt med å få sosialhjelpsmottagerne videre til jobb eller utdanning. De 
ordinære sosialhjelpsutgiftene går jevnt nedover. For flyktninggruppen så øker 
sosialhjelpsutgiftene noe med bakgrunn i det store antallet som ble bosatt i 2016 og 2017. I tillegg 
øker utgiftene til tiltak og aktiviteter jf. aktivitetsplikten. 
Totalt sett gjør dette at vi ser ut til å holde budsjettet i balanse på dette området. 

Inntekter 

Arendal tok imot 118 flyktninger i 2017 noe som er det høyeste som er bosatt sammen med 2016 
hvor det ble bosatt 115. I 2018 er dette redusert til 42 noe som medfører lavere inntekter. 
I 2018 blir dette delvis kompensert av en økning i familiegjenforening med bakgrunn i bosettingene 
i 2016 og 2017. I tillegg har kommunen i år mottatt flere barnefamilier noe som ikke gir samme 
utgifter til introduksjonslønn som voksne. 
Introduksjonsprogrammet har hatt stor aktivitet som følge av økt bosetting. Her jobbes det aktivt 
med norskopplæring og aktiviteter som skal føre til arbeid. På dette området jobbes det tett opp 
mot Arendal Voksenopplæring. Overgangen til arbeid og utdanning i etterkant av 
Introduksjonsprogrammet er god i forhold til sammenlignbare kommuner. 
Dette gjør at enheten ikke ser ut til å få de store underskuddene man fryktet i 2018.  
At dette vil være et krevende område de neste årene er sikkert, men det jobbes svært godt med 
denne gruppen i kommunen og arbeidet og tjenestene utvikler seg i en positiv retning. 
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24.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

NAV har en årlig medarbeiderundersøkelse «Human Kapital Index» Denne viser gode resultater, 
men disse varierer noe internt mellom avdelingene. Det arbeides aktivt med tiltak i etterkant av 
undersøkelsen slik at man kan forbedre disse ved systematisk arbeid. Enheten hadde som mål å 
score over en indeks på 24 noe man har gjort i 2015, 2016 og 2017. I 2018 er indeksmålet økt til 
25. Undersøkelsen gjennomføres i uke 41. 
NAV har årlig brukerundersøkelser som viser en årlig forbedring nasjonalt, og for NAV Arendal sin 
del en god forbedring de siste årene. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten har et aktivt HMS-utvalg som jobber fram tiltak som legges inn i HMS-planen. Denne 
følges opp gjennom året. Enheten jobber sammen med Agder Arbeidsmiljø og bruker aktivt tiltak 
som «Raskere Frisk», et treningstiltak med veiledning som har hatt positiv effekt. Sikkerhet er 
viktig ved et NAV kontor. Alle ansatte fått kompetanseheving på området. Lokalene til NAV Arendal 
er også bygd om med 2 dører i alle møterom, og hatt sikkerhetsgjennomgang av konsulent fra 
Arbeids direktoratet. 

Tjenester 

NAV Arendal gjennomfører de tiltakene som er beskrevet i virksomhetsplanen. Alle målområdene 
utvikler seg fint. 
NAV har flere satsinger rundt ungdom. I tillegg til å være en aktiv partner opp mot videregående 
skole for de som faller fra sammen med kommunens satsing på lærlinger og tettere oppfølging av 
de som trenger det mest. «Jobbstrategien» retter seg mot unge med nedsatt arbeidsevne under 30 
år som har vært hos NAV i mer enn 12 måneder. Jobbstrategien er en nasjonal satsing. NAV 
Arendal har spesielt fokus på ungdom og et eget team som jobber med dette. På tross av dette har 
Arendal høy ungdomsledighet, noe som indikerer at det må fokuseres ytterlig på dette! 
Veiledningssenteret på NAV Arendal har nå bygget et eget venteareal som er åpent også når det 
er stengt for skrankesamtaler. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Ja, den er planlagt i uke 42. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,7 1,6  1,5 

Fravær langtid (%) 5,5 5,4  5 

Nærvær (%) 92,8 93 93 93,5 

     

Antall HMS avvik 8 15 2 000 25 

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000 5 

     

Årsverk antall 56,8 57,8   

Andel ansatte heltid 
(%) 95 % 95 % 40 90 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 93 % 93 % 70 94 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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25 Østre Agder krisesenter (1307) 

25.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse Periodisert 
budsjett 30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1307  Østre Agder krisesenter      

 Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter  2 896 600 2 762 201 -134 399 -5 

 Andre driftsutgifter  1 050 332 248 665 -801 667 -76 

 Sum utgifter  3 946 932 3 010 866 -936 066 -24 

 Brukerbetalinger og salgsinntekter  0 0 0 0 

 Sykelønnsrefusjon og refusjon 
foreldrepenger  -110 000 4 942 114 942 -104 

 Andre inntekter  -68 541 -312 189 -243 648 355 

 Sum inntekter  -178 541 -307 247 -128 706 72 

 SUM NETTO  3 768 391 2 703 619 -1 064 772 -28 

Oppsummering økonomi 

Resultat etter 1.tertial viser 1 064 000 kroner. Resultat etter korrigering av periodiseringer (betaling 
av husleie, konferanser) viser overskudd på ca. 200 000 kroner. Estimert årsresultat ca. 500 000 
kroner. 

25.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien Sammen for framtida Arendal 23 er godt kjent for alle ansatte i enheten. 
Den er kontinuerlig utgangspunktet for videre planlegging og tilrettelegging av tjenesten, samt 
utvikling og vedlikehold av et godt arbeidsmiljø og en god faglig tjeneste. 
Etisk refleksjon inngår i personalmøter og har vært videreført i 2018. Målet er å skape positive 
holdninger og et klima som fremmer mestring både for ansatte og mottakere av tjenesten. 
Videreutvikle barnefaglig kompetanse:  
Barnefaglig ressurs ved enheten (2 ansatte) har fullført ICDP veilederkurs 2018. 
Veiledningskompetanse styrkes: 
Alle ansatte har fullført 3 dager kurs i «Motiverende intervju». Plan på øvelse, utvikling og 
vedlikehold av kompetansen skal ferdigstilles i løpet av mai 2018. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten gjennomfører ikke brukerundersøkelser, men har avslutningssamtale med alle som har 
hatt overnatting. Fom 01.05.18, tilbys avslutningssamtale for alle som har hatt 3 eller flere 
støttesamtaler. 
Det har vært høy satsing på kompetanseutvikling og mestringsledelse og MU viser positiv utvikling. 
Enheten har planlagt og gjennomført bred kompetansedeling og vil ha stort fokus på intern 
overføring av kompetanse mellom ansatte framover.  
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enhetens HMS mål 2018: 

• Lavt sykefravær 
• Høy sikkerhet for ansatte og beboere 
• Ansatte skal oppleve trivsel, utvikling og mestring 
• Heltidskultur skal være tema i enhetens HMS utvalg. Øke stillingsprosenter når det er 

mulig. 
Enhetens har hatt lavt sykefravær i perioden. 
Risikovurdering har høyt fokus og inngår i daglige rutiner på enheten, gjelder både ansatt og 
bruker. 
Nytt: Enheten skal ha «leirbål» 1 gang i året, for å belyse hvordan arbeidsmiljøet skal forebygge 
sekundær traumatisering. Temaet ble belyst på fagdag for krisesentre. 
Det jobbes aktivt med kompetanseutvikling slik at hver medarbeider skal kjenne seg trygg i 
arbeidet og faglig oppdatert. Enheten har hatt fokus på kompetansedeling. Dette har også bidradd 
svært positivt i arbeidsmiljøet. 
Heltidskultur var tema på personalmøte i januar og leder har hatt fokus i det daglige på å «snakke 
opp» fulltidsstillinger og vurdere økning i stillingsprosent ved ledighet. 

Tjenester 

Kompetanse 
Utvikling av traumeomsorgen i tjenesten har hatt stor plass på personalmøter fra høst 2017 og 
videre i 2018. Det har vært jobbet med å utvikle lek og aktivitet i tilbudet for både barn og voksne. 
Dette skal ivaretas planmessig og sikre kvaliteten i traumeomsorgen. 
I tillegg er traumeomsorg et poengtert tema hos RVTS som krisesenteret henter kompetanse fra, 
via kurs og samlinger. Det er innkjøpt «verktøykasse» fra RVTS til kompetanseheving på 
utviklingstraumer. Den ble introdusert for alle ansatte på intern fagdag. Målsettingen er: «å styrke 
barnets (og voksnes) kapasitet til selvregulering og selvforståelse, og gi håp om at endring er 
mulig» (RVTS øst). 
Krisesentertilbud til menn og barn 
Dagens tilbud til menn og barn som kommer med fedre, innfrir ikke lovens krav. Dette gjelder 
generelt ift risiko. Lokalitetene har ikke universell utforming, og gir ikke et godt nok tilbud til aktuelle 
barn. Enheten tilstreber å etterkomme lovens krav tilfredsstillende i eksisterende tilbud, men det er 
behov styrke tilbudet på linje med det som tilbys kvinner og barn! 
Et forslag kan være å samlokalisere de 2 tilbudene i dagens tilbud for kvinner og menn, med 
adskilt adkomst. Da vil fellesrom for barn og ungdom og aktivitetsareal utendørs for barn kunne 
disponeres uavhengig om det er en far eller mor som skal være beboer sammen med sitt (sine) 
barn. Personalressursen vil være tilgjengelig i ØA primære krisesenterbolig 24/7, også for menn og 
tilhørende barn. 
I tillegg til å innhente erfaringer fra krisesentre som allerede har et samlokalisert tilbud, skal det 
også gjennomføres en risikoanalyse for å belyse om dette vil være et forsvarlig tilbud. 
Saken ble tatt opp i Østre Agders budsjettmøte med rådmennene 9. mars 2018. Kostnadsoverslag 
skal innhentes i løpet av 2018 og avsatte fondsmidler skal benyttes til forprosjektet. 
Fokus på forebygging av vold i nære relasjoner gjennom 

• Styrke samarbeidet med barnevernet i samarbeidskommunene. 
• Styrke samarbeid med konsultasjonsteamet i Agder. 
• Videreutvikle enhetens posisjon ift kommunens handlingsplan for vold i nære relasjoner. 
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• Videreutvikle informasjonsarbeid om tematikk og tjenesten. 
Det innkalles til årlig samarbeidsmøte høst 2018 med barnevernet i kommunene som er knyttet til 
krisesentersamarbeidet. 
Krisesenteret har blitt godt kjent med konsultasjonsteamet i Agder og har hatt et nytt 
samarbeidsmøte i 2018. 
I forbindelse med utvikling av kommunens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner får 
krisesenteret styrket sin rolle og samarbeidet med aktuelle tjenester i kommunen. Krisesenteret har 
søkt om midler for 2018 fra Kriminalitetsforebygging og har fått tildelt 290 000 kroner. Midlene skal 
benyttes høsten 2018 til gjennomføring av 2 konferanser med tema Vold i nære relasjoner, 1 med 
fokus på barn og 1 med fokus på voksne. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Vernerunden gjennomføres 28.05.2018. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,0 5,02  2 

Fravær langtid (%) 10,65 0  5 

Nærvær (%) 88,35 94,98 93 93 

     

Antall HMS avvik  1 2 000 10 

Antall Kvalitets avvik  2 2 000 10 

     

Årsverk antall 9,91 9,94   

Andel ansatte heltid (%)  35 40 40 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  71 70 71 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig stillingsstørrelse   
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26 Legevakten (1308) 

26.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1308  Legevakten      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  9 601 388 9 839 626 238 238 2 

 Andre 
driftsutgifter  1 830 566 3 261 729 1 431 163 78 

 Sum utgifter  11 431 954 13 101 355 1 669 401 15 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -689 668 -169 123 520 545 -75 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-68 332 -416 227 -347 895 509 

 Andre inntekter  -783 918 -699 273 84 645 -11 

 Sum inntekter  -1 541 918 -1 284 623 257 295 -17 

 SUM NETTO  9 890 036 11 816 732 1 926 696 19 

Oppsummering økonomi 

Enheten melder om balanse ved årets slutt, forutsatt at det ikke påløper store ekstrakostnader 
tilknyttet nødnett, eller andre uforutsette utgifter. 

Utgifter 

Med fratrekk av sykelønnsrefusjoner balanserer lønnsutgiftene pr. april, men det er store 
utfordringer fremover. Enheten har meldt behov for økt bemanning, og avventer svar på dette. For 
å drive forsvarlig i sommer med en ekstrem stor pågang av henvendelser samtidig som man 
avvikler ferie, oppbemannes det med en ekstra på dag, kveld og helg i ferieperioden. 
Akuttmedisinforskriften pålegger alle ansatte å gjennomføre et tre dagers akuttmedisin kurs. 
Kursavgiften refunderes av Helsedirektoratet, men lønns- og vikar-utgiftene må dekkes av 
legevaktens budsjett. Opplæring av nyansatte og ferievikarer er blitt mer og mer krevende, noe 
som også øker lønnsutgiftene. 
Legebil er betalt for andre kvartal. I tillegg er det betalt 100.000 kroner i ekstrautgifter for økt 
kjørelengde i 2017. 

Inntekter 

Inntekter fra medisiner, egenandeler og Helfo refusjoner er inntektsført tom mars 
Noe av refusjonene fra andre kommuner er periodisert, men inntektene kommer ikke før i juni. 

26.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Kommunikasjon og faglig utvikling er viktige elementer både i Manchester Triage og i 
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akuttmedisinkursene som er gjennomført i vår. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2017. Resultatene vil bli gjennomgått og 
jobbet med senere i år 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Legevakten har stort fokus på pasient- og personalsikkerhet og medarbeidernes mulighet for å 
kunne mestre jobben de er satt til å gjøre. Et nytt og bedre triageringsverktøy (vurdering av 
hastegrad) enn det vi har hatt, ble tatt i bruk høsten 2017. Økt kvalitet for pasientene, hevet 
sykepleierkompetanse med økt faglig trygghet var målet. Uhensiktsmessige lokaler og for lav 
grunnbemanning har ført til triageringsverktøyet bare er delvis er implementert. 
Legevaktens uhensiktsmessige lokaler og lave bemanning, i tillegg til flere ubesatte helgestillinger, 
fører til stor slitasje på de fast ansatte. 
Vernerunden ble gjennomført 30.01. 

Tjenester 

Legevakten i Arendal er sikkerhetsnettet for alle innbyggere i Arendal og de ni andre 
samarbeidskommunene. Legevaktens mål er å ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av 
sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling ut fra en faglig vurdering - ikke kan vente til 
neste ordinære arbeidsdag. Pasientene skal ha trygghet for at de får den hjelpen de trenger og de 
skal møtes med høflighet, respekt og forståelse. 
 
Triageringsverktøyet Manchester Triage (MTS) ble innført høsten 2017, for å standardisere og 
kvalitetssikre pasientbehandling og trygge sykepleierne på telefon og mottak. Telefontriage 
gjennomføres hele døgnet, men grunnet for lav sykepleierbemanning klarer vi ikke å triagere ved 
oppmøte på de travleste tidspunktene som kveld og helg. 
Akuttmedisinforskriften setter krav til at alle som jobber på Legevakt må ha gjennomført kurs i 
akuttmedisin. Dette er et 2 dagers kurs med mye praktiske øvelser i tillegg til et 7 timers nettkurs. 
De fleste av Legevaktens sykepleiere har gjennomført kurset i vår. 
Akuttmedisinforskriften krever at 80 % av telefonhenvendelsene til legevakt skal besvares innen 2 
minutter. Legevakten fikk økt bemanningen i 2016 for å imøtekomme dette kravet. Det har ikke 
vært mulig å måle svartid tidligere, men etter at vi anskaffet et statistikkverktøy fra Bliksund, kan 
det tas ut statistikk på telefonhenvendelser. Samlet for 2018 har vi klart kravet på 80 % innen 2 
minutter, men det er store variasjoner på tidspunkt. Besvarelse av telefonhenvendelser har blitt 
prioritert og medført at vi oppfyller forskriftskravet, men det går på bekostning av pasienthåndtering 
i avdelingen. 
 
Prosjektet med nytt legevaktsbygg er i gang, med prosjektleder fra Arendal Eiendom.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

 
  



Tertialrapport 101(191) 
 

 
 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,1 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 4,6 4,3  4,5 

Nærvær (%) 93,3 94 93 94 

     

Antall HMS avvik 2 8 2 000  

Antall Kvalitets avvik 8 11 2 000  

     

Årsverk antall  20,8   

Andel ansatte heltid 
(%)  15 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  52 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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27 Tjenester enslige mindreårige flyktninger (1309) 

27.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1309 
 Tjenester enslige 
mindreårige 
flyktninger  

    

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  10 468 809 11 147 968 679 159 6 

 Andre 
driftsutgifter  4 710 601 2 712 824 -1 997 777 -42 

 Sum utgifter  15 179 410 13 860 792 -1 318 618 -9 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -33 332 -148 400 -115 068 345 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-200 000 -438 215 -238 215 119 

 Andre inntekter  -12 286 994 -15 705 694 -3 418 700 28 

 Sum inntekter  -12 520 326 -16 292 309 -3 771 983 30 

 SUM NETTO  2 659 084 -2 431 517 -5 090 601 -191 

Oppsummering økonomi 

Med den portefølje av enslige mindreårige og familiegjenforente vi har nå, kan vi med forbehold 
om at ingen eller et lavt antall ungdommer får familiegjenforeninger, forvente et overskudd på 
ca. 14 mill. Dvs. 9 mill. kroner utover den allerede budsjetterte merinntekt på 5 mill. kroner. 
Enheten har en merinntekt etter 1. tertial på ca. 3,8 mill. kroner som i hovedsak skyldes den nye 
finansieringsordning og det faktum at ingen av våre ungdommer har fått innvilget 
familiegjenforening i første tertial. 
EMÅ har i regnskapet et merforbruk på lønnsutgifter. Dette skyldes en budsjettfeil som vil bli rettet 
opp før neste tertial. Enheten har brukt 2 mill. kroner mindre til andre driftskostnader enn antatt for 
1. tertial. Størrelsen på mindreforbruket vil ikke bli like stort fremover, da vi må flytte budsjett til 
lønnsmidler. Enheten har ikke oppbemannet avdelingene i 2018. Det er høyt fokus på å holde 
kostnadene nede i avdelingene.  

Utgifter 

Vi igangsatte en ny avdeling med to beboere i september 2017. Vi har fått innvilget et 
ekstratilskudd på ca. 1 mill. til drift fra IMDi. Bofelleskapene har færre ungdommer boende i 
avdelingene, vi har derfor redusert bemanningen der det har vært mulig. For å få ned utgiftene 
ytterligere er det planlagt nedleggelse av to avdelinger, en pr. 1. juni 2018 og en pr. 1. september 
2018. Hvor store besparelser dette vil innebære er ikke mulig å stadfeste på dette tidspunkt. 
Vi er opptatt av å vise ungdommene en levestandard som vil være mulig for dem å videreføre når 
de skal flytte i egen bolig. Gode rutiner i forbindelse med f.eks. utbetaling av livsopphold. 
Ungdommene søker stipend fra Statens Lånekasse så raskt det kan la seg gjøre. Innførselen av 
skolepengesystemet for ungdommer som bor i egen bolig og er blitt 18 år. 
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Inntekter 

Pr. 1. januar 2017 ble det innført en ny finansieringsordning for mottak av enslige mindreårige 
flyktninger. Med det antall ungdommer vi har i vår portefølje vil det også i år medføre positive 
resultater. Vi har bosatt to ungdommer i april hvilket medfører økte inntekter utover det som er 
forventet. 
IMDI informeres om at vi fremdeles har ledig kapasitet selv om vi har fått det antall ungdommer vi 
har vedtak på. Dersom vi får til flere bosettinger vil det medføre merinntekt og kun en begrenset 
merutgift da avdelingene er operative med ledig kapasitet.  

27.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Gjennom arbeidet med medarbeidersamtale i gruppe jobber vi kontinuerlig med 
arbeidsgiverstrategien helt konkret inn i avdelingene. 
Medarbeidertrivsel er viktig for å sikre et godt hjem for ungdommene. Ansatte som trives på jobb 
skaper positivitet og trygghet, en forutsetning for å jobbe med mestring, tidlig innsats, 
omsorgsbasert oppfølging i arbeidet med traumebasert omsorg. 
Gjennom de gode menneskemøtene utvikler vi vår bevissthet på «fra refleks til refleksjon». 
Enheten var på to dagers fagseminar i november 2017 der mestring, tidlig innsats, etikk og 
omsorgsbasert oppfølging var tema. Dette er naturlige fokusområder for en enhet med 
traumebasert omsorg som faglig plattform. 
Vi har gjennomført en periode med «SAMMEN» prosjektet og har nå startet opp en ny gruppe. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi innførte medarbeidersamtale i gruppe i alle avdelingene høsten 2017. Tilbakemeldingene er at 
dette oppleves som en god måte å jobbe på, da man igjennom prosessen kommer inn på alle 
fokusområdene fra arbeidsgiverstrategien og medarbeiderundersøkelsen. Vi har jobbet oss 
gjennom punktene med samling av to timer ca. en gang i måneden. Det er stor forskjell på hvor 
langt avdelingene er kommet. I tillegg har alle medarbeidere mulighet for individuelle samtaler. 
Vi har et stort fokus på å få til gode prosesser i forhold til barn/ungdom og medarbeiderne i 
forbindelse nedleggelse av avdelinger. Det innebærer nedbemanning og endringer i 
arbeidssituasjonen for den enkelte og bosituasjonen for barn som må flytte fra hjemmene sine. 
Grunnlaget for disse endringene er UDIs prognoser for fremtidig bosetting på grunnlag av lave 
ankomster av flyktninger til Norge.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Fem av seks avdelinger går i «ikke rullerende turnus» med lange vakter. Vi har stort fokus på 
hvordan det påvirker den enkelte i forbindelse med fravær. I tillegg jobber vi for å kunne 
tilrettelegge arbeidet, til det beste for beboerne, men med tilrettelegging ut fra den enkelte 
medarbeiders behov. 
I februar 2018 startet vi prosessen i forbindelse med avvikling av avdelinger. Alle ansatte ble 
involvert i prosessen. Siden vi hele tiden har jobbet med å sikre VI følelsen i enheten og styrke 
samarbeidet på tvers av avdelingene, er det en generell positiv innstilling til at man kan jobbe i 
andre avdelinger i enheten. 
Vi jobber med å skape en god kultur for å melde avvik. Vi jobber mot forbedringskultur. 
HMS utvalget har jobbet kontinuerlig med å forbedre rutiner, prosedyrer og holdning til å melde 
avvik. 
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Vernerunden ble avholdt den 11. april med dialogmøte med HR avdelingen og 
hovedverneombudet den 30 april.  

Tjenester  

Vi besluttet å legge ned to avdelinger på grunn av lave bosettingstall for 2018 og 2019. Det har 
medført at avd. Nesheia legges ned pr. 1. juni og Tangen den 1. september. Personalet flytter med 
over i gjenværende avdelinger. Vi har i samarbeid med HR og tillitsvalgte utarbeidet kriterier for 
evt. overtallighet. 
Enhetens satsningsområder: 
Bosette to ungdommer i 2018. 
Sikre at alle avdelinger har kvalitetsmessige gode tilbud. 
Fortsette jobben med implementering av traumebevist omsorg i alle avdelinger. 
Sikre VI følelsen i enheten. Styrke samarbeidet på tvers av avdelingene. 
Brukermedvirkning gjennom utforming av ungdommens handlingsplan, husmøter med temaer som 
husregler, aktiviteter, kjøring, mat, internett, utstyr etc. 
Vi har stort fokus på at nedleggelse av avdelinger, som er barnas hjem, gjøres så smertefritt som 
mulig for ungdommene og personalet. 
Samarbeid med andre enheter i forbindelse med å kartlegge muligheten til å kunne overta 
oppgaver som pr. i dag er lagt til privat regi.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 3,2 2,2   

Fravær langtid (%) 9,2 7,6   

Nærvær (%) 87,6 91,2 93  

     

Antall HMS avvik  2 2 000  

Antall Kvalitets avvik  4 2 000  

     

Årsverk antall 35,0 34,4   

Andel ansatte heltid 
(%) 54 55 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 85,4 85,9 70  
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Nærværet er gått opp med 3,6 % 
Fortsatt stort fokus på tiltak for å hindre 
sykemeldinger og god tilrettelegging for å 
kunne være på jobb. 

   

HMS avvik Ved 1. tertial 2017 var det ikke meldt inn 
avvik 

HMS utvalget har jobbet strukturert med å 
informerer ansatte om å benytte avvik i 
jobben mot en forbedringskultur. Dette er 
en vanskelig oppgave, da de ansatte 
tenker at problemer løses der og da og 
derfor ikke noe å melde inn. Avvik som 
forbedringspotensial tas opp på alle 
personalmøter i avdelingene. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Vi har redusert med 0,65 % stilling 
I forbindelse med lave bosettingstall har vi 
som tidligere beskrevet, begynt en 
nedbemanningsprosess. 

Andel ansatte heltid Andelen er gått opp med en halv prosent  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Stillingsstørrelsen er også gått opp med ca. 
en halv prosent  
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28 Spesialpedagogiske tjenester (1402) 

28.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1402 
 
Spesialpedagogiske 
tjenester  

    

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  12 764 040 13 067 128 303 088 2 

 Andre driftsutgifter  2 884 308 1 074 992 -1 809 316 -63 

 Sum utgifter  15 648 348 14 142 120 -1 506 228 -10 

 Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  -10 000 -6 600 3 400 -34 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-439 000 -1 465 782 -1 026 782 234 

 Andre inntekter  -491 884 -1 468 469 -976 585 199 

 Sum inntekter  -940 884 -2 940 851 -1 999 967 213 

 SUM NETTO  14 707 464 11 201 269 -3 506 195 -24 

Oppsummering økonomi 

Regnskapet viser totalt sett et mindreforbruk i forhold til budsjett for 1. tertial. Vi har et lite avvik i 
form av merforbruk på lønn, men vi har også vesentlig større inntekter enn budsjettert. Det 
forventes at regnskap og budsjett er i balanse ved årets slutt. 

Utgifter 

Det er et merforbruk på lønn i 1. tertial, dette skyldes flere forhold. På Sandum alternative skole 
har vi satt inn ekstra bemanning i segregerte tiltak for elever, både på ungdomstrinnet og på 
mellomtrinnet. Dette er gjort for å løse en utfordrende situasjon på et par av skolene våre. 
I Pedagogisk fagteam har vi vært nødt til å sette inn ekstra pedagog i første halvår grunnet noen 
store enkeltvedtak og et høyt sykefravær i perioden. Dette forklarer merforbruket på lønn. 
PP -tjenesten varsler at mange uerfarne nytilsatte innebærer et stort ressursbehov knyttet til 
kompetanseheving og arbeidsmiljøtiltak, og at dette sammen med nye digitale kartleggingsverktøy 
og tester vil kunne medføre økte utgifter inneværende budsjettår. 

Inntekter 

Vi har høyere inntekter enn budsjettert. Dette skyldes høyt sykefravær, samt refusjon av 
foreldrepenger. 
Inntektene må ses i sammenheng med et forhøyet forbruk på lønn. 

28.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Alle ansatte er kjent med arbeidsgiverstrategien, og den er utgangspunkt for alle fellesmøter i 
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enheten. Den er også tema i samtale med alle nyansatte denne høsten. I disse møtene deler vi ut 
folderen, og gjennomgår forventninger, rettigheter og plikter den enkelte har som ansatt i Arendal 
kommune. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i enhetssamling i mars hvor resultatene ble presentert 
for alle medarbeiderne. Vi har valgt ut fire områder vi skal jobbe videre med i avdelingsmøter, to 
områder vi lykkes med og to områder vi vil forbedre. I dette arbeidet vil vi ta i bruk 
analysemodellen. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi har hatt to møter i HMS utvalget i 1. tertial, og det er laget HMS plan for 2018. I tillegg har 
utvalget hatt oppe temaer som: 

• Medarbeiderundersøkelsen 
• Lokaler PPT 
• Arbeidsmiljø med fokus på vold og trusler, samt Nærvær 
• Vernerunde 2018 
• Risiko og sårbarhetsanalyser  

Tjenester 

Satsingsområder: 
• Enheten har deltatt på LEAN- samling i København med tanke på et utviklingsarbeid for å 

utvikle gode systemer og rutiner som sikrer reell medvirkning fra våre brukere og 
samarbeidsparter på alle tjenesteområder. 

• Vi er i ferd med å få på plass god statistikk basert på egne nøkkeltall. Utfordringen fremover 
vil være knyttet til å velge ut og avgrense informasjonsmengden slik at vi får god kvalitet på 
eget analysemateriale. 

• Prosjektplan for et korttidstilbud for mellomtrinnet ble ferdigstilt i februar. Saken kommer til 
politisk behandling i bystyret i juni. 

• Videreutviklingen av Mobilt team skal ses i sammenheng med etableringen av et 
korttidstilbud på mellomtrinnet. 

• Vi vurderer PPTs rammer og kapasitet kontinuerlig, og vi vil fortsatt jobbe for å få inn 
psykologkompetanse i tjenesten. Dette må også ses i sammenheng med den pågående 
evalueringen av samhandling i kommunen, mellomtrinnsatsingen og en eventuell utvidelse 
og endring av mobilt team. Det er en lovpålagt oppgave at PPT skal jobbe på systemnivå, 
og det vil kreve mer ressurser til tjenesten dersom dette skal gjennomføres på en 
systematisk og tilfredsstillende måte. 

• Vi bidrar både i arbeidsverksteder og i programstyret for tidlig innsats og er en aktiv 
bidragsyter for innføringen av samhandlingsmodellen BTI (bedre tverrfaglig innsats) 

• Vi har hatt en felles samling med nettverksagentene i spesialpedagogiske tjenester og 
levekårsenheten for å motivere til spredning av traumebevisst omsorg ute i avdelingene i 
de to enhetene. Traumebevisst omsorg har også vært tema på rektormøte denne våren 

• Det jobbes også med å få bedre kontorlokaliteter til PPT og Pedagogisk fagteam, men 
dette er et arbeid som har lite framdrift. Dette er delvis knyttet til lokalene kommunen har til 
rådighet, og har også sammenheng med at PP -tjenesten har spesifikke behov knyttet til 
sitt oppdrag. 

Avdelingene rapporterer på avvik i forhold til Virksomhetsplanen 
Pedagogisk fagteam 

Vi arbeider ut i fra målene i virksomhetsplanen, og vil her melde på de målene vi må jobbe videre 
med. 



Tertialrapport 108(191) 
 

 
 

Det er et viktig prinsipp at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp skal inkluderes i det ordinære 
barnehagetilbudet og delta i barnegruppen på lik linje med andre barn. Derfor må vi hele tiden 
vurdere egen praksis opp mot å arbeide for å tilpasse den spesialpedagogiske hjelpen til det 
allmennpedagogiske tilbudet, slik at barna opplever å være en del av fellesskapet i barnehagen. 
Vi er opptatt av at foresattes stemme skal bli hørt både når det gjelder tilrettelegging og 
spesialpedagogisk hjelp, og arbeider med å få gode og gjennomførbare rutiner for dette. 
Det har vært en stor økning på enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fra januar 2017 til januar 
2018. På vedtak som blir fattet etter påske har vi hatt utfordringer med å ha på plass 
spesialpedagoger som kan effektuere vedtaket før i august. Ved spesialpedagogens sykefravær 
har vi ikke hatt noen spesialpedagog å sette inn. 
Vi har ikke kunnet tilby «Tegn til tale-kvelder» i vår. 
Arbeid med faglig utvikling og godt arbeidsmiljø foregår kontinuerlig. 
Pedagogisk psykologisk tjeneste:  

• Brukerne skal i fokus i sakkyndighetsarbeidet. Barnets stemme skal inn i vurderingene fra 
barnehage til skole. I skolesaker er dette en etablert rutine, men det gjenstår fortsatt i 
barnehagesaker. 

• Forenkle og forkorte prosessene knyttet til sakkyndighetsarbeidet gjennom økt presisjon og 
nye arbeidsformer. Dette gjenstår og prosessen vil starte høsten 2018. 

• Nærvær og arbeidsmiljø skal ha fokus på forebygging, og tettere oppfølging av sykemeldte. 
Se eget punkt om fravær. 

Sandum skole 

Det er ingen avvik i forhold til satsingsområdene i Virksomhetsplanen på Sandum skole og 
ambulerende tjenester.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

Vernerunden gjennomføres ved at alle medarbeidere fyller ut og sender inn skjema for vernerunde 
som gjennomgås og sammenfattes i HMS utvalget. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,3 2,8  1,5 

Fravær langtid (%) 5,9 13,9  4,0 

Nærvær (%) 92,8 83,3 93 94,5 

     

Antall HMS avvik  2 2 000  

Antall Kvalitets avvik 10 7 2 000  

     

Årsverk antall 44,5 48,5   

Andel ansatte heltid (%)  72 40 70 
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Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  90,5 70 90 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Det har vært en økning i fraværet i 1. tertial 
på 6,1 %. 

Både PPT og pedagogisk fagteam har hatt 
en økning i sykefraværet. 
 
I PPT har det denne våren vært flere 
langtidssykemeldinger vi som arbeidsgiver 
ikke kan gjøre noe med. 
 
Høy turn over (50 % på ett år) medfører 
også at tjenesten er sårbar. På tross av 
dette har vi gjennomgående et svært godt 
arbeidsmiljø med høy tjenesteleveranse. 
Dette gjenspeiles i en nedgang i antall 
kvalitetsavvik. 
 
Pedagogisk fagteam har også hatt en 
økning i sykefraværet, og det prioriteres å 
følge opp den enkelte arbeidstaker. 
Vi arbeider med å skape et miljø med felles 
treffpunkter både faglig og sosialt. Dette er 
spesielt viktig da våre medarbeidere 
arbeider på forskjellige arbeidsplasser og 
kan bli alene i jobben uten nære kollegaer i 
hverdagen. 
 
Nærvær er tema både i enhetsmøter og 
interne møter og i HMS utvalget. I tillegg 
satses det på ulike tiltak og samlinger som 
har fokus på teambygging og kollegastøtte 

   

HMS avvik +1 

Vi har hatt HMS -avvik oppe som tema i 
vår enhetssamling i mars, og jobber med å 
endre kultur for å øke antall meldte HMS- 
avvik. 

Kvalitets avvik -10 

Det er en svak nedgang i antall 
kvalitetsavvik. Dette er positivt med tanke 
på at dette først og fremst handler om 
saksbehandlingstid i PP tjenesten. 

   

Årsverk +5 

Endringen i antall årsverk har 
sammenheng med variasjoner i 
bemanningsbehov knyttet til barn med 
behov for ekstra ressurser i barnehagene. I 
tillegg har vi ut fra en totalvurdering valgt å 
ansette fast i stilling knyttet til sykefravær i 
en avdeling i enheten. 

Andel ansatte heltid +1,4 % 
Vi ligger over kommunens mål både når 
det gjelder andel ansatte i heltidsstillinger 
og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse +1,5 %  
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29 Lunderød skole og ressurssenter (1403) 

29.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1403  Lunderød skole 
og ressurssenter      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  9 004 660 8 932 513 -72 147 -1 

 Andre 
driftsutgifter  458 372 222 041 -236 331 -52 

 Sum utgifter  9 463 032 9 154 554 -308 478 -3 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -163 256 -94 200 69 056 -42 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-333 332 -310 886 22 446 -7 

 Andre inntekter  -1 006 643 -1 699 687 -693 044 69 

 Sum inntekter  -1 503 231 -2 104 773 -601 542 40 

 SUM NETTO  7 959 801 7 049 781 -910 020 -11 

Oppsummering økonomi 

Pga. store overføringer fra NAV ligger vi godt an, noe som vil justere seg i løpet av året. 

29.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Tjenester 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018  - 

Fravær korttid (%) - 3,8  2 

Fravær langtid (%) - 4,1  3 

Nærvær (%) - 92,1 93 95 

     

Antall HMS avvik 34 7 2 000 - 

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000 - 

     

Årsverk antall - 38,3  - 

Andel ansatte heltid 
(%) - 61,0 40 50 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) - 93,4 70 80 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Vi ble egen enhet fra 01.01.18  

   

HMS avvik Se over  

Kvalitets avvik Se over  

   

Årsverk Se over  

Andel ansatte heltid Se over  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Se over  
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30 Birkenlund skole (1410) 

30.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1410  Birkenlund skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  13 858 588 14 880 049 1 021 461 7 

 Andre 
driftsutgifter  478 407 376 345 -102 062 -21 

 Sum utgifter  14 336 995 15 256 394 919 399 6 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -916 584 -1 000 441 -83 857 9 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-450 000 -595 366 -145 366 32 

 Andre inntekter  -853 640 -790 141 63 499 -7 

 Sum inntekter  -2 220 224 -2 385 948 -165 724 7 

 SUM NETTO  12 116 771 12 870 446 753 675 6 

Oppsummering økonomi 

Enheten har hatt et merforbruk 753 000 kroner i perioden. Dette merforbruket skyldes økt aktivitet 
på grunn av gjesteelever og minoritetsspråklige elever. Vi har fått innvilget refusjoner hos Oslo 
kommune og IMDI i forhold til dette. 
Enheten vil derfor være i balanse når refusjonene kommer. 

Utgifter 

I tillegg til den økte aktiviteten på grunn av refusjoner, har enheten også hatt høyere vikarutgifter 
enn budsjettert i denne perioden. Dette skyldes et høyere fravær enn planlagt. 

Inntekter 

Enheten har høyere inntekter fra SFO og fra sykepengerefusjon enn budsjettert. Vi venter 
refusjoner fra Oslo kommune og IMDI i løpet av juni. 

30.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Birkenlund skoles utviklingsarbeid bærer alltid preg av hvordan vi best mulig skal løse vårt 
samfunnsoppdrag. Vi er opptatt av at det er læring for hele organisasjonen, hvor erfaringsdeling og 
refleksjon er viktige elementer. 
Vi utfordrer hverandre i forhold til ansvarliggjøring og gi hverandre mestringsfølelse. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

I ettertid av medarbeiderundersøkelsen har vi arbeidet en del med hvorfor de ansatte ved 
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Birkenlund skole svarer litt mindre positivt enn gjennomsnittet, og hvordan vi skal møte dette. Det 
har resultert i at vi vil gjøre vårt utviklingsarbeid enda mer knyttet til de ansattes hverdag. 
Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017, og er fulgt opp på hvert trinn. Det er særlig 
punktene om «vurdering for læring» og «elevmedvirkning» vi vil jobbe mer med fremover. 
Foreldreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017, og er fulgt opp i FAU i ettertid. Det er særlig 
hvordan få opp engasjementet vi har jobbet med. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS-utvalget ved skolen møtes første mandag i måneden. I denne perioden har vi hatt fokus på 
det psykososiale miljøet blant de ansatte og det nye avvikssystemet. Hovedverneombudet har 
kurset de ansatte i systemet, og tenkingen rundt forbedringsaspektet.  

Tjenester 

I forhold til skolens satsingsområder er det særlig følgende punkter vi har arbeidet med i denne 
perioden: 

• Innenfor området faglig tilhørighet 
o Fortsatt arbeidet med «Vurdering for læring», ved at lærerne følger et 

etterutdanningsløp i regi av Høgskolen i Innlandet. 
o Fortsatt arbeidet med realfagssatsingen, ved at vi har deltatt på nettverksmøter. 

• Innenfor området sosial tilhørighet 
o Fortsatt arbeidet med «Mitt valg» 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Dette skoleåret har vi avtalt vernerunde på skolen mandag 28.05.18. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,5 2,5   

Fravær langtid (%) 6,2 8,6   

Nærvær (%) 92,3 88,9 93 93 

     

Antall HMS avvik   2 000  

Antall Kvalitets avvik  15 2 000 30 

     

Årsverk antall  61   

Andel ansatte heltid 
(%)  50 40 50 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  80 70 80 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik Antall avvik har økt Følge opp forbedringsforslagene som 
kommer inn 

   

Årsverk Antall årsverk har økt noe som en 
konsekvens av minoritetsspråklige elever.  

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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31 Asdal skole (1411) 

31.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1411  Asdal skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  14 129 148 14 491 187 362 039 3 

 Andre 
driftsutgifter  687 903 564 391 -123 512 -18 

 Sum utgifter  14 817 051 15 055 578 238 527 2 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -807 924 -784 950 22 974 -3 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-449 328 -468 741 -19 413 4 

 Andre inntekter  -1 561 702 -607 370 954 332 -61 

 Sum inntekter  -2 818 954 -1 861 061 957 893 -34 

 SUM NETTO  11 998 097 13 194 517 1 196 420 10 

Oppsummering økonomi 

Avviket på nesten 1,2 mill. kroner vil bli dekket av forventede inntekter, slik at budsjett og regnskap 
er forventet å gå i balanse i løpet av 1. halvår. 

31.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidet har vært konsentrert om godt arbeidsmiljø, se neste punkt. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

• Med bistand fra Agder Arbeidsmiljø er det gjennomført en analyse av arbeidsmiljøet ved 
ungdomstrinnet. Analysen er fulgt opp med en tiltaksplan. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS-arbeidet har følgende prioriterte områder i skoleåret 2017-18: 

• Arbeidsmiljøet: Dialogspillet blir brukt i personalgruppene på barne- og ungdomstrinnet. 
- Tiltaket gjennomført. 

• ROS-analyse og beredskapsplan for bruk av maskiner i sløyden. Innspill fra 
formingslærene innhentes. - Tiltaket er bare delvis fullført. Videreføres til høsten. 

• Påse at det utarbeides beredskapsplaner i forhold til utagerende elever. Vurdere behovet 
for kursing av personalet. - Tiltaket anses som gjennomført, selv om kursingen vil foregå i 
juni. 
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Tjenester 

Skolens satsinger i forhold til kommunale prioriteringer: 
«Gode læringsmiljø i barnehager og skoler» 
Utarbeide et årshjul for arbeidet med læringsmiljøet og psykisk helse som en integrert del av 
skolens virksomhet. - Tiltaket gjennomført. 
På bakgrunn av ny § 9A i opplæringsloven vil skolen revidere de skriftlige rutinene knyttet til 
mobbing og annen krenkende atferd. - Tiltaket gjennomført. 
Skolen ønsker å videreutvikle samspillet/inkludering mellom elevene fra Lunderød skole og 
ressurssenter og elevene på ungdomstrinnet. - Tiltaket gjennomført. 
«Arendal kommune, en realfagskommune»: 
Å gjennomføre særskilte realfagsdager (matematikk og naturfag) minst to ganger pr. år både på 
barne- og ungdomsskolen. - Tiltaket planlagt og godt i gang. 
Både i arbeidet med matematikk og naturfag ønsker skolen mer utforskende undervisning. 
- Tiltakene er påbegynt, men mye gjenstår til høsten 2018. 
Barnetrinnet er med i forskningsprosjektet Two Teachers. - Tiltaket gjennomført. 
Personalmøter minst to ganger pr. semester, og realfagslærerne forplikter seg til aktiv deltakelse i 
kommunens lærernettverk. - Tiltaket gjennomført. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

Skolen har store bygningsmasse, slik at vernerundene tas i flere omganger. Siste runde ble tatt 9. 
mai 2018. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,3 2,2  2,0 

Fravær langtid (%) 5,1 3,6  5,0 

Nærvær (%) 93,6 94,2 93 93,0 

     

Antall HMS avvik 39 23 2 000 - 

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000 - 

     

Årsverk antall 98,2 57,3  - 

Andel ansatte heltid 
(%) 50 50 40 45 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 87,6 84,3 70 80 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Pr. 01.01.18 er Lunderød skole og 
ressurssenter skilt ut fra Asdal skole og blitt 
egen enhet. Sammenlikning med 2017 er 
derfor av liten interesse. 

 

   

HMS avvik Se over.  

Kvalitets avvik Se over.  

   

Årsverk Se over.  

Andel ansatte heltid Se over.  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Se over.  
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32 Stuenes skole (1412) 

32.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1412  Stuenes skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  14 598 776 15 450 198 851 422 6 

 Andre 
driftsutgifter  489 661 587 441 97 780 20 

 Sum utgifter  15 088 437 16 037 639 949 202 6 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -472 680 -706 415 -233 735 49 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-450 000 -738 691 -288 691 64 

 Andre inntekter  -618 365 -568 219 50 146 -8 

 Sum inntekter  -1 541 045 -2 013 325 -472 280 31 

 SUM NETTO  13 547 392 14 024 314 476 922 4 

Oppsummering økonomi 

Stuenes skole har et overforbruk i 1. tertial på 476 922 kroner. Overforbruket skyldes at vi har at 
høyt fravær som må dekkes opp av vikarer og et etterslep på refusjoner i forhold til sykmeldte og 
gjesteelever. Vi vil også gå nøye igjennom vår bemanningsplan for høsthalvåret, blant annet fordi 
vi på 1. trinn bare vil ha en klasse dette året. Det er kun 24 elever som starter på 1. trinn i august 
og antall elever på SFO vil dermed også gå ned en god del. Det er estimert med ca. 55 barn på 
SFO neste skoleår. 

Utgifter 

Enhetens største utgifter dreier seg om lønn. Det er bemanningen på enheten vi skal følge opp i 
forhold til å gå i balanse dette året, det gjelder både pedagoger og fagarbeidere. 

Inntekter 

Våre inntekter er tilfredsstillende. 

32.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

«Sammen om framtida» er veldig aktuelt for skolen. Vi som arbeider her er rollemodeller og 
forbilder. Vi må orientere oss om samfunnets fremtidige behov og i samarbeid forberede elevene 
på å mestre fremtidens utfordringer. Vi har jobbet med Ny generell del av læreplanen, 
læringsmiljøet, ny matematikkplan for elevene ved Stuenes skole, elevenes psykiske helse og ny 
plan for lesing. Vi har gode prosesser rundt ansettelser og gjør grundig kartlegging av enhetens 
behov for faglig og sosial kompetanse. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Fokusområder etter medarbeiderundersøkelsen har vært å jobbe videre med «vi- følelsen». 
Systematisk arbeid rettet mot et kollegium som er bevisste på at alle elever her er alles og vi har et 
felles ansvar for å ta imot og ta vare på nye elever og kolleger. Vi vurderer kontinuerlig enhetens 
behov for kompetanseheving og utvikling på ulike områder. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det er lett å få kontakt med oss i ledelsen og terskelen for å ta opp ting er lav. Vi har 
medbestemmelsesmøter hver uke og HMS utvalget har deltatt på kurs og samlinger som hjelper til 
med å holde trykket opp på dette arbeidet. Det er positive sosiale arrangementer og tiltak for 
ansatte og engasjementet er stort enten det dreier seg om «sykle til jobben»- eller «kjøre til 
jobben»- aksjoner. Vi har gode rutiner for å feire det vi kan og det er stor støtte å finne i kollegiet 
på tvers av team og trinn. 

Tjenester 

Vårt mål er at elevene våre skal rustes best mulig til resten av livet den perioden de er elever hos 
oss. Dette får vi til gjennom godt samarbeid på enheten, med foresatte og andre hjelpeinstanser. 
Den enkelte elev skal få de beste utviklingsmuligheter og bli anerkjent og respektert i et positivt 
læringsmiljø. Vi jobber med nærmiljøprosjekter for at elevenes identitet skal knyttes opp mot 
stedets spennende historie. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja. 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,0 12  2 

Fravær langtid (%) 3,9 14  4 

Nærvær (%) 91,5 73 93 94 

     

Antall HMS avvik  24 2 000  

Antall Kvalitets avvik   2 000  

     

Årsverk antall 54,2 54,2  53 

Andel ansatte heltid 
(%) 82,5 82,5 40 85 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 95,1 95,1 70 97 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Fraværet er høyt, men skyldes sykdom 
som ikke er relatert til forhold på 
arbeidsplassen. 

Fortsette arbeidet med godt arbeidsmiljø. 
Ta tak i belastninger før de blir 
problematiske. 

   

HMS avvik 24 De fleste avvikene dreier seg om vold og 
verbal sjikane fra elever. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk  Antall årsverk må ned i 2018. 

Andel ansatte heltid  

Alle pedagoger har 100 % stilling. 
Det er fagarbeiderne som det kan være 
utfordrende å tilby 100 % stilling, men det 
er ingen som ikke har det som ønsker det 
nå. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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33 Nedenes skole (1413) 

33.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1413  Nedenes skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  13 835 388 13 713 628 -121 760 -1 

 Andre 
driftsutgifter  363 209 510 879 147 670 41 

 Sum utgifter  14 198 597 14 224 507 25 910 0 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -1 045 360 -988 545 56 815 -5 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-356 668 -580 157 -223 489 63 

 Andre inntekter  -1 303 274 -2 021 668 -718 394 55 

 Sum inntekter  -2 705 302 -3 590 370 -885 068 33 

 SUM NETTO  11 493 295 10 634 137 -859 158 -7 

Oppsummering økonomi 

Ingen vesentlige avvik på lønn og drift. Høy inntekt skyldes statlige refusjoner og sykelønn.  

Utgifter 

En viss usikkerhet i forhold til lønnsutgifter knyttet til andelen nødvendige spesial- og 
sosialpedagogiske tiltak til enkeltelever. 

Inntekter 

Inntektsavviket handler i hovedsak om refusjoner fra staten. Forventede inntekter i form av statlige 
refusjoner resten av året er betydelig lavere. 

33.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Hver 8. uke har vi refleksjonsøkter der utgangspunktet er kommunens arbeidsgiverstrategi og 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsens hovedområder. Gjennom dialogmøter, case-study og 
felles profesjonsetiske refleksjonsøkter søker vi å bygge kultur på arbeidsplassen som vil ha positiv 
innvirkning på både profesjonsforståelse, medarbeidertilfredshet og tjenestekvalitet. 
Dette arbeidet ledes av skolens tillitsvalgte for Utdanningsforbundet i samarbeid med skolens 
ledelse. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Som «Arbeidsgiverstrategi» 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det arrangeres en rekke inkluderende sosiale aktiviteter ut over arbeidstid. 
Gjennom dialogmøter/ refleksjonsøkter med fokus på profesjon og profesjonsutøvelse søker vi å 
fremme trivsel og helse. 
Vernerunde gjennomført 26.4.2018. 

Tjenester 

Læringsmiljø: «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet»  
Gjennom utprøving, erfaringsdeling, kollegaveiledning og lesson study jobber vi særskilt med 
følgende: 

1. Medvirkning: Vi vil at elevene våre i større grad skal ha en reell medvirkning i sin egen 
læringsprosess samt god kompetanse til å vurdere denne. 

2. Motivasjon: Gjennom å utøve praktisk, relevant og variert undervisning er målet at våre 
elever skal oppleve økt motivasjon for skole og læring 

3. Inkluderende klasseledelse: gjennom refleksjonsøkter og utprøving jobber vi med fire 
dimensjoner av klasseledelse: den relasjonelle, den rammesettende, den organisatoriske 
og den didaktiske. 

Realfagskommune 
Gjennom at to av våre realfagslærere er nettverksledere i kommunen, er vi tett på kommunens 
satsing. Vi nyter også godt av at en av våre realister tar spesialistlærerutdanning i matematikk. 
Disse ressurspersonene tar et tydelig medansvar for skolens kollektive kompetanseutvikling i 
realfag. 

1. Undersøkende matematikk  
2. Målrettet kompetanseheving i matematikk  
3. Satsing på bruk av nettressurser i opplæringen har vært spesielt vellykket i forhold til 

leksearbeid 
4. Skolen deltar i Lektor 2 - programmet 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,5 1,6  1,1 

Fravær langtid (%) 2,1 3,3  3,2 

Nærvær (%) 96,4 95,1 93 95,7 

     

Antall HMS avvik 1 21 2 000 10 

Antall Kvalitets avvik   2 000  

     

Årsverk antall 48,7 51,93   

Andel ansatte heltid 
(%)  70 40 75 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  87 70 70 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Noe av fraværet er relatert til 
arbeidsplassen. 

Særskilt oppfølging i samarbeid med Agder 
Arbeidsmiljø 

   

HMS avvik Tallene dette kvartalet reflekterer i større 
grad virkeligheten.  

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 

Økningen skyldes økt elevtall/ en ekstra 
klasse, økte spesialundervisningsbehov 
samt en større andel GNO-undervisning 
(grunnleggende norsk). 

 

Andel ansatte heltid 
Andelen har sunket noe grunnet spesifikke 
og avgrensede spesialundervisningsbehov 
som har krevd nyansettelser. 

 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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34 Stinta skole (1414) 

34.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1414  Stinta skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  15 161 188 15 963 333 802 145 5 

 Andre 
driftsutgifter  829 868 677 495 -152 373 -18 

 Sum utgifter  15 991 056 16 640 828 649 772 4 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -866 588 -864 690 1 898 0 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-333 336 -911 670 -578 334 173 

 Andre inntekter  -1 154 213 -974 172 180 041 -16 

 Sum inntekter  -2 354 137 -2 750 532 -396 395 17 

 SUM NETTO  13 636 919 13 890 296 253 377 2 

Oppsummering økonomi 

Enheten styrer mot balanse i budsjettet mot årets slutt. Enheten har hatt store vikarutgifter i 
perioden pga. høyt langtidsfravær. I perioden har sykelønnsrefusjon vært tilsvarende høyt.  

Utgifter 

Enheten har hatt økte utgifter til vikarer grunnet høyt sykefravær. Skolen har i tillegg i perioden hatt 
store utfordringer på elevsiden med enkeltelever. Dette har medført økte utgifter på lønn. 

Inntekter 

Det er ikke store avvik på inntektssiden. 

34.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Skolen har 1. tertial videreført arbeidet med PALS i personalet. Personalet har drøftet begrepene 
omsorg, ansvar og respekt. 
Enheten har jobbet systematisk med oppfølging av nyansatte ved skolen 1. tertial. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Stinta skole har gjennomført 10-faktor i personalet desember 2017. Resultatene fra undersøkelsen 
er bearbeidet i HMS utvalget og videre presentert i personalet 1. tertial. Ledergruppen har også 
bearbeidet resultatene i samarbeid med Agder arbeidsmiljø. Med bakgrunn i prosessene i HMS-
utvalget og i personalet har vi lagt til grunn at vi ønsker å jobbe mer med området: 
- Vekt på læring og samarbeid 
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- Vekt på å bli god dvs. best mulig ut fra egne forutsetninger 
- Fokus på læring og utvikling 
- Gjøre hverandre gode og dele kompetanse  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten har fulgt opp HMS- målene 1. tertial. I tillegg er Stinta skole nå Miljøfyrtårnsertifisert. Pr. 1. 
april leverte enheten sin første miljørapport for 2017. HMS utvalget har gjennomført arbeidet 
vedrørende sertifisering, og også presentert dette for personalet. 
Videre har enheten arbeidet med: 

• Avvikshåndtering. 
• Nærvær 
• Miljørettede tiltak 
• Vernerunden gjennomføres i juni 

Tjenester 

Læringsmiljø: 
Stinta skole / personalet har 1. tertial bearbeidet og presentert elevundersøkelsen for elever og 
foresatte som en del av det systematiske arbeidet med læringsmiljøet. Resultatene av 
undersøkelsen har medført endringer i vårt arbeid med sosial plan. I større grad enn tidligere har vi 
arbeidet med sosiale mål for klasser og gruppe. 
I perioden har fritidsmedarbeider gjennomført «Etter skoletid», og Oppvekstmedarbeider 
gjennomført frokost for mellomtrinnet og ungdomstrinnet.  
Realfagskommune: 
Enheten har deltatt på nettverkssamlinger. Det har vært arbeidet med læreplanforståelse, 
ideutveksling og undervisningsopplegg for realfag. Det er gjennomført matematikkens dag på 
ungdomstrinnet og på barnetrinnet. 
Mellomtrinnet viderefører arbeidet med «Årets nysgjerrigper» som er en forskerkonkurranse for 1.-
7. trinn. Forskerprosjektene på mellomtrinnet ble presentert i Storsalen i april. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Vernerunden gjennomføres i juni grunnet arbeidet med Miljøfyrtårnsertifiseringen 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Juni 2018 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,8 2,0   

Fravær langtid (%) 3,7 7,4   

Nærvær (%) 93,5 90,6 93 95 

     

Antall HMS avvik  6 2 000  

Antall Kvalitets avvik  0 2 000  

     

Årsverk antall 58,2 57,35   

Andel ansatte heltid 
(%) 57,1 55,1 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 83,1 83,1 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

 90,6 Økt langtidssykefravær. Dette følger opp 
ved jevnlige dialogmøter. 

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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35 Roligheden skole (1415) 

35.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1415  Roligheden skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  13 562 416 15 571 050 2 008 634 15 

 Andre 
driftsutgifter  572 746 579 692 6 946 1 

 Sum utgifter  14 135 162 16 150 742 2 015 580 14 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -694 172 -675 135 19 037 -3 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-283 332 -547 116 -263 784 93 

 Andre inntekter  -1 095 083 -804 890 290 193 -26 

 Sum inntekter  -2 072 587 -2 027 141 45 446 -2 

 SUM NETTO  12 062 575 14 123 601 2 061 026 17 

Oppsummering økonomi 

Enheten har et betydelig merforbruk på lønn. Dette skyldes flere utagerende elever på både barne- 
og ungdomstrinnet med stort oppfølgingsbehov. For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet 
har vi måttet styrke bemanningen vesentlig. Flere elever må ha 1:1 oppfølging. Verneombud og 
hovedverneombud har vært inne i flere saker for å sikre medarbeideres sikkerhet. 
Bemanningen på SFO er også styrket pga. flere funksjonshemmede elever. 
For å redusere merforbruket har 3 medarbeidere fått avsluttet sin arbeidsavtale fra og med 1.5. 
Enheten vil foreta en ytterligere nedbemanning på 3 årsverk fra 1.8. 
Roligheden skole har en lav klasseoppfylling. Dette medfører at skolen kommer dårlig ut i Arendal 
kommunes skolefordelingsmodell. 
Medvirkning i forhold til skolebygg har ført til behov for økt vikarbruk. 

35.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Roligheden skoles utviklingsarbeid er preget av organisasjonslæring der arbeidsplassen er 
læringsarena. Det tilstrebes medvirkning fra de ansatte i de endringsprosesser skolen arbeider 
med. 
Skolen vil videreføre arbeidet med lese- og skriveferdigheter på alle trinn høsten 2018 
Skolen har utarbeidet undervisningsopplegget «Alle har en psykisk helse» på ungdomstrinnet 
Roligheden skole benytter kommunens veileder for nytilsatte i skolen. 
I arbeidet med inkludering har skolen praksisplass for elever fra Sam Eyde videregående skole. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeiderne skårer i hovedsak likt med landsgjennomsnittet 
for tilsvarende skoler. Medarbeiderne skårer spesielt høyt på mestringsklima, noe som indikerer 
evne og vilje til forbedrings- og utviklingsarbeid og gjøre hverandre gode. 
Elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2017 er fulgt opp med konkrete tiltaksplaner på 
hvert trinn. Resultatene er videreformidlet til klassekontaktene. 
Foreldreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017 med en svarprosent på 65. Resultatene er 
drøftet på det enkelte trinn med forslag til forbedringstiltak. Resultatene er videreformidlet til FAU 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS- utvalget har hatt fokus på nærvær og arbeid med å forebygge og takle trusler og vold som 
personalet blir utsatt for. Skolen har arrangerte kurs i håndtering av vold og trusler regi av Verge 
opplæring. 
HMS utvalget er sterkt involvert i arbeidet med valg av inventar og utstyr til den nye skolen.  

Tjenester 

Roligheden skole har hatt fokus på positivt skolemiljø og psykisk helse på ungdomstrinnet. 
Arbeidet gjennomføres i samarbeid med FAU og det er opprettet en prosjektgruppe bestående av 
både foreldre og ansatte ved skolen. Det er bestemt at minst 50 % av tiden på foreldremøter skal 
ha handle om positivt klassemiljø og hvordan skolen og hjemmene kan fremme dette. 
Skolen har videreført matematikkprosjektet «Fra ferdighet til forståelse» på barnetrinnet. 
Matematikklærere på ungdomstrinnet deltar i kommunens nettverkssamlinger i matematikk.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,6 2,5  1,5 

Fravær langtid (%) 2,4 5,6  3,5 

Nærvær (%) 96 91,9 93 95 

     

Antall HMS avvik 15 10 2 000  

Antall Kvalitets avvik 0 1 2 000  

 0    

Årsverk antall 51 63   

Andel ansatte heltid 
(%)  73 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  91 70  
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Fraværet har økt. Tettere oppfølging av medarbeidere med 
høyt sykefravær. 

   

HMS avvik Avvikene er redusert Tettere bemanning har ført til færre tilfeller 
av vold og trusler 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 

Antall årsverk har økt. Tallgrunnlaget for 
2017 ble hentet fra andre kilder enn i 2018. 
Det er grunn til å tro at antall årsverk i 2017 
er underrapportert. 

Det er foretatt nedbemanning fra 1.5. og 
ytterligere nedbemanning fra 1.8. 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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36 Hisøy skole (1416) 

36.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1416  Hisøy skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  13 034 248 13 650 922 616 674 5 

 Andre 
driftsutgifter  602 410 780 580 178 170 30 

 Sum utgifter  13 636 658 14 431 502 794 844 6 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -985 000 -1 015 705 -30 705 3 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-337 332 -406 980 -69 648 21 

 Andre inntekter  -1 022 909 -579 490 443 419 -43 

 Sum inntekter  -2 345 241 -2 002 175 343 066 -15 

 SUM NETTO  11 291 417 12 429 327 1 137 910 10 

Oppsummering økonomi 

Hisøy skole har et merforbruk på 1 137 910 kroner pr. 31/4-2018. Med bakgrunn i redusert elevtall 
fikk enheten redusert opprinnelig budsjett med 560 000 kroner. Enhetsleder ble orientert om 
dette1/3- 2018. Dette skal vi bl.a. ta inn gjennom å ikke sette inn vikarer for de som skal på etter- 
og videreutdanning fra 1/8-2018. Vi har videre en elevtallssprekk på nåværende 4.trinn. Enheten 
har fått et tilsagn på 390 000 kroner for å dekke større lønnsutgifter. 
I og med at elevtallet har gått ned, vil vi redusere driftsbudsjettet med 300 000 kroner. 

Utgifter 

Hisøy skole har et merforbruk på 1 137 910 kroner pr. 1/5-2018. Dette er som forventet i henhold til 
budsjett. 
Regnskapet vil gå i balanse når vi får inn forventede refusjoner. Refusjoner som vi forventer skal 
komme er tidlig innsats midlene, vikarrefusjoner i forbindelse med etter- og videreutdanning, 
refusjoner til praksislærerne våre fra UIA og fra gjesteelevene. Videre kommer vi til å redusere 
bemanningen ved at vi ikke setter inn vikarer for de pedagogene som skal ta etter- og 
videreutdanning fra 1/8-2018. Dette er en 75 % stilling. 

Inntekter 

De er som forventet. Dette gjelder blant annet foreldrebetalingene til SFO. 

36.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Hisøy skole har jobbet kontinuerlig med å ivareta medarbeiderne på skolen. Vi jobber med 
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arbeidsgiverstrategien gjennom å ivareta den enkelte. Vi har hele tiden fokus på hvordan 
personalet samarbeider og samhandler slik at elevene våre får et best mulig læringsmiljø. Vi har 
utarbeidet et felles elevsyn, læringssyn og samarbeidssyn som vi speiler personalets praksis opp 
mot. Dette er verktøy som blant annet synliggjør hvilke forventninger ledelsen har til personalet.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen; Spesielt innen faktorene kompetansemobilisering, 
autonomi, mestringsledelse og mestringsklima. Dette har blant annet vært tema på 
medarbeidersamtalene. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle et godt arbeidsmiljø. 

Tjenester 

Læringsmiljø/ læringsarenaer 
Hisøy skole jobber systematisk med å videreutvikle det arbeidet som skolen har gjennomført i 
ungdomstrinnsatsningen og skolebasert kompetanseutvikling. Lærerne på hele skolen prøver ut 
ulike metoder som skal bidra til å skape gode læringsarenaer og god underveisvurdering som igjen 
skal forbedre læringsresultatene til elevene. Vi bevisstgjør personalet på hva slags elev- og 
læringssyn vi har på skolen, og vi jobber fortsatt med hele personalet på hva vi legger i 
profesjonalitet, blant annet gjennom vårt samarbeidssyn. Hisøy skole har nulltoleranse i forhold til 
mobbing og jobber hele tiden med elevenes psykososiale miljø blant annet gjennom 
Trivselslederprogrammet. 
Vi jobber fortsatt med læringsmiljøet for å redusere antall sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak. 
Gjennom et bevisst elev-, lærings- og samarbeidssyn har vi etablert felles grep for å ivareta 
inkludering og opplæring innenfor den ordinære undervisningen på en bedre måte. 
Hele skolens pedagogiske personale er nå med i et 2- årig prosjekt som skal bidra til en felles 
vurderingskultur på skolen. Vi har hektet oss på Høgskolen på Lillehammer sitt internettbaserte 
kurs som de kaller SkoleVFL. Kurset er et skolebasert kompetanseutviklingsprogram i «vurdering 
for læring». 
Realfagskommune 
Hisøy skole deltar i dette arbeidet gjennom interne og eksterne læringsnettverk. 
Samarbeid med foreldre 
Hisøy skole jobber med å stimulere til gode foreldrenettverk. 
Vi skal sammen med foreldre, klassekontaktene og FAU utvikle en helhetlig plan for 
foreldremøtene. 
Vi samarbeider tett med foreldrene for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,4 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 4,0 2,9  3,5 

Nærvær (%) 94,6 95,4 93 95 

     

Antall HMS avvik 0 0 2 000 0 

Antall Kvalitets avvik  0 2 000 30 

     

Årsverk antall  54  54 

Andel ansatte heltid 
(%)  70 40 70 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  84,56 70 85 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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37 Eydehavn skole (1417) 

37.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1417  Eydehavn skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  4 078 092 4 301 622 223 530 5 

 Andre 
driftsutgifter  293 483 150 295 -143 188 -49 

 Sum utgifter  4 371 575 4 451 917 80 342 2 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -356 032 -249 820 106 212 -30 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-152 532 -84 187 68 345 -45 

 Andre inntekter  -38 964 -263 765 -224 801 577 

 Sum inntekter  -547 528 -597 772 -50 244 9 

 SUM NETTO  3 824 047 3 854 145 30 098 1 

Oppsummering økonomi 

Samlet sett ligger Eydehavn skole på budsjett etter 1.tertial.  

Utgifter 

Eydehavn skole har litt merforbruk på lønn som følge av sykemelding og oppfølging av 
enkeltelever. Vi har minimert andre driftsutgifter som følge av dette. 

37.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vi har hatt et høyt fokus på arbeidet med elevenes psykososiale miljø og ny §9a. Etter bestilling fra 
skoleeier har vi jobbet systematisk med en fire punkts undersøkelse. Elevene, hele personalet og 
FAU har deltatt og diskutert hvordan elevene på Eydehavn opplever å bli sett, verdsatt og inkludert 
i sitt læringsmiljø. Vi har gjennomgått hvilken praksis skolen har for at de også skal oppleve 
mestring, lek og trygghet hver dag på skolen. Resultater fra undersøkelsene sammen med vår 
praksis og rutiner er tatt opp i utviklingssamtaler med skoleeier. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Gjennomgang av resultater fra medarbeiderundersøkelsen på personalmøte 23.01.18 
Eydehavn skole ligger over landsgjennomsnittet i alle av de 10 faktorene som ble etterspurt, men 
det var spesielt gledelig lesing at vi scorer så høyt på disse tre faktorene: 
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Faktor Navn 
1417-

Eydehavn 
skole 

Norge Beskrivelse 

Faktor 5 Mestringsorien
tert ledelse 4,5 4,0 

Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider 
skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 
forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring 
og yter sitt beste. 

Faktor 7 
Relevant 

kompetanseutv
ikling 

4,4 3,7 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 
medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 
utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er 
avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, 
uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. 

Faktor 9 Mestringsklima 4,6 4,1 
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å 
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å 
rivalisere om å bli best. 

Elev- og foreldreundersøkelsen ble gjennomgått med elever, personalet og FAU i løpet av januar 
2018. Vi hadde fokus på resultatene fra alle elevene fra 5. til 7.trinn. Kontaktlærere fulgte opp med 
ikke-anonymiserte undersøkelser i etterkant for å finne eventuelle mobbere eller mobbeofre. Det 
ble også utarbeidet sosiogram som ble brukt for å inkludere alle elever i gruppa.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Skolen har gått til innkjøp av spesialtilpassede stoler, Mousetrapper og høye bord for å gi ansatte 
en optimal ergometrisk arbeidsstilling. Det er og søkt NAV om tilretteleggingstilskudd for enkelte 
som trenger spesielt utstyr for å tilpasse arbeidsplassen. 
Vi har brukt Agder Arbeidsmiljø i møter for å skape godt samarbeidsklima og fysioterapeut i 
anbefalinger om tilrettelegging for å forebygge belastningsskader og sykmeldinger. 
Gjennom året har vi hatt flere tiltak i personalet for å fremme et godt arbeidsklima. Vi har blant 
annet hatt «ukas kollega» hvor alle ansatte skriver noen tanker om hva de setter pris på med sin 
med sin medarbeider. 
Vernerunde gjennomført 14.02.18 med få bemerkninger. 
Noe flytting av kasser og annen rydding ble utført for å holde fluktveier frie. 
Lysstoffrør blitt skiftet og gjennomgang/opplæring av varmesystemer. 

Tjenester 

Eydehavn skole er en ART-skole og jobber målrettet for et godt psykososialt miljø for elevene. 
Hver måned er det en fellessamling for hele skolen som fokuserer på bestemte sosiale ferdigheter 
hos elevene. Dette jobbes videre med i klassene. Planer og rutiner for å ivareta elevenes 
læringsmiljø ligger på skolen hjemmeside. 
Vi har gjennomført «påskevandring» med bruk av lokale fasiliteter og foreninger, hatt hele 
matematikkdager, engelskdager og forskeruke. Vi har et spesielt fokus på leselyst og har hatt 
besøk av forfattere som Jørn Lier Horst og Janne Rebecca Read. Vi har og hatt en uke med 
spesielt fokus på Andre Bjerkes som ville blitt 100 år i år. 
Eydehavn skole bruker aktivt det unike utemiljøet rundt skolen hele året og har arrangert flere ski- 
og skøytedager. Vi flytter arbeid med flere læringsmål ut for å få en praktisk og relevant opplæring 
sammen med bevegelse. Med fokus på Eydehavn skole som miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål 
har vi deltatt i «batterijakten» og vært med på NRK sin nasjonale ryddedag 3. mai hvor skolevei og 
strandsoner ble plukket rent for søppel. 
Vi har hatt god erfaring med bruk av nye smart-tavler og gode opplæringsressurser på nett. 
Spesielt i forhold til adaptive læringsressurser i matematikk på nett hvor vi også har fått gode 
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tilbakemeldinger fra foresatte. Elevene opplever god mestring og motivasjon med tilpasset 
vanskelighetsgrad ift ferdigheter, og det gir lærere og foresatte en bedre mulighet til å følge 
læringsprogresjonen. 
Vi har hatt fokus på kommunens bruk av avviksrapportering som forbedringsarbeid i virksomheten. 
Ansatte har fått opplæring og hjelp til installering av appen KFAvvik på sine nettbrett og mobiler. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,5 0,9  2,0 

Fravær langtid (%) 4,0 4,2  3,0 

Nærvær (%) 94,5 94,9 93 95 

     

Antall HMS avvik 1 2 2 000  

Antall Kvalitets avvik  0 2 000  

     

Årsverk antall 16,2 17,02  17 

Andel ansatte heltid 
(%)  70 40 80 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  85,1 70 95 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik +1  

Kvalitets avvik 0  

  

Vi har hatt gjennomgang av 
avviksrapportering som en metode for 
forbedringsarbeid på enheten og forventer 
økt antall neste kvartal. 

Årsverk +1 
vi har hatt mangel på personell forrige 
kvartal for oppfølging av elever. Vi har nå 
fått tilsatt som etter behov. 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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38 Flosta skole (1418) 

38.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1418  Flosta skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  3 896 852 3 821 112 -75 740 -2 

 Andre 
driftsutgifter  104 698 257 531 152 833 146 

 Sum utgifter  4 001 550 4 078 643 77 093 2 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -334 880 -305 300 29 580 -9 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-43 332 -46 188 -2 856 7 

 Andre inntekter  -122 247 -257 848 -135 601 111 

 Sum inntekter  -500 459 -609 336 -108 877 22 

 SUM NETTO  3 501 091 3 469 307 -31 784 -1 

Oppsummering økonomi 

Regnskapet 1. tertial viser at nettoforbruket er ca. 1 % mindre enn budsjettert. Ressurskrevende 
elever både i skole og SFO vil med stor sannsynlighet likevel føre til et merforbruk på årsbasis. 
Skolens økonomi vil bli ytterlige satt på prøve kommende skoleår siden skolen får enda flere 
ressurskrevende elever. Enheten har iverksatt tiltak for å begrense et sannsynlig merforbruk, men 
elevene det er snakk om gjør det svært vanskelig å redusere lønnskostnadene. 

Utgifter 

Enheten har foreløpig kontroll på lønnsutgiftene (-2 %). Avviket ifm andre driftsutgifter skyldes i all 
hovedsak periodisering av diverse lisenser som er betalt for hele året, samt en nødvendig 
investering i ny prosjektor i skolens amfi. 

Inntekter 

Midler vedrørende «Tidlig innsats» fra Udir ble kontert enheten for 7/12 av 2018 i 1. tertial. Dette 
gir et mer positivt bilde enn hva realitetene tilsier. SFO-inntektene er også en god del lavere enn 
budsjettert. 

38.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

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

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder 
• Mestringsklima 

o Vi opplever at vi langt på vei lykkes med: 
 å være fleksible, villige og raske til å se løsninger 
 å dele kompetanse (lett å etterspørre og få uten å spørre) 
 å ha workshops, kurs og tid til å samarbeide for å skape et eierforhold/ felles 

forståelse for de utfordringene vi møter i hverdagen. 
o Vi ønsker å gjøre mer av dette for å styrke mestringsklimaet: 

 Opprettholde og forsterke delekulturen, tørre å stille de vanskelige 
spørsmålene. 

 Tørre å organisere elevgruppene på nye måter (på tvers av trinn og 
forutsetninger) for bedre å kunne ivareta alle elever. 

 Tid til faglige diskusjoner på tvers av yrkesgrupper ved skolen. 
• Mestringsledelse 

o Ansatte opplever at vi langt på vei lykkes med: 
 at leder ivaretar ansattes faglige ønsker i den grad det lar seg gjøre, leders 

tillit til metodevalg og konstruktive tilbakemeldinger. 
 at ansatte opplever støtte, tillit og gode relasjoner, mer enn kontrollerende 

faktorer. 
o Ansatte ønsker at leder gjør mer av dette for å styrke mestringsledelse: 

 Konstruktive tilbakemeldinger for å øke motivasjon og arbeidsinnsats hos de 
ansatte. 

 At leder er deltagende og tydelig på hva som forventes av hver enkelt 
ansatt. 

Elevundersøkelsen 2017 viser at vi fortsatt leverer en tjeneste av høy kvalitet, og scoren viser da 
også at vi på de fleste indeksene ligger over kommunegjennomsnittet. Elevundersøkelsen har vært 
drøftet i elevrådet, personalet, FAU og på foreldremøter. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi føler at vi er godt i rute med HMS-målene våre som er: 

• HMS-mål 1: Snakk pent om hverandre! Snakk med folk, ikke om folk 
o HMS- mål 2: Respekt for hverandres meninger! Enighet er bra, men det handler like 

mye om å godta uenighet 
• HMS-mål 3: Tydelig ledelse 

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

• Kommunens HMS- og kvalitetssystem 

Tjenester 

Ingen avvik ift skolens satsings- og utviklingsområder. 
Uteskole 
Småskoletrinnet (1.- 4. trinn) har uteskole en dag i uka. Forskning og vår erfaring gjennom flere år 
forteller oss at læring gjennom fysisk aktivitet, der det er hensiktsmessig, gir et større 
læringsutbytte både faglig og sosialt. 
Skole- og klassemiljø 
Flosta skole bruker undervisningsopplegget Ingen utenfor fra Redd Barna. Ingen utenfor bruker 
metodikk utviklet gjennom mange års erfaring med barn og unge i skoler, kommuner og 
institusjoner i Norge. Den vektlegger barn og unges aktive deltakelse og legger til rette for at alle 
elever kan bidra med sine erfaringer og forslag. 
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Læringsmiljø 

Et omfattende analysearbeid høsten 2012 avdekket hvilke områder skolen burde endre sin praksis 
for å nå målet om økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for elevene. Skolen har siden 2012 hatt 
fokus på følgende områder: 

• Lærer – elev relasjon 
• Egenvurdering (elev) 
• Elevsamtale 

I tillegg er skolen i gang med å implementere Arendal kommunes felles mål i barnehager og skoler: 
«Alle elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet». 
Realfagskommune 
Her har enheten ha særlig fokus på: 
Flosta skole vil i 2018 ha følgende målsetninger for Tett på realfag: 

• Sørge for at kompetansehevingen innenfor matematikkfaget fornyer praksis. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,3 2,5  1,5 

Fravær langtid (%) 3,0 1,1  4,5 

Nærvær (%) 94,7 96,4 93 94 

     

Antall HMS avvik 5 12 2 000  

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000  

     

Årsverk antall 14,6 15   

Andel ansatte heltid 
(%)  72,2 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  83,3 70  
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Totalt sett er fraværet iht. enhetens 
målsetninger. 

Et inkluderende og støttende arbeidsmiljø 
preget av et godt mestringsklima og 
mestringsledelse er veien å gå for at 
nærværet skal være i tråd med enhetens 
målsetninger. 

   

HMS avvik 

Antall avvik som skyldes vold og trusler 
mot ansatte har dessverre hatt en negativ 
utvikling sammenlignet med 1. tertial i 
2017. Antall avvik har økt fra 5 til 12. 

Avvikene skyldes nesten utelukkende noen 
få elever. Skolen er i tett dialog med 
hjemmene, eksterne tjenester og ansatte 
har jevnlige samtaler sammen med leder 
for å evaluere iverksatte tiltak og eventuelt 
korrigere disse ved behov. I tillegg har 
HMS-utvalget blitt kurset om vold og trusler 
i regi av Agder Arbeidsmiljø våren 2018. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk En liten økning relatert til tiltak rundt 
ressurskrevende elever. 

Dette er elever som trenger tett oppfølging 
fra voksne gjennom hele skoledagen og på 
SFO. Iverksatte tiltak er helt avgjørende for 
at disse elevene skal kunne være i stand til 
å mestre skolehverdagen og oppleve 
tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet 

Andel ansatte heltid Enheten er godt innafor kommunens 
målsetning.  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Enheten er godt innafor kommunens 
målsetning.  
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39 Moltemyr skole (1419) 

39.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1419  Moltemyr skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  13 197 968 14 472 829 1 274 861 10 

 Andre 
driftsutgifter  789 774 447 520 -342 254 -43 

 Sum utgifter  13 987 742 14 920 349 932 607 7 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -541 468 -556 720 -15 252 3 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-379 996 -789 616 -409 620 108 

 Andre inntekter  -910 354 -999 858 -89 504 10 

 Sum inntekter  -1 831 818 -2 346 194 -514 376 28 

 SUM NETTO  12 155 924 12 574 155 418 231 3 

Oppsummering økonomi 

Enheten styrer mot balanse. Vi er inne i en periode hvor vi ser på antall stillinger, elevtall og behov. 
Det arbeides med å redusere lønnsutgifter. Ingen vikariater til høsten. 
Merforbruket på lønn skyldes at enheten forskutterer lønn. Dette skyldes først og fremst ulike 
refusjonsordninger knyttet til rollen som Ressursskole for grunnleggende norskopplæring. Vi vil 
derfor ha avvik i forhold til periodiseringen av lønn. IMDI-midler kommer inn etter hvert og vil ved 
årsskiftet gi balanse. Enheten har også sykelønnsrefusjoner utestående. 

Utgifter 

Enheten tilbyr fleksibel skole og har åpen 200 skoledager, mot 190 dager. Dette medfører en del 
vikarutgifter grunnet avspasering. 
Vikarbruk 
Ressurskrevende elever 
Nødvendig vedlikehold av AV-utstyr og inventar 

Inntekter 

Enheten har mottatt sykelønnsrefusjon og midler fra IMDI (undervisning av flerkulturelle elever).  

39.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

«Sammen om framtida» - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023. 
Moltemyr skole har i denne perioden hatt en prosess i personalet med å organisere skoledagen 
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etter enheter på 60 minutter. Vi er en lærende organisasjon som sammen i felleskap skal heve vår 
kompetanse til det beste for våre elever. Med fokus på økt læringstrykk, faglig innhold, mål for 
timene, vurdering/fremovermeldinger, har vi arbeidet med ny timeplan og enheter på 60 minutter (i 
tråd med Udir). Sammen har vi økt bevissthet og fått reflektert sammen om innholdet i 
skolehverdagen. 
En inkluderende skole kjennetegnes ved at den legger til rette for felles opplevelser og 
samhandling. For å kunne lære, må man være trygg og trives på skolen. Et godt elevmiljø fremmer 
trivsel og trygghet og virker forebyggende mot mobbing. Etter en prosess og en god introduksjon 
på hva Trivselslederprogrammet er, vil enheten til høsten bli en TL - skole. Enhetens mål er at alle 
elever skal glede seg til å gå på skolen, hver dag. TL – ledere skal jobbe spesielt med å inkludere 
alle i leken, sette i gang aktivitet og passe på at alle er i leken, og passe på at alle følger reglene. 
Enheten er med i en statlig satsing for et inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole. 
Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til dem som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing, og 
som ønsker støtte og veiledning. Veiledningen varer i 2 år. Vi arbeider med tema som læringsmiljø, 
forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og 
organisasjonsutvikling. Målet er økt kompetanse og utvikle gode modeller for å fremme et godt 
skolemiljø. Vi har gjennom prosjektet vært så heldige å få tak i en av de sentrale forskerne fra 
Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, Pål Roland. Han har både ledelsen og det 
øvrige personalet fått høre på flere ganger. 
Enheten har i utviklingstiden hatt fokus på hva den den Autoritative lærer er. Her har vi arbeidet 
godt med å bevisstgjøre og reflektere rundt hvordan vi som pedagoger møter/ ser våre elever, og 
hvilken relasjon vi har til den enkelte elev. Målet er å være en Autoritativ lærer i møte med alle 
elever.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har ikke vært foretatt brukerundersøkelse i 1. tertial 2018 relatert til skolen. 
Enheten har hatt fokus på å gjennomføre medarbeidersamtale med alle ansatte. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten nedsatt bundet arbeidstid på en halv time i uke for å trene. Dette for å forebygge - og gi 
helsefremmende effekt. Vi har også to massasjestoler som er mye i bruk. Muligheten for å bruke 
skolens basseng er også et tiltak. 
Vernerunde 15.februar.  

Tjenester 

Enheten arbeider systematisk og godt med satsingsområdene. Vi er opptatt av å skape Vi - kultur / 
Vi - skole, noe som gir et trygt, godt og inkluderende miljø for alle elever. Alle vi som arbeider på 
Moltemyr skole skal ha gode relasjoner til alle våre elever, og vise omsorg for hvert enkelt barn. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,4 1.98  1,5 

Fravær langtid (%) 7,2 9,3  6 

Nærvær (%) 90,4  93 92,5 

     

Antall HMS avvik  3 2 000  

Antall Kvalitets avvik   2 000  

     

Årsverk antall 49,3 49   

Andel ansatte heltid 
(%)   40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)   70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Nedgang i korttidsfravær og dessverre 
oppgang på langtid 

Fravær på langtid er ikke relatert til jobb og 
vanskelig for arbeidsgiver å tilrettelegge 
for. 

   

HMS avvik 3 Vi har en tøff utfordring på lavt trinn. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 114  

Andel ansatte heltid 37  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   



Tertialrapport 143(191) 
 

 
 

40 Myra skole (1420) 

40.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1420  Myra skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  7 928 832 8 275 272 346 440 4 

 Andre 
driftsutgifter  215 119 185 132 -29 987 -14 

 Sum utgifter  8 143 951 8 460 404 316 453 4 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -654 480 -562 500 91 980 -14 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-273 336 -645 404 -372 068 136 

 Andre inntekter  -633 177 -548 111 85 066 -13 

 Sum inntekter  -1 560 993 -1 756 015 -195 022 12 

 SUM NETTO  6 582 958 6 704 389 121 431 2 

Oppsummering økonomi 

Lønnsutgifter viser en overskridelse på 346 000 kroner, samtidig har vi hatt sykelønnsrefusjon 
på 372 000 kroner høyere enn budsjettert. Lønn utgjør 97,4 % av de budsjetterte utgiftene i 
perioden, det er derfor viktigst å se på resultatet på lønn. Brukerbetaling er inntekter fra foreldrenes 
sfo-betaling, det er lavere antall barn på sfo om våren, og høyere (enn budsjettert) på høsten. 
Andre inntekter er statlige midler, tidlig innsats og refusjon (37,5 %) for medarbeidere som tar 
videreutdanning, inntektene vil være iht. budsjett i løpet av året. 

Utgifter 

Vi har dekket inn merforbruket på lønn ved at vi har omdisponert ressursene i stor grad ved fravær. 
For høsten må vi planlegge bruken av ressurser nøye. 

40.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vi viderefører den gode kommunikasjonen mellom alle parter, ledelse - medarbeidere, skole 
- hjem, lærer/ledelse - elever. Et eksempel på en prosesser vi har gjennomført med stor deltakelse 
er utarbeidelse og iverksettelse av trafikksikkerhetsplan. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeidernes fysiske arbeidsmiljø har vært over tid den største utfordringen på Myra skole, 
dette arbeides det med. Vi har hatt en stor gjennomgang av bygningen med Arendal eiendom og 
BHT, vi venter på arkitekt-tegnede forslag til endringer i bygningen. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi har i vinter hatt en stor HMS-gjennomgang av det fysiske arbeidsmiljøet, med Arendal eiendom, 
BHT, verneombud, PTV og ledelsen 

Tjenester 

Vi har hatt fokus på hvordan vi kan yte en enda bedre tilpasset opplæring for elever. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? nei 

Vi har hatt flere runder der vi har gått gjennom skolen, vurdert risiko og laget en plan som viser 
utfordringene i skolens fysiske arbeidsmiljø. Vi har hatt flere runder med arkitekt som ser på 
løsninger på utfordringene. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? ja 

Vi avventer tegninger fra arkitekt, vi vil da gå en vernerunde hvor vi ser på steder der vi kjenner til 
utfordringer og ser disse opp imot forslag til løsninger. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%)  1,5   

Fravær langtid (%)  9,4   

Nærvær (%)  89,1 93  

     

Antall HMS avvik   2 000  

Antall Kvalitets avvik  5 2 000  

     

Årsverk antall  35,5   

Andel ansatte heltid (%)  75 40  

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  76,4 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær flere medarbeidere har vært 
langtidssykemeldte siden nyttår 

dialog med og oppfølging av medarbeidere 
med langtidsfravær 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik  fokus på avviksmeldinger på 
personalmøter 

   

Årsverk  ingen spesielle tiltak 

Andel ansatte heltid  ingen spesielle tiltak 

Gj.snittlig stillingsstørrelse  ingen spesielle tiltak 
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41 Nesheim skole (1421) 

41.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1421  Nesheim skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  4 044 168 4 637 806 593 638 15 

 Andre 
driftsutgifter  177 452 114 215 -63 237 -36 

 Sum utgifter  4 221 620 4 752 021 530 401 13 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -315 432 -327 448 -12 016 4 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-33 332 -37 535 -4 203 13 

 Andre inntekter  -497 987 -119 031 378 956 -76 

 Sum inntekter  -846 751 -484 014 362 737 -43 

 SUM NETTO  3 374 869 4 268 007 893 138 26 

Oppsummering økonomi 

Det er tilsynelatende et stort avvik i regnskapet. Forklaringen på det er beskrevet under punktene 
utgifter og inntekter. 
Enheten forventes å gå i balanse ved årsskiftet. 

Utgifter 

Den største utgiftsposten er lønn. Det er 3 lærere på skolen som er ute i videreutdanning i regi av 
utdanningsdirektoratet. Disse får utbetalt full lønn. Det kommer refusjon på en del av disse 
lønnsmidlene fra Staten i forbindelse med ordningen fra Staten. Dette dekker opp deler av 
lønningene til vikarene som må settes inn. Det er lønnsutbetalinger hver måned, mens 
overføringene fra Staten kommer 2 ganger pr. år.  

Inntekter 

Budsjett og regnskap i denne perioden viser en uoverensstemmelse. Det skyldes av overføringer 
fra Staten i forbindelse med videreutdanning av lærere ikke kommer før i juni måned. Det gjelder 
også overføringer fra andre kommuner. 
Økt inntekt i regnskapet i forhold til budsjettet for foreldrebetaling på SFO, skyldes økt barnetall i 
løpet av skoleåret. 

41.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har fokus på «Sammen om framtida» i det daglige arbeidet. Gjennom kommunens 
satsingsområder for Oppvekstsektoren vil også Arbeidsgiverstrategien bli ivaretatt. Dette temaet er 
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tatt opp i HMS-utvalget. Arbeidsgiverstrategien blir tatt frem på møter i fellestid i personalet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Mestringsledelse og mestringsklima er fortsatt tema i skolens HMS-utvalg, onsdagsmøter og i det 
enkelte team. Det er fokus på deling av gode erfaringer med hverandre, og det er rom for prøving 
og feiling. Skolen deltar i satsingen om inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole. Dette 
gjenspeiles også i personalet i forhold til mestringsklima og hvordan vi samarbeider og deler 
erfaringer. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Respekt for hverandres holdninger. Være inkluderende og rause. 

• Snakke pent om hverandre og til hverandre. Tenke positivt. Gode forbilder for elevene. 
• Bruke eksterne vikarer så langt mulig ved lengre fravær. 
• Skolen er sertifisert som Miljøfyrtårn våren 2018. 

I tillegg til dette vil vi følge opp HMS-utvalgets arbeid slik det kommer frem i HMS-håndboka. 

Tjenester 

I 2018 har barnehager og skoler særlig fokus på to felles satsingsområder: 

• Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Arendal kommune, en realfagskommune 

Nedenfor beskriver enheten hvordan den innenfor tildelt budsjett vil arbeide med de to 
satsingsområdene og arbeidsgiveriet i 2018. 
Læringsmiljø 
Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
Mål er satt, og forankringsprosessene er i gang 
Kjennetegn er jobbet fram, g forankringsprosessene er i gang 
Enheten vil i 2018 legge vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:  
Enheten er med i Arendal kommunes satsing på et inkluderende læringsmiljø i barnehage og 
skole. Det betyr at det jobbes mye i personalgruppa, elevgruppa og blant foreldrene i forhold til 
holdninger og relasjoner. Et godt læringsmiljø vil gi mindre mobbing og krenkelser, samtidig som 
det gir resultater over tid i forhold til elevenes læring. Vi er godt i gang med dette arbeidet. 
Elevrådet har bidratt med mye leker til utlåns i skolegården i «storefri». Det gir økt aktivitet og 
samhandling, og mindre konflikter. 
Realfagskommune 
Her vil enhetene ha særlig fokus på: 
I 2018 vil enheten ha fokus på realfag sett i lys av at vi er en dysleksivennlig skole. Vi vil starte et 
arbeid med utgangspunkt i Dysleksi Norge sitt arbeid for å forebygge dyskalkuli, sammen med 
kommunens realfagssatsing. Dette er et arbeid vi starter på våren 2018, og har ennå ikke tenkt 
ferdig på hvordan dette skal gjøres, eller hva det munner ut i. Målet er å få til en bedre forståelse 
av realfaget. Dette er fortsatt på planleggingsstadiet. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Det planlegges mai/juni 2018. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 0,9 1,8   

Fravær langtid (%) 3,9 2,9   

Nærvær (%) 95,2 95,3 93 97 

     

Antall HMS avvik 0 0 2 000 0 

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000 0 

     

Årsverk antall  13,2   

Andel ansatte heltid 
(%)  85,7 40 80 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  94,5 70 90 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 
Det er et stabilt nærvær på enheten. det 
har vært en liten økning fra samme tid i 
fjor. 

Det er ikke arbeidsrelatert fravær. Det 
kommer derfor ikke til å bli gjennomført 
andre tiltak enn det vi allerede gjør. Det har 
vært lite fravær på enheten over år. 

   

HMS avvik Det har ikke vært meldt inn avvik denne 
perioden. 

Det må jobbes mer med bevisstheten til 
avvik i personalet. Skal vi få til positiv 
endring, må det også meldes avvik. 

Kvalitets avvik Det har ikke vært meldt inn avvik denne 
perioden 

Det må jobbes mer med bevisstheten til 
avvik i personalet. Skal vi få til positiv 
endring, må det også meldes avvik. 

   

Årsverk Det er stabilt antall fast ansatte på 
enheten.  

Andel ansatte heltid 
Enheten bestreber seg på å ansette i hele 
stillinger. Vi rapporterer nå høyere andel 
hele stillinger enn målsettingen. 

 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen 
gjenspeiler andel ansatte på heltid. Også 
dette er over enhetens målsetting for 2018. 
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42 Rykene skole (1422) 

42.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1422  Rykene skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  5 111 368 5 159 336 47 968 1 

 Andre 
driftsutgifter  559 113 599 185 40 072 7 

 Sum utgifter  5 670 481 5 758 521 88 040 2 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -439 160 -418 660 20 500 -5 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-63 332 32 711 96 043 -152 

 Andre inntekter  -249 037 -464 801 -215 764 87 

 Sum inntekter  -751 529 -850 750 -99 221 13 

 SUM NETTO  4 918 952 4 907 771 -11 181 0 

Oppsummering økonomi 

Økonomi som forventet. 

42.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategi - Sammen om framtida  
Arendal sin arbeidsgiverstrategi Sammen om framtida, har blitt tatt opp til refleksjon med kolleger i 
personalmøter, men også i team møter. Det er brukt en del tid i lederteamet til å reflektere rundt 
hva som forventes av ledere. Læring og endring skjer i første rekke gjennom aktiv medvirkning fra 
alle medarbeidere. Derfor er det viktig for enheten at ansatte deltar aktiv i dialog om 
forbedringsmuligheter. 

• god kommunikasjon og samhandling med ledere og kollega 
o ukentlige faste møter med rektor og assistenter 
o ukentlige faste møter med SFO leder og assistenter 
o ukentlige ledermøter 
o ukentlige trinn møter 
o ukentlig infoskriv til samtlige ansatte 

• jobbnærvær 
o personlig oppfølging av den enkelte gjennom samtaler. 

• å være lojal mot politiske og administrative beslutninger, lover og avtaler som gjelder i 
arbeidet. 

o skape felles forståelse gjennom drøftinger 
o involvering av tillitsvalg 

• faglig oppdatering 
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o avsatt tid til faglig oppdatering på fellestid 
o intern kursing 
o ekstern kursing 
o kurserfaring deles alltid til hele personalet  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsene var meget positive. 
Resultatene er blitt diskutert i personalmøter, medarbeidersamtaler, FAU møter og med HMS-
utvalg. 
Resultatene fra elevundersøkelsen er diskutert i personalmøte, elevrådet og FAU. På møte med 
FAU var det to elevrådsrepresentanter, deriblant elevrådsleder, som la frem og gjennomgikk 
resultatene. Foreldrene fikk mulighet til å stille elevene spørsmål om resultatene, noe som førte til 
at det ble en fin samtale. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS utvalget arbeider med ulike tiltak på forebyggende- og helsefremmende arbeid. Det 
arrangeres en rekke inkluderende sosiale aktiviteter ut over arbeidstid. 

• Felles lunsj på jobb for alle ansatte en gang i måneden. 
• Fredagslotteri 
• Dytt 
• Terrengkarusellen 
• Tabata 
• Varierte sosiale aktiviteter på kveldstid en gang pr. mnd. 

Sykemeldte følges opp i henhold til plan for IA-bedrift. 

Tjenester 

Læringsmiljø: «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet»  
• Klasseledelse: Personalet har hatt ekstern kursing i tema klasseledelse. Gjennom 

refleksjonsarbeid i personalet arbeider vi med ulike dimensjoner av klasseledelse. 
• Ekstern kursing av personalet i tema «Klasseledelse» 
• Motivasjon: Ved variert og praktisk undervisning er målet at våre elever skal oppleve økt 

motivasjon for skole og læring 
• Felles gjennomgang av kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø for lærere og 

assistenter. 
• Opplæringsprogrammet «Det er mitt valg». Kurs for personalet høsten 2017 og vår 2018. 

Ukentlige sosiale mål som skal stå på lekseplan, henges opp i klasserom og diskuteres 
med elevene. 

• Utarbeiding av «Plan for sosial kompetanse» 
• Refleksjonsarbeid «Hva kjennetegner et godt læringsmiljø» 

Realfagskommune 

• Delta aktivt i kommunens lærende nettverk og bruke erfaringene til analysearbeid på egen 
enhet. 

• Målrettet kompetanseheving. 
• Realfagsdager. 
• Matematikkdager. 
• Fokus på utforskende undervisning i matematikk og naturfag. 
• Realfagssatsing er jevnlig tema i pedagogisk fellestid. 
• Besøk på Vitensenteret. 
• Satsing på bruk av nettressurser i opplæringen 
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Samarbeid med foreldre 

Vi arbeider med å få til en helhetlig plan for foreldremøtene og i den forbindelse har vi tatt 
utgangspunkt i «Det er mitt valg» 
Vi ser på samarbeidet med foreldre, klassekontaktene og FAU som svært viktig og samarbeider 
tett med foreldrene for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø. 
Samtlige foreldre ved skolen fikk onsdag 2. mai være med på et engasjerende foredrag med 
Kjersti Falck FUG Oslo, da hun holdt foredrag for en fullsatt gymsal om tema «Skole - hjem 
samarbeid». 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? JA 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 0,4 0,9   

Fravær langtid (%) 3,9 0,5   

Nærvær (%) 95,7 98,6 93 98,5 

     

Antall HMS avvik 1 1 2 000 10 

Antall Kvalitets avvik 0 1 2 000 10 

     

Årsverk antall 22,1 22,1   

Andel ansatte heltid 
(%)  71 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  87,7 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Vi ser en positiv utvikling og vil fortsette 
med HMS tiltakene. Fortsette med HMS tiltak 

   

HMS avvik Her er en underrapportering som det 
arbeides med Felles forståelse i personalet 

Kvalitets avvik  Felles forståelse i personalet 

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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43 Sandnes skole (1423) 

43.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1423  Sandnes skole      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  8 159 440 8 714 887 555 447 7 

 Andre 
driftsutgifter  401 730 314 685 -87 045 -22 

 Sum utgifter  8 561 170 9 029 572 468 402 5 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -1 119 288 -899 140 220 148 -20 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-333 332 -650 577 -317 245 95 

 Andre inntekter  -748 270 -519 787 228 483 -31 

 Sum inntekter  -2 200 890 -2 069 504 131 386 -6 

 SUM NETTO  6 360 280 6 960 068 599 788 9 

Oppsummering økonomi 

Vi har etterslep på sykerefusjoner og i tillegg har vi mindre inntekter på sfo enn budsjettert. Vi 
regulerer dette fremover ved å bruke mindre vikarer, samtidig som vi må opprettholde en forsvarlig 
drift. 
Inntektene på sfo vil øke fra august. 
På grunn av ressurskrevende elever vil enheten ha utfordring med å gå i balanse. 

Utgifter 

Vi har fortsatt flere langtidssykemeldte som påvirker utgiftene. Vi har flere svært ressurskrevende 
brukere som påvirker resultatet. Vi har merforbruk på lønn på grunn av studier og korttidsfravær. 

Inntekter 

Vi har utestående sykerefusjoner. Vi får økt antall brukere av sfo fra august. 

43.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vi er opptatt av å være gode yrkesutøvere. Vi opplever et personale som prøver å finne løsninger i 
stedet for å fokusere på vanskene. Personalet samarbeider, gjør hverandre gode, utfordrer 
hverandre på en positiv måte, og er veldig fleksible. En stor del av personalet er så å si alltid på 
jobb. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har pedagogiske refleksjoner på hvert personalmøte. I tillegg bruker vi faggruppene i norsk, 
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matematikk og engelsk aktivt i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Personalet forteller stadig om 
mestringsopplevelser, og forteller om mestringsglede i ulike situasjoner. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi forsøker alltid å ha høye mål for nærvær. Langtidsfraværet skyldes svangerskapspermisjoner og 
somatiske lidelser. Vi kjenner ikke til om noe av fraværet har vært relatert til arbeidsplassen. Vi 
fortsetter det forebyggende arbeidet vårt, og bestreber høyest mulig nærvær gitt ut i fra de 
faktorene vi til enhver tid må forholde oss til som IA-bedrift. 
Den nye Opplæringslova §9a har stor fokus på elevenes mestring, læring og trivsel. HMS-utvalget 
og ledelsen har samme fokus når det gjelder de ansatte. Vi oppfordrer til å ha lav terskel for å si fra 
hvis det er noe. Ledelsen har en åpen dør. 

Tjenester 

Alle ansatte på Sandnes skole jobber for at elevene skal være best mulig rustet til å takle sine 
respektive liv. Hovedmålene for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftet. Vårt strategiske kart 
er et viktig styringsdokument for skolen. Vi styrker sosiale ferdigheter gjennom H-ART programmet 
vårt. Tydelig klasseledelse, rammer for øktene og oppsummering etter hver økt, bidrar positivt til 
elevens læring. Elevenes medvirkning økes gjennom systematisk bruk av læringspartnere, 
deltagelse i elevråd, utviklingssamtaler, elevsamtaler og læringssamtaler. Skolen er med i det Udir-
initierte «Inkluderende læringsmiljø for skole og barnehage». Skolen er med i kommunens 
realfagssatsning, det er inspirerende og utviklende for enheten. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Verneombudet har vært sykemeldt. Vi gjennomfører vernerunden så fort hun er tilbake på jobb. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,63 1,38   

Fravær langtid (%) 12,24 7,89   

Nærvær (%) 85,13 90,73 93 93 

     

Antall HMS avvik 6 13 2 000 0 

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000 0 

     

Årsverk antall 29,5 33,35   

Andel ansatte heltid 
(%) 52,8 61,54 40 40 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 81,9 85,51 70 70 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Det er gledelig at nærværet øker. 
Stort fokus på å følge opp de ansatte som 
kommer på jobb hver dag. Vi jobber 
forebyggende for alle ansatte. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Antall årsverk har økt pga. flere brukere 
med store spesielle behov. 

Vi har ekstra personale rundt krevende 
brukere. 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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44 Strømmen oppvekstsenter (1424) 

44.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1424  Strømmen 
oppvekstsenter      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  9 094 216 9 944 966 850 750 9 

 Andre 
driftsutgifter  370 210 353 150 -17 060 -5 

 Sum utgifter  9 464 426 10 298 116 833 690 9 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -1 371 548 -1 393 429 -21 881 2 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-66 668 -911 717 -845 049 1 268 

 Andre inntekter  -699 120 -499 014 200 106 -29 

 Sum inntekter  -2 137 336 -2 804 160 -666 824 31 

 SUM NETTO  7 327 090 7 493 956 166 866 2 

Oppsummering økonomi 

Ut fra periodiseringen ser det ut som om enheten vil gå med et mindre underskudd. På bakgrunn 
av at det er utestående refusjoner fra NAV-flyktning som ikke er kommet enda, vil enheten gå i 
balanse ved regnskapsårets slutt.  

Utgifter 

Utgiftene til lønn er endel høyere enn det som er budsjettert. Årsaken er først og fremst knyttet opp 
til vikarer, og til arbeid med flyktninger. 

Inntekter 

Inntektene er endel høyrere enn budsjettert, på grunn av mange langtidssykemeldte og 
sykepengerefusjoner knyttet til disse. 

44.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Strømmen oppvekstsenter har utarbeidet sitt eget verdidokument, og arbeider med emner innen 
dette på planleggingsdager og i personalmøter. Verdidokumentet henger godt sammen med 
arbeidsgiverstrategien: Sammen om framtida. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsene er diskutert i personalmøter, 
medarbeidersamtaler og HMS-utvalg. Resultatene fra elevundersøkelsen er også diskutert i SU og 
FAU. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Barnehagen har et prosjekt gående som vi har kalt: Ergonomi og pedagogikk. Dette handler om å 
forebygge slitasjeskader hos personale, samt å utvikle barnas selvstendighet. 

Tjenester 

Læringsmiljø 
Vi arbeider systematisk med barnas sosiale ferdigheter gjennom «Olweusarbeidet i skolen» og 
«Være sammen» i barnehagen. 
I løpet av våren har vi arbeidet med sektorens satsing: Godt læringsmiljø i barnehage og skole. Vi 
har arbeidet med hvordan dette kommer til uttrykk hos oss. 
Barnehagen er i ferd med å få rustet opp sitt uteområde i samarbeid med Arendal Eiendom 
Realfagskommune 
Vi har gjennomført flere matematikkdager. 
Lærere deltar aktivt i kommunens matematikknettverk. 
To lærere studerer videreutdanning i matematikk. 
Barnehagen har arbeidet med matematikkens begreper jf. rammeplanens fagområder. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 3,0 2,7  2,5 

Fravær langtid (%) 8,2 11,9  7,5 

Nærvær (%) 88,8 85,4 93 90 

     

Antall HMS avvik 0 0 2 000 10 

Antall Kvalitets avvik 1 2 2 000 10 

     

Årsverk antall 37,9 42,97   

Andel ansatte heltid 
(%)  60 40 70 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  85,9 70 87 
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Enheten har fortsatt mange 
langtidssykemeldte. I skolen er det omtrent 
ikke korttidsfravær, mens det er noe 
korttidsfravær i barnehagen. 

Barnehagen arbeider med tiltak knyttet opp 
til ergonomi og pedagogikk. 

   

HMS avvik 
Det har vært en teknisk feil i 
avvikssystemet som har gjort at avvikene 
ikke har kommet frem til leder i dette tertial. 

Det har vært jobbet for å rette de tekniske 
feilene slik at avviksmeldingene kommer 
frem til leder. 

Kvalitets avvik Se HMS avvik Se HMS avvik 

   

Årsverk 

Det har vært en økning i antall årsverk i 
enheten. Årsaken til dette er at vi har fått 
flyktningbarn med hjelpebehov. Økningen 
av elever i småskolen har også ført til en 
økning med et årsverk. 

Elever vil få plass på Ressurssenteret fra 
høsten av. 

Andel ansatte heltid Vi ligger godt over kommunens målsetting. De som ønsker og evner å jobbe fullt hos 
oss, har mulighet for det. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Vi ligger godt over kommunens og egen 
målsetting. 

De som ønsker og evner å jobbe fullt hos 
oss, har mulighet for det. 
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45 Tromøy barnehagene (1450) 

45.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1450  Tromøy 
barnehagene      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  3 867 768 4 071 244 203 476 5 

 Andre 
driftsutgifter  132 551 309 958 177 407 134 

 Sum utgifter  4 000 319 4 381 202 380 883 10 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -782 060 -806 137 -24 077 3 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

0 -77 691 -77 691 0 

 Andre inntekter  -18 325 -114 449 -96 124 525 

 Sum inntekter  -800 385 -998 277 -197 892 25 

 SUM NETTO  3 199 934 3 382 925 182 991 6 

Oppsummering økonomi 

Det ser ut som Tromøy barnehageenhet skal havne i balanse i 2018. Vi har endel refusjoner som 
vi ikke har fått tilbake ennå. Derfor minus tall pr. tertial. 

Utgifter 

Ingen bemerkninger. 

Inntekter 

Ingen bemerkninger. 

45.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vi tar opp Sammen om fremtida på planleggingsdager og på våre møter. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

På brukerundersøkelsene opplevde vi stort sett gode tilbakemeldinger. Vi har hatt fokus på mat og 
kosthold i barnehagen. Vi har utarbeidet våre tanker og delt dette med foreldrene. Vi har også 
brukt tid på hvordan vise oss fram for omverden. 
Medarbeiderundersøkelsene hadde vi stort sett gode tall i Fabakken, mens Fjellvik hadde vi litt 
mere å gå på. Dette kan skyldes et år med omrokkeringen av personale. Vi jobber hele tiden for å 
utvikle oss til å bli bedre barnehager. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten jobber hele tiden for at våre medarbeidere skal være aktivt med på å medvirke i sin 
arbeidssituasjon. Vi jobber for at våre medarbeidere skal ha en stor grad av autonomi. Vi jobber for 
at vi skal ha en god kommunikasjonsform. Vi skal ha fokus på nærvær og å være 
helsefremmende. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder, mestringsledelse og 
mestringsklima blir det jobbet med på ledermøter, gjennom fagutvikling og med den enkelte på 
medarbeidersamtaler. 
Våre HMS mål er: 

1. Slipp barna til 
2. Være en helsefremmende barnehage 
3. Personalet skal ha et nærvær på 95 % 

Vi bruker også raskere frisk til medarbeidere som har behov for det. Raskere frisk er et godt 
verktøy for å drive en helsefremmende barnehage. 

Tjenester 

Tromøy barnehageenhet har for tiden et stort trykk på barnehageplassene. Vi har fylt opp alle 
plassene til høsten og har barn på venteliste. 
Læringsmiljø 
Alle barnehagene og skolene har arbeidet fram et felles mål: Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og 
faglig i fellesskapet. I tillegg er enheten representert med enhetsleder i gruppen som jobber med 
arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing som er satt i gang av Fylkesmannen. Denne 
gruppen ledes av rådmannens stab oppvekst. Det er godt og viktig arbeid som er gjort på 
ledernivå. Vi jobber nå med å få dette inn i planarbeidet i enheten. 
Realfagskommune 

Tromøy barnehageenhet har stort fokus på realfag i hverdagen. Vi har laget egen realfags-plan. 
Fokuset vårt er å heve matte og naturfagkunnskapen – følge barns nysgjerrighet og undring. Vi 
ønsker fokus på dette i hverdagen. Enheten har en egen realfagsgruppe. 
Ergonomi & Pedagogikk 
Denne endringen som vi startet med høsten 2014 er det som ligger til grunn for jobben vi gjør i 
barnehagene våre. Vi har stort fokus på å: 

1. Slippe barna til 
2. Være en helsefremmende barnehage 
3. Personalet skal ha et nærvær på minst 95 % 

Jobbingen med ergonomi & pedagogikk skal være med i alt vi gjør. Det er ikke noe som kommer 
på siden av andre prosjekt, her skal det bakes inn. Personalet er stolt av det vi har fått til. Vi har 
fått til en mestringsfølelse hos barn og ansatte som er med på gjøre våre barnehager til en god 
plass å være. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,41 1,40   

Fravær langtid (%) 2,12 2,68   

Nærvær (%) 96,47 95,92 93 95 

     

Antall HMS avvik 0 0 2 000  

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000  

     

Årsverk antall 17,6 17,6   

Andel ansatte heltid 
(%) 78 79 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 87 93 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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46 Hisøy barnehageenhet (1451) 

46.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1451  Hisøy 
barnehageenhet      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  4 595 472 5 106 151 510 679 11 

 Andre 
driftsutgifter  108 842 302 863 194 021 178 

 Sum utgifter  4 704 314 5 409 014 704 700 15 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -554 448 -561 408 -6 960 1 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-11 668 -232 734 -221 066 1 895 

 Andre inntekter  -17 786 -68 420 -50 634 285 

 Sum inntekter  -583 902 -862 562 -278 660 48 

 SUM NETTO  4 120 412 4 546 452 426 040 10 

Oppsummering økonomi 

Som det framgår av tallene, har enheten pr. 31.04.18 et underskudd på 426 000 kroner. Dette 
underskuddet vil bli dekket opp av avtalte overføringer fra NAV (IMDI) og Stinta skole knyttet til 
førsteklassetilbud for et multifunksjonshemmet flyktningbarn i Stemmehagen barnehage. I tillegg 
forventes overføringer fra pedagogisk fagteam og universitetet i Agder. 
Barnehagen har hatt en stor, nødvendig investeringsutgift knyttet til nyoppført lager for 
hjelpemidler, 100 000 kroner, men har spart inn på andre poster for å kunne realisere dette. 
Stemmehagen barnehage forventes å gå i balanse ved årsskiftet 2018/2019. 

46.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Vi bruker «Sammen for framtiden» som bakteppe til refleksjon og dialog i passende fora.  
«Være sammen»- prosjektet som barnehagen nå driver aktivt lokalt har blant annet fokus på 
yrkesrolle og yrkesidentitet. På vår studietur våren-18, var refleksjoner knyttet til nettopp 
voksenrollen og livsmestring hovedfokus. 
Vi ønsker å ta vårt samfunnsmandat på alvor og spesielt det å være en inkluderende arbeidsplass. 
Barnehagen tar imot elever fra Arendal Voksenopplæring som praksiselever og har også en lang 
historie på å ta imot lærlinger som trenger spesiell støtte og opplæring. 
Barnehagen er en arena for tidlig innsats, noe som stadig er tema i møter og samtaler. 
Barnehagen er også en viktig sosial arena for barnas foreldre, noe vi har satt på dagsorden. 
Inkludering av foreldre i så mange ledd som mulig, gir gode resultater, noe også 
brukerundersøkelsene bekrefter. 
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Barnehagen har også etablert flere arenaer for samhandling mellom barnehage og skole. Et 
eksempel er elever som driver høytlesningsgrupper for barnehagebarn. 
Barnehagen er også aktive deltakere i prosjektet «Livsglede for eldre». 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Leder har sammen med HMS-utvalget vurdert svarene i siste medarbeiderundersøkelse. Vi ser at 
enheten ligger godt an både i forhold til kommunens øvrige enheter og i forhold til nasjonalt nivå. 
Punktet knyttet til «fleksibilitetsvilje», er valgt ut som satsingsområde både fordi enheten skårer 
noe svakere her enn på andre områder og fordi det stilles stadig større krav til fleksibilitet. Denne 
våren er hele «personalkabalen» lagt på nytt. Dette krever fleksibilitet. Leder har vært bevisst på å 
informere/realitetsorientere og samtidig både støtte og utfordre. 
Enheten skårer høyt i brukerundersøkelser. Med stadig nye utfordringer, krever det mye å 
opprettholde kvaliteten. 
«Vi sammen» med foreldrene er helt sentralt for oss! 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Se HMS-mål i årsrapport 2017. 
Vi har jevnlige HMS-møter og er lojale med målene våre. 
Denne våren har vi endelig fått installert takheis, noe som vil avlaste personale som har mange 
tunge løft daglig.  

Tjenester 

Ordinær barnehagedrift kombinert med spesialpedagogisk tilbud for barn med store 
funksjonsnedsettelser i hele kommunen. 
Systematisk arbeid med inkludering er en av Stemmehagens viktigste oppgaver. Men også 
kompetanseheving og veiledning innenfor autisme og multifunksjonshemming, herunder også 
synshemming står sentralt. Denne våren har vi hatt besøk av fire synspedagoger fra Luxemburg 
som ønsket å lære av vårt praksisfelt. 
Alle pedagogiske ledere deltar i et felles kommunalt kompetanseløft knyttet til ny rammeplan. 
Ovenfor nevnte «Være sammen» prosjekt handler om relasjonskompetanse og er en viktig del av 
vårt arbeid også inneværende år. Videre er implementering av kjennetegnene ved et godt 
læringsmiljø for barna en sentral del av arbeidet vår. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Vernerunde gjennomført 9/5-18. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 5,67 2,75   

Fravær langtid (%) 3,10 8,28   

Nærvær (%) 91,23 88,97 93 95 

     

Antall HMS avvik   2 000  

Antall Kvalitets avvik   2 000  

     

Årsverk antall  22,15   

Andel ansatte heltid 
(%)  88,6 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  91 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Noe økning i fravær Fraværet er allerede på vei ned 

   

HMS avvik  Satsingsområde for HMS-utvalget 

Kvalitets avvik  satsingsområde for HMS-utvalget 

   

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

 

Andel ansatte heltid Andel deltid handler om innvilgede 
uførepensjoner og delvis førtidspensjoner 

I den grad det lar seg gjøre tilbys fast 
ansatte med lavere stillingsbrøk enn 100 % 
vikariater. PT er situasjonen krevende mht. 
BUA i Arendal Kommune 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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47 Barnehager sentrum øst (1452) 

47.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1452  Barnehager 
sentrum øst      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  4 315 556 4 811 721 496 165 11 

 Andre 
driftsutgifter  139 561 197 608 58 047 42 

 Sum utgifter  4 455 117 5 009 329 554 212 12 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -692 216 -606 537 85 679 -12 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

0 -98 843 -98 843 0 

 Andre inntekter  -22 315 -138 270 -115 955 520 

 Sum inntekter  -714 531 -843 650 -129 119 18 

 SUM NETTO  3 740 586 4 165 679 425 093 11 

Oppsummering økonomi 

Merforbruk skyldes periodisering og utestående refusjoner. En streng økonomistyring er nødvendig 
for å komme i balanse på årsbasis. Vikarbruk er den største utgiftsposten, vurdering for bruk av 
vikarer er streng, og tatt i forhold til en forsvarlig og ansvarlig drift. Enheten har hatt en del utgifter i 
forbindelse med en nødvendig oppgradering av uteområdene, og innvendig oppussing av 
Gullfakse barnehage. Begge barnehagene har fulle barnegrupper.  

Utgifter 

Avvik lønn skyldes utestående refusjoner på lønn til miljøressurser og ekstra personell etter 
enkeltvedtak. Blir refundert i juni.  

Inntekter 

Enheten har utestående på brukerbetaling. Det skyldes periodisering i forhold til redusert 
foreldrebetaling, gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, og søskenmoderasjon.  

47.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Barnehagen er i en konstant endringsprosess. Ansatte og ledelse må hele tiden utvikle seg for å 
kunne sikre kvalitet i tilbudet som gis. Voksenrollen er det helt sentrale i enheten. Voksne har 
ansvar for at alle barn blir sett og anerkjent i alle relasjoner. Det forutsetter et menneskesyn som 
legger likeverd og anerkjennelse til grunn. Forholdene må legges til rette, ikke bare praktisk og 
organisatorisk, men også med klare målformuleringer og forventninger for å sikre kvaliteten. 
Enheten har arbeidet med å bli en lærende organisasjon. Målet har vært å øke den faglige 
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forståelsen, og å se sin egen rolle som voksen i et kritisk perspektiv. Dette er utfordrende, men 
spennende. Diskusjonene har ført til organisatoriske og strukturelle endringer i hverdagen. Alle 
avdelinger har nå mindre lekegrupper, og jobber aktivt med voksenrollen i forhold til barnas lek. 
Diskusjonene har tatt utgangspunkt i forskning relatert til lek og voksenrollen, (bl.a. «Flik» 
prosjektet i Kristiansand). 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen: Det er viktig å understreke at svarprosenten i enheten var lav. 
Satsingen i 2017 var å ha fokus på mestringsledelse, samarbeid og tilbakemeldingskultur. 10-
faktor undersøkelsen viser at resultatene på disse områdene ble gode, over landsgjennomsnittet, 
f.eks. 4,6 på mestringsledelse (landet 4,0 og Arendal kommune 3,9). På områdene om rolleklarhet 
og mestringsklima var resultatene også bra. Høsten 2018 får enheten mange nye ansatte, det blir 
viktig å fortsette den samme satsingen for å opprettholde resultatene. 
Brukerundersøkelse: Som et resultat av brukerundersøkelsen valgte begge barnehagene å ha 
fokus på å oppgradere uteområdene i 1.tertial. Først og fremst med mål om å invitere og inspirere 
til lek, men også estetisk. Dugnad har blitt gjennomført, og noen små forbedringer har kommet på 
plass. Utover mot sommeren vil flere tiltak settes i verk, bl.a. med innkjøp av lekeapparat fra 
Arendal fengsel. Brukerundersøkelsen viser at vi fortsatt scorer lavt på informasjon og 
medvirkning, det er til tross for innsatsen siden forrige undersøkelse. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det gjennomføres ca. 8 møter i HMS-utvalget pr. år. Mål for HMS arbeidet er: Helsefremmende 
arbeidsmiljø, spesielt med fokus på kommunikasjon og raushet. 
Omorganisering av avdelinger og barnegrupper pga. ny pedagognorm fra august 2018, har hatt 
stort fokus 1.tertial. Dette berører personalsammensetningene på alle avdelinger. 
Pedagogtettheten i enheten måtte økes med 2 årsverk for å innfri pedagognormen. Organisering 
rundt ansettelse/ arbeidstid/ubunden tid/gruppestørrelser, osv. har tatt mye tid på HMS møtene. 
Prosessen har vært krevende og utfordrende. Forsøk på god informasjon, og dialoger der hver 
enkelt ansatt får uttale seg om endringene, har blitt prioritert. 

Tjenester 

Leke- og læringsmiljø: Målet er: «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet». 
Enheten har valgt å ha spesielt fokus på voksenrollen og den voksnes ansvar for at barn skal 
oppleve å være en del av et fellesskap. Det knytter vi sammen med «Være sammen» prosjektet. 
Alle voksne skal være autoritative, dvs. varme og grensesettende. 1.tertial har spesielt hatt fokus 
på lek, hvordan håndtere og avdekke at barn ikke er inkludert i lek. Bedre rutiner rundt dette, 
spesielt utendørs, har hatt stort fokus. 
Ergonomi og bevegelsesglede: Nærværet har økt noe, om det er et resultat av fokuset på 
ergonomi er for tidlig å si. Foreløpig evaluering viser imidlertid at ansatte er fornøyde med 
satsingen, og ønsker å fortsette videre. Tiltak: hjelpemidler og fysisk tilrettelegging, teori og 
praktiske eksempler på personalmøter og planleggingsdager. 
Være sammen: Enheten har 3 «Være- sammen- veiledere». De har ansvar for prosessen med 
implementering, å gi en felles faglig forståelse av teori og praksis. Praksisfortellinger har ofte blitt 
benyttet som utgangspunkt for diskusjoner. Veiledning av ansatte har bl.a. fokus på 
kjernekomponentene i enheten. En planlagt oppgave i 1.tertial har vært å lage skriftlig informasjon 
til vikarer og nytilsatte om satsingen, den har blitt godt mottatt. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Vår 2018 

Enheten har avtalt vernerunde i mai for begge barnehager. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,6 2,96   

Fravær langtid (%) 10,2 5,46   

Nærvær (%) 88,2 91,57 93 90 

     

Antall HMS avvik 0 7 2 000 10 

Antall Kvalitets avvik 0 1 2 000 10 

     

Årsverk antall 21,3 19,9   

Andel ansatte heltid 
(%)  56 40 60 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  79,6 70 80 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Langtidsfravær minker. Korttid noenlunde 
stabilt 

Innkjøp av ulike ergonomiske hjelpemidler, 
og prosjekt om ergonomi og 
bevegelsesglede. Tett oppfølging av 
sykmeldte. 

   

HMS avvik Stadig flere avvik 
Har hatt opplæring i hvordan melde avvik, 
og diskusjon om hva som kan være avvik 
hos oss. 

Kvalitets avvik Få avvik 
Rutiner for kvalitetsavvik er nylig blitt 
introdusert for ansatte. Skal øke fokus på 
forskjellen mellom de to typene. 

   

Årsverk Stabilt Stabile barnegrupper gjør at antall årsverk 
ikke endres. 

Andel ansatte heltid Lav andel 
Høy gjennomsnittsalder i enheten. Viktig at 
ansatte finner «riktig» stillingsprosent i 
forhold til helse og livssituasjon. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Stabilt Alle ansatte har fått tilbud om å øke sin 

stillingsstørrelse. 
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48 Stinta barnehageenhet (1453) 

48.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1453  Stinta 
barnehageenhet      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  5 544 492 5 689 845 145 353 3 

 Andre 
driftsutgifter  180 814 73 381 -107 433 -59 

 Sum utgifter  5 725 306 5 763 226 37 920 1 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -1 011 864 -1 049 927 -38 063 4 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

0 -67 919 -67 919 0 

 Andre inntekter  -29 155 -127 194 -98 039 336 

 Sum inntekter  -1 041 019 -1 245 040 -204 021 20 

 SUM NETTO  4 684 287 4 518 186 -166 101 -4 

Oppsummering økonomi 

Enheten har på bakgrunn av mye sykdomsfravær, (div. uheldige omstendigheter) hatt et høyt 
vikarforbruk i denne tertialperioden. Vi har dessverre også hatt unormalt mye korttidsfravær pga. 
flere runder med omgangssyke. 
Vi har holdt en stram økonomilinje på bakgrunn av dette høye vikarforbruket, som har vært 
nødvendig for å ivareta en trygg og forsvarlig drift. Behovet for vikar drøftes og vurderes alltid i 
forhold til samarbeidsmuligheter, antall barn osv. 

48.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien er en god veiviser for vårt arbeid og gjennom vår visjon. Vi står sammen i 
de utfordringer og muligheter som er tilstede i vår barnehagehverdag. 
Vi har fortsatt vårt arbeid med satsingsområdet, livsmestring og helse, fra rammeplan for 
barnehager. Vi har bl.a. hatt felles temamøte for personal og foreldre, hvor «mobbing» hadde 
fokus. Og med hovedbudskap i hvordan vi alle må bry oss, være tilstede og bidra til at alle blir 
ivaretatt. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

HMS-utvalget har gjennomgått resultatene og opplever et godt og positivt resultat. Ikke minst har 
flere enn vanlig deltatt i undersøkelsen, noe som gjenspeiler HMS -utvalgets forberedelser før 
undersøkelsen. 
Bruker-/foreldreundersøkelsen viser gode tilbakemeldinger for oss i enheten. Vi har i begge 
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barnehagene spesielt gode resultater på relasjoner og barnas trivsel. På området rundt 
trivsel/vennskap scorer vi med 4,9 og 5. Et samlet samarbeidsutvalg var svært godt fornøyde med 
resultatene. 
Vi scorer samtidig dårlig på inne og utemiljø, spesielt på Gåsungen. Det at vi ikke har 
matservering, trekker også resultatene på inne- og utemiljø ned. 
Personalet har gjennom ulike gruppeprosesser, samarbeidsutvalget har også bidratt i prosessen, 
og sammen har vi valgt 2 felles områder for forbedring og foredling: 
Foredle: Trivsel i barnehagen 

Barnet mitt føler seg trygg på personalet 
Forbedre: Daglig informasjon til foreldre 

Ute- og innemiljø, også med tanke på hygienetiltak  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

På hvert HMS- møte har vi gjennomgang av eget skjema vi har utarbeidet, for å ivareta helse, miljø 
og sikkerhet i barnehagene. 
Vi har hatt dialog rundt vernerunden med hovedverneombud og repr. fra Rådmannens Stab HR. 
En nyttig gjennomgang og hvor vi bla ble enige om å følge opp de ulike temaene i 
medarbeiderundersøkelsen på et kommende personalmøte. 
Vi har hatt fokus på nærvær, men har i denne perioden som tidligere nevnt, gått litt i motbakke. Vi 
har på tross av motbakkene hatt fokus på løsningsorienterte valg for å fremme trivsel og aktiv 
deltakelse i det pedagogiske arbeidet.  

Tjenester 

Læringsmiljø  
«Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet». Vi har hatt planleggingsdager hvor 
livsmestring og helse har hatt fokus. Vi har økt vår bevisstgjøring på hvordan vi skal møte barn 
ulike emosjonelle behov og uttrykk. Forskning har vist at barnets følelsesmessige og sosiale evner 
utvikles nettopp ved at barnet får knytte seg til stabile voksne som reagerer sensitivt på barnets 
behov. Sitat fra rammeplanen: «Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer 
og bli kjent med egne og andres følelser».  
Realfagskommune 

Vi har vært på Vitensenteret, undret oss i naturen, og hatt glede av mye spennende utstyr og leker 
til våre barnehager gjennom realfagprosjektet. 
Lekelyst 
Vi har hatt fokus på hvordan leken kan ivaretas på ulike måter både ute og inne og på hvordan vi 
voksne kan delta, inspirere og legge til rette for lek. Vi har fått snekret lekekuber, som vi har 
plassert rundt i begge barnehagene. «Kubene» gir økt lekelyst og inspirasjon i rommet. Vi har også 
malt og snekret, ute og inne, for å bedre lekemiljøene våre. 
Foreldresamarbeid 

Vi har på bakgrunn av brukerundersøkelsen hatt fokus på hvordan vi kan styrke samarbeidet i 
hente- og leveringssituasjonene; På å formidle konkrete hendelser fra lek og samspill, konflikter og 
humor. 
Begge barnehagene har i løpet av våren gjennomført dugnad. Mange engasjerte foreldre, barn og 
personal bidro positivt i oppgaver som bedret spesielt utemiljøene i barnehagene. I tillegg ble det 
en sosial arena for å bli bedre kjent og oppleve felles tilhørighet. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 2,0 4,32   

Fravær langtid (%) 8,0 4,22   

Nærvær (%) 90 91,45 93 94 

     

Antall HMS avvik  1 2 000 10 

Antall Kvalitets avvik  1 2 000 10 

     

Årsverk antall 25,6 26,6   

Andel ansatte heltid 
(%) 71,4 % 65,5 % 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 88 % 91,7 % 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Økt pga. ytre omstendigheter Raskere Frisk og oppfølging 

   

HMS avvik Noe økning Bevisstgjøring 

Kvalitets avvik Noe økning Bevisstgjøring 

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid  Økt fokus 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   
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49 Jovannslia barnehageenhet (1454) 

49.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1454  Jovannslia 
barnehageenhet      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  5 174 032 5 436 266 262 234 5 

 Andre 
driftsutgifter  179 424 126 751 -52 673 -29 

 Sum utgifter  5 353 456 5 563 017 209 561 4 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -923 820 -919 286 4 534 0 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

0 -145 800 -145 800 0 

 Andre inntekter  -29 459 -41 135 -11 676 40 

 Sum inntekter  -953 279 -1 106 221 -152 942 16 

 SUM NETTO  4 400 177 4 456 796 56 619 1 

Oppsummering økonomi 

Enheten er i balanse pr. 30.04.18, og regner med å være i balanse ved årsslutt. 

Utgifter 

Enheten har merforbruk på lønn, men det dekkes inn av sykepengerefusjoner. 

Inntekter 

Enheten har utestående noen refusjoner, som dekker overforbruk. 

49.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har hatt et særlig fokus på etisk bevissthet. Temaet har vært tatt opp på personalmøte 
Hms -møter. Inkludering og likestilling er begreper enheten har et kontinuerlig fokus på ettersom 
barnehagene har en høy andel av minoritetsspråklige barn 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Brukerundersøkelsen viser stor grad av tilfredshet blant foreldrene. Resultatene fra undersøkelsen 
er gjennomgått på personalmøte og i SU. Vi jobber strukturert og bevisst i forhold til at alle barn 
skal oppleve vennskap i barnehagen. Etter gjennomgangen er områdene informasjon og 
medvirkning valgt ut til å fokuseres mere på. 
I forhold til medarbeiderundersøkelsen har enheten ikke hatt anledning i 1 tertial til å trekke ut 
områder det skal jobbes mere med. Enhetsleder var sykemeldt høsten 17, og på grunn av 
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prioriteringer er videre jobb med medarbeiderundersøkelsen satt til mai/juni 18. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten har jobbet for at de ansatte skal oppleve trygghet, trivsel, mestring og arbeidsglede på 
arbeidsplassen. Vi har hatt fokus på at kommunikasjonen skal fungere godt på tvers av avdelinger, 
og at avdelinger bistår og hjelper hverandre ved sykefravær. Vi har hatt fokus på 
kompetansedeling der målet har vært å være en lærende barnehage. Dette har vi lykkes med, og 
det vil være et kontinuerlig arbeid fremover. Vi har hatt som mål å øke nærværet gjennom å skape 
trivsel, ha fokus på god problemløsning og være løsningsorienterte. 
Enheten har utarbeidet kompetanseplan som skal sikre at alle ansatte har den kompetansen som 
til enhver tid trengs. 

Tjenester 

Jovannslia/Lia barnehageenhets visjon er «Trygghet, Trivsel og Mestring for alle».  
Vi har i perioden jobbet med å gi alle barn et positivt og stimulerende læringsmiljø som fremmer 
trivsel og utvikling, og gir barna en opplevelse av den gode barndom. Vi har tilrettelagt for at barna 
skal få oppleve glede, mestring og utfordringer der de får brukt sitt potensiale. Kommunens mål om 
et godt læringsmiljø har vært tema gjennom perioden. 
I forhold til prosjektet om inkluderende barnehage og skolemiljø har vi har hatt fokus på hvordan 
barnehagen håndterer, stopper og følger opp barn som opplever krenkelser og mobbing. 
Foreldrene ved begge barnehagene fått mulighet til å høre Pål Roland i Store Torungen, der tema 
var oppdragelse, relasjoner, mobbeforebygging og selvbildedanning. 
Innen realfag har enheten hatt som mål å øke barnas læring og motivasjon i matematikk og 
naturfag. Lekbasert læring har vært prinsippet i denne satsningen. Fokuset har vært å ta vare på 
barnas nysgjerrighet og interesse i naturen. Vi har grublet over hvordan ting henger sammen med 
barna. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Ja 

 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 3,4 2  2 

Fravær langtid (%) 15 8,4  8 

Nærvær (%) 81,6 89,6 93 90 

     

Antall HMS avvik   2 000  

Antall Kvalitets avvik   2 000  

     

Årsverk antall 28,8 25,6   

Andel ansatte heltid (%)  67 40  



Tertialrapport 171(191) 
 

 
 

Gj.snittlig stillingsstørrelse 
(%)  88,62 70  

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Enheten har hatt en nedgang i både 
korttids og langtidsfraværet. 
Langtidsfraværet skyldes hovedsakelig 
alvorlig sykdom. Den ene barnehagen har 
ingen langtidsfravær. 

Ansatte følges opp av tiltaket «Raskere 
frisk» og gjennom samtaler med den 
ansatte og lege. Vi har fokus på å ha et 
godt arbeidsmiljø, der fagutvikling og rett 
person på rett plass er sentralt 

   

HMS avvik Det har vært en underrapportering av avvik 
i det nye systemet.  

HMS -utvalget har fokus på dette, og målet 
er å øke med flere avviks- rapporteringer i 
2018  

Kvalitets avvik Det har vært en underrapportering av avvik 
i det nye systemet. 

HMS -utvalget har fokus på dette, og målet 
er å øke med flere avviks- rapporteringer i 
2018  

   

Årsverk 
Enheten har økt bemanningen med 2 
årsverk siste tertial pga. økte 
barnegrupper. 

 

Andel ansatte heltid 
Enheten har stor grad av heltidsansatte. Vi 
har hatt fokus på å øke delte stillinger de 
siste 5 årene  

Når ansatte har sluttet har ansatte med 
delte stillinger fått mulighet til å øke sine 
delte stillinger før vi har lyst ut stillinger  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Flere av de med reduserte stillinger har 
redusert som følge av delvis uføretrygd i 
2017  
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50 Øyestad barnehageenhet (1455) 

50.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1455  Øyestad 
barnehageenhet      

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  4 884 920 5 588 649 703 729 14 

 Andre 
driftsutgifter  168 322 164 762 -3 560 -2 

 Sum utgifter  5 053 242 5 753 411 700 169 14 

 Brukerbetalinger 
og salgsinntekter  -937 732 -898 044 39 688 -4 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

0 -440 435 -440 435 0 

 Andre inntekter  -28 290 -95 081 -66 791 236 

 Sum inntekter  -966 022 -1 433 560 -467 538 48 

 SUM NETTO  4 087 220 4 319 851 232 631 6 

Oppsummering økonomi 

Enheten har et stort merforbruk på lønnsutgifter. Enheten har manglende refusjoner fra 
Pedagogisk fagteam på en 100 % stilling, samt lønnstilskudd fra NAV varig tilrettelagt arbeidsplass 
og refusjon fra Opplæringskontoret i forhold til lønnsutgifter ved prøvenemdsoppgaver. 

Utgifter 

Avvik lønn skyldes utestående refusjoner på miljøressurs, lønnstilskudd fra NAV og 
opplæringskontoret. 

Inntekter 

Inntektssiden ligger ca. 467 000 kroner over budsjett. Dette skyldes stort sett sykepengerefusjoner 
fra NAV. 

50.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien Sammen for Framtiden har vært med oss i ulike sammenhenger. Vi har i 
denne perioden jobbet spesielt med punktet Etisk refleksjon, både på personalmøter og i HMS 
utvalget.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Stort sett er vi fornøyde med brukerundersøkelsen, men ser at vi har noen punkter som vi bør 
kunne skåre høyere på. Det er noe forskjell på resultatene i de to barnehagene som enheten 
består av. Brukerundersøkelsen har blitt presentert i HMS -utvalget, og vi har sett på områder hvor 



Tertialrapport 173(191) 
 

 
 

i sammen kan gjøre forbedringer. 
Medarbeiderundersøkelsen har blitt presentert i personalgruppa. I Rykene barnehage hadde for få 
svart på undersøkelsen slik at vi ikke fikk noe resultat derfra. Som mål må vi ha å få en høyere 
prosentandel som svarer på neste medarbeiderundersøkelse. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Hovedmål: Skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av trivsel og arbeidsglede. 
Vi har også hatt ekstra fokus på disse områdene i denne perioden: 

• gode ergometriske løsninger 
• samspill i personal gruppen og løse utfordringer før konflikter oppstår 
• mestringsklima og mestringsglede 
• etisk refleksjon  

Tjenester 

Ordinær barnehagedrift. 
Vi ønsker å gi barna et positivt og lekbasert læringsmiljø som fremmer glede, trivsel, mestring, 
undring og utvikling. 
Enheten har i flere år jobbet med voksenrollen gjennom Være sammen metodikken. Vi ønsker at 
alle voksne skal jobbe ut fra denne metodikken, være varme og grensesettende voksne 
(autoritative). Dette arbeidet har vi hatt fokus på i vår. 
Leken har stor betydning for barns utvikling og læring. Gjennom leken får barna erfaringer som de 
tar med seg videre i livet. Personalet oppgave er å tilrettelegge for lek der det trens og tilføre nye 
momenter slik at leken utvikles etter hvert som barna blir eldre og får flere erfaringer. 
Vi har fått ny Rammeplan og Årsplan. Vi har plukket ut noen områder vi harv jobbet ekstra med i 
vår: 

• Fellesskap og inkludering 
• Omsorg, lek og læring 
• Foreldresamarbeid 

Realfag. Enheten har hatt fokus på at gjennom lek, undring, eksperimentering og 
hverdagsaktiviteter skal barna utvikle sin realfagskompetanse. 
For de eldste barna har vi også brukt metodikken til Agderprosjektet. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? 14.mai 

Vernerunde ble gjennomført 14. mai i Engene barnehage og skal gjennomføres i løpet av første 
halvdel av juni i Rykene barnehage 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018?  
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,4 1,75   

Fravær langtid (%) 14,3 12,32   

Nærvær (%) 84,2 85,9 93 93 

     

Antall HMS avvik 1 1 2 000  

Antall Kvalitets avvik  6 2 000  

     

Årsverk antall 27,0 24,5   

Andel ansatte heltid 
(%)  58,6 % 40 60 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%)  84,48 70 80 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Enheten har hatt en liten nedgang i 
langtidsfraværet. 

Enhetsleder er i tett dialog med 
sykemeldte. 

   

HMS avvik Det har vært en underrapportering av avvik 
Har hatt opplæring i hvordan skrive avvike 
på et personalmøte og hva som er avvik 
hos oss 

Kvalitets avvik Det har vært en underrapportering av avvik 
Har nylig hatt opplæring i personal- 
gruppen: forskjellen på hva som er HMS- 
avvik og hva som er kvalitetsavvik 

   

Årsverk 
Reduksjonen i personalgruppen skyldes 
nedbemanning høsten 2017 på grunn av 
færre søkere til enheten. 

 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   



Tertialrapport 175(191) 
 

 
 

51 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (1501) 

51.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

1501 
 Interkommunal 
arbeidsgiverkontroll 
i Agder  

    

 Lønnsutgifter inkl 
sosiale utgifter  2 779 984 2 702 023 -77 961 -3 

 Andre driftsutgifter  575 365 588 847 13 482 2 

 Sum utgifter  3 355 349 3 290 870 -64 479 -2 

 Brukerbetalinger og 
salgsinntekter  0 1 118 757 1 118 757 0 

 
Sykelønnsrefusjon 
og refusjon 
foreldrepenger  

-6 668 -300 394 -293 726 4 405 

 Andre inntekter  -91 584 -1 213 830 -1 122 246 1 225 

 Sum inntekter  -98 252 -395 467 -297 215 303 

 SUM NETTO  3 257 097 2 895 403 -361 694 -11 

Oppsummering økonomi 

Pr. 1. tertial ligger vi under budsjett. Dette er som forventet pga. langtidssykefravær som gir 
reduserte lønnskostnader. I vår enhet er det ikke hensiktsmessig å benytte oss av kortsiktige 
vikariat for å dekke inn dette. 
Vi jobber med en nyansettelse nå, som forventes å være på plass etter ferien. Ved årets slutt 
forventes det derfor at underforbruk pr. i dag er spist opp av økte kostnader siste halvår. 

Utgifter 

Pr. 1. tertial er det underforbruk av lønnsmidler pga. langtidssykefravær. Ansettelse siste halvår vil 
anvende underforbruk pr. i dag. 

Inntekter 

Ingen aktuelle problemstillinger pr. i dag. Kommunene faktureres a-konto to ganger pr. år og 
avregning av totale kostnader foretas i januar. 

51.2 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Ved oppstart av året hadde vi to samlinger der vi satte fokus på arbeidsmiljø internt i enheten samt 
verdier og visjoner i forhold til både samarbeidskommunene våre og alle de vi møter ute på 
kontroll. Arbeidsgiverstrategien med etisk refleksjon lå som et fundament i dette arbeidet og var 
med i forkant, gjennom arbeidet og i oppsummeringene til slutt. 
Til 1. samling hadde vi invitert Agder arbeidsmiljø til å hjelpe oss med å lage samspillsregler - alle 
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var aktivt med og vi fikk satt et viktig fokus på hvordan vi ønsker å ha det på jobb. Hvordan ønsker 
jeg å bli behandlet og hva kan jeg gjøre for at mine kolleger får en god arbeidsdag? 
Samspillsreglene tas inn i alle kontormøter vi har og vi starter møtene med dem. Den enkelte 
utfordres med å jobbe spesielt med de punktene som de synes er mest utfordrende. 
2. samling fokuserte på hvilke verdier vi har med oss i møte med samarbeidende kommuner men 
ikke minst de vi kontrollerer. Vi ønsker å ha felles verdier som gir trygghet for at vi oppfattes og 
ikke minst oppfører oss enhetlig i hvordan vi behandler mennesker i ulike situasjoner. Vi endte opp 
med 5 verdier som vi minner hverandre om og veier saker og hendelser opp mot. Disse verdiene 
er: Respekt - Rettsikkerhet - Likebehandling - Økt etterlevelse - Fellesskapets beste. Dette 
har vært en god bevisstgjøring for oss alle og gir «verdidiskusjoner» i forbindelse med konkrete 
saker. 
Planen er å halvårlig ha en gjennomgang av disse verdiene, evt. endre - legge til ved behov. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i enhetens HMS utvalg før presentasjon i enheten. Det 
er vår første medarbeiderundersøkelse som egen enhet og vi kan ikke lese noen utvikling. 
Undersøkelsen ble gjort i en svært krevende periode i enheten og likevel var resultatet 
overveiende godt. Enkelte ansatte kjente seg ikke helt igjen. Vi gikk da gjennom grafer og de 
statistikkene som følger med. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Aktivt arbeid med samspillsregler for å arbeide konkret med at alle skal ha en god jobbhverdag har 
vært positivt. 
Vedrørende vernerunde hadde leder og verneombud møte med hovedverneombudet og Ella 
Pedersen fra HR Arendal kommune. Vernerunden ble planlagt og vi så på hvordan vi kunne se på 
risikofaktorer knyttet opp mot kontrollarbeid. 
Vernerunden var planlagt gjennomført i april. I april gikk verneombudet vårt ut i 100 % sykemelding 
så vernerunden er ikke gjennomført. Informasjon om dette er gått til Arendal kommune. 
Dersom sykefraværet blir langsiktig må vi finne en annen løsning for å få gjennomført vernerunde. 
Alle oppfølgingspunkter fra forrige vernerunde er ferdigstilt. 

Tjenester 

Vi har levert noe færre kontroller enn ønskelig ut fra de krav som ligger til levering for hele året. 
Som tidligere skyldes dette lave ressurser. Vi er i utgangspunktet vesentlig lavere bemannet enn 
øvrige kontrollavdelinger i Skatt Sør. Når vi da har høyt langtidssykefravær påvirker dette oss 
svært. 
Vi har likevel brukt tid på å jobbe med arbeidsmiljø og verdier. Vi har foretatt en gjennomgående 
vurdering og justering av rutiner og maler for å få en helhetlig struktur. Dette arbeidet blir i 
hovedsak ferdigstilt før sommeren. Vi har utviklet en «ny kontrolltype» og kjørt pilot på denne. Vi 
har hatt opplæring på kunnskapskontroller for SKD. Alt dette systematiske arbeidet som er gjort og 
som gjøres denne våren er med å lage et fundament, en struktur og en sammenheng som gjør at 
når ressursene er på plass i form av nytilsatt medarbeider og langtidssykemeldte tilbake i jobb vil vi 
kunne få en økt flyt i arbeidet. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Ref. punktet om helsefremmende arbeid. Verneombudet er pr. i dag sykemeldt. Informasjon er gitt 
til Arendal kommune. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? JA 

Den er planlagt gjennomført før sommeren dersom det er mulig. 
Hvis verneombud ikke er tilbake etter ferien må vi finne en løsning på dette slik at vi får 
gjennomført en vernerunde. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,75 1   

Fravær langtid (%) 9,47 19,5   

Nærvær (%) 88,78 79,5 93 85 

     

Antall HMS avvik 0 0 2 000 24 

Antall Kvalitets avvik 0 0 2 000 24 

     

Årsverk antall 11,1 11,3  12,3 

Andel ansatte heltid 
(%) 75 83,3 40 85 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 0,93 0,94 70 0,95 

 

Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær 

Vi har et svært høyt langtidssykefravær. 
Det har de siste årene vært en variasjon i 
hvem det gjelder. Utviklingen er positiv 
med tanke på at en er tilbake i 100 % og 
en annen er delvis tilbake. Det er på 
samme tid en ny ute i sykemelding. 

Nøye oppfølging og samtaler med de 
sykemeldte. Tilpasninger så langt det lar 
seg gjøre for å gjøre overgangen tilbake i 
jobben så god som mulig. 

   

HMS avvik Ingen avvik registrert Informasjon om verdien av avvik i 
kontormøter 

Kvalitets avvik Ingen avvik registrert Informasjon om verdien av avvik i 
kontormøter 

   

Årsverk Vi har lite bemanning i forhold til oppgaver. Oppjusteres med en stilling. Ansettelse 
pågår. 

Andel ansatte heltid ok  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse ok  
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52 Arendal eiendom KF (5001) 

52.1 Innledning 
Arendal eiendom KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og Arendal 
bystyre. Tertialrapporten til styret i Arendal eiendom KF presenteres etter regnskapsloven i tillegg 
til regnskap etter kommuneloven. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og 
styrende dokumenter for Arendal eiendom KF. 

52.2 Økonomisk oversikt drift 
Økonomisk oversikt drift 1. tertial 2018 

Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik 

i % 

     

 Arendal eiendom KF      

Brukerbetalinger  0 0 0 0 

Andre salgs- og leieinntekter  -16 841 343 -23 986 436 -7 145 093 42 

Overføringer med krav til motytelse  -135 325 430 -84 541 444 50 783 986 -38 

Rammetilskudd  0 0 0 0 

Andre statlige overføringer  0 0 0 0 

Andre overføringer  0 0 0 0 

Skatt på inntekt og formue  0 0 0 0 

Eiendomsskatt  0 0 0 0 

Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -152 166 773 -108 527 880 43 638 893 -29 

Lønnsutgifter  21 944 653 22 825 518 880 865 4 

Sosiale utgifter  6 587 600 5 699 742 -887 858 -13 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
komm tjenesteprod  48 516 487 50 017 063 1 500 576 3 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
komm tjprod  665 000 183 160 -481 840 -72 

Overføringer  5 546 206 7 210 985 1 664 779 30 

Avskrivninger  69 294 077 69 294 077 0 0 

Fordelte utgifter  -1 283 332 -826 695 456 637 -36 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  151 270 691 154 403 850 3 133 159 2 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -896 082 45 875 970 46 772 052 -5 220 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -233 332 -497 558 -264 226 113 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  0 0 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -233 332 -497 558 -264 226 113 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter  5 004 4 030 -974 -19 
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Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik 

i % 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

Avdrag på lån  0 0 0 0 

Utlån  0 0 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  5 004 4 030 -974 -19 

RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  -228 328 -493 528 -265 200 116 

Motpost avskrivninger  -69 294 077 -69 294 077 0 0 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -70 418 487 -23 911 635 46 506 852 -66 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk  0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  0 0 0 0 

Bruk av bundne fond  0 -5 780 965 -5 780 965 0 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  0 -5 780 965 -5 780 965 0 

Overført til investeringsregnskapet  545 000 1 635 000 1 090 000 200 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  0 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond  0 0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K)  545 000 1 635 000 1 090 000 200 

REGNSKAPSMESSIG MER- 
MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -69 873 487 -28 057 600 41 815 887 -60 

Økonomisk oversikt drift 
Andre salgs- og leieinntekter er noe høye i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak 
at det er regnskapsført fem måneder med leieinntekter på bolig. Budsjett for overføringer med krav 
til motytelse avviker med regnskapet. Budsjettet er ikke riktig periodisert med tanke på renter og 
avdrag som overføres i juni i sin helhet. Denne posten fremstår i 1.tertial som for lav men er i 
realiteten ikke et avvik. 
Det er høy aktivitet på drift og vedlikehold, noe som medfører at vi ligger noe over budsjett på 
eiendomsdrift. Driftsposter, totalt sett for foretaket, er i henhold til budsjett. 
Spesielle utfordringer 
Faste kostnader til lovpålagte oppgaver innenfor branntekniske anlegg, elektriske anlegg, heis og 
ventilasjon, samt vannprøver og serviceavtaler, utgjør en stadig større del av kostnadene. Dette 
reduserer det økonomiske handlingsrommet innenfor vedlikehold. Regnskap for 1. tertial viser på 
denne bakgrunn et overforbruk, til tross for at det i perioden har ikke har vært igangsatt større 
vedlikeholdstiltak. Et ytterlige redusert vedlikeholdsetterslep i 2018 vil dermed være en utfordring. 
Resultater ved 1.tertial vil dermed kreve stram budsjettkontroll dersom økonomiske resultater, som 
forutsatt i strategidokumentet, skal nås. 
Det utføres et omfattende renhold på idrettshaller mht. fjerning av klister. Dette arbeidet krever 
kjemikalier og verneutstyr som betyr at lag og foreninger ikke selv kan utføre arbeidet. Foretaket 
har kostnadsberegnet dette til 400 000 kroner ut over dagens fdv leie. Problemet har vært 
tiltakende på tross av dialog med lag og foreninger samt kulturenheten. Økte kostnader må 
innarbeides i budsjett for 2019. Forholdet bidrar til at et allerede anstrengt driftsbudsjett på 
eiendomsdrift presses ytterligere. 
Det er kjøpt inn et betydelig antall el-bil ladere for kommunale tjenester. Investeringskostnader er 
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håndtert men foretakets oppfølging er ikke tatt inn i budsjettet. Dette innebærer lovpålagt månedlig 
tilsyn og årlig eksternkontroll. Kostnaden bør innarbeides i 2. tertial eller i budsjett for 2019. 

52.3 Skjema 2A - Investering 

Tall i 1 000 kr Regnskap 
30.04.2018 

Opprinnelig 
budsjett 2018 

Forbruk i % 
av budsjett 

Regulert 
budsjett 2018 

Regnskap i % 
av regulert 

budsjett 2018 

Investeringer i anleggsmidler 47 734 147 666 32,33 224 106 21,30 

Avdrag på lån      

Avsetninger 2 284 17 200 13,28 17 200 13,288 

Årets finansieringsbehov 50 018 164 866 30,34 241 306 20,37 

Bruk av lånemidler  -100 858  -175 663  

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler -5 947 -17 200 34,58 -17 200 34,58 

Tilskudd til investeringer  -2 800  -2 800  

Kompensasjon for 
merverdiavgift -9 127 -26 808 34,05 -26 808 34,05 

Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner -3 663     

Andre inntekter -1 620     

Sum ekstern finansiering -20 357 -147 666 13,79 -222 471 9,15 

Bruk av avsetninger  -17 200  -17 200  

Overført fra driftsregnskapet - 1 635   -1 635  

Sum finansiering -21 992 -164 866 13,34 -241 306 9,11 

Udekket/udisponert 28 026 0  0  

Skjema 2A - investering 
Investeringsregnskapet i 1.tertial viser at vi ligger under revidertbudsjett. Dette skyldes blant annet 
at ikke alle investeringsprosjekt er igangsatt eller at betaling ikke har skjedd i 1.tertial. Roligheden 
skole som er det største prosjektet 2018 avviker ikke fra framdrift og økonomi. Det er inngått 
avtaler i forbindelse med Agderparken nord men det er ikke utført noen betalinger i 1.tertial. 
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52.4 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2018 
Driftsbudsjett 

Ansvar Driftsbudsjett, forslag til endring Økte utgifter / 
reduserte inntekter 

Reduserte utgifter / 
økte inntekter 

Arendal eiendom KF Økt husleie for kommunalt 
hj.middellager, Krøgenes 1 160 105  

Arendal eiendom KF Økt husleie barnevern, Maxis 3 268 000  

Arendal eiendom KF Økt husleie Eydehavn brannstasjon 92 000  

Arendal eiendom KF Ny driftsavtale Bomuldsfabrikken 155 000  

Arendal eiendom KF Ekstra renholds på Solhaug, 
korttidsboende 

104 000  

Arendal eiendom KF Reduksjon husleie His helsestasjon -67 500  

Arendal eiendom KF Ekstra renhold på Neskilen BOS 20 000  

Arendal eiendom KF Økt husleie for Arendal kommune  4 731 650 

 Sum endring 4 731 650 4 731 650 

Kommentar 
Det er inngått nye leieavtaler med eksterne utleiere for kommunalt hjelpemiddellager og barnevern, 
dette medfører økte husleieutgifter som må overføres Arendal eiendom KF. Østre Agder 
brannvesen ønsker å ta i bruk en større del av brannstasjonen på Eydehavn og dette medfører økt 
husleie. 
Det er inngått driftsavtale med Bomuldsfabriken og det er bestilt mer renhold på enkelte 
kommunale enheter som medfører økte inntekter i foretaket. 
Leieavtalen med His helsestasjon er avsluttet. 

Investeringsbudsjett 

Prosjektnr. Investeringsbudsjettet, forslag til 
endring 

Økte utgifter / 
reduserte inntekter 

Reduserte utgifter / 
økte inntekter 

06318 Fortsettelse av forprosjekt legevakt og 
KØH 1 500 000  

06424 Forprosjekt svømmeanlegg i Arendal 
kommune, ref. bystyresak 18/14 300 000  

06381 Asdal ressurssenter, ref. bystyresak 
18/21 7 980 000  

06275 Budsjettreduksjon Heftingsdalen  5 000 000 

06389 Budsjettreduksjon Drømmenes hus  6 000 000 

06402 Forprosjekt heldøgnsomsorgsplasser 1 000 000  

06212 Roligheden skole, fra 2019 budsjett til 
2018 

30 000 000  

 Mva. kompensasjon  6 956 000 

 Økt låneopptak  22 824 000 

 Sum endring 40 780 000 40 780 000 
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Kommentar 
Forprosjekt for legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er i sluttfasen for ferdig 
prosjektering men krever økt finansiering. Det er foretatt et omfattende arbeid med regulering 
parallelt med at detaljprosjektering av bygget gjennomføres. Tomtens utforming og tilkobling av 
KØH til eksisterende sykehusbygg har vært omfattende og arbeidskrevende. 
Det må avsettes midler til forprosjekt for heldøgnsomsorgplasser. 
Asdal ressurssenter må ha ytterligere finansiering, ref. bystyresak 18/21, som må innarbeides i 
1.tertial. For prosjektene Heftingsdalen og Drømmenes hus (Lassens hus) reduseres budsjettene i 
2018 med 5 mill. kroner og 6 mill. kroner. Roligheden skole må tilføres 30 mill. kroner mer i 2018 
enn hva som er budsjettert. Dette på bakgrunn av inngått betalingsplan. Budsjettet for 2019 
reduseres med samme beløp. Dette vil medføre en opplåning i 2018 på 22,8 mill. kroner. 

52.5 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Kommunens arbeidsgiverstrategi hensyntas ved følgende arbeidsprosesser i Arendal eiendom: 
· Sertifisert etter HMS-system OHSAS 18001 som innebærer sterkt fokus på helse- miljø og 

sikkerhet med kvalitetskontroll av Det Norske Veritas. Dette innebærer god intern 
kommunikasjon om viktige tema som ivaretar arbeidsmiljøet og trivsel for alle ansatte 

· God oppfølging av sykmeldte som har resultert i at foretaket hadde et sykefravær på 6,2 % i 
1.tertial 2018. Sammen med kulturutviklende samlinger for alle bidrar dette til et godt 
arbeidsmiljø for ansatte i Arendal eiendom 

· Faglig utvikling for alle ansatte skal ivaretas ved kartlegging og kompetanseplan for alle 
avdelinger 

· Plan for ledelsesutvikling og mellomlederopplæring skal rulleres kommende år hvor 
målsettingen er ha tydelig og tilstedeværende ledelse på alle nivå 

· Arendal eiendom skal utvikle en organisasjonsform tilpasset oppgaver og utfordringer i 
fremtiden 

· Arendal eiendom skal gjennomføre kundeundersøkelser hvert 2.år og la kundefokus være 
sentralt i alt utviklingsarbeid 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i 2017 i samarbeid med kommunen. Resultatene ble 
lagt frem for Arendal eiendom i desember. En foreløpig gjennomgang av resultatene viser at det er 
tilfredsstillende utvikling på de fleste områdene og at foretaket i hovedsak ligger likt eller bedre enn 
landsgjennomsnittet i kommune Norge. 
For å ha en strukturert og god tilnærming til oppfølging vil resultatene bli gjennomgått i den enkelte 
avdeling første del av 2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

· HMS-håndboken og HMS dokument revideres årlig 
· Opplæring / gjennomgang av prosedyrer, avvik, SJA og HMS håndboken 
· Intern revisjon gjennomføres i 2. tertial iht. sertifisering 
· Førstehjelpskurs er gjennomført i henhold til plan 
· HMS er fast punkt på alle personalmøter 
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· Sikker jobb analyse (SJA) - antall registrert 16 
· Avviksmeldinger - antall rapportert 21 
Foretakets HMS-utvalg er sammensatt av lokale tillitsvalgte, verneombud, KHMS-leder og ledelse. 
Utvalget har gjennomført 4 møter i 2018 og behandlet 26 saker. Utvalget behandlet saker som 
avvik, sykefravær og arbeidsmiljø, prosedyrer og SJA opplæring. 
Andre saker/temaer har vært eventuelle tiltak mot seksuell trakassering, fellesarrangementer, 
vernerunder, internrevisjon og revisjon OHSAS og nytt HMS dokument. 

Tjenester 

Det er iverksatt organisatoriske tiltak som skal understøtte kulturbyggingen i organisasjonen, hvor 
målet er at et godt arbeidsmiljø kombineres med effektiv drift og høy måloppnåelse. 
Det gjennomføres effektiviseringstiltak i eiendomsdrift bla ved å digitalisere kommunikasjon i 
renhold. 
Det pågår en videreføring av kvalitetsarbeid etter OHSAS18001 (HMS). Videre gjennomføres 
forberedelser til innføring av ISO14001 (Miljø/miljøledelse). Styrets målsetting om økonomiske 
resultater følges opp 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? Nei 

Vernerunder gjennomføres i forkant av revisjon av OHSAS 18001 hvert år. Evalueres i ledelsens 
gjennomgang. 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%) 1,7 3,4   

Fravær langtid (%) 3,5 2,8   

Nærvær (%) 94,8 93,8 93 94 

     

Antall HMS avvik 19 21 2 000  

Antall Kvalitets avvik   2 000  

     

Årsverk antall 130,08 131,5   

Andel ansatte heltid 
(%) 66 64 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 86,3 86 70  
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Liten økning med fravær Fortløpende oppfølging 

   

HMS avvik Liten økning Fast punkt på alle relevante møter 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Liten økning  

Andel ansatte heltid Liten nedgang  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse Liten nedgang  

52.6 Investeringer 
Roligheden skole 

Grunnarbeider ble avsluttet og byggeprosjektet igangsatt i første tertial 2018. Det er ikke meldt om 
avvik på fremdrift og økonomi. Fremdrift er ferdigstillelse til skoleåret 2019/2020. 
Det planlegges rivning av gamle Roligheden ungdomsskole i 2.tertial 2019. Dette er en del av 
prosjektets budsjettforutsetninger og ligger inne ifm fremdrift forutsatt aksept i styret og i bystyret. 
Svømmeanlegg inkludert flerbrukshall ved Sam Eyde vgs. 
Arbeidet med en rapport til styret og bystyret, etter bystyrets bestilling, er godt i gang. Det utredes 
sentrumsalternativ og plassering av et anlegg ved Sam Eyde vgs. Både 25 x 25 og 25 x 50 er en 
del av utredningen. 
Det utredes også et fellesanlegg ved Sam Eyde vgs. som både vil være et svømmeanlegg og en 
flerbrukshall til bruk for skolen. 
Det tas sikte på å levere en rapport til styret og bystyret høsten 2018. Rapporten vil gi vurderinger 
av muligheter for alternative lokaliseringer og anslag på kostnader på drift og innvestering. 
Fløybyen AS. Tilbyd til nytt Fylkesmannsembete 
Det er i 1.tertial utarbeidet og sendt tilbud til nytt fylkesmannsembete i Agder. Forutsetninger for 
tilbudet er et areal på om lag 4 500 m2 og tilpasset 215 arbeidsplasser. Statsbygg er 
tilbudsmottaker. 
Forprosjekt utvidelse av Østre Agder krisesenter 
Arendal eiendom er bedt om å utarbeide et forprosjekt for utvidelse av Krisesenteret i Østre Agder 
tilpasset senterets definerte behov. Kostnadene dekkes av Krisesenteret. 

52.7 Vedtak i foretakets styre 
Styret i Arendal eiendom KF tar tertialrapporten til etterretning, med foreslåtte budsjettendringer.  

Styret aksepterer at rivning av den gamle Roligheden ungdomsskole tas inn som en naturlig del av 
byggeprosjektet nye Roligheden skole. Tiltaket finansieres av prosjektet og har ikke betydning for 
fremdrift av byggeprosjektet. 
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53 Arendal havnevesen KF (6001) 

53.1 Innledning 
Arendal havnevesen KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og 
Arendal bystyre. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og styrende 
dokumenter for Arendal havnevesen KF. 
SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP - SKJÆRGÅRD 
Målet for all havnevirksomhet er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og 
skjærgård. 

53.2 Økonomisk oversikt drift 
Økonomisk oversikt drift tertial 2018-1 

Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik 

i % 

     

 Arendal havnevesen KF      

Brukerbetalinger  0 0 0 0 

Andre salgs- og leieinntekter  -8 270 092 -15 919 468 -7 649 376 92 

Overføringer med krav til motytelse  0 0 0 0 

Rammetilskudd  0 0 0 0 

Andre statlige overføringer  0 0 0 0 

Andre overføringer  0 0 0 0 

Skatt på inntekt og formue  0 0 0 0 

Eiendomsskatt  0 0 0 0 

Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -8 270 092 -15 919 468 -7 649 376 92 

Lønnsutgifter  2 279 780 2 079 883 -199 897 -9 

Sosiale utgifter  573 460 508 102 -65 358 -11 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
komm tjenesteprod  1 521 500 1 676 018 154 518 10 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
komm tjprod  404 996 1 542 120 1 137 124 281 

Overføringer  0 -3 121 -3 121 0 

Avskrivninger  2 995 264 8 985 793 5 990 529 200 

Fordelte utgifter  0 0 0 0 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  7 775 000 14 788 795 7 013 795 90 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -495 092 -1 130 673 -635 581 128 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  0 -68 863 -68 863 0 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  0 0 0 0 
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Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik 

i % 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  0 -68 863 -68 863 0 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter  984 332 986 080 1 748 0 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

Avdrag på lån  1 698 332 1 698 332 0 0 

Utlån  0 0 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  2 682 664 2 684 412 1 748 0 

RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  2 682 664 2 615 549 -67 115 -3 

Motpost avskrivninger  -2 995 264 -8 985 793 -5 990 529 200 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -807 692 -7 500 917 -6 693 225 829 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk  0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  0 0 0 0 

Bruk av bundne fond  0 -209 606 -209 606 0 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  0 -209 606 -209 606 0 

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  807 684 0 -807 684 -100 

Avsetninger til bundne fond  0 0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K)  807 684 0 -807 684 -100 

REGNSKAPSMESSIG MER- 
MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -8 -7 710 523 -7 710 515 

96 
381 
438 

Tertial 2018-1 pr. ansvar 

  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

      

6001002  Småbåthavn      

 Sum utgift  2 158 396 2 033 184 -125 212 -6 

 Sum inntekt  -2 211 332 -5 514 070 -3 302 738 149 

 Sum netto  -52 936 -3 480 886 -3 427 950 6 476 

      

6001001  Arendal 
havnevesen      

 Sum utgift  4 310 788 5 629 588 1 318 800 31 

 Sum inntekt  -5 028 332 -10 487 309 -5 458 977 109 

 Sum netto  -717 544 -4 857 721 -4 140 177 577 

      

6001003  Gjestehavn      
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  Beskrivelse 
Periodisert 

budsjett 
30.04.18 

Regnskap 
30.04.18 Avvik i kroner Avvik i % 

 Sum utgift  993 216 639 017 -354 199 -36 

 Sum inntekt  -1 030 428 -196 558 833 870 -81 

 Sum netto  -37 212 442 459 479 671 -1 289 

      

6001004  Kiosk      

 Sum utgift  0 0 0 0 

 Sum inntekt  0 0 0 0 

 Sum netto  0 0 0 0 

      

6001005  Gjestehavna 
spisested      

 Sum utgift  0 0 0 0 

 Sum inntekt  0 0 0 0 

 Sum netto  0 0 0 0 

      

6001006  Fellesområde      

 Sum utgift  3 802 948 8 985 793 5 182 845 136 

 Sum inntekt  -2 995 264 -8 985 793 -5 990 529 200 

 Sum netto  807 684 0 -807 684 -100 

      

6001007  Badeanlegg      

 Sum utgift  0 0 0 0 

 Sum inntekt  0 0 0 0 

 Sum netto  0 0 0 0 

Havn. Ordinær havnedrift. Inntekt 5,4 mill. kroner over budsjett 
Årsaker: Rigg Arendal Spirit ikke budsjettert leieinntekt, økt strømsalg, høyere utleie av 
kran/maskiner. (Riggen kan avgå på kort varsel, og leieinntekt forventning fremover er usikker 
- budsjett endres tertial 2). Utgift: 1,3 mill. kroner over budsjett: 
Årsak: økte utgifter til kjøp av strøm. 
Småbåt: All inntekt faktureres i mars. Inntekt er 1 000 000 kroner mindre en budsjettforventning. 
Årsak: Fortsatt ledige plasser. Utleie av ledige plasser pågår - endelig resultat for inntekt vil komme 
i 2 tertial. Utgifter følger budsjettforventning. 
Gjestehavn: sesongen er ikke startet. Inntekt/Utgifter er periodisert til 12 mnd. Utgifter til klargjøring 
for sesong er startet. 
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53.3 Skjema 2A - Investering 

Tall i 1 000 kr Regnskap 
30.04.2018 

Opprinnelig 
budsjett 2018 

Forbruk i % 
av budsjett 

Regulert 
budsjett 2018 

Regnskap i % 
av regulert 

budsjett 2018 

Investeringer i anleggsmidler 7 907 17 300  43 404 18,22 % 

Avdrag på lån      

Avsetninger      

Årets finansieringsbehov 7 907 17 300  43 404 18,22 % 

Bruk av lånemidler  -16 300  - 42 404 0 % 

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler      

Tilskudd til investeringer  -1 000  - 1 000 0 % 

Kompensasjon for 
merverdiavgift      

Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner      

Andre inntekter      

Sum ekstern finansiering  -17 300  -43 404 0 % 

Bruk av avsetninger      

Sum finansiering 0 -17 300  -43 404 0 % 

Udekket/udisponert 7 907 469 0  0  

Prosjekt 11390 Lokalfergeleier: Kommuneplanutvalget har avslått reg. plan for Krana 
- Kolbjørnsvik. Prosjektet gjennomføres ikke som planlagt. Hvorvidt vei ned i området Krana 
kan/skal etableres er derfor usikkert. Investeringsbehovet kan dermed bli endret 
Prosjekt 11490 Nytt Verksted/ havnekontor Eydehavn er ikke startet opp. Avventer ny 
gjennomgang av Masterplan. 
2 av totalt 9 investeringsprosjekter har merforbruk og behov for økt låneopptak 
Prosjekt 11459 Kundeprosjekt/lagertelt/infrastruktur. Totalt merforbruk ca. 2 mill. kroner. 
Årsak 1: Ny trafo 690/440 V etablert av havn. Merutgift ca. 750 000 kroner. Dekker Miljøkalk og vil 
gi fremtidige besparelser ved videre utbygging Pålsodden. 
Årsak 2: Økt strømbehov rigg. Merkostnad på 1 100 000 kroner til lengre kabler, nytt 
tilkoblingspunkt + adgangskontroll til rigg. Økt finansieringsbehov på 2 mill. kroner for å dekke 
påløpt investeringskost. 
Prosjekt 11110 Småbåthavn produksjon egenproduksjon. Totalt merforbruk 273 000 kroner. 
Havn bygger egne brygger, til nye prosjekter og utskifting av eksisterende. Ledig tid benyttes til 
produksjon. Prosjektet trenger tilført 273 000 kroner for å dekke produksjonsmålet. 

53.4 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2018 
Driftsbudsjett 

Budsjettkorrigering drift gjøres tertial 2/2018 
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Investeringsbudsjett 

Prosjektnr. Investeringsbudsjettet, forslag 
til endring 

Økte utgifter / 
reduserte inntekter 

Reduserte utgifter / 
økte inntekter 

P11476 Ombygging i fiskemottak  2 800 000   

P11478 Strømsøyler Barbubukt, Kuviga og 
Bekkevik  810 000   

P11459 Lagertelt/kundeprosjekt  2 048 263   

P11030 Kjøp av arealer   906 256  

P11110 Egenproduksjon  273 993   

P11910 Økt låneopptak   5 026 000  

SUM Sum endring  5 932 256   5 932 256  

P 11476: Godkjent av Bystyret. Investerings kost ombygging 2. etg. fiskemottak Barbu til RS. 
Avventer RS retur av kontrakt. Antatt oppstart aug. 2018 dato ferdigstillelse er feb. 2019. 
P11478: Bystyret har godkjent investeringen. Anbudet er lagt ut. 
P 11459: Lager/Kundeprosjekt. Ny trafo Pålsodden (vil gi fremtidig besparelse ved utbygging 
Pålsodden), økt strømbehov rigg, tilrettelegging infrastruktur for bemannet rigg gjennomført tertial 
1. Underdekning i prosjektet på 2 mill. kroner - økt lånefinansiering. Investeringene gir løpende 
inntekter og/eller fremtidige besparelser. 
P 11030. Mindre forbruk 906 000 kroner. Prosjektet avsluttes 
P 11110: Egenproduksjon flytebrygger. Utnytter ledig kapasitet for billigere produksjon av 
flytebrygger. Behov for økt finansiering på 300 000 kroner for produksjon høst 2018 

53.5 Satsingsområder 
Arbeidsgiverstrategi 

Månedlige allmannamøter innført for bedre informasjonsutveksling. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Fokus på samhandling. Medarbeidersamtaler planlegges mai 2018 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Arbeidstidsbestemmelser og hviletid ifm. rotasjonsarbeid gjennomgått. 
Få ansatte gir høy fraværsstatistikk ved hendelser og sykemeldinger. 

Tjenester 

Havneforetaket har følgende hovedvirksomhetsområder: Industri og trafikkhavn - Rigg og 
prosjekthavn - Fiskemottak - Cruise - Småbåt - Gjestehavn. Havnestyret er kommunal myndighet 
etter lov om havner og farvann. Havneforetaket er kommunens havnefaglige organ 
Godsoverføring fra vei til sjø. Status: Løpende virksomhet 
Søke stamnetthavn status. Status: Pågår 
Fysisk sikring, overvåkning og adgangskontroll etableres. Status: under planlegging 
Prosjektstart for opprydding av forurensing på Steikeritomta. Status Oppstart plan høst 2018 
Planarbeid for ny vei fra havn utenom Eydehavn sentrum sluttføres. Status: Forsinkelser i 
planarbeidet 
Nytt verksted og nytt kontorbygg. Status: Ny gjennomgang av Masterplan 
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Cruise trafikken øker. Utvide passasje i Galtesund. Status: Oversendt KYV - prioritering ikke kjent 
Ny fiskerikai sluttføres i Barbu. Status Ferdigstilles juni 2018 - etterarbeider oppstart aug. 2018 
2 etg fiskemottaket bygges om for Redningsselskapet. Status: Kontrakt mangler - forventet 
oppstart høst 2018 
Lokalferger: Etablering av sykkelparkering og venteskur i samarbeid med AK og AA 
Fylkeskommune. Status: Ferdig juni 2018 
Krana, His området reguleres og arbeider startes opp ved endelig vedtak. Status: Reg plan avvist 
av Kommuneplanutvalget 
Småbåt: Økt bostedsattraktivitet. Ingen nye havner etableres 2018. Status: Ledig kapasitet. 
Gjestehavnen: Besøksindustri. økt sentrumsattraktivitet. Gjennomføre drifts sesong tilsvarende 
fjoråret. Status: Sesongen ikke startet 
Økonomisk resultat: Havn skal tilstrebe økonomisk overskudd og bygge opp fond. 
Status: Økte inntekter fra rigg, økt strømsalg og høyt utleie av kran. Småbåt mye ledig trekker ned.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført innen fristen 1. mai? NEI 

Internkontroll elektro gjennomført alle steder. utbedringer gjennomført. 
Formell intern vernerunder gjennomføres innen utgangen av juni for Eydehavn og Gjestehavn. 
Inspeksjon av Sandvikodden tankanlegg gjennomført 3de part. Rapport foreligger ikke pr. dato 

Dersom ikke vernerunden ble gjennomført innen 1. mai – er den planlagt/ 
gjennomført høsten 2018? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator Resultat Kommunens mål 
2018 Enhetens mål 2018 

 1. tertial 2017 1.tertial 2018   

Fravær korttid (%)  3,5   

Fravær langtid (%)  8   

Nærvær (%)   93 98 

     

Antall HMS avvik  3 2 000  

Antall Kvalitets avvik  2 2 000  

     

Årsverk antall 8,8 8,8   

Andel ansatte heltid 
(%) 20 20 40  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse (%) 88 88 70  
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Kommentarer Utvikling siste tertial Tiltak 

Fravær Langtidsskade 1 person klemskade vedkommende tilbake i jobb 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse   

53.6 Investeringer 
se gjennomgang investeringer over 

53.7 Vedtak i foretakets styre 
Tertialrapport 1/18 har frist 21 mai 18. Ordinært havnestyre er 6 juni 18. 
Tertialrapport 1/18 (denne rapport) er oversendt Havnestyret pr. mail 18 mai, med mulighet for 
kommentarer, spørsmål og innspill innen frist 21/5. Formell godkjenning gjøres i møte 6/6. 
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