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1. VEDTATT BUDSJETT 2016 
Arendal bystyre behandlet i møte 10. desember 2015 formannskapets forslag til handlingsprogram for 
2016 – 2019 – herunder budsjett 2016 (bystyresak nr 219/15). Rådmannens forslag til handlingspro-
gram/budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak. 

Bystyrets vedtak framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side 4 – 9. 

I samsvar med bystyrets vedtak er det utarbeidet nye obligatoriske hovedoversikter, jfr vedlegg 1. 
Dessuten er utarbeidet nye investeringsbudsjetter (skjema 2 B) for Arendal Eiendom KF og Arendal 
Havnevesen KF, jfr vedlegg 2, økonomisk oversikt drift og investering for Arendal kommune, jfr ved-
legg 3 og priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester, jfr vedlegg 4. 

2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 10. desember 2015 

2.1 Handlingsprogram for perioden 2016-2019 
1. Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden 2016-2019. 
2. Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2016-2019 legges til grunn for 

planlegging av den kommunale virksomhet. 

2.2 Årsbudsjett for 2016 
3. Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2016 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B. 
4. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF 

slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 
5. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet.  
6. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2016 utskrives med de til enhver tid gjelden-

de maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 
7. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 at eiendomsskatt skal skrives 

ut for alle faste eiendommer og for verker og bruk i hele kommunen for skatteåret 2016. 
a. Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige 

eiendommer settes til 7,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget.      
b. Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b at bygning som 

er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt.  
c. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer og skal fakture-

res i minst tre terminer.  
d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtat-

te skattevedtekter. 
8. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i 

vedlegg 4. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen rensean-
legg økes med 2,5 % fra kr 5,26 til kr 5,39 pr m3 inkl mva fra 1.1.2016. 

9. I henhold til forskrift om likeverdig behandling § 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige 
kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2016 (100 %-satser): 

 Kommunal sats 2016 

Ordinære barnehager: 
Driftstilskudd pr. heltidsplass for små barn 193.677 

Driftstilskudd pr. heltidsplass for store barn 94.619 

Private familiebarnehager: 
Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. heltidsplass for små barn 162.400 

Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. heltidsplass for store barn 126.600 
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 Kommunal sats 2016 

Åpne barnehager: 
6-15 timer 18.800 

16+ timer 26.700 
 
Kapitaltilskuddet for ordinære private barnehager vil fra og med 2016 graderes etter byggeår iht til følgende tabell: 
 

Byggeår Tilskuddssats pr. plass 

Til og med 2007 8.800 
2008-2010 14.100 
2011-2013 17.400 
2014-2016 18.300 
 

Det er beregnet at gjennomsnittlig kapitaltilskudd til ordinære barnehager i Arendal kommune vil være 
ca kr 9.700 pr. plass pr. år. 

 
10. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger 

på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger 
etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget 
forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunal-
sjefene. 

11. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 189 165 000 – i 2016 i sam-
svar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg 1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år.  

12. Kommunens utlån til Arendal Eiendom KF til investeringsformål belastes kommunens gjennom-
snittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i 2016. Nye lån forutsettes av-
dradd over 30 år. For lån til Arendal Havnevesen KF belastes nye lån kommunens laveste inn-
lånsrente. 

13. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 50 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For lånet 
avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år.  

14. Rådmannen gis fullmakt til å benytte inntil 200 mill. kroner av trekkrettigheten i Sparebanken Sør. 
15. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2016 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) 

avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale fore-
takene. 

16. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen balanse-
konto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til 
ekstra avdrag på opptatte investeringslån. 

17. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investerings-
budsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregn-
skapet.  

18. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2016 skal behandles av formannskapet og bystyret i 
forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. Dette gjelder både for 
kommunens eget budsjett og for foretakenes budsjetter. 

19. Ved regnskapsavslutningen forutsetter bystyret at enheter som har overskredet sin budsjettramme 
skal redusere dette i størst mulig grad ved bruk av eventuelle  disposisjonsfond. 

20. Bystyret vedtar det i 2016 utredes dimensjonering og organisering av avlastingstilbudet.  Det må 
vurderes hvorvidt man skal fortsette med to avdelinger som i dag eller om det vil være hensikts-
messig å samle avlastingen på Fagerheim.  

21. Bystyret vedtar å utrede framtidig behov for nye lokaler til kjøkken og vaskeri. 
22. Bystyret vedtar å innføre ikke-rullerende arbeidsplaner på 26 uker og tredelt ferie for ansatte i 

døgnkontinuerlig drift/turnus.  
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23. Bystyret vedtar å be rådmannen arbeide videre med innsparingstiltakene nevnt under overskriften 
”Alternativt” i kap 6 med sikte på opprettelse av flere korttidsplasser i løpet av 2016.  

24. Bystyret vedtar endringer i nattpatruljen slik at ansatte i nattpatruljen skal kjøre sammen i perioden 
mellom 24.00 og 05.00, og ikke hele nattevakten som nå.   

25. Bystyret vedtar at nåværende ordning vedrørende bonus og ekstra fridager for ansatte som arbei-
der etter fylte 62 år, opphører. Allerede inngåtte avtaler om seniortiltak løper til vedkommende går 
av med pensjon. 

26. Bystyret vedtar videre at midler som frigjøres ved at ansatte går ut av ordningen med seniortiltak, 
benyttes til å øke antall lærlingplasser i kommunen. 

Vedtatt endringsforslag: 

Endringer i investeringsbudsjettet 

 2 016 2 017 2 018 2 019 

Turløype         2 000 000            -7 500 000  -9 500 000    
Opparbeidelse Langbryggen       -4 500 000            -2 500 000    
Kirker           -250 000               -250 000      -250 000  -250 000  

 
Kunstgress Moltemyr         3 800 000     
Ellengård       -7 500 000          -17 000 000      
Ny Roligheden       15 000 000           85 000 000  60 000 000   
Nybygg legevakte/KØH       -1 000 000            -2 000 000  -20 000 000  -30 000 000  
Eiendomsutviklingsprosjekter   -5 000 000  -5 000 000  
Enøk tiltak       -5 000 000  
   
Fergekai lokalferger       -2 000 000             1 000 000  1 000 000    
Pollen sentrumskaier       -1 000 000             1 000 000    
Barbu fiskemottak kai     -10 500 000          -10 500 000  -1 500 000    
Flytebrygger            200 000    -300 000  
Teknisk utstyr       -1 000 000            -1 000 000    -2 500 000  
Kjøp av areal         7 300 000            -3 000 000   
Eydehavn offshore infrastruktur         2 000 000        
Nytt kontorbygg       -3 000 000             3 000 000            1 000 000   
Ny verkstedløsning       -1 000 000        
Marian anlegg Barbu            550 000     

 
Sum           -900 000  49 250 000  22 750 000  -43 050 000  

 
Kommentarer investeringsbudsjettet 
Den nye handlingsregelen vedrørende låneramme tilsier at det må prioriteres strengt. Mange prosjek-
ter som vi ser behovet for har vi dessverre ikke funnet plass til.  
Arbeidet med ny Roligheten skole skal fortsette i 2016 og ny skole skal stå ferdig våren 2019. An-
budsdokumentet for Roligheten skole utformes slik at det er rom for forhandlinger på sammen måte 
som det ble gjort på Stuenes. Det settes av 260 mill. kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet. 

Rådmannen foreslår kr 19,3 mill til turløype på Myra i forbindelse med utbygging av Sam Eyde VGS. 
Vi reduserer dette beløpet med kr 15 mill. Bystyret ber rådmannen inngå forhandlinger med Aust-
Agder fylkeskommune med mål om å få mest mulig turløype for det resterende beløp, kr 4,3 mill, pluss 
eventuelle tilskudd. 



Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016 - 2019                                                                 Arendal kommune | 2015   

7 

 

Investeringer til ny legevakt/KØH er tatt ut, fordi det må avklares om legevakten kan fortsette i hen-
siktsmessige lokaler på sykehuset. Rådmannen bes gå i dialog med sykehuset med sikte på å skape 
bedre løsninger for legevakten/KØH. Den framtidige løsning skal ikke føre til redusert virksomhet på 
sykehuset vårt. 

Vi forstår behovet for samlokalisering av Ellengård dagsenter, men finner ikke rom for en investering 
nå. Leie av nye felles lokaler, kombinert med andre tiltak, bør gjøre det mulig å finne en tilfredsstillen-
de løsning. Vi oppfordrer rådmannen til å finne en løsning på dette innenfor gitt budsjettramme, ved å 
leie nye lokaler.  

Vi forstår behovet for å bygge Drømmenes hus, men finner ikke rom for denne investeringen nå. 
Rådmannen bes om å samlokalisere de tre tjenestene i et dertil egnet bygg, innenfor budsjettramme-
ne. 

Kunstgressbanen på Moltemyr må innarbeides i prioriteringslisten over spillemidler. Dette er et leve-
kårstiltak. 

Det foreslås en ny handlingsregel. Fra 2017 vil vi sette noe av inntektene fra Agder Energi på fond. 
Fondet benyttes til investeringer eller nedbetaling av lån. 

Endringer i driftsbudsjettet 
Endringer driftsbudsjett  2 016 2 017 2 018 2 019 

Ferieavvikling omsorg redusert 
kostnad      1 000 000       1 000 000       1 000 000       1 000 000  

Levekårsenheten redusert 
kostnad         460 000          550 000          550 000          550 000  

Koordinerende enhet redusert 
kostnad         675 000          750 000          750 000          750 000  

Hjemmebaserte- tjenester redusert 
kostnad      1 100 000       1 250 000       1 250 000       1 250 000  

Institusjon redusert 
kostnad      1 280 000       1 280 000       1 280 000       1 280 000  

Nav redusert 
kostnad      1 000 000       1 000 000       1 000 000       1 000 000  

Planlegge sykehjem økt  
kostnad            -50 000           -50 000         -100 000  

Eksternevaluering barnevern økt  
kostnad        -250 000     

Foreldrenettverk (Tidlig inn-
sats 2023) 

økt  
kostnad          -50 000           -50 000           -50 000           -50 000  

Kilden/Marka Fritidsklubb         -100 000         -100 000         -100 000         -100 000  

Renteøkning økt  
kostnad            35 000         -580 000      -3 300 000      -2 900 000  

Økt rammetilskudd økt 
 inntekt        5 500 000     14 000 000     16 500 000  

Økt FDV Roligheden økt 
kostnad        -1 000 000  

Reduserte driftsinntekter  
Agder E til investering 

redusert 
inntekter       -5 000 000    -11 000 000    -13 000 000  

Forventet kutt omsorg      -5 000 000      -5 330 000      -5 330 000      -5 330 000  
Justering mot fond         -150 000         -220 000           150 000  
Sum                     -                       -                       -                       -    

 
Arbeidsgiverpolitikk 
Fra 1.1.16 vil seniortiltakene for nye seniorer bestå av 10 fridager. Administrasjonsutvalget holdes 
orientert om hvordan den nye ordningen virker.  

Omsorg 
Bystyret ønsker ikke å innføre ikke-rullerende arbeidsplan på 26 uker i alle omsorgsenheter fra 1.1.16, 
men ber rådmannen iverksette to piloter med slike arbeidsplaner i 2016, slik at erfaringene kan legges 
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til grunn for fremtidige budsjettarbeid. Løsningen bør gi god tjenesteyting, bidra til større stillinger og 
være kostnadsbesparende. Fagforeningene må involveres.  

Bystyret ber rådmannen og fagforeningene finne fram til en ferieavvikling som gir god kvalitet på tje-
nestene og økonomiske besparelser, herunder minst mulig bruk av vikarbyrå.  Tiltakene bør gi en 
besparing på en million kroner årlig. Administrasjonsutvalget informeres i møtet den 17. februar om 
hvilke løsninger som en har kommet fram til. 

Bystyret ber rådmannen iverksette de alternative sparetiltak som er omtalt på side 48, med to unntak. 
Funksjonshemmede beholder kr 200.000 siden Ellengård dagsenter har blitt tatt ut som investering, 
beløpet kan hjelpe for å samle tjenestene. Videre beholdes 0,5 årsverk på cafeen på Bjorbekktunet. 

Nattpatruljen: I dag benyttes 3 biler, seks medarbeidere er på jobb. Praksis i dag er at det alltid er to 
medarbeidere i hver bil. Bystyret gir sin tilslutning til at noen pasienter kan betjenes av en medarbeider 
fram til kl. 24 og etter kl 05 forutsatt at hjemmesykepleieren er kjent med vedkommende bruker og at 
det ellers vurderes som forsvarlig. Vi innfører da en praksis som andre kommuner har, der noen biler 
har to medarbeidere mens andre biler opererer en medarbeider. Ansattes sikkerhet skal ivaretas. 
Ordningen evalueres. 

For å skape trygghet om at kommunen leverer gode barnevernstjenester ber vi rådmannen forberede 
en eksternevaluering av tjenesten. Et mandat bør foreligge i januar 2016. 

Vi vil styrke skole-hjem samarbeidet i arendalsskolen. Det bør etableres foreldrenettverk ved alle klas-
ser i grunnskolen. Første skritt er å få på plass foreldrenettverk for alle nye klasser. Kommune bør 
samarbeide med politiet om dette.  

Vedtatt tilleggsforslag: 
En prioritert oppgave i denne perioden er å stimulere til vekst og nyetablering i næringslivet og skape 
flere arbeidsplasser. Kommuneplanrevisjonen skal vektlegge og tilrettelegge arealer/tomter for næ-
ringsvirksomhet. 

For å sikre rimelige boliger for våre innbyggere ber vi rådmannen utarbeide en modell for sosial bolig-
bygging for ulike grupper. Dette arbeidet bør starte nå og bystyret får en sak om dette innen somme-
ren 2016. 

Vi ønsker å klargjøre hvilke arealer som kan bygges ut langs kystlinjen og hvilke arealer som ikke skal 
nedbygges. Rådmannen bør starte arbeidet og gi bystyret et forslag i løpet av 2016. 

Det er viktig å sikre gode friluftsområder i hele kommunen. Dette innbefatter at det arbeides med en 
markagrense. Det forutsettes at arbeidet med å revidere grønnstrukturplanen startes opp i 2016.  
 
Stedbundne næringer som jord og skogbruk må gis muligheter til å utvikle seg i takt med utviklingen i 
samfunnet.  

Det skal aktivt arbeides med areal og transportsystemet i og rundt Arendal i samarbeid med nabo-
kommunene. Dette handler om miljø, sykkel, kollektivtransport, ferge og bil. For å få realisert dette må 
vi få på plass en bypakke. 

Kommunens system for vurdering og tildeling av omsorgstjenester må gjennomgås. Dette arbeidet bør 
starte nå og bystyret bør få en sak om dette i løpet av 2016. 

Mennesker med rusavhengighet, ofte i kombinasjon med psykiske problemer, møter både stigmatise-
ring og dårlig koordinerte helse- og sosialtjenester. Bystyret ber om en sak som viser vei til nye og mer 
helhetlige løsninger, hvor både spesialist- og kommunehelsetjenesten, andre offentlige enheter, samt 
frivillige organisasjoner inkluderes. Rådmannen bes om å arbeide fram løsninger i samråd med komi-
teen. 

Bystyret vil at komiteen for helse, omsorg og levekår skal lede planleggingen av et nytt bo- og om-
sorgssenter(sykehjem/demenslandsby), slik at det kan realiseres i neste periode. Kommuneplan-
utvalget må tilrettelegge arealer til formålet. Bystyret ser for seg stegvis utarbeidelse av et konkret 
forslag. I løpet av det første halvåret i 2016, og før et eventuelt salg, bør det klargjøres om Fløyheia 
skal benyttes til omsorgsformål. 

Dagens barneskolestruktur skal bestå. Vi ønsker en gjennomgang av ungdomsskole-strukturen og vil 
ha en sak til bystyret om dette. Oppvekstkomiteen følger arbeidet.  



Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016 - 2019                                                                 Arendal kommune | 2015   

9 

 

Vi vil satse på Arendal som realfagskommune. Dette må gjøres i et samspill mellom folkevalgte, admi-
nistrasjon og lærere i barnehage og skole. I tillegg må Vitensenteret kobles tett på denne satsingen. 
Oppvekstkomiteen skal følge opp denne satsingen gjennom jevnlige oppdateringer. 

Vi vil ha sterkt fokus på integreringsarbeidet i kommunen. Krisen i verden utfordrer oss til å tenke nytt 
omkring hvordan vi skal løse dette spørsmålet. Bystyret bør i løpet av 2016 få til behandling en «inte-
greringspakke» som tar for seg konkrete tiltak for å bedre integreringen i Arendal. Barnehage, skole 
(især mottaksskolene), voksenopplæringen, flyktningekontoret, Med hjerte for Arendal og NAV er vik-
tige bestanddeler i dette arbeidet. Komiteene følger opp dette arbeidet. 

Den internasjonale situasjon med flyktninger gjør at Arendal kommune bør vurdere selv å opprette og 
drifte asylmottaksplasser. Det må bygges videre på den kompetansen som kommunen har, erfaringer 
fra tidligere mottak på Hove og de lovnader og føringer som er lagt fra sentralt hold.  

Kommunen bør ta et større ansvar for at flere ungdommer får lærlingeplass ved selv å opprette flere 
slike plasser og stimulere andre til å gjøre det samme. Det bør settes krav til leverandører om at de 
har lærlinger. 

Når det gjelder det økonomisk årshjulet forventes det god samhandling innad i hele kommunekonser-
net. I fremtidige budsjettfremlegg bør både netto- og bruttoinvesteringer fremkomme, samt spillemidler 
og annen finansiering.  VA-investeringer bør skilles ut i egen tabell.  Skjema 1B bør vise de største 
faktiske endringene. Det er ønskelig at rådmannen lager et excel-ark i forhold til investeringsbudsjettet 
som partiene kan bruke i budsjettarbeidet. 

I all kommunal virksomhet er det viktig å jobbe for at miljøkonsekvensene blir minst mulig. Derfor vil vi 
at all saksutredning skal vurdere miljømessige konsekvenser og dette skal tydeliggjøres i saksfremstil-
lingene til de politiske organer. 

Ordføreren i Arendal kommune skal ta kontakt med omkringliggende kommuner for å få avklart den 
enkelte kommunes ønske om samtaler, i forhold til kommunestruktur. 

Eldrerådet, Rådet for mennesker med funksjonshemninger og Innvanderrådet bør hvert år i mai-juni få 
anledning til å informere bystyret om sin virksomhet. Dette ved at hvert råd får 20 min. på en komite-
dag. (Vedtektene til Ungdommens bystyre regulerer kontakten med politiske organer.) 

Bystyret ønsker å få utredet konsekvensene av redusert bilbruk i sentrum. 

Over 10 % av barna i Arendal er definert som fattige. Bystyret vil også følge opp arbeidet med fritids-
tilbud og ferier for barn fra ressurssvake familier. 

Arendal kommune og de ansatte har gjort et fantastisk arbeid med prosjektet hverdagsrehabilitering. 
Helhetlig tankegang med tidlig innsats har gitt svært gode resultater. Vi ønsker å overføre denne tan-
ken til arbeidet innen rus og psykiatri og til hjemmesykepleietjenester forøvrig, hvor vi mener at den 
samme helhetlige filosofien vil gjøre seg gjeldene. Kommunalsjefen for Helse og Omsorg utfordres 
sammen med sine medarbeidere til å presentere en plan for et slikt arbeide for bystyret i løpet av førs-
te halvår 2016. Det har vært samtaler med Helse og omsorgsdepartementet for å sette i gang et pilot-
prosjekt av betydelig størrelse i Arendal kommune. Dette arbeidet må vektlegges i betydelig grad. 

Bystyret vil at det utarbeides en plan for hvordan antall lærlinger kan økes til 3 pr. 1000 innbyggere.  
Det utgjør ca. 130 lærlinger. Det bør gis prioritet til økt antall lærlinger innen helse og omsorg der  
behovene i fremtiden antas å være størst. 
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3. VEDLEGG 

Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter 

Skjema 1 A - Til fordeling drift 
Konto Tekst Budsjett 2016 Oppr vedtatt 

budsjett 2015 
Regnskap 

2014 
LN100 Skatt på inntekt og formue -1 059 464 000 -1 006 045 000 -938 269 316 

LN110 Ordinært rammetilskudd -1 082 690 000 -1 038 500 000 -1 043 227 000 

LN120 Skatt på eiendom -109 400 000 -100 900 000 -101 721 390 

LN130 Andre direkte eller indirekte skatter -300 000 -325 000 -342 392 

LN140 Andre statlige overføringer -104 653 800 -100 296 000 -114 331 880 

LN145 Sum frie disponible inntekter -2 356 507 800 -2 246 066 000 -2 197 891 978 
LN150 Renteinntekter og utbytte -119 498 000 -128 600 000 -140 257 123 

LN160 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 113 869 000 108 100 000 130 249 091 

LN170 Avdrag på lån 100 770 000 102 800 000 91 402 897 

LN175 Netto finansinntekter/-utgifter 95 141 000 82 300 000 81 394 865 
LN180 Til dekn. av tidl. års regnskapsmessige merfobr. 51 900 000 0 0 

LN190 Til ubundne avsetninger 1 630 000 1 480 000 0 

LN200 Til bundne avsetninger 300 000 325 000 22 885 169 

LN220 Bruk av ubundne avsetninger -1 391 200 -1 098 200 -4 521 916 

LN230 Bruk av bundne avsetninger -18 212 000 -23 847 000 -39 545 500 

LN235 Netto avsetninger 34 226 800 -23 140 200 -21 182 248 
LN240 Overført til investeringsregnskapet 1 500 000 500 000 2 537 976 

 Korreksjoner 112 393 000 35 554 200 75 832 256 

LN245 Til fordeling drift -2 113 247 000 -2 150 852 000 -2 059 309 129 
LN250 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 113 247 000 2 150 852 000 2 115 235 616 

 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 55 926 487 
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Skjema 1 B - Netto driftsrammer pr enhet 
Enhet 

nr Enhet navn Budsjett 2016 Oppr vedtatt 
budsjett 2015 

Regnskap 
2014 

03 Infrastruktur og geodata -37 683 000 -42 654 000 -32 745 934 

06 Kulturenheten 60 474 000 95 064 000 90 779 984 

10 Brann 29 143 000 26 771 000 27 897 847 

16 Innovasjon og kompetanse 16 937 000 12 573 000   

17 Levekår 143 781 000 155 008 000   

18 Spesialpedagogiske tjenester 35 860 000 37 376 000   

19 Vitensenteret 3 421 000 3 134 000   

23 Arendal voksenopplæring 15 557 000 13 540 000 13 925 222 

25 Birkenlund skole 30 886 000 41 040 000 40 066 680 

27 Asdal skole 50 753 000 61 993 000 59 614 511 

28 Stuenes skole 30 620 000 44 796 000 40 314 239 

29 Nedenes skole 29 143 000 35 070 000 33 472 163 

30 Stinta skole 38 492 000 49 367 000 47 636 656 

32 Roligheden skole 32 951 000 40 856 000 39 720 456 

33 Hisøy skole 31 011 000 34 320 000 37 382 616 

36 Eydehavn skole 9 971 000 12 948 000 13 338 142 

37 Flosta skole 8 915 000 11 803 000 12 063 115 

41 Moltemyr skole 32 790 000 38 839 000 37 896 854 

42 Myra skole 16 583 000 19 020 000 19 191 144 

44 Nesheim skole 8 876 000 10 964 000 10 732 889 

46 Rykene Skole 13 392 000 14 624 000 11 618 873 

47 Sandnes skole 16 379 000 18 728 000 17 936 981 

50 Strømmen oppvekstssenter 17 521 000 21 948 000 23 674 454 

53 Tromøybarnehagene 9 698 000 10 931 000 13 430 948 

54 Hisøy barnehageenhet 11 190 000 12 109 000 13 205 972 

55 Barnehager Sentrum Øst 8 955 000 10 106 000 13 170 852 

56 Stinta barnehageenhet 11 964 000 13 286 000 15 299 857 

57 Jovannslia/Lia barnehage 12 843 000 13 795 000 16 800 058 

63 Øyestad barnehageenhet 13 152 000 13 311 000 12 070 598 

70 Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og 
omsorg 73 661 000 87 620 000 61 136 201 

72 Enhet Funksjonshemmede 115 653 000 108 845 000 114 136 897 

73 Enhet Hjemmebaserte tjenester 175 139 000 172 284 000 197 848 188 

74 Enhet Institusjoner 169 985 000 168 861 000 176 692 466 

75 Nav-Arendal 73 518 000 71 847 000 73 601 657 

76 Østre Agder Krisesenter 4 668 000 4 237 000 3 992 622 

77 Østre Agder 12 350 000 1 848 000 0 

80 Legevakten 10 005 000 9 716 000 9 448 354 

88 Rådmannen m/stab 774 693 000 648 649 000 481 180 642 

 Sum avviklede  enheter   46 279 000 368 703 414 

 Sum enheter 2 113 247 000 2 150 852 000 2 115 235 616 
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Skjema 2 A - Investeringsbudsjett 

Konto Tekst Budsjett 2016 Oppr vedtatt 
budsjett 2015 

Regnskap 
2014 

LN100 Investeringer i anleggsmidler 158 550 000 174 270 000 289 457 277 

LN110 Utlån og forskutteringer 103 950 000 172 620 000 302 026 585 

LN115 Kjøp av aksjer og andeler 1 000 000   999 289 

LN120 Avdrag på lån 10 000 000 9 000 000 47 168 530 

LN125 Dekning av tidligere års udekket     54 352 550 

LN130 Avsetninger 2 000 000 2 000 000 9 132 622 

LN135 Årets finansieringsbehov 275 500 000 357 890 000 703 136 854 

LN140 Bruk av lånemidler -234 005 000 -297 336 000 -619 059 951 

LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 000 000 -2 000 000 -2 601 185 

LN160 Tilskudd til investeringer -3 400 000 -400 000 -1 870 000 

LN165 Kompensasjon for merverdiavgift -10 370 000 -14 654 000 -6 285 521 

LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -21 925 000 -39 700 000 -42 779 734 

LN180 Andre inntekter -500 000 0 -700 769 

LN185 Sum ekstern finansiering -272 200 000 -354 090 000 -673 297 159 

LN190 Overført fra driftsregnskapet -1 500 000 -500 000 -2 537 976 

LN200 Bruk av avsetninger -1 800 000 -3 300 000 -27 304 691 

LN210 Sum finansiering -275 500 000 -357 890 000 -703 139 825 

LN215 Udekket/Udisponert 0     
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Skjema 2 B - Brutto investeringsutgifter 
Brutto investeringer Arendal kommune  2016 2017 2018 2019 

Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reasfaltering  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Asfaltering grusveger 500 000 500 000 0 0 

Trafikksikkerhetstiltak 1 000 000 2 500 000 0 0 

Landmålerutstyr 100 000 0 200 000 0 

Adressering 100 000 100 000 100 000 100 000 

Parkeringsautomater 150 000 250 000 150 000 150 000 

Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser  300 000 500 000 300 000 500 000 

Forvaltningsprogram veilys 300 000 0 0 0 

Utskifting av lysarmaturer 1 500 000 0 0 0 

Opprustning av bruer 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Transporttjenesten - buss 0 850 000 0 0 

Traktor park/idrett 700 000 0 0 0 

Maskinkjøp park/idrett 300 000 0 300 000 0 

Lekeplassutstyr 500 000 0 500 000 0 

Tilrettelegging friområder 500 000 0 500 000 0 

Arendal by- og regionhistorie 2 100 000 600 000 600 000 600 000 

Kunstarena Torbjørnsbu Gruver  3 600 000 0 0 0 

Turløyper Sør Amfi 300 000 2 000 000 2 000 000 0 

IKT- skoler og barnehager 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Kunstgress Moltemyr  3 800 000 0 0 0 

Infrastruktur Barbu bukt  3 750 000 0 0 0 

Infrastruktur Kunskapshavna del 3  0 9 300 000 16 000 000 0 

Kaifront del av GS 8 500 000 0 0 0 

Miljøtiltak Kittelsbukt 5 800 000 0 0 0 

Kirkegårder 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Kirker 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

Utstyr omsorgsenhetene 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 

IKT-utstyr omsorg 4 000 000 0 0 0 

Desentrale musikkbinger 0 500 000 500 000 0 

Renovasjonsbeholdere - nedgravde 500 000 500 000 500 000 500 000 

Fornyelse ledningsanlegg 75 000 000 50 000 000 55 000 000 55 000 000 

Forsterkning hovedanlegg/forbedr renseprosesser 25 000 000 25 000 000 30 000 000 30 000 000 

Utbygging nye utb.områder 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Sum brutto investeringer AK 158 050 000 111 850 000 125 900 000 105 100 000 
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Vedlegg 2: Økonomiske oversikter  

Økonomisk oversikt drift 
Konto Tekst Budsjett 2016 Oppr vedtatt 

budsjett 2015 Regnskap 2014 

LN100 Brukerbetalinger -97 553 400 -99 006 781 -102 524 920 

LN110 Andre salgs- og leieinntekter -290 760 000 -266 404 000 -275 500 741 

LN120 Overføringer med krav til motytelse -300 933 632 -269 274 019 -333 017 842 

LN130 Rammetilskudd -1 082 690 000 -1 038 500 000 -1 043 227 000 

LN140 Andre statlige overføringer -104 653 800 -100 296 000 -114 331 880 

LN150 Andre overføringer -6 620 000 -3 705 000 -7 119 438 

LN160 Inntekts- og formuesskatt -1 059 464 000 -1 006 045 000 -938 269 316 

LN170 Eiendomsskatt -109 400 000 -100 900 000 -101 721 390 

LN180 Andre direkte og indirekte skatter -300 000 -325 000 -342 392 

LN185 Sum driftsinntekter -3 052 374 832 -2 884 455 800 -2 916 054 919 
LN190 Lønnsutgifter 1 455 562 281 1 408 054 501 1 378 094 433 

LN200 Sosiale utgifter 382 775 500 362 031 879 396 958 716 

LN210 Kjøp av varer og tj.  inngår i komm. tj.prod. 319 042 551 285 946 100 309 941 204 

LN220 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod. 716 052 200 701 227 200 685 089 257 

LN230 Overføringer 164 098 500 161 342 320 250 270 664 

LN240 Avskrivninger 58 000 000 58 000 000 63 717 266 

LN250 Fordelte utgifter -43 812 000 -24 206 000 -39 031 661 

LN255 Sum driftsutgifter 3 051 719 032 2 952 396 000 3 045 039 879 
LN256 Brutto driftsresultat -655 800 67 940 200 128 984 960 
LN260 Renteinntekter og utbytte -119 498 000 -128 600 000 -140 257 123 

LN270 Mottatte avdrag på lån -72 272 000 -69 660 000 -72 115 800 

LN275 Sum eksterne finansinntekter -191 770 000 -198 260 000 -212 372 923 
LN280 Renteutgifter og låneomkostninger 113 869 000 108 100 000 130 249 091 

LN290 Avdrag på lån 100 770 000 102 800 000 91 402 897 

LN300 Utlån 60 000 60 000 24 000 

LN305 Sum eksterne finansutgifter 214 699 000 210 960 000 221 675 988 
LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner 22 929 000 12 700 000 9 303 065 
LN310 Motpost avskrivninger -58 000 000 -58 000 000 -63 717 266 

LN315 Netto driftsresultat -35 726 800 -33 176 800 74 570 759 
LN330 Bruk av disposisjonsfond -1 391 200 -1 098 200 -4 521 916 

LN340 Bruk av bundne fond -18 212 000 -23 847 000 -39 545 500 

LN355 Sum bruk av avsetninger -19 603 200 -24 945 200 -44 067 417 
LN360 Overført til investeringsregnskapet 1 500 000 500 000 2 537 976 

LN370 Avsatt til dekn. av tidl. års regnsk. merforbr. 51 900 000   0 

LN380 Avsatt til disposisjonsfond 1 630 000 1 480 000 0 

LN390 Avsatt til bundne fond 300 000 325 000 22 885 169 

LN395 Sum avsetninger 55 330 000 2 305 000 25 423 145 

LN410 Regnskapsmessig merforbruk/  
mindreforbruk 0 0 55 926 487 
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Økonomisk oversikt investering  
Konto Tekst Budsjett 

2016 
Oppr vedtatt 
budsj 2015 

Regnskap 
2014 

LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom   0 -601 185 

LN04 Andre salgsinntekter -500 000 0 -700 769 

LN05 Overføringer med krav til motytelse -11 925 000 -30 700 000 -8 164 586 

LN05A Kompensasjon for merverdiavgift -10 370 000 -14 654 000 -6 285 521 

LN06 Statlige overføringer -3 400 000 -400 000 -570 000 

LN07 Andre overføringer   0 -1 300 000 

LN09 Sum inntekter -26 195 000 -45 754 000 -17 622 060 
LN11 Lønnsutgifter 2 100 000 0 1 739 744 

LN12 Sosiale utgifter   0 102 551 

LN13 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e 153 200 000 170 770 000 278 029 257 

LN14 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod   0 296 498 

LN15 Overføringer 3 250 000 3 500 000 9 289 227 

LN16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter     2 971 

LN18 Sum utgifter 158 550 000 174 270 000 289 460 249 
LN20 Avdragsutgifter 10 000 000 9 000 000 47 168 530 

LN21 Utlån 105 650 000 172 620 000 302 026 585 

LN22 Kjøp av aksjer og andeler 1 000 000 0 999 289 

 Dekn av tidligere års regn.skapsmessige merforbruk   0 54 352 550 

LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond 2 000 000 2 000 000 6 276 673 

LN24 Avsetninger til bundne fond     2 855 949 

LN26 Sum finansieringstransaksjoner 118 650 000 183 620 000 413 679 577 
LN27 Finansieringsbehov 251 005 000 312 136 000 685 517 765 
LN29 Bruk av lån -235 705 000 -297 336 000 -619 059 951 

LN30 Mottatte avdrag på utlån -10 000 000 -9 000 000 -34 615 148 

LN31 Salg av aksjer og andeler -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

LN32 Overføringer fra driftsregnskapet -1 500 000 -500 000 -2 537 976 

LN34 Bruk av ubundne investeringsfond -1 800 000 -1 800 000 -27 304 691 

LN35 Bruk av bundne fond   -1 500 000   

LN37 Sum finansiering -251 005 000 -312 136 000 -685 517 765 
LN38 Udekket/udisponert       
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Vedlegg 3: Investeringsbudsjett kommunale foretak  

Skjema 2 B - Brutto investeringsbudsjett Arendal Eiendom KF 
Brutto investeringer Arendal Eiendom KF 2016 2017 2018 2019 

Tiltak oppvekst inkl inneklima 3 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Tiltak omsorgsenheten samlet 4 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Myndighetskrav/lovpålagt kommunale bygg 3 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Tiltak kultur- og idrettsbygg samlet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Asdal ressurssenter 4 000 000 0 0 0 

Roligheten - ny skole 15 000 000 85 000 000 75 000 000 85 000 000 
Planlegg/bygging nye øvings/prod.lokaler/ny 
kulturskole 0 0 0 500 000 

Bomuldsfabriken - inneklima, oppgradering lys 300 000 0 0 0 

Madshaven to boenheter 0 3 900 000 0 0 

Garasjer/carport hjemmesykepleie 1 000 000 1 000 000 0 0 

Transportmidler (miljøvennlige) 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 

IKT utstyr/programvare 0 100 000 0 100 000 

ENØK-tiltak 4 000 000 2 000 000 5 000 000 0 

Fjellsikring 500 000 500 000 500 000 500 000 

Kjøp av boliger 3 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 

Arendal øst bofellesskap 10 000 000 0 0 0 

Gamle rådhus  2 000 000 0 0 0 

 Eiendomsutviklingsprosjekter 5 000 000 5 000 000 0 0 

Ladestasjon el-biler ( AE sitt forslag) 200 000 0 0 0 

Kjøp av næringstomter inkl Heftingsdalen ifm E18 5 000 000 3 000 000 3 000 000 0 
Tilleggskapasitet fulle skoler/Ny ungdomsskole-
struktur 3 500 000 0 0 0 

Brutto investeringer AE 66 500 000 120 500 000 107 500 000 110 100 000 
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Skjema 2 B - Brutto investeringsutgifter Arendal Havnevesen KF 
Brutto investeringer Arendal Havn KF 2016 2017 2018 2019 

Fergekai lokalferger 0 2 000 000 2 000 000 0 

Pollen oppgradering 0 1 000 000 0 0 

Rådhusbrygga 0 0 5 000 000 3 000 000 

Kommunale brygger 0 1 000 000 0 1 000 000 

Flytebrygger (egenproduksjon) 500 000 300 000 300 000 0 

Teknisk utstyr 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Ny gjestehavn og flytende badeanlegg 2 000 000 0 0 500 000 

Kjøp av areal  10 300 000 3 000 000 0 0 

Eydehavn nytt/flytting kontorbygg 2 000 000 3 000 000 1 000 000 0 

Ny offshor infrastruktur - tas ut - skrives i tekst 2 000 000 0 0 0 

Ny verkstedløsning 1 000 000 0 0 0 

Marina anlegg Barbu 1 300 000 0 0 0 

Utvidelse fiskebutikk 750 000 0 0 0 

Lagertelt 3 300 000 0 0 0 

Sum 24 150 000 10 800 000 9 300 000 5 000 000 
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Vedlegg 4: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester 

Kirkeverge 
GRAVFESTEAVGIFT 

 2015 2016 Økning Merknad 
Festeavgift for 10 år 2000 3000 50%  

Kremasjon innbyggere fra Arendal 0 0 -  

Kremasjon innbyggere ikke fra Arendal 5000 5000 -  

Kultur 
ARENDAL OG OMEGN SKØYTEBANE 

Økningen gjelder fra neste sesong - fra november 2016 
Enkeltbillett familie 80 90 13% 2 voksne og 2 barn 

Enkeltbillett voksne over 16 år 40 50 25%  

Enkeltbillett barn 20 20 -  

Sesongkort voksne over 16 år 700 700 -  

Sesongkort barn 350 350 -  

Leie av skøyter 50 50 - Pr. gang 

Sliping av hockeyskøyter 50 50 - Pr. gang 

Sliping av lengdeløpskøyter 100 100 - Pr. gang 
 

BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG 

Lag og foreninger  Gratis  Vedtatt av bystyret 20.06.2013 

Kommersielle/private/utenbys: 
Grupperom/klasserom ol inntil 100 m2 150/time 150/time - 2250/døgn  (2015) 

Gymsaler ol inntil 300m2 200/time 200/time - 3000/døgn  (2015) 

Idrettshaller/utendørsanl. 300 m2 250/time 250/time - 3750/døgn  (2015) 

Spesialrom (musikkrom, kjøkken ol) 150/time 150/time - 2250/døgn  (2015) 

Svømmebasseng 12,5 m 250/time 250/time - 3750/døgn  (2015) 

Svømmebasseng 25 m 300/time 300/time - 4000/døgn  (2015) 

Depositum nøkler 500 500 -  
 

BIBLIOTEK 

Purregebyr voksne 50 50 -  

Purregebyr barn 20 20 -  
 

KULTURSKOLE 

All økning innføres fra skoleåret 2016-2017 

Vokal-/instrumentundervisning 1850 1900 3 % Pr. halvår 25% søskenmod. og ved 
deltakelse på flere aktiviteter 

Visuell kunst 1850 1900 3 % -”- 
Scenekunst/drama 1850 1900 3 % -”- 
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KULTURSKOLE 

 2015 2016 Økning Merknad 

Rytmisk samspillgruppe 500 515 3 % Ved salg av en klokketime  pr. uke 
pr. halvår 

Aktivitetsgrupper på Helsestasjonen og 
institusjoner 5550 5700 3 % Ved salg av en klokketime  pr. uke 

pr. halvår 
Leie av instrument  420 430 2 % Pr. halvår (Eks moms) 
Dirigenttjenester skolemusikkorps    75% av reelle lønnsutgifter 
Søskenmoderasjon/deltakelse i flere 
aktivteter 25% red. 25% red   

Instruktørtjenester aspirantkorps, 
juniorkorps, Arendals Unge Strykere en 
klokketime pr uke  

5550 5700 3 % Pr. halvår 

Dirigenttjenester voksenaktiviteter    90% av reelle lønnsutgifter 
 

SVØMMING – STINTA SVØMMEHALL 

Barn under 16 år 20 - - Pr. gang 

Pensjonister/studenter 30 - - Pr. gang 

Pensjonister/studenter 250 - - Klippekort 10 klipp 

Voksen 40 - - Pr. gang 

Voksen 300 - - Klippekort 10 klipp 
 

BEVILLNINGSGEBYR 

Skjenkebevilling – minstegebyr pr år - 4400 -  
Salgsbevilling – minstegebyr pr år - 1480 -  
En enkelt bestemet anledning - 4400 -  
Liten enkeltanledning - 700 -  
Ambulerende skjenkebevillling pr år - 310 -  
 

GEBYR FOR PRØVER 

Kunnskapsprøven - 400 -  Pr. prøve 
Etablererprøven  - 400 -  Pr. prøve 
 

VITENSENTERET SØRLANDET 

Barn u/2 år Gratis Gratis     

Barn  90 90 - 1-15 år 

Voksen 90 90 -   

Familie 250 250 - 3 personer 

Familie  320 320 - 4 personer 

Famlie 390 390 - 5 personer 

Familie 460 460 - 6 personer 

Student, honnør, vernepliktig 80 80 -   

Skoleelev i undervisning 1 t 60 60 - Lærer som følger klasse er gratis. 
Minstepris kr. 720 

Skoleelever i undervisning + utstilling 2 t 80 80 -   

Barnehagekort  2500 2500 -   
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VITENSENTERET SØRLANDET 

 2015 2016 Økning Merknad 
Årskort barn 360 360 -   

Årskort voksen 360 360 -   

Årskort familie (2+2) 1440 1440 -   

Fødselsdag 190 190 - Pr. person. Min kr 1900 arr.(2015) 

Lokal leie 
LEIE AV LOKALER – ARENDAL BIBLIOTEK 

Auditoriet innenbys lag 200 250 25 % Pr. time tillegg på kr.500 for bruk av 
høyttaleranlegg og prosjektor 

Auditoriet utenbys lag og næringsliv 400 500 25 % Pr. time tillegg på kr.500 for bruk av 
høyttaleranlegg og prosjektor 

Leie av flygel 500 600 20 %  

Kursrom innenbys lag 300 400 33 % Pr. time 

Kursrom – halvdagskurs innenbys lag 750 800 14 %  

Kursrom – heldagskurs innenbys lag 1500 1600 7 %  

Kursrom næringsliv 400 500 25 % Pr. time 

Kursrom – halvdagskurs næringsliv 1250 1300 4 %  

Kursrom – heldagskurs næringsliv 2500 2600 4 %  
 

LEIE AV LOKALER - ARENDAL GAMLE RÅDHUS 

Alle festlokaler 5000 5000 - Ved større arrangement som bryl-
lup må alle lokaler leies. Eks. rengj. 

Festiviteten 2000 2000 - Eksklusiv rengjøring 

Grønnsalen 750 750 - Eksklusiv rengjøring 

Blåsalen 750 750 - Eksklusiv rengjøring 

Jurysalen 750 750 - Eksklusiv rengjøring 
Renhold utføres av rådhusets renholdspersonale til fast minstepris på kr. 1.350,- for 3 timer for arrangementer 
utenfor normal arbeidstid. Hvis behov for rengjøring utover dette kan Arendal kommune sende tilleggsregnig.  
All form for servering avtales direkte med Røed produksjonskjøkken på telefon 37 06 53 08/ 991 55 214. 
 

LEIE AV LOKALER – EUREKA KURSROM 

Be om pristilbud for lengre leieperioder 
Kursrom 1 og 2 (Amfiet) – HEL DAG 3150 3300 5% 61 plasser 

Kursrom 1 og 2 (Amfiet) - 3 TIMER 1575 1650 5% 61 plasser 

Kursrom 3 - HEL DAG 1575 1650 5% 22 plasser 

Kursrom 3 - 3 TIMER 1050 1100 5% 22 plasser 

Kursrom 4 - HEL DAG 1575 1650 5% 16 plasser 

Kursrom 4 - 3 TIMER 1050 1100 5% 16 plasser 

Kursrom 5 - HEL DAG 1575 1650 5% 20-22 plasser 

Kursrom 5 - 3 TIMER 1050 1100 5% 20-22 plasser 

Kursrom 6, Datarom - HEL DAG  1575 1650 5% 19 plasser 

Kursrom 6, Datarom - 3 TIMER 1050 1100 5% 19 plasser 
Kursrom Aristoteles, Datarom - HEL 
DAG  1575 1650 5% 20 plasser 
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Hele og levekår 
HELSE-  OG LEVEKÅRSTJENESTER 

Praktisk bistand (pr. time):  
 2015 2016 Økning Merknad 

Under 2G (pr mnd) 186 190 2 % Maks  (settes lik statens satser 
vedtatt i statsbudsjettet) 

2-3G 236 247 5 % Pr. time   - Tak 1653 (2015) 

3-5G 357 374 5 % Pr. time   - Tak 2499(2015) 

Over 5G 418 439 5 % Pr. time   - Tak 4127 (2015) 

Vask av tøy:  
Leie av håndklær og sengetøy 168 176 5 % Pr. mnd 

Vask av privat tøy inklusive sengetøy 609 639 5 % Pr. mnd - Vask av privat tøy inkl 
sengetøy 

Enkeltoppdrag kun vask 53 56 6 % Pr. kg - Vask av privat tøy inkl 
sengetøy + moms 

Enkeltoppdrag inkl stryking/rulling 84 88 5 % Pr. kg - Enkeltoppdrag kun vask + 
moms 

Leie/kjøp av kommunale hjelpemidler: 
Leie av kommunalt utstyr 105 110 5 % Pr. gjenstand  maksbeløp 315 kr 

Kjøp av utstyr Selvkost 
+ kr. 105 

Selvkost 
+ kr. 115  Tilleggspris pr. gjenstand 

Mat:  
Middag  kafeteria 74 76 3 % Pr. stk 

Middag hjemmeboende 79 81 3 % Pr. stk 

Frokost/ kveld  35 36 3 % Pr. stk 

Alle måltider  3675 3785 3 % Pr. mnd 

Aktivitetstilbud psykisk helse 63 66 5 % Pr. gang 

Dag/natt-opphold sykehjem  77 80 4% Pr. døgn (settes lik statens satser 
vedtatt i statsbudjsettet) 

Døgnopphold korttid sykehjem 147 150 2% Pr. døgn (settes lik statens satser 
vedtatt i statsbudjsettet) 

Tillegg for transport 44 46 5 % Pr. gang 

Leie basseng Bjorbekktunet:  
Grupper funksjonshemmede 353 370 5 % Pr. gang 

Andre 68 72 6 % Pr. person 

Ansatte 105 50 -52 % Pr. person 

Trygghetsalarm:   
Under 2G 236 247 5 % Pr. mnd 

Fra 2 – 4G 474 500 5 % Pr. mnd 

Over 5G 578 605 5 % Pr. mnd 
 

TRANSPORT I OMSORGSTJENESTEN 
Sats 1 Transport til og fra dag og aktivi-
tetstilbud – alle grupper. Pris for 1 dag 
pr uke 

203 210 3 % Pr. mnd 

Pris 2 dager pr uke 405 418 3 % Pr. mnd 

Pris 3 dager pr uke 608 625 3 % Pr. mnd 

Pris 4 dager pr uke 811 835 3 % Pr. mnd  

Pris 5 dager pr uke 1019 1050 3 % Pr. mnd 
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TRANSPORT I OMSORGSTJENESTEN 

 2015 2016 Økning Merknad 

Sats 2 (Sosial- og miljøturer) inntil 20 
km. Deretter kr 2 pr km.  44 46 5 % 

Deretter kr 3 pr km. Over 200 km - 
etter avtale med transporttjenesten 
(2016) 

Tak pr mnd for kjøring korte turer med 
kommunale tjenestebiler 1103 1158 5 % Pr. mnd 

Bolig:  
Husleie ink alarm v/boliggjøring 6405 6700 5 % Pr. mnd 

Husleie v/ boliggjøring ellers 6300 6600 5 % Pr. mnd 

Servicepakke v/boliggjøring 115 121 5 % Pr. mnd 
 

VAKSINASJONSKONTOR 
Gruppekonsultasjon( 2 eller flere ) pris 
pr person) 119 125 5 % Pris pr. konsultasjon 

Konsultasjon voksen 181 190 5 %   

Konsultasjon barn 0-16 år 91 95 4 %   

Oppfølgende konsultasjon 91 95 4 %   

Parkering 
PARKERING 
Betalingssatser på kommunale parke-
ringsplasser og i Torvet P-Hus    Priser inkludert MVA 

Jernbanestasjonen 11 12 9 % Timesparkering 

Jernbanestasjonen 77 80 4 % Heldagsparkering 

NSB (tidl fraktgodsen) 8 16 100 % 
Pris endret i bystyret 25/6-15. Plas-
sen legges ned i 1. kvartal 2016 
pga ny rundkjøring. 

NSB (tidl fraktgodsen)  53 128 142 % 
Heldagsparkering. Pris endret i 
bystyret 25/6-15. Plassen legges 
ned i 1. kvartal 2016 pga ny rundkj. 

Bendiksklev, Torvet øst, Torvgaten, 
Strandgaten, Peder Thomassons gate, 
Østregate (nederste kvartal) 

30 30 - Timeparkering, maks 1 time. 

Kittelsbukt, Langbryggen fortau, Nes-
bakken, Kløckers plass, Kirkeplassen, 
Nygaten, Østregate 2. og 3. kvartal, 
Hylleveien 

20 20 - Timeparkering, maks 2 timer. 

Teaterplassen, Rådhusgaten, Ferge-
kaien, Munkegaten, Østregate (top-
pen), Klevgaten 

20 20 - Timeparkering, maks  8 timer. 

Torvet p-hus, hele døgnet 14 16 14 % Pr. time 

Torvet p-hus 120 140 17 % maks pr. døgn 

Tyholmen p-hus, hele døgnet 14 16 14 % Pr. time 

Tyholmen p-hus 120 140 17 % maks pr. døgn 

P-Hus Torvet - leie inne 13860 14500 5 % Pr. år 

P-Hus Torvet - leie på taket 6825 7250 6 % Pr. år 
Sentrum; Tyholmen, Kastellveien, Gml. 
Kittelsbuktvei - Leieplass 6825 7125 4 % Pr. år 

Sentrumsnære plasser; Skytebanen, 
Høyveien, Munkejordet, Strømsbune-
set, Fløyveien, Hansnesveien og 
Vrengen - Leieplass 

4467 4600 3 % Pr. år 

Parkulator/ Smart Park 26 26 - Pr. time – kjøp av parkulator 1250 
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Regnskap 
FAKTURAGEBYR 

 2015 2016 Økning Merknad 
Gebyr på papirfaktura 40 50 25 %  

Avtalegiro / eFaktura 0 0 -  

Teknisk – Brannvesen 
GRAVINGSTILLATELSER 

Behandling og kontroll 1500  - Pr. tillatelse 
Forringelsesgebyr ved graving i 
kommunal vei 160  - Pr. kvm, minimum 10 kvm 

 

OPPMÅLING  

Gebyr for saker som behandles etter eierseksjoneringsloven Av oppmålingsgebyr beregnes det 
ikke mva. 

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

For sak som krever befaring 5xR 5xR - R = Rettsgebyr, nasjonal sats 

Sak som ikke krever befaring 3xR 3xR - R = Rettsgebyr, nasjonal sats 
Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon 
Jfr. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt 1.1.5 
Avbrudd 
Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjem-
melsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbei-
det kommunen ha eller må utføre. 
Gebyrregulativ for forvaltnings-oppgaver etter matrikkelloven 
1.1 Oppretting av matrikkelenhet – 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til 
utbyggingsformål som krever markarbeid. 
0-2000m2 15000 15000 - Pr.enhet 

2000-3000m2 17000 17000 - Pr.enhet 

3000-4000m2 19000 19000 - Pr.enhet 

4000-5000m2 21000 21000 - Pr.enhet 

5000-10000m2 21000 21000 - +kr. 1500 pr påbegynt daa Pr.enhet 
(2015) 

Over 10000m2 28500 28500 - +kr. 750 pr påbegynt daa Pr.enhet 
(2015) 

1.1.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, 
parkeringsanlegg som krever markarbeid. 
0-200m2 5 000 5 000 - Pr.enhet 

200-400m2 7 000 7 000 - Pr. enhet 

400-600m2 9 000 9 000 - Pr. enhet 

600-800m2 11 000 11 000 - Pr. enhet 

800-1000m2 13 000 13 000 - Pr. enhet 

1000-2000m2 15 000 15 000 - Pr. enhet 
Over 2000m2 – gebyrsatser etter 
punkt 1.1.1     

1.1.5 Oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid 

0-100m2 2 500 2500 -  
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OPPMÅLING  

 2015 2016 Økning Merknad 
100-250m2 7 500 7 500 -  

250-2000m2 11 000 11 000 -  

Over 2000m2 11000 11000 -  

Saker som ikke krever markarbeid    Minste gebyr kr. 2500 jfr pkt 1.10 
(2016) 

1.1.6 Oppretting av anleggseiendom 
 som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000. 

1.1.7 Registrering av jordsameie 

  ering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000. 
1.2  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning . Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.6 og 1.1.7. 
1.3  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering                                                                                                  
Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjem-
melsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbei-
det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr, hvis saken er påbegynt, kr. 2 500. 
1.4 Grensejustering 
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens 
areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % 
av eiendommens areal før justeringen.  For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpunkt 1.10. 
0-200m2 5000 5000 - Pr. enhet 

200-400m2 7000 7000 - Pr. enhet 

400-500m2 9000 9000 - Pr. enhet 
1.4.2 Anleggseiendom 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m³  
Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000. 
1.5  Arealoverføring 
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentav-
gift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 
Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.2 + kr. 2 500. 
For saker som ikke krever markarbeid, se pkt. 1.10.  
1.5.1 Anleggseiendom 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en 
tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til 
stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 
Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.6 + 30 %.  Minstegebyr kr. 7 500. 
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt.  
For inntil 3 punkter 3000 3000 -  

For overskytende grensepunkter  1000 1000 - Pr. punkt 
1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av  
rettigheter. Der grensen følger terrengdetaljer (t.d. steingjerde, fjellfot), regnes 25 løpemeter som ett punkt. 
Klarlegging av servitutter som medfører merarbeid, gebyrlegges etter medgått tid. 
For inntil 3 punkter 4500 4500 -  

For overskytende grensepunkter  1200 1200 - Pr. punkt 

1.8 Privat grenseavtale 
For inntil 2 punkter eller 100m grense-
lengde 2000 2000 -  

For hvert nytt punkt eller påbegynte 
100m grenselengde 1000 1000 - 

Billigste alternativ for rekvirent vel-
ges. Alternativt kan gebyr fastsettes 
etter medgått tid. Minstegebyr kr. 
2 000 (2016) 

1.9 Oppretting av grunneiendom, festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids-, 
og andre allmennyttige formål . Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000. 
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OPPMÅLING  
1.10 Saker som ikke krever markarbeid 
Dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 65 % av gebyrsatsen i aktuelt pkt.      
1.11 Timepris 

 2015 2016 Økning Merknad 

Oppmålingsingeniør 900 900 - Pr . time Medgått tid rundes oppover 
til nærmeste time 

Merkantil-/oppmålingshjelp 700 700 - Pr. time Medgått tid rundes oppover 
 til nærmeste time 

1.12 Gebyr til statlige etater. 
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker 
etter dette regulativet, skal disse utgiftene viderefaktureres til rekvirenten.  
Vedr. utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, se pkt. 1.13. 
1.13 Gebyr vedrørende uttak av andre opplysninger 
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med 
oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. 
Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, samt utgifter til uttak av andre opplysninger, skal 
 skje samordnet. 
1.14 Urimelig gebyr 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de  
kostnadene kommunen har hatt, kan koordinator i arbeidslaget AK 70 – Kart og Oppmåling, av eget tiltak fast-
sette et passende gebyr. 
Koordinator i AK 70 kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått 
krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
1.15 Betalingstidspunkt 
Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. I spesielle tilfeller kan gebyret kreves inn forskuddsvis. 
1.16 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, reduseres ikke 
gebyret. 
1.17 Utstedelse av matrikkelbrev 
Utstedelse av ett stk. matrikkelbrev pr. sak, er inkludert i gebyrregulativet. 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 - 
Endring i maksimalsatsen reguleres 
av Statens kartverk i takt med den 
årlige kostnadsutviklingen 

Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 - -”- 
 

BYGGESAKSGEBYRER 

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 
KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER 
A 0  Hjemmelsgrunnlag 
Gebyrregulativ er en lokal forskrift etter forvaltningsloven kap. 7 vedtatt av Arendal bystyre xxxx med hjemmel i lov 
om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (pbl)) § 33-1. 
Gebyrregulativet er i kraft fra den datoen det er kunngjort på kommunens nettside/i lokal presse og gjelder for alle 
søknader som kommunen mottar etter denne datoen. 
A 1  Betaling 
Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av 
regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura utsendes når vedtak fattes. Gebyr skal være betalt innen 
30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det purres 
flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter. Dersom 
det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens vedtaksda-
to til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. Dersom en søknad avslås betales 50 % av fullt gebyr etter kap. B, C, og 
D. Det beregnes ikke merverdiavgift jfr. lov om merverdiavgift § 3-9, 1.ledd. 
A 2  Annet 
Bystyret kan vedta endringer i satsene / justeringer i regulativet ved den årlige budsjettbehandlingen eller ved bud-
sjett endringer. 10 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for 
gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. 
KAPITTEL B - BYGGESAKER (BEHANDLING AV SØKNADER ETTER PBL §§ 20-3, 20-4) 
B 0  Utregningsgrunnlag 
Med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940).  
Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad skal arealet summeres. 
Tiltak som ikke har målbart nytt/endret bruksareal etter NS3940 betaler beløp som for 0 m2. Dersom delingssak og 
byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C. 
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BYGGESAKSGEBYRER 

Dersom det sammen med byggesaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for 
dette jfr. kap. D.  
B 1  Behandlinger av søknader etter pbl § 20-3 Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlige foretak 
For tiltak jfr. pbl § 20-1, bokstav a, b, c, e, f, h, i, j, k, l:  
Rammetillatelse betaler 110 % av B3 
Ettrinnssøknad betaler 120 % av B3 
 2015 2016 Økning Merknad 

For tiltak jfr. pbl § 20-1, bokstav d:    

2015: Betaler 50% av satsen i B3 for areal 
som bruksendres 
2016: Betaler 50% av satsen i B3 for areal 
som bruksendres 

For tiltak jfr. pbl § 20-1, bokstav g: 1500 1725 15% 2016: Sammenføying av boenheter: 
 

For tiltak jfr. pbl § 20-1, bokstav m: Se 
kap.C 

Se 
kap.C   

B 2  Behandling av søknader etter PBL § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 
Tiltak jfr. pbl § 20-4, bokstav a betaler 
100 % av B3:     

For tiltak jfr. pbl § 20-4, bokstav b og 
c: 5200 5980 15%  

For tiltak jfr. pbl § 20-4, bokstav d:  Se 
kap.C 

  
    
B 3  Arealsats 
0 - 15 m2 5200 5980 15 %  

15 - 50 m2 5200 5980 15 % 2015:+ 76 kr/m2 som overskrider 15 m2 
2016: :+ 134 kr/m2 som overskrider 15 m2 

50 - 100 m2 9457 10880 10% 2015:+ 76 kr/m2 som overskrider 50 m2 
2016: :+ 97 kr/m2 som overskrider 50 m2 

100 - 200 m2 13827 15930 10 % 2015: + 58 kr/m2 som overskrider 100 m2 
2016: + 73 kr/m2 som overskrider 100 m2 

200 - 600 m2 20439 23501 10 % 2015: + 26 kr/m2 som overskrider 200 m2 
2016: + 34 kr/m2 som overskrider 200 m2 

600 - 1000 m2 32606 37530 10 % 2015: + 16 kr/m2 som overskrider 600 m2 
2016: + 21 kr/m2 som overskrider 600 m2 

over 1000 m2 40012 44930 10 % 2015: + 10 kr/m2 som overskrider 1000 m2 
2016: + 11 kr/m2 som overskrider 1000 m2 

B 4  Andre søknader/anmodninger 
Fravik fra teknisk forskrift jfr. pbl § 31-
2 (i sak der det er søkt om avvik) 3000 3450 15%  

Endring av tillatelse (pr. søknad) 2000 2300 15%  
Kun endring av ansvarshavende (pr. 
søknad om endring)  500 575 15%  

Igangsettingstillatelse (pr. søknad) 2500 2750 15%  

Midlertidig brukstillatelse (pr. søknad) 1000 1150 15%  

Ferdigattest.  1000 1150 15%  

Forhåndskonferanse - 900 - Nytt punkt 
Kapittel C-Delingssaker (Behandling av søkn. jfr. pbl § 20-4, bokstav d for tiltak etter pbl § 20-1, bokstav. m) 
C0 Utregningsgrunnlag: Dersom det sammen med delingssaken også behandles søknad om dispensasjon, pålø-
per det i tillegg gebyr for dette jfr. kap. D.      
Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C.  
C1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til 
byggeformål, der tomtedelingen er 
fastsatt i reguleringsplan: 

5000 5750 15% 2015: + 800 pr. parsell/tomt  
2016: + 880 pr. parsell/tomt 

C 2 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) 
til byggeformål, der tomtedelingen  
ikke er fastsatt i reguleringplan til 
byggeformål: 

9000 10350 15% 2015: + 800 pr. parsell/tomt  
2016: + 880 pr. parsell/tomt 
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BYGGESAKSGEBYRER 

 2015 2016 Økning Merknad 
C 3 Alle andre typer tiltak etter pbl § 
20-1, bokstav m: 5000 5750 15%  

KAP. D – Dispensasjons (Behandling av dispensasjon jfr. Pbl § 19-2) 
D 0 Utregningsgrunnlag 
Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste. 
D 1 Fra kommuneplanens arealdel:     

Fra arealformål 4600 5000 9%  

Fra bestemmelser 3700 4000 8%  

D 2 Fra reguleringsplan:     
Fra ikke inntegnet byggegrense mot 
vei   - 3000 - Nytt punkt 

Fra arealformål 6500 7000 8%  

Fra bestemmelser 6500 7000 8%  
D 3 Fra bestemmelser i plan- og 
bygningsloven:     

fra pbl § 1-8 avsatt til bebyggelse og 
anlegg jfr. pbl § 11-7 4600 5000 9%  

fra pbl § 1-8 avsatt andre formål enn 
bebyggelse og anlegg jfr. pbl § 11-7 7000 7000 -  

fra pbl § 29-4 4600 5000 9%  
fra pbl §§ 18-1, 18-2 4600 5000 9%  
 

PLANSAKSGEBYRER 

KAP. E – Plansaker 
E 1 Generelle bestemmelser 
E 1-1 Når kommunen avviser planforslaget/-endringen eller deler av forslaget, reduseres gebyret med 50 % for de 
arealene som nektes lagt ut. 
E 2 Forslag til detaljreguleringsplan, etter pbl § 12-3, 2.ledd 
E2-1 Gebyrene beregnes utelukkende etter det som i planforslaget foreslås regulert til nye bygge og anleggsfor-
måll jfr. pbl 08 § 12-5, med avgrensninger av E 2-5 
E 2-2 Dersom planen ikke inneholder areal etter C E 2-1 betales minimumspris jfr. E 2-5 
E 2-3 For de arealene på plankartet 
hvor det foreslås gitt hjemmel for 
oppføring av bygninger inntil grensen 
fastsatt i pbl § 29-4 

3675 3675 - Pr.daa. 

E 2-4 For de arealene på plankartet 
hvor det foreslås gitt hjemmel for 
oppføring av bygninger høyere enn 
grensen fastsatt i pbl § 29-4,  

6930 6930 - Pr.daa. 

E 2-5 Minimumspris 
Maksimumspris  

57750 
21000 

57750 
21000 -   

E 2-6 Tillegg for plan med konse-
kvensutredning 21000 21000 -  

E 3 Forslag til mindre endring-
er(politisk vedtak), pbl § 12-14, 2.ledd 15750 15750 -  

E 4 Forslag til  endringer (adm. ved-
tak), pbl § 12-14, 2.ledd 6500 6500 -  

E 5 Oppstartsmøte 
Fast gebyr for oppstartsmøte - 10000 - Nytt punkt 

Skiltplaner 
SKILTPLANER 

Utarbeidelse av skiltplaner 750 750 - Pr. time. Minimum kr 1500 pr plan 
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VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON  

GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP 
Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012, samt nasjonale ret-
ningslinjer om vann- og avløpsgebyrer fra 2014. 
1. Rammer for gebyrberegning 

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode. 
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før 
gebyrenes størrelse fastsettes. 

2. Engangsgebyr for tilknytning 
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. 
Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning. 

3. Årsgebyr                                                                                                                            
Årsgebyret består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. 

 
Abonnementsgebyr 
Abonnementsgebyret er årsgebyrets faste del som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller 
avløpstjenestene. Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: 

• Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer og offentlige virksomheter. Abonnements-
gebyret er delt inn i tretten brukerkategorier i henhold til deres årlige vannforbruk. 

• Abonnementsgebyr for forsamlingshus, idrettsforeninger, frikirkesamfunn, grendehus og andre lag og fo-
reninger som driver sine hus på ikke kommersielt grunnlag. 

• Abonnementsgebyr for boenheter 
• Abonnementsgebyr en for fritidsbolig/hytte 

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Gebyret for næringseiendommer fastsettes på 
grunnlag av fjorårets vannforbruk, basert på kommunens kapitalkostnader. 
Abonnementsgebyr for VA for næringsbygg baseres på abonnementsgebyr for bolig ganget opp etter beregnet 
forbruk: 0-200m3 -2ganger, 201-500m3 – 3,5 ganger, 501-1000m3 – 5 ganger, 1001-2000m3 – 7,5 ganger, 2001-
4000m3 – 10 ganger, 4001-7000m3 – 12,5 ganger, 7001-10000m3 – 14 ganger, 10001-15000m3 – 15 ganger, 
15001-25000m3 -16 ganger, 25001-50000m3 – 17 ganger, 50001-100000m3 – 18 ganger, 100001-150000m3 – 
19 ganger, over 150001m3 – 20 ganger. 
 
3.2 Forbruksgebyr 
Forbruksgebyret er et variabelt gebyr og beregnes på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk. 
3.2.1 Målt forbruk (vannmåler) 
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmeng-
de. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten 
3.2.2 Stipulert forbruk (areal) 
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.    
Stipulert forbruk (m3) beregnes slik:  
Bruksareal (BRA, m2) x spesifikt forbruk (m3/m2) der: 
Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940 og Spesifikt forbruk er satt til 1,25 m3/m2 
4. Årlig vannmålerleie 

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

Vann: 
 2015 2016 Økning Merknad 
Engangsgebyr 6250 6250 - Inkl.mva., ved tilknytning 

Abonnementsgebyr pr abonnent - bolig 1001 1019 2 % Inkl.mva. 

Abonnementsgebyr pr abonnent - hytte 1502 1529 2 % Inkl.mva. 
Abonnementsgebyr pr abonnent -
forsamlingslokale 100 102 2 % Inkl.mva. 

Forbruksgebyr pr m3 9,78 9,98 2 % Inkl.mva. 

Avløp og slam: 
Engangsgebyr 6250 6250 - Inkl.mva., ved tilknytning 

Abonnementsgebyr pr abonnent- bolig 1910 1956 2 % Middels bolig 140 m2 Inkl.mva 

Abonnementsgebyr pr abonnent- hytte 2865 2934 2 % Inkl.mva. 
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 2015 2016 Økning Merknad 
Abonnementsgebyr pr abonnent -
forsamlingslokale 191 196 3 % Inkl.mva. 

Forbruksgebyr pr m3 13,35 14,16 6 % Inkl.mva. 

Grunngebyr for slamtømming 1321 1023 -23 % Inkl.mva. 

Behandlingsgebyr utslippssøknad: 
Anlegg 1 – 5 pe 4720 4720 - Inkl.mva. 
Anlegg 16 pe og større 6660 6660 - Inkl.mva. 
Renovasjon:     

Renovasjon (standardabonnement) 3845 3929 2 % Inkl.mva. 
 

KARTBASERT TJENESTEYTING - INFOLAND 

Eiendomsmeglerpakke 1105 1138,15 3 % 1423 (inkl. moms) 

Situasjonskart inkl. eiendomsgrenser 156 160,68 3 % 201 (inkl. moms) 

Vann og avløpsforhold 130 133,9 3 % 167 (inkl. moms) 

Ferdigattest/melding VA 130 133,9 3 % 167 (inkl. moms) 

Godkjente bygningstegninger 194 199,82 3 % 250 (inkl. moms) 

Vegstatus 114 117,42 3 % 147 (inkl. moms) 

Ferdigattest/midl. Brukstillatelse 130 133,9 3 % 167 (inkl. moms) 

Ledningskart 156 160,68 3 % 201 (inkl. moms) 

Reguleringsplan/beb.plan m/best 234 241 3 % 301 (inkl. moms) 

Matrikkelbrev 175 175 - 175 (ikke moms) Beregnes iht ma-
trikkelloven. 

Kommuneplan 114 117,42 3 % 147 (inkl. moms) 

Innsendte arealplaner (PUA) 130 133,9 3 % 167 (inkl. moms) 

Kommunale avgifter/gebyrer 130 133,9 3 % 167 (inkl. moms) 

Kommunale pålegg 326 335,78 3 % 420 (inkl. moms) 

Målebrev historikk 208 214,24 3 % 268 (inkl. moms) 

Naboliste 114 117,42 3 % 147 (inkl. moms) 

Ortofoto 156 160,68 3 % 201 (inkl. moms) 
 

ØSTRE AGDER BRANNVESEN 

Alarmavgift til brannvesen ved direkte alarmtilknytting: 

Med sprinkelanlegg 6605 6605 -  

Andre alarmanlegg 6605 6605 -  

Tilknytningsavgift alle anlegg 3302 3302 -  
Årsavgift private kunder inntil 10 detek-
torer (kr 13 per detektor over 10) (ing-
en tilknytningsavgift) 

3480 3480 - Avtale inngått med ØABV (Ikke 
iverksatt).  

Utrykking til unødige alarmer: 
Bedrifter, institusjoner og andre med 
overføring av alarm tilknyttet 110-
sentralen.  

5625 5625 - Fakturering finner sted etter andre 
unødvendige utrykking 

Utrykking til helårsboliger med automa-
tisk brannalarm  3438 3438 - 

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



Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016 - 2019                                                                 Arendal kommune | 2015   

31 

 

ØSTRE AGDER BRANNVESEN 

 2015 2016 Økning Merknad 
Utrykking til støtte for kommunal om-
sorgsetat samt andre tjenester som 
ikke anses som akutt og livstruende. 

5625 5625 - Gjelder hjemmesykepleietjenesten, 
helsetjenesten mfl. 

Utføring av tjenester/oppgaver som ikke er lovpålagt: 
Ansatt/mannskap pr anvendt time (min 
1 time) inkl. kjøring 900 900 -  

 
Utrykkingskjøretøy pr time. (Min 1 time) 786 786 -  

Båt pr anvendt time. (Min 1 time) 641 641 -  
Småutstyr/verktøy pr anvendt time. 
(Min 1 time) 133 133 -  

Bark pr. sekk 100 100 -  

Absorbent  123 123 -  
Engangslenser med skjørt (til opptak 
av olje) 25m 5105 5105 -  

Engangslenser 25m 3369 3369 -  

Feiertjenester: 
Feiergebyrer 300 300 - Gjelder Arendal 

Feiertjenester som ikke er lovpålagt: 
Arbeid på fyrkjele i boligenhet 595 595 -  

Kamerakontroll på skorstein/pipe  727 727 - Pr. kontroll 

Fresing av skorstein/pipe pr time  595 595 - Pr. mann 

Opplysninger til eiendomsmegler 264 264 -  
Kontroll av nyinstallert ildsted i eksiste-
rende bolig 727 727 -  

Saksbehandling pipe/illdsted eksiste-
rende bolig 264 264 -  

Hyttefeiing godtgjøres etter medgått tid 
pluss kjøregodtgjørelse 3,5 kr pr time 595 595 -  

Utleie av materiell og utstyr     
Motorsprøyt pr time 436 436 - Eksklusiv drivstoff  

Lensepumpe pr time 436 436 -  

Brannslange pr lengde ( 25m ) pr døgn 66 66 -  

Leie av Bronto skylift pr time 1875 1875 -  

Vannstøvsuger pr døgn 436 436 - Eksklusiv drivstoff 

Undervisning, kurs og øvelser som ikke er lovpålagt: 
Undervisningsrom pr time  332 332 - Min. 1 time 

Undervisningsrom pr dag 1642 1642 - Uten servering  

Instruktør pr time  824 824 - Ikke mva pliktig 

Undervisning for grupper over 7 stk.  106 106 - Pris pr. elev. Undervisning for grup-
per over 30 stk. avtales fastpris 

Håndslokkere - Service/fylling kontroll, plombering og attestasjon: 
6 og 12 kg ABC/BC-apparat 259 259 -  

Mindre apparater ABC og BC 130 130 -  

6 og 9 liters skumapparat 97 97 -  

Periodisk trykktesting 414 414 -  

Ren kontroll     Sjekk av manometer og pulver, med 
attestasjon 

Alle apparattyper 130 130 -  

Kommunale bygg 78 78 -  
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 2015 2016 Økning Merknad 
Periodisk trykktesting 414 414 -  

Nedbrenning av hus  41400 41400 - Egen øvelse for ØABV 
Leie av ATV Polaris 6-hjuling (på til-
henger med tilhenger) - 2000 - Døgnpris 

Undervisning 
BARNEHAGE 

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

 
1.januar 
2 480 

 
Fra 

1. mai 
2580 

 

 
 

2655 

 
 
 
 

3% 
 
 

2016: Søskenmoderasjon: 30% for 
barn nr. 2 
2016: Søskenmoderasjon: 50% for 
barn nr.3 eller flere 

Redusert foreldrebetaling fra  1.mai 
2015 

 
<473 000 

 
<486 750 

 
3 % 

Hvis maksprisen er høyere enn 6 
prosent av den samlede inntekten til 
familien eller husholdningen, skal 
man ha en redusert pris. Grensen for 
å søke om redusert foreldrebetaling 
er samlet inntekt lavere enn: se beløp 
2015 og 2016 

Gratis kjernetid fra 1.august 
2015/2016 <405 000 <417 000 3 % 

Alle 4- og 5-åringer, og barn med 
utsatt skolestart, som bor i hushold-
ninger med lav inntekt rett til å få 20 
timer gratis oppholdstid i barnehage 
per uke. Ordningen gjelder for famili-
er eller husholdninger som har en 
samlet inntekt på mindre enn: se 
beløp 2015 og 2016 

 

VOKSENOPPLÆRING NORSKKURS 

Dagtid 15 t/uke 8800 9000 2 % Pr. semester 

Dagtid 12 t/u  7900  Nytt. 

Dagtid 9 t/uke 6700 6900 3 % Pr. semester 

Kveld 6 t/uke 6700 5200 -22 % Pr. semester Endring: Lavere pris 
pga kortere kursvarighet. 

Kveld 3 t/uke 4200 3300 -21 % Pr. semester Endring: Lavere pris 
pga kortere kursvarighet. 

50t samfunnskunnskap 3300 3400 3% Pr. 50 timers kurs 
 

SKOLE – SFO 
Full plass (12 timer pr uke eller mer). 
Prisene inkluderer mat.  
SFO som ikke har matservering har 
følgende pris (Gitt i parentes) 

2635 
(2485) 

2700 
(2550) 

2,5 % 
(2,6%)  

Redusert plass (til og med 11 timer per 
uke) 
SFO som ikke har matservering har 
følgende pris (Gitt i parentes) 

1922 
(1822) 

2100 
(1950) 

9,3 % 
(7,0%)  

Ekstra tid i skolens ferier:  pr dag de 
ukedager barnet har SFO-tid.  
Pr. dag for ukedager barnet ikke ellers 
går i SFO 

110 
220 - -  
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1. RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

Hvert års budsjettsaldering framstår som den vanskeligste 
noen sinne. Så også i år.  

Dette skyldes at det vi ikke finner penger til, alltid får størst 
oppmerksomhet i sluttfasen. 

Nytt i år er at kommunen må dekke inn underskuddet fra 
regnskapet for 2014 på 55,9 mill. kroner. Inndekning må skje  
gjennom overskudd fra driften i 2015 og 2016.  

Både ansatte og ledere i Arendal kommune har et sterkt  
ønske om å levere best mulig. De aller fleste vil derfor se 
muligheter for å levere bedre dersom budsjettrammen var 
større..  

Rådmann Harald Danielsen 
 

Mange år med stram kommuneøkonomi og store ambisjoner på tjenestenes vegne har bidradd til at 
Arendal kommune i henhold til alle mulige sammenlikninger med andre kommuner yter mange og 
gode tjenester sett i forhold til ressurstilgangen, men kommunens økonomi er meget svak. Det er imid-
lertid også slik at mangel på budsjettmidler tvinger fram alternative måter å tenke på. Vi har flere ek-
sempler på at nye løsninger foranlediget av ressursmangel er blitt både billigere og bedre. 

Budsjettet og handlingsplanen som her legges fram for politisk behandling har som ambisjon å videre-
føre kommunens gode tjenester til tross for innstramming i mange deler av budsjettet. Rådmannen 
mener det skal være mulig å opprettholde en faglig forsvarlig kvalitet på tjenestene, gjennomføre en 
lovlig drift og ivareta et arbeidsgiveri innenfor rammen av lov og avtaleverk samtidig som bystyret be-
varer sine fullmakter til å vedta budsjett uten etterfølgende godkjenningsprosedyre hos fylkesmannen, 
og uten at fylkesmannen må godkjenne ethvert låneopptak ( dvs at kommunen unngår å komme på 
ROBEK – lista, Register Over BEtinget Kontroll). 

Det budsjettet som legges fram er imidlertid sårbart for nedgang i skatteinntekter og uforutsette  
utgifter. 

Et særskilt usikkerhetsmoment er utgifter og inntekter knyttet ulike mottak av flyktninger og asylsøk-
ere. 

 
Harald Danielsen 
Rådmann 
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Skisse Saltrød bydelssenter  - BYPLAN 2023 

2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR 

2.1 Arendal 2023 
En forutsetning for en positiv utvikling av lokalsamfunnet er individer, organisasjoner og bedrifter som 
lykkes. I dette arbeidet vil kommunen først og fremst være tilrettelegger, men kan også fylle en rolle 
som pådriver. Kommunen kan bidra til å opprettholde og utvikle det positive omdømmet Arendal har. 
Dette omdømmet har betydning for om mennesker velger å bli boende her/flytter hit og om nærings- 
livsledere velger å investere her. 

I mai 2015 vedtok bystyret forslag til kommunedelplan "Tidlig innsats - for bedre levekår i 2023". Innen 
utgangen av 2015 vil også forslag til Byplan 2023 være fremmet for sluttbehandling av bystyret. 

Behandling og oppfølging av disse planene sammen med kompetanse- og innovasjonssatsingen 
som er satt i system gjennom 2014-2015, forventes å bidra til at bystyrets langsiktige mål i den ved-
tatte kommuneplanen blir nådd. 

2.2 Situasjonen rundt flyktninger 

Flyktninger og asylsøkere 
Arendal kommune har i alle år tatt imot de flyktninger og asylsøkere som kommunen er bedt om. Det 
gjelder både for bosetting og mottak og det gjelder både med hensyn til antall, nasjonalitet og person-
lige forhold (helse, utdanning, alder, m.v.). 

Gjeldende plan for bosetting av flyktninger i år og kommende år viderefører denne tradisjonen. 

Den akutte tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere til landet de siste månedene har skapt en ny 
situasjon også i Arendal. 

UDI har i sommer og høst inngått avtaler med private aktører om følgende mottak i Arendal: 

Midlertidig mottak for enslige mindreårige: 
- Hove leir, Hero Norge AS: 40  plasser fra 1.10.2015. Avtalen gjelder til 31.mars 2016, med opsjon 

for ytterligere 3 + 3 måneder. 

Akuttinnkvartering 
- Hove leir, Hero Norge AS: Er startet med 150 plasser, har 230 plasser fra 1.11.2015. (Avtalen 

gjelder til 31.12) 
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- Arendal Herregård, Hero Norge AS: 150 plasser. (Avtalen gjelder til 31.12) 
Disse avtalene vil bli vurdert for videreføring avhengig av behovet for akuttinnkvartering. 

Ordinære mottak 
- Hero Norge AS: Arendal mottak, 150 plasser. Opsjon for ytterligere 30 plasser. Avtale for 3 år med 

opsjon på ytterligere 3 år. Oppstart 1.12.2015. 
- Egebo AS: Blødekjær mottak, 200 plasser. Opsjon for ytterligere 30 + 30 plasser. Avtale for 3 år 

med opsjon på ytterligere 3 år. Oppstart 50 plasser 1.11.2015. 200 plasser fra 1.12.2015. 

I tillegg kommer at statens BUF–etat (Barne-, ungdoms- og familieetat) har inngått avtale med, så 
langt kommunen er kjent med, følgende private omsorgssentre om plassering av mindreårige asyl-
søkere under 15 år: 

Omsorgssentre: 
Aleris as: 
- Et omsorgssenter på Narestø 
- Et omsorgssenter på Løddesøl 

Tiltaksgruppen as: 
- Et omsorssenter på Bjorbekk 

Kommunen er ikke kjent med hvor mange asylsøkende barn som er i hvert av disse omsorgssentrene 
til enhver tid, men har grunn til å tro at det dreier seg om 4 - 6 på hvert sted. 

Beslutningene knyttet til disse i alt 8 mottakene er ikke forankret i kommunen på noen måte. Dog er 
det slik at kommunens selskap Hove drift og utvikling AS er utleier av lokaler til Hero AS for de to mot-
takene som er i Hove leir. 

De ulike mottakene utfordrer kommunens tjenester i ulik grad, men det er helt klart at legevakten,  
barnevernet, voksenopplæringen, mottaksskolene, barnehagene med flere allerede har fått, og i 
økende grad vil få, til dels store oppgaver knyttet til disse mottakene framover. 

Voksenopplæringen har doblet sin aktivitet for å ta hånd om norskopplæring m.v. for de som kommer 
til Arendal, samt de som er kommet til et mottak i Tvedestrand kommune. 

De økonomiske sidene for kommunen av dette store antall mottaksplasser er ikke avklart. 

Rådmannen arbeider intenst med å skaffe finansiering. Det forventes at regjeringens tilleggspropo-
sisjon til statsbudsjettet vedrørende flyktningesituasjonen vil bringe avklaring på hvor stor refusjon 
kommunen får. 

De retningslinjene som har vært fulgt tidligere når det gjelder refusjon til kommunene for å dekke kost-
nader til legetjenester, barnevern, tolketjenester, voksenopplæring m.v. tar ikke høyde for et omfang 
av mottak som det vi ser nå. 

2.3 Arbeidet med kommunestruktur 

Kommunestruktur 
Regjeringen med Stortingets tilslutning har iverksatt en kommunereform hvor kommunene innen 1. juli 
2016 skal ha utredet og tatt stilling til om endring av kommunestrukturen er nødvendig og/eller ønske-
lig for å løse dagens og morgendagens kommunale oppgaver. 

Arendal bystyre vedtok i juni 2015 at Arendal kommune er positiv til å bygge en ny kommune sammen 
med de av Østre Agder–kommunene som vil. Videre vedtok bystyret å invitere formannskapet i  
Tvedestrand til en samtale om sammenslutning av de to kommunene etter valget høsten 2015. 

Videre vedtok styret i Østre Agder–samarbeidet å be rådmennene i Risør, Tvedestrand, Vegårshei, 
Gjerstad, Åmli og Arendal legge fram en utredning om eventuell kommunesammenslutning mellom de 
6 kommunene. Kommunestyrene i Froland og Grimstad har sagt tydelig nei til kommunesammen-
slåing, dog slik at Froland synes å ha en åpning for å slå seg sammen med Åmli. 
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Rådmennene er i gang med sitt arbeid og planlegger å ha et første utkast til utredning klart før årsskif-
tet 2015/2016. 

Videre framdrift er at fylkesmennene skal gi sin tilråding vedrørende framtidig kommunestruktur til 
regjeringen høsten 2016. Våren 2017 vil regjeringen legge fram en proposisjon om kommunestruktur 
og nye oppgaver til kommunene. 

I regi av Østre Agder er det gjennomført en innbyggerundersøkelse i alle kommunene for å få et signal 
om hvordan innbyggerne stiller seg til endringer i kommunestruktur. Resultatet foreligger og vil bli lagt 
fram i løpet av samme uke som budsjettet legges fram. 

2.4 Prosessen rundt handlingsprogram 2016-2019 
Rådmannen har siden regnskapssaken ble vedtatt i april måned arbeidet med rullering av handlings-
programmet, herunder budsjett 2016. Premissene for kommende periode er i stor grad klarlagt med 
kommuneproposisjonen som ble fremmet i mai måned og vedtatt av Stortinget i juni måned. De siste 
justeringer ble foretatt i etterkant av statsbudsjettet for 2016 som ble lagt frem i oktober måned.  

Rammene for 2016 bygger i stor grad på videreføring av aktiviteten fra 2015. De justeringer som fore-
tas er knyttet til endringer i dagens drift, nye forskrifter og endret brukergrunnlag. I tillegg kommer 
føringene fra sentralt holdt. 

Budsjettarbeidet avdekket at videreføring av dagens driftsnivå ville gi et avvik på 50-80 mill. kroner i 
forhold til et saldert 2015-budsjett. Underskuddet fra 2014 var en del av dette. Med vedtak om å dekke 
4 mill. kroner av underskuddet i 2015 gjenstår 51,9 mill. kroner til inndekning i 2016. Det ble derfor 
igangsatt en prosess for å finne tiltak som kunne ta ned avviket. 

Rådmannens forslag til handlingsprogram er levert i balanse. Balansen fremkommer etter at bl.annet 
nedenstående forutsetninger er lagt til grunn. Tiltakene blir omtalt enten innenfor kapittelet om økono-
mi eller i de respektive sektorenes avsnitt. 

• Ingen prisjustering av driftsrammene til enhetene 
• Økt eiendomsskatt til 7 promille 
• Justeringer innenfor pensjonsføringer, overgang til ”ett-årsregelen” 
• Reduserte investeringer 
• Reduserte rammer for skolene  
• Reduserte rammer for kommunens barnehager 
• Endringer i turnus og ferieavvikling innenfor omsorgstjenestene 
• Reduserte rammer innenfor kulturaktivteter 
• Økte betalingssatser og priser generelt 

Budsjett 2016 må sies å være stramt. Det skal kun små avvik til før kommunen ikke klarer å avslutte 
regnskapet for 2016 i balanse. Det er særdeles viktig med god budsjettdisiplin både i enhetene og 
administrasjonen, samt i det politiske miljø ift å fremme tiltak som rokker ved denne balansen. 
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Arendal kultur- og rådhus 

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 

3.1 Utvikling i folketallet 
Rådmannen ser klare tegn på at den betydelige veksten i folketallet som kommunen har hatt tidligere, 
avtok markant i 2014 og at dette utviklingstrekket videreføres og forsterkes i 1.halvår 2015.  

Befolkningsutviklingen fra 2013 til 1. halvår 2015 er vist i figur 1. 

År Innbyggertall 

2012 43 336 

2013 43 841 

2014 44 219 

1.halvår 2015 44 333 
Figur 1. Antall innbyggere 2012 – 2015  

Med den sterke økningen i asylsøkere til landet kan utviklingen igjen fort snu, men da er veksten mer 
knyttet til bosetningsmuligheter enn vekst i regionens sysselsettingstilbud. Dette stiller kommunen og 
regionen overfor betydelige utfordringer i arbeidsmarkedet. Statlige myndigheter må møte denne situ-
asjonen med tiltak for økt sysselsetting. Store regionale utbyggingstiltak som ny E18, nytt fengsel og 
sammenknytning av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan være tiltak som demper utfordringene 
kommunene møter. 

Fødselsoverskuddet, som vist i figur 2, bidrar til at vi fortsatt har vekst i folketallet, men på et lavere 
nivå enn vi hadde hadde i 2012.  

År Fødsler Dødsfall Fødselsoverskudd 

2012 486 366 120 

2013 490 417 73 

2014 453 371 82 

1.halvår 2015 225 182 43 
Figur 2. Fødsler og dødsfall 

For å gi et bilde av en særlig utfordring knyttet til endring i befolkningen er tatt inn en figur som viser 
aldersfordelingen på barn og unge i 2015. 
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Antall år Personer Snitt *) Avvik 

0 år 458 531 -73 

1 år 507 531 -24 

2 år 502 531 -29 

3 år 512 531 -19 

4 år 546 531 15 

5 år 568 531 37 

6 år 566 531 35 

7 år 562 531 31 

8 år 551 531 20 

9 år 530 531 -1 

10 år 514 531 -17 

11 år 509 531 -22 

12 år 516 531 -15 

13 år 520 531 -11 

14 år 541 531 10 

15 år 600 531 69 

Sum 8502   
Figur 3. Aldersfordeling barn og ungdom 2015  *) = aldersgruppen med jevn fordeling på hver årsklasse 

Konsekvensen av disse tallene er store. Sterkt fall i tallet på yngre barn kan forventes å bidra til  
vesentlig redusert etterspørsel etter barnehager. Fødselstall fra 1.halvår 2015 med 225 fødsler indike-
rer at også 2015 kan komme til å gi et lavt fødselstall. Når et årskull med 600 går ut og et kull med 458 
kommer til, så gir det en reduksjon på 142 fra 2015 til 2016. Slike endringer påvirker også  
rammeoverføringene til kommunene. Utslagene i dette året er spesielt store, men også kommende år 
må vi forvente at gruppen under 15 år synker selv om en netto innflytting kan bidra positivt. 

År Innflytting Herav fra utlandet Utflytting Herav til utlandet Netto flytting 

2012 1997 494 1588 163 409 

2013 2094 449 1665 207 429 

2014 1996 378 1699 174 297 

1.halvår 2015 838 145 765 86 71 
Figur 4. Innflytting og utflytting 2012 - 2015 

Flytteoversikten er et barometer for regionens attraktivitet og tilgang på arbeidsplasser. Utviklingen i 
2014 og 2015 gir klare indikasjoner på hvilke store utfordringer vi står overfor i næringslivet og offentlig  
virksomhet. Tallene pr 1.halvår 2015 indikerer at tilflyttingen er redusert med to tredjedeler i forhold til 
nivået i 2012 og 2013. På denne bakgrunn er det grunnlag for bekymring for utviklingen. Det er nå like 
stor grunn til å varsle om utfordringer på Sørlandet som de som har blitt fokusert på Vestlandet. Aust-
Agder har ligget med landets høyeste ledighet. I andre halvår har Arendal ligget med en ledighet opp 
mot 4 %. Det er lenge siden kommunen har hatt et så høyt nivå. Det må forventes at dette vil ha sterk 
effekt på tilflyttingen. Flyktningekrisen med opp mot 25 000 asylsøkere primært i andre halvår, kan 
medføre økt tilflytting på tross av en uheldig utvikling i næringslivet. 
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Figur 5. Prognose befolkningsutvikling 2015 - 2040 

Prognose for forventet befolkningsutvikling er vist i figur 5. Prognosen viser aldersfordeling på 10 års 
grupper for ulike år fra 2015 til 2040. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås framskrivning  
middels nasjonal vekst. 

Kjennetegnet ved forventet utvikling i folketallet er at veksten i betydelig grad kommer som en konse-
kvens av økt levealder. Prognosen angir at vi i 2040 vil ha like mange i aldersgruppen 70-79 år som vi 
i dag har i aldersgruppen 60-69 år. Antallet som er i reproduktiv alder, viser beskjeden økning, mens 
antallet mellom 0 og 10 år er nesten uforandret. Vi går på lengre sikt mot en strukket aldrende befolk-
ning. Derfor er innovasjon i tjenestetilbudet for eldre innbyggere nødvendig for å møte framtidens  
endrede og økte behov. 

3.2 Arbeidsledige 
Figur 6 viser utviklingen i tallet på ledige fra 2012 fram til september 2015. 

 
Figur 6. Antall helt ledige 2012 – september 2015 

Utviklingen er meget bekymringsfull. I august nådde vi et toppnivå på 1120 helt ledige. Det er grunn til 
å frykte at kommunen ved årsskiftet vil nå en ny topp, når omfanget av tiltak i regi av NAV faller. Hvis 
denne situasjonen vedvarer i 2016, vil presset på kommunale tjenester måtte forventes å øke ved at 
noen ledige når maks grense for den periode de kan motta arbeidsledighetstrygd. Deretter vil de be-
laste kommunale ytelser så lenge de ikke får en varig trygdeytelse. 
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Kommunen vil med bakgrunn i at Aust-Agder har høy ledighet og at Arendal ligger høyt i fylket, søke 
kontakt med nasjonalt nivå for å oppnå ressurser til ekstraordinære sysselsettingstiltak for de mange 
ledige i kommunen. Det er grunn til å frykte at den økte ledigheten ikke blir et kortvarig fenomen, men 
at situasjonen kan komme til å bli vanskelig over en lengre tidsperiode. Det vil bidra til å forsterke de 
negative effektene for den enkelte som berøres og deres familier.  

Situasjonen i arbeidsmarkedet understreker viktigheten av at Arendal og regionen bidrar til etablering 
av nye arbeidsplasser gjennom en aktiv næringspolitikk. Strategisk næringsplan for Østre Agder må 
legges til grunn for denne felles satsningen og hver enkelt kommune må legge betydelig innsats i å 
bidra til en felles positiv utvikling. 

3.3 Føringer fra statsbudsjettet 2016 
Det samlede inntrykket er at de forutsetninger som rådmannen la til grunn etter kommunepropo-
sisjonen for 2016 i stor grad er videreført i statsbudsjettet for 2016. Det er angitt en vekst i samlede 
inntekter på 7,3 mrd. kroner samlet for kommunesektoren. Anslått samlet lønns- og prisvekst for 
kommunene er på 2,7 %. 

Frie inntekter 
Frie inntekter anslås å øke reelt med 4,7 mrd kroner (1,4 %) fra 2015 til 2016 for kommunesektoren, 
når en regner veksten ut fra overslaget for 2015 i revidert nasjonalbudsjett 2015.  

For primærkommunene er økningen på 4,2 mrd. kroner. Påregnet skattevekst i 2015 (samlet for kom-
munene) holdes uendret i forhold til nivået i revidert nasjonalbudsjett 2015 (4,6 %). Fra 2015 til 2016 
er det påregnet en nominell skattevekst på 7,4 % i forhold til forutsatt skatteinngang i 2015. Skattøren 
for kommunene foreslås for 2016 satt til 11,8 % (2015: 11,35%). Forslaget om økt skattøre skyldes 
målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av de frie inntektene.   

På grunn av usikkerhet rundt skatteinngangen i 2015 og anslaget for 2016, vil regjeringen komme 
tilbake med en ny vurdering av kommuneøkonomien inkl. skatteinngangen i RNB 2016. 

Oppvekst 
I forhold til finansiering av barnehagetjenesten er rammetilskuddet justert for følgende forhold: juste-
ring for makspris i barnehage, nasjonalt minstekrav foreldrebetaling, gratis kjernetid, reduserte admini-
strasjonskostnader ved innføring av minstekrav og likeverdig behandling av kommunale/private barne-
hager.  

For skolesektoren er rammen justert for flere elever i privat skole samt innføring av en time ekstra med 
naturfag. 

Helse og levekår 
Det er foreslått endringer innenfor finansiering av ressurskrevende tjenester. Innslagspunktet øker til  
1,081 mill. kroner, dvs ca kroner 10 000 utover prisjustering. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 
80 pst. Siden antall mottakere og utgifter vokser, så øker den samlede bevilgningen på landsbasis 
med 1,2 mrd. kroner i 2016. 

Engangstilskudd sysselsetting 
Utover økningen i frie inntekter foreslår regjeringen et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering 
av skoler og omsorgsbygg i kommunene på 500 mill. kroner. Midlene er en del av regjeringens sær-
skilte tiltakspakke for økt sysselsetting og fordeles etter innbyggertall. Denne justeres i tilleggsproposi-
sjonen, jf teksten jedenfor. 

Andre føringer 
Det er en rekke ordninger som videreføres eller annonseres i det nye statsbudsjettet. Arendal kommu-
ne vil benytte seg av disse der det er mulig og hensiktmessig. Noen av disse er listet under. 

• Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser – 2500 plasser 
• Dagtilbud til demente – 1200 plasser 
• Økt lærlingtilskudd i skolen 
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Tilleggsproposisjonen 
Det ble 30. oktober lagt frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som omhandler tiltak knyttet til 
økt antall asylankomster. I forhold til kommunenes økonomiske ramme anslås det at de samlede inn-
tekter til kommunesektoern øker med 40 mill. kroner. Reell vekst for sektoren kan etter dette anslås til  
nærmere 7,4 mrd kroner for 2016. Tilskudd til flyktninger og asylsøkere økes med 1 mrd kroner.  
Tilskuddene gis på ulike områder knyttet til kostnader som mottakskommuner vil ha i forbindelse med 
økt antall flyktninger. Disse midlene holdes utenfor kommuneopplegget og beregnet realvekst. 

I tillegg foreslås det å redusere engangstilskuddet til vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg 
med 200 mill. kroner samt å gjøre tilskuddet mer målrettet. Hele beløpet vil nå bli fordelt på de 6 fylke-
ne som opplever den største utfordringen knyttet til ledighet. Aust-Agder er ett av disse fylkene.  

Det er også skissert en rekke tiltak under departementene. Enkelte av disse kan ha en effekt ift midler 
som kommuner tidligere har søkt om, eller satsningområder som blir litt lavere prioritert i 2016.  

Det er under hvert hovedkapittel angitt konkrete utfordringer knyttet til situasjonen rundt flyktningsitua-
sjonen innenfor det enkelte tjenesteområdet. 

3.4 Inndekking av underskudd 2014 
Regnskap 2014 ble avsluttet med et negativt resultat på 55,9 mill. kroner. Dette må dekkes inn over de 
to påfølgende år for å unngå at kommunen blir en del av ROBEK-listen.  

Resultatet fra 2014 medfører flere utfordringer. For det første må driftsnivået reduseres for å legge til 
rette for en bærekraftig utvikling i årene fremover. I tillegg må det budsjetteres slik at merforbruket 
dekkes inn over kun to år. Dette betyr et særlig fokus på den økonomiske situasjonen i kommunen og 
tillater i liten grad driftsjusteringer som øker budsjettpostene. 

Det er vedtatt en inndekning av underskudd 2014 i 2015 på 4 mill. kroner. De resterende 51,9 mill. 
kroner er lagt inn i 2016-budsjettet og er en del av saldert balanse. 

3.5 Driftsbudsjettet 
Ved oppstart av budsjettprosessen for 2016 ble det avdekket et avvik for å kunne saldere 2016-
budsjettet i balanse på 50-80 mill. kroner. Avviket fremkom av inndekning merforbruk 2014, konse-
kvensjustering av tjenestene (endringer i driften), prognose pensjonskostnader samt viderføring av 
dagens driftnivå.  

De tiltak som er lagt til grunn for årets budsjett er drøftet i ulike kapitler, og i helhet danner de grunnlag 
for et saldert budsjett. 

Skjema 1 A - Driftsbudsjett 
Tekst Forslag til 

budsjett 2016 
Oppr vedtatt 
budsj 2015 Regnskap 2014 

Skatt på inntekt og formue -1 059 464 000 -1 006 045 000 -938 269 316 

Ordinært rammetilskudd -1 082 690 000 -1 038 500 000 -1 043 227 000 

Skatt på eiendom -109 400 000 -100 900 000 -101 721 390 

Andre direkte eller indirekte skatter -300 000 -325 000 -342 392 

Andre statlige overføringer -104 653 800 -100 296 000 -114 331 880 

Sum frie disponible inntekter -2 356 507 800 -2 246 066 000 -2 197 891 978 
Renteinntekter og utbytte -119 498 000 -128 600 000 -140 257 123 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 113 904 000 108 100 000 130 249 091 

Avdrag på lån 100 770 000 102 800 000 91 402 897 

Netto finansinntekter/-utgifter 95 176 000 82 300 000 81 394 865 
Til dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 51 900 000 0 0 

Til ubundne avsetninger 1 480 000 1 480 000 0 

Til bundne avsetninger 300 000 325 000 22 885 169 
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Tekst Forslag til 
budsjett 2016 

Oppr vedtatt 
budsj 2015 Regnskap 2014 

Bruk av ubundne avsetninger -1 391 200 -1 098 200 -4 521 916 

Bruk av bundne avsetninger -19  012 000 -23 847 000 -39 545 500 

Netto avsetninger 33 276 800 -23 140 200 -21 182 248 
Overført til investeringsregnskapet 1 500 000 500 000 2 537 976 

Korreksjoner 113 193  000 35 554 200 75 832 256 

Til fordeling drift -2 113 362 000 -2 150 852 000 -2 059 309 129 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 113 362 000 2 150 852 000 2 115 235 616 
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 55 926 487 
Figur 7. Skjema 1 A – Forslag til budsjett 2016 – opprinnelig budsjett 2015 – regnskap 2014 

Frie inntekter – skatt og rammetilskudd 
Det er lagt til grunn de forutsetninger som er gitt i statsbudsjettet for  2016, samt prognose for skatte-
inntekter basert på resultater siste tre år.  

Anslaget på frie inntekter i statsbudsjettforslaget for 2016 viser at Arendal kommune får 2,142 mrd. 
kroner for 2016. Av dette er 1,059 mrd. kroner forventede skatteinntekter. Kommunen får en økning i 
de generelle skjønnsmidlene fra 4,1 til 4,8 mill. kroner. Samtidig ligger kommunen fortsatt utenfor  
tilskudd som veksttilskudd, storbytilskudd og andre særtilskudd. Trekket i rammetilskuddet er redusert 
med 14 mill. kroner grunnet endringer i  befolkningssammensetning. Forventet inntektsutjevning  
basert på de skattetall som nå legges til grunn, økes med nærmere 8 mill. kroner.  

Deflatoren for 2016 er angitt til 2,7 %,. Rådmannen har ikke prisjustert prisnivået til tjenestene, men 
lagt til grunn regjeringens anslag knyttet til forventet lønnsoppgjør 2016. Det er et hovedoppgjør i 2016 
og det er ikke utenkelig at økningen blir noe høyere.   

I tillegg til endringene i tjenestene som nevnt over, er det trukket ut midler fra rammetilskuddet til 
Arendal kommune et beløp på 5,2 mill kroner som følge av statliggjøring av skatteinnkrever-
funksjonen. Forslaget må ses på som en omkamp om en sak som ble nedstemt i Stortinget i 2015. 
Reduksjonen i rammetilskuddet er høyere enn det kommunen i dag bruker på tjenesten. Rådmannens 
budsjettforslag legger til grunn fortsatt kommunal drift av tjenesten.  

Tekst 2015 2016 

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 991 354 1 004 819 

Utgiftsutjevning -55 219 -41 694 

Overgangsordning – INGAR -2 803 -2 540 

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 3 859 6 298 

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 4 100 4 800 

Endringer saldert budsjett 2014 / 2015 -1 729 0 

RNB 2012-2015, samt Dok 8:135 S (2014-15) 8 461 0 

Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 948 022 971 683 

Netto inntektsutjevning 103 506 111 007 

Sum rammetilskudd  1 051 528 1 082 690 
Rammetilskudd - endring i % 0,90 % 3,00 % 

Skatt på formue og inntekt 986 601 1 059 464 
Skatteinntekter - endring i % 5,15 % 7,39 % 

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 2 038 100 2 142 200 
Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning) 23 786 24 425 

Skatteinntekter kr pr innb.  22 317 23 901 

Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 0,98 0,99 
Figur 8. Frie inntekter 2015 – 2016 (Beløp i 1 000 kr) 
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Eiendomsskatt 
Ett at tiltakene til å saldere budsjett 2016, er å øke satsen på eiendomskatt til 7 promille. Dette gir en 
forventet merinntekt på ca 10 mill. kroner. Andre forhold som bunnfradrag og taksering er uendret. Det 
legges derfor til grunn en inntekt i 2016 109,4 mill. kroner.  

Andre direkte eller indirekte skatter 
Inntektsposten her gjelder kommunens inntekter i form av reguleringsavgifter for Nisservassdraget. 
Inntektene her blir avsatt til kommunens næringsfond. 

Andre statlige overføringer 
Andre statlige overføringer er budsjettert til 104,7 mill. kroner. Dette gjelder statstilskudd som ytes til 
flere av kommunens enheter. Tilskuddene inngår i enhetenes netto driftsrammer.Til sammen 88,2 mill. 
kroner av tilskuddene gjelder flyktninger/asylsøkere. 

Renteinntekter og utbytte 
Det er budsjettert med renteinntekter og utbytte på i alt 119,5 mill. kroner. Renteinntekter på behold-
ningen i bank er anslått til 6 mill. kroner. Det er budsjettert med et utbytte fra Agder Energi AS på 42,2 
mill. kroner. Videre er det budsjettert med 0,9 mill. kroner i garantiprovisjon fra Returkraft AS.  

De største postene gjelder renteinntekter fra utlån til de to kommunale foretakene Arendal Eiendom og 
Arendal Havnevesen på hhv 58,9 mill. kroner og 1,6 mill. kroner.  

På denne posten er også medregnet renter på kommunens utlån av Husbanklån til boligkjøpere i 
kommunen. Det er budsjettert med renteinntekter her på 9,6 mill. kroner. 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 
Renteutgifter på kommunens løpende investeringslån er budsjettert til 101,3 mill. kroner. For nye in-
vesteringslån i 2016 er det budsjettert med renteutgifter på 3,6 mill. kroner. Videre er det på denne 
posten medregnet renteutgifter til Husbanklån på i alt 9 mill. kroner. 

Avdrag på lån 
I samsvar med kommunelovens krav til nedbetaling av kommunens gjeld, er det budsjettert med sam-
lede avdrag på 100,8 mill. kroner. Dette innbefatter avdrag på VA-gjeld og øvrig investeringsgjeld. 
Avdragskravet bestemmes ut fra kommunens samlede gjeld ved årsskiftet og veid resterende levetid 
for kommunens varige driftsmidler ved siste årsskifte. Det vil derfor kunne bli en justering av avdrags-
beløpet i 1. tertial når regnskapet for 2015 er avsluttet. 

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 
Regnskapet for 2014 ble avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk på 55,9 mill. kroner. Av dette 
er det budsjettert med inndekning av 4 mill. kroner i 2015. Det resterende beløpet er i medhold av 
bystyrets tidligere vedtak forutsatt dekket over 2016-budsjettet. 

Til ubundne avsetninger  
Kommunen mottar hvert år inntekter fra Aust-Agder Konsesjonskraftfond IKS. Inntektene skriver seg 
fra konsesjonskraftfondets aktiviteter knyttet til salg av konsesjonskraft og forvaltning av innestående 
midler i fondet. For 2016 er det budsjettert med en inntekt på 1,5 mill. kroner. Det er forutsatt at disse 
midlene skal avsettes kommunens eget konsesjonskraftfond. 

Rådmannen har i tertialrapport 2/2015 foreslått å opprette et disposisjonsfond til dekning av uforutset-
te kostnader knyttet til pensjonsavtalene. Det er særlig den nye ordningen med ett års amortisering  av 
premieavvik som avhenger av dette fondet.  Føring av premieavvik har som kjent ingen reell kontant-
strøm bak seg og det er hensiktsmessig ikke å trekke disse over lang tid.  

Til bundne avsetninger 
Budsjettert beløp gjelder avsetning av mottatt reguleringsavgift Nisservassdraget til næringsfondet. 

Bruk av ubundne avsetninger 
Det foreslås benyttet i alt 1,4 mill. kroner til tiltak i 2016. Dette gjelder blant annet bruk av fondsmidler 
til tiltak til fremme av næringsaktiviteter i kommunen. 
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Bruk av bundne avsetninger 
Det er budsjettert med i alt 19,0 mill. kroner i bruk av bundne avsetninger. Dette gjelder først og fremst 
14,9 mill. kroner som hentes inn fra VA-fondene. Dette begrenser veksten i de kommunale eiendoms-
gebyrene. Videre foreslå brukt 2,1 mill. kroner av midler avsatt innenfor Østre Agder-samarbeidet. Av 
dette gjelder 0,8 mill. kroner som skal overføres til Arendal Eiendom til planlegging av nytt lege-
vakt/øyeblikkelig hjelp-bygg i nærheten av sykehuset. 

Overført til investeringsbudsjettet 
Det er budsjettert med 1,5 mill. kroner i overføring til investeringsbudsjettet. 1 mill. kroner gjelder av-
setning av driftsmidler til egenkapitalinnskudd i KLP. Kommunen får hvert år krav om slik innbetaling. 
Tidligere har dette blitt løst ved budsjettendringer i tertialrapportene. Det synes like greit at dette gjø-
res allerede i budsjettet. Videre er avsatt 0,5 mill. kroner til tap på krav på startlån.  

Korreksjonsposter 
Sum inntekter iflg skjema 1 A danner grunnlag for de driftsrammene som kan tildeles kommunens 
ulike driftsenheter. Skjema 1 A og 1 B er definert i budsjettforskriften. Pga av enkelte poster finnes i 
begge skjemaene, må endelig sum i skjema 1 A korrigeres. For budsjett 2016 utgjør disse korreksjo-
nene et fradag på 114,8 mill. kroner. Det arbeides med å forenkle skjema 1 A, slik at det blir mer les-
bart. 

Til fordeling drift 
Totale inntekter til fordeling drift beløper seg til 2 113,4 mill. kroner. Hele dette beløpet er disponert 
som sum netto driftsutgifter for alle enheter som vist i skjema 1 B nedenfor. 

Skjema 1 B - Netto driftsutgifter pr. enhet 
Rådmannens forslag til fordeling av driftsrammer til enhetene er gjengitt i skjema 1 B. Enhetenes 
rammer er nettorammer, dvs at det er en bevilgning som inneholder både inntekter og utgifter. For 
enhet 03 – Kommunalteknikk og geodata fremkommer en netto inntektsramme, dvs at det er forventet 
at inntektene i enheten overstiger utgiftene. Når bystyret tildeler enhetene netto driftsrammer, innebæ-
rer dette i neste omgang en frihet for enhetene til å disponere evt merinntekter eller innsparinger på 
utgiftssiden.  

Før det gis kommentarer til enhetenes driftsbudsjetter, vil det bli omtalt noen spesielle budsjettposter. 

Sentrale pensjonsposter 
Kommunen har avtaler med 3 ulike pensjonskasser. De fleste kommunalt ansatte er tilknyttet  Arendal 
kommunale pensjonskasse (AKP). For lærere er det imidlertid krav om at de skal være medlem av 
Statens Pensjonskasse (SPK), mens det for sykepleiere er krav om at de skal være medlem av Kom-
munal Landspensjonskasse (KLP). 

Kommunen har mottatt meldinger fra alle tre pensjonskassene med budsjettforutsetninger for 2016, 
herunder satser for arbeidsgivers løpende pensjonspremie. Disse er vist i figuren under: 

År Arendal kommunale  
Pensjonskasse 

Statens  
Pensjonskasse 

Kommunale Lands-
pensjonskasse 

2015 12,50 % 11,55 % 19,15 % 
2016 11,00 % 11,15 % 19,16 % 

Figur 9. Arbeidsgiverpremie pensjon 2015 - 2016 

Enhetenes budsjettrammer er justert i tråd med nye satser. Samlet er det budsjettert med løpende 
premieinnbetalinger på om lag 165 mill. kroner. 

I tillegg til løpende premier beregner alle de kommunale pensjonsordninger en reguleringspremie til 
dekning av effekter av lønns- og G-reguleringer. For SPK og KLP er reguleringspremien inkludert i 
premiesatsen. Denne blir dermed budsjettert og belastet på den enkelte enhet som en del av den 
løpende premien for disse ordningene. Ved slutten av året foretas en avregning mot det som faktisk er 
innbetalt, i henhold til mottatte fakturaer fra kassene.  

I budsjettforutsetningene fra KLP er det lagt til grunn at 1,0 mill. kroner av reguleringspremien vil bli 
dekket over premiefondet. Dette er hensyntatt i budsjettet. Det er i tillegg innarbeidet 1,0 mill. kroner til 
egenkapitaltilskudd til KLP. Dette er ført som en overføring til investeringsbudsjettet. 
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For AKP blir reguleringspremien budsjettert samlet for hele kommunen. I budsjettforutsetningene fra 
AKP er reguleringspremien oppgitt til 67,7 mill. kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. I budsjettet for 2016 
er det lagt til grunn at Arendal kommune dekker 50 % av denne, dvs 33,8 mill. kroner inklusiv arbeids-
giveravgift. Det forutsettes at AKP dekker resten av reguleringspremien ved bruk av premiefond.  

I tillegg til løpende premie og reguleringspremie som beregnes av pensjonskassene, beregnes det en 
netto pensjonskostnad for 2016 basert på kriterier oppgitt fra KRD. Denne beregningen er det aktuar 
for pensjonskassene som foretar. Netto pensjonskostnad er den pensjonskostnaden kommunen skal 
ha i sitt regnskap iflg regnskapsforskriftene. Dersom det er avvik mellom netto pensjonskostnad og 
sum innbetalinger til pensjonskassene, oppstår et premieavvik. Når netto pensjonskostnad er lavere 
enn faktisk innbetalt til pensjonskassene, får man et positivt avvik. Motsatt oppstår et negativt avvik 
når man betaler inn mindre enn netto pensjonskostnad. Basert på beregningene kommunen har mot-
tatt fra aktuar er det budsjettert med et positivt premieavvik på 39,3 mill. kroner for 2016. Dersom det 
blir endringer i premieavviket i forhold til det som er budsjettert, må dette reguleres mot pensjonsfon-
det.  

I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn ny praksis knyttet til amortisering, jfr 2. tertial 2015. Dette in-
nebærer at premieavviket for 2015 amortiseres i sin helhet i 2016. I følge siste meldinger fra kassene 
vil vi for 2015 få et positivt premieavvik på ca 8,3 mill. kroner. Med 1 års amortisering vil dette måtte 
utgiftsføres i 2016.  

Gamle premieavvik oppstått i perioden 2002-2013 skal amortiseres etter gammel ordning. Total  amor-
tisering i 2016 blir da på ca 20,6 mill. kroner. Dette er innarbeidet i budsjettet. 

Lønnskostnader 
I budsjettet for 2016 er lønnsoppgjøret for 2015 innarbeidet i sin helhet i enhetenes driftsrammer.  

Det er i tillegg avsatt 40 mill. kroner på enhet 88 til dekning av merutgifter ved lønnsoppgjøret 2016, 
dvs økte lønninger inkl sosiale utgifter. Avsetningen er basert på forutsetningene lagt til grunn i stats-
budsjettet. Kommunal deflator for årslønnsvekst er oppgitt til 2,7 % for 2016. Dette skal dekke over-
heng fra lønnsoppgjøret 2015 samt åtte måneders effekt av lønnsoppgjøret 2016. 

Rammer til enhetene 
Enhetenes rammer er justert for helårseffekt av lønnsoppgjør 2014 og 2015, samt endringer i pen-
sjonssatser. Lønnsoppgjør for 2016 er foreløpig avsatt på enhet 88 og vil fordeles til enhetenes ram-
mer når oppgjøret er kjent.  

Netto driftsrammer pr enhet er vist i skjema 1 B. 

Enhet 
nr Enhet Forslag til 

budsjett 2016 
Oppr vedtatt 
budsj 2015 

Regnskap 
2014 

03 Infrastruktur og geodata -37 683 000 -42 654 000 -32 745 934 

06 Kulturenheten 60 324 000 95 064 000 90 779 984 

10 Brann 29 143 000 26 771 000 27 897 847 

16 Innovasjon og kompetanse 16 937 000 12 573 000   

17 Levekår 143 991 000 155 008 000   

18 Spesialpedagogiske tjenester 35 860 000 37 376 000   

19 Vitensenteret 3 421 000 3 134 000   

23 Arendal voksenopplæring 15 557 000 13 540 000 13 925 222 

25 Birkenlund skole 30 886 000 41 040 000 40 066 680 

27 Asdal skole 50 753 000 61 993 000 59 614 511 

28 Stuenes skole 30 620 000 44 796 000 40 314 239 

29 Nedenes skole 29 143 000 35 070 000 33 472 163 

30 Stinta skole 38 492 000 49 367 000 47 636 656 

32 Roligheden skole 32 951 000 40 856 000 39 720 456 

33 Hisøy skole 31 011 000 34 320 000 37 382 616 

36 Eydehavn skole 9 971 000 12 948 000 13 338 142 
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Enhet 
nr Enhet Forslag til 

budsjett 2016 
Oppr vedtatt 
budsj 2015 

Regnskap 
2014 

37 Flosta skole 8 915 000 11 803 000 12 063 115 

41 Moltemyr skole 32 790 000 38 839 000 37 896 854 

42 Myra skole 16 583 000 19 020 000 19 191 144 

44 Nesheim skole 8 876 000 10 964 000 10 732 889 

46 Rykene Skole 13 392 000 14 624 000 11 618 873 

47 Sandnes skole 16 379 000 18 728 000 17 936 981 

50 Strømmen oppvekstssenter 17 521 000 21 948 000 23 674 454 

53 Tromøy barnehagene 9 698 000 10 931 000 13 430 948 

54 Hisøy barnehageenhet 11 190 000 12 109 000 13 205 972 

55 Barnehager Sentrum Øst 8 955 000 10 106 000 13 170 852 

56 Stinta barnehageenhet 11 964 000 13 286 000 15 299 857 

57 Jovannslia/Lia barnehage 12 843 000 13 795 000 16 800 058 

63 Øyestad barnehageenhet 13 152 000 13 311 000 12 070 598 

70 Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og 
omsorg 74 336 000 87 620 000 61 136 201 

72 Enhet Funksjonshemmede 115 653 000 108 845 000 114 136 897 

73 Enhet Hjemmebaserte tjenester 176 239 000 172 284 000 197 848 188 

74 Enhet Institusjoner 171 265 000 168 861 000 176 692 466 

75 Nav-Arendal 74 518 000 71 847 000 73 601 657 

76 Østre Agder Krisesenter 4 668 000 4 237 000 3 992 622 

77 Østre Agder 12 350 000 1 848 000 0 

80 Legevakten 10 005 000 9 716 000 9 448 354 

88 Rådmannen m/stab 770 693 000 648 649 000 481 180 642 

 Sum avviklede  enheter   46 279 000 368 703 414 

 Sum enheter 2 113 362 000 2 150 852 000 2 115 235 616 
Figur 10. Skjema 1 B - Forslag til netto driftsrammer pr enhet for 2016 

Skolene har fått justert budsjettene sine i tråd med nye elevtall. Dette medfører en samlet reduksjon i 
nettobudsjettet til skolene siden antall elever går ned. Det er lagt inn en økning på ca 0,6 mill. kroner 
for økt timetall naturfag i hht statsbudsjettet.  

Det er innarbeidet en økning i budsjettet for stab pedagogisk virksomhet med 2 mill. kroner som følge 
av endringer i gjesteelever, skoleskyss og økte overføringer til private skoler. 

For tilskudd til private barnehager er økning på 8,6 mill. kroner vedtatt i 1. tertial 2015 videreført. Om-
regnet til helårseffekt gir dette i tillegg en merutgift på 2,1 mill. kroner utover det som var lagt til grunn i 
1. tertial. Dette er også innarbeidet i 2016. 

Den største endringen innenfor beregnet finansiering av de private barnehagene er justering av pen-
sjonskostnaden til 13 % av lønnsutgiftene. Tidligere brukte kommunene de reelle pensjonskostnadene 
i beregningene. Tilskuddet for 2016 beregnes ut fra regnskap 2014. I 2014 hadde Arendal kommune 
en arbeidsgiverpremie på 12,53 % til AKP. Arendal kommune må dermed kompensere de private 
barnehagene for en høyere pensjonskostnad enn kommunen har selv. 

Økte kostnader for ressurskrevende brukere samt økning BPA innenfor helse og levekår er videreført 
fra 1. tertial med hhv 3,8 mill. kroner og 3,2 mill. kroner. Det er i tillegg lagt til grunn en økning i til-
skudd for ressurskrevende brukere på ca 2,2 mill. kroner. Stab helse og levekår (enhet 88) er styrket 
med en stilling for sykehjemsoverlege. Enhet 17 – Levekår, er styrket med 3,2 mill. kroner. 

Enhet 77 – Østre Agder er økt med ca 10,3 mill. kroner til KØH som en følge av at det øremerkede 
statstilskuddet fra 2016 er innlemmet i rammetilskuddet. 
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Fra regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting som fordeles etter innbyggertall, regner vi 
med et tilskudd på om lag 4,2 mill. kroner. Dette er inkludert i rammen for enhet 88 - Rådmannen 
m/staber. Rådmannen vil sørge for at beløpet vil bli fordelt på aktuelle tiltak. 

Enhetene er for øvrig kun justert for nødvendige konsekvensjusteringer, herunder indeksreguleringer 
av tilskudd/eksterne avtaler og husleier. 

For å saldere budsjettet for 2016 har det vært nødvendig å legge inn tiltak for enhetene. Disse er drøf-
tet i kap 4 – 7. 

Blant de tiltakene som er innarbeidet i enhetenes rammer er følgende: 

• Tiltak vedtatt i regulert budsjett 2015 er videreført. Dette gjelder utsettelse gratis parkering, rever-
sering økt tilskudd trafikksikkerhet, reversering støtte til fergedrift, reduksjon i budsjettpost til for-
mannskapets disposisjon, reduksjon konsulentbruk og reversering demenslandsby. I tillegg er  
reduserte overføringer på 6 mill. kroner til Arendal Eiendom KF videreført. 

• Innsparinger på enhetene vedtatt i regulert budsjett 2015 og 1. tertial 2015 er videreført i den grad 
det ikke var engangstiltak i 2015. I dette ligger en videreføring av innsparing for skolene på om lag 
3 mill. kroner og en innsparing for barnehagene på 1 mill. kroner. For enhetene innen helse og le-
vekår er innsparingen videreført med 4,2 mill. kroner. For øvrige enheter er innsparingene videre-
ført med samme beløp som i 2015.  

• Det er lagt inn nytt tiltak på helse og levekår med 5 mill. kroner. Tiltaket er nærmere omtalt under 
kapittel 6 Helse og levekår. 

• For kulturenheten (enhet 06) er det innarbeidet en innsparing på 2 mill. kroner. Tiltaket er nærme-
rer omtalt under kapittel 7 Kultur og samfunnsutvikling. I tillegg er støtte lag og foreninger redusert 
med 1,075 mill. kroner og nærmiljøprosjektet med 0,3 mill. kroner er ikke innarbeidet i 2016.  

• Byggesaksgebyrer foreslås økt med 0,7 mill. kroner utover det som er videreført fra 1. tertial 2015. 
Totalt økes inntektene på byggesak med 2,7 mill. kroner fra 2015 til 2016. 

• I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn at Arendal Eiendom KF skal overføre 3 mill. kroner til 
Arendal kommune i form av utbytte/konsernbidrag. 

Endringer i enhetenes rammer fra 2015 til 2016 blir i stor grad påvirket av omleggingen av budsjette-
ring husleier. Disse ble i 1. tertial 2015 trukket inn fra enhetene og samlet på enhet 88 – Rådmannen 
m/staber. I alt overfører ArendaI kommune 249,4 mill. kroner i form av husleier til Arendal Eiendom 
KF. I tillegg er rammen på enhet 88 endret som følge av korrigeringer mellom skjema 1 A og 1 B ifølge 
1. tertial 2015.   

I skjema 1 B er i siste linje samlet tall for avviklede enheter fra 2014 og 2015. I budsjettet for 2016 er 
budsjettmidlene fordelt på andre enheter. 

Enkelte enheter har i sine budsjetter midler til tilskudd til lag og foreninger mv i kommunen. En samlet 
oversikt over disse tilskuddene er vist i figur 11.  

Enhet 
nr Enhet Forslag 

budsjett 2016 

Opprinnelig 
vedtatt 

budsjett 2015 

Regnskap 
2014 Tekst 

06 Kultur 920 000 920 000 920 000 Tilskudd til musikk formål 

06 Kultur 5 125 000 6 473 280 4 758 130 Andre kulturaktiviteter og til-
skudd til andres kulturbygg 

06 Kultur 1 800 000 1 300 000 838 060 Idrett og tilskudd til andres 
idrettsanlegg 

06 Kultur 1 027 000 1 022 000 820 650 Muséer 

06 Kultur 954 000 935 000 489 450 Naturforvaltning og friluftsliv 

06 Kultur 649 000 649 000 574 750 Aktivitetstilbud barn og unge 

16 
Innovasjon 
og kompe-
tanse 

256 000     Aktivitetstilbud barn og unge 

17 Levekår 2 165 000 2 065 000 2 026 000 
Aktiviserings- og servicetjenes-
ter overfor eldre og personer 
med funksjonsnedsettelser 
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Enhet 
nr Enhet Forslag 

budsjett 2016 

Opprinnelig 
vedtatt 

budsjett 2015 

Regnskap 
2014 Tekst 

70 Koordine-
rende enhet 1 475 000 1 475 000   

Aktiviserings- og servicetjenes-
ter overfor eldre og personer 
med funksjonsnedsettelser 

88 Rådmannen 
m/staber 320 000 350 000 311 000 Tilrettelegging for næringslivet 

88 Rådmannen 
m/staber 7 700 000 7 991 000 7 329 000 Tilbud til personer med rusprob-

lemer 

88 Rådmannen 
m/staber 120 000 120 000 120 000 Den Norske Kirke 

88 Rådmannen 
m/staber 50 000 50 000 50 000 Andre religiøse formål 

 Sum i alt 22 561 000 23 350 280 18 237 040   
Figur 11. Tilskudd lag og foreninger mv 2014 - 2016 

3.6 Økonomisk oversikt drift 
Økonomisk oversikt drift er lagt som vedlegg til handlingsprogrammet. Denne oversikten er et resultat 
etter at inntekter og utgifter som skissert i skjema 1A og B er lagt til grunn. Hensikten med å legge ved 
økonomisk oversikt drift er å vise resultatmålene brutto driftsresultat, netto driftsresultat og regn-
skapsmessig merforbruk/mindreforbruk.  

Brutto driftsresultat er i bedring. I 2014-regnskapet beløp det seg til negativt 129 mill. kroner. I budsjett 
2015 var det tatt ned til 67,9 mill. kroner, mens det i forslaget til budsjett 2016 er redusert til 0,3 mill. 
kroner.  

Netto driftsresultat uttrykker hvor mye kommunene og fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinn-
tekter etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Fra og med 2014 føres inntekter fra momskom-
pensasjon på investeringer i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. Det bidrar til å 
trekke netto driftsresultatet i sektoren vesentlig ned. Blant annet på bakgrunn av dette anbefaler det 
tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) nå at netto driftsresultatet 
for kommunesektoren som helhet bør utgjøre 2 pst. av inntektene (mot tidligere 3 pst.) 

For Arendal kommune var netto driftsresultat i 2014 74,6 mill. kroner negativt, mens det i budsjettet for 
2015 var regnet med et positivt netto driftsresultat på 33,2 mill. kroner. For 2016 er det budsjettert med 
et positivt netto driftsresultat på 33,8 mill. kroner. Dette tilsvarer 1,14 % av driftsinntektene. Anbefa-
lingen fra TBU tilsier at netto driftsresultat skulle vært på positivt på 60,9 mill. kroner.  

I 2014 ble regnskapet avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk på 55,9 mill. kroner. I samsvar 
med budsjettforskriftene ble 2015-budsjettet vedtatt i balanse. Forslag til budsjett for 2016 er også lagt 
fram i balanse.  

3.7 Investeringsstrategi  
Bystyret vil i egen sak i novembermøtet bli invitert til å vedta en strategi for investeringsplanleggingen i 
kommunen. Strategien tar utgangspunkt i en målsetting som også tidligere har blitt forsøkt ivaretatt. 
Rådmannen har i forslag til handlingsprogram for kommende periode lagt til grunn at kommunen ikke 
skal oppta nye lån som overstiger budsjettert avdragsbetaling for planperioden. Dette vil da gjelde for 
lån til investeringer der renter og avdrag må belastes kommunens driftsbudsjett direkte. 

For å holde seg innenfor denne strategien er det lagt til grunn at låneopptaket knyttet til ordinære  
investeringer ikke skal overstige forventede avdrag på ca 80 mill. kroner årlig. Investeringsstrategien 
gjelder samlet for kommunens egne investeringer og for de investeringene som skjer i regi av de 
kommunale foretakene. 

Lånebegrensningen gjelder ikke for investeringer og lån knyttet til selvfinansierende tjenester (vann, 
avløp og renovasjon). 

Utvikling av lånegjelden 
Oversikten under viser utvikling av lånegjeld siste 10 år. Selv om bystyret har hatt ønske om å holde 
nivået stabilt, har lånegjelden i perioden økt med 123,4 % eller 1 864 mill. kroner. 
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År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gjeld pr 31.12 1510 1783 2041 2232 2488 2614 2753 2845 2879 3254 3375 
Figur 12. Investeringsgjeld mill. kroner – 2005 – 2015 

Som nevnt blir det årlige behovet for lån til investeringsformål dekket ved opptak av samlelån. Dette 
dekker da behovet for lån til de kommunale foretakene og kommunens egne investeringer, herunder 
lån til VA-formål. Basert på balanseførte verdier ved utgangen av 2014 er det anslått at om lag 20 % 
av den totale investeringsgjelden er knyttet til VA-investeringer (for 2015 vil det si om lag 675 mill. 
kroner). Renter og avdrag på disse lånene blir dekket inn over huseiergebyrene. For øvrige lån må 
renter og avdrag dekkes av de ordniære driftsinntektene.  

Konsekvenser av investeringsstrategien 
Den skisserte investeringsstrategien vil få konsekvenser for investeringsbudsjettet for 2016 og for 
resten av planperioden. Prosjekter som har vært planlagt, og som det ville vært ønskelig å få ferdig-
stilt, kan bli utsatt. Det kan også skje at framdriften i prosjekter kan bli forlenget pga manglende finan-
sering. Det vil også være nødvendig å opprette en del ”investeringspotter”, dvs at det avsettes midler 
som på budsjetteringstidspunktet ikke blir knyttet til noe konkret prosjekt, men hvor bruken må avgjø-
res etter hvert som det dukker opp presserende behov. Typiske eksempler på dette er at det avsettes 
midler til oppgraderingsarbeider for formålsbygg innenfor helse og levekår, oppvekst og undervisning 
osv. 

For å sikre at bystyrets langsiktige prioriteringer kan komme til uttrykk har det i forbindelse med årets 
budsjettarbeid også blitt utarbeidet oversikter som viser hvilke investeringsprosjekter som må komme 
til utføring innenfor en rimelig tidshorisont.  

Investeringstiltak i regi av Arendal kommune 
De kommunale enhetene er bedt om å fremme forslag til investeringstiltak i kommende planperiode 
basert på vedtatt HP for peiroden 2015-2018. Det har vært en omfattende drøfting av mottatte forslag. 
Etter dette legger rådmannen fram forslag om investeringer for perioden på i alt 520,1 mill. kroner. Av 
dette er 387 mill. kroner VA-tiltak. 

De kommunale investeringsprosjektene er gjennomgående i størrelsesorden 1 mill. kroner. For noen 
er det tale om større beløp og det kan også være at bevilgning i 2016 er en videreføring av allerede 
oppstartede prosjekter eller det kan være prosjekter som må finansieres over 2 eller flere år.  

Det foreslås bevilget 2,1 mill. kroner til bind 1 av den nye Arendalshistorien. For resten av perioden er 
det avsatt 0,6 mill. kroner pr år i samsvar med bystyrets tidligere vedtak. Som sluttbevilgning til kunst-
arena Torbjørnsbu foreslås avsatt 3,6 mill. kroner. Prosjektet mottar eksterne midler og nødvendig 
låneopptak vil være 0,4 mill. kroner. 

Det foreslås bevilget 1,5 mill kroner pr år til IKT for skoler og barnehager. Til IKT innenfor levekår fore-
slås bevilget 4 mill kroner i 2016. 

Det er foreslått bevilget midler til 2 prosjekter i Barbu i 2016 – kaifront og infrastrukturtiltak – på til-
sammen 12,3 mill kroner. Av dette er 12,2 mill. kroner dekket av eksterne midler. 

Det er foreslått bevilget 0,3 mill. kroner til planlegging av turveier med lys ut fra Sør Amfi. De nye tur-
veiene knyttes sammen med resten av løypenettet i området.Totalt er anlegget kostnadsregnet til om 
lag 19 mill. kroner. Anlegget vil bli bygget i et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune i forbindelse 
med utvidelse av Sam Eyde skole.  

Investeringstiltak i regi av Arendal Eiendom KF 
Forslag til investeringer i regi av eiendomsforetaket beløper seg til i alt 60 mill. kroner i 2016. For hele 
planperioden foreslås bevilget 337,1 mill. kroner. Den største posten gjelder ny Roligheten skole med 
15 mill. kroner i 2018 og 85 mill. kroner i 2019. Resterende bevilgning på 190 mill. kroner må komme 
etter 2019. 

Det er foreslått en sluttbevilgning på 10 mill. kroner til Arendal Øst bofellesskap.Videre er foreslått 7,5 
mill. kroner i 2016 og 17 mill. kroner i 2017 til samlokalisering Ellengård. 
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Det avsettes 5 mill. kroner pr år til eiendomsutviklingsprosjekter.Videre foreslås avsatt 5 mill. kroner i 
2016 til kjøp av næringsarealer i forbindelse med bygging av ny E 18. De to neste årene avsettes 3 
mill. kroner pr år. 

Det er utarbeidet plan for bygging av felles legevakt- og øyeblikkelighjelplokaler i nærheten av syke-
huset. Total kostnad er foreløpig beregnet til 139 mill. kroner. Byggestart forutsettes å skje i 2018 med 
sluttføring i 2020. 10 kommuner vil delta i finansieringen av renter og avdrag. 

For øvrig er det avsatt en del midler til løsning av presserende oppgraderingsarbeider på kommunale 
formålsbygg. 

Investeringstiltak i regi av Arendal Havnevesen KF 
For Arendal Havnevesen KFer investeringsbudsjettet satt opp med i alt 69,5 mill. kroner for kommen-
de planperiode. Det største enkeltprosjektet er oppgradering av Barbu fiskemottak på i alt 22,5 mill. 
kroner. Det avsettes 10,5 mill. kroner pr år de to første åra, mens sluttbevilgningen på 1,5 mill. kroner 
er lagt inn i 2018. Det er forutsatt at prosjektet vil få statstilskudd på i alt 10,5 mill. kroner. 

For øvrig er det meste av bevilgningen knyttet til videre utvikling av anlegget på Eydehavn. I utgangs-
punktet må disse investeringene finansieres ved bruk av lån. Havnevesenet forutsettes å betjene lå-
nene med egne inntekter, men kommunen er ansvarlig overfor långiver. 

Finansieringsplan investeringer 
I figuren nedenfor er vist brutto investeringsplan for kommende planperiode. 

Brutto investeringer  2016 2017 2018 2019 Sum  
perioden 

Arendal kommune 159 000 000 122 100 000 133 650 000 105 350 000 520 100 000 

Arendal Eiendom KF 60 000 000 54 500 000 72 500 000 150 100 000 337 100 000 

Arendal Havnevesen KF 32 600 000 17 300 000 11 800 000 7 800 000 69 500 000 

Sum konsernet 251 600 000 193 900 000 217 950 000 263 250 000 926 700 000 
Figur 13. Brutto investeringsutgifter 2016 - 2019 

Til tross for en meget kritisk gjennomgang av mottatte forslag til investeringer i de nærmeste åra, er 
det likevel et omfattende investeringsprogram som legges fram. Som vist i egen sak til bystyret er det 
en rekke prosjekter som må finne sin løsning etter den første planperioden. For de to neste periodene 
(2020-2022 og 2023-2025) er det antydet et investeringsbehov på i alt 2 184 mill. kroner. 

De kommunale investeringene finansieres i hovedsak ved bruk av lån. Mva-kompensasjon bidrar også 
i stor grad til finansieringen. I figur 14 er vist samlet finansieringsplan for de investeringsprosjektene 
som er innarbeidet i dette programmet.  

Brutto investeringer 2016 2017 2018 2019 Sum 

Statstilskudd 19 450 000 6 200 000 4 450 000 0 30 100 000 

Andre tilskudd 11 925 000 2 900 000 8 600 000 0 23 425 000 

Mva-kompensasjon 19 760 000 15 500 000 18 010 000 30 070 000 83 340 000 

Andre inntekter 11 300 000 46 840 000 14 700 000 10 000 000 82 840 000 

Lån 189 165 000 122 460 000 172 190 000 223 180 000 706 995 000 

Sum brt finansiering 251 600 000 193 900 000 217 950 000 263 250 000 926 700 000 
Figur 14. Finanseringsplan investeringer 2016 - 2019 

Inkludert i denne finansieringsplanen er også investeringer innenfor VA-sektoren i kommunen. I 2016 
er det tale om investeringer på i alt 110,5 mill. kroner. For hele perioden er det foreslått investeringer 
på i alt 387 mill. kroner. VA-investeringene er i sin helhet finansiert ved lån. Disse låneopptakene re-
presenterer imidlertid ikke den samme utfordringen som øvrige lån, fordi rente- og avdragsbelastning-
en på VA-lånene inngår i beregningen av huseiergebyrene. 

Øvrige lån i perioden vil beløpe seg til 320 mill. kroner. Dette samsvarer med budsjetterte avdrag på 
investeringslån i planperioden. Det betyr igjen at låneopptaket for perioden er i tråd med det prinsippet 
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bystyret har fattet vedtak om mht låneopptak. Budsjettert låneopptak for 2016 ligger 1,3 mill. kroner 
lavere enn øvre ramme. 

Budsjetterte låneopptak målt mot budsjetterte avdrag for planperioden er vist i figuren nedenfor. 

Lånebeløp 2016 2017 2018 2019 Sum 

Budsjettert låneopptak 189 165 000 122 460 000 172 190 000 223 180 000 706 995 000 

VA-lån 110 500 000 85 500 000 95 500 000 95 500 000 387 000 000 

Øvrige lån 78 665 000 36 960 000 76 690 000 127 680 000 319 995 000 

Budsjettert avdrag 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 320 000 000 

Prinsippavvik -1 335 000 -43 040 000 -3 310 000 47 680 000 -5 000 
Figur 15. Låneopptak og avdrag 2016 - 2019 

Forventninger til investeringsbehov kommende 10-års periode 
I forbindelse med arbeidet med forslag til investeringsprogram for kommende planperiode, har råd-
mannen gjennomgått forventninger og behov for investeringstiltak i de ulike sektorene i en 10-års tids-
horisont. Kartleggingen er ut fra dagens kunnskap om tjenestene og vil kunne endre seg seg over tid. 
Denne vurderingen vil bli lagt frem som egen sak for bystyret.  

3.8 Finansforvaltning  

Likviditet 
Kommunen har gjennomgående en akseptabel løpende likviditetsmessig situasjon. Kommunens likvi-
ditetsbeholdning er plassert som innskudd i Sparebanken Sør, som er kommunens hovedbankforbin-
delse. Det er ikke tilgjengelig andre likvider som kan plasseres i fond eller lignende. 

De vanligste målene for likviditet er gjengitt i figur 16.  

  31.12.2014  Pr 2.tert - 15  

Omløpsmidler(OM)             663 003          503 810  

Herav premieavvik             126 534          108 177  

Omløpsmidler korrigert             536 469          395 633  
Korts gjeld ( KG)             506 937          337 104  

Herav premieavvik               72 996             66 958  

Korts. gjeld korrigert             433 941          270 146  
OM korrigert - KG korrigert             102 528          233 664  
Kasse, bank             254 850          321 033  

Likv grad 1                   1,24                 1,46  
Likv grad 2                   0,59                 1,19  
Figur 16. Likviditetsgrad 1 og 2 pr 31.12.2014 og 2. tertital 2015 

Likviditetsgrad måler omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. For begge størrelsene har vi korrigert 
for premieavvik ført som kortsiktig gjeld og kortsiktig fordring. Likviditetsgrad 2 måler de meste likvide 
midlene (kasse, bank) mot kortsiktig gjeld.  

Likviditetsgrad 1 er anbefalt å være minst 2, mens likviditetsgrad 2 er anbefalt å være større enn 1. 
Figurren viser et likviditetsbilde som er svakere enn anbefalt. Det bør likevel understrekes kommunen 
ikke har betalingsproblemer. Dessuten har kommunen i sin bankavtale inkludert en trekkrettighet. 
Denne trekkrettigheten har hittil ikke vært benyttet. 

Gjeldsforvaltning 
Gjeldsforvaltningen i kommunen skjer i samsvar med de retningslinjer som følger av sentrale bestem-
melser (kommuneloven og finansforskriften gitt i medhold av denne) og bystyrets vedtatte finansreg-
lement. I vår kommune er det gjeldsforvaltningen som er det sentrale elementet i finansforvaltningen.  
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I samsvar med finansreglementets hovedstrategi henter rådmannen inn tilbud fra ulike kilder som or-
dinære banklån (dette skjer i hovedsak hos Kommunalbanken) og som lån i pengemarkedet (sertifi-
kat/obligasjonslån). Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt er de viktigste kredittkildene for kom-
munesektoren. Utlånene fra disse foretakene har vist en fallende tendens siden 2007. I denne perio-
den har obligasjons- og sertifitkatgjelden økt sin andel.  

I medhold av finansforskriften og finansreglementet er det rådmannen som har ansvar for innlån til 
kommunen i samsvar med vedtatt finansieringsplan for de kommunale investeringene. Vår praksis er 
å dekke årets lånebehov ved opptak av et samlelån. Det innhentes tilbud fra flere potensielle lån-
givere. Resultatet de siste årene har vært at vi har fått en økende andel av våre lån som sertifikatlån. 
Det ble i tillegg opptatt et obligasjonslån i 2014. Dette løper til mars 2016. Refinansiering av sertifikater 
skjer i hovedsak ved nye sertifikater etter innhenting av tilbud fra flere tilretteleggere. 

Det foreligger en kredittrisiko for de kommunale låneopptakene. Slik situasjonen har vært den seinere 
tid har vi ikke hatt problemer med å få dekket vårt kredittbehov. Vi ser heller ikke at vi skulle få slike 
problemer i 2016. 

Størst risiko for gjeldsporteføljen gjelder for renteutgiftene. I samsvar med finansforskrift- og reglement 
er det en målsetting å sikre at lånerentene er så lave som mulig, samtidig som risikoen knyttet til  
renteutviklingen holdes på et akseptabelt nivå. Det er et innbyrdes motsetningsforhold mellom disse 
målene fordi flytende renter er de laveste, mens avtaler som sikrer rentene framover medfører påslag i 
forhold til den flytende renten.  

Ved inngangen til 2016 vil den samlede kommunale investeringsgjelden være på om lag 3,4 milliarder 
kroner. I samsvar med kommunelovens krav til nedbetaling av denne gjelden er det budsjettert med 
avdrag på totalt 100 mill. kroner i 2015. Med utgangspunkt i de renteavtalene kommunen har inngått 
og de rentevurderinger rådmannen legger til grunn for budsjettet, vil den etablerte gjelden i 2016 ha en  
forventet gjennomsnittlig effektiv rente på 3 %. 

Kommunens gjennomsnittlige rentesats ligger til grunn for de rentekrav kommunen fremmer overfor 
Arendal Eiendom KF. Det samme gjelder for Arendal Havnevesen KF med unntak av lån opptatt etter 
2014. For disse skal det i samsvar med bystyrets vedtak legges til grunn en rente basert på antatt 3 
mndr NIBOR-rente for 2016.  

Kommunens innlån skjer som store felleslån, dvs lånene omfatter alle vedtatte investeringsformål i 
kommunen og for foretakene. Det finnes således ikke egne lån til spesielle formål som for eksempel 
VA-investeringer. Ut fra dette legger rådmannen for 2016 til grunn at den effektive innlånsrenten også 
skal danne basis for beregning av renteutgifter som grunnlag for beregning av huseiergebyrene for 
budsjettåret.   

Renteforutsetninger 
Budsjettering av renteutgiftene vil være forbundet med usikkerhet. Det er ulike oppfatninger om hvor-
dan renteutviklingen vil bli i 2016 selv om det synes å være enighet om at det ikke er grunn til å vente 
store endringer i løpet av året.  

Som basis legger vi til grunn Norges Banks antatte styringsrente ved inngangen til 2016, dvs 0,5 %. 
For 3 mndr NIBOR regner vi med et påslag på 0,25 %. For 3 mndr sertifikatlån baserer vi oss på en 
rentemargin på 0,5 %. Det er grunn til å peke på at vi har sett en økende tendes på disse marginene 
gjennom 2015. Det kan tenkes at vi vil kunne få samme utvikling i 2016. Når det gjelder våre lån i 
Kommunalbanken, som er basert på flytende rente, regner vi også med et påslag på 0,5 % på NIBOR-
renten. 

For Kommunalbankens del er dette påslaget begrunnet med de soliditetskrav finanstilsynet fremmer 
overfor banken. 

For øvrig anser rådmannen at den endringen bystyret har vedtatt for strategien for gjeldsforvaltningen, 
trolig vil føre til at det inngås flere avtaler med lang løpetid. Selv om det må påregnes et påslag ved å 
binde renten for lengre tid, anser rådmannen at vi står overfor historisk lave nivåer for lange renter, 
som kommunen bør benytte seg av. 

Bystyret har vedtatt slik strategi for sikring av kommunens rentebetingelser: 
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 Tidsperiode Hovedstrategi Avvik +/- 

Flytende/kort rentebinding 0-1 år 30 % 25 % 

Mellomlang rentebinding 1-5 år 40 % 20 % 

Lang rentebinding 5-10 år 30 % 20 % 

Finansinntekter 
Kommunens finansinntekter består av 3 hovedgrupper. Den største gruppen er rente- og avdragsinn-
tekter fra de kommunale foretakene (konserninterne rente- og avdragsinntekter). Som nevnt tidligere 
er det kommunen som står for alt låneopptak til egne investeringer og til foretakenes investeringer. 
Foretakenes gjeld til kommunen avdras over 30 år og renten følger kommunens innlånsrenter. For 
2016 er det budsjettert med konserninterne rente- og avdragsinntekter på i alt 132,8 mill. kroner.  

Kommunen mottar utbytte fra Agder Energi AS. I eiermøte er det lagt til grunn at det skal utbetales et 
minimum utbytte på 500 mill. kroner pluss 60 % av det overskytende resultatet i selskapet. Det er for 
2016 budsjettert med et utbytte til Arendal kommune på 42,2 mill. kroner. I tillegg til dette ordinære 
utbyttet mottar kommunen også en garantiprovisjon for garantien som er stillet for de lån Returkraft AS 
har tatt opp.  

Endelig mottar kommunen en del renteinntekter basert på bankinnskudd i hovedbanken. Kommunen 
har en god avtale med hensyn til innskuddsrenten. Nivået på disse renteinntektene er likevel synken-
de fordi kommunens gjennomsnittlige bankinnskudd synker.   

Finansiell risiko 
Finansiell risiko er et sammensatt begrep. Alt etter hvilken posisjon man har i finansforvaltningen, vil 
de ulike risikoelementer være av varierende betydning. For kommunen vil usikkerhet med hensyn til 
likviditetsforvaltning være av mindre betydning. Dette fordi det i praksis ikke finnes ledige midler som 
kan plasseres i finansmarkedet. 

Kommunen har en kassebeholdning som er plassert hos vår hovedbankforbindelse. Renteinntektene 
her er relatert til 3 måneders NIBOR, med en margin på omlag 1 %-poeng over 3 mndr NIBOR.  
Kommunens hovedbankavtale løper ut i 2016, men med en opsjon på et års forlenging. Det vil bli 
nærmere vurdert om kommunen bør innhente tilbud på ny hovedbankavtale eller om forlenging bør 
skje.  

Usikkerheten knyttet til bankinnskuddene tar utgangspunkt i den innskuddsgarantien som gjelder for 
norske banker og som er maksimert til 2 mill. kroner. Med historien til bankene i Norge anser rådman-
nen at risikoen for at vårt løpende bankinnskudd skulle tapes i en bankkrise, som minimal. 

Kommunens finansielle risiko er primært forbundet med de låneopptak vi har gjort og avtalene knyttet 
til disse. Dessuten kan det være usikkerhet mht om nye lån kan oppnås. 

Kommunens totale gjeld ved inngangen til 2016 vil beløpe seg til om lag 3,4 milliarder kroner. Av dette 
er restlån i Kommunalbanken på nesten 1,8 milliarder kroner og sertifikat- og obligasjonslån på snaut 
1,7 milliarder kroner. Sertifikat- og obligasjonslån opptas som regel uten avdrag. Avdragshånd-
teringen skjer derfor i hovedsak mot lånene i Kommunalbanken. Avdrag kan imidlertid også avklares i 
forbindelse med refinansiering av sertifikatlån. 

Det foreligger en refinansieringsrisiko for kommunen som låntaker. Dersom Kommunalbanken skulle 
ha disponert hele sitt utlånsvolum eller dersom sertifikatmarkedet skulle tørke inn, ville dette kunne 
innebære problemer ved forfall av eksisterende avtaler eller opptak av nye lån. Så langt har vi ikke 
opplevd dette. Kommunen har også gjennom bankavtalen en bestemmelse som sikrer oss adgang til 
overtrekk på inntil 200 mill. kroner. Denne bestemmelsen har vi hittil ikke benyttet oss av. 

Utviklingen i rentemarkedet representerer det vi definerer som den vesentlige finansielle risikoen.  
Med en gjeldsmasse på mer enn 3 milliarder kroner er det klart at en raskt stigende rentekurve ville 
kunne gi betydelige finansielle utfordringer. Det er med utgangspunkt i denne situasjonen at finans-
reglementet har lagt til grunn en spredning av renteavtaler og en planmessig sikring av renter. All  
sikring har en kostnad, men med et begrenset økonomisk handlingsrom har det vært nødvendig å 
sikre kommunen en forutsigbar rentekostnad i perioden. Finansforskriften stiller også krav til at den 
kommunale finansforvaltningen skal skje slik at kommunen ivaretar en balanse mellom kostnader, 
risiko og likviditet. 
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Startlån 
Kommunen låner inn midler fra Husbanken for videre utlån til boligkjøpere i kommunen. De to siste 
årene har det blitt lånt inn hhv 75 og 60 mill. kroner.  

De kommunale utlånene skjer i tråd med forskrift for startlånordningen. Forskriften gjelder fra 1. april 
2014. Ordningen med startlån er nå mer målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansie-
ringsproblemer. I større grad enn tidligere er det ønskelig å nå frem til personer som er vanskeligst stilt 
på boligmarkedet, og som samtidig har økonomisk evne til å betjene et lån. Personer i målgruppen 
kan iflg Kommunaldepartementet være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshem-
mede. 

Den nye forskriften åpner også for å kunne formidle startlån med opptil 50 års nedbetalingstid. Dette 
kan for eksempel være i tilfeller hvor låntakeren har problemer med å skaffe seg en egnet leiebolig og  
låntaker har lav, stabil inntekt og stabil livssituasjon. 

Etter de nye forskriftene er det blitt store endringer i søkergruppen og søknadene er redusert. Ut fra 
dette foreslår rådmannen at det søkes om et startlån på 50 mill. kroner for 2016. 

3.9 Kommunale betalingssatser og gebyrer  

Kommunale priser 
Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en generell gebyrøkning for de kommunale tjenestene. For 
de aller fleste tjenestene vil prisene bli justert fra 1. januar 2016. Forslag til betalingssatser for kom-
munale tjenester 2016 følger i vedlegg 4 til budsjettet. 

Rådmannen anbefaler å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende regler og forskrifter. 
Det er i hovedsak egenbetalinger innen helse og levekår som er forskriftsregulert. For øvrig viser  
rådmannen til at Arendal kirkelige fellesråd i medhold av gravferdsloven har fremmet forslag om  
økning av festeavgiften for graver. Det tilligger bystyret å fastsette denne avgiften.  

Barnehagepriser 
Betaling for barn i barnehager øker med kroner 75 til kroner 2 655 fra 1. januar 2016. Satsene for  
redusert oppholdstid justeres forholdsmessig. Endringen er varslet til barnehagene og foresatte etter 
vanlige prosedyrer.  

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, 
skal en ha en redusert pris. Dette ble innført 1. mai 2015 og videreføres. I 2016 gjelder ordningen for 
husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn kroner 486 750. 

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret for å administrere 
ordningen. 

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer 
Fra 1. august 2015 ble det innført at alle 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i  
husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den  
ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn kroner 405 
000. Fra 1. august 2016 er inntektsgrensen foreslått satt til kroner 417 000. 

VAR-gebyrer 
Kommunaldepartementet sendte i februar 2014 ut nye retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester. Selvkostveilederen legger til grunn at forbrukerne skal dekke 100 % av 
kostnadene knyttet til tjenestene. Prinsippet sikres ved at innbetalte huseiergebyrer kontrolleres mot 
kommunens driftskostnader knyttet til tjenesten ved regnskapsavslutning. Dersom innbetalte gebyrer 
ikke dekker påløpte kostnader, forutsettes det at avviket dekkes inn over neste års gebyrer.  
Dersom inntektene er høyere enn kostnadene, forutsettes det at overskytende beløp avsettes til  
bundet driftsfond for selvkosttjenestene. Midlene på selvkostfondet må senere brukes til å redusere 
økning i huseiergebyrene. 



Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016 - 2019                                                                Arendal kommune | 2015   

28 

 

Rådmannen foreslår mindre endringer i gebyrene for 2016. Basert på regnskapsresultat de siste år er 
det for 2016 lagt til grunn at det hentes inn 14,9 mill. kroner fra selvkostfondene til dekning av budsjet-
terte driftsutgifter.  Bruk av fondsmidler innebærer at huseiergebyrene øker mindre enn forventet. 

Kommunen har tidligere brukt kalkulatorisk rente oppgitt i selvkostveilederen for å beregne rentekost-
nadene våre knyttet til VA-investeringer. Rådmannen vurderer intensjonen i veilederen slik at det er 
kommunens faktiske rente som bør danne grunnlaget for beregningene. For 2016 er kommunens 
effektive innlånsrente budsjettert til 3 %. Ved regnskapsavslutningen 2016 vil faktisk rente for 2016 bli 
beregnet og benyttet ved etterkalkylen av huseiergebyrene og evt justering mot selvkostfondene. 

For en gjennomsnittlig bolig vil gebyrene eksklusive eiendomsskatt øke ca med 2,94 %. Endringen for 
vann og avløp vil være en oppgang på  3,5 %. For renovasjon var det en stor økning fra 2014 til 2015, 
så endringen til 2016 er kun 2,18 %. Økningen av renovasjonsgebyret skyldes økte driftsutgifter, og vi 
har dekket inn underskuddet på selvkostfondet fra 2014. Vi har brukt av fond de siste årene og der-
med holdt gebyrene lave, og dette har også ført til at vi er i rute i forhold til tilbakebetaling til innbyg-
gerne senest innen fem år etter at det er satt av på fond. Prognosen sier at vi ved utgangen av 2016 
vil ha ca 5,5 mill. i rest på fond på VA. 

I figur 17 er vist hvilken effekt endrede eiendomsgebyrer vil ha for boliger av ulik størrelse. Dessuten 
vises hvordan eiendomsskatten for en standard enebolig virker inn på totale huseierutgifter for 2016. 
Eiendomsskatt for en standard enebolig baseres på den metoden eiendomsskatten blir rapportert i 
KOSTRA og angir en gjennomsnittlig bolig på 120 m2. 

 
Middels bolig 

140 m2  
Liten bolig 

100 m2  
Stor bolig 

200 m2  

Beskrivelse 2015 2016 %-vis 
endr 2015 2016 %-vis 

endr 2015 2016 %-vis 
endr 

Vann                
Abonnementsgebyr 1 001 1 019  1 001 1 019  1 001 1 019  
Forbruksgebyr 1 711 1 746  1 222 1 247  2 444 2 494  
Sum årsgebyr vann 2 712 2 765 1,95 2 223 2 266 1,93 3 445 3 513 1,97 
Avløp                
Abonnements-gebyr 1 910 1 956  1 910 1 956  1 910 1 956  
Forbruksgebyr 2 336 2 478  1 669 1 770  3 338 3 541  
Sum årsgebyr avløp 4 246 4 434 4,43 3 579 3 726 4,11 5 248 5 497 4,74 
Standard renova-
sjonsgebyr 3 845 3 929 2,18 3 845 3 929 2,18 3 845 3 929 2,18 

Feiegebyr (v/ feiing 
hvert 2. år) 240 240  240 240  240 240  
Samlede eiendoms-
gebyr (ekskl eien-
domsskatt) 

11 043 11 368 2,94 9 887 10 161 2,77 12 778 13 179 3,14 

Eiendomsskatt - 
standard bolig 120 
m2 

3 430 3 752 9,39 3 430 3 752 9,39 3 430 3 752 9,39 

Sum eiendomsgebyr 
og eiendomsskatt 14 473 15 120 4,47 13 317 13 913 4,48 16 208 16 931 4,46 

Figur 17. Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt 2015 – 2016 

3.10 Saldering handlingsprogramperioden 2016-2019  
Rådmannen har plikt til å legge frem et forslag til handlingsprogram for de neste fire årene i balanse, 
der det første året er neste års budsjett.. 

Tekst 2016 2017 2018 2019 

Rammetilskudd inkl inntektsutjevning -1 083 -1 077 -1 077 -1 076 
Skatt på inntekt og formue -1 059 -1 059 -1 059 -1 059 
Eiendomsskatt -109 -109 -109 -109 
Renter og avdrag 139 144 149 159 
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Tekst 2016 2017 2018 2019 

Utbytte, provisjoner gebyrer med mer -44 -30 -25 -25 
Underskuddsinndekning 52 0 0 0 
Faste avsetninger 3 3 3 3 
Komp. tilskudd omsorgsboliger -12 -11 -10 -9 
Til fordeling enhetene -2 113 -2 139 -2 128 -2 116 
Netto driftsutgifter enhetene 2016 videreført 2 113 2 113 2 113 2 113 
Faste indeksregleringer/kostnadsøkninger 0 9 18 29 
Demografiske utviklinger innen tjenesteområdene 0 20 20 20 
Sum netto driftsutgifter enhetene 2 113 2 142 2 151 2 162 
Underskudd(+)/overskudd(-) 0 3 23 16 
Tiltak oppvekst 0 -1,2 -9 -6 
Tiltak levekår 0 -1,3 -10 -7 
Tiltak øvrige  0 -0,5 -4 -3 
Figur 18. Prognose HP 2016-2019 (2016 kr) 

Figur 18 viser en prognose over utviklingen av kommunens inntekts- og utgiftsside. Frie inntekter er 
basert på anslag i KS sin prognosemodell. Renter og avdrag er i tråd med investeringsnivået foreslått 
for handlingsplanperioden. Netto utgift for enhetene er kun justert for faste indeksreguleringer og  
enkelte kjente kostnadsøkninger. Det er lagt inn et anslag på økte utgifter knyttet til demografiske  
utviklinger innen tjenesteområdene. Oversikten viser at det vil være behov for å iverksette tiltak i løpet 
HP-perioden for å komme i balanse. I 2017 er det lagt til grunn at økte utgifter til pensjon dekkes ved 
bruk av pensjonsfond. Dersom det ikke er midler til dette på fond, vil det være behov for ytterligere 
tiltak i 2017 på om lag 30 mill. kroner. 

3.11 Resultatmål – konsern  
I figuren nedenfor er vist resultatmålene fra forslag til driftsbudsjettene for kommunen sammen med 
tilsvarende mål for de to kommunale foretakene. 

Resultatmål Arendal 
kommune 

Arendal  
Eiendom KF 

Arendal  
Havnevesen KF Konsernet 

Brutto driftsresultat 259 200 -71 867 000 -9 099 000 -80 706 800 

Netto driftsresultat -34 776 800 -800 000 0 -35 576 800 

Sum bruk av avsetninger -20 403 200     -20 403 200 

Sum avsetninger 55 180 000 800 000   55 980 000 
Regnskapsmessig merforbruk/ 
mindreforbruk 0 0 0 0 

Figur 19. Resultatmål konsern 

Oversikten viser et variert bilde. Brutto driftsresultat er for kommunen er svakt negativt, mens det for 
de to foretakene er budsjettert med positive driftsresultater. 

Netto driftsresultat er for kommunen nesten 35 mill kroner, mens eiendomsforetaket har et positivt 
resultat på 0,8 mill kroner. For havnevesenet er netto driftsresultat lik 0. 

Etter bruk av avsetninger og sum avsetninger er alle delbudsjettene og totalbudsjettet i balanse. I ho-
vedsak er det inndekning av rest merforbruk i 2014 som utgjør posten ”sum avsetninger”.  
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Eureka kompetanse  -  kurs- og kompetansesenter 

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 

4.1 Arbeidsgiverstrategi 
Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy 
kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi. 

Arbeidsgiverstrategien tar utgangspunkt i kommunens visjon ”Varm, Stolt og Utadvendt”. Denne skal 
bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Formålet er å synliggjøre et medarbeiderskap 
preget av mangfold og arbeidsglede og å sikre at alle ansatte bidrar til utviklingen av effektive tjenester 
av høy kvalitet. 

Arbeidsgiverstrategien skal også bidra til at Arendal kommune fremstår som en god og profesjonell  
arbeidsgiver, slik at vi klarer å beholde viktige medarbeidere og rekruttere de mest kompetente med-
arbeiderne fremover. De viktigste ambassadørene for å sikre fremtidig rekruttering er egne ansatte 
som er stolte av arbeidsplassen sin. 

Ledelsesutvikling 
Kommunens ledelsesutviklingsprogram overfor enhetslederne tar sikte på å styrke en helhetlig ledelse 
på alle tjenesteområder. Dette kompetanseprogrammet har fokus på samfunnsoppdraget, medarbei-
derskap og omstilling og skal stimulere til en utviklingsorientert kultur med innovasjon og mestring som 
drivkraft.  

I ledersamlinger fokuseres det på erfaringsdeling og refleksjon, og det gjøres bruk av ulike typer  
metoder og verktøy. Vi ønsker å utvikle ledere som mestrer rollen sin og har fokus på de daglige 
lederoppgavene. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2015 vil angi viktige videreutviklings-
områder for ansatte og ledere og blir et hovedtema i samlingene 2016. Målet er at lederne har et  
endrings– og utviklingsfokus, samt engasjerer og motiverer sine medarbeidere til å finne de gode  
løsninger. 

Kommunen vil fortsatt ha et særlig fokus på lederutvikling av mellomnivået for å sikre organisasjonen 
ledere som mestrer jobben og samtidig forankrer ledelsesperspektiv og ledelsesprinsipper ut i organi-
sasjonen. 

Medarbeiderundersøkelse 
I september/oktober 2015 ble det gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse i hele organisasjonen.  
Undersøkelsen er et ledd i et forskningsprogram i samarbeid med professor Linda Lai ved Handels-
høyskolen BI, og skal gjentas med 2 års mellomrom totalt tre ganger, siste gang 2017.  
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Medarbeiderundersøkelsen gir oss et godt grunnlag for utviklingsarbeid i organisasjonen. Undersøkel-
sen fokuserer på variabler som forskning viser er avgjørende for å oppnå gode resultater, såkalte  
drivere. På individuelt nivå kan driverne være motivasjon, mestring og bruk av egen kompetanse. For 
en gruppe kan det være evnen til å gi støtte og gjøre hverandre gode, og for ledere vil god rolleavkla-
ring, tillit og riktig type støtte være viktige drivere.  

Både utsending og innsamling av undersøkelsen, samt analysearbeid utføres i sin helhet i regi av 
Linda Lai og hennes medarbeidere på BI, kostnadsfritt for kommunen. 

Resultatene av undersøkelsen i 2015 foreligger i november 2015 og avklarer hvilke utviklingsområder 
kommunen har behov for å arbeide videre med. Dette settes på dagsorden frem til neste undersøkelse 
høsten 2017.  

Kompetansestrategi 
Hovedformålet med en kompetansestrategi er å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider den 
nødvendige kompetanse til å kunne møte dagens og fremtidens behov for tjenesteutøvelse. Kompe-
tanse er et potensial som først får verdi når det blir mobilisert. Medarbeiderne som får utnyttet sin 
kompetanse blir mer motiverte, de gjør en større innsats og presterer bedre. Ønske om å bidra til  
fellesskapet og til måloppnåelse blir sterkere, og lojaliteten, gleden og stoltheten over å jobbe i kom-
munen øker. 

Det er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som utgjør den enkeltes kompetanse. 
Det er viktig å sikre gode utviklingsmuligheter for våre ansatte innen hele kompetanseomådets  
bredde. Den viktigste læringsarenaen er det daglige arbeidet og samarbeidet med kollegaer på egen  
arbeidsplass. 

Eureka kompetanse er et overordnet organ som koordinerer og samordner kompetanseutviklingen i 
kommunen. Gjennom Eureka fokuseres det på kompetanseutvikling på alle nivåer i organisasjonen. 

Likestilling og mangfold 
Arendal kommune skal føre en arbeidsgiverpolitikk som fremmer likeverdige arbeids-, lønns- og utvik-
lingsmuligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.  

Likestillingsloven, diskrimineringslovene og kommuneplanen setter overordnede rammer for likestil-
lingsarbeidet i kommunen.  

Prosjektet ”Barnehagepraksis for ungdomsskolegutter – Fritt valg” videreføres i 2016 og er et statlig 
prosjekt som søker å bidra til bedre kjønnsbalanse i barnehagen. Dette er et tiltak der barnehager, i 
samarbeid med ungdomsskoler i nærmiljøet, tilbyr arbeid til ungdomsskolegutter etter skoletid og/eller 
i ferier. Overordnet mål med prosjektet er å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehagen. I Arendal er 
Stinta skole og Soria Moria barnehage, avdeling Arendal, med i prosjektet.  

Arendal Voksenopplæring og NAV samarbeider om prosjektet ”Rett kompetanse.” Prosjektet har som 
mål å styrke overgangen til arbeid eller utdanning for særlig innvandrerkvinner, gjennom et godt for-
ankret og langsiktig samarbeid innad i kommunen og sammen med lokalt næringsliv. Målet er å få 
60 % av deltakerne ut i arbeid eller utdanning etter endt programperiode.  

Arendal voksenopplæring har flere prosjekter rettet mot innvandrere der norskopplæring og arbeids-
kvalifisering er tema og der fokus er erfaringsutveksling og gode overganger fra språkopplæring til 
arbeidsliv. Dette er samarbeidsprosjekter som støttes av ulike offentlige tilskuddsordninger. 

 
Arendal voksenopplæring samarbeider også med frivillig sektor bl.a. Med hjerte for Arendal for å legge 
til rette for bedre integrering gjennom deltakelse i frivillig arbeid samt nettverksbygging for skolens 
deltakere. 

”Regional plan for Likestilling, Integrering og Mangfold” følges opp i Arendal kommune gjennom: 

1. Kommunedelplanen ”Tidlig innsats– for bedre levekår 2023” 
Planen forutsetter at «Arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse- og levekår skal prioriteres 
høyt, og like muligheter skal tenkes i alt arbeid i alle sektorer». Planen ble vedtatt i bystyret 
28.5.2015. Det er etablert styringsgruppe og koordineringsgruppe for arbeidet og hvert sat-
singsområde i planen vil få en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppene skal bidra til at tiltakene blir  
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ressurseffektive og at det oppnås synlige forbedringer på valgte sentrale levekårsindikatorer. 
I 2016 vil man få erfaringer fra  arbeidet med planen. 

2. Heltidsprosjektet 
Prosjektet som startet i 2015 fortsetter, målet er å prøve ut konkrete tiltak i 2016. Gjennom pro-
sjektet arbeides det for å redusere bruk av uønsket deltid, samt å øke antallet hele stillinger i tråd 
med bestemmelsene i lov- og avtaleverk. Det er utarbeidet en konkret prosjektplan i samarbeid 
med tillitsvalgte for å prøve ut alternativ organisering og arbeidstidsordninger i en eller flere avde-
linger i helse og levekår. Målet er at dette skal gi erfaringer og vise muligheter for resten av orga-
nisasjonen. 

3.  Kompetanse innen området LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner)  
Arendal kommune er invitert til et samarbeide koordinert av BUFDIR for å få ny og oppdatert 
kunnskap om måter å inkludere LHBT-perspektiv i lokale planer og tjenester. Samtidig innebærer 
samarbeidet etablering av et nettverk med andre kommuner for erfaringsutveksling om arbeidet 
innen LHBT-området. 

Det er nedsatt en ressursgruppe for likestilling, inkludering og mangfold i kommunen. Arbeidsgruppens 
oppgaver er å støtte og bistå innen fagfeltet, holde seg oppdatert samt å arbeide med oppfølging av 
ovenenvte tiltak. Det er to representanter fra organisasjonene i gruppen. 

4.2 Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser 
Bystyret vedtok i desember 2013 at sykefraværs-problematikken skal stå øverst på dagsorden hos alle 
ledere og at et sykefravær under 7,0% er et mål etter 2015. Fokuset på nærvær og helsefremmende 
arbeidsplassutvikling må derfor videreføres og videreutvikles. 

Ny IA-avtale ble iverksatt i 2015 og er gjeldende frem til 31.12.2018. Den nye IA-avtalen har et ytter-
ligere økt fokus på forebygging og inkludering. I dette arbeidet er Agder Arbeidsmiljø IKS, NAV  
Arbeidslivssenter og de tillitsvalgte viktige samarbeidspartnere.   

Helsefremmende ledelse handler om å se mennesker - om å motivere, inspirere og å legge til rette for 
å oppnå resultater sammen. Ledelse betyr å håndtere mennesker og handler om følelser, både egne 
og andres, og om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene våre og til hverandre. Lederopp-
læringen i Arendal kommune har som mål å sette ledere på alle nivåer i stand til å mestre oppgavene 
sine og skal også ha fokus på å fremme helse og forebygge uhelse. 

Tiltaket “Raskere Frisk” har vært et tilbud i omsorgsenhetene siden 2012, og fra 2015 vært et tilbud til 
hele organisasjonen. Formålet med ”Raskere Frisk” er å gi lederne et verktøy som de kan tilby ansatte 
som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt, for å øke nærvær og inkludering. Dette tiltaket  
målretter innsatsen for sykemeldte og dem som står i fare for å sykemeldes. Fokuset er individuelt 
tilpasset og jobbrettet fysisk aktivitet, arbeidsmarkedsrettet coaching, tett dialog med leder samt  
undervisning og veiledning. Arendal kommunale Pensjonskasse bidrar med midler til tiltaket. 

Det vil også i 2016 rettes et ekstra fokus på enheter/avdelinger i hele kommunen som har utfordringer 
med lavt nærvær eller i en periode har vist betydelig negativ nærværsutvikling. Det settes krav til det 
enkelte HMS-utvalg at det jobbes aktivt med fraværsproblematikken på de avdelinger/enheter som har 
høyt fravær.  De aktuelle arbeidsstedene vil bli fulgt opp med tilbud om støtte og bistand.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram ”Saman om ein betre kommune”,  
opphører fra årsskiftet 2015/16. Arendal kommune har deltatt under temaet ”Sykefravær”. Den øko-
nomiske støtten på kr 300 000 pr år faller nå bort. 

NAV har fra høsten 2015 innskjerpet kravet om at sykemeldte skal prøve seg helt eller delvis i arbeid 
eller arbeidsrettet aktivitet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker. Dette følges opp i 2016 med økt 
informasjon og opplæring ute i enhetene. 

Kurset ”Den nødvendige samtalen” gis som et tilbud til personalgrupper og enheter. Målet med kurset 
er å videreutvikle en kultur som raskere tar initiativ til samtaler for å bedre arbeidsmiljøet, øke nærvæ-
ret og dermed øke kvaliteten på tjenestene. 
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HMS-arbeid 
Inspirasjon- og informasjonssamlinger for HMS-utvalg følges opp også i 2016. Samlingene er i samråd 
med hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, Agder Arbeidsmiljø IKS og NAV arbeidslivssenter. Målet er 
at utvalgene skal være drivkraften for et godt systematisk HMS-arbeid som bidrar til å skape gode, 
trygge og helsefremmende arbeidsplasser med høy tjenestekvalitet.  

Den enkelte enhet utarbeider HMS-mål som skal fremkomme i virksomhetsplanen, og som tar ut-
gangspunkt i gjeldende handlingsprogram. HMS-målene må være tydelige på det enkelte arbeidssted 
og være godt kjent for alle medarbeidere, både fast ansatte og vikarer. HMS skal være på dagsorden 
på personalmøter. Det er den enkelte leder som har ansvaret for at tiltak gjennomføres.  

Nytt HMS/Kvalitetssystem ble tatt i bruk i 2015. Det vil i 2016 arbeides med en gjennomgang av rutiner 
og retningslinjer på ansattportalen. Hensikten er få en god og klar kommunikasjon og informasjons-
formidling internt i kommunen for å fremme målene i kommunens arbeidsgiverstrategi om samhand-
ling, selvstendig oppgaveløsning og medvirkning.  

4.3 Digitalisering og IKT 
Arendal kommunes digitaliseringsstrategi ble første gang vedtatt av bystyret våren 2014.  

Digitaliseringsstrategien er et retningsgivende overordnet styringsdokument for digitale tjenester i 
kommunen og gjelder for alle virksomheter som benytter slike tjenester.  

Strategien er også et retningsgivende dokument for IKT Agders virksomhet. 

Prosjektvirksomhet 
IKT-agdersamarbeidet er inne i en periode hvor flere sentrale systemer er planlagt skiftet. Flere av 
kommunens systemer er av eldre dato og for å møte fremtidens krav til digitale tjenester må disse 
skiftes eller oppgraderes. Disse er nevnt i de ulike områdene under. IKT Agders styre og represen-
tantskap har vedtatt en betalingsplan for prosjektene og nye prosjekter som vil komme de neste årene. 
Prosjektene finansieres gjennom låneopptak i IKT Agder. Kommunene  belastes prosjektkostnadene 
over driftsbudsjettet. Det innebærer en betalingskurve som vil være lav i 2016 (under 1 mill. kr) og 
stige de neste årene med en topp i størrelsesorden 5 mill. kroner i 2019, som følge av når prosjektets 
leveranser skal betales. 

Pedagogisk virksomhet 
Barn og unge bruker ulike digitale verktøy som ingen annen generasjon før har gjort. De fleste barn 
som begynner i barnehagen og på skolen har allerede et etablert forhold til ulike teknologier. Skoler og 
barnehager må være rustet til å møte barna på en god måte. 

Digital kunnskap og ferdigheter er viktig for å delta i samfunnet. Kommunen må være i stand til å utvik-
le barn og unges digitale kompetanse. Dette forventes både av dagens og fremtidens samfunn. 

Det forventes at man i dag har etablerte plattformer for kommunikasjon skole / barnehage -hjem, og 
administrative løsninger som understøtter en slik kommunikasjon. 

Ikke alle har lik tilgang til IT-utstyr og kommunen skal vektlegge å utjevne ”digitale forskjeller”.  

For å imøtekomme behovene og sørge for et stabilt og godt verktøy for administrasjon i skolen vil  et 
nytt skoleadministrativt system settes i drift til skolestart 2016. 

Helse og levekår 
Med ny teknologi og bedre løsninger kan mange klare seg bedre i hverdagen, til tross for sykdom og 
nedsatt funksjonsevne. Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes og smartere.   

Det må vektlegges å ta i bruk helhetlige fagsystemer som letter samhandling mellom ulike deler av 
helsesektoren og som medfører samkjøring av informasjon for bedre saksbehandling, logistikk og 
planlegging.  Det er igangsatt arbeid med utprøving og utbredelse av ulike typer velferdsteknologi, og 
det er etablert grupper som jobber med dette. Aktuelle tema er digitale trygghetsalarmer og videre-
utvikling av tilsynsløsninger basert på sensorteknologi og alarmer. Kommunen deltar også i ulike fora i 
landsdelen og nasjonalt innen ulike ehelse og velferdsteknologiske område som felles alarmmottak på 
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Agder, implementering av kjernejournal.  Ulike typer løsninger for behandling og pleie basert på fjern-
løsninger og kommunikasjon får større og større plass i utvikingen innen området. 

Kultur, infrastruktur og utvikling  
Innen dette område behandles blant annet systemer knyttet til geodatainformasjon og kommunal-
tekniske systemer. Kommunen har i senere tid skiftet plattform for geografiske data. Vi har fått en 
moderne løsning som gjøre data lett tilgjengelig for publikum. Denne skal utvikles videre. Arendal øns-
ker å ha en sentral posisjon i den nasjonale utviklingen av geografiske informasjonssystemer. 

Administrasjon og økonomi 
Administrative systemer er kommunens sentrale systemer for økonomi, HR, lønn og saksbehandling/ 
arkiv og kommunikasjon.  

Kommunens systemer for saksbehandling og arkivering, samt system for økonomi, lønn og personal 
skal skiftes ut i løpet av kommende planperiode.  Dagens systemer er av eldre dato og det er behov 
for å tilrettelegge for modernisering av tjenester internt og rettet mot publikum. De nye systemene er 
planlagt satt i drift i henholdsvis høsten 2016 og høsten 2017. 

Ut over det innolder de strategiske målene for området utvikling av kvalitetsindikatorer for drift basert 
på kommuneplanens føringer for videreutvikling av tjenester. Utarbeide ROS-analyser for kommunal 
tjenesteproduksjon som kan innebære risiko, med sikte på å avdekke svakheter eller faremomenter. 

Arendal kommune skal ha et praktisk, oppdatert planverk for å håndtere konsekvenser av uønskede 
hendelser i samfunnet. 

4.4 Fra seniortiltak til økt antall lærlinger 
Arendal har fra 2007 hatt et tilbud om seniortiltak med en bonusordning på kr 21 600 pr år alternativt 
20 ekstra fridager. 

Arendal kommunes økonomiske utfordring gjør det nødvendig å vurdere tiltak som kan bidra til en 
sunn kommuneøkonomi. I den sammenheng vil rådmannen foreslå at seniortiltakene ikke opprett-
holdes i nåværende form.  

Den allmenne holdningen i samfunnet har bidratt til at ansatte generelt synes å ønske å jobbe lenger. 
Rådmannens oppfatning er at de lokale tiltak i dag ikke er like vesentlige for den enkeltes valg som de 
var da ordningen ble innført i 2007.  

Antall ansatte som vil ha mulighet til å søke på ordningen fortsetter å stige. Det vises i den forbindelse 
til følgende oversikt: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alle nye 62-åringer 30 40 58 81 101 84 
 
Antallet i målgruppen øker med 20% fra 2015 til 2016. Det er ikke lagt opp til økte utgifter i handlings-
programmet for 2016, men at allerede innvilgede seniortiltak løper inntil pensjonstidspunktet. Det fore-
slås at frigitte midler til seniortiltak benyttes til å øke antall lærlingeplasser. 

Arendal kommune har til enhver tid vel 50 lærlinger i et lærlingeløp og tar i mot ca 20 nye lærlinger 
hvert år. Det er et ønske å kunne tilby plass til flere unge i lærlingeløpet. Dette er imidlertid en øko-
nomisk utfordring slik kommunens økonomiske situasjon er pr i dag. Dersom midler som frigis når 
ansatte går ut av seniortiltaket brukes til en utvidelse av lærlingeantallet, vil en komme raskere i gang 
med en ønsket utvidelse av lærlingeordningen. 
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Stuenes nye skole 

5. KUNNSKAPSSAMFUNNET - PEDAGOGISK VIRKSOMHET 

5.1 Barnehager 
Vi har i Arendal 

• 46 private barnehager, hvorav 4 familiebarnehager. I tillegg har vi en åpen barnehage 
• 6 kommunale resultatenheter med 13 kommunale barnehagebygninger + ett oppvekstsenter  

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

Tall i 1000 kr  

Sum ramme Regnskap 2014 Reg. budsjett 2015 HP 2016 

Private bhg              228 951                 238 186             237 419  

Kommunale bhg                 71 096                    71 314               71 784  
Figur 20.  Budsjett og regnskap barnehagesektor      

Barnehageår Antall barn totalt Antall barn komm. bhg Antall barn private bhg 

2012/13 2383 713 1670 

2013/14 2408 704 1704 

2014/15 2398 680 1718 

2015/16, 1.10.15* 2265 618 1647 
Figur 21. Barnetall pr 15.12. hvert år*  

”Blikk for den enkelte og rom for alle” er Arendalsbarnehagenes visjon. Dette er en visjon som  
inneholder pedagogiske prinsipper som danner verdier og holdninger i arbeidet med barn. Kommu-
nens fokus er et trygt og lærende miljø som utvikler lekne og rause barn med en god balanse mellom 
selvfølelse og selvtillit.  

Barnehagen har en selvstendig rolle i det helhetlige utdanningsløpet, men den skal også være med på 
å legge til rette for at barndommens egenverdi ivaretas gjennom de gode opplevelsene i barnehagen.  

Barnehagesektoren har vært og er i endring, og endringene berører både organisering og innhold. 
Den politiske oppmerksomheten har i stor grad gått fra utbygging av barnehage-plasser til et fokus på 
kvalitet.  
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Etter planen skal det våren 2016 legges fram en stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Den vil gi 
grunnlag for revidering av Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Arbeidet med stor-
tingsmeldingen vil iverksettes i allerede eksisterende møtearenaer for kommunale og private barne-
hager i Arendal. 

Samfunnsutviklingen har ført til endrede krav til kompetanse, og utdanning vektlegges mye sterkere 
enn tidligere. Det gjør barnehagen til en svært viktig samfunnsinstitusjon gjennom å være samfunnets 
første tilbud, sett i et livslangt læringsperspektiv.  

Dette stiller særlige krav til barnehagen om å fornye innhold og arbeidsmåter i samsvar med ny kunn-
skap. 

Barnehagene er en av kommunens sentrale grunntjenester for tidlig innsats. Den skal bidra til at alle 
barn og unge får en god oppvekst. Barnehage og skole skal gi alle barn like muligheter for å oppleve 
mestring og danne positive relasjoner. 

Internasjonal og nasjonal forskning viser at tidlig innsats gir stor gevinst. En positiv virkning på et 
barns utvikling og utdanningsløp gir dermed også en samfunnsøkonomisk uttelling.  

Barnehagene i Arendal skal ivareta barns og foreldres behov og gi barna et tilbud preget av omsorg, 
lek, læring og danning. Barnet skal få mulighet til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å 
mestre sitt liv og kunne delta i fellesskap med andre.  

Læringen skjer med utgangspunkt i barnets egne forutsetninger og interesser. 

Barnehage og skole har ulike mandat og læringskulturer, men begge har et felles mål om å stimulere 
barns lyst til å lære. Det fordrer tydelig sammenhenger i læringsløpet, uten at det går på bekostning av 
barnehagens egenart. 

Med innføringen av barnehageretten er foreldre sikret en barnehageplass det året barnet fyller ett år 
innen utgangen av august. Men vi ser også at barn som ikke kommer inn under denne rettigheten, får 
barnehageplass om barnehagene har ledig kapasitet. Foreldrene har også behov for barnehageplass 
gjennom hele barnehageåret og ikke bare ved hovedopptaket, og tabellen nedenfor viser at svært 
mange får det. 

 15. september 15. desember 15. mai 

Barnehageåret 2012/13 2346 2383(37) 2471(125) 

Barnehageåret 2013/14 2356 2408(52) 2455(99) 

Barnehageåret 2014/15 2347 2398(51) 2423(76) 
Figur 22. Antall barn i barnehagene, private og kommunale: (i parentes: økning i forhold til 15.9.) 

Kommunen opplever at foreldrene i økende grad stiller krav til kvalitet og innhold i barnehagen.  

Barnehagene har gjennom hele sin historie hatt store muligheter til selv å utvikle sin egenart. I dag har 
vi barnehager i Arendal kommune som er i kjeder med felles standarder for personalet og standardi-
serte forventninger til foresatte.  Vi har private enkeltbarnehager, en barnehage som er foreldredrevet, 
familiebarnehager og kommunale barnehager.  

Barnehagetilbudet i Arendal i dag har således store variasjoner i størrelse, eierforhold, organisering og 
faglig innhold. Når et slikt mangfold i innhold og struktur skal gi et likeverdig barnehagetilbud til alle 
barn, kreves det særskilt system for kvalitetskriterier og for dokumentasjon. Dette gir utfordringer både 
på system-, organisasjons- og individnivå og stiller store krav til den faglige kompetansen til barneha-
gepersonalet. 

Personalets personlige og faglige kompetanse er avgjørende for å skape en god læringsarena med 
omsorg, lek og læring i fokus. 

Rammeplan for barnehager redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og den gir ansatte i barneha-
gen en forpliktende ramme for arbeidet med planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.  



Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016 - 2019                                                                Arendal kommune | 2015   

37 

 

Kvalitetsdokument for barnehagen i Arendal 
Dokumentet skal innarbeides i barnehagenes planer og brukes i planlegging, tilrettelegging, vurdering 
og evaluering av barnehagens pedagogiske innhold. Det ligger også åpent på kommunens hjemme-
side for foreldre/foresattes og andres innsyn. 

Kvalitetsdokument for barnehagene i Arendal er: 

• en kommunisert minstenorm for hva som er grunnlag for god kvalitet. 
• en felles visjon for barnehagene i kommunen 
• pedagogiske prinsipper som danner verdier og holdninger i arbeidet med barn 

Det er også et dokument som skal: 

• Gi foreldre en trygghet om at Arendal kommune har fokus på drift av barnehage og kvalitet på det 
pedagogiske innholdet uansett hvilken barnehage barnet går i. 

• Være et samarbeidsprosjekt mellom kommunale og private barnehager og andre samarbeidspart-
nere. 

• Være et dokument som danner grunnlag for barnehagens egne planer uavhengig om det er en 
stor eller liten barnehage. 

Vårt fokus er et trygt og lærende miljø som utvikler lekne og rause barn med en god balanse mellom 
selvfølelse og selvtillit. 

Fokusområder i barnehagene i Arendal: 
• Sosial kompetanse 
• Språkkompetanse 
• Grunnleggende matematiske begreper 
• Ledelse 
• Rom for lokale variasjoner 

Kvalitetsdokumentet er vedtatt i bystyret i juni 2013 og skal revideres i 2016. 

Kompetanseplan for barnehagene i Arendal kommune 2015 – 2017 
For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere kommunens målsettinger, 
kreves en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i barnehagen. Barnehagene i 
Arendal skal ha tydelig ledelse og et kompetent personale. 

Kompetanseplanen 2015 – 2017 er bygget på ” Kompetanse for fremtidens barnehage, en strategi for 
kompetanse og rekruttering 2014-2020” og Arendal kommunes kvalitetsdokument for barnehage som 
er førende for det pedagogiske arbeidet i barnehagene, samarbeidet med foreldrene og tverrfaglige 
samarbeidspartnere. 

Kompetansesatsningen omfatter både kommunale og private barnehager i Arendal kommune og er 
basert på de sentrale utfordringene med levekårsproblematikk, tidlig innsats, samordning av tjenester 
og rammeplan for barnehager. Vi ønsker at alle ansatte gjennom denne organiseringen skal få mulig-
het til å tilegne seg ny kompetanse uavhengig av fartstid i barnehagen. 

Kompetanseplanen skal sikre at alle ansatte får kompetanseheving innenfor prioriterte temaer, men 
skal også gi basiskompetanse til de ulike ansattegruppene. 

Være Sammen, en kompetansesatsning for pedagoger i kommunale og private barne-
hager 
Denne veilederopplæringen har fokus på autoritativ voksenrolle, medvirkende barn, empatiutvikling og 
sosial kompetanse. ”Være Sammen” er ikke et program i tradisjonell forstand, men omhandler imple-
mentering av grunnleggende holdninger i barnehagen. 

Fokus er særlig på: 

• Kompetanseheving i barnehagen 
• Implementering av den autoritative voksenrollen 
• Bedre samhandling mellom den voksne og barnet 
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I barnehagen implementeres den autoritative voksenrollen gjennom kompetanseheving og refleksjon. 
Barnehagen jobber på systemnivå samtidig som de øker kompetansen hos hver enkelt ansatt, som 
også innebærer at personalet i barnehagen får en felles pedagogisk plattform.  

Det er 40 pedagoger som nå har fått denne veilederopplæringen, og de følges opp ved deltakelse i 
lærende nettverk som har samling tre ganger i året.  

Agderprosjektet 
Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om 
hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. 

Målsettingen er å finne ut om et førskoleopplegg som gir barna økt stimulering innen fire områder, kan 
bidra til at barn i større grad har samme læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter 
for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. 

Forskningsprosjektets kjerneområder: 

• Sosial kompetanse 
• Selvregulering 
• Språk 
• Matematikk 

Ni barnehager i Arendal er tatt ut til å være i fokusgruppen og 9 barnehager er kommet i sammenlig-
ningsgruppen. Det er både kommunale og private barnehager som deltar. 

Plan for tilsyn av barnehagene i Arendal i perioden 2016–2020 
• Det skal føres skriftlig tilsyn hvert år i alle barnehagene. 
• Det skal gjøres stedlig tilsyn i alle barnehagene i perioden. 
• Det skal gjøres uanmeldt tilsyn i barnehager ved behov i perioden 
• Det skal gjennomføres dokumenttilsyn i perioden. 

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

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

Barnehageøkonomi, barnehageplasser og brukertilfredshet 
Kommunen betaler tilskudd til private barnehager etter reglene i barnehageloven og tilhørende forskrift 
om likeverdig behandling. Faktorer som påvirker budsjettbehovet for tilskudd og rammer til private 
barnehager i 2016 ift budsjett for 2015: 

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

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

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

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

Forventet barnetall i private barnehager i 2016 er noe lavere enn i 2015. Årsaken er at kullet som gikk 
ut av barnehagene i 2015 (årets førsteklassinger) er betydelig større enn antall barn som begynte i 
barnehagen høsten 2015.  
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Tilskudd til private barnehager 
Tilskuddet til private barnehager 2016 baserer seg på regnskapstall og barnetall for 2014 i de kommu-
nale barnehagene. 

Tellingen av barn i private barnehager er ihht årsmeldingen for barnehagene for 2015 (15.12.15 for 
året 2016) samt 15.8.2016 og 15.9.2016  

Beregnet tilskudd til private barnehager – endring i modell 
Sommeren 2015 ble det sendt ut en høring om hvorvidt tilskudd til private barnehager skulle utbetales 
på bakgrunn av en nasjonal sats, eller om dagens modell (beregning av tilskudd på basis av kommu-
nens regnskap to år før tilskuddsåret) skulle videreføres. Det er besluttet at dagens modell skal videre-
føres, men med noen endringer bl.a. i forhold til pensjon og kapitaltilskudd. Disse endringene er ikke 
endelig spesifisert, og tilskuddssatsene nedenfor er derfor beregnet på bakgrunn av dagens modell og 
må anses som foreløpige satser. Det er ikke forventet at endringene vil medføre betydelig økte satser. 

Rådmannen foreslår ut fra dette følgende foreløpige tilskuddssatser for 2016 (sammenlignet med endelige til-
skuddssatser for 2015): 

 Kommunal 
sats 2016 

Kommunal 
sats 2015 Endring i % Nasjonale 

satser 
Ordinære barnehager 
Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. 
heltidsplass for små barn 207.444 205.858 0,77% 210.492 

Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. 
heltidsplass for store barn 106.856 106.152 0,66% 107.207 

 
Private familiebarnehager 
Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. 
heltidsplass for små barn 172.873 164.900 4,84% 172.873 

Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. 
heltidsplass for store barn 135.166 128.700 5,02% 135.166 

Satser for åpne barnehager 2016: 

 6-15 timer 16+ timer 
Åpne barnehager 20.329 27.613 
 

Foreløpige satser for familiebarnehager og åpne barnehager er Telemarksforskings forslag til nasjona-
le satser for ikke-kommunale barnehager 2016. Nasjonale satser er ikke fastsatt når dette skrives. 

Budsjettet for tilskudd til de private barnehagene baserer seg på barnetall i de private barnehagene pr 
15.12.14 og 15.09.15 (gjennomsnitt). Det faktiske tilskuddet til de private barnehagene blir beregnet ut 
fra barnetall ved telling 15.12.15, 15.8.16 og 15.9.16. På bakgrunn av foreløpige satser og budsjettert 
barnetall, er tilskudd til private barnehager 2016 budsjettert med 237,4 mill. kroner. Det gjøres opp-
merksom at dette beløpet kan bli endret som følge av varslede nasjonale endringer i modellen og 
faktisk antall barn. 

Vurdering av barnehageøkonomi sett i et lengre perspektiv 
Arendal kommune har stort fokus på å effektivisere sin egen barnehagedrift for å få ned kostnadene. 
God drift i de kommunale barnehagene medfører lavere tilskudd til de private barnehagene. Kommu-
nen bygde to store nye barnehager i 2014 og la samtidig ned fire barnehager med høye kostnader. 
Helårseffekten av dette kommer først i 2015, og vil ikke få betydning for tilskudd til de private barne-
hagene før i 2017. Nedgangen i antall barn høsten 2015 kan imidlertid medføre økte kostnader pr barn 
i de kommunale barnehagene som følge av at ledige plasser ikke nødvendigvis medfører lavere kost-
nader/færre ansatte. Helårseffekten av de to nye barnehagene kan derfor være vanskelig å konkreti-
sere, siden noen kommunale barnehager driver med noen ledige plasser høsten 2015.  

I 2016 er det budsjettert med færre barn enn i 2015, basert på fødselstall i 2015 sammenlignet med 
årets førsteklassinger. Det medfører en reell nedgang i tilskudd til de private barnehagene i forhold til 
2015. Når totalt tilskuddsbeløp likevel øker, skyldes det lønnsøkning i de kommunale barnehagene, 
deflatorpåslag og endring i modell.  
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Arendal kommune har høsten 2015 god dekning i antall barnehageplasser, og det ser ut som om det 
vil være færre barn som trenger barnehageplass i 2016 enn snittet i 2015. Dette er hensyntatt i bud-
sjett 2016. Det er viktig at de kommunale barnehagene tilpasser driften til lavere barnetall, i motsatt fall 
vil tilskuddet til de private barnehagene i 2018 bli unødig høyt.  

Budsjettet for 2016 er forholdsvis lavt pga nedgang i antall barn i barnehage. Det er vanskelig å anslå 
tall i framtiden, men dersom fødselstallene stiger igjen, vil vi kunne få en økning i tilskudd allerede i 
2017. 

 
Figur 23. Utvikling barnetall private barnehager 

 
Figur 24. Utvikling i tilskuddssatser 

 
Figur 25. Utbetalt tilskudd til private barnehager 

Økonomisk tiltak kommunale  barnehager 
I forbindelse med 1.tertalbehandling 2015 fikk kommunale barnehager et kutt på til sammen 0,8 mill 
kroner. Dette er videreført i 2016, fordelt slik på barnehageenhetene: Sentrum øst kr 20 000, Hisøy kr 
160 000, Jovannslia/Lia kr 30 000, Stinta kr 66 000, Tromøy kr 224 000, Øyestad kr 300 000.    
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200 
600 

1000 
1400 
1800 

Små barn Store Sum 

2012 2013 2014 2015 Estimat 2016 
Små barn 178 508  193 544  196 170  205 858  207 444  
Store 91 158  99 511  101 270  106 152  106 856  

 -    
 50 000  

 100 000  
 150 000  
 200 000  
 250 000  

Små barn Store 

2011 2012 2013 2014 Estimat 
2015 

Estimat 
2016 

Opprinnelig budsjett 169,4  185,9  189,0  210,0  232,7  237,4  
Revidert budsjett 176,0  178,0  199,5  223,4  238,2  237,4  
Regnskap 179,0  184,7  202,4  229,0  233,0  237,4  

0 
100 
200 
300 

M
ill

. k
r 

Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap 



Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016 - 2019                                                                Arendal kommune | 2015   

41 

 

Brukerundersøkelser 
Det ble september 2015 gjennomført brukerundersøkelse i de kommunale barnehagene. Dette er en 
type brukerundersøkelse som skal ses i sammenheng med medarbeider-undersøkelsen som gjen-
nomføres i det samme tidspunktet. Det foreligger ingen resultater før i november/desember 2015,  
men ved å sammenligne disse to undersøkelsene, vil vi blant annet kunne få svar på om ansattes og 
barns/foresattes opplevelse av barnehagetilbudet samsvarer. 

Resultatene vil bli fulgt opp av kommunalsjef/rådmannens stab oppvekst og den enkelte enhetsleder 
ute i  barnehagene. 

Barnehager og barnehageplasser, utvikling 
Arendal kommune har full barnehagedekning for de barna som har rett på barnehageplass. Det er 
fortsatt stor boligutbygging i Arendal vest som vil skape et behov for flere barnehageplasser der.  

Nye barnehager/barnehageplasser i 2016 
• Skarvedalen barnehage er i gang å bygge ny barnehage på Nidelvåsen som øker kapasiteten 

med ca 40 – 60 plasser 
• Ny barnehage på Vippa etableres med ca 60 – 80 plasser. Dette er samme utbygger som Skarve-

dalen barnehage. Planlagt åpning: 1. mars 2016 
• Rådmannen skal i løpet av 2016 legge fram en bystyresak hvor en ser på barnehagestrukturen på 

Tromøy 

Det er satt av en barnehagetomt i utbyggingsområdet i Barbu, men rådmannen har ikke politiske sig-
naler som går i retning av å utrede en ny barnehage der. 

5.2 Skoler 
Vi har i Arendal: 

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

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

Sum ramme Regnskap 2014 Regulert budsjett 2015 HP 2016 

Kommunale skoler 354,4 mill. kr 367,3 mill. kr 360,4 mill. kr 
Figur 26. Budsjett og regnskap skolesektor 

Skoleår Elevtall totalt Elevtall kommunale skoler Elevtall private skoler 

2010/11 5275 5001 274 

2011/12 5305 5023 282 

2012/13 5342 4920 422 

2013/14 5368 4921 447 

2014/15 5395 4927 468  

2015/16 5398 4881 517 
Figur 27. Elevtallsutvikling i Arendal, GSI-tall pr 1. oktober hvert år 

Vi ser at elevtallet i private skoler steg betydelig da Arendal Internasjonale skole ble privat fra skole-
året 2012/13. Elevtallsøkningen i kommunen fra høsten 2012 har vært i private skoler.  Både St. Fran-
siskus skole og Arendal Internasjonale skole har økt kapasiteten i tidsrommet.  

I Arendal har lærere benyttet seg av muligheten for videreutdanning siden 2010. Oversikt over delta-
kere er som vist under:  
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ÅR Antall lærere 

2009/2010 0 
2010/2011 8 
2011/2012 2 
2012/2013 13 
2013/2014 9 
2014/2015 16 
2015/2016 28 
Figur 28. Antall lærere på videreutdanning 

Rådmannen vil arbeide for å fortsatt ha et høyt antall lærere som tar videreutdanning skoleåret 
2016/2017, og prosessen vedr. dette starter ved årsskiftet 2015/2016. Dette er en del av den omfat-
tende nasjonale satsingen på ”Lærerløftet”. 

Navn på indikator, resultater Mål 
2013 

Resultat 
2013 

Mål 
2014 

Resultat 
2014** 

Mål 
 2015 

Resultat 
2015* 

Mål 
2016*** 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 2,0 2.0 2.0 48 50  50 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 2,1 1,9 2,0 48 50  50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 2,0 2,0 2,0 48 50  50 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 3,0 3.0 3.1 50 50  50 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 3,0 3,0 3,1 49 50  50 

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing 3,0 2,9 3,0 49 50  50 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 3,5 3.3 3.4 53 55  55 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 3,4 3,3 3,4 52 55  55 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,6 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,3 3,3 3,3 2,9 3,3 3,1 3,3 

Eksamenskarakter skr. Engelsk 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 3,5 3,8 

Eksamenskarakter skr. Matematikk 3,1 2,7 3,1 2,8 3,1 2,8 3,1 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,0 39,3 40,0 39,7 40 39,9 40 
Figur 29. Kommunale styringsindikatorer med mål og resultat.  *Resultater foreligger ikke enda.**Skala for nasjonale 
prøver er nå endret. ***Mål kan bli endret når resultatene foreligger. 

Skoleresultatene i Arendal presenteres og diskuteres hvert år i ”Tilstandsrapport for Arendalsskolen”. 
Mål for Arendalsskolen har de senere årene vårt, og det fremdeles i 2016,  stort sett å nå landsgjen-
nomsnittet.  

Overordnet mål for Arendalsskolen i 2016-2017 (Fra Strategisk kart) 
• Vi skal ha et læringsmiljø med profesjonell undervisning hvor elevene opplever mestring og tydeli-

ge forventninger. 
• Elevene skal mestre dagens og fremtidens samfunn og yrkesliv 
• Alle elever skal settes i stand til å fullføre grunnopplæringen (det 13-årige skoleløpet).  
• Vi skal ha en skolekultur preget av gode relasjoner og tydelig klasseledelse. Foreldre skal ha tillit 

til skolen. 
• Det skal synes at Arendal kommune er en realfagskommune. 

For å nå disse målene, skal vi i 2016-2017: 

• Videreutvikle lokale læreplaner  
• Implementere felles rutiner som er utarbeidet på kommunalt nivå  
• Videreutvikle vår praksis i vurdering for læring 
• Videreutvikle undervisningspraksis gjennom felles analyse, refleksjon og forpliktende standarder.  
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• Bruke Utdanningsdirektoratets nettsted og verktøy i utviklingen av et faglig utfordrende  
læringsmiljø 

Særlige satsingsområder i skolen 2016 er: 

• Realfag 
• Tilpasset opplæring/spesialundervisning  
• Ledelse på alle nivå  

Gjennom et systematisk arbeid innenfor satsingsområdene jobber  vi for gode gjennomsnittskarakterer 
for våre avgangselever i ungdomsskolen. Dette er viktig for gjennomføring av videregående skole.  

Vi skal i Arendalsskolen i 2016 fortsatt ha stort fokus på de fem grunnleggende ferdighetene:  

• digitale ferdigheter 
• muntlige ferdigheter 
• å kunne lese 
• å kunne regne 
• å kunne skrive 

Særlige utfordringer og  tiltak i kommunens utfordrende økonomiske situasjon 

Korrigerte brutto driftsutgifter   
Enhet: Arendal kommune 
Kommuner i Kommunegruppe 13, fra Skoleporten 

Indikator og nøkkeltall 2012 2013 2014 

Arendal kommune - Driftsutgifter per elev 94 382 96 642 96 859 
Grimstad kommune - Driftsutgifter per elev 90 981 90 843 98 465 
Kristiansand kommune - Driftsutgifter per elev 96 370 100 020 102 572 
Porsgrunn kommune - Driftsutgifter per elev 99 395 104 089 104 360 
Skien kommune - Driftsutgifter per elev 94 679 97 323 99 585 
   Snitt 2014 100 368 

 Snitt G13 2014 97 956 
Figur 30. Korrigerte brutto driftsutgifter 

Oversikt over driftutgifter pr elev i G13-kommuner i Vest-Agder, Aust - Agder 
og Telemark 
Pr 1.10. 2014 hadde Arendal 4928 elever i offentlige skoler. Av tallene ovenfor ser en for eksempel at: 

Hvis Arendal i 2014  hadde brukt det samme pr elev som Grimstad, ville en brukt 7,9 mill. kroner mer 
enn vi gjorde. 

Hvis Arendal i 2014 hadde brukt det samme pr elev som Kristiansand, ville en brukt 28,2 mill. kroner 
mer enn vi gjorde. 

Hvis Arendal i 2014 hadde brukt det samme pr elev som snittet i G13, ville en brukt 5,4 mill. kroner 
mer enn vi gjorde. De siste sammenlignbare tallene viser at Arendal har en lav utgift pr elev i forhold til 
G13-kommunene; korrigerte brutto driftsutgifter. 

Under bystyrebehandlingen i desember 2014 ble rammene for skolene økt med ca 4,5 mill. kroner, 
men det var nødvendig å trekke tilbake 3 mill. kroner under behandling av 1. tertialsaken 2015. 

I nåværende økonomiske situasjon finner rådmannen det nødvendig å videreføre trekket i skoleram-
mene fra 1. tertial 2015 på 3 mill. kroner i 2016. 

I tillegg finner rådmannen det nødvendig, i kommunens krevende økonomiske situasjon, å redusere 
skolenes rammer med 7,26 mill. kroner. 
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Rådmannen mener dette er mulig siden elevtallet i Arendalsskolen pr 1.10.15 fører til en reduksjon i 
antall klasser.  Elevtall pr 1.10.15 gir en nedgang på tre klasser på ungdomstrinnet og en nedgang på  
to klasser på barnetrinnet.  

Ut over dette mener rådmannen at skolesektorens bidrag til en mer økonomisk effektiv skoledrift burde 
skje gjennom skolestrukturtiltak. Dette er vel kjent både for bystyret og opinionen. 

Rådmannen har imidlertid tatt til etterretning at posisjonen i bystyret vil beholde dagens barneskoler. 
Det framlagte budsjett bygger på denne forutsetningen. 

Rådmannens arbeid med saldering av budsjettet har vist at det ikke er forsvarlig å overføre innspa-
ringsbehovet fra skolesektoren til de andre sektorene. Alle sektorene må bidra til å dekke inn gammelt 
underskudd, også skolesektoren, til tross for at Arendal kommune har lave driftsutgifter pr elev sam-
menlignet med andre kommuner, jfr tabellen ovenfor. 

Rådmannen foreslår at skolesektorens bidrag til å håndtere kommunens krevende økonomiske situa-
sjon i 2016 blir: 

• Videreført kutt fra 1. tertial:      3,0 mill. 
• Nytt kutt, i hovedsak for redusert elevtall (59 elever) og klasser (5) 7,26 mill. 

                                                                                                Totalt:     10,26 mill. 

Byggeprosjekter/investeringer 2016-19 
• Prosjektering/arbeid med nye Roligheden skole fortsetter. 
• Det legges i løpet av første halvår 2016 fram for bystyret en sak om ny ungdomsskolestruktur i 

Arendal sentrum/vest. Dette vil utløse betydelige behov for investeringer. 
• Det må i 2016 gjøres strakstiltak for å håndtere elevtallsøkning i Arendal sentrum og Arendal vest. 

I en ny barnehage- og skolebruksplan som rådmannen vil legge fram for bystyret i november- eller 
desembermøtet 2015, vil det ligge forslag til løsninger på noen utfordringer ved elevtallsøkningen i 
Arendal sentrum og Arendal vest. 

Ekstra time i naturfag på mellomtrinnet fra skoleåret 2016/17 
I forslag til statsbudsjett for 2016 ligger det inne forslag om å øke timetallet med en time på mellom-
trinnet fra neste skoleår.  Arendal kommune er tilført kr 640 000 til timetallsøkningen.  

Tilskudd - økt lærerinnsats fra 1-4 trinn i Arendal kommune 
Arendal kommune fikk høsten 2015 midler fra staten for økt lærertetthet på 1.-4. trinn, 1,8 mill. kroner. 
Kriteriene for tildeling har gått på gruppestørrelse 2 i GSI som er gruppestørrelsen som kommer frem 
når en ser på alle lærertimer som er lagt ut til ordinær undervisning knyttet til elevene. Dersom vi opp-
fyller vilkårene, det vil si følger intensjonen og kan rapportere på at vi bruker midlene på rett måte, vil 
vi motta dette i 4 år.  For 2016 utgjør dette 4, 5 mill. kroner. Med de kutt som rådmannen har funnet 
nødvendig for skolesektoren i  2016 vil vilkårene for tilskudd utfordres, men rådmannen finner kuttene 
nødvendige i den situasjonen kommunen befinner seg i. 

5.3 Enhet spesialpedagogiske tjenester 
Enhet spesialpedagogiske tjenester består av: 

• Pedagogisk fagteam 
• PPT m/logopeder 
• Sandum skole m/ambulerende skoleteam 

I 2016 vil vi fortsette arbeidet med å få god kvalitet og riktig nivå på spesialpedagogisk hjelp i barne-
hagene og på spesialundervisning i skolene. 

Fra pedagogisk fagteam vil barnehagene få hjelp og ressurser primært i form av råd, veiledning og 
støtte. Dette innebærer færre assistenter/fagarbeidere, og en dreining mot bruk av spesialpedago-
ger/veiledere.  Samarbeidet med barnehagene er viktig, og det satses på dialog og samhandling for å 
innføre og utvikle endret praksis. 
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I PP- tjenesten vil det sakkyndige individrettete arbeidet fortsatt ha 1. prioritet, og slik må det være for 
å sikre en tilfredsstillende saksbehandlingstid. Det er gjort endringer i tjenesten, men her er fortsatt 
rom for forbedring, slik at tjenesten får et handlingsrom i forhold til system - og utviklingsarbeid. 

Dette vil sikre kvaliteten på henvisningene, og sette barnehager og skoler i bedre stand til å jobbe 
systematisk med tilpasset opplæring og nødvendig tilrettelegging og endring på det allmennpedago-
giske feltet. Med tanke på likhetsprinsippet, tidlig og riktig hjelp, samt at det øker presisjonsnivået på 
henvisningene, er dette viktig kvalitetsarbeid for PP- tjenesten. 

Ved Sandum skole vil en jobbe aktivt for å utvikle tilbudet i en retning som passer kommunens faktiske 
behov for et alternativt skoletilbud. Dette arbeidet ble startet i 2015, og vil fortsette i 2016. 

Sum ramme Regulert budsjett 2015* HP 2016 

Spesialpedagogiske  tjenester 20,9 mill. kr 24,5 mill. kr 
Figur 31. Budsjett enhet spesialpedagogiske tjenester.  *Første hele budsjettår for den nyetablerte enheten 

Økonomisk tiltak enhet spesialpedagogiske tjenester 
I forbindelse med 1.tertalbehandling 2015 fikk enheten et kutt på 0,2 mill. kroner.  Dette videreføres i 
2016. 

5.4 Flyktningesituasjonen i barnehager og skoler i Arendal 

Barnehage – rett på barnehageplass? 
Barn av asylsøkere har ikke rett på barnehageplass etter barnehageloven. Barna har rett til barne-
hageplass først når barnet og foreldrene har fått opphold og er varig bosatt i en kommune (barnehage-
loven § 12a). Da har disse barna rett på plass, på lik linje med andre barn i kommunen. Det innebærer 
at selv om familien og barna har fått oppholdstillatelse, vil barna ikke ha rett på barnehageplass så 
lenge de bor i mottak. 

Det skal gis tilbud til barn som bor i mottak fra de er 2 år og frem til skolealder, et tilrettelagt tilbud 3 
timer per ukedag.  Det er UDI som har lagt dette inn i kravspesifikasjonen til mottakene. Det er derimot 
ikke noe fullverdig barnehagetilbud. 

UDI gir et tilskudd til barnehager som tilbyr barnehageplass til asylsøkerbarn i alderen 4-5 år.  

Barnehagetilskudd, engangstilskudd for barn 0-5 år  

Ved bosetting mottar kommunene et engangstilskudd per barn i aldersgruppen 0-5 år som omfattes av 
integreringstilskuddsordningen. For 2015 vil barn født 1.1.2010 eller senere og som bosettes i kom-
munen i 2015, utløse tilskuddet. Tilskuddet utbetales samtidig med Integreringstilskudd År-1. En-
gangstilskuddet utgjør kr 24 400 pr. barn i 2015.  

Formålet med tilskuddet er å gjøre kommunene i stand til å gi barn av nyankomne flyktninger et bar-
nehagetilbud når familien skal etablere seg i bosettingskommunen. Tilskuddet skal dekke utgifter til 
særskilt tilrettelegging for barn av nyankomne flyktninger, som for eksempel utgifter til tospråklige as-
sistenter.  

Engangstilskuddet omfatter også barn født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune. 

Situasjonen i Arendal 
Foreløpig er det kommet få nye barn i barnehagene i Arendal. Mottakene har sjøl en plikt til å gi et 
begrenset  barnehagetilbud.  

De barnehagene som har fått nye flyktninger, opplever at språket er utfordrende, og har utgifter til 
tolketjeneste som de ikke har på barnehagenes budsjetter.  

Grunnskoleopplæring 
Når det gjelder grunnskoleopplæring er det annerledes. Barn og unge i grunnskolealder (6-15 år) har 
rett og plikt til grunnskoleopplæring. 

Opplæringsloven (§ 2-1) slår fast at dersom det er sannsynlig at barnet skal være mer enn 3 mnd i 
Norge, så har barnet rett på grunnskoleopplæring. Etter 3 mnd er det en plikt til grunnskole-opplæring. 
Det vil si at alle barn enten de er her som asylsøker, flyktning, illegalt – har rett på opplæring om det er 
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sannsynlig at de skal være i Norge mer enn 3 mnd – hvilket er sannsynlig for de fleste som er i Aren-
dal for tiden.  Hvor mange som vil være i Arendal etter tre måneders opphold i kommunen, er svært 
usikkert. 

Når de går på skole, vil de som regel ha krav på særskilt språkopplæring (§2-8), med særskilt norsk, 
tospråklig fagopplæring og evt. morsmålsopplæring.  

Det er mulig å organisere nyankomne i mottaksklasser på Stinta og Moltemyr, men de har begrenset 
kapasitet. Elevene har også krav på  spesialundervisning som andre elever, dersom de har behov for 
det. 

Det gis tilskudd til opplæring til barn og unge asylsøkere som søker opphold i Norge. Det er to søk-
nadsrunder i året, og det søkes etterskuddsvis. Tilskuddet gjelder for dem som bor på mottak eller 
omsorgssentre, asylsøkere som bor privat, og gjelder til de fyller 18/ut skoleåret de fyller 18 år. 

- Tilskudd til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøker i mottak (kr 8043 per barn/ungdom 
per mnd.)  

- Tilskudd til grunnskoleopplæring av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre (kr 17 503 
per barn/ungdom per mnd, foreslått redusert fra 1.1.16 til kr 9997 per barn/ungdom per mnd av 
regjeringen den 30.10.15.)  

- Grunnskoleopplæring for dem som søker familiegjenforening (kr 8043)  
- Videregående opplæring av barn og unge asylsøkere i mottak og omsorgssentre (kr 18 494 per 

barn per måned)  
- Videregående opplæring for de som søker familiegjenforening (kr 18 494 per barn per mnd). 

Arendal kommune søker om statlig tilskudd til opplæring av asylsøkere i skolepliktig alder. Satsene for 
elever bosatt i mottak er imidlertid lavere enn de beregnede utgiftene til opplæring av ordinære elever. 

Det påløper utgifter til tolk i hjem–skolesamarbeidet, men på mottaksskolene er behovet for tolk redu-
sert ved at en har tilsatt lærere til tospråklig fagopplæring.  

Situasjonen i Arendal  

I skrivende stund har Moltemyr mottaksskole 35 elever i språkrommet, som nå er fullt. Skolen har tatt i 
bruk SFO-lokalene i Moltemyrskogen barnehage, og SFO er flyttet inn i skolen. Antall timer i språk-
rommet er økt fra 13 timer pr elev/uke til 26 timer pr elev/uke. Ved mange nye elever samtidig, har en 
måtte gjøre noen skolemiljøtiltak.  Skolen er i ferd med å tilsette psykiatrisk sykepleier. Moltemyr skole 
har tatt imot 22 flyktninger i høst. 

5.5 Satsingsområder, kommunal planstrategi 2016 – 19, oppvekst 
Rådmannen forslår følgende satsingsområder: 

• Arendal kommune, en realfagskommune 
• Læringsmiljø/lek- og læringsarenaer 
• Samarbeid med foreldre 

Utdanningsdirektoratet har, etter søknad,  utpekt Arendal til å være én av 34 kommuner som skal 
være realfagskommuner og inngå i det landsdekkende prosjektet: ”Tett på realfag”. Hensikten er å 
stimulere kommunen til å lage en tiltaksplan for å styrke realfagenes stilling i barnehager og grunnopp-
læring. 

Som styringsdokument har Kunnskapsdepartementet laget en Strategiplan for perioden 2015-2019, og 
som skal følges opp av årlige Tiltaksplaner. Det skal synes at Arendal er en realfagskommune. Som 
en del av realfagssatsingen vil det være naturlig å inkludere språk og begrepsdannelse. 

Gode læringsmiljø i skolene og gode leke- og læringsarenaer i barnehagene er en forutsetning for 
læring, for god utvikling og god livskvalitet hos det enkelte barn/den enkelte elev. 

Rådmannen mener at det også er et betydelig potensial i et tett samarbeid med foreldre i skoler og 
barnehager.  

Disse tre satsingsområdene vil være felles for barnehage og skole, og vil kunne være viktige bidrag for 
enda bedre barnehager og skoler i Arendal. 

Kommunedelplan ”Tidlig innsats for bedre levekår 2023” ble vedtatt i bystyret i mai 2015. 
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Implementeringen av kommunedelplan ”Tidlig innsats for bedre levekår 2023” vil fortsette i 2016 og 
resten av handlingsplanperioden.  Barnehager, skoler og enhet spesialpedagogiske tjenester vil være 
representert i flere av prosjektgruppene som etableres for gjennomføring av kommunedelplanen. 
Tverrfaglig samarbeid i Arendal kommune blir helt sentralt i implementeringen av kommunedelplanen. 
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Illustrasjonsbilde - Photo: Colourbox.com 

6. HELSE OG LEVEKÅR 

6.1 Tjenesteområdet i 2016 

Figur 32. Organisasjonskart helse og levekår 

Tjenesteområdet er i hovedsak uendret fra 2015 til 2016. Unntaket er støttetjenester helse og levekår, 
som fra 2015 er organisasjonsmessig plassert i helse og levekår. Denne tjenesten lå tidligere under 
Administrasjonsenheten, som nå er avviklet. 

6.2 Budsjettutfordringer 2016  

Rådmannens forslag til budsjettrammer for enhetene - tiltak 
Enhetene i helse og levekår har meldt behov for konsekvensjusteringer og nye tiltak i 2016. Noe av 
dette er løst gjennom rådmannens budsjettprosess, og legges fram som forslag til bystyret. I løpet av 
budsjettprosessen er det også avdekket manglende sammenheng mellom bemanningsplan og bud-
sjetterte lønnsmidler for to av avdelingene i enhet Levekår. Dette gjelder avdelingene Lavterskel barn, 
unge og familier og Arendal helsestasjon. Sistnevnte mangler også inndekning på inntekter vaksina-
sjon. Rådmannen foreslår å styrke disse med totalt 3,2 mill. kroner. Dette innebærer at driften videre-
føres på samme nivå som i 2015, og rådmannen har ikke funnet rom for ytterligere økning.  

Helse og levekår har jobbet med å se på hvilke tiltak som kan iverksettes i sektoren, som bidrag til å 
løse kommunens vanskelige budsjettsituasjon. Det er jobbet med flere innfallsvinkler til dette og  
rådmannen foreslår følgende: 

 

Kommunalsjef  
helse og levekår 

Levekår Koordinerende 
enhet  

Hjemmebaserte 
tjenester Institusjoner Funksjons-

hemmede Legevakt Østre Agder 
krisesenter NAV 

Stab  
helse og levekår 

Støttetjenester  
helse og levekår 
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Enhet Effekt 2016 Effekt 2017 Tiltak 

Koordinerende enhet, Hjemmebaser-
te tjenester og Institusjon   

Innføre ikke-rullerende arbeidsplaner 
på 26 uker.  

Gjelder alle enhetene i Helse og 
levekår hvor en har ansatte i døgn-
kontinuerlig drift/turnus   Innføre tredelt ferie for ansatte.  

Hovedsum 5 000 000 5 000 000  
ALTERNATIVT 

Levekår 460 000 550 000 
Redusere med en kveldsvakt på 
hverdager ved Eydehavn bofelles-
skap (fra 4 til 3). 

Koordinerende enhet 675 000 750 000 Avvikle frivillighetskoordinator, mer-
inntekt hjelpemiddelformidling. 

Funksjonshemmede  200 000 200 000 Utrede organisering av aktivitetstil-
bud.  

Hjemmebaserte tjenester 1 100 000 1 250 000 Fra aktiv til passiv natt på Bjorbekk-
tunet, merinntekt trygghetsalarmer. 

Institusjon 1 580 000 1 580 000 

Redusere 0,4 årsverk på Plankemyra 
- forsterket avdeling, 0,5 årsverk kafé 
Bjorbekktunet, 0,2 årsverk kjøkken 
Myratunet, 1,6 årsverk natt Planke-
myra. 

NAV 1 000 000 1 000 000 Redusere sosialhjelp. 

Hovedsum 5 015 000 5 330 000  
Figur 33. Tiltak helse og levekår 2016 

Konsekvenser av rådmannens forslag til tiltak 

Ikke-rullerende arbeidsplaner og tredelt ferie 
Gjennom arbeidet med heltid er det kommet frem at Arendal kommune har en turnusorganisering som 
er økonomisk krevende på arbeidssteder med døgnkontinuerlig drift/turnus. Rådmannen anbefaler på 
den bakgrunn å innføre ikke-rullerende arbeidsplaner på 26 uker for enhetene Hjemmebaserte tjenes-
ter, Institusjon og Koordinerende enhet. Disse enhetene har i dag rullerende 6 ukers turnuser (der 
første ukes arbeidsmønster gjentas i uke 6,13, osv) med lokal avtale med organisasjonene i dag. 
Rådmannens forslag er at det lages en ny plan for hver periode på 26 uker. Hvor mange og hvilken 
kompetanse det er behov for til enhver tid, legges inn i planen. Det legges inn planlagt fravær på den 
enkelte ansatte, eks ferie, kurs og vakter den enkelte skal jobbe inn. Det planlegges slik at ansatte 
som arbeider på en søn- og helgedag får arbeidsfri påfølgende søn- og helgedag, som arbeidsmiljølo-
ven krever. 

Rådmannen ønsker å få en avtale med organisasjonene rundt slike arbeidsplaner. Arbeidsmiljøloven 
gir økt handlingsrom ved enighet med organisasjonene og gir arbeidsplaner som er godt tilrettelagt for 
ansatte.  

I 2013 inngikk KS og organisasjonene et forlik angående arbeid og fritid i helge- og høytider, en avtale 
som innebar at antallet F3-dager (fri med lønn) blant annet med bakgrunn i den rullerende turnus ble 
betydelig økt i Arendal kommune. Hadde Arendal kommune fått til avtaler med organisasjonene om 
gjennomsnittsberegning, slik Arendal kommune hadde før forliket angående arbeid og fritid i helge- og 
høytider, ville antallet F3-dager vært betydelig færre og behovet for innleie av arbeidskraft redusert 
tilsvarende. 

F3-dager, inkl sos kostnader Stillings-
str  

F3-
dager 

Stillings-
str  

F3-
dager 

Stillings-
str  

F3-
dager Kostnad 

Nåværende praksis/avtale 
(gjelder alle enhetene) 75-100% 3,59 50-74,99% 2,32 0-49,99 0,87 5 694 922 

Ved gjennomsnittsberegning 
av arbeidstid (gjelder alle en-
hetene) 

75-100% 0,5 50-74,99% 0,32 0-49,99 0,12 789 374 

Figur 34. Endring beregning F3-dager - kostnad 
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Dersom det ikke er mulig å få til en avtale med organisasjonene vil arbeidsplaner settes opp innenfor 
rammen av arbeidsgivers styringsrett. Dette medfører at man må forholde seg til alle begrensningene i 
arbeidsmiljøloven. Noen eksempler på konsekvenser av turnus uten avtale:  

• Det må være 11 timers sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Ansatte kan ikke skifte fra 
kveldsvakt til dagvakt uten en fridag imellom. I praksis vil ansatte da ha kveldsvakter en hel uke og 
gå ut i fri etter kveldsvakt. 

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og arbeidsfri annenhver søn- og helgedag må 
eventuelt avtales skriftlig med den enkelte arbeidstaker. Hvis den enkelte ansatte ikke ønsker å 
inngå slike avtaler må antall timer med arbeid være likt fra uke til uke, noe som gir en svært rigid 
arbeidsplan.  

I sommerperioden er det i dag svært krevende å få til en faglig forsvarlig tjeneste, og det må brukes en 
del ressurser på vikarbyrå og bonusordninger. Det er i 2015 brukt ca. kr. 925 000 på vikarbyrå og ca. 
kr. 760 000 på bonus i Helse og levekår. I dag har de fleste i døgnkontinuerlig drift/turnus todelt ferie. 
Personalgruppen deles i to feriepuljer som har sommerferie i ulik periode, dette betyr at ca. 50 % av 
de ansatte er på ferie samtidig. Det er i dag en stor utfordring å skaffe vikarer med rett kompetanse, 
spesielt gjelder dette høyskolegruppen. 

Rådmannen anbefaler å innføre tredelt ferie for alle ansatte i døgnkontinuerlig drift/turnus. Personal-
gruppen deles i tre feriepuljer, noe som betyr at ca. 33 % av de ansatte har ferie samtidig. En slik løs-
ning gir flere faste medarbeidere på jobb, noe som er viktig for å sikre faglig forsvarlighet. Samtidig blir 
behovet for vikarer spredt over en lengre periode.  

Ved innføring av tredelt ferie og ikke-rullerende arbeidsplaner på 26 uker vil en med stor sannsynlighet 
også redusere utgiftene knyttet til forskyvning av vakt og overtid.  

Redusere med en kveldsvakt på hverdager ved Eydehavn bofellesskap  
Dette er 6 boenheter for personer med alvorlige psykose/ruslidelser. Reduksjonen vil innebære lavere 
aktivitetsnivå sammen med beboerne etter kl.15. Årsaken er at det må være 2 personale tilstede på 
boligen til enhver tid av hensyn til personalets sikkerhet. Dette kan resultere i endret adferdsmønster 
hos enkelte beboere.  

Avvikle stilling som frivillighetskoordinator  
Tiltaket vil medføre at kommunens tilrettelegging for samarbeid med frivillige og frivillige organisasjo-
ner blir noe begrenset. Noen oppgaver kan overføres til andre ansatte i helse- og levekår, mens  
enkelte må reduseres/avvikles. Imidlertid vil Med Hjerte For Arendal ha en sentral rolle når det gjelder 
å mobilisere frivillighet på ulike områder, som også gagner helse og levekår. 

Utrede aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming 
Det vil i 2016 være behov for å utrede fremtidig organisering av aktivitetstilbudet i enhet Funksjons-
hemmede. Planene om nybygg for Ellengård aktivitetssenter er like aktuelt som før, og behovet for 
endring i tilbudet er helt klart til stede. Dagens organisering med bl.a. spredt lokasjon og stor spred-
ning i brukergruppas alder og funksjonsnivå er utfordrende.  

Samlokalisering og bygging av nytt Ellengård er noe utsatt, men det er likevel behov for å vurdere 
tilpasninger og justeringer av tilbudet. I forbindelse med dette arbeidet bør en igjen se på om det er 
mulig å få til geografisk nærhet med nye lokaler Ellengård aktivitetstilbud og den kommunale trans-
porttjenesten og hjelpemiddelformidling.  

Mennesker med utviklingshemming eldes raskere enn andre mennesker og det er flere av brukerne 
som med fordel kan få et tilbud som er bedre tilrettelagt både i forhold til innhold og antall timer pr 
dag/uke. For de yngre brukerne er det også behov for en oppgradering av tilbudet. For disse vil det 
være aktuelt med hele dager, men ikke nødvendigvis fulle uker.  Aktivitetene må utvides og delvis 
fornyes slik at tilbudet tilpasses aktuell aldersgruppe. I tillegg bør det iverksettes tiltak for å etablere 
kontakt og mer samarbeid med eksterne bedrifter og andre kommunale tjenestesteder. 

Rådmannen foreslår at en starter utredning av hvordan framtidas aktivitetssenter bør utformes med 
tanke på tilpasning tilbud, aktivitet og drift. Dette fremmes som sak til bystyret i løpet av 2016. Arbeidet 
med utredningen skal ivareta brukermedvirkning. 
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Fra aktiv til passiv natt på Bjorbekktunet og Margaretestiftelsen  
Tiltaket gjelder begge omsorgsboligene, og vil medføre en reduksjon på til sammen 1,46 årsverk.  
Endringen innebærer at en av to nattevakter ved begge omsorgsboligene omgjøres til hvilende vakt i 
perioden 24.00 og 06.00. Tiltaket kan medføre at brukere i noen tilfeller må vente lenger på å få hjelp. 
Ved begge omsorgsboligene må vaktrom og evt. kontor omgjøres til hvilerom.  

Redusere 0,4 årsverk på Plankemyra 
Avdelingen har i utgangspunktet en høy pleiefaktor tilsvarende 1,57* (*korrigert for natt). Dette er  
betydelig høyere sammenliknet med de skjermede avdelingene på Plankemyra som har pleiefaktor på 
0,89*. Ved en reduksjon på 0,4 årsverk vil avdelingen få pleiefaktor på 1,49*.  

Redusere 0,5 årsverk kafé Bjorbekktunet 
Brukere som ønsker det har i dag tilbud om å spise kveldsmat i kafeen. Etter eventuell iverksettelse vil 
kveldsmat bli levert til den enkelte og spises i egen leilighet. Imidlertid vil kaffemåltidet ved denne  
omleggingen bli servert i kafeen som et fellesmåltid ca. kl. 15.30-16.00. Dette frigjør tid for hjemme-
sykepleien til andre oppgaver. Bjorbekktunet har flere ulike organisasjoner og frivillige inne som  
arrangerer hyggetreff, seniordans, medlemsmøter osv. Miljøvertene arrangerer ulike samlinger og 
middager på kveldstid, der kjøkkenpersonalet stiller med middag og servering. Dette tilbudet vil fort-
sette som før. Bassenget vil ikke bli betjent etter kl. 17.00, men det monteres en kodelås på døren slik 
at de som har leieavtale kommer inn. Hjemmesykepleien må overta brannansvaret fra kl 17.00 og ikke 
fra kl 20.00 som i dag. Personell i hjemmesykepleien må også få nødvendig opplæring i bruk av  
hjertestarter.  

Redusere 0,2 årsverk kjøkken Myratunet 
Tiltaket vil ikke få konsekvenser for brukerne. Det vil heller ikke forskyve oppgaver til pleiegruppen på 
Myratunet. Arbeidsmengden for ansatte på mottakskjøkkenet vil bli sammenlignbart med de andre 
mottakskjøkkener i enhet Institusjon.  

Redusere 1,6 årsverk natt Plankemyra 
I forbindelse med nedleggelse av Natthjemmet AS og etablering av nye kommunale boliger til rus-
misbrukere på Torbjørnsbru, ble det i en overgangsperiode behov for tilsyn natt med midlertidige  
boliger. Dette fikk en til gjennom å øke nattressursen på Plankemyra og ha tilsyn via skjerm. Behovet 
for denne overvåkingen er opphørt. Det er derfor mulig å redusere innsatsen på natt på sykehjemmet 
tilsvarende den ressurs man i sin ble tilført til dette oppdraget. Nattevaktene på sykehjemmet hjelper 
sporadisk til i omsorgsboligene. Man vil kunne opprettholde dagens nivå på denne hjelpen også med 
reduserte ressurser.  

Redusere sosialhjelp 
Reduksjon i sosialhjelp skal gjøres gjennom målrettede tiltak i fht aktivitetsplikten. Effekten av dette er 
usikker siden sosialhjelpen normalt øker med arbeidsledighet, men er vurdert til uansett å gi positiv 
økonomisk effekt. Konsekvensen for brukerne er at de vil få stopp i sosialhjelpen hvis de ikke følger de 
vilkårene som er satt fra NAV sin side. Dette vil kunne gi økt press på andre tjenester som for eksem-
pel midlertidige boliger.   

Oppsummering tiltak 
Rådmannens forslag til bystyret vil være å innføre ikke-rullerende arbeidsplaner på 26 uker og tredelt 
ferie for ansatte i døgnkontinuerlig drift/turnus.  

Forutsatt at dette blir vedtatt anbefaler rådmannen at bystyret omdisponerer effekten av tiltak satt opp 
som alternativ til ikke-rullerende turnus og tredelt ferie til å opprette flere korttidsplasser. Det vil da bli 
utredet alternative måter å organisere dette på i forbindelse med behandling av tertial 1 2016.  For 
øvrig vises det til punkt om utskrivningsklare pasienter som klart underbygger behovet for flere kort-
tidsplasser.  

Inntekter 2016 og omfordeling 
Noen tiltak i helse og levekår foreslås løst gjennom bruk av inntekter og omfordeling mellom ansvar.  
I helse og levekår er det inntekter knyttet opp til opphold institusjon og egenandel knyttet opp til ulike 
tjenester. Merinntekten i 2016 vederlag institusjon er beregnet til 2,5 mill. kroner. Rådmannen foreslår 
dette fordelt slik: 
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Enhet Inntekt Fordeling Tiltak 

Beregnet merinntekt 2 500 000   
Koordinerende enhet   280 000 Kreftkoordinator 40 % stilling  

Koordinerende enhet  700 000 Koordinator forløp  

Koordinerende enhet  75 000 Demensrådgiver 

Institusjon  100 000 Livsglede sertifisering 

Funksjonshemmede  1 345 000 Etablering av nye boliger  

Sum  2 500 000  
Figur 35. Fordeling merinntekt vederlag 2016 

Vi har siden oktober 2012 mottatt støtte fra Kreftforeningen med 75 % lønnsdekning til en 100 % stil-
ling, som kreftkoordinator. Støtten ble gitt etter at kommunen selv søkte om midler. Kreftforeningen 
har etter en evaluering av samarbeidet med vår kommune et ønske om å tilby videre muligheter for 
samarbeid. Kreftforeningen bidrar de neste tre årene med 60 %, 40 % og 20 % av lønnskostnadene. 
Betingelsen for å motta denne støtten støtte er at vilkårene for kreftkoordinatorstillingen overholdes og 
at stillingsandelen opprettholdes. Rådmannen vurderer at dette arbeidet er av svært stor betydning nå 
og i årene som kommer for de av våre innbyggere som får en kreftdiagnose, og anbefaler at bystyret 
slutter seg til videreføring og opptrapping som skissert. 

Arendal kommune har utfordringer på samhandling internt og eksternt når det gjelder å koordinere og 
utvikle samhandling og forløp mellom sykehuset og Arendal kommune samt internt i egen kommune. 
Det er behov for å styrke dette arbeidet og rådmannen foreslår å opprette 1/1 årsverk som gjennom 
oppsøkende virksomhet (sykehus, institusjoner, eget hjem) skal koordinere samt bidra med vurdering-
er når det gjelder hvilke tjenester (forløp) som skal gis i hht tjenestehjulet. Spørsmålet ”Hva er viktig for 
deg” skal være sentralt. Det er et klart mål å bedre samhandling og forløp eksternt og internt gjennom 
denne måten å jobbe på, både på individ og systemnivå. Rådmannen foreslår at denne stillingen  
legges til innsatsteam hverdagsrehabilitering, som er tverrfaglig sammensatt. Gjennom å ta i bruk all 
kompetansen i teamet skal dette bidra til å kvalitetssikre arbeidet fram mot vedtak, i samhandling og få 
til gode innbyggerforløp.  

Økning i ressurs som demensrådgiver ble ikke fullfinansiert i 2015, og rådmannen foreslår at dette 
kompenseres i 2016. 

Rådmannen foreslår at det i 2016 ikke settes i gang sertifisering i Livsglede for eldre på nye institu-
sjoner. Neste år vil gå med til å følge opp resertifisering og nettverkssamlinger. Det er planlagt at nye 
institusjoner starter sertifiseringsarbeid i 2017.  

Enhet Funksjonshemmede skal i 2016 gjennomføre store prosesser med flytting fra etablerte bofelles-
skap, innflytting i nytt bofellesskap og etablere tjenester for ni nye brukere. Rådmannen foreslår at det 
settes av midler til denne prosessen, som med stor sannsynlighet vil kreve ekstra og mulig økning i 
fast bemanning før, under og etter flytteperioden.  

Ressurskrevende tjenester 
Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere under 67 år, som krever stor 
ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens 
økonomiske situasjon. l 2016 får kommunene kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter til 
helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1,081 mill. kroner. Fratrekket for ramme-
tilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over økes fra kr 589 000 til kr 603 
900. Dette er kun foreløpige satser, da endelig satser kommer primo januar 2016. 

Det er i løpet av budsjettåret 2015 meldt 3 nye ressurskrevende brukere. Videre er det blitt meldt  
betydelig endring i ressursinnsatsen på 2 eksisterende brukere. Det økte behovet samt den kommu-
nale egenandel for disse brukerne er beregnet til 3,8 mill. kroner. Med utgangspunkt i nåværende 
innslagspunkt budsjetteres det med et tilskudd på 57 mill. kroner. 
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6.3 Tjenestehjulet 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Innen helse og levekår ytes det tjenester hele døgnet. Tjenestehjulet viser bredden i tiltak som kan settes inn 
etter individuell vurdering. Noen av tiltakene er også lavterskel- tilbud, hvor vedtak ikke fattes, og innbygger 
kan ta direkte kontakt. 

Der vedtak fattes er det strenge formelle krav til dette arbeidet. Flere lover regulerer hvordan vi skal vurdere, 
saksbehandle, samarbeide og informere.  

 

For innbyggere: 
Helsedirektoratets håndbok om 
helse- og sosialtjenesten i  

 

Tjenestekontoret: 
Behandler søknader og henvendelser i 
forhold til mange tjenester NAV:   

Sosialhjelp NAV 

ARENDAL 
KOMMUNE 

• Hjemmesykepleie 
• Hjemmehjelp: praktisk bistand 
• Brukerstyrt personlig assistanse 
• Boveiledertjeneste for utviklings- 

hemmede 
• Psykisk helsetjeneste 
• Bo og oppfølgingstjenesten psykisk hel-

se og rus 
• Miljøarbeidertjenesten 

• Individuell plan 
• Barneverntjenesten 
• Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
• Forebyggende tjenester  

barn, unge og familie 
• Enslige mindreårige flyktninger 
• Innsatsteam hverdagsrehab. 
• Rehabilitering dagtilbud 
• Rehabilitering/  

Korttidsopphold 
• Ergoterapi 
• Fysioterapi 

• Avlastning utenfor institusjon 
• Dagaktivitetstilbud for eldre 
• Dagaktivitetstilbud for personer  

med demens 
• Aktivitetstilbud for mennesker  

med psykiske lidelser 
• Dagtilbud for mennesker  

med utviklingshemming   
• Støttekontakt 
• Basseng – Bjorbekk 

 

• Avlastning funksjonshemmede 
• Korttidsavdelinger 
• Kommunal øyeblikkelig hjelp- maks 72 timer 
• Avlastning i institusjon 
• Østre Agder Krisesenter 

• Omsorgsbolig  
med base 

• Sykehjem og aldershjem,  
langtidsopphold 

• Bokollektiv for demente 
• Bofellesskap for funksjons- 

hemmede 
• Botilbud psykisk helse 
• Alders psykiatrisk avdeling 
• Skjermet avdeling langtids- 

opphold 
• Forsterket skjermet avdeling 
• Eldre utviklingshemmede 
• Botilbud rus 

• Informasjon 
• Aktiviteter ved bo- og omsorgssentrene 
• Kultur og fritidstilbud 
• Kafeer på bo- og omsorgssentre 
• Tilrettelagte fritidstilbud 
• T5 –sosialt treffsted for rusmisbrukere 

• Trygghets alarm 
• Matombringing 
• Vaskeritjenester 
• Hjelpemidler 
• Tilrettelagt bolig- og boformer 
• Frisklivssentralen 
• Rustiltak 
• Transporttjenester 
• Omsorgslønn 
• Demensrådgivning 
• Kreftkoordinator 
• Frivillighetskoordinator 

Bo-, behandling- 
og spesialtilbud 

 

Sosiale og kulturelle  
møteplasser 

 

Dag- og aktivitets- 
tilbud 

 

Tidlig innsats, 
rehabilitering 

 
Tjenester til  

hjemmeboende 
 

Korttids bo- og  
behandlingstilbud 

 

Forebyggende og 
støtte tiltak 

 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/handbok-om-helse-og-sosialtjenesten-i-kommunen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/handbok-om-helse-og-sosialtjenesten-i-kommunen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/handbok-om-helse-og-sosialtjenesten-i-kommunen/Sider/default.aspx
https://www.arendal.kommune.no/Organisasjonen/Helse-og-levekar/Tjenestekontoret/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Sosialhjelp---NAV/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Sosialhjelp---NAV/
http://www.arendal.kommune.no/hjemmesykepleie
http://www.arendal.kommune.no/hjemmehjelp
http://www.arendal.kommune.no/bpa
http://www.arendal.kommune.no/boveiledertjenesten
http://www.arendal.kommune.no/boveiledertjenesten
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Psykiatrisk-sykepleie/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Praktisk-bistand/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Praktisk-bistand/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Praktisk-bistand/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Praktisk-bistand/
http://www.arendal.kommune.no/individuellplan
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Barnevern/Hjelpetiltak-fra-barneverntjenesten/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Helse_legetjenester/Helsestasjon_skolehelsetjeneste/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Psykisk-helse---barn-og-unge/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Psykisk-helse---barn-og-unge/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Innbyggerrettigheter/Flyktinger-og-asyl/Enslig-mindrearige-flyktninger/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Innsatsteam-hverdagsrehabilitering/
http://www.arendal.kommune.no/dagrehabilitering
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Myratunet/Rehab---Korttid-2-etg/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Myratunet/Rehab---Korttid-2-etg/
http://www.arendal.kommune.no/ergoterapi
http://www.arendal.kommune.no/fysioterapi
http://www.arendal.kommune.no/avlastningprivat
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Dagaktivitetstilbud-for-eldre/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Dagaktivitetstilbud-for-eldre/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Dagaktivitetstilbud-for-eldre/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Aktivitetstilbud/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Aktivitetstilbud/
http://www.arendal.kommune.no/dagtilbud
http://www.arendal.kommune.no/dagtilbud
http://www.arendal.kommune.no/stottekontakt
http://www.arendal.kommune.no/bassengbjorbekk
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-for-utviklingshemmede/Avlastning/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Sykehjem-og-botilbud/Sykehjem---korttidsopphold/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/KOH---Kommunal-oyblikkelig-hjelp/
http://www.arendal.kommune.no/avlastninginstitusjon
https://www.arendal.kommune.no/Organisasjonen/Helse-og-omsorg/Ostre-Agder-Krisesenter/
http://www.arendal.kommune.no/omsorgsbolig
http://www.arendal.kommune.no/omsorgsbolig
http://www.arendal.kommune.no/sykehjemlangtid
http://www.arendal.kommune.no/sykehjemlangtid
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Sykehjem-og-botilbud/Bokollektiv-for-demente/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-for-utviklingshemmede/Bofellesskap-for-funksjonshemmede/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-for-utviklingshemmede/Bofellesskap-for-funksjonshemmede/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Botilbud-psykisk-helse/
http://www.arendal.kommune.no/alderspsykiatrisk
http://www.arendal.kommune.no/skjermet
http://www.arendal.kommune.no/skjermet
http://www.arendal.kommune.no/forsterketskjermet
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-for-utviklingshemmede/Tilbud-for-eldre-utviklingshemmede/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rustiltak/Boliger-for-rusmisbrukere-og-hjemlose/
http://www.arendal.kommune.no/helseomsorg
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Aktiviteter-i-bo--og-omsorgssenterne/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Kafeer-pa-bo--og-omsorgssentrene/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Kultur-idrett-og-fritid/Tilrettelagte-fritidstilbud/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rustiltak/T5---sosialt-treffsted-for-rusmisbrukere/
http://www.arendal.kommune.no/trygghetsalarm
http://www.arendal.kommune.no/matombringing
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-i-hjemmet/Vask-av-toy/
http://www.arendal.kommune.no/hjelpemidler
http://www.arendal.kommune.no/botilbudomsorg
http://www.arendal.kommune.no/frisklivssentralen
http://www.arendal.kommune.no/rustiltak
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Transporttjenester/
http://www.arendal.kommune.no/omsorgslonn
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Demensradgivning/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kreftkoordinator/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Frivillighetskoordinator/
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6.4 Satsningsområder i helse og levekår 

Mestring 
I kommundelplan Tidlig innsats og plan for helse og levekår – lengre forløp defineres mestring til «(…) 
opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god 
mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på 
det du må leve med, og det du selv kan være med på å endre» (5) . 

I begge planene vises det også til Per Fugelli som 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) 

Mestringsperspektivet må etter rådmannens oppfatning legges til grunn i all tjenesteutvikling de kom-
mende 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.  

Utfordringer i årene som kommer 
I de to neste tabellene er det gjort en framskrivning av innbyggere 80 år+ og 90 år+ fram mot 2040.  

 
Figur 36. Antall innbyggere 80 år + fram mot 2040 

 
Figur 37. Antall innbyggere 90 år + fram mot 2040 
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SSB beregner at antall personer i Norge over 67 år vil dobles frem mot 2050. Veksten er en følge av 
både større fødselskull fra 1933 til 1946, samt økende levealder og høy innvandring. Som det  
fremkommer av tabellene vil antall innbyggere i Arendal kommune over 80 år trolig dobles fram mot 
2035. Kurven over innbyggere over 90 er derimot litt annerledes – her kommer økningen på et noe 
senere tidspunkt (fordi dette henger sammen med fødselstall fra 1933-46), men til gjengjeld blir kurven 
brattere når den først stiger. På bare ti år, mellom år 2030 og 2040, vil innbyggere over 90 år trolig 
dobles.  

”Plan for helse og levekår 2015-2030 – lengre forløp” ble vedtatt av bystyret mai 2015, og som ett av 
flere satsningsområder er at våre innbyggere bør ha en bolig/boform som er tilpasset deres behov og 
at det tilrettelegges for at de kan bo i eget hjem lengst mulig til tross for at ulike helsemessige ut-
fordringer kommer. Det er høsten 2015 jobbet med å se framskrivning av innbyggere over 80 år i 
sammenheng med behov for økning i tjenester i årene framover. Dette er anslag og må sees på som 
mer retningsgivende enn eksakte data. Tallene viser at det i periodene 2015 - 2020 og 2020 - 2025 vil 
være behov for: 

Anslag økt behov og kostnad 2015 - 2020 2020 - 2025 Totalt Kostnad 

Institusjon langtid 19 40 59  

Institusjon korttid 18 8 26  

Årsverk i institusjon (gitt flere plasser) 25 33 58 34 800 000 

Årsverk hjemmebaserte tjenester 12 48 60 36 000 000 
Figur 38. Økt behov fram mot 2025  

Rådmannen viser til egen sak på framtidige investeringer, som går nærmere inn på tallmateriale og 
behov. Årsverk som vist i tabell over viser kun pleiefaktor på institusjon, og ikke støttetjenester som 
vaskeri, renhold, kost, lege m.m. Dersom en ser på kostnadene knyttet opp til økning i årsverk som 
vist i tabell over vil det fram mot 2025 være behov for å styrke tjenestene med om lag 70 mill. kroner 
(118 årsverk x 600 000) med utgangspunkt i kostnadsnivå 2015. Rådmannens forutsetning er at  
stillingsøkningen finansieres gjennom demografijusteringen, som regjeringen foretar av kommunens 
inntekter år for år. I dette bildet er ikke økt behov i andre tjenester som omsorgsbolig med bemanning, 
fysioterapi, ergoterapi, lege, innsatsteam, tjenester til barn, unge, mennesker med utviklingshemming 
og psykisk helse og rus og administrasjon tatt med. Det er heller ikke tatt med driftskostnader i dette 
oppsettet. Når det gjelder mennesker med utviklingshemming, behov for bolig og oppfølging, vises det 
til PS 14/111 ”Oppfølging av plan for boliger, dagtilbud og avlastning for personer med utviklings-
hemming”.  

 
Figur 39. Levekårsindikatorer vist som andel av befolkningen 
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Arendal kommune har etter hvert fått en god oversikt på hvilke utfordringer vi har når det gjelder leve-
kår og folkehelse. Tabellen over viser hvordan vår kommune på flere områder har større utfordringer 
enn de vi sammenligner oss med.  

 
Figur 40. Folkehelsebarometer Arendal kommune 2015 

Vi utfordres også på folkehelse og i figur 40 kommer det klart fram på hvilke områder vi må se nærme-
re på i årene framover. Levekår og folkehelse er to sider av samme sak, og påvirkes ofte gjensidig av 
hverandre. 

Ytterligere informasjon om folkehelseprofilen finnes på folkehelseinstituttet.no  

6.5 Hvordan jobbe i perioden 2016-2019 – Mestringskommunen 
Arendal 

De norske statsfinansene er i dag gode, men generasjonsregnskapet i Perspektivmeldingen fra 2013 
(1) viser tydelig at situasjonen vil bli mye mer utfordrende på sikt. Befolkningen blir eldre og flere vil ha 
behov for helse- og omsorgstjenester. Samtidig blir det relativt sett færre yrkesaktive som betaler skatt 
og dermed finansierer velferdsstaten. Et viktig mål blir at flest mulig mestrer livene sine så godt som 
mulig; gjennom god oppvekst, flest mulig er i arbeid lengst mulig og eldre som holder seg aktive og 
opplever god mestring.  

                                                      
1 s. 124 Meld. St. 12 (2012–2013). Perspektivmeldingen, 2013. Finansdepartementet. Oslo. 

http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil
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Figur 41. Nettooverføringer fra offentlig forvaltning etter alder i 2010 i 1000 kr (Perspektivmeldingen, 2013)  

En fremtidig bærekraftig velferd er avhengig av en ny måte å løse samfunnsoppdraget på. Arendal 
kommune har deltatt i tre ulike nasjonale læringsnettverk i regi av KS med utgangspunkt i ”Hva er 
viktig for deg?” Implementering av nytt tankesett i måten å møte innbyggeren på tar tid å implementere 
og å tilpasse til lokale forhold. Det er behov for å endre tankesett, arbeide mer tverrfaglig og få til  
bedre samhandling og ressursutnyttelse på tvers av enheter og sektorer. Rådmannen har etter at 
kommunedelplan ”Tidlig innsats – for bedre levekår 2023” ble vedtatt av bystyret i mai 2015 arbeidet 
med hvordan kommunedelplanen skal følges opp. Det er jobbet fram prosjektkart og prosjektskisse, 
og det jobbes nå med mandat og sammensetning av prosjektgrupper. Målet er positiv endring av indi-
katorer på levekår og folkehelse. 

 
Figur 42. Prosjektkart Kommunedelplan ”Tidlig innsats – for bedre levekår 2023” 

Vi må arbeide mer forebyggende på tvers av fag og sektorer, samarbeide med innbyggere, pårørende 
og frivillige organisasjoner og sammen forløse ressursene hos innbyggerne i Arendal. Enhet Levekår 
ble opprettet nettopp med tanke på å samordne og koordinere det forebyggende arbeidet overfor barn, 
unge og deres pårørende. Dette gjelder også arbeidet opp mot eksterne samarbeidspartnere. Det er 
viktig å lykkes med at flere innbyggere mestrer sine liv slik at det er nok ressurser, både når det  
gjelder økonomi og personell til de store økningene i pleie- og omsorgsbehovene i nær fremtid. Gjen-
nom ”Like muligheter” som er et satsningsområde i kommunedelplanen Tidlig innsats for bedre leve-
kår 2023 ønsker rådmannen å jobbe videre med gode forløp, for på sikt å endre indikatorer i positiv 
retning. Denne måten å jobbe på er også satsningsområde i plan for helse og levekår hvor det er en 
målsetning om at alle tjenester skal ha gode og trygge brukerforløp. Brukers ressurser, mål og behov 
skal være i fokus. Dette skal bidra til at bruker tidligst mulig i livet etablerer mestringsevne og siden 
beholder denne. Når mestringsevnen er redusert på grunn av helsemessige eller andre forhold vil 
oppgaven bestå i å gjenvinne den.  
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Resultater av tidlig innsats 
Arendal kommune var en av de 4 kommunene som var tidligst ute med hverdagsrehabilitering i Norge 
i 2010. Hverdagsrehabilitering er basert på en tverrfaglig og systematisk tilnærming med utgangspunkt 
i hva som er viktig for innbyggeren.  Å jobbe systematisk på tvers av fag med å forløse innbyggernes 
iboende ressurser med nytt tankesett, styrt av det som er viktig i den enkeltes liv, gir svært gode resul-
tater.  

Hverdagsrehabilitering 
Antall brukere som var avsluttet uten tjeneste fra hjemmesykepleien pr. 2.tertial 2015 utgjorde 38 %.  
I 2014 var dette tallet 47 % på tilsvarende tidspunkt. Denne endringen gjenspeiler den svært krevende 
situasjonen med for få korttidsplasser i forhold til behov. Innsatsteamet har i 2015 i større grad vært 
benyttet overfor brukere med flere utfordringer, både når det gjelder helse og funksjon. Denne situa-
sjonen følges opp med ulike tiltak videre i 2015 /2016. 

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

Antall brukere pr. 2. tertial 2014 (i alt 184) 86 35 22 15 13 9 4 
Antall brukere pr. 2. tertial 2015 (i alt 172) 66 28 23 14 20 20 1 
Figur 43. Antall timer hjemmesykepleie pr. uke etter at innsatsteamet har vært inne  

Når det gjelder reduksjon av tjenester etter at innsatsteamet har vært inne, viser dokumentasjon pr. 
2.tertial 2015 at 80 % hadde et redusert behov for hjemmesykepleie etter tjeneste fra innsatsteamet. 
Tilsvarende tall pr. 2. tertial i 2014 var 86 %.  

Fokusområder i 2016 
I tillegg til å følge opp de to nylig vedtatte planene hvor mestring er sentralt vil en i helse og levekår ha 
fokus på og jobbe med i 2016: 

• Innovasjon  
• Kompetanse 
• Velferdsteknologi  
• Etikk 
• Økonomi 

6.6 Organisatoriske utfordringer, vurderinger og endringer 2015 
og 2016 

Tilrettelagt tilbud til kognitiv friske personer i sykehjem 
Det å flytte i sykehjem medfører for de fleste tap av tidligere liv. Mange er i en sårbar fase når de inn-
ser at resten av livet er på sykehjem og det å finne og holde fast ved en mening i livet er avgjørende. 
For å skape et mer levende sosialt liv på sykehjem, der beboerne er inkludert i en sosial setting, er 
individuelt tilpasset samspill mellom person, relasjoner og fysisk miljø viktige bidrag til trivsel.  

I dag vet man at på norske sykehjem har ca. 85 % av beboerne en grad av kognitiv svikt – det betyr at 
ca. 15 % er kognitiv friske. Slik praksis er i dag på institusjonene, tilbys denne gruppen i hovedsak 
samme aktiviteter som øvrige beboere, spiser i felleskap og deler felles oppholdsrom. Noen av disse 
beboere opplever det som en belastning og de velger å trekke seg tilbake til sitt private rom, gjerne 
fordi de opplever at kognitiv svikt vanskeliggjør det å skape nye, gode relasjoner. Dette kan føre til 
lange dager, ensomhet og kjedsomhet. 

Om man velger å etablere et tilbud i et av dagens sykehjem til kognitiv friske personer vil det kreve at 
man frigjør plasser enten gjennom flytting eller over tid frigjøre plasser. Dersom man velger å etablere 
egne små avdelinger på hvert sykehjem for denne brukergruppen, vil det kreve bygningsmessige til-
pasninger.  Det vil medføre kostnader i større eller mindre grad, avhengig av de enkelte sykehjemme-
nes innretning og muligheter. Med denne modellen vil man også måtte flytte på mange brukere.  

For å gi brukergruppen uten kognitiv svikt en bedre hverdag og mulighet for sosialt samvær, anbefales 
en løsning som kan realiseres uten store bygningsmessige tilpasninger og uten å måtte flytte på  
beboere: 
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• Tilrettelegge for felles måltider på sykehjemmet, der brukergruppen samles og spiser sammen.  
• Tilrettelagte aktiviteter for brukergruppen i fellesskap, for eksempel vise film, musikk, litteratur, 

nyheter, andre tema m.m. som treffer flest mulig og som de selv kan være med på å definere. 
• Ut av huset – legge til rette for at beboerne i denne gruppen kan delta på aktiviteter uten for insti-

tusjonen, for eksempel konserter, teater, film m.m. For å få til dette i et større omfang er syke-
hjemmet avhengig av innstas fra pårørende /frivillige.  

Målet er at beboerne uten kognitiv svikt skal oppleve en mer meningsfull hverdag, unngå ensomhet og 
kjedsomhet og føle seg bedre inkludert i et sosialt miljø med andre beboere.  

Det anbefales at man ved etablering av fremtidig heldøgns omsorgstilbud vurderer egne plasser for 
denne målgruppen. 

Alternativ til sykehjemsplass for yngre pleietrengende brukere  
Bystyret ba i forbindelse med tertial 1 2015 rådmannen utrede tilbud til unge funksjonshemmede i 
omsorgsboliger på Plankemyra, og se dette opp mot avvikling av langtidsavdeling for yngre funksjons-
hemmede. Arendal kommune har en høyere andel yngre pleietrengende brukere på sykehjem  
sammenlignet med flere andre kommuner. Dette betyr at mange andre kommuner i større grad gir 
tjenester til denne brukergruppen i eget hjem eller i omsorgsbolig i stedet for på sykehjem. Med bak-
grunn i at det over noe tid har vært en økning i etterspørselen etter langtidsplasser i Arendal, er det 
vurdert om flere yngre pleietrengende kunne fått et tilbud i omsorgsbolig som alternativ til institusjon.  

Helt konkret er det vurdert om det kan være hensiktsmessig å etablere et tilbud til yngre pleietreng-
ende i omsorgsbolig på Plankemyra, parallelt med at avdelingen for yngre pleietrengende på Langtid 1 
på Plankemyra bo og omsorgssenter avvikles helt eller delvis. Ved å gi flere i denne brukergruppen 
tilbud i omsorgsbolig vil kommunen kunne tilby flere langtidsplasser til andre brukergrupper. En even-
tuell flytting av brukere som i dag har fått vedtak om langtidsplass må basere seg på frivillighet.  

Ved Plankemyra omsorgsboliger vurderes 1. etasje med 6 leiligheter og tilhørende fellesstue som et 
godt egnet sted å etablere et botilbud til yngre pleietrengende brukere. Ingen av leilighetene er i dag 
ledige. Beboere i omsorgsbolig kan få et fullverdig og forsvarlig omsorgstilbud sammenlignet med 
sykehjem, forutsatt at det er en forsvarlig og tilstrekkelig heldøgnsbemanning i omsorgsboligen. Leilig-
hetene i omsorgsboligen er vesentlig større enn rommene på Langtid 1, og et botilbud her vil kunne 
oppleves bedre av brukerne på flere måter. 

Rådmannen anbefaler at en på sikt dreier dette tilbudet slik at yngre pleietrengende brukere i fram-
tiden i hovedsak gis tilbud i omsorgsbolig med heldøgnsbemanning. Langtid 1 på Plankemyra videre-
føres slik det er i dag. Ved ledig plass vurderes andre målgrupper. Det lages plan på hva som må til 
og hvordan en skal etablere tilbud i 1. etasje ved Plankemyra omsorgsboliger, som kan iverksettes når 
behov for slike plasser oppstår. 

Kjøkken og vaskeri – lokaler 
Kjøkkenet til Arendal kommune leverer hver uke ca. 4500 to retters middag til omsorgssentrene. I 
dette ligger også alt av spesialkost og dietter. Kjøkkenet har også en stor del catering og levering og 
servering til selskaper på det gamle rådhuset. Lokalene på Røed er for små i forhold til etterspørselen 
og en må si nei til nye oppdrag. Lokalene og utstyret bærer sterkt preg av stor aktivitet og det er behov 
for oppgradering og renovering.  

Vaskeritjenesten har etter omorganiseringen fått alle rutiner på plass og yter god service overfor sine 
kunder. I 2014 ble det vasket ca. 440.000 kg tøy til beboere, uniformer, sengetøy og håndklær. Alle 
maskiner fra de gamle vaskeriene ble hentet inn og er plassert i de to nye vaskeriene. Lokalene er 
ikke beregnet for denne mengden, slik at logistikken ikke er optimal. Lokalene må sees på som en 
foreløpig løsning. Et nytt, samlet lokale til kjøkken og vaskeri vil øke kapasiteten, gi bedre logistikk og 
kreve mindre ressurser i form av ansatte og energiforbruk. Rådmannen anbefaler at en i 2016 utreder 
framtidig behov for nye lokaler til kjøkken og vaskeri. 

Endringer i nattpatruljen 
Nattpatruljen gir i dag hjemmesykepleie til brukere på natt i perioden 22.30 – 07.30. I den senere tid 
har behov for tjenester på natt økt, særlig på kveld og på morgenen. Noen konsekvenser er at brukere 
får besøk utsatt eller at noen ikke får innfridd sine ønsker om leggetid eller tidspunkt for hjelp til å stå 
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opp om morgenen. Konsekvensen har også vært tidspress for nattpatruljen og også større sårbarhet i 
fht å betjene trygghetsalarmer i disse periodene. For å øke kapasiteten, på kveld og morgen og som 
alternativ til å bemanne opp foreslår rådmannen at ansatte i nattpatruljen kjører to i bilene i perioden 
mellom kl 24.00 og kl 05.00 og ikke gjennom hele vakten som i dag. Det vil i tillegg gjennomføres tur-
nusendringer både i nattpatruljen og i hjemmesykepleien for øvrig, som vil sikre en bedre og forsvarlig 
overlapping med hjemmesykepleien på dag og kveld. Dagens praksis med at ansatte i nattpatruljen  
kjører sammen hele nattevakten foreslår rådmannen endret til å gjelde perioden mellom 24.00 og 
05.00.  

Organisering av hjemmebaserte tjenester 
Enhet hjemmebaserte tjenester har behov for å finne en mer egnet lederstruktur og organisering.  
Avdelingslederne opplever i dag å ha for mange fokusområder og har over tid gitt tilbakemeldinger på 
at de må prioritere bort oppgaver i avdelingene. Dette går ut over enhetens evne til å iverksette nye 
tiltak og spesielt implementere nye faglige retningslinjer. 

Avdelingene er i dag nokså ulike i organisering, herunder spesielt organisering av lederstøtte. Noen 
avdelinger har opp gjennom årene organisert dette selv ved frikjøp av ansatte, bruk av utplasserings-
avtale fra NAV m.m. Problemet med en slik uformell organisering er at de som da utfører lederstøtte 
ikke har noen naturlig møtearena – fordi alle avdelinger har ordnet dette ulikt.  

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med mandat om å vurdere å legge fram en anbefaling til ny 
lederstruktur i enheten, herunder:  

• Struktur som er effektiv og som ivaretar god drift, samt god strategisk ledelse både på kort og lang 
sikt.  

• Struktur som sikrer god faglig oppfølging og som bedre mobiliserer kompetansen hos ansatte i 
avdelingene. 

• Struktur som ivaretar ansatte på en bedre måte enn i dag.   

Som en del av denne prosessen har organiseringen av hjemmebaserte tjenester i noen andre kom-
muner også vært undersøkt.  

Med bakgrunn i arbeidet som nå er gjennomført vil det i 2016 gjennomføres organisatoriske endringer. 
Vurderingene så langt går i retning av færre avdelinger innenfor hjemmesykepleien, og fire avdelinger 
vil bli vurdert. Vurderingen vil også omfatte organiseringen av øvrige avdelinger i enheten og endringer 
kan også skje her. I det videre arbeidet vil det bli lagt vekt på lederstruktur med tydelige ansvarslinjer, 
som skal styrke den faglige innsatsen ovenfor innbyggere som mottar tjenester fra oss.  

Menn i Helse 
Menn i Helse er en oppfølging av St. meld. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg hvor målet er å 
bidra til økt rekruttering av menn til helse- og omsorgstjenesten. Menn representerer kanskje den 
største ubenyttede ressurs i omsorgstjenesten. Det er urealistisk å tenke seg at framtidas omfattende 
omsorgsoppgaver vil kunne løses uten at den mannlige halvpart av befolkningen i større grad lar seg 
rekruttere til helse- og omsorgsyrkene og inntar omsorgsarenaen. Kommuner, Nav, Fylkeskommune, 
Fylkesmannen, Helsedirektoratet, KS er partnere i dette prosjektet. Det har i snart ett år vært arbeidet i 
Aust- og Vest-Agder med å vurdere hvorvidt agderfylkene med kommunene kan delta i dette prosjek-
tet. Om Arendal kommune skal delta så forplikter vi oss til:  

• Å rekruttere helserekrutter dvs. deltagere til ”Menn i helse”. 
• Legge til rette for at det kan gjennomføres samling for ansatte - hva betyr det å være praksissyke-

hjem for ”Menn i helse”.  
• Stille med praksisplasser på sykehjem i 12 uker (april, mai og juni), og veiledere tilsvarende antall 

praksisplasser. Praksissykehjemmene mottar tilskudd fra Nav pr. deltaker. 
• Tilby sommerjobb (minimum 20 vakter) til de egnede helserekruttene. 
•  Praksisplass på Vg1 i 10 uker høsten 2016. 
 
Kristiansand kommune har forpliktet seg til: 
• Søke å rapportere på tilskudd til stillingen som 50% fylkeskoordinator  
• Arbeidsgiveransvar for fylkeskoordinator 
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• Garantere for 20 læreplasser 

Helserekruttene skal ha lærlingplasser i 2017, men rådmannen har ikke funnet rom for dette nå og vil 
komme tilbake til dette i forbindelse med budsjett 2017. Imidlertid anbefaler rådmannen at vi stiller fire 
praksisplasser til disposisjon for helserekrutter.  

Avlasting, for personer med utviklingshemming 
Bystyret besluttet gjennom PS 14/111 ”Oppfølging av plan for boliger, dagtilbud og avlastning for per-
soner med utviklingshemming” at avlastningstilbudet for personer med utviklingshemming skulle leg-
ges fram som egen sak for bystyret. Her skulle det sees på dimensjonering av et framtidig tilbud ut fra 
antatt behov. I tillegg skulle det utredes boenheter i tilknytning til avlastingen, som kunne tilbys brukere 
midlertidig eller permanent. 

Enhet Funksjonshemmede gir i dag tilbud om avlasting til barn, unge og voksne mennesker med ned-
satt funksjonsevne. Behovet for avlastning er merkbart økende. Avlastingen gis i dag på Røedtunet og 
Fagerheim avlastingsboliger, i tillegg til privat avlasting. Det har vært gitt tilbud om avlastning på Myra-
tunet bofellesskap. Dette avvikles nå i forbindelse med oppfølging av boligplan og nye bofellesskap i 
2016. Det etableres i løpet av 2016 også to avlastingsplasser i tilknytning til bofellesskap i øst. 

Rådmannen foreslår at det i 2016 utredes dimensjonering og organisering av avlastingstilbudet. Det 
må vurderes hvorvidt man skal fortsette med to avdelinger som i dag eller om det vil være hensikts-
messig å samle avlastingen på Fagerheim hvor det pr i dag er ledige lokaler etter Fagerheim barne-
hage.  

Flyktninger 

Bosetting 
Kommunen har sagt seg villig til å bosette 150 flyktninger i 2016 inklusiv 16 enslige mindreårige flykt-
ninger som er for ungdom under 18 år. 150 flyktninger samsvarer med det IMDI har anmodet kommu-
nen om og som ble bystyrebehandlet i august 2015. I 2015 er det bosatt mange på 15/16 år. Alderen 
tilsier at de ikke kan flytte i egen bolig i 2016. For å bosette det besluttede antall må vår kapasitet styr-
kes, og dette forutsetter vi finansiert med statlig tilskudd. 

IMDI har meldt fra om at det vil komme tilleggs anmodninger for 2016 jf. det store antallet asylsøkere 
som kommer til landet.  

Mottak 
Det er besluttet nærmere 1000 plasser i asylmottak i kommunen hvorav 350 i desentraliserte mottak. 
Det vil si at de skal inn i leiligheter primært i sentrum. Dette vil gjøre det vanskelig å finne boliger til de 
vi skal bosette. Husleiemarkedet er sterkt berørt av asylmottak i byen, og en erfarer økt husleie hvilket 
gjør det utfordrende blant annet når det gjelder å skaffe bolig til de vi har forpliktet oss til å bosette.  
I tillegg til dette vil det være en rekke praktiske utfordringer for NAV, voksenopplæringen, helse, skole 
og barnehager. Det skal på plass personale, lokaler og tiltak, og fortsatt er mye uavklart rundt økonomi 
og statlige tilskudd for 2016. 

6.7 Samhandlingsreformen  
Herunder kommenteres kun utskrivningsklare pasienter. Samarbeid på andre områder som gjelder 
samhandlingsreformen og felles tiltak i regi av Østre-Agder kommenteres i kapittel Kultur og sam-
funnsutvikling. 

Utskrivningsklare pasienter 
Opphold for utskrivningsklare pasienter på SSHF er en konsekvens av at vi ikke kan ta imot pasienter 
når de meldes utskrivningsklar fra sykehuset. Disse pasientene kan ikke skrives direkte ut til hjemmet, 
men bør innom en korttidsplass for ytterligere oppfølging, behandling og/eller vurdering. Døgnpris i 
2015 er kr. 4 387, og dette har så langt i år gitt en kostnad på kr. 737 000. 

  

 



Budsjett 2016. Handlingsprogram 2016 - 2019                                                                Arendal kommune | 2015   

62 

 

Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter (pasienter som er klare for overføring til kommunen) 

År 2012 2013 2014 2015 

1. kvartal 
  1 67 

2. kvartal    2 64 
3. kvartal (ekskl. september) 

  59 37 
4. kvartal   58  
Totalt antall døgn 5 23 120 168 
Figur 44. Oversikt utskrivningsklare pasienter 2012-2015 

Korttidsplasser i Arendal kommune 
Det er et klart økt behov for korttidsplasser i Arendal kommune. Årsakene til dette er færre korttids-
plasser, raskt takt på utskrivning fra sykehuset og i perioder er korttidsplassene belagt av innbyggere 
som har fått vedtak om langtidsplass, men må ligge på korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass.  

Interkommunalt samarbeid om kommunal øyeblikkelig hjelp er i dag plassert på Myratunet og dispone-
rer 7 rom. Disse plassene frigjøres først når en eventuelt har fått på plass nytt bygg hvor legevakt og 
KØH samlokaliseres, og dette ligger noe fram i tid.   

Behovet for korttidsplasser er synliggjort både i PS 15/35 ”Utvikling av kommunale akuttmedisinske 
tjenester - kommunal øyeblikkelig hjelp døgn tilbud (KØH) og Arendal interkommunale legevakt” og 
PS 15/93 Tertial 1 – 2015 hvor bystyret vedtok å etablere 2 midlertidige langtidsplasser på dobbeltrom 
ved Røed BOS, for å møte utfordringen beskrevet over. Disse plassene er nå etablert, men fortsatt har 
vi et vesentlig større behov for kort- og langtidspasser enn hva vi har til disposisjon.  

Det er etablert 5 beredskapsplasser fra september 2015 i tillegg til Røed BOS.  Disse plassene har 
vært belagt hele tiden, og behovet er økende. Tjenestekontoret vurderer hvilken plass som skal benyt-
tes ut i fra pasientens behov og tilstand. I hovedsak er disse plassene kun egnet for meget korte  
forløp. Dette tiltaket gir overbelegg. Slik det nå ser ut er det ikke tegn til at behovet for korttidsplasser 
ser ut til å minske, og det er nødvendig å se på hvordan man skal løse dette på en bedre måte enn 
hva som er tilfelle i dag inntil man har frigjort KØH-rom og etablert flere langtidsplasser. 

6.8 Legevakt 
Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) ble vedtatt med virkning 01.05.15. I denne stilles det 
krav til at en skal innrette systemet for mottak av telefonhenvendelser slik at 80 prosent av alle hen-
vendelser normalt kan besvares innen to minutter. Behovet for økt bemanning for å oppfylle krav til 
responstid ble meldt inn til rådmennene i Østre Agder i mai 2015. Flere stillingshjemler vil kreve utvidet 
budsjettramme, anslagsvis 2-3 mill. kroner, der Arendals andel utgjør ca halvparten. Konsekvensen av 
ikke å øke bemanningen er lengre ventetid på telefon, utover det som er satt som krav i akuttfor-
skriften, og en oppfyller ikke krav satt i forskrift. Rådmennene fant ikke rom for denne økningen.   

Legevakten har drevet overgrepsmottak siden høsten 2007, men dette er nå besluttet overført til  
helseforetakene fra 01.01.16. Helseforetaket har nedsatt arbeidsgruppe og styringsgruppe for dette 
arbeidet, men i skrivende stund er det ikke tatt beslutning om hvordan dette skal driftes fra januar 
2016. Legevakten drifter ut året, og vil kunne i en overgangsperiode drifte tilbudet i 2016 inntil endelig 
avklaring foreligger. Det må gjøres nødvendige avklaringer og avtale med SSHF om dette blir aktuelt.  

Legevaktsutredningen i regi av Østre Agder samarbeidet ble ferdigstilt i 2014, og har vært politisk 
behandlet i bystyret senest i PS 15/35. Arbeid med å se på hvilke muligheter en har for nye lokaler er i 
gang.  

Nytt landsdekkende nødnett skulle vært innført høsten 2014, men ble utsatt. Status er nå at oppstart 
er berammet til uke 21 i 2016. Ny opplæring må iverksettes når oppstartsdato blir endelig bekreftet. 
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7. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING 
Da enhet for Publikumsrettet saksbehandling og service ble organisert bort i 2015 ble avdelingene 
Reguleringsplan (13 årv.), Byggesak (6 årsv.) og Politisk sekretariat (4 årsv.) tilknyttet stab Samfunns-
utvikling under ledelse av kommunalsjef for Kultur, Infrastruktur og Utvikling. Denne stabsorganise-
ringen videreføres i handlingsprogramperioden. 

Kommunalsjef for Kultur, Infrastruktur og Utvikling følger også opp de 7 enhetene enhetene; Kultur, 
Kommunalteknikk og geodata, Østre Agder Brannvesen, Vitensenteret, Innovasjon og kompetanse, 
Arendal voksenopplæring og Østre Agder (sekretariatet). 

Ut over enhetenes ordinære rammer for 2016 har rådmannen innarbeidet en samlet budsjettreduksjon 
for disse enhetene på 3,4 mill. kroner. Dette fremkommer gjennom følgende tiltak. 

Kultur 
I forhold til 2015-budsjettet ble følgende aktiviteter ikke videreført i enhetens ordinære ramme for 
2016: 

Tekst Beløp 

Reduksjon tilskudd lag og foreninger 1.075.000 
Tilskudd nærmiljøprosjekt 300.000 

I alt kr  1.375.000 
 
Ut over dette foreslås kulturbudsjettet redusert med 2 mill. kroner basert på følgende tiltak: 

Tekst Beløp 

70% redusert stilling i Kulturnettverket 500 000 

Kjempestaden 25 000 

Tilskudd utstyr kulturhuset 100 000 

Aust-Agder Kammerorkester 30 000 

Kløckers Hus 50 000 

Kulturminnevern 87 000 

Driftstilskudd Brattekleiv  650 000 

Skagerak Idrettsfestival 20 000 
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Tekst Beløp 

Ferietilbud ungdom 100 000 

Tilskudd organisjonseide bygg 100 000 

Kulturarrangement eldre 25 000 

Tilskudd idrett 100 000 

Parkvesenet 100 000 

AK36 - Kilden - barn og unge 30 000 

AK33 – barnekultur 16 000 

AK95 – Munkehaugen 20 000 

AK 102 – støttekontakter 14 000 

AK16 - Internasjonal kultur 33 000 

Samlet reduksjon kr 2 000 000 
 
Stillingsreduksjonen er basert på langsiktige permisjoner tilknyttet Kilden. De fleste oppgavene der er 
forsøkt fordelt på den øvrige bemanningen i Kultrnettverket og vil i størst mulig grad bli forsøkt opp-
rettholdt med tanke på å minimere konsekvensene for barn og unge. Dette vil imidlertid innebære at 
en rekke andre oppgaver i Kulturnettverket må nedprioriteres i handlingsprogramperioden. Drift-
stilskuddet til Brattekleiv er utbetalt i 2014 og 2015 uten at driften er kommet i gang. Stiftelsen har 
dermed midler til et første driftsår uten at kommunen bidrar med tilskudd i 2016. Ferietilbudet tilknyttet 
fattigdomstiltakene videreføres. 

Kommunalteknikk og geodata 
En stilling som prosjektleder, som er finansiert over driftsbudsjettet, trekkes inn ved naturlig avgang. 
Prosjektlederfunksjonen, som er tilknyttet kommunale investeringsprosjekter inkl. trafikksikkerhets-
prosjekter, vil for fremtiden bli finansiert via investeringsbudsjettene tilknyttet de konkrete prosjektene. 
Arbeidsinnsatsen vil bli ivaretatt delvis av de øvrige prosjektlederne i enheten, samt av innleid  
arbeidskraft ved behov. Enhetens budsjett er redusert med kr. 700 000,-. 

Stab Samfunnsutvikling 
Som nevnt i tertial 2 var det i budsjett 2015 forutsatt at bemanningen i Politisk sekretariat skulle redu-
seres fra 4 til 3 stillinger ved naturlig avgang. På grunn av den praktiske avviklingen av kommune-
valget ble iverksettingen utsatt. Reduksjonen vil bli iverksatt fra 1. januar 2016.  

Med bakgrunn i det stadig økende interkommunale samarbeidet i Østre Agder ble samarbeidets  
sekretariat fra januar 2015 organisert som en egen resultatenhet i Arendal kommune. I tilknytning til 
dette ble stillingen som sekretariatsleder vedtatt utvidet fra 80% til 100% stilling. Stillingen er finansiert 
gjennom samarbeidet og innebærer at alle kommunene bidrar forholdsmessig. Som konsekvens av 
dette er bemanningen i Stab Samfunnsutvikling redusert med 20%. Ut over dette er 50% stilling tilknyt-
tet prosjektsøknader overført til stab Helse/Levekår fra og med 1 januar 2016.  

Rådmannen har i budsjettet for 2016 forutsatt av byggesaksgebyrene fullt ut skal dekke alle utgifter 
kommunen har tilknyttet byggesaksbehandlingen. Det er utarbeidet et eget oppsett over alle direkte og 
indirekte kostnader som viser en samlet kostnad på 12,4 mill. kroner. Byggesaksgebyrene er på bak-
grunn av dette foreslått justert opp med 10-15%. Med utgangspunkt i dette er nettobudsjettet til Stab 
Samfunnsutvikling redusert med kr. 700 000,-. 

Østre Agder Brannvesen 
Østre Agder Brannvesen drifter fremdeles nøkternt med flere vakante stillinger og nøysomhet på drift. 
Innføringen av nytt Nødnett har imidlertid gitt ØABV økte driftsutgifter. Prisene ble estimert fra  
Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) tilbake i 2012. Siden det har disse blitt indexregulert med 
2,7 % med virkning fra 1. januar hvert år. Det samme vil også skje f.o.m 1. januar 2016. Lisensene er 
basert på at det betales for hver enkelt terminal avhengig av hvor mye terminalen brukes. Derfor er 
hver enkelt terminal innplassert i brukerkategorier etter antatt bruk. Det var lenge usikkerhet om en del 
terminaltyper og hvilken kategori de ville havne i. Da DNK tok en avgjørelse på dette våren 2014, viste 
det seg at dette ble en del dyrere for ØABV enn først forespeilet. Den ekstra kostnaden er estimert til 
ca. kr. 850 000,- årlig. Dette beløpet er det ikke kompensert for i enhetens budsjettramme for 2016. 
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Rådmannen forventer at enheten kan dekke dette innenfor sin ordinære driftsramme på samme måte 
som enheten gjorde i 2015.  

Innovasjon og kompetanse 
Stillingen som kompetansemegler tilknyttet Eureka kompetanse er tatt ut av de ordinære rammene for 
enheten i 2016. Kompetansemegling tilknyttet egen organisasjon vil bli ivaretatt av enhetene og  
kommunalsjefenes fagstaber. Kompetansemegling tilknyttet næringslivets behov vil bli ivaretatt av 
sekretariatene tilknyttet INTEREG-prosjektet KOBRA (Kompetanse Basert Regional Analyse) og By-
regionprogrammet/Strategisk Næringsplan for Østre Agder. 

7.1 Utfordringer vedr. økt tilstrømming av asylsøkere og bosetting 
av flyktninger 

Servicesenteret 
Enhet for Innovasjon og kompetanse ved Servicesenteret koordinerer kontakten mellom UDI, drifts-
operatørene for de ulike mottakene og de kommunale enhetene som utøver tjenester for beboere ved 
mottakene. Da Arendal kommune tidligere var vertskommune for et desentralisert mottak, utgjorde 
arbeidsoppgaven 20 % stilling.  

Vi forventer at behovet for koordinering og oppfølging blir større i året som kommer, som følge av 
beslutningen om at Arendal skal ha to desentraliserte mottak i tillegg til flere akuttmottak. Koordi-
neringsoppgavene består av møtevirksomhet med UDI, kommunale tjenester og driftsoperatør, opp-
følging av korrespondanse og innsyn, arbeid med å avklare økonomisk fordeling av vertskommune-
tilskudd og nivå på tjenester fra kommunen, kommunikasjonstiltak overfor befolkningen, f. eks. åpne 
møter, mediehenvendelser med mer. Det er et mål å sikre at kommunikasjonen og kontakten mellom 
UDI, driftsoperatør og kommunen er god og legger grunnlag for vellykket drift av mottakene.  

Servicesenteret er også ansvarlig for å koordinere og følge opp leverandør av tolketjenester i kommu-
nen. Det forventes stor etterspørsel etter tolker i 2016. 

Eureka kompetanse overfører et opplæringsrom til voksenopplæringen som følge av økt behov for 
lokaler for lærere. Voksenopplæringen leier i tillegg kursrom i Eureka kompetanse for å gjennomføre 
noe undervisning.  

Flyktningsituasjonen vil bli ett av flere tema som tas opp på Arendalskonferansen 2016. Med hjerte for 
Arendal mobiliserer i samarbeid med frivillig sektor tilbud for beboere på mottakene. Det vil være stort 
behov for å mobilisere gode og innovative løsninger for mottak og integrering.  

Arendal Voksenopplæring 
Arendal voksenopplæring (AVO) har ansvar for norskopplæring og tiltak i det helårige fulltidspro-
grammet for nyankomne flyktninger (Introduksjonsprogrammet), samt grunnskoleopplæring til voksne 
asylsøkere, flyktninger og innvandrere for Arendal, Froland og Tvedestrand kommuner. Høsten 2015 
har AVO utvidet driften betydelig som følge av økt elevtall (80 enslige mindreårige asylsøkere fra  
mottak i Tvedestrand og Arendal med liten skolegang, rett til grunnskoleopplæring og behov for  
heldagstilbud) samt økt antall bosatte flyktninger i Arendal kommune (ca 3 flere klasser sammenliknet 
med 2014). AVO har utvidet den pedagogiske staben med ca 10 årsverk, og leid flere lokaler, både i 
Eureka (2 rom) samt i Skytebaneveien 3 (3 klasserom samt kontorer/lærerarbeidsplasser). 

Fra og med januar 2016 utvider AVO driften ytterligere som følge av etableringen av ca 400 ordinære 
mottaksplasser for asylsøkere i Arendal kommune: det er behov for ca 5 nye årsverk, en utvidelse av 
administrasjonsressursen, samt leie av nye undervisningslokaler. 

Det er rimelig å anta at kommunene i tiden som kommer, vil bli anmodet om å bosette flere flyktninger 
enn tidligere. Økt bosetting av flyktninger vil medføre flere deltakere i Introduksjonsprogrammet, og 
dermed en ytterligere utvidelse av aktiviteten ved AVO: behov for flere ansatte, nye undervisnings-
lokaler og kontorplasser, samt økte kostnader knyttet til gjennomføringen av det helårige fulltids-
programmet som pr i dag finansieres gjennom overføring fra Nav.   

Bosetting av flere unge voksne flyktninger med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet vil få 
konsekvenser for den eksamensrettede grunnskoleopplæringen ved AVO – det vil bli nødvendig å 
opprette flere klasser, og øke bemanningen vesentlig. Grunnskoleopplæringen er allerede under sterkt 
press. Klassene er fulle, og elevgrunnlaget er svært heterogent. 
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Økt tilstrømming av asylsøkere og økt bosetting av flyktninger i Arendal kommune vil altså medføre en 
betydelig utvidelse av aktiviteten ved Arendal voksenopplæring, og dermed høyere utgifter. Det er på 
nåværende tidspunkt vanskelig å anslå om de statlige overføringene til opplæringen vil dekke de økte 
kostnadene. 

Kulturenheten 
Kulturenheten merker allerede økende etterspørsel etter aktivitetstilbud for barn/unge og har alt hatt et 
svært vellykket arrangement på Bomuldsfabriken kunsthall. Voksenopplæringen har forespurt om 
kultur har lokaliteter som kan brukes til undervisning på dagtid. Noe ledig kapasitet på Kilden og  
Munkehaugen er spilt inn og Refugees Welcome To Aust Agder har fått kontortid mandag/tirsdag på 
Kilden. Kultur har også hatt et engangstilfelle med et par klasser fra Voksenopplæringen i cafeen på 
Kilden. Det vurderes å åpne Kilden opp enda mer, men det beror på kapasitet bemanningsmessig. 
Kultur har ingen fast bemanning på Kilden mandager, de andre ukedagene først etter 14.30. Lørdag 
og søndag er huset stengt. For øvrig har vi fått vår første søknad om støtte til en aktivitet og det for-
ventes flere.  

Erfaring fra tidligere tilsier også at biblioteket vil bli en resurs og mye benyttet av asylsøkerne i forhold 
til aviser, internett m.v. Konsekvens her kan bli volum. Pr i dag har biblioteket følgende tjenester til 
målgruppen: 

• Tilgang til Press Reader (enten via biblioteks datamaskiner, eller via våre nettsider (da med inn-
logging med lånenummer/nasjonalt lånekort (som krever identifikasjon))). 

• Tilgang til datamaskiner for publikum og trådløst nett 
• Litteratur, bl.a. innlån fra Det Flerspråklige bibliotek (DFB) på aktuelle språk - kan også være  

aktuelt med depotsamlinger på morsmål 
• Møteplass (sosialisering, spill, lesegrupper for flerspråklige kvinner, leksehjelp) 
• Samarbeid med "Hjelp Igatha" (Syriahjelpen Arendal) 

Hvis/når mange får innvilget asyl forventes økning i antall personer som søker om støttekontakt. Hvor-
dan det vil gi utslag i antall vedtak, vil bare tiden vise. Økt etterspørsel etter Opplevelseskort/ barnefat-
tigdom forventes.  

7.2 Kultur og identitet 
Kultursatsingen har blitt en del av innbyggerens identitet og er også en av utviklingsstrategiene i 
kommuneplanen for Arendal ”Et kulturliv som bidrar til høy livskvalitet, økt tilflytting og som styrker 
identitet og tilhørighet.”  

Arendal har et aktivt lag-, forenings- og kulturliv basert på frivillighet. Kommunen har et godt samar-
beid med disse og er en viktig tilrettelegger. Det er avgjørende med kontinuitet og kulturkompetanse 
over tid. Kommunen står for egne arrangement, noe som er viktig i en tid da flere arrangementer/  
festivaler blir lagt ned eller sliter økonomisk. Eksempler er NGP, Båtmessa, Korfestivalen og nå sist 
Hovefestivalen.  

En etablering av ”Musikkens hus” er viktig for stimulering og videreutvikling av Arendal som musikkby, 
i tillegg til bedre lokaler for kulturskolen og det frivillige musikkliv. Sak vedr. etablering av nye produk-
sjons- og øvingslokaler for kulturskolen og musikklivet ble fremmet i august 2015 for Komite for kultur, 
miljø og næring. Komiteen ønsket en bredere utredning av saken mht. innhold og kostnader og utsatte 
saken. I rådmannens forslag til investeringsprogram  er dette prosjektet foreslått utsatt til slutten av 
handlingsplanperioden. Dette er langt fra optimalt for å fremme et aktivt kulturliv som i lang tid har 
kommunisert behov for bedre vilkår. 

Arendal kommune har levekårsutfordringer. Et aktivt og mangfoldig kulturliv er en viktig bidragsyter til 
gode fellesskap og oppvekstmiljø. Kulturenheten arbeider målrettet med forebyggende tiltak for barn 
og unge for fremme av mestring, deltakelse og tilhørighet. Kulturenheten vil i 2016 vurdere mulighete-
ne for å etablere et Interregprosjekt knyttet til sammenhengen kultur og bedre levekår. 

Nærmere om kommuneplanens mål 

HOVEDMÅL: Kultur for alle - hele året 
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DELMÅL: Alle barn skal kunne delta i kulturtilbud og friluftsaktiviteter. Friluftsliv, idrett og fy-
sisk aktivitet for alle 

Kulturskolen vil fortsette å ha fokus på talentutvikling gjennom ”Lørdagsskolen i Aust-Agder” og ”Ung 
Klassisk” med Arendal som vertskommune. Munkehaugen kultursenter jobber videre med talentpro-
grammet ”Rytmisk Fabrikk”. 

Det er viktig med rusfrie møteplasser for ungdom, slik fritidsklubbene ute i oppvekstområdene er og i 
sentrum, Kilden kulturhus for barn og unge. Kilden har de siste årene jobbet med utjevningstiltak innen 
ferie og fritidstilbud for familier berørt av barnefattigdom og har mottatt støtte gjennom statlige støtte-
ordninger. Arbeidet videreføres men med en noe annerledes organisering. Folkehelse og fysisk aktivi-
tet er også her viktig. 

Marka fritidsklubb er ett treårig prosjekt som har hatt fokus på fysisk aktivitet og naturopplevelse for 
barn og unge. Prosjektperioden utgår ved årskiftet 15/16 og det er ikke funnet muliugheter for videre-
føring i ordinær drift. 

I tilknytning til Sparebanken SØR amfi arbeides det med å med å etablere sommer- og vinterløyper i 
tilknytning til eksisterende løypenett. En av de største satsingene i kommunedelplan kultur og  idrett vil 
med dette være gjennomført. 

Forvaltning av friluftsloven, særlig allemannsretten, er et prioritert arbeidsområde. Sikring av friluftsom-
råder og tilgang til disse for alle, er vesentlig.  

Ny skole på Stuenes har fått lokaliteter for fritidsklubb og grendehuslokaliteter samt oppgradering av 
uteområder inkludert ombygging av Stuenes Stadion til kunstgress og delfriidrettsanlegg. Dette er blitt 
en flott og nødvendig tilvekst til oppvekstområdet. 

Kulturenheten har ansvar for fritidstilbud for funksjonshemmede, herunder støttekontakttjenesten etter 
lov om sosiale tjenester. Enheten vil fortsatt ha fokus på at tilrettelagte aktiviteter skal ha mestring, 
sosial inkludering og etablering av nettverk som målsetting. 

DELMÅL: Støtte opp om lag og foreninger og annet frivillig arbeid, samt samarbeide med dem 
på best mulig måte 

Det å ha et mangfold av aktivitets- og foreningstilbud i kommunen er svært viktig for å være en god 
kommune å bo i. Gratisprinsippet videreføres. Dagens tilskuddsordninger videreføres også men i noe 
redusert omfang.   
DELMÅL: Kunst- og kulturinstitusjonene skal medvirke til at Arendal blir en synlig Kulturby. 
Bruke kunst- og kultur som virkemiddel i byutviklingen 

Munkehaugen Kultursenter er blitt et viktig lavterskel møtested for mange ulike grupper. For Arendal 
som musikk- og kulturby er senteret sentralt, med egen scene, leirskole for ungdom og prosjektet 
Rytmisk fabrikk som arbeider for å ivareta unge talenter. Kulturskolen ble høsten 2015 flyttet hit fra det 
gamle rådhuset. Dette vil styrke miljøet ytterligere. 

Bomuldsfabriken Kunsthall mottar forholdsvis store eksterne tilskudd sett i forhold til kommunens an-
del. Det arbeides nå med prosjektering av Kunstarena Torbjørnsbu som grunnlag for anbudsdokumen-
tene og byggesøknad. Prosjektet er med i kommunens investeringsprogram for 2016.   

Kommunens engasjement i Canal Street, arrangementsvirksomhet i Bakgården og på Munkehaugen, 
fortsetter. Det arbeides med videreføring av Vinterfestivalen.Vinterfestivalen gjennomføres som et 
samarbeid mellom lag, foreninger, næringsdrivende, kommunen og frivillige. BYnatt har fokus på utvik-
ling av et levende og bærekraftig sentrum. BYnatt videreføres.  

Arrangørkompetansen på arrangementskontoret og kulturenheten/kommunen generelt er viktig å iva-
reta og videreutvikle for Arendal som vertsby for konferanser og større arrangement/festivaler. Også 
forvalting av byrommene og scenene og håndtering av utleiereglement og støyproblematikk er viktig 
for å kunne fremstå som en ryddig by med kvalitet i tilbudene. 

DELMÅL: Fra kulturminner til levende historie 

Kulturenheten vil fortsette med å gjøre vår kulturarv og historie levende og tilgjengelig gjennom støtte 
og samarbeid med museene; Aust-Agder Kulturhistoriske Senter, Eydehavn-museet, Bomsholmen 
fløtingsmuseum og Kløckers Hus/Arendal Bymuseum. Rådmannen har imidlertid måttet redusere 
overføringen til Køckers hus. 
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Populære tiltak som byvandringene videreføres ikke i regi av kulturenheten. Arbeidet med Kulturløyper 
fortsetter, et viktig tiltak både for å gjøre lokalhistorien kjent, men også et viktig folkehelsetiltak.  

I 2015 ble det igangsatt arbeid med en kommunedelplan for kulturminner. Dette arbeidet videreføres i 
2016. 

Det vil bli arbeidet videre med Byhistorien Arendal 2023. 

7.3 Vekst og verdiskaping 
Offensiv arealtilrettelegging, rask byggesaksbehandling og tilrettelegging av teknisk infrastruktur er, 
sammen med et rikt kultur- og idrettstilbud og generelt gode offentligetjenester, de viktigste offentlige 
virkemidlene for å legge til rette for privat investeringsvilje. 

Arendals sterke vekst de siste år bygger på et initiativrikt næringsliv som oppnår gode resultater og en 
kommune som har hatt fokus på offentlig tilrettelegging for vekst. 

Også i kommende år legger administrasjonen opp til å møte næringslivets behov på en åpen og offen-
siv måte, med vekt på dialog og effektiv saksbehandling. 

Rådmannens ambisjon er, i løpet av handlingsprogramperioden, å kunne tilby en saksbehandlingstid 
på arealplan- og byggesaker på linje med de beste sammenliknbare byene i landet. 

Arrangementene Arendalsuka og TEDx har utviklet seg til å bli to viktige arenaer for næringslivet. 
Arendalsuka gir vårt lokale næringsliv tilgang til sentrale nasjonale politikere på en helt unik måte. 
Flere bedrifter har benyttet denne anledningen til å fremme saker som er viktige for dem. TEDx har 
utviklet seg til en populær arena for deling av gode ideer og som inspirasjonskilde for bedriftenes an-
satte. Begge arrangementene videreføres i 2016 med kommunale bidrag.  

Nærmere om kommuneplanens mål 

HOVEDMÅL: Vilje til vekst, miljø og verdiskaping – Arendal blant Norges beste næringslivs-
kommuner 
 
DELMÅL: Fremstå som en forutsigbar og effektiv samarbeidspartner for Næringslivet 
 
De faste møtene mellom Arendal Næringsforening og kommunens politiske og administrative ledelse 
vil bli videreført i kommende periode.  Rådmannen vil ta initiativ til at bystyrets kultur-, miljø og 
næringskomité tar opp igjen de regelmessige bedriftsbesøkene.  

DELMÅL: Tilby konkurransedyktige næringsarealer for eksisterende næringsliv og for tilflytting 
av nye bedrifter 

I tillegg til de pågående og planlagte utbyggingene i kunnskapshavna er det private arealer på Vind-
holmen og i ytre Kittelsbukt. Sistnevnte har ferdig godkjent reguleringsplan.  Pga. uavklarte eiendoms-
fohold er det for tiden liten fremdrift i områdereguleringsplanen på Vindholmen. Til tross for dette opp-
føres nye næringsbygg i området 

Planlegging og tilrettelegging av nye næringsarealer i Stoa/Bråstadområdet prioriteres gjennom  
ferdigstillelse av Områdereguleringsplan for Agderparken Nord (Stoa – Bråstad) i løpet 2016. Dette 
følges opp med en parallell detaljregulering av et første utbyggingsområde. 

Videreutvikling av Eydehavn havn/næringsområde prioriteres også tilrettelagt for utbygging, men 
manglende veiløsning fra Neskil bro er fortsatt en uløst utfordring med hensyn til finansiering.  

Et nytt næringsområde ved Heftingsdalen med  god tilknytning til framtidig E18 har fått godkjent regu-
leringsplan og vil være klart for utbygging når ny E18 står klar i 2018.  

På Strømsbusletta og Myrene legges det til rette for transformasjon til kombinert formål kontor/handel 
og boligfortetting. Reguleringsplan for Strømsbusletta er godkjent og planarbeid for Myrene pågår og 
er planlagt godkjent i handlingsprogramperioden. 

Næringsmedarbeiderne i Østre Agder har utarbeidet forslag til Strategisk Næringsplan for Østre Ag-
der. Planen ble vedtatt  i kommunene i 2015. Planen inneholder forslag om en felles næringsareal-
bank for 7 av medlemskommunene.  

DELMÅL: Utvikle konkurransefortrinn innenfor bærekraftig næringsutvikling 
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Arendal kommune er også initiativtager og partner i ”Klimapartner”, som er et nettverksprosjekt hvor 
offentlige og næringslivspartnere forplikter seg til å kartlegge/måle sine klimautslipp og til utarbeide 
plan for reduksjon av disse klimautslippene. Formålet med Klimapartner er å støtte og stimulere til 
miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder. Kommunens partnerskap 
videreføres i 2016. 

Ut over dette jobber kommunen og forskningsmiljøene i regionen sammen om å utvikle en strategi 
innenfor området ”Blå Vekst”, som er et av regjeringens satsingsområder for omstilling av næringsli-
vet. 

DELMÅL: Styrke offentlige og private virksomheter i Arendalsregionen 

Det vil i handlingsprogramperioden bli jobbet både administrativt og politisk for å beholde Sørlandets 
Sykehus HF Arendal som et fullverdig akuttsykehus. 

Den viktigste ressursen i offentlige og private virksomheter er de ansattes kompetanse. Gjennom  
fokus på livslang læring og innovasjon vil kommunen i samarbeid med andre kommuner og næringsli-
vet være en viktig tilrettelegger. De ulike aktørene tilknyttet Sørlandet Kunnskapshavn vil være sentra-
le bidragsytere. Prosjektene KOBRA og Byregionprogrammet vil være sentrale i denne satsingen.  

DELMÅL: Styrke Arendal posisjon som etableringssted for kompetansebasert Næringsliv 

I Sørlandet Kunnskapshavn er det dannet et sterkt cluster innenfor bygg- og anleggsteknisk, maritim 
engeneering, rådgivning og utførelse. I tillegg er det samlet bedrifter knyttet til IT. Arendal kommune vil 
være en pådriver i arbeidet med å utvikle synergier fra disse miljøene.  

I Sørlandet Kunnskapshavn er det i samarbeid med Etablerersenteret IKS bygget opp et Vekstmiljø av 
kunnskapsbedrifter som består av små bærekraftige bedrifter og kompetansemiljøer. Aktørene i dette 
vekstmiljøet samarbeider med hverandre og med regional forvaltning og aktuelle  
innovasjonsaktører kan stimulere til utvikling av nye bærekraftige arbeidsplasser, prosjekter og ideer 

I tilknytning til dette miljøet kan kommunen i samarbeid med det regionale partnerskapet (NAV, Fyl-
keskommunene, m.fl.) nå tilby arbeidsplasser for ledige oljeingeniører som vil starte bedrifter.  

Etablerersenteret IKS vil i handlingsprogramperioden fortsette det nylig oppstartede samarbeidet med 
Universitetet i Agder om gründerskap.  

DELMÅL: Styrke Arendal som opplevelsesby og reisemål 

Arbeidet med regional reiselivsstrategi er avsluttet og det som ble en felles strategi er "Best på barn". 
Arendal kommune vil følge opp denne strategien på best mulig måte. 

Den viktigste arenaen for produktutvikling for byens reiselivs- og opplevelsesnæring har de siste årene 
vært reiselivs-clusteret Arena Usus, hvor flere lokale reiselivsbedrifter er med. Agderbedrifter samar-
beider om kompetanseutvikling og driver erfaringsdeling. Arena Usus har vært en del av det nasjonale 
Arena-programmet i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Arena USUS er i 2015 avvik-
let som et Arena prosjekt, men reiselivsklyngen USUS vil fortsette arbeidet med å utvikle og profesjo-
nalisere  reiselivet i Agder. Kommunen vil bidra i dette arbeidet gjennom Hove Utvikling, Canal Street 
og Vitensenteret som alle er deltagere i klyngen. Kommunen vil gjennom oppfølgingen av Strategisk 
Næringsplan for Østre Agder bidra til at flere bedrifter knyttes opp mot USUS-klyngen. 

Hove drifts- og utviklingsselskap arbeider med en mulighetsstudie vedrørende etablering av et be-
søkssenter tilknyttet Raet nasjonalpark og tilrettelegging av fasiliteter for å kunne utnytte nasjonal-
parkstatusen på en god måte. Synergier med for eksempel Vitensenteret Sørlandet og Havforsknings-
instituttet i Flødevigen ligger også godt til rette her. Næringsprosjektet ”Blå Vekst” forsøker å ta tak i 
dette. Se kapittelet om Vekst og verdiskaping). 

”Perleraden” er et opplevelsesprodukt på sykkel i og mellom de 5 hvite byene i Aust-Agder. Turistkon-
toret har utviklet dette produktet, og det er nå overdratt til en kommersiell aktør som skal markedsføre, 
selge og drifte produktet. Prosjektet er avsluttet for vår del, men Turistkontoret vil bistå med veiledning 
2016. 

Vitensenteret Sørlandet er innarbeidet som reisemål og opplevelsesbedrift i regionen. Det vises til 
eget punkt.  

Markedsføring av Arendal vil fortsatt foregå gjennom landsdelselskapet Visit Sørlandet, Arendal.com, 
Arendal.kommune.no og Turistkontoret, samt ved bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter og 
nye applikasjoner til Smart-telefoner. Opplegget med sommeråpen turistinformasjon vil bli videreført i 
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Handlingsprogramperioden. NHO har kommet med en rapport om anbefalt organisering av reiselivet i 
vår region som det vil bli jobbet videre med i handlingsprogramperioden. 

Med tanke på en best mulig håndtering av Cruisebåtanløp til byen er i det 2015 opprettet et tett sam-
arbeid mellom Arendal Havn, Arendal Næringsforening, Arendal By AS og Turistkontoret. Dette vil bli 
videreført i 2016. 

DELMÅL:Videreutvikle handelsbyen Arendal 

Videreutvikling av handelsbyen Arendal vil fortsatt foregå på 3 supplerende arenaer: 

1. Arendal sentrum inklusive Barbu, Kittelsbukt, Strømsbusletta og Ormetjern – Arbeidet her vil fore-
gå i tett samarbeid med Arendal By AS 

2. Agderparken Stoa med fokus på fortetting i gamle Stoa og Stoa Vest. 
3. Handels- og servicetilbud i boområdene med fokus på styrking av bydels- og lokalsenterne Nede-

nes, His, Ormetjern, Myrene, Harebakken, Krøgenes, Tromøytunet, Saltrød, Eydehavn og Kil-
sund. 

DELMÅL: Sikre og videreutvikle landbruksnæringen 
 
Vedtatt Landbruksplan 2014-2017 følges opp med fokus på følgende 4 innsatsområder: 

Kulturlandskapet: 

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

Landbruksrelatert næringsutvikling: 

• Kommunal medfinansiering i landbruksbygg 
• Bioenergi og flisprodukt 
• Inn på tunet 
• Utvikling av gårdprodukter og gårdsutsalg 
• Økt produksjon av grønnsaker, bær og juletrær 
• Følge opp arbeidet med ny trace for E18 Arendal Tvedestrand med fokus på konsekvenser og 

muligheter for landbruksnæringen og grunneierne 
• Oppgradering av kommunale og fylkeskommunale veier for tømmertransport 

Miljøvennlig landbruk: 

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

Interessekonflikter – primærprodusent og befolkning: 

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

ved avsetting av midler til nydyrking 
• Forvaltningsplan for grågås 

7.4 Vitensenteret 
Vitensenter Sørlandet opplever fra år til år en positiv økning i antall brukere. I 2014 var det ca 24 000 
brukere. I 2015 var dette økt til 26 000. 

De regionale vitensentrene i Norge inngår i regjeringens realfagssatsning, og får årlige drifttilskudd fra 
Kunnskapsdepartementet. Det er nedsatt en rekke kriterier som må tilfredsstilles, og som det skal 
rapporteres på hvert år. Vitensenteret Sørlandet er 1 av 9 regionale vitensentre i Norge, og følgende 
presisering er gitt av Kunnskapsdepartementet:  
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”Eit vitensenter er eit populærvitskapleg lærings- og opplevingssenter for teknologi, naturvit-
skap og matematikk der besøkjande lærer ved å eksperimentere. Saman utgjer dei regionale 
vitensentra eit heilskapleg nasjonalt tilbod. Vitensentra er eit viktig verkemiddel for auka kunn-
skap i realfag og bidrar til å skape interesse for og rekruttering til eit kompetanseområde No-
reg treng både nå og i framtida. 

Målet med tilskottet er å medverke til å utvikle og sørgje for kvalitativ god drift av dei regionale 
vitensentra som eit tilbod til elevar, studentar, lærarar og foreldre samt allmenta. ”   

Gjennom realfagsstrategien ”Tett på realfag for barnehagen og grunnopplæringa” som ble presentert i 
august 2015 vil regjeringa snu den negative trenden og forbedre motivasjon, læring og resultat i real-
fagene. Strategien skal mobilisere og forplikte barnehager, skoler og kommuner til endring lokalt. 

Regjeringa lanserte i statsbudsjettet for 2015 en ordning med realfagskommuner som et sentralt vir-
kemiddel i den nye strategien. Arendal kommune er blitt en realfagskommune og Vitensenteret Sør-
landet er en aktiv part i ressursgruppen for utvikling av realfagskommunene.  

For 2016 er vitensenterets brutto budsjett ca. 16 mill. kroner. Kommunens nettoutgift er 3,3 mill. kro-
ner. Vitensenteret Sørlandet får tildelt kr. 4.550.000,- i statlig driftstilskudd (dette er en betydelig øk-
ning fra 2014 (kr.3 850 000,-)). Øvrige inntekter er fylkeskommunale bidrag, samt salg av billetter og 
tjenester.  

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har gitt 2 mill. kroner i utviklingstilskudd de to siste årene. 
Det er et av kriteriene for at Sørlandet skal ha et regionalt vitensenter at det er en forutsigbarhet i for-
hold til driftstilskudd fra både fylkeskommunene og kommunen. Vitensenteret har gjennom en ar-
beidsgruppe bestående av representanter fra nærings- og utdanningsavdelingene i begge fylkeskom-
munene utarbeidet en utredning. Denne vil gi grunnlag for en langsiktig samarbeidsavtale mellom 
fylkeskommunene og Vitensenteret bli presentert for politisk behandling. 

Det er utviklet læringsprogram for alle trinn i utdanningsløpet og det er flere og flere barnehager, sko-
ler, SFO og pedagogiske sentre som bruker vitensenteret.  Vitensenteret Sørlandet har blitt evaluert 
av flere eksterne miljøer og har fått svært gode tilbakemeldinger på kvaliteten av innhold og gjennom-
føring. Senteret har som hovedmålsettinger å være en sentral aktør i arbeidet med livslang læring, bli 
det beste vitensenteret i Norge på næringsnært samarbeid, samt aktivt bidra til økt folkehelse. Det er 
et helt klart definert mål både nasjonalt, regionalt og lokalt at vitensentret aktivt arbeider med aktuelle 
tema for bedret levekår. Allmennheten er en sentral målgruppe som det skal arbeides målrettet med. 

Den økte etterspørselen etter de læringsprogrammene vitensenteret tilbyr i kombinasjon med langsik-
tige avtaler vil gi grunnlag for å kunne utvide antall ansatte i organisasjonene med nye årsverk. Det er 
viktig og økte ressursene i forhold til den pedagogiske kapasitet samt utvikling og gjennomføring av 
aktiviteter ovenfor allmennheten. 

Vitensenteret Sørlandet er i dag organsiert som en enhet i Arendal kommune. Det vil i 2016 bli startet 
opp et arbeide med å se alternative organisasjonsformer. 

7.5 Innovasjon og kompetanse 
Enheten har ansvar for Innovasjon Arendal, Eureka kompetanse, Kommunens satsing på Med hjerte 
for Arendal, Kommunikasjon, Servicesenteret, Turistkontoret, Arendalskonferansen og Arendalsuka. 

Med hjerte for Arendal  
Med hjerte for Arendal er et 4 års prosjekt 2013 – 2016 som finansieres av kommunen med kr. 
400 000.- pr. år. Prosjektet har årlig mottatt kr. 400 000.- pr. år i skjønnsmidler fra fylkesmannen og  
kr. 500 000 fra Helsedirektoratet. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, KS Agder, Kirkens 
Bymisjon, Røde Kors, Blå Kors og Nasjonalforeningen for folkehelsen.  Etter hvert er det ca. 50 lag, 
foreninger og frivilligsentraler som har sluttet seg til det som nå nærmest er blitt en folkebevegelse. 

Prosjektet har oppnådd svært god respons. Det har mange tiltak i gang og har utløst andre finans-
ieringsløsninger på lokale prosjekter. Forskningsrådet har bevilget 3.75 mill. kroner til et forsknings-
prosjekt i regi av Agderforskning der målet er å utvikle modeller for samarbeid mellom offentlig og 
frivillig sektor. Forskningsprosjektet går over 3 år, og hadde oppstart i 2015. Prosjektet er et fore-
gangsprosjekt i modellutvikling for samarbeid kommune og ideelle lag og foreninger m.m. og er trukket 
frem som eksempel i regjeringens nye veileder om Samarbeid mellom frivillige og kommuner.  
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Prosjekter er i 2016 inne i sitt siste år og det legges vekt på å overføre satsingen til drift gjennom å 
koble aktivitetene i prosjektet til arbeidet med kommunedelplan Tidlig innsats.  

Home Start 
Formålet med prosjektet er systematisk arbeid med familier med store levekårsutfordringer og som har 
barn under skolealder. Det er inngått en 2 års avtale med Frelsesarmeen som drifter prosjektet, hvor 
Arendal kommune og fylkesmannen dekker kostnadene ut 2016.  

Prosjektet finansierer en prosjektleder i 60% stilling. 

I løpet av 2015 har 10 familier fått bistand. Det er til sammen 25 barn involvert i familiene.  

Det er til sammen 20 aktive familiekontakter. Prosjektet vurderes som svært positivt av både helsesta-
sjon og barneverntjenesten i Arendal kommune.  

Nærmere om kommuneplanens mål 

DELMÅL: Tjenesteproduksjon med høy kvalitet 

Dette vil vi: Skape en innovasjonskultur som bidrar til valg av gode løsninger, og som bidrar til 
høy kvalitet og bedre ressursutnyttelse. 

Innovasjon Arendal skal være en forsterking av kommunens innovasjonssatsing. KMD og KS legger 
stor vekt på kommenes evne til å tilpasse seg fremtidens utfordringer. Regjeringens innovasjons-
strategi for kommunesektoren presiserer at kommunene bør benytte innovasjon og utvikle nye  
løsninger for å sikre gode tjenester for innbyggerne i tiårene som kommer. Det oppfordres til at  
erfaringene fra innovasjonsprosessene spres mer systematisk enn det som blir gjort i dag. En skal i 
større grad se på innbyggerne som ressurser for samfunnet. Dette gjelder ikke minst de eldre.  
Kommunene skal bli enda flinkere til å trekke med innbyggerne og frivillige i arbeidet med å finne nye 
og gode løsninger. 

Innovasjon Arendal bidrar til kommunens innovasjonssatsing gjennom Arendalskonferansen, Aren-
dalskonferanse fordypning, arbeid med medarbeiderdrevet innovasjon og intraprenørskap, Med hjerte 
for Arendal og modellutvikling for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og lokalsamfunn,, samt 
deltakelse i prosjekter inn mot Eureka kompetanse og Sørlandet kunnskapshavn.  

DELMÅL: Ivareta framtidens kompetansebehov  

Dette vil vi: I samarbeid med sterke aktører på opplæringsfeltet som UiA, større nærings-
virksomheter, KS, NAV og andre, sette fokus på framtidas kompetansebehov i regionen.  

Eureka kompetanse er kommunens satsing på kurs- og etterutdanning for egne ansatte, men skal 
også være en samarbeidsaktør for øvrige offentlige virksomheter og næringsliv i regionen.  

Hovedvekten av driften ligger i god drift og aktivitet i Eureka kompetanse. Eureka kompetanse er are-
na for de ansattes kompetanseheving, og et viktig virkemiddel for å realisere kommunens kompetan-
sestrategi. Kompetansestrategien er under utvikling og vil være en premissgiver for aktivitet i Eureka 
kompetanse.  

Satsingen mot næringslivet er konkretisert gjennom det EU-finansierte prosjektet: KOBRA: Kompetan-
sebasert regional analyse, der hovedmålet er å samle kunnskap om virksomheters fremtidige  
kompetansebehov og det offentliges rolle for å bidra til næringslivets omstillingsevne og tilgang på 
kompetanse. KOBRA skal forsterke aktiviteter og mål for innovasjon og kompetanseutvikling i  
Arendalsregionen, som allerede er vedtatt gjennom eksisterende satsinger og strategisk næringsplan 
for Østre Agder.  

Prosjektet er del en del av Interreg og ØKS-samarbeidet (Øresund, Kattegat, Skagerak). 

DELMÅL: Levende demokrati og forventninger til deltakelse  

Dette vil vi: Utvikle metodikk for å skape dialog med innbyggerne og sikre åpne prosesser. 

Enhetens kommunikasjonsavdeling vil gjennom et forsterket fokus på det løpende samfunnsutvik-
lingsarbeidet (byutvikling, planprosesser, prosjekter) aktualisere og forsterke kommunens innbygger-
dialog på digital plattformene. Ny hjemmeside for Arendal kommune lanseres i løpet av våren 2015.  

Arendalsuka er blitt en nasjonal møteplass for politikk, organisasjoner og næringsliv og er også en 
viktig arena for dialog for lokale organisasjoner og foreninger.  
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Med hjerte for Arendal er blitt et nettverk der det utvikles og forskes på nye måter for dialog og med-
virkning for organisasjoner og næringsliv. Prosjektet drives videre i 2016 og det må i løpet av året 
etableres en overgang fra prosjekt til drift.  

7.6 Internasjonalisering 
Kravet til omstilling og evne til å tilpasse seg samfunnets internasjonalisering blir større. Vårt nærings-
liv blir i økende grad internasjonalisert og vår befolkning blir mer og mer sammensatt, med erfaring og 
kunnskap fra liv over store deler av kloden. Det gir utfordringer, men også gode muligheter for å vide-
reutvikle Arendal som en moderne og utadvent by. 

Nærmere om kommuneplanens mål 

HOVEDMÅL: Arendal er en moderne og framtidsrettet kommune i en verden i endring 

DELMÅL: Styrke Arendals posisjon som Norges FN-by 

Kommunens markante satsing på reduksjon av klimagassutslipp, klimanøytral kommunevirksomhet og 
utvikling av Lavutslippsamfunnet har høstet anerkjennelse, både nasjonalt og i FN-systemet, og har 
bidratt til å forsterke Arendals posisjon som Norges FNby. 

De neste årene legges det opp til å fortsette denne satsingen. FN-by prosjektet videreføres med fokus 
på å samle FN-aktiviteter som foregår i Norge til Arendal. Prosjektet er videreført med en uendret årlig 
ramme.  
DELMÅL: Regionen er attraktiv for internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse 

DELMÅL: Være i landstoppen i forhold til innvandrere og flyktninger i arbeid 

Arendal Voksenopplæring har med ny lokalisering i Sørlandet Kunnskapshavn fått en mer fremskutt 
rolle i kommunens satsning på regional kompetanseutvikling. Vi ser at samlokalisering av Voksen-
opplæring og ulike kompetansebedrifter har gitt positive synergieffekter, bl.a aktivisering av de betyde-
lige ressursene innvandrere og flyktninger representerer. Antallet flyktninger forventes å øke sterkt i 
2016. Dette vil gi store utfordringer for vårt tjenestetilbud til denne gruppen. 

DELMÅL: Drive utviklingsarbeid med sikte på effektivisering av offentlig sektor, kunnskaps-
heving og bærekraftig utvikling 

Kommunen vil også i kommende handlingsprogramperiode engasjere seg i utviklingsarbeid i Rezekne 
i Latvia i samsvar med intensjonene i internasjonal plattform. Det er særlig innen helsesektoren sam-
arbeidet er aktivt. Arbeidet forutsette å vedvare ut handlingsprogramperioden. 

Engasjement i Interregprosjektet Scankomp er videreførst i det nye Interregprosjektet KOBRA (kom-
petansemegling for næringslivet). Se omtale i forrige kapittel om Innovasjon og kompetanse. 

Gjennom Agder Internasjonale fagråd vil det bli arbeidet med å spre kunnskap om aktuelle finansie-
ringsordninger og prosjektmuligheter tilknyttet kompetanseutvikling på tvers av landegrenser. Kommu-
nens utgangspunkt i denne sammenheng er å legge inn abreidsoppgaver som vi allerede er i gang 
med som egenandel for på den måten å unngå behov for økte økonomiske forpliktelser. 

Det legges opp til å videreføre engasjementet i Union of Baltic Cities (UBC).  

Gjennom Byregionprosjektet og oppfølgingen av Strategisk næringsplan for Østre Agder vil kommu-
nen delta i et skandinavisk forskningsprosjekt som skal se nærmere på forutsetningene for utviklingen 
av regionale vekstkulturer. 

Lokaliseringen av Sørlandets Europakontor i Kunnskapshavna bidrar allerede positivt med tanke på 
utvikling av internasjonale samarbeidprosjekt både for offentlig sektor og næringslivet. Dette vil råd-
mannen forsøke å forsterke i 2016. 

7.7 Samferdsel og infrastruktur 
De to største utfordringene på dette feltet er fortsatt trafikksikkerheten på den gamle E18 mellom  
Tvedestrand og Arendal og de tiltagende kapasitetsproblemene på Kystveien øst for sentrum. Fortsatt 
vekst og utvikling forsterker utfordringene og behovet for bedre løsninger øker. 1 til 1½ % folketall 
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vekst pr. år gir 4.000-6.000 nye innbyggere på ti år med det økte transport- og tjenestebehov dette 
genererer. 

Reguleringsplan for nye E18 Tvedestrand – Arendal ble vedtatt i kommunene mai 2014. Regjeringens 
forslag til statsbudsjett for 2016 har avsatt midler til byggestart i 2016 og ferdigstillelse i 2018. Den 
viktigste oppgaven de kommende år er å jobbe for at prosjektet tilføreres tilstrekkelig ressurser for en 
slik fremdrift. Kommunens politiske og administrative ledelse vil følge dette nøye og spille på lag med 
Aust-Ager fylkeskommune og Sørlandets Samferdselsløft i det videre påvirkningsarbeidet mot depar-
tement og Storting. 

Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune fikk i 2012 utarbeidet et supplerende Forstudie av 
fremtidig transportsystem i Arendal. Forstudiet har analysert de mest relevante alternative transport-
systemene som kan løse kapasitetsutfordringene og sett nærmere på hvordan disse best kan knyttes 
opp mot ny E18. Dette arbeidet er tatt videre i 2015 gjennom et 3-årig felles Areal- og Transport-
planprosjekt sammen med Aust-Agder Fylkeskommune og kommunene Froland, Grimstad og Tvede-
strand. 

I tillegg til hovedveinettet som i stor grad består av E-18 og fylkesveier i kommunen, har Arendal 
kommune ansvar for ca 250 km med kommunale veier. Dette veinettet benyttes av kommunens  
innbyggere mellom hjem, skole og arbeid. Vedlikehold og opprusting av dette veinettet inklusive veilys 
har vært forsømt i en årrekke på grunn av lave budsjett. 

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet ble revidert i 2015 og forventes vedtatt tidlig 2016. Det legges nå 
opp til en årlig politisk rapportering om status/revisjon av proriteringer, fortrinnsvis tilknyttet handlings-
programprosessen. 

Nærmere om kommuneplanens mål 

HOVEDMÅL: Ha en fremtidsrettet infrastruktur i Arendalsregionen basert på effektive kommu-
nikasjons- og kollektivløsninger og et velfungerende transportsystem 

DELMÅL: Kollektivtilbud i Arendals-området skal være tilgjengelig og ha høy frekvens 

Som en del av Byplan Arendal 2023 vil administrasjonen forsette å bidra til planlegging av nye buss-
stopp med universell utforming. Samtidig vil det også bli prioritert kollektivframkommelighet ved  
vurdering av planforslag i andre områder.  

DELMÅL: I fremtiden erstatter sykkelbruk bilen på korte transportetapper 

Oppfølging av Kommunedelplan for sykkel skjer ved gjennomføring av konkrete utbyggingsprosjekter 
først og fremst i regi av Aust-Agder fylkeskommune og Vegvesenet. Ut over dette har fylkeskommu-
nen avsatte en mill. kroner pr. år  for å ivareta Sykkelbyprosjektet i Arendal og Grimstad. 

Også tiltak foreslått i Kommunedelplan for trafikksikkerhet vil kunne bidra til økt sykkelbruk. Disse  
prosjektene gjennomføres av kommunen selv med statlige tilskuddsmidler.  

DELMÅL: Lokalveinettet skal være sikkert, velfungerende og ha tilstrekkelig kapasitet. E18 skal 
ha 4 felt gjennom hele kommunen 

Administrasjon og politisk ledelse vil, sammen med Arendal Næringsforening, bidra aktivt i regule-
ringsplanarbeidet knyttet til å forlenge ny firefelts E18 Tvedstrand-Arendal helt frem til Stoa. 

(De kommunale veiene er omtalt under kapittelets siste delmål) 

DELMÅL: Arendal Lufthavn Gullknapp skal være en tidsmessig flyplass for næringslivets be-
hov. Landsdelens flyplass Kristiansand Lufthavn Kjevik videreutvikles 

Kommunen støtter aktivt opp under landsdelens innsats for videre utvikling av rutetilbudet ved Kjevik. 
Videre utbyggingen av Arendal Lufthavn Gullknapp ivaretas av Gullknapp AS uten ytterligere  
kommunale tilskudd. Planlegging av trace for ny veg til Gullknapp vil bli vurdert igangsatt i handlings-
planperioden i samråd med Froland kommune. 

DELMÅL: Jernbanen skal ha en sentral rolle i fremtidens transportsystem i Arendalsregionen 

Jernbanetilbudet har begrensede utviklingsmuligheter innenfor rammen av eksisterende infrastruktur. 
Kommunen har derfor støttet opp under det regionale arbeidet vedr. en ny kystnær jernbane på  
Sørlandet. Administrasjonen følger nøye det igangsatte Konseptvalgutredningsarbeidet som er igang-
satt for Grenlandsbanen (Porsgrunn-Brokelandsheia). Rådmannen mener det er viktig at kommunen 
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tidlig tar stilling til hvor i kommunen det er ønskelig at en ny Arendal stasjon skal lokaliseres og igang-
setter posisjoneringsarbeid i forhold til dette. 

DELMÅL: Videre utvikling av Eydehavn og næringsområdet skal bidra til økt vekst i kommunen 

Utvikling av Eydehavn havn er avhengig av etablering av planlagt veiforbindelse til Neskilen og areal-
tilrettelegging. Arendal Havn KF vil jobbe videre med å utvikle Eydehavn som rigghavn. 

Tidlig i 2015 presenterte Aust-Agder Fylkeskommune i samarbeid med Arendal og Tvedestrand kom-
muner en overordnet vurdering av hvordan Eydehavn havn best kan knyttes til ny E18 Tvedestrand-
Arendal. Utredningen pekte på en tilknytning til E-18 krysset ved Longum som beste alternativ. Det er 
ikke avsatt investeringsmidler til vegbygging i 4-årsperioden. Kommende år vil det vil bli jobbet med å 
finne alternative finansieringsmåter. 

DELMÅL: Regionen skal ha konkurransedyktig teknisk infrastruktur 

I rammen som er gitt til Enhet for kommunalteknikk må drift av parkeringsordningen og drift og ved-
likehold av kommunale veier sees i sammenheng. 

Veilys 
Det er skiftet ca 2600 armaturer, ifm utfasing av kvikksølv, i løpet av vinter/ vår 2015. Dette prosjektet 
var opprinnelig planlagt til sommeren 2014 men en valgte å forskyve tidsplanen og i stedet legge  
prosjektet til vinteren 2015, da det er lavsesong for entreprenørene. En oppnådde dermed å få betyde-
lig lavere priser. Dette ga en besparing på ca 4 500 000 kr i forhold til budsjett 

Merparten av de nye armaturene er av LED type som i tillegg til lav vedlikeholdsfrekvens har betydelig 
lavere strømforbruk enn tradisjonelle armaturer, noe som etter hvert vil avspeile seg i reduserte kost-
nader for vedlikehold og strøm. 

Kommunen har i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen arbeidet med å få til en avtale 
med Agder Energi Nett (AEN) om overtakelse av eieransvaret for veilyset langs kommunale og fylkes-
kommunale veier i kommunen. Arbeidet med overtakelse av eierskapet har kommet litt videre i løpet 
av 2015, men det er fremdeles ikke kommet til enighet i saken.  

Kommunen må ved overtakelse av veilys fra AEN regne med større kostnader til drift av veilyset i  
årene som kommer. En stor del av veilysnettet er i svært dårlig stand. Mange gamle armaturer, styre-
skap og stolper som må skiftes ut. Disse er ofte årsak til feil i veilysnettet og bidrar til mange feil-
rettinger og økende driftskostnader.  

Drift av kommunale veier 
På grunn av den milde vinteren 2015 med lite snø har enheten kunnet ta noe av etterslepet knyttet til 
sommervedlikeholdet. Det er imidlertid et klart behov for økte ressurser innen veivedlikeholdet, men 
rådmannen har ikke funnet rom for dette.  Det gjør at det er stor risiko for at vinterkostnadene vil ta en 
vesentlig del av veibudsjettet. Vår-, sommer-, og høstvedlikeholdet må da reduseres ut over det  
kommunens innbyggere forventer og det som er forsvarlig for veidriften. Det vil si at vi i verste fall på 
nytt må redusere renholdet langs veinettet og i byen, kantklipping vil neppe kunne bli gjennomført. 
Grøfterensk, reparasjon av gjerder, murer, kanter og skråninger vil ikke bli gjort. Videre må det da for-
ventes at mange ødelagte veilys ikke vil bli reparert. 

Selv om det er satt av midler til investeringer som asfaltering, etablering av sikringstiltak langs veinet-
tet mv, er dette langt mindre enn hva som kreves for å kunne ivareta veikapitalen. Det er lagt inn mid-
ler til fornyelse av brøyteutstyr.  

Saksbehandlingen på saker etter veiloven burde vært kortere enn vi opplever i dag. For å motvirke 
dette er det nå tatt i bruk nye bestemmelser i kommuneplanens arealdel som gir enklere saksbehand-
ling  vedrørende dispensasjon fra bestemmelsene om byggegrenser langs kommunal vei. 

Vann, avløp, renovasjon og slam 
Driften av vann- og avløpsnettet følger i stor grad opplegget fra tidligere år. Biologisk rensetrinn på 
Saulekilen ble ferdigstilt i 2015. 

Investeringene på VA-sektoren økes vesentlig i handlingsplanperioden. Sanering av gammelt  
ledningsnett er høyt prioritert. Men også til utbygging og forsterkning av ledningsnett til nye boligom-
råder og næringsutvikling i områdene som vedtatt i kommuneplanen, vil det gå med vesentlige inve-
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steringsmidler. Dessuten skal bygging av ny hovedvannledning mellom Rykene og Stensås i gang-
settes i 2016. 

Det er lagt inn bruk av fond både i vann-, avløps- og renovasjonssektoren. Dette er gjort blant annet 
for å unngå vesentlige heving av  gebyrsatsene for vann og avløp i 2016. 

Gebyrene for renovasjon er imidlertid økt som følge av høye utgifter til behandling av restavfall bl.a. 
pga. innføring av nytt kildesorteringssystem. 

Miljø 
Kommunen opplever en økning på forurensingssaker som det må tas tak i etter forurensingsloven. Vi 
vil i løpet av 2016 foreslå å innføre et forurensingsgebyr i slike saker. 

7.8 Klima, energi og miljø 
Klimautfordringene er store og økende. Av den grunn er handling lokalt og globalt nødvendig for å 
skape en utvikling som kan tilpasse ressursbruk til klodens bærekraft. Arbeidet med å redusere klima-
gassutslippende foregår på kort sikt ved å fase ut og erstatte fossile energikilder med klimanøytrale 
løsninger. Det er primært kommunens bilpark som vil ha hovedfokus i handlingsprogramperioden. 

På lengre sikt arbeides det gjennom arealplanlegging med å legge til rette for et Lavutslippssamfunn, 
hvor transportbehovet er minimert, og hvor det legges er lagt godt til rette for kollektive transportløs-
ninger. 

Kommunen utarbeider årlig klimaregnskap for kommuneorganisasjonens virksomhet. For å kompen-
sere for kommunens klimautslipp vil det i planperioden bli kjøpt klimakvoter tilsvarende utslippene. 
Dette er innarbeidet i budsjettet. Utkast til revidert Klima- og energiplan vil bli behandlet våren 2016. 

I planperioden vil det igangsettes miljøtiltak (tildekking) vedr. forurensede sedimenter i Kittelsbukt og 
Pollen. Kittelsbukt vil få oppstart i 2016. Tilskudd til prosjektering og tildekking er bevilget fra Miljø-
direktoratet. 

Nærmere om kommuneplanens mål 

HOVEDMÅL: Klima og miljøperspektivet ligger til grunn for kommunens politikk for å skape 
lavutslippssamfunnet, sikre biologisk mangfold og ivareta jordvern 

DELMÅL: Som samfunnsutvikler er kommunen partner, eier eller informasjonsformidler i miljø-
arbeidet. Kommunikasjon og kunnskapsformidling om mer bærekraftig utvikling og de valgmu-
ligheter næringsliv, organisasjoner og innbyggerne har, skal være sentralt for å nå klima, ener-
gi og miljømål 

Innenfor rammen av egen arbeidsinnsats og tilskuddsmidler vil administrasjonen videreføre arbeid 
med ulike prosjekter med på fokus på klima, energi og miljø. Det legges også opp til å videreføre del-
tagelse i Klimapartnere. Det vil også bli lagt vekt på videreutvikle nettbasert klima- og miljøinformasjon 
via kommunens hjemmeside og Facebook. 

Arbeidet med å få kommunens Enheter Miljøfyrtårnsertifisert vil fortsette i planperioden. 

Kommunen vil i hele handlingsprogramperioden førsøke å arrangere en årlig konferanse tilknyttet 
”kommunene og det grønne skiftet” under paraplyen ”Arendalskonferansen fordypning”. 

DELMÅL: Som forvaltningsmyndighet skal kommunen bidra som beslutningstager gjennom 
aktivt bruk av lovverk, forskrifter, planer og retningslinjer til en samfunnsutvikling som ivaretar 
klima, energi og miljøhensyn 

Kommunen vil bruke myndighet etter plan- og bygningsloven for å bidra til redusere energibruk og 
utslipp av klimagasser ved å tilrettelegge for Lavutslippsamfunnet. For øvrig legges det opp til videre 
oppfølging av kommunens klimahandlingsplan og strategier gjennom den løpende saksbehandlingen. 
Det er etablert en egen tilskuddsordning for Passivhus hvor private husbyggere kan få tilskudd tilsva-
rende halve byggesaksgebyret.  

Kommunen er med i den nasjonale kampanjen Oljefri.no. I planperioden vil det fortsatt bli gitt veiled-
ning og råd vedr. utfasing av private oljetanker. 
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DELMÅL: Som tjenesteleverandør skal Arendal kommune lede an og legge grunnlag for et  
samfunn der innbyggerne kan gjøre gode klima, energi og miljøvalg. I egen virksomhet skal 
kommunen gå foran i valg av bærekraftige løsninger 

Det er fortsatt store muligheter for å redusere energiforbruket knyttet til kommunens bygningsmasse. 
På sikt bidrar tiltak vedr. energiøkonomisering og utfasing av oljekjeler til bedre driftsøkonomi og  
dermed til å utvikle kommunen i retning av Lavutslippsamfunnet. 

Eiendomsforetaket vil følge opp dette i samråd med kommunens klima- og miljøkompetanse. Siste 
kommunal oljekjele er nå faset ut. Eiendomsforetaket har i samarbeid med klima- og miljørådgiver 
utarbeidet et eget strategisk Miljødokument. Dette vil bli lagt til grunn for foretakets arbeid i handlings-
programperioden.  

Arendalssamfunnet har høy grad (97 %) av gjenvinning av avfall. Kommunen vil i økende grad benytte 
livsløpsanalyser og klimaperspektiv som grunnlag for egne anskaffelser.  Det er behov for å en sterke-
re prioritering av kommunens innkjøpsfunksjon relatert til grønn innkjøp. Innkjøp av ladbare kjøretøy vil 
fortsette. 

ZERO har i et kunnskapsnotat lansert Arendal som en Solby (kartlagt potensial for en storstilt satsing 
på solenergi). Dette er innarbeidet både i Eiendomsforetakets Miljødokument og i forslag til revidert 
Klima- og energiplan. 

Satsingene; Beintøft, som er gå og sykle til skolen –aksjon, Aksjon Rydd strand,  El-biler i hjemme-
tjenesten og Reklame-nei-takk videreføres i planperioden. 

Arendal er sammen med Grimstad Aust-Agders sykkelbyer. Dette innebærer at det i planperioden vil 
bli satt fokus på hverdagssykling, sykle til jobben og ulike kampanjer tilknyttet økt bruk av sykkel som 
transportmiddel. 

7.9 Samfunnssikkerhet 
Bybrannen i Lærdal var en nasjonal vekker om hvor sårbare våre trehusmiljø er for store ukontroller-
bare branner. Dette har satt forebygging av branner i gamle trehusmiljø i fokus. I kommende hand-
lingsprogramperiode vil det bli arbeidet systematisk med å forebygge slike hendelser. Kartlegging av 
de viktigste områdene er utført i 2014. I 2016 vil fokuset være å fortsette å iverksette tiltak. 

Kommunen har også satt fokus på håndtering av uønskede hendelser i skoler og barnehager med 
bakgrunn i de situasjonene vi har hatt i våre naboland. Målsettingen er å utarbeide en enhetlig bered-
skapsplan for oppvekstsektoren hvor det angis konkrete tiltak for håndtering av slike kriser. 

Nærmere om kommuneplanens mål 

HOVEDMÅL: I Arendal er det trygt å være 

DELMÅL: Gjennom aktiv samfunnsplanlegging skal Arendal kommune forebygge at uønskede 
hendelser inntreffer 

Kartlagte flomsoner langs vassdrag og sjø, rasfarlige områder og andre områder med naturgitte eller 
menneskeskapte forhold som kan utgjøre en risiko for liv, helse og verdier skal legges til grunn for 
arealplanlegging på alle nivå. Kommunen vil arbeide for å få gjennomført en kartlegging av de risiko-
faktorene som enda ikke er tilstrekkelig klarlagt, felles for disse oppgavene er at de har en kostnad 
som krever statlig finansiering for å kunne gjennomføres. 

Det er nå utarbeidet et helhetlig opplegg for ROS analyser tilknyttet arealplanlegging. Dette legges til 
grunn for videre ROS-arbeid kommende år. Ut over dette vil det i handlingsprogramperioden bli lagt 
ekstra vekt på å sikre at det i alle nye arealplaner er avsatt tilstrekkelig kapasitet i flomvannløp og 
fordrøyningsmagasin i utsatte nedslagsfelt, og at det er tatt tilstrekkelig hensyn til deponering av snø 
ved store snøfall. 

DELMÅL: Som samfunnsaktør skal Arendal kommune være i beredskap og kunne håndtere 
konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet 

En helhetlig beredskapsplan skal ferdigstilles tidlig i 2016. 

DELMÅL: Arendal kommune skal ha et praktisk, oppdatert og godt planverk for å håndtere kon-
sekvenser av uønskede hendelser i samfunnet 
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Kommunens beredskapsplanverk skal gjennomgås og samordnes for å bli et verktøy som er dynamisk 
i forhold til endringer i eksterne og interne forhold. Det vil bli lagt vekt på å gjøre planverket til et nyttig 
redskap i en aktuell krisesituasjon. Kommunen har tatt i bruk kriseledelsessystemet CIM som når det 
er fullt rullet ut vil gi et grunnlag for en bedre samordnet og rasjonell krisehåndtering.  

Det legges opp til å få koplet beredskapsarbeidet sammen med kommuneplanarbeidet for å et sikre 
kontinuerlig fokus og prioritet. 

DELMÅL: Arendal kommune skal tilrettelegge for produksjon av trygge tjenester til innbyggere, 
besøkende og næringsliv 

Kommunen vil i løpet av 2016 ferdigstille beredskapsplanverket for helse- og levekårssektoren. Direk-
toratet for Samfunnsberedskap gjennomførte høsten 2014 tilsyn ved Østre Agder Brannvesen og av-
dekket avdekket behov for en gjennomgang av ROS Agder og de enkelte kommuners ROS med tanke 
på å tydeliggjøre risikobildet mht. brann og redning. ØABV vil i 2016 gjennomføre dette arbeidet. 

DELMÅL: Tilstrekkelig og korrekt informasjon skal formidles til innbyggere, presse og andre 
om forebyggende arbeid for økt samfunnssikkerhet, når det oppstår fare for uønskede hendel-
ser eller når en krisesituasjon er oppstått 

Det er utarbeidet en egen plan for informasjonsberedskap med underordnede dokumenter. I vår nye 
hverdag preget av sosiale medier er informasjonsarbeidet stadig viktigere i en krisesituasjon.  
Kommunen vil i arbeidet med revisjon av beredskapsplanen og i øvelser legge stor vekt på sam-
ordning av informasjonsplaner innad i kommunen og i forhold til samarbeidende aktører. 

7.10 Arealpolitikken 
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for bystyret til å avklare hvilke planoppgaver 
kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke 
den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. I tillegg til kommunens egne areal-
planer skal planstrategien omhandle alle typer planer og større utredninger som skal utarbeides av 
kommunen selv. 

Arendal Bystyre vedtok Planstrategi for Arendal kommune 2012-2015 høsten 2012. En statusrapport 
for denne planstrategien ble behandlet av Kommuneplanutvalget i mars 2015.  

Bystyret er lovpålagt å ha vedtatt en revidert/ny planstrategi innen utgangen av det første valgåret, 
dvs. 2016. En av de første oppgavene for Kommuneplanutvalget og bystyret er derfor å få igangsatt 
en revisjon av planstrategien. Rådmannen forventer da at denne kan vedtas av bystyret i løpet av 2. 
kvartal 2016. 

Nærmere om kommuneplanens mål 

DELMÅL: Med perspektiv på klimautfordringer og folkehelse er utvikling av Lavutslippsam- 
funnet et mål for arealplanleggingen, i samsvar med nasjonale og regionale føringer 

Arendal kommune ønsker vekst i folketall og arbeidsplasser gjennom å satse på attraktive bo-
ligområder og boliger, en offensiv næringspolitikk og en bred kultursatsning. 

Dette skal i et arealperspektiv gjøres i balanse mellom utvikling og vern. Det må settes av til-
strekkelig med areal til næringsformål, boligformål og tjenesteytende formål, samtidig som en 
sikrer naturgrunnlaget, kulturmiljø, idretts- og friluftsområder. 

Utvikle Lavutslippsamfunnet med fokus på klima og helseforebygging 
I arealplansammenheng handler tilrettelegging for Lavutslippsamfunnet om å redusere samfunnets 
transportbehov, om arealeffektivitet og om å tilrettelegge for utvikling av knutepunkt/lokalsentere langs 
kollektivakser og økt bruk av sykkel som transportmiddel. Helseforebygging handler om god arealplan-
legging dvs. å planlegge for trivsel, som for eksempel å legge til rette for gode møteplasser, for god 
estetikk, for grønne lunger, for idrett og friluftsliv, for tilpassede boliger med livsløpsstandard, for flere 
leiligheter for husholdninger bestående av enslige og par, for universell utforming, m.m.. Disse plan-
prinsippene er innarbeidet i forslag Byplan Arendal 2023 vil bli lagt til grunn i all kommunal arealplan-
legging og saksbehandling. 

Fortette med kvalitet 
For å sikre at fortetting og arealeffektivisering faktisk opprettholder og øker kvaliteten i boområdene er 
det avgjørende å involvere innbyggere, organisasjoner og næringsliv tidlig i arealplanprosessene. I 
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handlingsprogramperioden vil administrasjonen legge til grunn dialogbaserte planprosesser for alle 
arealplaner som utarbeides i egen regi. 

Innføre planprinsippet Liv-Rom-Hus 
Prinsippet ble for første gang brukt i Arendal ved utarbeidelsen av reguleringsplan for Barbubukt. 
Gjennom først å fastlegge størrelsen og plasseringen av de grønne fellesområdene ble byggeområde- 
ne konkretisert i neste omgang. Prinsippet vil også bli lagt til grunn for videre arbeid med Byplan Aren-
dal 2023. 

Utvikle det historiske bysentrum 
I 2011 ble det startet opp et felles faglig utviklingsprogram sammen med planadministrasjonene i  
byene Risør, Tvedestrand, Grimstad og Lillesand og Aust-Agder Fylkeskommune. Gjennom fagsam-
linger og workshops belyser og diskuterer kommunene gode grep for utvikling av de historiske by-
kjernene. Dette arbeidet vil bli videreført i 2016 i tett dialog med Arendal By AS. 

Bruke kulturarven som en ressurs for steds- og byutviklingen 
Store deler av Arendal sentrum er registrert i Riksantikvarens NB-register over særlig bevaringsverdi- 
ge bymiljø. Som del av Byplan Arendal 2023 er det utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse for 
byens sentrumsområde. Dette er helt i tråd med hva riksantikvaren anbefaler for slike byområder. 
Analysen vil bli lagt til grunn for all arealplanlegging i bykjernen. 

Bevare store sammenhengende skog- og jordbruksområder 
I handlingsprogramperioden vil særlig Ny E18 gjennom Moland, boligutbyggingen på Nedenes og 
reiselivsutviklingen på Tromøy innebære de største utfordringene i forhold til store sammenhengende 
skog- og jordbruksområder. Dette vil fra administrasjonens side få et særskilt fokus i kommende  
arealplanprosesser. 

7.11 Det interkommunale samarbeidet Østre Agder  
Østre Agder samarbeidet står overfor en usikker framtid når konklusjonene trekkes for kommune-
reformarbeidet i vår region. Dersom politisk ledelse i regionen går for større endringer i kommune-
strukturen vil behovet for samarbeid bli forandret. Østre Agder har en liten og utviklingsorientert  
administrasjon slik at nye behov hurtig kan følges opp og eksisterende aktiviteter kan avvikles dersom 
de skal ivaretas på en ny måte. Signalene fra samarbeidskommunene er at Østre Agder vil bli det 
naturlige forum for eventuelle samtaler mellom kommunene når mange kommuner skal delta. Er dia-
logen mellom to kommuner så skjer prosessen uavhengig av Østre Agder. 

Situasjonen i regionens arbeidsmarked gjør oppfølging av den Strategiske næringsplanen for Østre 
Agder meget viktig. Fra årsskiftet 2015/2016 vil samarbeidet ha en dedikert medarbeider på fagfeltet 
næringsutvikling. Rådmannen legger til grunn at denne satsningen vil måtte få omfattende oppbakking 
fra politisk og administrativ ledelse i alle de deltakende kommuner. 

Store felles tiltak som KØH (KommunalØyeblikkeligHjelpdøgntilbud) skjer fra 2015 med grunnlag i 
midler kommunene tilføres gjennom rammetilskuddet. Østre Agder må legge vekt på å optimalisere 
tilbudet som gis overfor pasienter og deltakende kommuner. Det skal legges fram en evaluering av 
tilbudet i løpet av 2016. Omfang og innretning på tilbudet vil måtte vurderes både ut fra forsvarlig bruk 
av tilbudet og framtidig kvantitativt nivå. Utviklingsprosjekt pågår både i forhold til et ambulant KØH-
tilbud, KØH telemedisin og Helhetlig pasientforløp. Midler til slikt utviklingsarbeid hentes både over 
driften og ved bruk av fond.  

Rådmannen anbefaler overfor bystyret og styret for Østre Agder at en skal gå videre med planarbeidet 
for ny bygningsmasse for KØH og legevakt i umiddelbar tilknytning til Sørlandet sykehus. For å kunne 
gjøre dette ber en om fullmakt til å benytte 2,4 mill. kroner fra oppspart fond for KØH-tilbudet. Inten-
sjonen er å utarbeide grunnlag for oppstart av prosjektet i 2017. 

Sørlandet er landsledende i arbeidet for økt bruk av teknologiske løsninger i helse og omsorgs-
tjenestene. Dette har kunnet skje gjennom omfattende bistand fra statlige myndigheter til utviklings-
prosjekt. Rådmannen legger til grunn at vi som region og landsdel fortsatt skal søke finansiering  
nasjonalt av nye utviklingsprosjekt. Samtidig vil kommunene innenfor egne rammer måtte bidra til økt 
bruk av de muligheter som prøves ut i fellesskap. Det ligger en utfordring i at det er et tidsspenn mel-
lom når nye løsninger implementeres og når gevinster i form av forenkling av tjenesteytingen avspeiler 
seg i kommunens drift. Samtidig kan vi ikke la være å ta i bruk de nye løsningene som finnes og som 
gir kvalitative god og rasjonelle løsninger. 
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Det drøftes felles løsning av regionens samlede behov for kremasjonskapasitet. Rådmannen legger til 
grunn at føringene fra Fylkesmannen i Aust-Agder i forhold til begrensninger i antall brenninger ved 
dagens anlegg tilsier at en søker å finne en felles løsning innenfor rammen av Østre Agder i løpet av 
2016. 

Regionens felles innsats overfor nasjonale myndigheter har vært med å bidra til at to store prosjekt 
kan iverksettes i de kommende år. Det er utbyggingen av ny E18 og etablering av nytt fengsel på 
Blakstadheia. Rådmannen er opptatt av at regionen nå i fellesskap kjemper for en sammenknytning av 
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, samt at en tildeles midler til satsningen ved UiA i Grimstad med 
Sørlandslab. 
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