
Meeting Book: Arendal kontrollutvalg (09.05.2018) 

Arendal kontrollutvalg 

Date: 2018-05-09T09:00:00 

Location: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 254 Strømsbu 

Note: 

utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik, sak 21/18       kl. 09:00 

Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning, sak 22-23/18  ca. kl.  09:45 

Fagleder regnskap Per Damsgård, sak 22-23/18   ca. kl. 09:45 

IKT-leder Thomas Henriksen, sak 24/18    ca. kl. 11:00 

Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen, sak 30/18       ca. kl.  11:20 

Det gjøres oppmerksom på at tidsplanen er foreløpig. 
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Arkivsak-dok. 18/00131-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 9.5.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 9.5.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00131-16 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra 14.3.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 14.3.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 



3/18 Godkjenning av protokoll fra 14.3.2018 - 18/00131-16 Godkjenning av protokoll fra 14.3.2018 : Protokoll Arendal kontrollutvalg 14.03.2018

 

 

1 
 

 

Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 14.03.2018 kl. 9:00 – 14:30 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 
Arkivsak: 18/00131 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

Kristen Bjormyr (medlem), Terje Stiansen (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Enhetsleder institusjon Svein Elgvin, sak 9/18 

Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork, sak 10/18 

Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen, sak 11/18 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen, sak 12/18 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 9-13/18 + 18/18 

Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud, sak 14/18 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke 

 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00131-9 Godkjenning av innkalling 14.3.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00131-8 Godkjenning av protokoll 24.1.2018 4 

Saker til behandling 
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9/18 18/04019-1 Uønsket hendelse Tromøy bokollektiv 5 

10/18 16/13916-9 Oppfølging av tilsyn med arkiv 2016 6 

11/18 17/07193-6 Varslingsrutiner Arendal kommune januar 2018 7 

12/18 16/11591-18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Kommunale foretak i Arendal 

kommune 
8 

13/18 17/02783-10 
Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og 

ressursbruk på barnehageområdet 
9 

14/18 18/03923-2 
Bestilling av forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og 

barnehage 
11 

15/18 18/03889-1 Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg 12 

16/18 18/03945-1 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Arendal 13 

17/18 18/02703-3 Årsrapport kemneren i Arendal 2017 14 

18/18 18/00137-3 Orienteringer fra revisor 14.3.2018 15 

19/18 18/00143-3 Referatsaker 14.3.2018 16 

20/18 18/00149-3 Eventuelt 14.3.2018 17 

    

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

9-13/18, 18/18, 14-17/18, 19-20/18. 

 

 
Arendal, 14.03.2018 

 

 

Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av innkalling 14.3.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 14.3.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 14.3.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll 24.1.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 24.1.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 24.1.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



3/18 Godkjenning av protokoll fra 14.3.2018 - 18/00131-16 Godkjenning av protokoll fra 14.3.2018 : Protokoll Arendal kontrollutvalg 14.03.2018

 

 5  

Saker til behandling 

9/18 Uønsket hendelse Tromøy bokollektiv 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder institusjon Svein Elgvin redegjorde for hendelsen ved Tromøy bokollektiv, 

tilsynet etter denne og arbeidet i kommunen for å følge opp tilsynet. Han la frem sluttrapport 

fra Fylkeslegen og svarte på spørsmål. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

…og kontrollutvalget viser til at Fylkeslegen har avsluttet tilsynet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering og kontrollutvalget viser til at Fylkeslegen har avsluttet 

tilsynet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Oppfølging av tilsyn med arkiv 2016 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber om å få tilsendt dokumentasjon på 

endelig lukking av tilsynet når denne foreligger. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Karl Mork redegjorde for arbeidet med oppfølging av tilsynet og svarte på 

spørsmål. Han viste til at tilbakemelding til Statsarkivet vedr. de to siste avvikene vil bli sendt 

om kort tid. Han går ut fra at de får lukket avvik 4 om kort tid, det kan bli nødvendig å be om 

utsatt frist for avvik 8. Tilbakemelding fra ledere og nøkkelpersoner om at arbeidet har vært 

nyttig. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber om å få tilsendt dokumentasjon på 

endelig lukking av tilsynet når denne foreligger. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Varslingsrutiner Arendal kommune januar 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen og de nye varslingsrutinene for Arendal kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen redegjorde for Arendal kommunes nye 

varslingsrutiner og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen og de nye varslingsrutinene for Arendal kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Kommunale foretak i Arendal 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen redegjorde for hvordan 

forvaltningsrevisjonen er fulgt opp og svarte på spørsmål. Vedr. vedtakets punkt 2 avklaring 

av hva som defineres som havnekapital: KS har levert rapport til Arendal Havn, jf. sak i 

bystyret oktober 2017. NOU vedr. nytt lovverk er nå på høring. Ny sak til bystyret vil komme 

vedr. dette. Vedtakets punkt 3 er oppfylt. Vedtakets punkt 4 vil tas inn i sak om ny 

eierskapsstrategi, som forventes til bystyret i april 2018. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar den foreløpige redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber 

rådmannen om ny orientering knyttet til oppfølging av bystyrets vedtak punkt 2 og 4 i løpet 

av våren 2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremlagt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar den foreløpige redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber 

rådmannen om ny orientering knyttet til oppfølging av bystyrets vedtak punkt 2 og 4 i løpet 

av våren 2018. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og 

ressursbruk på barnehageområdet 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til 

orientering og oversender den til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til 

orientering og ber rådmannen: 
- Foreta risikovurderinger i forhold til de negative tendensene i utvikling av antall barn i 

barnehagene sett opp mot organisering av ressursene i de kommunale barnehagene. Dette bør 

sees i sammenheng med at kommunen allerede i dag har høye kostnader per barn i barnehage 

i forhold til sammenlignbare kommuner. 

- Være oppmerksom på den økende tendensen til sykefravær i enkelte barnehageenheter, da det 

høye sykefraværet kan utgjøre en betydelig risiko knyttet til kommunens ressursbruk på 

barnehageområdet. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets junimøte 2018. Senest til 

kontrollutvalgets andre møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding på hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke la frem rapporten Styring, 

organisering og ressursbruk på barnehage og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til 

orientering og oversender den til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til 

orientering og ber rådmannen: 
- Foreta risikovurderinger i forhold til de negative tendensene i utvikling av antall barn i 

barnehagene sett opp mot organisering av ressursene i de kommunale barnehagene. Dette bør 

sees i sammenheng med at kommunen allerede i dag har høye kostnader per barn i barnehage 

i forhold til sammenlignbare kommuner. 

- Være oppmerksom på den økende tendensen til sykefravær i enkelte barnehageenheter, da det 

høye sykefraværet kan utgjøre en betydelig risiko knyttet til kommunens ressursbruk på 

barnehageområdet. 
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Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets junimøte 2018. Senest til 

kontrollutvalgets andre møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding på hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og 

barnehage 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage fra 

Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport fra prosjektet forventes klar til 

behandling i kontrollutvalgets første møte i 2019. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke redegjorde for fremlagt 

prosjektplan og svarte på spørsmål. Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud var til stede 

under behandlingen og ga utfyllende kommentarer. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage fra 

Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport fra prosjektet forventes klar til 

behandling i kontrollutvalgets første møte i 2019. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger. 

Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær la frem forslag til årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger. 

Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær viste kort til bakgrunnen for saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Årsrapport kemneren i Arendal 2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Arendal 

kommune til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær viste kort til saken og svarte på spørsmål. Arbeidsgiverkontrollen sin rolle i 

tverretatlige team som jobber med avdekking av arbeidslivskriminalitetssaker ble bemerket. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Arendal 

kommune til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Orienteringer fra revisor 14.3.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om løpende revisjonsoppgaver 

og svarte på spørsmål.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



3/18 Godkjenning av protokoll fra 14.3.2018 - 18/00131-16 Godkjenning av protokoll fra 14.3.2018 : Protokoll Arendal kontrollutvalg 14.03.2018

 

 16  

 

19/18 Referatsaker 14.3.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 
1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 

a. 25.01.2018: 

i. PS 18/1 Referatsaker til bystyret 25.01.2018 (protokoll og orientering KU) 

ii. PS 18/2 Nye vedtekter for Arendal Eiendom KF 

iii. PS 14/4 Vedtekter Arendal Havn KF 

iv. PS 18/5 Forslag til endrede varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven 

b. 15.02.2018: 

i. PS 18/22 Interpellasjoner til bystyret 15.02.2018 

4. Interpellasjon vedr. varsling 

5. Interpellasjon vedr. verneverdig bebyggelse 

2. Post inn/post ut. Vedr. tilførselsvei E 18: Siste svar er sendt, sak avsluttet fra kontrollutvalgets 

side. Vedr. Garthafjorden hytteområde: Sak avsluttet fra kontrollutvalget sin side, sekretær 

sender avsluttende brev. 

3. Drøftinger etter NKRFs Kontrollutvalgskonferanse. Kontrollutvalget ønsker en orientering om 

hvordan Arendal kommune har forberedt seg til implementering av nye personvernregler 

(GDPR).  

4. Temark Vårkonferanse 19.4.2018 

5. Neste møte 9.5.2018 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Eventuelt 14.3.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 20/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk – gjerne hos Arendal Havn KF. 

- Kontrollutvalget ønsker at orienteringer i møtene følges opp med et skriftlig sammendrag fra 

den som gir orienteringen. 

- Hvordan håndterer kommunen som arbeidsgiver varsler på ansatte fra innbyggere/brukere? 

- Hvordan arbeides det med ansattes bevissthet omkring taushetsplikt? 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/05833-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap 2017 Arendal Eiendom KF 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om særregnskap 

2017 for Arendal Eiendom KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Arendal Eiendom KF. Aust-Agder revisjon IKS har 

avlagt revisjonsberetning datert 15.4.2018. Revisjonen har avgitt en normalberetning. Dette betyr at 

revisjonen av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller 

presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 14,5 mill. og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3,6 

mill. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at særregnskapet 2017 for Arendal Eiendom KF godkjennes. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal gi en uttalelse til kommunestyret om årsregnskap og særregnskap før kommunens 

årsregnskap blir vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
Særregnskapet med årsberetning og årsrapport for Arendal Eiendom KF er lagt frem av daglig leder og 

inngår i Arendal kommunes årsberetning og regnskap og årsrapport. Revisjonsberetningen ble avlagt den 

15.4.2018. Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse.  

 

Daglig leder Øystein Sangvik vil stille i møtet for å presentere foretaket og regnskapet. 

Revisor vil legge frem revisors beretning. 

 

Vedlegg:  

Revisjonsberetning – Arendal Eiendom KF 

(Årsberetning med regnskap 2017 og Årsrapport 2017 følger med saken om årsregnskap for Arendal 

kommune) 
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Arkivsak-dok. 18/05888-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap 2017 Arendal Havnevesen KF 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om særregnskap 

2017 for Arendal Havnevesen KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Arendal Havnevesen KF. Aust-Agder revisjon har 

avlagt revisjonsberetning datert 15.4.2018. Revisjonen har avgitt en normalberetning. Dette betyr at 

revisjonen av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller 

presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 332 486 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at særregnskapet 2017 for Arendal Havnevesen KF godkjennes. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal gi en uttalelse til kommunestyret om årsregnskap og særregnskap før kommunens 

årsregnskap blir vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
Særregnskapet med årsberetning og årsrapport for Arendal Havnevesen KF er lagt frem av havnefogden 

og inngår i Arendal kommunes årsberetning og regnskap og årsrapport. Revisjonsberetningen ble avlagt 

den 15.4.2018. Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse. 

 

Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning i Arendal kommune vil stille i møtet for å legge frem regnskapet 

og svare på spørsmål. Det vil bli lagt til rette for en nærmere presentasjon av driften i foretaket i et senere 

møte. Revisor vil legge frem revisors beretning. 

 

Vedlegg:  

Revisors beretning Arendal Havnevesen KF 

(Årsberetning med regnskap 2017 og Årsrapport 2017 følger med saken om årsregnskap for Arendal 

kommune) 
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Arkivsak-dok. 18/05835-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap 2017 Arendal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om Arendal 

kommunes årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Arendal kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsberetning fra rådmannen, bystyresak vedr. årsregnskapet 2017 og årsrapport. Aust-Agder 

Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 15.4.2018 samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget 

vedrørende revisjonen av årsregnskapet datert 24.4.2018. 

 

Revisjonen har avgitt en normalberetning for Arendal kommune for regnskapsåret 2017. Dette betyr at 

revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i 

revisjonsberetningen. 

 

Arendal kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 46,3 mill. og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 16,4 mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet med et udekket beløp på kr 29,2 mill. 

 

Revisjonen peker i sitt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget på informasjon fra regnskapet som etter 

deres mening er sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling pr. 31.12.2017. De 

omtaler også utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det ordinære revisjonsarbeidet og som de 

anser som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet. 

- Kontrollutvalget merker seg at investeringsregnskapet ikke er avsluttet i balanse mellom 

investeringsutgifter og finansiering, men at det er et udekket beløp på kr 29,2 mill. Dette skyldes 

manglende inntekter knyttet til statlige overføringer på kr 13,7 mill. og at bruk av lån har vært 

større enn årets låneopptak og ubrukte lånemidler fra 2016. Låneopptak og inndekning av 

udekket beløp må skje etter vedtak i 2018. 

- Kontrollutvalget merker seg at det har vært overskridelser på flere investeringsprosjekter, hvor 

Bjønnes stadion og Barbu park har hatt overskridelser på totalt kr 24 mill. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen, og at 

den politisk vedtatte «øremerkingen» av disposisjonsfond kalt Pensjonsfondet nå dekker 

akkumulert og årets balanseførte premieavvik. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer til kommunens økende gjeld, med den 

risiko som følger av dette. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring internkontrollen innenfor 

økonomiområdet. 
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- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer om at det er foretatt avsetninger og bruk av 

disposisjonsfond, samt overføring til investeringsregnskapet, utover revidert budsjett. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at vedlagt årsregnskap fastsettes som Arendal kommunes årsregnskap for 

2017. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens 

årsregnskap til bystyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 skal 

kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av kontrollutvalgets 

uttalelse skal sendes før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til bystyret. Kontrollutvalgets 

uttalelse skal ligge ved saken ved behandling i bystyret. 

 

Saksopplysninger: 
Arendal kommune har avlagt sitt årsregnskap og oversendt sin samlede årsberetning til revisor og 

kontrollutvalget. Årsrapport er også oversendt. Bystyresaken om årsregnskapet følger ved saken. Aust-

Agder Revisjon IKS har avlagt revisors beretning datert 15.4.2018, og det er en revisjonsberetning uten 

forbehold eller presiseringer, dvs. en ren beretning. 

 

Revisor kommenterer i sin oppsummering til kontrollutvalget datert 24.4.2018 en del forhold av 

betydning for økonomien i Arendal kommune, og som det er naturlig at kontrollutvalget følger opp i 

2018. 

 

Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning og fagleder regnskap Per Damsgård stiller i møtet for å 

presentere årsregnskap og årsberetning 2017 for Arendal kommune og svare på spørsmål. 

 

Revisor vil redegjøre for revisjonsberetningen og revisjonens oppsummering til kontrollutvalget 

vedrørende årsregnskapet for 2017. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Aust-Agder revisjon IKS la i kontrollutvalgets møte 27.9.2017 frem overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsåret 2017. Så langt sekretariatet kan se, har revisjonen fulgt opp intensjonene i den overordnede 

revisjonsstrategien for regnskapsåret 2017. 

 

Vedlegg:  

Regnskapsåret 2017 - revisors oppsummering 

Revisors beretning Arendal kommune 

Årsberetning og regnskap 2017 - bystyresak 

Årsberetning med regnskap 2017 

Årsrapport 2017 
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ARENDAL KOMMUNE 
RÅDMANNENS STAB ØKONOMI 

 

Dokumentnr.: 17/196-3  side 1 av 2 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 17/196-3 
Saksbehandler Tone Fjeldstrøm Trydal 

  

Utvalg Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget 22.05.2018 

Administrasjonsutvalget 24.05.2018 

Formannskapet 24.05.2018 

Bystyret 31.05.2018 

 

   

Årsberetning og regnskap 2017 

Rådmannens forslag til vedtak 

1. Arendal bystyre vedtar regnskap og årsberetning for Arendal kommune for 2017.  

2. Arendal bystyre vedtar at udisponerte midler i driftsregnskapet, 16 422 810 kroner, 
disponeres på følgende måte: 9 287 300 kroner avsettes til enhetenes disposisjonsfond og 
7 135 510 kroner avsettes til disposisjonsfond renter  

3. Arendal bystyre vedtar regnskap og årsberetning for Arendal havnevesen KF for 2017.  

4. Arendal bystyre vedtar regnskap og årsberetning for Arendal eiendom KF for 2017.  

5. Arendal bystyre vedtar at udisponerte midler i driftsregnskapet for Arendal eiendom KF, 
3 570 317 kroner, avsettes til disposisjonsfond.  

6. Arendal bystyre tar til orientering årsrapporten for kommunen og de kommunale foretakene 
for 2017.  

 

Vedlegg 

Årsrapport 2017 
Årsberetning med regnskap 2017 
Revisors beretning Arendal kommune 
Revisors beretning Arendal eiendom KF 
Revisors beretning Arendal havnevesen KF 

 

Bakgrunn/Saksfremstilling 

Ifølge regnskapsforskriften skal bystyret fatte vedtak om regnskap og årsberetning for kommunen 
og de kommunale foretakene senest 6 måneder etter regnskapsårets avslutning.  
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For å sikre at tilbakemeldingen til bystyret i form av årsberetning og regnskap skal bli så helhetlig 
som mulig, er årsberetning og regnskap for kommunen og foretakene samlet i ett dokument og en 
sak. I tillegg legges det frem en samlet årsrapport fra enhetene.  

Driftsregnskapet  

Det økonomiske resultatet for 2017 er tilfredsstillende selv om det burde vært bedre. Det 
økonomiske resultatet er positivt både for kommunen og for foretakene. Dette muliggjør 
avsetninger til fremtidig bruk.  

Kommunen og foretakene leverer omfattende og viktige tjenester i lokalsamfunnet. Dette er omtalt 
i enhetenes egne årsrapporter og viser at Arendal kommune leverer gode tjenester innenfor de 
økonomiske rammene som er gitt.  

Kommunens regnskap for 2017 viser at 25 av kommunens enheter leverer regnskap med 
mindreforbruk på til sammen 26,1 mill. kroner. På den annen side er det 12 enheter som har et 
samlet merforbruk på 37,0 mill. kroner. Totalt sett utgjør netto merforbruk i driften 10,9 mill. kroner.  

Avsetning til disposisjonsfond/Bruk av disposisjonsfond  

Avsetning til disposisjonsfond for resultatenhetene ble opphevet i 2014 som følge av kommunens 
regnskapsmessige merforbruk. Rådmannen ser nytten av incentivene og mulighet for en bedre 
økonomisk styring ved at enhetene har mulighet til å avsette ubrukte midler, og ordningen er 
drøftet i bystyresak PS17/4.  

Med utgangspunkt i det regnskapsmessige resultatet for 2017 foreslår rådmannen å avsette 9,3 
mill. kroner til fond for enheter med mindreforbruk. Øvre grense for avsetning er foreslått til 1 mill. 
kroner. Disposisjonsfondene skal nyttes til å drive en stabil tjeneste og kunne møte mindre 
svingninger i driften uten å måtte tilføres nye midler. Rådmannen foreslår å ikke trekke enheter 
med merforbruk da flere av disse enhetene vil ha en stor jobb med bare å ta ned utgiftsnivået til 
vedtatt budsjettramme inneværende år. 

Investeringsregnskapet  

Investeringsregnskapet for kommunen og foretakene viser samlede investeringer på i alt 272,8 
mill. kroner, mot regulert budsjett på 315,5 mill. kroner. Det er fortsatt noe etterslep på 
gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter særlig knyttet til teknisk sektor.  

Investeringsregnskapene for Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF er avsluttet i 
balanse.  

Revisjonsberetninger  

Revisjonsberetninger for Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF er 
mottatt og ligger vedlagt saken.  

 

 

Arendal 20. april 2018  

Harald Danielsen 

rådmann 
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Innledning 
Hovedbudskapet i årsberetning og årsrapport for 2017 er at det 
ble gjennomført svært mye godt arbeid til beste for innbyggere, 
næringsliv og besøkende innenfor den samlede ressursramme 
som var til rådighet. 

For Arendal som lokalsamfunn er det positivt å registrere at 
arbeidsledigheten har gått ned for alle grupper. Selv om 
ledigheten fortsatt er relativt høy, er det flere grunner til å se 
optimistisk på de nærmeste årene. Mange bedrifter melder om 
positiv utvikling, bygging av ny E-18 til Tvedestrand med 
tilførselsveger går for fullt, planlegging av nye adkomstveger til 
både flyplassen på Gullknapp og Eydehavn havn er godt i gang, 
kommunens arbeid med å sikre nye arealer for næringsarealer er 
kommet flere steg videre og næringsplanen bystyret vedtok i 2017 
gir et godt grunnlag for systematisk næringsarbeid framover. 

Av enkeltsaker som, etter svært mange års arbeid med ulike 
alternativer, har funnet sin løsning i 2017 er hvor og hvordan 
øvingslokaler og lokaler til kulturskolen skal løses. 

Bygging av ny skole på Roligheden er igangsatt i 2017 til stor glede for befolkningen på Tromøy. 

Selv om regnskapet for 2017 er gjort opp med positiv balanse bedre enn vedtatt budsjett, viser 
nærmere gjennomgang av tallene at resultatet burde vært bedre. Kommunen har fått betydelig 
større inntekter enn forventet, og dersom driften hadde vært innenfor opprinnelig utgiftsramme ville 
resultatet vært betydelig bedre. Utgiftene til variabel lønn, vikar, ekstrahjelp og overtid, viser 
betydelige overskridelser sammenliknet med planlagt nivå. Dette representerer en 
styringsutfordring som vil prege det løpende arbeid i flere av kommunens resultatenheter i 2018. 

Det er videre slik at selv om kommunen har merinntekter fra skatt og rammetilskudd i 2017, ligger 
kommunens inntekter målt pr. innbygger fortsatt på lavere nivå enn både sammenliknbare 
kommuner, Aust – Agder kommunene og landet som sådan. Dette er en direkte konsekvens av at 
kommunen har innbyggere med lav sysselsettingsandel, høy uføregrad og lav gjennomsnittlig 
skattbar inntekt. Med inntekter fra skatt og rammetilskudd på nivå med landsgjennomsnittet for 
sammenliknbare kommuner ville Arendal kommune hatt i overkant av 33 mill. kroner mer i 2017, 
hvis kommunen hadde vært på nivå med gjennomsnittet i Aust- Agder ville kommunens inntekter 
vært ca. 64 mill. kroner større i 2017. 

Befolkningsutviklingen i 2017 viser både fødselsoverskudd og netto innflytting, men samlet vekst 
var bare 69 personer. Dette er bekymringsfullt lavt og tilsier at fokus på befolkningsvekst framover. 
Nærmere analyser av befolkningsvekstens sammensetning viser nedgang både for de yngste 
aldersgruppene og for aldersgruppene i yrkesaktiv alder. 

 

 

Arendal 22/3- 2018 

Harald Danielsen 

rådmann 
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1 Konsernregnskap 

Arendal kommune har store deler av sin virksomhet organisert i kommunale foretak. Sammen med 
kommunen utgjør Arendal havnevesen KF og Arendal eiendom KF Arendal kommune konsern. 

Tabellen under viser samlet resultat for 2017 for Arendal kommune konsern. 

Konto Konsernregnskap 2017 
Regulert konsernbudsjett 

2017 
Konsernregnskap 2016 

Sum driftsinntekter  -3 542 508 748   -3 378 709 819  -3 394 295 605,11 

Sum driftsutgifter  3 476 058 722   3 354 464 801  3 282 431 237,51 

Brutto driftsresultat  -66 450 026   -24 245 018  -111 864 367,60 

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner 

 167 316 898   170 325 000  158 990 462,86 

Motpost avskrivninger  -162 083 585   -162 083 585  -152 955 456,86 

Netto driftsresultat  -61 216 713   -16 003 603  -105 829 361,60 

Sum bruk av 
avsetninger 

 -95 661 153   -85 753 982  -58 159 456,05 

Sum avsetninger  136 884 739   101 757 585  93 216 404,08 

Regnskapsmessig 
mer-
forbruk/mindreforbruk 

 -19 993 127   -  -70 772 413,57 

Figur 1: Sammendrag resultater Arendal kommune konsern 

Konserntallene tar utgangspunkt i økonomisk oversikt drift korrigert for interne overføringer mellom 
kommunen og foretakene. 

Tabellen viser et samlet mindreforbruk for konsernet på ca. 20,0 mill. kroner som fordeler seg slik: 

 Arendal kommune: 16,4 mill. kroner 
 Arendal eiendom KF: 3,6 mill. kroner.  
 Mindreforbruk for Arendal havnevesen KF er allerede avsatt til disposisjonsfond og er 

ca. 0,1 mill. kroner. 

Konserntallene i tabellen gir et netto driftsresultat på 1,73 %. Vedtatt måltall er 1,75 %, dvs. 
resultatet for konsernet er nesten oppnådd. I regulert budsjett var det lagt opp til et netto 
driftsresultat på 0,47 %. Resultatet er likevel svakere enn 2016, hvor netto driftsresultatet for 
Arendal konsern var på hele 3,12 %. 

Både driftsutgifter og driftsinntekter er høyere enn budsjettert, men det er i første rekke 
merinntekter som bidrar til økt netto driftsresultat. 

Det er bystyret som skal vedta disponering av mindreforbruket. Dette kan avsettes til fond til 
senere bruk, kan vedtas som en styrking av 2018 eller benyttes til ekstraordinær nedbetaling av 
gjeld. 

I saken om årsberetning og regnskap foreslår rådmannen følgende disponering av mindreforbruk: 

 Mindreforbruk Arendal kommune fordeles til enheter med mindreforbruk samt avsettes til 
generelt disposisjonsfond. 

 Mindreforbruk Arendal eiendom KF: 3,6 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond til eiendom 
 Mindreforbruk Arendal havnevesen KF: 0,1 mill. kroner er allerede avsatt til 

disposisjonsfond havn. 
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2 Årsberetning Arendal kommune 

I det følgende er det gitt kommentarer til regnskapet for Arendal kommune for 2017. Som nevnt 
ligger regnskapet bak i heftet med oversikter og noter. Deretter følger årsberetning og regnskap for 
de to foretakene. 

2.1 Driftsregnskapet 

Under følger en vurdering av driftsregnskapet til Arendal kommune, og vurderinger knyttet til 
obligatoriske oversikter. 

Skjema 1A viser Arendal kommunes finansiering, og midler som kan nyttes til driftsformål. 

Tall i 1000 kr Regnskap 2017 
Regulert budsjett 

2017 
Oppr. budsjett 

2017 
Regnskap 2016 

Sum frie disponible inntekter -2 587 901 -2 548 020  -2 513 572  -2 460 471 

Netto finansinntekter/-utgifter 103 064 106 595  105 831  96 239 

Netto avsetninger -10 304 -23 989  -5 467  28 661 

Overført til 
investeringsregnskapet 

40 221 35 472  10 252  4 896 

Til fordeling drift -2 454 920 -2 429 942 -2 402 956 -2 330 675 

Korreksjoner for gen. 
statstilskudd mv 

142 600 145 014  139 253  163 500 

Korr. til fordeling drift -2 312 320 -2 284 927 -2 263 703 -2 097 455 

Sum fordelt til drift (fra skjema 
1B) 

2 295 897 2 284 927 2 263 703 2 097 455 

Regnskapsmessig 
merforbruk/ mindreforbruk 

-16 423 0 0 -69 720 

Figur 2: Sammendrag skjema 1A Arendal kommune 

Tabellen over er komprimert i forhold til oversikten i regnskapsdokumentet. 

Regnskapet for Arendal kommune 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 16,4 mill. 
kroner. Dette er 1,35 % av brutto driftsinntekter.  

Frie disponible inntekter 

I gruppen frie disponible inntekter inngår skatt og rammetilskudd, eiendomsskatt, andre skatter og 
generelle statstilskudd. 

Frie inntekter 

Frie inntekter består av både skatteinntekter og av rammetilskudd fra staten. 

Rammetilskuddet baserer seg i hovedsak på et likt beløp pr. innbygger som er utjevnet mellom 
kommunene i forhold til et beregnet utgiftsbehov. I tillegg er skjønnsmidler inkludert, både ordinære 
og prosjektskjønnsmidler. Skatteutjevningen som kompenserer kommuner med lave inntekter fra 
skatt er også en del av rammetilskuddet. 

Arendal kommunes frie disponible inntekter ble på 2 587,9 mill. kroner i 2017, omlag 40 mill. kroner 
over regulert budsjett. Skatteinntektene til Arendal kommune endte 6,1 mill. kroner over budsjettert 
nivå. Sett i forhold til snitt for landet så utgjør dette kun en inntekt på 83 % pr innbygger målt mot 
landssnittet. Inntektsutjevningen bidrar med at Arendal kommune får kompensert «tapet» opp til 
94,4 % av landssnittet. 
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Eiendomsskatt 

Merinntekten vedrørende eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer utgjør 0,8 mill. kroner. 
Det har ikke vært foretatt omtaksering eller økning av eiendommenes takstverdi ved 
kontorjustering i 2017. En slik justering kan ikke gjennomføres før i 2020 etter et politisk vedtak. 

Andre inntekter 

I frie disponible inntekter inngår også statstilskudd inntektsført på den enkelte enhet. Her endte 
kommunen med 13 mill. kroner i merinntekt i forhold til budsjettert nivå. Merinntekten knytter seg 
hovedsakelig til flyktningeområdet. 

Netto finansinntekter/-utgifter 

Netto finansinntekter/-utgifter viser et resultat på 3,5 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette knytter 
seg hovedsakelig til merinntekter på renter av kontantbeholdning (2,5 mill. kroner) og utbytte fra P-
hus Vest AS (0,5 mill. kroner). Utbytte fra Agder Energi AS er inntektsført med 38,5 mill. kroner og 
fra Agder Renovasjon 0,6 mill. kroner. Renteutgifter og avdrag er holdt innenfor budsjettert beløp. 
Minimumsavdrag er betalt i henhold til kommunelovens regler med 106 mill. kroner. 
Minimumsavdraget øker i takt med kommunens investeringer framover. 

Netto avsetninger 

Netto avsetninger viser at det er brukt 10,3 mill. kroner mer av avsetninger enn det er avsatt i 
2017. Det var budsjettert med en netto bruk av avsetning med totalt 24 mill. kroner. I forhold til 
budsjett er det således brukt 13,7 mill. kroner mindre av avsetningene. I henhold til budsjett er det 
regnskapsført 69,7 mill. kroner som bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk. Det er 
avsatt 22,0 mill. kroner mer til bundne fond enn budsjettert. Dette er avsetninger som er knyttet til 
direkteformål som det skal rapporteres på, og hvor giver har gitt føringer for tilbakebetaling dersom 
ikke tilskuddet blir brukt til det konkrete formålet. Det er brukt 9,3 mill. kroner mer enn budsjettert 
av bundne avsetninger. 

Det er overført til investeringsregnskapet 40,2 mill. kroner i 2017. I beløpet inngår blant annet 
avsetning av utbytte fra Agder Energi AS med 8,7 mill. kroner, 20 mill. kroner til nedbetaling av 
ekstraord. avdrag på lån i henhold til regnskapssaken 2016 og egenkapitaltilskudd KLP med 1 mill. 
kroner. I tillegg 3,2 mill. kroner vedr. investeringer på Vitensenteret. Resten er overføringer som i 
henhold til forskrift skal føres i investeringsregnskapet. 

Korreksjoner 

Skjema 1A er ikke entydig definert i forskriftene. Med utgangspunkt i kommunens bruk av enhet 
1102 (felles utgifter og inntekter) for budsjettering/ regnskapsføring av generelle inntekts- og 
utgiftsposter slik det kommer til uttrykk i skjema 1A, er det nødvendig å legge inn en korreksjon i 
skjemaet. Denne korreksjonen omfatter på den ene siden noen poster som inngår i enhet 1102, 
men som ikke skal med i skjema 1A som blant annet avskrivninger, salgsinntekter og refusjoner. 
Disse postene reduserer totalt beløp som kan fordeles til driften med 11,1 mill. kroner. 

Videre er tatt med korreksjoner for beløp som inngår i skjema 1A, men som også er regnskapsført 
på alle enhetene (unntatt enhet 1102) og dermed fremkommer i skjema 1B. Dette gjelder renter, 
avsetning/bruk av fond, overføring til investeringsregnskapet og andre statlige overføringer. Disse 
postene utgjør 153,7 mill. Netto utgjør korreksjonsposten 142,6 mill. kroner. 
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Driftsutgifter pr tjenesteområde 

Skjema 1B i regnskapsdokumentet viser enhetenes budsjettrammer mot enhetenes regnskap, og 
avviket måles som mindre-/merforbruk per enhet. Tabellen under er et sammendrag av skjema 1B, 
og viser fordelingen innen de ulike tjenesteområdene. 

Tall i 1000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 
Oppr. budsjett 

2017 
Regnskap 2016 

Administrasjon og fellesutgifter  420 232   428 826   427 291  374 203 

Pedagogiske tjenester  788 077   790 989   786 414  752 007 

Helse og Levekår  930 929   903 883   892 973  833 590 

Kultur og samfunnsutvikling  156 659   161 229   157 025  137 655 

Sum  2 295 897   2 284 927   2 263 703  2 097 455 

Figur 3: Oppsummert drift pr sektor, sammenstilt skjema 1B 

Samlet har kommunens driftsenheter et merforbruk på ca. 11 mill. kroner. 

Enhetene har totalt et merforbruk på brutto lønn på ca. 59,8 mill. kroner (lønn og sosiale utgifter). 
Dette gir et negativt avvik på ca. 3,1 % i forhold til budsjett. Korrigert for sykelønnsrefusjon (netto 
lønn) er merforbruket 32,0 mill. kroner, og dette gir et avvik på 1,7 % i forhold til budsjett. I tillegg til 
lønn har også enhetene merforbruk på de øvrige driftsutgiftene med 86,2 mill. kroner i forhold til 
budsjett. 

Merutgifter veies i stor grad opp av merinntekter på andre posten og utgjør ca. 135,0 mill. kroner 
(inkl. sykelønnsrefusjon). Dette fordeler seg over alle inntektspostene, der merinntekt knyttet til 
refusjon er den høyeste. 

Av kommunens 40 enheter har 25 enheter et mindreforbruk i forhold til vedtatt nettoramme for 
2017, mens 12 enheter har et merforbruk. De øvrige enhetene er i balanse. Det er særlig i 
sektoren helse og levekår at enheter har hatt merforbruk. Dette gjenspeiles i tabellen over som 
viser et merforbruk innen sektoren på 27 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett. Avviket har vært 
drøftet i tertialrapporter og det har vært iverksatt tiltak (se enhetenes egne rapporter). 

Innen de øvrige sektorene er det mindreforbruk på totalt 16,1 mill. kroner, dette fordeler seg med 
8,6 mill. kroner innen administrasjon og fellesutgifter, 4,6 mill. kroner innen kultur og 
samfunnsutvikling og 2,9 mill. kroner innen pedagogiske tjenester. 

Lønnsavsetning 

Enhetenes driftsrammer er kompensert forløpende for virkning av lønnsoppgjør i 2017. Det var 
avsatt ca. 23,3 mill. kroner i regulert budsjett i sentral lønnsavsetning til fordeling. Totalt ble 
enhetene kompensert med 20,6 mill. kroner. Dette medfører ubrukte midler i lønnsavsetning på 2,7 
mill. kroner. Midlene inngår i resultatet på enhet 1101 Rådmannen med staber. 

Pensjon 

Kommunen er medlem i og betaler premier til tre ulike pensjonskasser: Arendal kommunale 
pensjonskasse, Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Kommunens samlede 
utgifter til pensjon var tilnærmet i balanse ved årets slutt, med kun et lite merforbruk på 0,7 mill. 
kroner. Tabellen under viser de mest sentrale postene. 

Sentrale pensjonsposter inkl. 
arbeidsgiveravgift (tall i tusen kroner) 

Regnskap 2017 
Regulert budsjett 

2017 
Avvik 

Premieavvik (SPK, KLP og AKP) -19 223 -38 760 19 537 

Amortisering premieavvik 35 296 35 327 -31 

Reguleringspremie AKP 6 339 17 115 -10 776 

Oppgjør løpende premier balansen (SPK, 
KLP og AKP) 

-16 459 -10 024 -6 435 

Figur 4: Kostander pensjon og avvik ift budsjettert nivå 
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Premieavviket ble ca. 19,5 mill. kroner lavere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Dette har 
sammenheng med lavere reguleringspremie enn forutsatt og positivt oppgjør fra balansen på 
løpende premie. Amortisering premieavvik ble justert i 1. tertial og er derfor i balanse. 

Reguleringspremien for AKP ble ca. 6,3 mill. kroner. Dette var ca. 10,8 mill. kroner lavere enn 
forutsatt i opprinnelig budsjett. 

Oppgjøret fra balansen er differansen mellom det som trekkes inn fra enhetene og de ansatte, og 
det kommunen faktisk betaler i løpende premier. For KLP ble faktisk betalt premie betydelig lavere 
enn budsjettert grunnet lavere reguleringspremie og høyere bruk av premiefond. For SPK var 
premiesatsen i tråd med budsjettert premie. For egen kasse (AKP) ble faktisk innbetalt premie 
lavere enn vedtatt sats la til grunn (budsjett). I sum gav dette et positiv avvik på 6,4 mill. kroner.  

I tillegg til postene i tabellen er det et mindreforbruk på kostnader knyttet til AFP (kun AKP) på 
ca. 1,7 mill. kroner (egen budsjettpost). 

Økonomisk oversikt drift 

Økonomisk oversikt drift viser brutto og netto driftsresultat og regnskapsmessig merforbruk eller 
mindreforbruk. 

Tall i 1000 kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 
Oppr. budsjett 

2017 
Regnskap 2016 

Sum driftsinntekter - 3 432 698  - 3 291 285  - 3 220 338  - 3 293 717 

Sum driftsutgifter  3 441 348   3 331 645   3 264 479  3 250 757 

Brutto driftsresultat  8 650   40 360   44 141  - 42 960 

Eksterne finansinntekter - 195 574  - 192 468  - 192 168  - 198 185 

Eksterne finansutgifter  227 266   227 307   226 242  222 219 

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner 

 31 692   34 839   34 074  24 034 

Motpost avskrivninger - 86 682  - 86 682  - 83 000  - 84 351 

Netto driftsresultat - 46 340  - 11 483  - 4 785  - 103 277 

Bruk av avsetninger - 94 609  - 84 702  - 13 144  - 57 638 

Avsetninger  124 526   96 185   17 929  91 195 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 

- 16 423    - 69 720 

Figur 5: Økonomisk oversikt drift, Arendal kommune 

Oversikt over driftsinntekter 

 

Figur 6: Oversikt driftsinntekter 

Figuren viser hvilke inntektstyper kommunen har, og hvordan de fordeler seg. Skatt og 
rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjør 67 % av de totale driftsinntektene. 
Overføringer med krav til motytelse er for eksempel sykelønnsrefusjon, momskompensasjon og 
andre refusjoner fra staten. 

3 %
9 %

12 %

34 %
6 %

33 %

3 %

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse

Rammetilskudd
Statlige og andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt og andre skatter



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsberetning med regnskap 2017

Årsberetning 2017 10(96) 

Oversikt over driftsutgifter 

 

Figur 7: oversikt driftsutgifter 

Figuren viser hvordan kommunens driftsutgifter fordeler seg. Som det framgår av figuren er det 
lønn og sosiale utgifter som utgjør den største andelen av kommunens totale driftsutgifter med 
59 %. Kjøp av varer og tjenester utgjør 34 % av driftsutgiftene. Overføringer utgjør 7 % 
(overføringer og tilskudd til private, organisasjoner mv). 

Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat er negativt med 8,7 mill. kroner. Dette er likevel en forbedring i forhold til 
regulert budsjett hvor brutto driftsresultat er negativt med 40,4 mill. kroner. Brutto driftsinntekter 
økte på alle hovedposter, i sum 141,4 mill. kroner. De største økningene er først og fremst knyttet 
til refusjoner, statlige overføringer og rammetilskudd (skatteutjevningen). Brutto driftsutgifter økte 
med 109,7 mill. kroner. Av dette utgjør lønn og sosial utgifter ca. 60,5 mill. kroner. Som det framgår 
av tabellen øker driftsinntektene mer enn driftsutgiftene, og gir en positiv forbedring av resultatet 
på 31,7 mill. kroner. 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat for 2017 ble positivt med 46,3 mill. kroner. I prosent utgjør dette 1,35 % av 
driftsinntektene for Arendal kommune. I regulert budsjett var det lagt opp til et netto driftsresultat på 
0,35 %. 

Regnskapsmessig mindreforbruk 

I bystyrets siste justering av budsjett 2017 var det lagt opp til et mindreforbruk for 2017 på 11 mill. 
kroner. Regnskapet viser en betydelig forbedring og endte på 16,4 mill. kroner. 

Rådmannen anbefaler følgende disponering av mindreforbruket: 

 Avsetning til enheter med mindreforbruk: i alt 9 287 300 kroner 
 Avsetning til disposisjonsfond renter: 7 135 510 kroner 
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Enheter med mindreforbruk 

Enhets
nr 

Enhet Forslag avsetning 

1101 Rådmann m/staber 1 000 000 

1202 Kulturenheten 346 400 

1203 Brann 79 500 

1204 Innovasjon og kompetanse 401 700 

1205 Vitensenteret 7 600 

1206 Arendal voksenopplæring 1 000 000 

1301 Levekår 630 800 

1309 Enslige mindreårige 1 000 000 

1402 Spesialpedagogiske tjenester 568 600 

1410 Birkenlund skole 90 500 

1411 Asdal skole 1 000 000 

1412 Stuenes skole 219 700 

1413 Nedenes skole 256 600 

1414 Stinta skole 113 600 

1416 Hisøy skole 336 100 

1417 Eydehavn skole 406 800 

1419 Moltemyr skole 100 000 

1422 Rykene – skole 393 800 

1424 Strømmen oppvekstsenter 323 000 

1450 Tromøy barnehagene 110 200 

1451 Hisøy barnehageenhet 87 400 

1452 Barnehager sentrum øst 24 700 

1453 Stinta barnehageenhet 392 800 

1454 Jovannslia barnehageenhet 144 900 

1501 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder 252 600 

 Sum enheter 9 287 300 

Figur 8: Enheter med mindreforbruk ift vedtatt ramme 2017 

Rådmannen anbefaler at enheter med mindreforbruk kan avsette midler til disposisjonsfond iht. 
tabellen over. Dette er i tråd med vedtak av årshjulet fra 2017. Grunnlaget for avsetningen er at de 
første 200.000 kroner avsettes, og deretter 50 % av overskytende. For enheter med store 
mindreforbruk blir beløpet justert til maksimum 1 mill. kroner. For interkommunale enheter og 
Vitensenteret er mindreforbruket avsatt i sin helhet ettersom disse har inntekter fra flere 
kommuner. Midler på disposisjonsfond skal nyttes innenfor tjenesten og til uforutsette kostnader. 

Enheter med mindreforbruk foreslås ikke å trekkes. Enheter som har store overskridelser i 2017 
har en utfordring i 2018 med å ta ned aktiviteten til å drive innenfor vedtatt ramme. Det blir da 
svært vanskelig også å få et trekk i rammen på toppen av utfordringen som dras med fra 2017. 
Status og tiltak blir drøftet i årets tertialrapporter. 

Det resterende overskuddet foreslås avsatt til et felles disposisjonsfond.  
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2.2 Investeringsregnskapet 

Tall i kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 
Oppr. budsjett 

2017 
Regnskap 2016 

Årets finansieringsbehov 600 808 860 585 508 834 309 202 500 485 696 319 

Sum ekstern finansiering -496 926 607 -546 836 894 -297 150 500 -471 501 265 

Sum finansiering -571 599 312 -585 508 834 -309 202 500 -485 696 319 

Udekket/udisponert 29 209 548 0 0 0 

Figur 9: Investeringsregnskapet, skjema 2A, sammenstilt 

Årets finansieringsbehov 

Årets finansieringsbehov består hovedsakelig av anleggsmidler på 272,8 mill. kroner, utlån og 
forskutteringer på 223,8 mill. kroner, avdrag lån på 65.9 mill. kroner og avsetninger på 35,6 mill. 
kroner. Opprinnelig budsjett er bystyrets vedtak for året 2017. I regulert budsjett er restbudsjettet 
av tidligere års vedtatte prosjekter som ikke er avsluttet lag til. 

Regnskapet viser at investeringer i anleggsmidler er 95,3 mill. kroner høyere enn opprinnelig 
budsjett og 42,7 mill. kroner lavere en regulert budsjett. Investeringene har vært vesentlig høyere 
enn budsjettert nivå som følge av større aktivitet spesielt innenfor teknisk sektor (VA). I tillegg har 
det vært enkeltprosjekter med betydelig merforbruk enn budsjettert. 

Utlån er 105 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette som følge av vedtatte endringer hvor ramme 
for startlån økte med 50 mill. kroner og økt utlån til AE med blant annet 32 mill. kroner som følge 
av merforbruk i 2016. Opprinnelig budsjett for startlån i 2017 var 50 mill. kroner, men prosjektet 
«Fra leie til eie» har avdekt et stort behov for finansiering av boliger til vanskeligstilte. Bystyret 
vedtok i 2017 å øke budsjettet med 50 mill. kroner for å dekke opp behovet. 

Avdrag på lån er 23,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. 20 mill. kroner av dette er bystyrets 
vedtak fra mai 2017 om bruk av udisponerte midler i regnskapssaken til ekstraordinært avdrag. I 
tillegg er avsetningene 33,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er overført 24,5 mill. kroner til 
bundne investeringsfond hvor 15,5 mill. kroner er startlån, 6,9 mill. kroner er Vitensenteret og 2 er 
avsatt til P-Hus Tyholmen (i henhold til bystyrets vedtak for 1. tertial 2017). 

Som en konsekvens av avvikene så er finansieringsbehovet for 2017 15,3 mill. kroner høyer enn 
regulert budsjett. 

Sum ekstern finansiering 

Sum ekstern finansiering er 49,9 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Hovedpostene er bruk av 
lånemidler som er 78,9 mill. mill. kroner lavere enn budsjettert som følge av 
prosjektgjennomføringen hvor det er forsinkelser i framdriften. Det er også 13,8 mill. kroner mindre 
i tilskudd enn budsjettert som følge av manglende statlige overføringer som f.eks. spillemidler. 
Disse kommer først når prosjektregnskapene er klare. For mottatte avdrag på utlån og refusjoner 
er det 37 mill. kroner i merinntekt enn budsjettert. Hovedposten er mottatte ordinære og 
ekstraordinære avdrag på startlån som er 26,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er 
budsjettert for lavt nivå på mottatte avdrag på startlån i forhold til lånevolum.  

Sum finansiering 

I tillegg til ekstern finansiering så er sum finansiering ved overføringer fra driftsregnskapet på 40,2 
mill. kroner og bruk av avsetninger på 34,5 mill. kroner. 

Årets investeringsregnskap viser en underdekning på 29,2 mill. kroner. Det er enkeltprosjekter som 
har et betydelig merforbruk samt at det er inntekter fra spillemidler som ikke har kommet inn i 
henhold til budsjettet (se Økonomisk oversikt investering nedenfor). Inntektene kommer på et mye 
senere tidspunkt enn det som er budsjettert noe som fører til for lavt opptak av lån for å 
mellomfinansiere dette. 
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Investeringer fordelt på tjenesteområdene 

Tjenesteområde Regnskap 2017 
Oppr. budsjett 

2017 
Reg budsjett 

2017 
Regnskap 2016 

IKT 4 590 598 4 368 750 6 563 767 4 293 411 

Brann 2 466 945 2 900 000 4 727 343 2 763 869 

Kultur 75 144 477 50 050 000 82 635 028 9 978 980 

Omsorg 3 001 929 2 850 000 3 294 328 2 604 012 

VA (Vann og avløp) 154 790 478 85 500 000 180 465 628 106 385 080 

Infrastruktur for øvrig 26 267 760 13 943 750 26 025 155 51 932 674 

Kunnskapshavna 25 485 0 -195 123 510 664 

Diverse 6 538 943 17 850 000 11 970 248 4 489 617 

Sum 272 826 615 177 462 500 315 486 374 182 958 305 

Figur 10: Investeringer 2017 fordelt på tjenesteområde, sammenstilt skjema 2B 

Prosjektoversikten i skjema 2 B i regnskapsdokumentet gir en detaljert oversikt over hvilke 
investeringsprosjekt som har vært under arbeid i 2017 i Arendal kommune. I opprinnelig budsjett 
var det avsatt 177,5 mill. kroner. Investeringsprosjekter fra tidligere år er lagt til i regulert budsjett 
2017 sammen med nye prosjekter vedtatt i løpet av året. 

Regnskapet viser at volumet på investeringene er 95,3 mill. kroner høyere enn opprinnelig 
budsjett. Bakgrunnen er at i tillegg til endringer av budsjettet i løpet av 2017 så er tidligere års 
restbudsjett overført til 2017 slik at regulert budsjett er på 315,5 mill. kroner. Investeringene i VA er 
69,3 mill. kroner høyrer enn opprinnelig budsjett som følge av en høy aktivitet. Restbudsjettet VA 
overførte til fra 2016 til 2017 var på 95 mill. kroner. Det er ved utløpet av 2017 nå nede til 25,7 mill. 
kroner.  

Det understrekes at de største investeringsprosjektene som bystyret vedtar knytter seg til 
formålsbygg og er derfor inkludert i regnskapet til Arendal eiendom KF. 

Økonomisk oversikt investering 

Tall i kr Regnskap 2017 
Reg. budsjett 

2017 
Oppr. budsjett 

2017 
Regnskap 2016 

Sum inntekter -58 762 022 -61 456 950 -31 292 500 -35 581 658 

Sum utgifter 272 816 820 315 486 374 177 462 500 182 958 305 

Sum finansieringstransaksjoner 327 982 249 270 022 460 131 740 000 302 738 014 

Finansieringsbehov 542 018 547 524 051 884 277 910 000 450 114 661 

Sum finansiering -512 837 290 -524 051 884 -277 910 000 -450 114 661 

Udekket/udisponert -29 209 548 0 0 0 

Figur 11: Økonomisk oversikt investering 

Økonomisk oversikt investering viser hvilke investeringsinntekter og – utgifter kommunen har hatt. 
Budsjettskjemaet inngår ikke i bystyrets vedtak, men blir utarbeidet av rådmannen på basis av 
bystyrets vedtak knyttet til skjema 2 A og 2 B. 

Sum inntekter viser hvilke investeringsinntekter som er oppnådd i løpet av året. Regnskapet viser 
en inntekt på 58,8 mill. kroner som er 2,8 mill. kroner lavere enn budsjett. De er 11,3 mill. kroner i 
økte inntekter fra overføringer og kompensasjon enn budsjettert. Det er budsjetter 13,7 mill. kroner 
i statlige overføringer som ikke har kommet inn. Dette er blant annet manglende spillemidler som 
nevnt i avsnitt ovenfor. 

Sum utgifter er regnskapsført med 272,8 mill. kroner mot budsjettert 315,5 mill. kroner. Som 
tidligere år så skyldes dette i hovedsak framdrift av diverse investeringsprosjekter som er forsinket 
eller utsatt oppstart. 
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Sum finansieringstransaksjoner gjelder primært avdrag på lån og utlån til de to kommunale 
foretakene samt videre utlån av startlån fra Husbanken. 

Totalt finansieringsbehov er regnskapsført med 542 mill. kroner mot budsjett på 524,1 mill. kroner. 
Bruk av lån og mottatte avdrag balanserer ikke investeringsregnskapet. Det er en underdekning på 
29,2 mill. kroner. Det er brukt mindre lån enn budsjettert men det er manglende inntekter 
(spillemidler og andre statlige overføringer) på 13,7 mill. kroner, utbetaling av startlån er 15,9 mill. 
kroner høyere enn rammen for 2017, Barbu park har et overforbruk på 12,4 mill. kroner og Bjønnes 
stadion har et overforbruk ved utgangen av 2017 på 11,6 mill. kroner. I tillegg til flere mindre beløp 
så medfører det til at kommunen har en underdekning på investeringsregnskapet for 2017. 
Kommunens andel av overforbruket på Bjønnes er 50 %. Avtalen med Norac innebærer at 
kommunen får dekt resterende 50 % over en 15 års periode.  

Bystyret har vedtatt en låneramme uten VA og Arendal havnevesen KF for investeringslån på 
2 800 mill. kroner. Ved utgangen av 2017 var investeringslånene på 2 770,9 mill. kroner, 29,1 mill. 
kroner under handlingsregelen. 

2.3 Balanseregnskapet 

Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utløpet av 
regnskapsåret. Fullstendig balanseregnskap er tatt med i del 2 i årsberetningen. I tabellen under 
vises balansens hovedtall: 

Konto Konto Regnskap 2017 Regnskap 2016 

LN01 Anleggsmidler (A) 8 318 686 463 7 938 590 165 

LN07 Omløpsmidler (B) 667 194 533 708 021 877 

LN14 Sum eiendeler (A+B) 8 985 880 995 8 646 612 041 

LN15 Egenkapital (C) -313 907 328 -323 828 513 

LN26 Langsiktig gjeld (D) -8 172 991 320 -7 826 796 882 

LN31 Kortsiktig gjeld (E) -498 982 347 -495 986 646 

LN35 Sum gjeld og egenkapital (C + D + E) -8 985 880 995 -8 646 612 041 

Figur 12: Balanseregnskapet 2017 

Eiendeler 

Kommunens eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler. I anleggsmidlene plasseres 
eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Anleggsmidlene er vurdert til 
anskaffelseskost. I omløpsmidlene plasseres kortsiktige midler/ fordringer som forfaller under et år 
fram i tid. 

I anleggsmidlene inngår langsiktige eiendeler som bygninger, faste eiendommer og driftsmidler. 
Også pensjonsmidlene, utlån av startlån, utlån til kommunens to foretak og aksjer inngår i denne 
kategorien. I omløpsmidlene ligger blant annet kontantbeholdningen, kortsiktige fordringer og 
premieavvik. Sum eiendeler har økt med 339,2 mill. kroner fra 2016 til 2017. Den største økningen 
er knyttet til pensjonsmidlene. Her utgjør økningen 212,2 mill. kroner. Pensjonsmidlene sikrer at 
kommunen har dekning for opptjente pensjonsrettigheter for sine ansatte til enhver tid. Verdien av 
faste eiendommer og anlegg er økt med 87,9 mill. kroner. Denne økningen følger av aktivering av 
avslutta investeringsprosjekter fratrukket avskrivninger. Utlån av startlån er økt med 58,1 mill. 
kroner. Udekket i investeringsregnskapet utgjør 29,2 mill. kroner. Dette fremkommer på grunn av 
merforbruk på enkelte prosjekter. 

Gjeld 

Kommunens gjeld har en langsiktig og kortsiktig del. Den langsiktige gjelda har økt med 346,2 mill. 
kroner fra 2016 til 2017. I dette beløpet inngår pensjonsforpliktelser som har økt med 155,5 mill. 
kroner. Pensjonsforpliktelsen er nåverdien av fremtidige pensjonsutbetalinger som er opptjent av 
de ansatte pr 31.12. i regnskapsåret. I langsiktig gjeld inngår kommunens låneopptak. Kortsiktig 



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsberetning med regnskap 2017

Årsberetning 2017 15(96) 

gjeld har økt med 3 mill. kroner. 

Kommunens lånegjeld er videre drøftet under finansforvaltningen. 

Egenkapital 

Netto egenkapital er redusert med 9,9 mill. kroner. Kommunens samlede disposisjonsfond beløper 
seg til 118,8 mill. kroner ved utgangen av 2017. Det er 55,6 mill. kroner mer enn i 2016. 
Bystyrevedtaket vedr. behandling av årsregnskap 2016 er fulgt opp i 2017 og disposisjonsfondene 
er økt i henhold til vedtaket. Pr. 31.12. utgjør disposisjonsfondet knyttet til pensjon 68,6 mill. 
kroner, disposisjonsfond renter utgjør 23,5 mill. kroner. Resten av fondene er fordelt på 
kommunens ulike enheter.  

En aktuell indikator er å beregne disposisjonsfond i % av driftsinntekter. Denne indikatoren viser 
om kommunen har evne til å tåle uforutsette utgifter og svikt i skatteinntektene, og er anbefalt til å 
være minst på 10 %. Etter regnskap 2017 har Arendal en avsetning som tilsvarer 3,5 % av brutto 
driftsinntekter.  

Saldo på bundne driftsfond er 59,2 mill. kroner. Dette er midler som er knyttet direkte opp mot 
bestemte formål. Dette er 3,3 mill. kroner mer enn i 2016.  

I egenkapitalen inngår også regnskapsmessig mindreforbruk som i 2017 beløper seg til 16,4 mill. 
kroner (mot 64,7 mill. kroner i 2016). 

Fondsbeholdning (1000 kr) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Disposisjonsfond 118 851 63 214 82 844 8 669 13 191 19 937 

Bundne driftsfond u/selvkost 57 157 50 133 42 885 41 952 45 065 42 359 

Bundne selvkostfond 2 024 5 767 16 651 30 213 43 761 33 167 

Ubundne investeringsfond 7 486 30 376 32 123 16 422 37 450 27 636 

Bundne investeringsfond 30 891 6 363 8 950 10 184 7 329 5 433 

Sum 216 409 155 853 183 453 107 440 146 796 128 532 

Figur 13: Oversikt status fond Arendal kommune, utvikling siste år 

Selvkostfond 

Det var i 2016 så store underskudd på områdene vann og avløp at alle midlene på 
selvkostfondene måtte hentes inn. Resten av underskuddene ble regnskapsført på memoriakonto 
for fremførbart underskudd, og midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes inn ved 
fremtidige overskudd på tjenestene.  

Det ble i 2017 startet et arbeid for å dekke inn disse og fylle opp fondene til et minimumsnivå over 
de neste årene. I 2017 ble det igjen et underskudd på vann med 0,4 mill. kroner og balanseført 
underskudd for vann økte dermed til 1,3 mill. kroner. Resultatet for avløp ble i 2017 et overskudd 
på 3,8 mill. kroner. Dette reduserte det fremførbare underskuddet fra 5,6 til 1,8 mill. kroner.  

Området renovasjon har hatt utfordringer i 2017 på grunn av høye kostnader til Agder Renovasjon 
IKS. Utgiftene utgjør 95 % av de totale kostnadene for renovasjon i Arendal kommune. Økningen 
skyldes at AR IKS har hatt underskudd på fond som kommunen måtte være med å dekke opp. 
Dette resulterte i avvik fra budsjettert beløp, og resultatet er et fremførbart underskudd på 2,3 mill. 
kroner. 

Området slam har også hatt et negativt resultat i 2017 på 1,4 mill. kroner. Saldo på fondet er etter 
dette 2,0 mill. kroner. 

Arbeidskapital 

I arbeidskapitalen inngår de mest likvide midler som kommunen trenger til sin løpende drift. 
Regnskapsmessig defineres arbeidskapitalen som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. 
Kommunens arbeidskapital er redusert med 43,8 mill. kroner fra 2016 til 2017.  

I arbeidskapitalen inngår også premieavvik som er en regnskapsteknisk føring (ikke likvide midler). 
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Arbeidskapitalen korrigert for netto premieavvik er 103,2 mill. kroner. Dette er en nedgang på 27,7 
mill. kroner fra 2016. Nedgangen kan knyttes til høyere aktivitet på investeringsområdene og 
høyere utgifter i forhold til inntekter som er kommet inn til kommunen. 

2.4 Gjelds- og finansforvaltning 

Kommunenes reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble justert i 2017 som følge av endringer i 
finansforskriften i den 1. januar 2017. Reglementet regulerer kommunens forvaltning av aktiva og 
passiva. Kommunen har ingen finansielle aktiva ved utløpet av 2017 ut over bankinnskudd. 

Hovedbankavtalen var ute på anbud i 2017 og kommunen valgte å inngå ny avtale med 
Sparebanken Sør. 

Likviditet 

Med unntak av noen dager i medio januar 2017 (før opptak av investeringslånet for 2017) har 
kommunens likviditet vært tilfredsstillende i 2017. Trekkrettighetene i henhold til gjeldende 
bankavtale har ikke vært benyttet i 2017. 

 
Figur 14: Utvikling likviditet 2010-2017 

Likviditeten måles på forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Normalt er det anbefalt at 
likviditetsgrad 1 som måler forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld direkte, skal være 
større enn 2. Likviditetsgrad 2 måler forholdet mellom de mest likvide midlene (kasse og bank) 
målt mot kortsiktig gjeld. Dette forholdet bør være minst 1. 

Figuren over viser utviklingen for de to likviditetsmålene for perioden 2010-2017. Figuren viser at 
kommunens likviditet er godt under de anbefalte nivåene. Om ikke forholdet styrkes så risikerer 
kommunen kortsiktige likviditetsmessige problemer. 

Langsiktig gjeld  

Ved utgangen av 2017 har kommunene en langsiktig gjeld på 8 173 mill. kroner. Denne består av 
langsiktig investeringslån, husbanklån til videre utlån og pensjonsforpliktelser. Tabellen under viser 
endringen i den langsiktige gjelden i 2017 med unntak av pensjonsforpliktelsene. Alle eksterne 
lånemidler hentes inn av kommunen selv. Disse lånes i neste omgang ut til de kommunale 
foretakene i samsvar med vedtatte investeringsbudsjetter. Kommunen mottar også ordinære 
avdrag fra foretakene og håndterer avdrag mot långiverne. 

Tabellen viser også fordelingen av investeringslån på ulike lånekilder. Spesifikasjonen av 
lånekildene vises i note 7 til regnskapet. Strategien med å ha god spredning av långivere og 
lånetyper er videreført. Andel av gjelden finansiert ved sertifikatlån har en liten nedgang, mens 
antall sertifikatlån har økt fra 5 til 6 lån. Bakgrunnen for dette er at et sertifikatlån på 309 mill. 
kroner ble delt opp i to mindre lån. Investeringslånet for 2017 på ble tatt opp i Kommunalbanken til 
2,29 % fastrente for 7 år. 
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Investeringslån (mill. kroner) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kommunalbanken 2 000 1 888 1 779 1 630 1 451 1 609 

Sertifikatlån 865 1 000 1 359 1 596 1 250 1 215 

Obligasjonslån   300 300 882 882 

Finansiell leasing  145     

Sum 2 865 3 033 3 438 3 526 3 583 3 706 

Figur 15: Oversikt investeringslån 

Fordelingen av investeringsgjelden mellom kommunen og de to foretakene er vist i tabellen 
nedenfor. Arendal havnevesen KF har en nedgang i investeringsgjelden mens Arendal eiendom 
KF og kommunen har en økning på henholdsvis 2,4 % og 5,5 %. 

Økt aktivitet for det boligsosiale arbeidet i Arendal har medført at formidlingslån har økt kraftig i 
2017. Prosjektet «Fra leie til eie» har avdekket et stort behov finansiering av boliger til 
vanskeligstilte. Dette førte til høyere utlån enn forutsett ved årets start. Totalt ble det lånt ut 102,7 
mill. kroner i 2017, mot budsjettert 100 mill. kroner. I tillegg ble det lånt ut 12,5 mill. kroner i 2016 
av rammen for 2017. Dette betyr at det er brukt 15,2 mill. kroner av rammen for 2018 ved utgangen 
av 2017. Prosjektet videreføres i 2018 og rådmannen vil drøfte rammen for 2018 i første 
tertialrapport. 

Langsiktig gjeld (1 000 kroner) Regnskap 2017 Regnskap 2016 Endring 2016-2017 

   Beløp % 

Arendal kommune 1 565 141 1 482 937 82 204 5,5 

Arendal eiendom KF 1 986 905 1 940 099 46 806 2,4 

Arendal havnevesen KF 154 297 159 064 -4 767 -3,0 

Formidlingslån 488 590 422 177 66 413 15,7 

Sum 4 194 932 4 004 277 190 655 4,8 

Figur 16: Sum langsiktig gjeld, konsern 

Avdrag 

I følge kommuneloven skal kommunens gjeld avdras med like store årlige avdrag. Avdragene må 
være så store at gjenstående veid løpetid for samlet gjeldsbyrde ikke overstiger veid levetid for 
kommunenes anleggsmidler ved siste årsskifte. Det er videre krevd at mottatte avdrag på utlån 
uavkortet skal gå til nedbetaling av gjeld. 

Sertifikat- og obligasjonslån opptas ordinært uten avdrag. Dette innebærer at avdrag håndteres i 
forhold til løpende lån i Kommunalbanken. 

Det er i utkastet til ny kommunelov foreslått endringer av beregningen av minimumsavdraget. For 
Arendal kommune betyr dette en vesentlig økning av minimumsavdraget. Det ble i 2017 budsjettert 
og betalt inn 20 mill. kroner ekstra i minimumsavdrag som en tilpassing til en eventuell endring av 
beregningsgrunnlaget. Avdraget gir også handlingsrom for nye investeringer innenfor 
handlingsregelen på 2,8 mrd. kroner. 
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Renter 

De lave rentene har fortsatt inn i 2017 med en historisk bunn 20. november med en 3 mnd. NIBOR 
på 0,71 %. I tillegg til lave renter i 2017 så har det vært en historisk lav spread (markedets 
oppfattelse av kredittrisiko) noe som har ført til at norske kommuner har fått svært lave renter på 
finansiering av lån. Kommunen refinansiert to sertifikatlån i august med 2 mnd. til 0,74 % og en 3 
mnd. til 0,785 %. 

Selv om rentemarkedet har falt litt inn i 2017 så har kommunens gjennomsnittsrente vært uendret 
fra 2016 til 2017 på 3,13 %. Bakgrunnen for dette er blant annet at kommunens rentebytteavtaler 
har vært knyttet opp mot flytende 3 mnd. NIBOR rente. Prognosene framover viser at 
gjennomsnittsrenten skal ned siden flere av rentebytteavtalene går ut i 2018 og 2019. I tillegg har 
det blitt tatt opp nye lån med lang rentebinding for å følge kommunens rentestrategi. Kommunens 
reglement for finans- og gjeldsforvaltning skal sørge for en forutsigbar rentekostnad for å unngå at 
rentekostnaden kan gå ut over kommunens faste oppgaver. Figuren nedenfor viser kommunens 
gjennomsnittsrente siden 2003. 

 
Figur 17: Utvikling renter 

Dekning av investeringsgjelden 

Figuren nedenfor viser kommunens rentestrategi og status ved utgangen av 2017. I strategien er 
det knyttet opp rentebytteavtaler som er spesifisert i note 8 til regnskapet. Kommunens 
rentebytteavtaler er kontantstrømsikring som innebærer at rentebytteavtalene ikke balanseføres, 
heller ikke endringene i verdiene på rentebytteavtalene regnskapsføres. Kommunens 
rentebytteavtaler/renteswap er kun en avtale om å betale en rente og motta en annen rente, og 
inkluderer ikke selve lånet. 

  Tidsperiode Hovedstrategi Avvik +/- 
Posisjon pr 31. 
desember 2017 

Flytende/kort rentebinding 0-1 år 30 % 15 % 38,5 % 

Mellomlang rentebinding 1-5 år 40 % 15 % 28,4 % 

Lang rentebinding 5-10 år 30 % 15 % 33,1 % 

Figur 18: Rentebinding ift vedtatt strategi 
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2.5 Internkontroll og etisk standard 

Etisk bevissthet er viktig i Arendal kommune. Ansatte, ledere og folkevalgte skal være seg bevisst 
at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Alle må kunne stå for 
egne handlinger og vurderinger. Arbeid som utføres skal være i samsvar med lover, regler, 
retningslinjer og vedtak. Arbeidet skal utføres slik at det tåler offentlig oppmerksomhet og slik at 
alle som blir berørt blir behandlet på en rimelig måte i en helhetlig sammenheng. Arendal 
kommunes arbeidsgiverstrategi, «Sammen om framtida!» ble vedtatt i bystyret 2.2.2017. 
Arbeidsgiverstrategien tar utgangspunkt i kommuneplanens visjon, «Varm, stolt og utadvendt». 
Som forvalter av samfunnets fellesressurser stilles det spesielt høye krav til etiske holdninger i 
virksomheten. Det forventes derfor at det i hele organisasjonen jobbes med etisk bevissthet. 
Arbeidsgiverstrategien, som er presentert i en liten håndterlig folder, gir klare føringer for dette og 
angir konkret holdninger og tema som det oppfordres til at alle ledd i organisasjonen reflekterer 
over. 

Kommunen har i henhold til arbeidsmiljøloven egne rutiner for varsling. Det er et mål for Arendal 
kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og behandles. Kommunen er avhengig av at svikt 
i prosedyrer, rutiner og tjenestetilbud påpekes, meldes og om nødvendig varsles. 
Arbeidsgiverpolitikken i Arendal kommune skal tilrettelegge for et trygt og åpent arbeidsmiljø og vi 
ønsker derfor åpenhet om kritikkverdige forhold. I tråd med arbeidsmiljøloven har alle ansatte i 
Arendal kommune rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, samtidig som 
bestemmelsene gir arbeidstakeren vern mot gjengjeldelse. Kommunen ønsker å ha en god 
ytringskultur, og legge forholdene til rette for intern varsling. 

Periodemål arbeidsgiverstrategien Status 2017 

Antall HMS-avvik 1341 

Antall kvalitets-avvik 3005 

Figur 19: HMS avvik 

Som en del av arbeidet med kvalitetsforbedring har kommunen forsterket arbeidet med å skape en 
læringskultur. Kjennetegn på en god læringskultur er når ledere, verneombud og ansatte er opptatt 
av å skape resultater, nye tankemønstre, fremtidshåp og lærer å lære sammen. I stedet for å lete 
etter feil leter vi etter forbedringer. Kommunen har i 2017 arbeidet med å skape en læringskultur 
gjennom å stimulere til økt bruk av det elektroniske systemet for avviksmeldinger. Systemet kan 
brukes til både HMS-avvik og kvalitetsavvik. 

Et viktig prinsipp i Arendal kommune er at HMS-utfordringer skal løses på lavest mulig nivå i 
organisasjonen. Dette følger av den desentraliserte organiseringen og henger tett sammen med 
vår tro på at ledere og medarbeidere som gis tillit og myndighet løser problemene best. 

For å systematisere arbeidet med en betryggende internkontroll igangsatte Arendal kommune i 
2015 et arbeid med å ta i bruk et system for økonomisk internkontroll. Alle enhetsledere 
gjennomførte risikoanalyser og laget plan for oppfølging og kontroll i 2016, men pga. arbeidet med 
innføring av nytt ERP-system, er arbeidet med å sette kontrollene inn i et overordnet system blitt 
utsatt. Det skal jobbes videre i 2018 med å få på plass et slikt system i Arendal kommune ved bruk 
av verktøy innenfor det nye ERP-systemet. Det er i første omgang fokus på operasjonell risiko som 
kan medføre økonomisk tap for kommunen. Ledere på alle nivåer skal ansvarliggjøres i forhold til å 
iverksette tiltak og kontroller på bakgrunn av de risikoene som blir avdekket ved gjennomføring av 
risikoanalyser. 
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2.6 Nærværsutvikling 

  2015 2016 2017 

Helse og levekår 89,8 90,1 91 

Oppvekst 92,1 92,1 93,1 

Rådhuset 94,6 95,6 94,3 

Andre 92,3 92,5 94,4 

AK totalt 91,6 91,7 92,3 

Figur 20: Utvikling nærvær 

2.7 Likestilling og diskriminering 

Likestillingsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gir føringer for arbeidet innen likestilling 
og diskriminering. Arendal kommune skal være en likestilt kommune hvor det ikke foregår noen 
form for diskriminering. 

Bystyret har vedtatt at «Regional plan for Likestilling, Integrering og Mangfold» følges opp i 
Arendal kommune gjennom kommunedelplanen Tidlig innsats, ved å intensivere arbeidet med 
heltidskultur og ved å tilby nødvendig opplæring innen området LHBT (lesbiske, homofile, bifile, 
transpersoner). Arendal kommune deltok i 2017 i et regionalt kommunenettverk om LHBT. 

Hensikten med kommunenettverket er å øke kompetansen om LHBT og hvordan kommunen kan 
arbeide med temaet. Som følge av nettverksarbeidet er det etablert et samarbeid med Kristiansand 
kommune på området. Arendal kommune har en egen stilling som koordinator for inkludering, 
plassert i rådmannens stab for helse og levekår. 

Strategi for inkludering ble vedtatt av bystyret i februar og gir overordnede føringer for arbeidet 
med inkludering. 

Tabellen under viser andel fast ansatte i de ulike sektorene fordelt på kjønn. I barnehagene isolert 
sett er andelen kvinner 94 %. Innenfor alle sektorer har det vært liten endring i kjønnsfordelingen 
siste år. 

  
Helse og 
levekår 

Administrative 
enheter 

Kultur 
infrastruktur og 

utvikling 

Pedagogiske 
tjenester 

Alle 

Andel kvinner 89 63 40 81 79 

Andel menn 11 37 60 19 21 

Figur 21: Fordeling ansatte kjønn 

Antall årsverk og lønnsnivå 

Kjønn 
Måneds-

fortjeneste 
2017 

Grunn-lønn 
2017 

Endring i 
måneds-

fortjeneste 
2016-2017 

Endring i 
grunnlønn 
2016-2017 

Ansatte 
2017 

Årsverk 
2017 

Endring i 
årsverk 

2016-2017 

Kvinner og 
menn 

42 103 39 550 2,1 % 2,8 % 3 041 2 438 3,2 % 

Kvinner 41 664 38 930 2,4 % 2,8 % 2 395 1 864 4,3 % 

Menn 43 529 41 560 1,1 % 3,0 % 646 574 -0,4 % 

Figur 22: Årsverk og utvikling 

Tallene over gjelder fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Arendal kommune. Tall pr. 1.12.2016 
og 1.12.2017 basert på KS' PAI-register. 
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År Kvinner Menn 

2013 88,43 % 11,57 % 

2014 88,62 % 11,38 % 

2015 88,03 % 11,97 % 

2016 86,87 % 13,13 % 

2017 88,15 % 11,85 % 

Figur 23: Tabellen viser antall dager med lønnet foreldrepermisjon fordelt på kjønn. Det er ikke tatt hensyn til ulike 
stillingsstørrelser 

Seniortiltak 

Ved utgangen av 2017 var det 125 ansatte som var innvilget seniortiltak mot 99 året før. Av disse 
var det 95 som hadde valgt tilleggsfritid og 30 som hadde valgt bonuslønn. Fra og med 2018 vil 
alle avtaler om bonuslønn være avsluttet og det er kun mulig å velge ekstra fridager innenfor 
ordningen med seniortiltak. Ordningen med ekstra fridager er slik arbeidstakere med medlemskap i 
AKP eller KLP, fylt 62 år og ansatt i 100 % stilling innvilges 10 ekstra fridager pr. år. Antall fridager 
reduseres i forhold til stillingsprosent men kan kun innvilges for arbeidstakere med minst 80 % 
stilling. 

Den årlige motivasjons- og inspirasjonssamlingen ble gjennomført i Vrådal i samarbeid med 
Arendal kommunale pensjonskasse. 76 ansatte deltok på samlingen. 

20. september 2017 markerte kommunen at sine 20, 30 og 40 års jubilanter. I 2017 var det 95 
personer som kunne markere 20 år i kommunen, 58 personer 30 år og 7 personer kunne feire hele 
40 år i kommunal tjeneste. På markeringen med festmiddag i Arendal Gamle Rådhus deltok 58 
personer med 20 års jubileum, 31 med 30 år og 4 med 40 år. 

2.8 Interkommunalt samarbeid 

Innledning 

Arendal kommune deltar i flere interkommunale ordninger. Interkommunalt samarbeid har over tid 
vist seg å være fordelaktig for kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet. I noen 
grad tas innsparingene ut i økt tjenestekvalitet og bredere tjenester i kommunene.  

Ny finansieringsmodell 

I dag benyttes i stor grad en ren innbyggerfinansiert modell inn i de forskjellige interkommunale 
samarbeidene. 

Med utgangspunkt i denne modellen samt en pågående evalueringsprosess har det I løpet av 
2017 blitt arbeidet med å etablere en ny finansieringsmodell til bruk i Østre Agder. 
Rådmannsutvalget i Østre Agder nedsatte i sitt møte 16. august 2017 en arbeidsgruppe som 
utarbeidet forslag til framtidige finansieringsmodeller for ulike interkommunale samarbeid. 
Arbeidsgruppen landet til slutt på en betalingsmodell som innbefatter en fast (% vis) andel samt 
en % andel som består av innbyggerbetaling. Det kan i tillegg i noen samarbeid være aktuelt å 
benytte seg av en andel for bruk av tjenesten (bruksmodell). Finansieringsmodellen er 
administrativt vedtatt, men er foreløpig ikke politisk behandlet i de respektive kommunene. En 
innføring av modellen vil først inntreffe fra og med 2019 for Østre Agder samarbeidet men vil 
legges til grunn for øvrige samarbeid kommune deltar i. 

Forøvrig vises det til Østre Agders egen årsmelding. 

Oversikt over kommunal virksomhet ivaretatt av andre 

Agder Arbeidsmiljø IK 

Arendal kommune kjøper bedriftshelse-tjenester av Agder Arbeidsmiljø IKS. I 2017 beløp dette seg 
til 3,5 mill. kroner. Agder Arbeidsmiljø IKS er et interkommunalt selskap som eies av Arendal 
kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune. 
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IKT Agder IKS 

IKT Agder IKS er et interkommunalt IKT-driftsselskap for kommunene Arendal, Grimstad, Froland 
og Aust-Agder fylkes-kommune. Selskapet er eiernes drifts- og innkjøpsselskap. Selskapet bidrar 
til å styrke kompetansen på IKT og derigjennom oppnå god effektivitet. Kommunen kjøpte IKT-
tjenester gjennom IKT Agder IKS for 37,5 mill. kroner i 2017. 

Aust-Agder Revisjon IKS 

Kommunen kjøpte revisjons- og rådgivningstjenester gjennom Aust-Agder Revisjon IKS for 3,8 
mill. kroner i 2017. 

Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arendal kommune ble med i Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS i 2014. Sekretariatet 
ivaretar kontrollutvalgsarbeid for kommuner i Telemark og Agder. Arendal kommune betalte 
334 000 kroner for tjenester i 2017. 

Friluftsrådet Sør 

Friluftsrådet Sør består av Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Gjerstad og 
Nissedal kommuner. Arendal kommune yter tilskudd til Friluftsrådet Sør i 2017, til sammen 
470 000 kroner. 

Arendal kommunale pensjonskasse 

Arendal kommunale pensjonskasse er pliktig pensjonsordning for alle arbeidstakere i 
virksomhetene Arendal kommune, Arendal havnevesen KF, Arendal eiendom KF, Arendal kirkelige 
fellesråd, Torbjørnsbu Verksted, Hove Drifts- og Utviklingsselskap, Etablerersenteret IKS, Arendal 
Kulturhus AS og pensjonskassen. Unntatt fra medlemskap er lærere som er tilsluttet Statens 
Pensjonskasse og sykepleiere og leger som er tilsluttet Kommunal Landspensjonskasse. 

Aust-Agder Kulturhistoriske Senter IKS 

Det er for 2017 overført 1,6 mill. kroner som driftstilskudd til Aust-Agder museum og arkiv – avd. 
Kuben. 
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3 Årsberetning Arendal eiendom KF 

3.1 Økonomi 

Innledning 

Denne årsberetningen er daglig leders årsberetning til bystyret. 

Arendal eiendoms måloppnåelse baseres på målbare størrelser i vedtatt strategi- og 
miljødokument. 

Regnskap for 2017 viser et økonomisk resultat på 3,5 mill. kroner etter kommunelovens 
regnskapsprinsipper. Strategidokumentets mål om et økonomisk resultat på omlag 5 mill. kroner 
oppnås dermed ikke fullt ut. Resultatet må likevel sees på som akseptabelt sett i forhold til et 
merforbruk på eiendomsdrift første del av året og nødvendige driftstilpasninger som er foretatt. 

Daglig leder vil presisere at formålet med et positivt økonomisk resultat er at dette skal benyttes til 
styrket vedlikehold og utvikling av eiendomsporteføljen det påfølgende år. 

Det utvendige vedlikeholdsetterslepet er redusert fra 112,6 mill. kroner i 2016 til 105,4 mill. kroner 
ved utgangen av 2017. Det reduserte etterslepet på vedlikehold må blant annet tilskrives at 
foretaket ble tildelt statlige sysselsettingsmidler til bygningsmessig vedlikehold, se eget punkt 
under. Strategidokumentets mål er 80 mill. kroner i løpet av 2020. Skal dette målet nås krever det 
et fortsatt sterkt fokus på vedlikehold både fra foretakets administrasjon og fra styrets side i 
perioden 2018 og til 2020. 

Foretakets energimål er å redusere forbruket i kommunale formålsbygg med 20 % i løpet av 2020. 
Dette er krevende, og forutsetter økt satsning på enøktiltak i kommende år. Foretaket er også i 
gang med en utskifting av bilparken til el-biler, slik at målet om 50 % andel biler som ikke benytter 
fossilt drivstoff kan nås. 

Sykefraværet i 2017 er på 5,24 %. Dette er fordelt på 1,8 % på korttidsfravær og 3,44 % på 
langtidsfravær. Sett i sammenheng med foretakets målsetting om fravær under 6 % er dette meget 
bra. Daglig leder er svært tilfreds med at dette målet er nådd og med det systematiske arbeidet på 
dette området som over tid har gitt svært gode resultater. 

Det har i 2017 vært et sterkt fokus på å etablere næringsområder for å tiltrekke seg 
bedriftsetableringer i Arendal kommune. Det pågår reguleringsarbeid i kommunal regi både for 
Agderparken Nord og for Ulleråsen på Eydehavn, som må forventes ferdigstilt i 2018. Foretakets 
rolle vil deretter være å videreutvikle/detaljregulere områdene for utbygging og så salg av tomter til 
næringsetablerere. Styret bemerker at det må skje fortgang i reguleringsarbeidet dersom 
næringsplanens mål om tilgjengelige tomter for salg i 2019 skal nås. Det er også helt nødvendig at 
det stilles tilstrekkelig ressurser tilgjengelig for at foretaket kan gjøre nødvendige utkjøp av 
tomtearealer og foreta investeringer. 

Marisberg boligområde fikk en gledelig utvikling i 2017 ved at det ble inngått kontrakt om salg av 
deler av feltet til eiendomsutvikleren HSH AS. Det er planlagt en utvikling av områder, kalt «barnas 
bydel» som vil være godt egnet for å tiltrekke seg barnefamilier til kommunen. Dette er en ønsket 
utvikling og i tråd med politiske føringer. 

Områdeplanen for Fløyheia ble førstegangsbehandlet i planutvalget i september 2017. Det er 
påbegynt en prosess som vil medføre at Fløybyen AS vil gi tilbud til Statsbygg om kontorlokaler til 
et felles fylkesmannsembete for Agder. Dette arbeidet videreføres inn i 2018. 

Arendal eiendom påbegynte et arbeid med sikte på å realisere et nytt svømmeanlegg i kommunen 
etter oppdrag gitt av bystyret. Det er utarbeidet en rapport som svært tydelig viser at dagens 
anlegg er utrangerte og må nedlegges. Rapporten går videre til bystyre for behandling. 

Arendal eiendom har et sterkt fokus på arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det er i løpet av 2017 
gjennomført revisjon av Det Norske Veritas av HMS-systemet OHSAS 18001 uten at det er 
rapportert om alvorlige avvik. 



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsberetning med regnskap 2017

Årsberetning 2017 24(96) 

Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Økonomisk oversikt drift 

Tall i 1000 kr Kostra art 
Regnskap 

2017 

Reg 
budsjett 

2017 

Oppr. 
budsjett 

2017 

Regnskap 
2016 

Andre salgs- og leieinntekter 620-670 -58 099 -47 747 -47 867 -57 673 

Overføringer med krav til motytelse 700-780 -281 411 -272 792 -272 000 -272 226 

Andre overføringer 
830-850 

+ 880-895 
-36 097 -36 097 -30 040 -25 875 

Sum driftsinntekter  -375 607 -356 636 -349 907 -355 774 

Lønnsutgifter 
010-

080+160-165 
61 061 61 736 54 061 59 585 

Sosiale utgifter 090-099 16 428 16 196 16 196 16 497 

Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod. 
100-285 

- 160-165 
139 186 136 842 134 538 131 649 

Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod. 300-380 1 946 1 975 1 375 1 598 

Overføringer 400-490 20 020 13 718 18 961 23 010 

Avskrivninger 590 67 330 67 330 54 000 63 564 

Fordelte utgifter 290,690,790 -3 360 -3 600 -3 600 -5 574 

Sum driftsutgifter  302 611 294 197 278 532 290 329 

Brutto driftsresultat  -72 996 -62 439 -71 375 -65 445 

Renteinntekter og utbytte 900-905 -855 -1 200 -1 200 -675 

Sum eksterne finansinntekter  -855 -1 200 -1 200 -675 

Renteutgifter og låneomkostninger 500 60 803 60 741 60 741 60 184 

Avdrag på lån 510 65 834 65 864 65 834 67 351 

Sum eksterne finansutgifter  126 637 126 575 126 575 127 535 

Resultat eksterne finanstransaksjoner  125 782 125 375 125 375 126 860 

Motpost avskrivninger 990 -67 330 -67 330 -54 000 -63 564 

Netto driftsresultat  -14 545 -4 393  -2 150 

Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbr. 930 -650 -650  -478 

Sum bruk av avsetninger  -650 -650  -478 

Overført til investeringsregnskapet 570 5 193 4 393  1 500 

Avsatt til disposisjonsfond 540 650 650  478 

Avsetninger til bundne fond 550 5 781    

Sum avsetninger  11 624 5 043  1 978 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk  -3 570   -650 

Figur 24: Økonomisk oversikt drift, Arendal eiendom KF 

Endringer driftsinntekter 

Arendal eiendom KF har ikke hatt større endringer i driftsinntektene fra forrige år med unntak av 
husleie Sparebanken Sør amfi som nå er justert med 2 mill. kroner til avtalt nivå. Det er økte 
inntekter fra utleieboliger. Husleie til Arendal kommune er økt med kommunal deflator i henhold til 
rammeavtalen. Av denne økningen utgjør 66 % lønnsvekst. Øvrige økning er prisstigning. 
Foretaket har innbetalt 0,35 mill. kroner for mye til Arendal kommunale pensjonskasse. Det ble i 
tillegg et positivt premieavvik på i underkant av 0,8 mill. kroner. Dette forbedrer resultatet for 
foretaket samlet sett med 1,15 mill. kroner. 
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Endringer driftsutgifter 

Økning i driftsutgifter på om lag 12 mill. kroner skyldes i hovedsak økt vedlikehold, både på bolig 
og formålsbygg grunnet tildelte statlige tiltaksmidler på 22,2 mill. kroner. Det er gjennomført tiltak 
for hele tildelingen. Se punkt under. 

Sett i forhold til 2016 har lønnsutgiftene en økning på 1 mill. kroner, avskrivninger er økt med 4 
mill. kroner og drift/vedlikehold med 6 mill. kroner. 

Regnskapsskjema 2A 

Tall i 1000 kr Regnskap 2017 
Regulert 

Budsjett 2017 
Opprinnelig 

Budsjett 2017 
Regnskap 2016 

Investeringer i anleggsmidler 120 366 196 357 113 050 155 197 

Avdrag på lån 3 361   57 537 

Dekning av tidl. års udekket 32 661 32 661  0 

Avsetninger 27 451 20 000 28 000 29 680 

Årets finansieringsbehov 183 839 249 018 141 050 242 414 

Bruk av lånemidler -96 969 -172 184 -64 340 -57 790 

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler 

-25 776 -17 247 -28 000 -45 730 

Tilskudd til investeringer -15 272 -13 311  -2 097 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 

   -20 966 

Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 

-18 846 -19 404 -20 710 -37 078 

Andre inntekter -103   -161 

Sum ekstern finansiering -156 966 -222 145 -113 050 -163 822 

Overført fra driftsregnskapet -5 193 -5 193  -1 500 

Bruk av avsetninger -21 679 -21 679 -26 000 -44 430 

Sum finansiering -26 873 -26 873 -28 000 -209 752 

Udekket/Udisponert    32 661 

Figur 25: Skjema 2S Investeringer, Arendal eiendom KF 

Inntekter investering 

Budsjett for salgsinntekter på 17,2 mill. kroner er oppnådd i 2017. Det er under året betalt inn 
ekstra avdrag på lån i forbindelse med prosjektavslutninger. Dekning av tidligere års udekket er 
dekket opp i 2017 ved bruk av lånemidler. Det er i 2017 mottatt spillemidler til Stuenes skole 
med 5,2 mill. kroner. 

Utgifter investering 

Det var i 2017 investert for 120 mill. kroner som er under 2016 nivå på 155 mill. kroner. 

Foretakets satsingsområder 

I strategidokumentet beskrives eiendomsforetakets visjon og forretningsidé. Det angis mål, strategi 
og tiltak på fire sentrale områder: kunder, økonomi, samfunnsrollen/næringsutvikling og 
organisasjonsutvikling. 
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Strategidokument Mål Resultat 2017 

Kunder 

AE KF skal en gang hvert 2. år 
gjennomføre kundeundersøkelse på 
forventninger til selskapet 

Gjennomført 2016 

 
Det gjennomføres ekstern 
kvalitetskontroll 

Det er gjennomført kvalitetskontroller 
på blant annet brann, heis, elektriske 
anlegg og vannkvalitet. I tillegg er 
HMS systemet gjennomgått av 
Veritas 

Figur 26: Strategidokument kunder, Arendal eiendom KF 
 

Strategidokument Mål Resultat 2017 

Økonomi 

Netto driftsresultat på 1,75 % av 
driftsinntekter med unntak av andre 
salgs- og leieinntekter og refusjon 

Oppnådd 1,42 % 

 
Avhende eiendommer som ikke 
benyttes til kommunal 
kjernevirksomhet 

Det er solgt bygg og eiendommer 
for 25,7 mill. kroner i 2017. I 
hovedsak stammer salgsinntekten fra 
salg av tomt på Romstølen, en tomt 
på Marisberg, salg av festetomter og 
salg av bygg Sørsvannsveien 25. 

Figur 27: Strategidokument økonomi, Arendal eiendom KF 
 

Strategidokument Mål Resultat 2017 

 
Nulltoleranse for sosial dumping og 
øvrige brudd på arbeidslivets regler 

Sak vedtatt i styret august 2015, 
Roligheden skole er pilotprosjekt for 
denne modellen 

 
Alle nybygg i regi av AE KF skal 
oppføres i henhold til krav fastsatt i 
miljødokumentet 

Gjennomføres ved alle nybygg 

Samfunnsrollen / næringsutvikling 

Kommunens energiforbruk skal 
reduseres i henhold til krav fastsatt i 
miljødokumentet 

Se punkt om miljø 

 Tilrettelegge for boligbygging 
Tomtesalg Marisberg og på 
Romstølen Vest 

 
Tilby hensiktsmessige 
næringsarealer 

Deltatt i kommunens 
reguleringsarbeid angående nye 
næringsområder på Eydehavn i 
forbindelse med ny vei, samt 
forhandlet om erverv av grunnareal til 
Agderparken Nord. 

Figur 28: Strategidokument Samfunnsrollen, Arendal eiendom KF 
 

Strategidokument Mål Resultat 2017 

 Sykefravær lavere enn 6 % 
Oppnådd 5,24 %, det henvises til 
eget punkt om nærvær 

Organisasjonsutvikling / innovasjon 
Kulturutviklende tiltak for alle ansatte 
minst to ganger pr år 

Gjennomført 

 Oppdatert kompetanseplan tilpasset 
foretakets ulike yrkesgrupper 

Gjennomført 

 
Tilby lærlingplasser for byggdrift og 
renhold 

Det har vært 2 lærlinger i 
byggdrifterfaget i 2017 

Figur 29: Strategidokument Organisasjon, Arendal eiendom KF 
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I henhold til miljødokumentet skal vi jobbe med aktiv miljøsatsing og benytte miljøsmarte løsninger. 

Mål Resultat 2017 

50 % biler som ikke bruker fossilt brennstoff i løpet av 
2020 

31 % i løpet av 2017. Dette innebærer at 10 biler i 
dagens bilpark må byttes i løpet av 2020, noe som 
samsvarer med en hensiktsmessig utskiftingstakt 

Tilrettelegge for ladestasjoner på kommunale 
formålsbygg 

Montert 15 ladestasjoner i 2017, (Totalt 104 
ladestasjoner hvorav 20 i p-hus torvet.) 

Tilrettelegge for løsninger hvor energiforbruket ligger 
10 % under gjeldende regelverk 

Ingen nye bygg ferdigstilt i 2017 

Iverksette holdningsskapende tiltak sammen med 
kommunale enheter. Tema energi i eget bygg 

Ingen nye tiltak igangsatt i 2017 

Prøve ut alternative energikilder som sol Solceller er planlagt installert på Roligheden skole 

Miljøsertifisering etter ISO 14001 Utsette inntil videre 

Redusere energiforbruk med 20 % i løpet av 2020 med 
utgangspunkt i 2013 

Faktisk energiforbruk (antall kWh) og energiforbruk per 
m2 bygg er gått ned i løpet av 2017, på tross av faktorer 
som økt temperatur på BOS grunnet helseforhold til 
pasienter og en klar tendens til økt bruk av skoler og 
haller. For å nå målsettingen er det behov for nye 
investeringer i ENØK-tiltak, samt at flere gamle 
bygg/anlegg saneres. 

Figur 30: Miljødokument 
  

Spesielle utfordringer 

Vedlikeholdsetterslep 

Det utvendige vedlikeholdsetterslepet er redusert fra 112,6 mill. kroner i 2016 til 105,4 mill. kroner 
ved utgangen av 2017. I og med at det reduserte etterslepet på vedlikehold i hovedsak må 
tilskrives at foretaket ble tildelt statlige sysselsettingsmidler til bygningsmessig vedlikehold vil en 
fremtidig positiv utvikling være en stor utfordring. Strategidokumentets mål på 80 mill. kroner i løpet 
av 2020 vil dermed være under press og skal dette målet fremdeles være førende vil det kreve et 
sterkt fokus og økte vedlikeholdsposter. Foretaket/kommunen kan ikke påregne eksterne tilskudd 
for kommende år. 

Redusert energiforbruk 

Foretakets mål er å redusere energiforbruk i kommunale formålsbygg med 20 % i løpet av 2020 
med utgangspunkt i 2013. Dette er krevende, og forutsetter økt satsning på enøktiltak i kommende 
år. Det er også slik at de enøktiltakene, som har gitt best energibesparelse, nå er gjennomført. 

Det er en klar tendens til at sykehjem, av hensyn til stadig dårligere pasienter, krever økt 
temperatur på pasientrom noe som medfører økte energikostnader. I tillegg til dette ser en at lag, 
foreninger og ansatte bruker skole- og idrettsbygg i større utstrekning enn tidligere år. Dette krever 
mer bruk av energi både til oppvarming og til ventilasjon. 

Det ser ut til at forbruket av energi, samlet sett, har flatet ut i 2017 selv om det fremdeles er en viss 
reduksjon. 

Finansiering av eiendomsutviklingsprosjekt 

Foretaket fikk i 2017 tildelt 10 mill. kroner til utvikling av Marisberg på Tromøy, i tillegg til 
bevilgningen på 5 mill. kroner til eiendomsutviklingsprosjekter. I hovedsak er midlene benyttet til 
ferdigstillelse av første del av Marisberg, felt C1. Dersom målsetningene som er formulert i 
næringsplan og øvrige kommunale målsetninger om bolig og næringsutvikling skal kunne nås, 
fordrer dette vesentlig økt investeringstakt. 

Geografisk fordeling av kommunale boliger 

Bystyret har vedtatt en geografisk fordeling av kommunale boliger hvor hele kommunen skal tas i 
bruk. I dag er det en skjevfordeling ved at sentrum og østre delene av kommunen har de fleste 
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boligene for sosialt vanskeligstilte. Det må påregnes betydelige innvesteringer i kjøp eller oppføring 
av nye boliger dersom bystyrets målsetting skal nås. 

Svømmeanlegg i Arendal kommune 

Arendal eiendom kan i dag ikke gi skoler, befolkning og lag og foreninger gode nok fasiliteter for 
svømmeundervisning og svømmetrening. Rapport om svømmeanlegg i Arendal kommune viser at 
anleggene er saneringsmodne. Unntak er Flosta svømmehall og terapibassengene. Anleggene er 
utfordrende når det gjelder stabil og forutsigbar drift. Svømmeanleggene er teknisk utrangerte selv 
om det er foretatt noen tilpasninger og utskiftninger av utstyr for å klare dagens krav til 
vannkvalitet. 

Det må påregnes driftsstans og stengning av anlegg i perioder inntil det etableres et nytt 
svømmeanlegg for Arendal kommune. 

I tillegg er anleggene krevende å drifte for foretakets ansatte. Det må gjøres nye vurderinger av om 
vi i dag kan ivareta helse, miljø og sikkerhet på en god nok måte. 

Røed avlastningshjem 

Dette bygget er en utfordring for Arendal eiendom som byggeier og for ansatte og brukere. Bygget 
bør total rehabiliteres eller saneres. Slik bygget fremstår i dag gir det ikke mulighet for gode nok 
fasiliteter for brukere og ansatte. Det er foretatt målinger av inneklima som ikke gir faretruende 
verdier. 

3.2 Internkontroll og etisk standard 

Arendal eiendom KF følger samme arbeidsgiverpolitikk og etiske retningslinjer som i Arendal 
kommune. 

3.3 Likestilling og diskriminering 

Vår personalpolitikk bygger på prinsippet om like muligheter uavhengig av kjønn, seksuell 
orientering, alder og etisk tilhørighet. 
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4 Årsberetning Arendal havnevesen KF 

4.1 Økonomi 

Innledning 

SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP - SKJÆRGÅRD 

Målet for havnevirksomheten er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og 
skjærgård. 

Hovedvirksomhetsområder er inndelt i: Industri og trafikkhavn - Rigg og prosjekthavn - Fiskemottak 
- Cruise - Småbåt - Gjestehavn. 
Havnestyret er kommunal myndighet etter lov om havner og farvann. Havneforetaket er 
kommunens havnefaglige organ. 

Havn skal drive kommersielt uten tilskudd eller overføringer. Inntektene skal dekke alle drifts og 
finanskostnader innenfor ansvarsområdene. Bystyret har derfor bestemt at havn må ha betingelser 
og konkurransevilkår på likt nivå med konkurrerende havner. Havn skal tilstrebe økonomisk 
overskudd og bygge opp fond. 

Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Arendal havn har driftsregnskapet inndelt i følgende ansvarsområder: HAVN - SMÅBÅT 
- GJESTEHAVN 
Resultat Havn: 2,0 mill. kroner overskudd - (budsjettforventning 0,2) fra inntekt på 19,2 mill. 
kroner / budsjett 14,6 mill. kroner 
Kommentar: Trafikkhavn: All time high på gods: 420 000 tonn. Økt aktivitet gir resultatforbedring for 
ordinær trafikkhavn. Forholdet mellom innleie og bruk av eget personell og maskiner må vurderes. 
Innkjøp/ innleie av flere maskiner må vurderes. Rigghavn: Stor aktivitet mot slutten av året gir liten 
økonomisk virkning på 2017. Finanskostnadene er store, forventet og resultat av at havn har kjøpt 
arealer og bygget opp en betydelig virksomhet på Eydehavn i perioden fra 2008 med 
lånefinansierte investeringer. 

Resultat Småbåt: 1,4 mill. kroner underskudd - budsjettforventning 300 000 kroner i pluss fra 
inntekt på 6 mill. kroner / budsjett 6,8 mill. kroner 
Kommentar: 300 ledige plasser i flere havner. Årsak kan være generelle økonomiske forhold i 
2017, mulig endring i holdning til å eie egen båt. Fortsatt press på sentrale lokasjoner. Alle 
planlagte utvidelser satt på hold. Vedlikeholds etterslep i noen havner. Rettsak i Kuviga har gitt 
uforutsette merutgifter. 
NB! En inntekt på 2,1 mill. kroner for rettigheter er ikke inntektsført driften, men ført til 
ekstraordinær nedbetaling lån – ref. revisor) 

Resultat Gjestehavn: 610 000 kroner underskudd - budsjettforventning 450 000 kroner fra en 
inntekt på 2,9 mill. kroner/ budsjett 3,0 mill. kroner. 
Kommentar: 5 400 betalte båtovernattinger- høyeste noen gang- nytt badeanlegg første driftsår 
ca. 9 000 kjøpte adgang til basseng. (NB! Ca. 1 000 kjøpte klipp er ikke benyttet og ble nullet ved 
årsskiftet). 

Samlet ARENDAL HAVNEVESEN KF: Netto driftsresultat 2017 er 332 000 kroner. Av dette 
beløpet er det avsatt 210 000 kroner til bundet fond vedr tiltaksmidler. Videre er overskudd 2017 
på 122 000 kroner avsatt til disposisjonsfondet. 

 
Aktiviteten har vært høy, godsmengden økende, gjestehavn og badeanlegg godt besøkt, men det 
økonomiske resultatet er ikke tilfredsstillende. Det er spesielt småbåthavnene som bidrar negativt 
til resultatet. 
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Økonomisk oversikt drift 

Tall i 1000 kr Kostra art 
Regnskap 

2017 

Reg. 
budsjett 

2017 

Oppr. 
budsjett 

2017 

Regnskap 
2016 

Brukerbetalinger 600-619 0 0 0 - 

Andre salgs- og leieinntekter 620-670 -27 841 -24 352 -24 722 -25 956 

Overføringer med krav til motytelse 700-780 -71 0 0 -222 

Andre statlige overføringer 810 0 0 0 - 

Andre overføringer 830-850 + 880-895 0 0 0 -1 000 

Andre direkte og indirekte skatter 877 0 0 0 - 

Sum driftsinntekter  -27 912 -24 352 -24 722 -27 178 

Lønnsutgifter 010-080 + 160-165 6 064 6 168 6 168 6 652 

Sosiale utgifter 090-099 1 861 1 480 1 480 1 502 

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

100-285 – 160-165 5 296 5 235 4 335 6 766 

Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod. 300-380 4 516 1 230 1 230 3 418 

Overføringer 400-490 0 0 0 339 

Avskrivninger 590 8 072 8 072 0 5 040 

Sum driftsutgifter  25 808 22 185 13 213 23 719 

Brutto driftsresultat  -2 104 -2 167 -11 509 -3 458 

Renteinntekter og utbytte 900-905 -275 0 0 -416 

Sum eksterne finansinntekter  -275 0 0 -416 

Renteutgifter og låneomkostninger 500 4 195 4 189 4 189 3 617 

Avdrag på lån 510 5 923 5 923 5 923 4 896 

Sum eksterne finansutgifter  10 118 10 112 10 112 8 513 

Resultat eksterne finanstransaksjoner  9 843 10 112  8 097 

Motpost avskrivninger 990 -8 072 -8 072 0 -5 040 

Netto driftsresultat  -332 -127 -1 397 -402 

      

Bruk av tidl. års regnskapsm. 
mindreforbr. 

930 -402 -402 0 -44 

Bruk av disposisjonsfond 940 0 0 0 - 

Bruk av bundne fond 950 0 0 0 - 

Sum bruk av avsetninger  -402 -402 0 -44 

Overført til investeringsregnskapet 570 0 0 0 - 

Avsatt til dekn. av tidl. års dr. regnsk. 
merforbr. 

530 0 0 0 - 

Avsatt til disposisjonsfond 540 525 529 1 397 44 

Avsatt til bundne fond 550 210 0 0 - 

Sum avsetninger  735 529 1 397 44 008,29 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 

 0 0 0 -402 

Figur 31: Økonomisk oversikt drift, Arendal havnevesen KF 
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Endringer driftsinntekter 

HAVN 2017: Avvik regnskap vs. budsjett: Inntekt 19,2 mill. kroner / budsjett 14,6 mill. kroner 
Største poster mer enn budsjett: Utleie mannskap 1,6 mill. kroner -utleie kran 400 000 kroner 
- utleie maskin 700 000 kroner- provisjon marina 500 000 kroner - Adgang og sikkerhet 440 000 
kroner. Årsak: Høyere aktivitet og mer gods. 
Største poster mindre en budsjett: Strøm/vann til skip: 300` (2 skip flyttet nov 17) 

SMÅBÅT 2017: Avvik regnskap vs. budsjett: Inntekt:6 mill. kroner / budsjett 6,8 mill. kroner. 300 
ledige/Ikke utleide plasser gir mindreinntekt på ca. 1 mill. kroner 
NB! Inntekt på 2,1 mill. kroner for småbåtrettigheter ikke inntektsført drift, men ført til ekstra 
nedbetaling lån – midlene var ikke budsjettert – ref. revisor) 
 

GJESTEHAVN 2017: Avvik regnskap vs. budsjett: ( badeanlegg inkludert) 
Inntekt: 2,9 mill. kroner/ budsjett 3,0 mill. kroner. Mindre salg av kioskvarer 100 000 kroner. Utgift: 
3,5 mill. kroner / budsjett 3,5 mill. kroner. 

Endringer driftsutgifter 

HAVN 2017 
Utgift: 17,2 mill. kroner / budsjett 14,3 mill. kroner. Størst avvik: Kjøp tjenester fra andre 2,5 
mill. kroner - Overtidslønn 130 000 kroner - Drift egen maskinpark 330 000 kroner. Årsak: økt 
innleie av folk og maskiner, flere driftstimer eget utstyr 

SMÅBÅT 2017 
Utgift: 7,4 mill. kroner / budsjett 6,4 mill. kroner) kjøp fra andre 500 000 kroner Rettsak / ankesak 
Kuviga: 220 000 kroner innleie til generelt vedlikehold 220 000 kroner Lønnskostnader ca. 250 000 
kroner 

GJESTEHAVN 2017 
Største poster mer enn budsjett Strøm/renhold/kjemikalier ca. 250 000 kroner. Sikkerhet 300 000 
kroner. Største poster mindre enn budsjett: Bemanning 130 000 kroner Matvarer/øl/kiosk 100 000 
kroner 

Regnskapsskjema 2A 

Tall i 1000 kr Regnskap 2017 
Regulert 

Budsjett 2017 
Opprinnelig 

Budsjett 2017 
Regnskap 2016 

Investeringer i anleggsmidler 25 248 47 742 2 600 27 747 

Avdrag på lån 2 169 0 0 5 249 

Årets finansieringsbehov 27 417 47 742 2 600 32 996 

Bruk av lånemidler - 9 769 -47 742 -2 600 -32 246 

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler 

0 0 0 - 

Tilskudd til investeringer -15 548 0 0 - 

Andre inntekter - 2 100 0 0 - 

Sum ekstern finansiering -27 417 -47 742 -2 600 -32 246 

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 - 

Bruk av avsetninger 0 0 0 -750 

Sum finansiering -27 417 -47 742 -2 600 -32 996 

Udekket/Udisponert 0 0 0 0 

Figur 32: Oversikt investeringer, skjema 2A, Arendal havnevesen KF 
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Foretakets satsingsområder 

SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP - SKJÆRGÅRD 

Målet for havnevirksomheten er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og 
skjærgård. 

- Havn: 
Eydehavn videreutvikles som trafikk og industrihavn og bidrar til godsoverføring fra vei til sjø i tråd 
med nasjonal føringer. Samfunnsnytten og verdiskapningen kommer fra transportarbeid, 
leverandørtjenester, bedriftsetableringer, arbeidsplasser og miljøbesparelser. 
Resultat: 420 000tonn gods over kai - økning på 13 % fra 2016. 
Lasten er sammensatt: 53 % tømmer/flis/bark -13 % stein/grus/sand- 19 % Veisalt 9 % stykkgods- 
6 % oljeprodukt. 

Havnen skal ha miljøfokus og etablere landstrømsanlegg for skip på Eydehavn med støtte fra 
ENOVA i 2017. -Anlegget er etablert og satt i drift - på budsjett - til riktig tid. 
 
Ny fiskemottakskai i Barbu med støtte fra Kystverket. - Arbeidet pågår antar ferdig april/mai 2018. 
Det er utfordringer i prosjektet. 

Planlegging av ny vei fra havn til FV 410 sammen med Kommune / eiendomsforetak og 
Fylkeskommune. -Arbeid pågår men med forsinkelser 

Videreføre satsing mot cruise segmentet- pågår 

Småbåt: Gjøre skjærgården tilgjengelig for flest mulig. Økt bostedsattraktivitet. - mye ledig 
kapasitet - alle utvidelser av småbåthavner er satt på hold. 

Gjestehavnen: Besøksindustri. økt sentrumsattraktivitet. Gjennomføre full drifts sesong 
badeanlegg. Sette ut driften av restaurant. Etablere fleksibelt og brukervennlig 
adgangskontrollsystem basseng. 
- gjennomført. Anlegget er godt mottatt og godt besøkt. Felles satsing på gjestehavner øst i Agder 
er startet opp. 

Lovverk og rammebetingelser for havnevirksomheten er i endring. Havn følger aktuelle prosesser 
rundt Regjeringens havnestrategi, havnelovutvalget og Konkurranse på like vilkår (Hjelmeng 
utvalget) 
 
Bystyret vedtok ny strategiplan for havneforetaket i 2017 - implementert 

Spesielle utfordringer 

Lovens bestemmelser vedr havnekapital har vært utfordret i 2017, spesielt lokalt. Dette har tatt 
mye tid og kostet. Det bør nøyere vurderes hvorvidt generelle nasjonale lov bestemmelser skal 
utfordres lokalt med omfattende bruk av tid og ressurser, når der allikevel gjøres utredninger på 
nasjonalt nivå som vil være premissgivende. 

Nye datasystemer. Det er gjort omfattende utskifting av kommunale datasystemer i 2017. Dette har 
gitt opphav til mye feil og frustrasjon. Nytt regnskapssystem Xledger har vært beheftet med 
betydelige feil og mangler i overføringen mellom havnedata og økonomiprogrammet. Xledger er 
ikke spesielt velegnet for å gi god oversikt over havnens inntjening, fortjeneste og økonomiske 
situasjon. Kommunen er leverandør av disse tjenestene og tar seg betalt. I fremtiden bør brukerne 
tas med på råd, både før valg av system gjøres og under implementering. 

4.2 Internkontroll og etisk standard 

Kommunens etiske regler gjelder også for havneforetaket. Det er ikke observert forhold som gir 
grunn til bekymring i 2017. 
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4.3 Likestilling og diskriminering 

Foretaket har riktig kjønnsbalanse i styret. Det er kun 1 kvinnelig ansatt i fast stilling. Det må 
fortsatt arbeides for bedre kjønnsmessig fordeling blant de ansatte. 
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1 Årsregnskap Arendal kommune 

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet 

  Regnskap 2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 2016 

Skatt på inntekt og formue -1 108 406 131 -1 102 303 000 -1 105 549 000 -1 080 289 674 

Ordinært rammetilskudd -1 165 506 604 -1 145 620 000 -1 136 693 000 -1 100 413 197 

Skatt på eiendom -111 260 013 -110 400 000 -110 400 000 -109 684 404 

Andre direkte eller indirekte skatter -368 676 -300 000 -300 000 -368 676 

Andre generelle statstilskudd -202 359 930 -189 396 600 -160 629 600 -169 715 599 

Sum frie disponible inntekter -2 587 901 354 -2 548 019 600 -2 513 571 600 -2 460 471 550 

Renteinntekter og utbytte -123 816 944 -120 651 000 -120 351 000 -125 934 288 

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre 
finansutgifter 

120 870 627 121 235 000 120 635 000 119 798 447 

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 

Avdrag på lån 106 010 464 106 011 000 105 547 000 102 375 000 

Netto finansinntekter/-utgifter 103 064 147 106 595 000 105 831 000 96 239 159 

Dekning av tidl. års regnskm. 
merforbruk 

0 0 0 51 926 487 

Til ubundne avsetninger 60 198 263 58 406 361 7 377 369 9 486 678 

Til bundne avsetninger 24 107 032 2 307 000 300 000 24 885 739 

Bruk av tidl. års regnskm. 
mindreforbruk 

-69 720 492 -69 720 492 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -4 061 544 -3 428 200 -1 591 200 -29 116 400 

Bruk av bundne avsetninger -20 827 196 -11 553 369 -11 553 369 -28 521 518 

Netto avsetninger -10 303 938 -23 988 700 -5 467 200 28 660 986 

Overført til investeringsbudsjettet 40 220 709 35 471 940 10 252 000 4 895 962 

Korreksjoner 142 600 193 145 014 360 139 252 800 163 500 022 

Til fordeling drift -2 454 920 436 -2 429 941 360 -2 402 955 800 -2 330 675 442 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 295 897 433 2 284 927 000 2 263 703 000 2 097 454 928 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 

-16 422 810 0 0 -69 720 492 

Regnskap 2017 viser regnskapsmessig mindreforbruk. 
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Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler 

Enhet Regnskap 2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 2016 

Rådmannen m/stab 807 567 739 817 455 269  817 980 000  730 469 918  

Kommunalteknikk og geodata -33 952 261  -34 972 000  -34 561 000  -27 272 267  

Kulturenheten 71 131 191  71 624 000  70 545 000  60 935 543  

Brann 31 291 856  31 371 360  30 912 000  29 334 792  

Innovasjon og kompetanse 17 131 599  17 735 000  17 475 000  15 065 804  

Vitensenteret 3 801 428  3 809 000  3 736 000  3 479 115  

Arendal voksenopplæring 13 413 816  17 046 000  16 615 000  8 516 543  

Østre Agder 12 720 000  12 720 000  12 819 000  12 550 000  

Levekår 170 871 695  171 933 331  159 798 000  151 859 200  

Koordinerende enhet mestring, 
rehabilitering og omsorg 

84 846 475  84 720 200  83 107 000  75 498 793  

Enhet funksjonshemmede 133 993 967  126 319 546  124 920 000  116 817 903  

Enhet hjemmebaserte tjenester 215 997 303  205 060 101  197 295 000  183 830 614  

Enhet institusjoner 195 818 290  181 883 822  179 166 000  171 917 489  

Nav arendal 77 823 785  77 605 000  77 160 000  72 241 784  

Østre Agder krisesenter 4 831 131  4 820 500  4 790 000  4 247 413  

Legevakten 12 238 644  11 912 500  11 794 000  10 172 338  

Enslige mindreårige -23 011 433  -20 056 000  -3 357 000  -4 951 146  

Spesialpedagogiske tjenester 36 971 206  37 908 502  39 311 000  34 013 364  

Birkenlund skole 32 953 127  33 043 596  32 517 000  31 440 144  

Asdal skole 52 418 120  54 651 819  53 788 000  51 127 579  

Stuenes skole 34 455 065  34 694 413  34 140 000  31 579 049  

Nedenes skole 30 607 506  30 920 791  30 387 000  29 864 882  

Stinta skole 39 740 496  39 854 075  39 272 000  38 430 198  

Roligheden skole 35 441 466  34 565 758  34 057 000  34 028 305  

Hisøy skole 32 039 639  32 511 843  31 901 000  31 822 577  

Eydehavn skole 10 158 351  10 771 962  10 554 000  9 289 250  

Flosta skole 9 802 007  9 609 380  9 418 000  9 197 422  

Moltemyr skole 33 305 740  33 405 740  32 903 000  33 247 999  

Myra skole 18 276 348  17 360 102  17 041 000  16 446 964  

Nesheim skole 9 446 654  9 446 654  9 251 000  8 829 635  

Rykene - skole 13 435 643  14 023 325  13 746 000  13 819 046  

Sandnes skole 18 181 676  17 370 881  16 970 000  17 123 175  

Strømmen oppvekstsenter 19 933 229  20 379 138  19 586 000  18 961 063  

Tromøy barnehagene 9 083 704  9 193 884  8 823 000  9 682 640  

Hisøy barnehageenhet 11 827 234  11 914 664  11 498 000  12 061 138  

Barnehager sentrum øst 10 825 532  10 850 192  9 882 000  10 111 082  

Stinta barnehageenhet 13 060 702  13 646 382  13 016 000  13 254 131  

Jovannslia barnehageenhet 13 345 985  13 490 928  12 980 000  14 168 327  

Øyestad barnehageenhet 12 721 342  12 721 342  12 468 000  12 834 076  

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i 
Agder 

1 351 436  1 604 000  0  1 409 047  

Sum enheter 2 295 897 433  2 284 927 000  2 263 703 000  2 097 454 928  
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 

Tall i kroner Regnskap 2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 2016 

Investeringer i anleggsmidler 272 826 611 315 486 374 177 462 500 182 958 305 

Utlån og forskutteringer 223 783 839 221 126 024 118 740 000 179 731 071 

Kjøp av aksjer og andeler 2 657 411 4 658 000 1 000 000 1 278 353 

Avdrag på lån 65 950 935 42 238 436 10 000 000 116 763 080 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 

Avsetninger 35 590 064 2 000 000 2 000 000 4 965 510 

Årets finansieringsbehov 600 808 860 585 508 834 309 202 500 485 696 319 

Finansiert slik:     

Bruk av lånemidler -384 491 438 -463 379 944 -253 858 000 -333 378 751 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 125 000 -2 125 000 -2 000 000 -2 000 000 

Tilskudd til investeringer -7 922 589 -21 672 589 -12 750 000 -6 251 326 

Kompensasjon for merverdiavgift -28 060 094 -22 026 967 -17 842 500 -8 822 187 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -66 648 300 -29 656 359 -10 400 000 -120 535 037 

Andre inntekter -7 679 186 -7 976 035 -300 000 -513 965 

Sum ekstern finansiering -496 926 607 -546 836 894 -297 150 500 -471 501 265 

Overført fra driftsregnskapet -40 220 709 -35 471 940 -10 252 000 -4 895 962 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -34 451 996 -3 200 000 -1 800 000 -9 299 092 

Sum finansiering -571 599 312 -585 508 834 -309 202 500 -485 696 319 

Udekket/udisponert 29 209 548 0 0 0 
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Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 

Prosjekt 
nr 

Prosjekt Regnskap 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regulert 

budsjett 2017 

1000 Etabl. lån inn/utlån 189 097 500 000 500 000 

1012 Tilfluktsrom plan ( fra 2012) 3 670 0 0 

1019 Salg av IPad-er 9 845 0 0 

1050 Kirkelig fellesråd 2 750 000 2 750 000 2 750 000 

1068 IKT-utstyr -helse/levekår 2017 1 436 141 1 743 750 1 743 750 

1069 Ikt-utstyr-adm. 2015 146 879 1 125 000 683 303 

1071 Ikt - utstyr Krisesenteret 2015 0 0 179 248 

1072 Skanning oppmålingsarkiv 2014 0 0 899 999 

1142 Transporttjenesten - buss 2016 806 000 850 000 850 000 

1148 Utstyr omsorgsenhetene 2015 2 195 929 2 000 000 2 147 086 

1149 Ikt - utstyr omsorg ( 2016) 708 672 0 2 039 646 

1151 
Nedenes skole - utstyr/møbler til nytt 
klasserom 2017 

647 788 650 000 650 000 

1152 Roligheden skole - møbler og utstyr 2017 399 998 400 000 400 000 

1153 Nesheim skole - møbler 2017 15 300 150 000 150 000 

1202 Inventar Hisøy skole ( 2015) 988 0 0 

1203 Garderobeskap Stinta skole 2015 0 0 15 943 

1204 Nettbrett i Arendalsskolen 2015 0 0 -15 812 

1205 Hisøy skole - møbler, inventar 2017 400 000 400 000 400 000 

1209 Eydehavn skole - 3 mobile smartskjermer 497 215 0 497 215 

1302 Justering mva, Fagerli-Skarpnes 8 226 923 0 8 226 923 

1500 Kulturskoletimen 2014 65 362 0 77 731 

1502 Musikkbinger 2017 552 493 750 000 750 000 

1630 Brann: utstyr 2013 0 0 0 

1634 Brann - kjøretøy 2015 14 469 0 11 575 

1635 Biler/utstyr Østre Agder brannvesen ( 2016) 2 452 476 2 900 000 4 715 767 

1802 Nytt journalsystem legevakta ( 2015) 0 0 -52 758 

4427 GPS - landmålingsutstyr 2015 8 012 0 455 963 

4428 Gullknapp - ny vei 0 0 300 000 

4635 Arendal by- og regionhistorie (2014) 317 381 750 000 561 307 

4637 Oppgradering Myra kunstgressbane 2014 147 650 0 147 650 

4638 Lekeplass Torvet 2015 4 200 0 1 765 404 

4645 Lekeplassutstyr 2015 63 675 0 63 675 

4647 Planlegging turveier E18 - 2015 420 415 0 26 039 

4653 Turløyper Sør Amfi 2016 (kort løype) 3 069 777 2 000 000 4 297 250 

4654 
Stemmen - tursti - sikring/utbedring av tursti 
mv. 2016 

0 0 -10 693 

4655 Lang turløype Sør Amfi 2016 2 034 971 2 100 000 4 596 042 

4656 Brygger Friisøya (2016) 0 0 587 500 

4657 Turstier nærområder - kulturenheten 2017 68 326 100 000 100 000 

4658 Turløyper Arendal øst - fin. v/vegvesen 2017 0 10 000 000 10 000 000 
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Prosjekt 
nr 

Prosjekt Regnskap 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regulert 

budsjett 2017 

4659 Tekn. utstyr Kulturskolen/Munkehaugen 2017 182 371 150 000 150 000 

4660 Kilden - innvendig primært inventar 2017 0 200 000 200 000 

4661 Lunderød stadion 2017 6 220 304 4 500 000 6 359 958 

4662 Bjønnes stadion - Arendal fotball 2017 58 427 509 29 500 000 46 837 500 

4663 Tilrettelegging av statlige friområder ( 2016) 0 0 -102 500 

4664 Nye friområder - tilrettelegging (2016) 44 538 0 1 295 105 

4665 Lys lang turløype Sør Amfi ( 2017) 1 625 000 0 -25 001 

4666 Livssynsnøytrale seremonirom 433 361 0 500 000 

4668 Arendal by- og regionhistorie bind 2 594 919 0 750 000 

5283 Reasfaltering/veisikringsarbeid 0 1 000 000 0 

5314 Oppfølging trafikksikkerhetsplan 510 0 340 

5354 Veidatabase (2012) 0 0 500 000 

5362 Asfaltering grusveier ( 2013) 0 100 000 0 

5372 V barbuvassdraget , Møllebakken 2012 3 982 816 0 4 092 203 

5373 A barbuvassdraget, Møllebakken 2012 6 765 004 0 6 793 464 

5393 Utskifting av lysarmaturer (2014) 735 172 0 3 691 561 

5395 Hovedvannledning Rykene - Lerestvedt 2013 270 391 0 1 057 904 

5404 V sanering Sandvigveien 2013 72 578 0 100 000 

5405 A sanering Sandvigveien 2013 75 640 0 100 000 

5410 A Nedenes fase 2 (2013) 100 000 0 100 000 

5411 V Nedenes, fase 2 ( 2013) 100 000 0 100 000 

5444 Ladestasjoner el - biler 2014 95 000 0 370 600 

5445 Rundkjøring Barbu 2014 10 092 124 9 343 750 18 068 741 

5450 A - Melkedammen 2014 403 454 0 1 445 048 

5451 V - Melkedammen 2014 26 580 0 1 323 550 

5452 V - Vollene - Nyli, del 1 2014 -636 645 0 842 232 

5453 A - Vollene - Nyli, del 1 2014 565 407 0 1 549 961 

5461 V hovedvannledning ø500mm Biejordet 2014 13 215 0 13 215 

5462 Asfaltcontainer ( 2015) 500 000 0 500 000 

5464 Renovasjonsbeholdere - nedgravde (2015) 604 828 500 000 1 000 001 

5465 
Forsterkn. hovedanlegg/forbedr. 
renseprosesser (2015) 

0 25 000 000 0 

5466 Utbygging nye utb.områder(2015) 0 10 000 000 0 

5471 Forvaltningsprogram veilys 2016 8 725 0 300 000 

5475 A Barbugårdsjordet 6 018 927 0 6 881 838 

5476 V Barbugårdsjordet 3 748 674 0 5 174 936 

5477 Massivadressering - vei (2015) 0 100 000 0 

5478 V Steinsåsveien - Waglesgårdveien 1 135 572 0 1 135 930 

5479 A Steinsåsveien - Waglesgårdveien 1 122 523 0 1 355 632 

5480 A Maxis sletta 5 228 195 0 6 969 238 

5481 V Maxis sletta 3 466 083 0 4 651 775 
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Prosjekt 
nr 

Prosjekt Regnskap 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regulert 

budsjett 2017 

5484 A Gunnarsboveien 227 818 0 411 015 

5485 V Gunnarsboveien 151 879 0 340 491 

5486 V Krøgenes - Longum 0 0 2 780 

5494 Opprustning av bruer ( 2016) 0 0 285 983 

5495 Kaifront del av GS fra BB mot øst ( 2016) 1 040 818 0 1 962 784 

5496 V Østregate 162 966 0 162 966 

5497 A Østregate 256 102 0 256 102 

5498 V Håvet - Håveheia 0 0 200 042 

5499 A Håvet - Håveheia 2 672 0 303 422 

5500 V Damgaten området 133 636 0 885 825 

5501 A Damgaten området 134 000 0 1 100 000 

5504 A slambehandling Saulekilen 313 726 0 318 407 

5505 V Brattekleiv - Hollender Jonas vei 2 733 015 0 2 769 461 

5506 A Brattekleiv - Hollender Jonas vei 3 523 894 0 3 533 194 

5507 Reasfaltering (2016) 300 281 0 440 173 

5508 Oppfølging trafikksikkerhetsplan (2016) 874 177 2 500 000 2 433 299 

5509 Biler/maskiner 2016-2018 1 178 900 1 000 000 2 000 000 

5510 VA fornyelse ledningsnett 3 027 50 000 000 199 883 

5511 Asfaltering grusveier ( 2016) 0 0 409 636 

5512 Rehabilitering gatelys (2016) 1 317 204 0 2 119 432 

5513 V Klodeborgkleiva - Skarvedalen (2016) 3 013 048 0 3 014 351 

5514 A Klodeborgkleiva - Skarvedalen (2016) 2 433 731 0 2 441 342 

5515 Miljøtiltak Kittelsbukt (2016) 1 228 607 0 6 280 239 

5516 V Vollene - Vollenetoppen (2016) 3 106 172 0 4 255 459 

5517 A Vollene - Vollenetoppen (2016) 4 202 333 0 5 193 090 

5518 V Skolebakken 8-14 3 878 243 0 3 885 710 

5519 A Skolebakken 8-14 3 929 477 0 4 434 815 

5525 Driftsovervåking avløp 3 387 816 0 3 432 750 

5526 V Skilsø 1 927 065 0 1 934 019 

5527 A Skilsø 2 773 340 0 2 781 029 

5528 V Tybakken 5 545 934 0 5 550 381 

5529 A Tybakken 8 253 946 0 8 270 414 

5530 Parkeringsautomater 2017 0 150 000 150 000 

5531 V infrastruktur Marisberg 2017 1 423 639 0 1 394 207 

5532 A infrastruktur Marisberg 2017 1 423 950 0 1 395 170 

5533 Vei infrastruktur Marisberg 4 187 494 0 2 907 882 

5535 Rehabilitering pumpestasjoner vann 2017 0 0 181 891 

5536 V Centralgaten og omegn (2017) 1 217 121 0 1 223 500 

5537 A Centralgaten og omegn (2017) 1 397 647 0 1 403 000 

5538 V Bjønnes 160 876 0 1 501 360 

5539 A Bjønnes 147 447 0 1 500 000 
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Prosjekt 
nr 

Prosjekt Regnskap 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regulert 

budsjett 2017 

5540 V Høgedal deponi 61 070 0 65 479 

5541 A Høgedal deponi 39 430 0 40 514 

5542 Renovasjon Høgedal deponi 1 870 447 0 -1 948 878 

5543 V Hasselåsen - Hasselhaugen 2017 1 311 149 0 3 000 000 

5544 A Hasselåsen - Hasselhaugen 2017 1 812 917 0 3 000 000 

5545 V Joåsveien 2017 17 605 0 210 000 

5546 A Joåsveien 2017 14 515 0 305 000 

5547 V His Allé 2017 2 323 083 0 2 500 000 

5548 A His Allé 2017 3 330 328 0 3 500 000 

5549 V Bjønnes - Myrene del 1 (2017) 2 269 091 0 2 400 000 

5550 A Bjønnes - Myrene del 1 (2017) 2 317 847 0 2 400 000 

5551 A Ny driftsovervåking Saulekilen 2017 1 725 605 0 1 750 000 

5552 A Rehabilitering ledningsnett avløp 431 034 0 435 000 

5553 A Rehabilitering pumpestasjoner avløp 2 519 223 0 2 525 000 

5554 V Marisberg - Tiltak avløpsnett 2017 357 820 0 360 000 

5555 Etterslepskostnader prosj. VA 2017 260 572 0 261 000 

5556 V Havsøyveien 1 006 278 0 1 035 000 

5557 A Havsøyveien 308 278 0 535 000 

5558 V Tybakken Øst 2 412 025 0 1 800 000 

5559 A Tybakken Øst 2 637 275 0 1 800 000 

5560 A Høgedal trerenne renovering 40 185 0 41 000 

5561 V Romstølen kapasitetsutvidelse 234 878 0 235 000 

5562 Kunnskapshavna del 3 37 440 0 0 

5563 V Gamle Songevei 3 018 0 3 100 

5564 A Gamle Songevei 2 012 0 2 100 

5567 Utskifting brøyteutstyr og sommerutstyr 137 219 0 0 

5569 V vann Stoa vest 2 093 512 0 2 109 050 

5570 A Kuviga overvann 508 699 0 510 000 

5573 Tiltak Barbuelva 2017 2 736 572 0 0 

5574 V Sandvigheia 821 919 0 1 330 000 

5575 A Sandvigheia 1 126 734 0 1 630 000 

5576 V Skrubbedalen 26 963 0 30 000 

6358 Kommunedelplan- Myrene 0 0 150 744 

6470 Utvikling av portaler 24 788 0 255 907 

6473 
Opparbeidelse utomhusarealer 
Barbubukt(2013) 

6 384 029 0 4 310 859 

6475 Ikt i skolen (2013) 2 298 906 1 500 000 1 917 820 

6519 Utstyr idrettspark 2014 316 975 0 470 699 

6524 Bomullsfab./Torbjørnsbu - kunst (2014) 38 000 0 1 711 713 

6526 Avsluttende arbeider Kunnskapshavna del 2 25 485 0 -195 123 

6527 Energiutstilling Vitensenter 2016 23 959 0 23 700 



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsberetning med regnskap 2017

Årsberetning 2017 42(96) 

Prosjekt 
nr 

Prosjekt Regnskap 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regulert 

budsjett 2017 

6528 Utstilling Kjevik (2016) 139 595 0 341 142 

6529 Lydanlegg Vitensenteret (2016) 44 093 0 51 410 

6532 Barbu park 2017 25 139 539 12 750 000 12 750 000 

6533 Bil - Bomuldsfabrikken 2016 525 649 0 525 649 

6534 Etablering Kristiansand 920 317 0 1 700 000 

6535 Fornyelse utstilling 171 019 0 400 000 

6536 PCer Arendal 311 086 0 0 

6537 
Gatefotballbane - Arendal Gatefotball og 
Motbakkefestivalen 

0 0 350 000 

6538 Lekeplasser/nærmiljøanlegg 0 0 1 000 000 

 Sum prosjekter 272 826 611 177 462 500 315 486 373 
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Økonomisk oversikt - Drift 

Tall i kroner Kostra art 
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Brukerbetalinger 600-619 -103 033 375 -98 078 000 -99 077 000 -102 704 665 

Andre salgs- og leieinntekter 620-670 -316 444 783 -302 888 000 -299 756 000 -295 244 826 

Overføringer med krav til motytelse 700-780 -416 049 180 -337 729 152 -304 287 945 -425 584 625 

Rammetilskudd 800 -1 165 506 604 -1 145 620 000 -1 136 693 000 -1 100 413 197 

Andre statlige overføringer 810 -202 359 930 -189 396 600 -160 629 600 -169 715 599 

Andre overføringer 
830-850 

+ 880-895 
-9 269 409 -4 570 567 -3 645 000 -9 711 570 

Skatt på inntekt og formue 870 -1 108 406 131 -1 102 303 000 -1 105 549 000 -1 080 289 674 

Eiendomsskatt 874-875 -111 260 013 -110 400 000 -110 400 000 -109 684 404 

Andre direkte og indirekte skatter 877 -368 676 -300 000 -300 000 -368 676 

Sum driftsinntekter  -3 432 698 101  -3 291 285 319  -3 220 337 545  -3 293 717 235  

Lønnsutgifter 
010-080 

+ 160-165 
1 591 348 136 1 555 547 324 1 488 184 949 1 497 738 811 

Sosiale utgifter 090-099 429 259 867 404 527 043 386 006 668 413 926 701 

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

100-285 
- 160-165 

367 510 702 358 024 217 374 195 708 374 931 826 

Kjøp av varer og tjenester som 
erstatter komm. tjenesteprod. 

300-380 793 164 089 776 386 928 745 181 420 745 225 391 

Overføringer 400-490 239 164 032 205 943 567 244 687 000 216 415 948 

Avskrivninger 590 86 681 737 86 681 737 83 000 000 84 350 676 

Fordelte utgifter 
290, 690, 

790 
-65 780 260 -55 465 000 -56 777 000 -81 831 942 

Sum driftsutgifter   3 441 348 302   3 331 645 816   3 264 478 745   3 250 757 412  

Brutto driftsresultat  8 650 201  40 360 497   44 141 200   -42 959 823  

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 900-905 -123 816 944 -120 651 000 -120 351 000 -125 934 288 

Gevinst på finansielle instrumenter 909 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 920 -71 756 996 -71 817 000 -71 817 000 -72 251 500 

Sum eksterne finansinntekter   -195 573 940   -192 468 000   -192 168 000   -198 185 788  

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 

500 120 870 627 121 235 000 120 635 000 119 798 447 

Tap på finansielle instrumenter 509 0 0 0 0 

Avdrag på lån 510 106 010 464 106 011 000 105 547 000 102 375 000 

Utlån 520 384 803 60 000 60 000 45 400 

Sum eksterne finansutgifter   227 265 894   227 306 000   226 242 000   222 218 847  

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner  31 691 954  34 838 000   34 074 000   24 033 059  

Motpost avskrivninger 990 -86 681 737 -86 681 737 -83 000 000 -84 350 676 

Netto driftsresultat   -46 339 582   -11 483 240   -4 784 800   -103 277 440  

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessig mindreforbruk 

930 -69 720 492 -69 720 492 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 940 -4 061 544 -3 428 200 -1 591 200 -29 116 400 

Bruk av bundne fond 950 -20 827 196 -11 553 369 -11 553 369 -28 521 518 

Sum bruk av avsetninger   -94 609 232   -84 702 061   -13 144 569   -57 637 918  
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Tall i kroner Kostra art 
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Overført til investeringsregnskapet 570 40 220 709 35 471 940 10 252 000 4 895 962 

Avsatt til dekning av tidligere års 
merforbruk 

530 0 0 0 51 926 487 

Avsatt til disposisjonsfond 540 60 198 263 58 406 361 7 377 369 9 486 678 

Avsatt til bundne fond 550 24 107 032 2 307 000 300 000 24 885 739 

Sum avsetninger   124 526 004   96 185 301   17 929 369   91 194 866  

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk  -16 422 810  -   -   -69 720 492  

Regnskap 2017 viser regnskapsmessig mindreforbruk. 

  



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsberetning med regnskap 2017

Årsberetning 2017 45(96) 

Økonomisk oversikt - Investering 

Tall i kroner Kostra art 
Regnskap 

2017 

Opprinnelig 
budsjett 

2017 

Regulert 
budsjett 

2017 

Regnskap 
2016 

Salg driftsmidler og fast eiendom 660-670 -125 000 -125 000 0 0 

Andre salgsinntekter 600-650 -7 679 186 -7 976 035 -300 000 -513 965 

Overføringer med krav til motytelse 700-770 -14 975 153 -9 656 359 -400 000 -19 994 181 

Kompensasjon for merverdiavgift 729 -28 060 094 -22 026 967 -17 842 500 -8 822 187 

Statlige overføringer 800-810 0 -13 750 000 -12 750 000 -3 241 603 

Andre overføringer 830-890 -7 922 589 -7 922 589 0 -3 009 723 

Renteinntekter og utbytte 900-906 0 0 0 0 

Sum inntekter   -58 762 022   -61 456 950   -31 292 500   -35 581 658  

Lønnsutgifter 
010-080 

+ 160-165 
7 728 533 750 000 750 000 6 046 062 

Sosiale utgifter 090-099 204 662 0 0 152 004 

Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 

100-150 
+ 170-287 

233 827 377 311 486 374 173 462 500 162 938 856 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon 

300-380 85 348 0 0 87 375 

Overføringer 400-490 30 999 191 3 250 000 3 250 000 13 734 008 

Renteutgifter og omkostninger 500 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 
290, 690, 

790 
-18 500 0 0 0 

Sum utgifter   272 826 611   315 486 374   177 462 500   182 958 305  

Avdrag på lån 510 65 950 935 42 238 436 10 000 000 116 763 080 

Utlån 520 223 783 839 221 126 024 118 740 000 179 731 071 

Kjøp av aksjer og andeler 529 2 657 411 4 658 000 1 000 000 1 278 353 

Dekning av tidligere års udekket 530 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 548 11 062 332 2 000 000 2 000 000 4 877 929 

Avsatt til bundne investeringsfond 550 24 527 732 0 0 87 581 

Sum finansieringstransaksjoner   327 982 249   270 022 460   131 740 000   302 738 014  

Finansieringsbehov  542 046 838  524 051 884   277 910 000   450 114 661  

Bruk av lån 910 -384 491 438 -463 379 944 -253 858 000 -333 378 751 

Salg av aksjer og andeler 929 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Mottatte avdrag på utlån 920 -51 673 147 -20 000 000 -10 000 000 -100 540 856 

Overført fra driftsbudsjettet 970 -40 220 709 -35 471 940 -10 252 000 -4 895 962 

Bruk av tidligere års udisponert 930 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 940 -500 000 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond 950 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 948 -33 951 996 -2 700 000 -1 800 000 -6 624 480 

Bruk av bundne investeringsfond 958 0 -500 000 0 -2 674 612 

Sum finansiering   -512 837 290   -524 051 884   -277 910 000   -450 114 661  

Udekket/Udisponert  29 209 548    
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Balanseregnskapet 

Tall i kroner Regnskap 2017 Regnskap 2016 

EIENDELER 

A. Anleggsmidler 

Faste eiendommer og anlegg 1 649 175 129 1 561 280 019 

Utstyr, maskiner og transportmidler 96 021 120 116 856 833 

Utlån 510 059 508 451 941 742 

Konserninterne langsiktige fordringer 2 141 201 527 2 099 162 915 

Aksjer og andeler 380 128 556 379 471 145 

Pensjonsmidler 3 542 100 623 3 329 877 511 

Sum anleggsmidler 8 318 686 463 7 938 590 165 

B. Omløpsmidler 

Kortsiktige fordringer 277 868 036 322 346 238 

Konserninterne kortsiktige fordringer 1 741 225 2 466 803 

Derivater 0 0 

Premieavvik 90 684 792 112 495 935 

Aksjer og andeler 0 0 

Sertifikater 0 0 

Obligasjoner 0 0 

Kasse, bankinnskudd 296 900 480 270 712 901 

Sum omløpsmidler 667 194 533 708 021 877 

Sum eiendeler 8 985 880 995 8 646 612 041 

EGENKAPITAL OG GJELD 

C. Egenkapital 

Disposisjonsfond -118 851 091 -63 214 372 

Bundne driftsfond -59 180 283 -55 900 447 

Ubundne investeringsfond -7 486 419 -30 376 083 

Bundne investeringsfond -30 890 974 -6 363 242 

Regnskapsmessig mindreforbruk -16 422 810 -69 720 492 

Regnskapsmessig merforbruk 0 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 29 209 548 0 

Kapitalkonto -130 507 679 -118 476 257 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK 
(drift) 

20 222 380 20 222 380 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK 
(investering) 

0 0 

Sum egenkapital -313 907 328 -323 828 513 
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Tall i kroner Regnskap 2017 Regnskap 2016 

D. Gjeld 

Langsiktig gjeld 

Pensjonsforpliktelse -3 978 058 862 -3 822 520 193 

Ihendehaverobligasjonslån -881 500 000 -881 500 000 

Sertifikatlån -1 215 421 000 -1 249 700 000 

Andre lån -2 098 011 459 -1 873 076 689 

Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 

Sum langsiktig gjeld -8 172 991 320 -7 826 796 882 

Kortsiktig gjeld 

Kassekredittlån 0 0 

Annen kortsiktig gjeld -473 225 791 -464 492 172 

Annen konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 

Derivater 0 0 

Premieavvik -25 756 556 -31 494 474 

Sum kortsiktig gjeld -498 982 347 -495 986 646 

Sum egenkapital og gjeld -8 985 880 995 -8 646 612 041 

Memoriakonti 

Ubrukte lånemidler -15 187 432 6 683 006 

Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0 

Andre memoriakonti 19 865 436 20 077 630 

Motkonto for memoriakontiene -4 678 005 -26 760 636 

Sum memoriakonti - - 
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Beskrivelse av regnskapsprinsipper 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter for kommunalt 
foretak og god kommunal regnskapsskikk. 

Regnskapsprinsipper 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 
balanseregnskapet gjøres ikke. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 
interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året 
er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som 
faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, 
er registrert som memoriapost. 

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre 
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre 
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre foretaket har foretatt 
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene 
klassifisert som anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jf. kl § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig 
gjeld. 

Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året 
etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd 
med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til 
virkelig verdi i balansen.  

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 
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Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og 
inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter 
samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 

Mva-plikt og mva-kompensasjon 

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 
foretakets øvrige virksomhet krever foretaket mva-kompensasjon. 

Noter til årsregnskapet: 

Noter er utarbeidet iht. KRS nr. 6 (F). Standarden trådte i kraft fra regnskapsåret 2014. 
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Note nr. 1 Endring arbeidskapital 

Del 1 Endring i arbeidskapital drifts- og investeringsregnskapet 

  2017 2016 

Anskaffelse av midler  Regnskapsåret 
Forrige 

regnskapsår 

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 
SUM 

(600:670;700:789;
800:895) 

3 432 698 101 3 293 717 235 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 
SUM 

(600:673;700:770;
800:895) 

58 762 022 35 582 028 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM (900:929) 633 738 525 634 105 395 

Sum anskaffelse av midler  4 125 198 648 3 963 404 659 

Anvendelse av midler    

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 
SUM 

(010:285;300:481) 
- 690 

-3 354 666 565 -3 166 406 736 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 
SUM 

(010:285;300:482) 
- 690 

-272 826 611 -182 958 305 

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM (500:529) -519 658 079 -519 991 351 

Sum anvendelse av midler  -4 147 151 256 -3 869 356 391 

Anskaffelse - anvendelse av midler U=W -21 952 608 94 048 267 

Endring i ubrukte lånemidler 
Bal: 2.91 (Rt) 
- 2.91 (Rt-1) 

-21 870 438 -48 178 751 

Avvik  0 -372 

Endring i arbeidskapital  -43 823 046 45 869 145 

 

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen 

 Konto Regnskapsåret 
Forrige 

regnskapsår 

Omløpsmidler 2.1   

Endring kortsiktige fordringer 2.13 - 2.17 -45 203 780 -1 052 657 

Endring aksjer og andeler 2.18 0 0 

Premieavvik 2.19 -21 811 143 -23 198 186 

Endring sertifikater 2.12 0 0 

Endring obligasjoner 2.11 0 0 

Endring betalingsmidler 2.10 26 187 579 73 146 388 

Endring omløpsmidler  -40 827 344 48 895 545 

Kortsiktig gjeld 2.3 0 0 

Endring kassekredittlån 2.31 0 0 

Endring annen kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38 -8 733 619 -4 858 484 

Premieavvik 2.39 5 737 917 1 832 084 

Endring arbeidskapital  -43 823 045 45 869 145 
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Note nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor 

Rådmann har mottatt følgende trekkpliktige ytelser i år 2017: 

Trekkpliktige ytelser år 2017  

Lønn mv. 1 276 006 

Elektronisk kommunikasjon 4 392 

 

Revisor har mottatt følgende ytelser i år 2017: 

Ytelser år 2017  

Overføringer ekskl. mva. 3 751 000 

Note nr. 3 Pensjonsforpliktelser 

Pensjonsordning for: 
Pensjons-

forpliktelse 
Pensjonsmidler 

Netto pensj. 
forpliktelse 

Komm. landspensjonskasse (sykepl/leger) 531 204 743 478 514 324 52 690 419 

Statens pensjonskasse (lærere) 507 771 375 357 819 164 149 952 211 

Arendal kommunale pensjonskasse (andre) 2 885 208 851 2 705 767 135 179 441 716 

Totalt 3 924 184 969 3 542 100 623 382 084 346 

Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse   53 873 893 

Pensjonsforpliktelsene som gjelder Arendal havnevesen KF og Arendal eiendom KF framgår av foretakenes regnskap, og inngår 
således ikke i ovennevnte beløp. 
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Note nr. 4 Anleggsmidler 

  
Under 

kapittel 
0 

Restverdi 
31.12.2017 

Avskrivning 
år 2018 

Restverdi 
31.12.2018 

Utstyr, 2.2499.100 EDB-utstyr og kontormaskiner 20 188 997 6 716 329 13 472 668 

maskiner og 2.2499.200 
Maskiner, verktøy, inventar og 
utstyr 

31 397 416 5 126 222 26 271 195 

transportmidler 
2.2499.300 

Anleggsmaskiner og 
transportmidler 

44 434 707 7 110 858 37 323 849 

Sum utstyr, maskiner og transportmidler 96 021 121 18 953 409 77 067 712 

      

 
Under 

kapittel 
0 

Restverdi 
31.12.2017 

Avskrivning 
år 2018 

Restverdi 
31.12.2018 

 2.2799.100 Kommunale bygninger 559 261 959 13 856 069 545 405 889 

 2.2799.200 Kommunale eiendommer 29 985 557 - 29 985 557 

 2.2799.201 
Kommunale eiendommer 
miljøtiltak 

- - - 

 2.2799.300 
Avløpsnett/innsamling av 
avløpsvann 

364 506 652 13 537 191 350 969 461 

 2.2799.350 Produksjon av vann 204 501 7 052 197 449 

 2.2799.400 Distribusjon av vann 242 926 527 8 292 514 234 634 013 

Faste 
eiendommer 

2.2799.500 
Avløpsnett/innsamling av 
avløpsvann 

53 284 928 4 498 293 48 786 635 

og anlegg 2.2799.600 Avløpsrensing 102 923 471 8 794 586 94 128 885 

 2.2799.700 Distribusjon av vann 28 866 535 3 231 405 25 635 130 

 2.2799.800 Produksjon av vann 29 471 887 2 281 694 27 190 193 

 2.2799.300 Vann- og avløpsanlegg - - - 

 2.2799.900 Kommunale veier 204 630 228 9 312 949 195 317 278 

 2.2799.901 
Kommunale veier, miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak 

33 112 884 1 548 777 31 561 108 

 2.2799.400 Kommunale veier/sykkelstier/fortau - - - 

Sum faste eiendommer og anlegg 1 649 175 129 65 360 529 1 583 814 600 

      

Sammendrag 
Restverdi 
31.12.2017 

Avskrivning 
år 2018 

Restverdi 
31.12.2018 

Sum utstyr, maskiner og transportmidler 96 021 121 18 953 409 77 067 712 

Sum faste eiendommer og anlegg 1 649 175 129 65 360 529 1 583 814 600 

Balansekonti 1 745 196 250 84 313 939 1 660 882 312 
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Note nr. 5 Aksjer og andeler 

Navn Antall Pålydende Beløp 

Proflex As 425 1000 425 000  

Durapart As 1) 7242 500 3 621 000  

Hove Drifts- og Utviklingsselskap As 2600 500 1 300 000  

Agder Energi A/S 172524 1000 172 524 000  

Agder Arbeidsmiljø IKS   100 000  

AKP egenkapitaltilskudd    153 216 351  

Teaterplassen, Grid FN-Universitet 1)   4 000 000  

KLP - Egenkapitalinnskudd    11 650 954  

Biblioteksentralen 29 300 8 700  

Attføringss. i Rauland 10 1000 10 000  

Aust-Agder Næringsselskap As 136 1000 136 000  

Hurdalssenteret 1 5000 5 000  

Arendal Lufthavn Gullknapp As 10251 1000 10 251 000  

Arendal Kunnskapspark Eiendom A/S 1364 1000 1 364 000  

Eydehavn Næringsutvikling As 1000 1000 1 000 000  

Norsk Informasjonstekn. 440 50 22 000  

«Kolbjørn» 10 50 500  

Fløybyen As 2) 1000 1000 1  

Syd-Norge 5 2000 10 000  

P-Hus Vest As 100 50000 5 000 000  

Orkla As  1 500 500  

Canal Street As 1 500000 500 000  

Arendal Festival Supply As 500 1000 500 000  

Sørnorsk Filmsenter As  1 10000 10 000  

Sørlandets Europakontor As 80 200 16 000  

Visit Sørlandet As 17 10000 170 000  

Arendal By As 75 1000 75 000  

Myra Biovarme As  1020 1000 2 555 100  

Pollen P-Hus As  101 100000 10 100 000  

Kystveien Utvikling As - Aksjekapital 2500 100 250 000  

At Skog BA 26 1900 49 400  

Jordøya tomteutvikling As, 758 - 1000 758 1000 758 000 

Innoventus Sør As, 2000-250 2000 250 500 000 

Studentboliger, 52 andeler   50  

Sum   380 128 556 

1) Det er i 2017 tilbakebetalt 2,0 mill. kroner til Arendal kommune, jfr. nedbetalingsavtale med GRID-Arendal som ble inngått i 2013. 
2) Bokført verdi er 1 krone da det ikke er betalt noe for aksjene. Eiendommen er skutt inn i selskapet som tinginnskudd. 

Note nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler 

Det er i 2017 ikke foretatt salg av finansielle anleggsmidler. Se imidlertid note nr. 5 vedrørende 
nedbetalingsavtale med GRID-Arendal inngått i 2013. 
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Note nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån 

  Beløp Rente pr 31.12.17 

Swedbank - obl.lån NO 0010767700 -316 500 000 Fast til 15.06.2023 - 2,017 % 

Nordea - obl.lån NO 001077465.6 -265 000 000 Fast til 16.09.2026 - 2,208 % 

Kommunalbanken - obl.lån 20160634 -300 000 000 3 mnd. - 1,59 % 

Sum obligasjonslån -881 500 000  

Kommunalbanken - 20170504 -204 000 000 12 mnd. - 1,075 % 

Sparebank 1 Markets no 0010802952 -150 000 000 9 mnd. - 0,99 % 

DNB no 0010805724 -163 900 000 6 mnd. - 0,984 % 

SEB no 0010805914 -210 000 000 7 mnd. - 1,03 % 

SEB no 0010808900 -184 375 000 8 mnd. - 1,07 % 

Sparebank 1 Markets no 0010810229 -303 146 000 3 mnd. - 1,073 % 

Sum sertifikatlån -1 215 421 000  

Husbanken - 115033706 etabl.lån 2007 -10 078 909 Flytende (2 mnd.) - 1,584 % 

Husbanken - 115058265 etabl.lån 2008 -32 676 004 Flytende (2 mnd.) - 1,584 % 

Husbanken - 115089930 etabl.lån 2009 -33 722 912 Flytende (2 mnd.) - 1,584 % 

Husbanken - 115128893/4 etabl.lån 2010 -50 349 063 Flytende (2 mnd.) - 1,584 % 

Husbanken - 11516355/2 etabl.lån 2011 -86 451 Flytende (2 mnd.) - 1,584 % 

Husbanken - 115202111/etabl.lån 2012 -50 676 747 Fastrente 3 år - 1,306 % 

Husbanken - 1152419811/etabl.lån 2013 -60 115 316 Fastrente 3 år - 1,306 % 

Husbanken - 11528760/etabl.lån 2014 -70 117 020 Fastrente 3 år - 1,306 % 

Husbanken - 11532052/etabl.lån 2015 -33 720 093 Fastrente 3 år - 1,306 % 

Husbanken - 11534947/startlån 2016 -47 698 826 Fastrente 3 år - 1,306 % 

Husbanken - 11537776/startlån 2017 -99 348 956 Flytende (2 mnd.) - 1,584 % 

Sum formidlingslån (etableringslån/startlån) -488 590 297  

Kommunalbanken - 20070636 konv. sert.lån til 
fastr.lån 07 

-182 342 612 P.t. rente - 1,5 % 

Kommunalbanken - 20090638 div. inv. 2009 -263 898 060 P.t. rente - 1,5 % 

Kommunalbanken - 20100930 div inv. 2010 -191 666 620 P.t. rente - 1,5 % 

Kommunalbanken - 20120087 refin.2012 -173 133 370 P.t. rente - 1,5 % 

Kommunalbanken - 20120158 refin.2012 -225 808 370 Flytende (3 mnd.) - 1,48 % 

Kommunalbanken - 20120192 refin. 2012 -123 292 130 Flytende (3 mnd.) - 1,41 % 

Kommunalbanken - 20170074 div. inv. 2017 -198 705 010 Fastrente 7 år - 2,29 % 

Kommunalbanken - 20170092 refin. 2017 -250 574 990 Fastrente 7 år - 2,41 % 

Sum lån Kommunalbanken -1 609 421 162  

Langsiktig gjeld -4 194 932 459  

For sertifikatlånene avtales hovedsakelig 3, 6, 9 eller 12 mnd. løpetid, men kan avvike. 

For avdrag på den langsiktige gjelden gjelder bestemmelsene i kommunelovens § 50. For den 
langsiktige investeringsgjelden er det regnskapsført et minimumsavdrag for 2017 på 106 mill. 
kroner. I tillegg til disse avdragene er det returnert lånemidler for i alt 31,3 mill. kroner til 
Kommunalbanken i forbindelse med avslutning av gjennomførte investeringsprosjekter og redusert 
investeringsvolum behandlet i bystyret i 2017. 

For avdrag på formidlingslån i Husbanken gjelder generelt 30 års avdragstid. For disse lånene er 
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det i 2017 betalt avdrag på 33,6 mill. kroner inkl. innbetaling av avsluttede utlån. 

I 2017 ble det tatt opp nytt fastrentelån på 203,8 mill. kroner til finansiering av investeringer i 2016-
budsjettet. Dessuten ble opptatt nytt startlån på 100 mill. kroner. 

Renter og avdrag på kommunens startlån skal dekkes av tilsvarende innbetalinger fra låntakerne i 
kommunen.  

For investeringslån vil det meste av rente- og avdragsbelastningen bli dekket av ordinære 
driftsinntekter. 

For VA-investeringer og en del av del av gjennomførte investeringer innenfor omsorgssektoren vil 
kommunen motta huseiergebyr/kompensasjonstilskudd som dekker renter og avdrag. For 2017 
omfatter disse gebyrene/tilskuddene gjeld for i alt 762 mill. kroner. 

Note nr. 8 Renter - sikring 

Avtalepartner Beløp AK betaler Kontraktsdato Sluttdato 

Nordea 350 000 000 4,301 % 19.12.2013 01.03.2021 

Nordea 233 000 000 2,870 % 26.05.2015 05.08.2019 

Nordea 175 000 000 4,470 % 03.02.2016 23.02.2024 

Nordea 233 000 000 3,690 % 30.09.2013 09.11.2020 

Nordea 200 000 000 5,140 % 28.09.2011 28.11.2018 

Nordea 100 000 000 3,420 % 01.09.2015 25.09.2025 

DNB 210 000 000 2,274 % 18.03.2013 20.03.2018 

Nordea 192 000 000 1,214 % 16.10.2015 20.10.2020 

Ovenstående avtaler er inngått for sikre rentenivået for deler av kommunens gjeldsportefølje. 
 
For det avtalte beløpet betaler kommunen den avtalte renten i avtaleperioden i bytte mot at avtalepartneren betaler flytende rente (3 
mnd. NIBOR) til kommunen. 

Note nr. 9 Garantiansvar 

NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12 

Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper 

Husbanken: Soria Moria barnehage (11 445704) 1 154 250 2030 

Komm.banken: Hauene boligstiftelse (20030960) 2 619 027 2037 

Komm.banken: Elim boligstiftelse (19990264) 10 098 114 2038 

Arendal Bowling AS (beregnet utfra vedtak) 270 000 2019 

Nordea Bank Norge ASA: Returkraft AS 201 126 737 2032 

Kommunalbanken AS: Returkraft AS  212 742 862 2032 

Sum garantier 428 010 990  

   

Garantier for ansattes lån Garantibeløp Garantien utløper 

Arendal kommunale pensjonskasse: 0  

Samlet garantier ansatte 0  

Herav garanti for adm.sjefen 0  

Totalt garantibeløp alle garantier 428 010 990  
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Note nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser 

Kommunens vesentlige forpliktelser gjelder pensjon (se note 3), langsiktig gjeld (se note 7) og 
garantier (se note 9). Kommunen har ikke vesentlige forpliktelser utover disse. 

Note nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal kommune i 2017. 

Note nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger 

Del 1 Alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet 

  2017 2016 

Alle fond KOSTRA-art Regnskapsåret Forrige år 

Avsetninger til fond SUM (530:560)+580 119 895 358 39 337 926 

Bruk av avsetninger SUM (930:960) -129 061 228 -66 937 009 

Til avsetning senere år 980 -29 209 548 0 

Netto avsetninger  -38 375 418 -27 599 083 

    

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.56 -63 214 372 -82 844 094 

Avsetninger driftsregnskapet 540 -60 198 263 -9 486 678 

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940 4 061 544 29 116 400 

Bruk av avsetninger inv.regnskapet 940 500 000 0 

UB 31.12 2.56 -118 851 091 -63 214 372 

 

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.51 -55 900 447 -59 536 227 

Avsetninger 550 -24 107 032 -24 885 739 

Bruk av avsetninger 950 20 827 196 28 521 518 

Avvik v/avstemming  0 0 

UB 31.12 2.51 -59 180 283 -55 900 447 

 

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.53 -30 376 083 -32 122 634 

Avsetninger 548 -11 062 332 -4 877 929 

Bruk av avsetninger 948 33 951 996 6 624 480 

UB 31.12 2.53 -7 486 419 -30 376 083 
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Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.55 -6 363 242 -8 950 272 

Avsetninger 550 -24 527 732 -87 581 

Bruk av avsetninger 958 0 2 674 612 

UB 31.12 2.55 -30 890 974 -6 363 242 

Note nr. 13 Strykninger 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal kommune i 2017. 

Note nr. 14 Opplysninger om egenkapitalkontoene (underskudd) drift 

Spesifikasjon over regnskapsmessig mer/mindreforbruk drift 

Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet merforbruk 0 0 0 

Årets avsetning til inndekking 0 0 0 

Nytt merforbruk i regnskapsåret 0 0 0 

Totalt merforbruk til inndekking 0 0 0 

Resterende antall år for inndekking 0 0 0 

    

Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 69 720 492 69 720 492 69 720 492 

Årets disponering av mindreforbruk 69 720 492 69 720 492 0 

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 16 422 810 0 

Totalt mindreforbruk til disponering 0 16 422 810 69 720 492 
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Note nr. 15 Kapitalkonto 

KAPITALKONTO 

01.01.2017 Balanse 118 476 257 01.01.2017 Balanse (kapital)  

Debetposteringer i året:  Kreditposteringer i året:  

Salg av fast eiendom og anlegg 0 
Aktivering av fast eiendom og 
anlegg 

148 352 436 

Nedskrivninger fast eiendom 0 Oppskriving av fast eiendom 0 

Avskriving av fast eiendom og anlegg 60 457 326  0 

Salg av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

0 
Aktivering av utstyr, maskiner 
og transportmidler 

5 388 698 

Nedskrivning av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

0 
Oppskriving av utstyr, 
maskiner og transportmidler 

0 

Avskrivning er av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

26 224 411  0 

Salg av aksjer og andeler 2 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 2 657 411 

Nedskrivning av aksjer og andeler 0 
Oppskrivning av aksjer og 
andeler 

0 

Avdrag på utlånte egne midler 123 429 607 Utlån egne midler 224 232 649 

Avskrevet andre utlån 646 132 Oppskriving utlån 0 

Bruk av lånemidler 384 491 438 Avdrag lån på eksterne lån 171 964 698 

Pensjonsforpliktelser 155 538 669 Pensjonsmidler 212 223 112 

31.12.2017 Balanse   130 507 679 

Note nr. 16 Investeringsoversikt 

Prosjekt 
Regnskap 

2017 
Budsjett 2017 

Tidligere års 
utgifter 

Tidligere års 
budsjett 

Bjønnes stadion - Arendal fotball 2017 58 427 510 46 837 500 0 0 

Opparbeidelse utomhusarealer 
Barbubukt(2013) 

6 384 029 4 310 859 25 689 141 68 935 366 

Barbu Park 2017 25 139 539 12 750 000 0 0 

A Maxis Sletta 5 228 195 6 969 238 8 723 216 8 952 231 

Rundkjøring Barbu 2014 10 092 124 18 068 741 3 775 009 23 191 400 

A Barbuvassdraget, Møllebakken 2012 6 765 005 6 793 464 5 717 536 8 577 909 

A Barbugårdsjordet 6 018 927 6 881 838 5 918 162 9 053 802 

A Tybakken 8 253 946 8 270 414 1 179 585 1 500 000 

Justering mva, Fagerli-Skarpnes *) 8 226 923 8 226 923 0 0 

V Tybakken 5 545 934 5 550 381 1 135 619 1 136 000 

Lunderød Stadion 2017 6 220 304 6 359 958 0 0 

*) Prosjektet er kun en regnskapsmessig postering for aktivering av kapital som er overført vederlagsfri. 

Investeringsoversikten viser årets og tidligere års utgifter, samt vedtatte utgiftsrammer for større 
investeringsprosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. 

Prosjekter med utgifter i 2017 og samlet investeringsutgift > 6,0 mill. kroner er tatt med i oversikten 
over. 
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Note nr. 17 Selvkost 

2017 Etterkalkyle selvkost Vann Avløp Renovasjon 
Slam-

tømming 
Totalt 

Gebyrinntekter 50 320 370 85 274 400  60 103 663  2 253 391  197 951 824  

Øvrige driftsinntekter 1 997 460  5 064 902  54 818  771  7 117 951  

Driftsinntekter 52 317 830  90 339 302  60 158 481  2 254 162  205 069 775  

Direkte driftsutgifter 32 782 549  51 803 483  64 684 879  3 591 506  152 862 416  

Avskrivningskostnad 12 814 582  23 860 505  73 822  0  36 748 909  

Kalkulatorisk rente (1,98 %) 6 400 933  9 661 869  32 422  0  16 095 225  

Indirekte netto driftsutgifter 787 460  1 150 555  48 078  29 933  2 016 026  

Indirekte Avskrivningskostnad 1 942  2 455  152  78  4 627  

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %) 104  129  9  4  246  

Driftskostnader 52 787 570  86 478 995  64 839 363  3 621 521  207 727 449  

Resultat -469 740  3 860 307  -4 680 882  -1 367 359  -2 657 674  

Kostnadsdekning i % 99,1 % 104,5 % 92,8 % 62,2 % 89,6 % 

      

Selvkostfond 01.01 0 0  2 428 477  3 338 482  5 766 959  

+ Avsetning til selvkostfond 0 0 0 0 0 

- Bruk av selvkostfond 0 0  -2 428 477  -1 367 359  -3 795 836  

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond 
(1,98 %) 

0 0  0  52 565  52 565  

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 0  0  0  2 023 688  2 023 688  

      

Fremførbart underskudd 01.01 -780 466 -5 567 529  0  0 -6 347 995  

+ Inndekning av fremførbart 
underskudd 

0  3 860 307  0  0 3 860 307  

- Underskudd til fremføring -469 740  0  -2 252 405  0 -2 722 145  

- Kalkulert rentekostnad fremførbart 
underskudd (1,98 %) 

-20 104  -72 020  1 743  0 -90 381  

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. 
rente) *) 

-1 270 310  -1 779 242  -2 250 662  0 -5 300 214  

Note nr. 18 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen 

Det er ingen kjente usikre forpliktelser eller hendelser etter balansedagen. 

Note nr. 19 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og 
transaksjoner 

Vesentlige forpliktelser er omtalt i note nr. 3, 7 og 9. 

Det er ingen kjente uvanlige og vesentlige poster i regnskapet. 

Note nr. 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, 
regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil 

Det er i 2017 ingen endringer i prinsipper, estimater eller korrigering av tidligere års feil. 
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Note nr. 21 Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering. 
Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling 

Det er ikke etablert eller avviklet kommunale foretak i 2017. 

Note nr. 22 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og § 27 samarbeid 

  Per 31.12 regnskapsåret Per 31.12 forrige regnskapsår 

Kommunens samlede fordringer 2 143 221 918 2 101 835 967 

Herav fordring på:   

Lån til Arendal eiendom KF 1 986 904 772 1 940 099 231 

Lån til Arendal havnevesen KF 154 296 755 159 063 684 

Kortsiktig fordring på Arendal havnevesen KF 0 0 

Kortsiktig fordring på Arendal eiendom KF 1 741 225 2 466 803 

Agder kommunale støttetjenester 279 166 206 250 

   

Kommunens samlede gjeld 0 0 

Herav gjeld til:   

Kortsiktig gjeld overfor Arendal eiendom KF 0  0  

Bystyret har vedtatt at Arendal kommune låner inn midler til egne investeringer samt Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF 
sine investeringer. Kommunen låner så videre ut til de kommunale foretakene. 
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2  Årsregnskap Arendal eiendom KF 

Økonomisk oversikt - Drift 

Tall i kroner Kostra art 
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

DRIFTSINNTEKTER 

Brukerbetalinger 600-619 0 0 0 0 

Andre salgs- og leieinntekter 620-670 -58 099 362 -47 746 500 -47 866 500 -57 673 821 

Overføringer med krav til motytelse 700-780 -281 410 729 -272 792 000 -272 000 000 -272 226 100 

Rammetilskudd 800 0 0 0 0 

Andre statlige overføringer 810 0 0 0 0 

Andre overføringer 
830-850 

+ 880-895 
-36 097 000 -36 097 000 -30 040 000 -25 875 142 

Skatt på inntekt og formue 870 0 0 0 0 

Eiendomsskatt 874-875 0 0 0 0 

Andre direkte og indirekte skatter 877 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter   -375 607 091   -356 635 500   -349 906 500   -355 775 063  

DRIFTSUTGIFTER 

Lønnsutgifter 
010-080 

+ 160-165 
61 061 483 61 736 455 57 061 497 59 584 951 

Sosiale utgifter 090-099 16 427 524 16 196 052 16 196 052 16 497 388 

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

100-285 
- 160-165 

139 185 963 136 841 630 134 537 993 131 649 288 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
komm. tjenesteprod. 

300-380 1 945 597 1 975 000 1 375 000 1 597 501 

Overføringer 400-490 20 019 817 13 718 000 18 960 958 23 010 290 

Avskrivninger 590 67 329 858 67 329 858 54 000 000 63 564 200 

Fordelte utgifter 
290, 690, 

790 
-3 359 513 -3 600 000 -3 600 000 -5 574 240 

Sum driftsutgifter   302 610 729   294 196 995   278 531 500   290 329 378  

Brutto driftsresultat   -72 996 362   -62 438 505   -71 375 000   -65 445 685  

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 900-905 -854 961 -1 200 000 -1 200 000 -675 296 

Gevinst på finansielle instrumenter 909 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 920 0 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter   -854 961   -1 200 000   -1 200 000   -675 296  

EKSTERNE FINANSUGIFTER 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 

500 60 802 535 60 741 000 60 741 000 60 184 335 

Tap på finansielle instrumenter 509 0 0 0 0 

Avdrag på lån 510 65 834 000 65 834 000 65 834 000 67 351 000 

Utlån 520 0 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter   126 636 535   126 575 000   126 575 000   127 535 335  

Resultat eksterne 
Finansieringsutgifter   125 781 575   125 375 000   125 375 000   126 860 039  

Motpost avskrivninger 990 -67 329 858 -67 329 858 -54 000 000 -63 564 200 
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Tall i kroner Kostra art 
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Netto driftsresultat   -14 544 645   -4 393 363   -   -2 149 846  

BRUK AV AVSETNINGER 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk 

930 -649 846 -649 846 0 -477 530 

Bruk av disposisjonsfond 940 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond 950 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger   -649 846   -649 846   -   -477 530  

AVSETNINGER 

Overført til investeringsregnskapet 570 5 193 363 4 393 363 0 1 500 000 

Dekning av tidligere års merforbruk 530 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 540 649 846 649 846 0 477 530 

Avsetninger til bundne fond 550 5 780 965 0 0 0 

Sum avsetninger   11 624 174   5 043 209   -   1 977 530  

Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk   -3 570 317   -   -   -649 846  

*) Regnskapsmessig mindreforbruk 2017 
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 

Tall i kroner Regnskap 2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 2016 

FINANSIERINGSBEHOV     

Investeringer i anleggsmidler 120 365 614 196 356 881 113 050 000  155 196 986  

Utlån og forskutteringer 0 0 0  -  

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0  -  

Avdrag på lån 3 361 482 0 0  57 537 315  

Dekning av tidligere års udekket 32 661 024 32 661 024 0  -  

Avsetninger 27 450 666 20 000 000 28 000 000  29 679 653  

Årets finansieringsbehov  183 838 787   249 017 905   141 050 000   242 413 953  

FINANSIERING     

Bruk av lånemidler -96 968 699 -172 183 586 -64 340 000  -57 789 846  

Inntekter fra salg av anleggsmidler -25 776 280 -17 247 041 -28 000 000  -45 729 767  

Tilskudd til investeringer -10 000 000 -10 000 000 0  -2 097 207  

Kompensasjon for merverdiavgift -18 846 447 -19 403 537 -20 710 000  -20 966 490  

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -5 272 000 -3 311 000 0  -37 078 272  

Andre inntekter -102 620 0 0  -161 359  

Sum ekstern finansiering  -156 966 046   -222 145 164   -113 050 000   -163 822 940  

Overført fra driftsregnskapet -5 193 363 -5 193 363 0  -1 500 000  

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0  -  

Bruk av avsetninger -21 679 378 -21 679 378 -28 000 000  -44 429 989  

Sum finansiering -183 838 787 -249 017 905 -141 050 000  -45 929 989  

Udekket/udisponert 0 0 0  32 661 024  
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Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 

Prosjekt
nr 

Prosjekt 
Regnskap 

2017 

Opprinnelig 
budsjett 

2017 

Regulert 
budsjett 

2017 

01000 Barbu infrastruktur 2015 2 000 000 0 2 000 000 

06002 Salg av bygg og tomter 828 813 0 828 813 

06016 Stuenes skole 13 688 239 0 13 750 024 

06020 Fjellsikringstiltak samlet - årlig 374 417 500 000 1 059 300 

06026 Eiendomsutvikling (avs. 25399900) 320 051 5 000 000 4 935 885 

06117 Marisberg boligfelt 2013 299 342 0 327 159 

06118 Romstølen vest 2013 1 731 966 0 2 180 664 

06161 Fløyheia 2013 491 172 0 1 599 731 

06173 Etterarbeid boligfelt 2013 0 0 196 220 

06194 Garasjer/carport hjemmesykepleie 2014 265 825 1 000 000 265 825 

06212 Ny Roligheden skole 2013 47 930 726 75 000 000 72 505 606 

06236 Lekeapparater ( 2014) 117 564 0 117 564 

06238 Aktivitetshus, forprosjekt ( 2014) 115 782 0 115 782 

06240 Arendal gamle rådhus - rehabilitering ( 2014) 282 131 0 1 109 005 

06244 Tilrettelegging for el-bil lading 2014 0 0 341 778 

06253 Etterarbeid innomhus Sør Amfi 2014 6 930 0 1 023 596 

06254 Etterarbeid utomhus Sør Amfi 2014 201 954 0 134 642 

06264 Transportmidler miljøvennlige HP2015-2018 960 500 500 000 960 500 

06266 Kjøp av boliger HP2015 - 2018 2 935 844 0 3 160 373 

06268 Arendal øst bofellesskap HP2015 - 2018 3 150 0 3 150 

06275 
Kjøp av næringstomter inkl. Heftingsdalen ifm E18 
HP2015-2018 

8 371 197 3 000 000 5 563 415 

06277 Rehab og ombygging bolig Høgedal (2015) 16 702 0 703 960 

06279 Avvik brannsikkerhet 2 537 970 0 2 521 096 

06302 Rotor x Tromøy røde kors (2015) 0 0 66 214 

06316 Nye øv. lokaler kulturskolen HP2016-2019 28 482 300 000 300 000 

06318 Nybygg legevakt/KØH HP2016-2019 863 999 1 000 000 2 050 000 

06319 Rehab. Sam Eydes plass - tribune 486 184 0 486 184 

06321 Rådhusgaten 10, 4 etg 552 460 0 2 786 321 

06322 Forprosj bhg. Tromøy (2015) 19 800 0 133 185 

06332 Rehab Saltrød utleieboliger 2016 882 707 0 1 853 298 

06339 Rehabilitering boliger 2016 0 0 149 105 

06340 Boliger Høgedalslia 2016 4 609 115 0 4 609 115 

06341 Tiltak barnevernslokaler 2016 5 040 0 64 769 

06351 Kunstarena Bomuldsfabrikken 2016 5 540 448 0 3 955 877 

06353 Grunnerverv Roligheden skole 2016 62 505 0 4 334 898 

06354 P-hus Torvet 2016 0 0 151 462 

06355 Nyskogen bof. etterarbeider 2016 0 0 183 306 

06359 Ekornveien – rehab. 2016 341 213 0 445 635 

06009 Lovpålagte tiltak kommunale bygg årlig 0 2 750 000 0 

06367 Brukerstyrte endringer HP2017-2020 100 000 2 750 000 390 000 
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Prosjekt
nr 

Prosjekt 
Regnskap 

2017 

Opprinnelig 
budsjett 

2017 

Regulert 
budsjett 

2017 

06368 Rehabilitering skolebygg HP2017-2020 174 256 3 750 000 200 000 

06369 Rehabilitering omsorgsbygg HP2017-2020 4 350 3 750 000 400 000 

06373 Næringsutvikling, kjøp av næringstomter HP2017- 2020 91 350 0 0 

06374 Ny bhg. Tromøy, samling til en bhg. HP2017 - 2020 15 938 0 0 

06380 Vaskeri/renhold/kjøkken HP2017-2020 0 250 000 250 000 

06381 Asdal skole, påbygg ressurssenter HP2017-2020 487 123 4 500 000 4 500 000 

06383 Ombygging Fagerheim HP2017-2020 0 3 000 000 3 000 000 

06384 Ombygging Jovanntunet HP2017-2020 196 325 1 500 000 1 500 000 

06389 Drømmenes hus HP2017-2020 0 3 500 000 3 500 000 

06390 Enøk årlig HP2017-2020 0 1 000 000 0 

06364 Tiltak bolig 2016 884 707 0 884 707 

06391 VP sykehjem 2017 367 983 0 367 983 

06392 SD løsning bhg 2017 422 123 0 500 000 

06393 Led konvertering 2017 229 430 0 229 430 

06394 Kontorløsning Strømsbuåsen bhg. 2017 190 821 0 190 821 

06360 Marisberg felt C1 opparbeidelse tomt 2016 7 592 505 0 12 249 659 

06387 Marisberg felt C1 VVA 2016 5 922 589 0 5 303 277 

06363 Forprosjekt kjøkken/vaskerier 2016 6 930 0 6 930 

06362 Hisøyhallen - ventilasjon og garderober 2016 61 461 0 61 461 

06395 Nytt kjøkken Gullfakse bhg. 2017 339 692 0 339 692 

06019 Enøk samlet årlig 0 0 -64 805 

06365 Tv i kommunale IGH og omsorgsbygg 2016 196 344 0 901 404 

06386 Jovannslia og Lia bhg. - kjøkken og lekeapparater 2016 0 0 50 000 

06396 Solhaug - tak og terrasser 2017 586 874 0 586 874 

06397 Solhaug – omg. 7. etg 2017 1 448 768 0 1 448 768 

06398 Kamera skoler 2017 86 813 0 200 000 

06399 Hisøy skole - naturfagrom 2017 511 430 0 1 000 000 

06400 Brannavvik skoler og bhg. 2017 642 577 0 1 000 000 

06401 Moltemyr skole - rom til helsesøster 2017 312 726 0 1 000 000 

06416 Inneklima myra og Solhaug 2017 430 435 0 410 000 

06417 Tiltak hørsels- og synshemmede 2017 204 887 0 204 887 

06418 Agderparken nord - kjøp av næringsarealer 2017 0 0 8 000 000 

06419 Nedenes skole - kjøkken og bibliotek 2017 422 336 0 422 336 

06420 Stemmehagen bhg. - bod 2017 114 794 0 300 000 

06421 Saltrødpark skileikanlegg 145 250 0 200 000 

06422 Rådhusgt.10 - rehabilitering 3.etg 2017 701 979 0 1 000 000 

06423 Saltrød bos - tak og etterisolering 2017 299 636 0 2 850 000 

06424 Svømmeanlegg i arendal kommune 2017 290 248 0 500 000 

06425 Solhaug - ny heis 10 710 0 2 000 000 

06426 Transportmidler (miljøvennlige)2018 0 0 600 000 

06443 Marisberg GS-vei til Roligheden skole 0 0 2 900 000 

 Sum prosjekter 120 365 614 113 050 000 196 356 881 
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Balanseregnskapet 

Tall i kroner Regnskap 2017 Regnskap 2016 

EIENDELER 

A. ANLEGGSMIDLER 

Faste eiendommer og anlegg 2 319 335 019 2 296 346 052 

Utstyr, maskiner og transportmidler 25 028 584 27 170 687 

Utlån 0 0 

Konserninterne langsiktige fordringer 0 0 

Aksjer og andeler 2 008 202 2 008 202 

Pensjonsmidler 70 555 000 63 935 000 

Sum anleggsmidler 2 416 926 805 2 389 459 941 

B. OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer 27 221 068 22 139 547 

Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0 

Derivater 0 0 

Premieavvik 2 554 025 1 990 594 

Aksjer og andeler 0 0 

Sertifikater 0 0 

Obligasjoner 0 0 

Kasse, bankinnskudd 57 761 958 2 086 560 

Sum omløpsmidler 87 537 051 26 216 702 

Sum eiendeler 2 504 463 856 2 415 676 643 

EGENKAPITAL OG GJELD 

C. EGENKAPITAL 

Disposisjonsfond -649 846 0 

Bundne driftsfond -5 780 965 0 

Ubundne investeringsfond -5 771 288 0 

Bundne investeringsfond 0 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk -3 570 317 -649 846 

Regnskapsmessig merforbruk 0 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 0 32 661 024 

Kapitalkonto -375 992 581 -386 015 607 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 

Sum egenkapital -391 764 997 -354 004 429 
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Tall i kroner Regnskap 2017 Regnskap 2016 

D. GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Pensjonsforpliktelse -73 061 777 -63 345 103 

Ihendehaverobligasjonslån 0 0 

Sertifikatlån 0 0 

Andre lån 0 0 

Konsernintern langsiktig gjeld -1 986 904 772 -1 940 099 231 

Sum langsiktig gjeld -2 059 966 549 -2 003 444 334 

KORTSIKTIG GJELD 

Kassekredittlån 0 0 

Annen kortsiktig gjeld -50 991 086 -55 761 077 

Annen konsernintern kortsiktig gjeld -1 741 224 -2 466 803 

Derivater 0 0 

Premieavvik 0 0 

Sum kortsiktig gjeld -52 732 310 -58 227 880 

Sum egenkapital og gjeld -2 504 463 856 -2 415 676 643 

MEMORIAKONTI: 

Ubrukte lånemidler 0 0 

Ubrukte konserninterne lånemidler 19 032 325 0 

Andre memoriakonti   

Motkonto for memoriakontiene -19 032 325 0 

Sum memoriakonti - - 
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Beskrivelse av regnskapsprinsipper 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter for kommunalt 
foretak og god kommunal regnskapsskikk. 

Regnskapsprinsipper: 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 
balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er 
regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, 
utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller 
ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investerings-
regnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad 
enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet 
for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler: 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre 
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre 
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre foretaket har foretatt 
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene 
klassifisert som anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Foretaket følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i 
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover 
standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet 
i balansen. 

Klassifisering av gjeld: 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jf. kl § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års 
avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler: 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året 
etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd 
med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til 
virkelig verdi i balansen. 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 
(gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og 
underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som 
gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 
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Mva-plikt og mva-kompensasjon: 

Foretaket følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 
foretakets øvrige virksomhet krever foretaket mva-kompensasjon. 

Noter til årsregnskapet: 

Noter er utarbeidet iht. KRS nr. 6 (F). Standarden trådte i kraft fra regnskapsåret 2014. 
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Note nr. 1 Endring i arbeidskapital 

Del 1 Endring i arbeidskapital drifts- og investeringsregnskapet 

  2017 2016 

Anskaffelse av midler  Regnskapsåret Forrige regnskapsår 

Inntekter driftsdel (kontoklasse 
1) 

SUM(600:670;700:789*;8
00:895) 

375 607 091,00 355 775 063,06 

Inntekter investeringsdel 
(kontoklasse 0) 

SUM(600:673;700:770;8
00:895) 

59 997 347,00 106 033 093,79 

Innbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner 

SUM(900:929) 97 823 660,00 58 465 142,37 

Sum anskaffelse av midler S 533 428 098,00 520 273 299,22 

Anvendelse av midler    

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 
SUM(010:285;300:4810)-

690 
235 280 871,00 226 765 178,18 

Utgifter investeringsdel 
(kontoklasse 0) 

SUM(010:285;300:482)-
690 

120 365 614,00 155 196 986,03 

Utbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner 

SUM(500:529) 129 998 018,00 185 072 649,47 

Sum anvendelse av midler  485 644 503,00 567 034 813,68 

Anskaffelse - anvendelse av 
midler 

U=W 47 783 595,00 -46 761 514,46 

Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1) 19 032 325,00 -607 053,23 

Avvik  0 0 

Endring i arbeidskapital V 66 815 920,00 -47 368 567,69 

 

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen 

Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår 

Omløpsmidler 2.1 0 0 

Endring kortsiktige fordringer 2.13 - 2.17 5 081 521,00 -30 684 269,75 

Endring aksjer og andeler 2.18 0 0 

Premieavvik 2.19 563 431,00 -381 317,00 

Endring sertifikater 2.12 0 0 

Endring obligasjoner 2.11 0 0 

Endring betalingsmidler 2.10 55 675 398,00 -10 091 513,70 

Endring omløpsmidler  61 320 350 -41 157 100,45 

Kortsiktig gjeld 2.3 0 0 

Endring kassekredittlån 2.31 0 0 

Endring annen kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38 5 495 570 -6 211 467,24 

Premieavvik 2.39 0 0 

Endring arbeidskapital  66 815 920 -47 368 567,69 
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Note nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor 

Daglig leder har mottatt følgende trekkpliktige ytelser i år 2017: 

Trekkpliktige ytelser år 2017  

Lønn mv. 1 009 487 

Elektronisk kommunikasjon  4 392 

 

Revisor har mottatt følgende ytelser i år 2017: 

Ytelser år 2017  

Overføringer ekskl. mva. 90 000 

Note nr. 3 Pensjonsforpliktelser 

Pensjonsordning for: 
Pensjons-

forpliktelse 
Pensjonsmidler 

Netto pensj. 
forpliktelse 

Arendal kommunale pensjonskasse 72 752 000 70 555 000 2 197 000 

Totalt 72 752 000 70 555 000 2 197 000 

Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse   309 777 

Note nr. 4 Anleggsmidler 

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til 
regnskapsforskriftens § 8. Detaljert oversikt foreligger i eget dokument. Kommunen har følgende 
anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: 

Anleggsgruppe Avskrivingsplan Eiendeler 

Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 

Gruppe 2 10 år 
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar/utstyr, verktøy og transportmidler og 
lignende. 

Gruppe 3 20 år 
Brannbiler,parkeringsplasser,trafikklys,tekn.anlegg(VAR),renseanlegg, 
pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 

Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledn.nett og lignende. 

Gruppe 5 50 år 
Forretningsbygg, og lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre 
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. 
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Balansekonti 2018 – Arendal eiendom KF 

Kap. Tekst 
Under-
kapittel  

Restverdi 
31.12.2017 

Avskrivning år 
2018 

Restverdi 
31.12.2018 

Vekting 

  2.2499.100 
EDB-utstyr og 
kontormaskiner 

120 382,10 66 769,10 53 613,00 0,000044 

2.24 

Utstyr, 
maskiner 
og 
transport-
midler 

2.2499.200 

Maskiner, 
verktøy, 
inventar og 
utstyr 

19 566 951,03 2 716 371,91 16 850 579,12 0,037539 

  2.2499.300 
Anleggs-
maskiner og 
transportmidler 

5 341 250,76 820 329,79 4 520 920,97 0,008131 

2.24 
Sum utstyr, maskiner og 
transportmidler 25 028 583,89 3 603 470,80 21 425 113,09 0,045714 

        

Kap. Tekst 
Under-
kapittel 

 
Restverdi 
31.12.2017 

Avskrivning år 
2018 

Restverdi 
31.12.2018 

Vekting 

  2.2799.100 
Kommunale 
bygninger 

2 075 693 975,94 63 819 958,53 2 011 874 017,41 19,287403 

  2.2799.200 
Kommunale 
eiendommer 

201 903 752,89 0 201 903 752,89 0,000000 

2.27 

Faste 
eien-
dommer 
og anlegg 

2.2799.201 
Kommunale 
eiendommer 
miljøtiltak 

6 950 917,88 0 6 950 917,88 0,000000 

  2.2799.300 
Vann- og 
avløpsanlegg 

34 786 372,13 1 870 646,66 32 915 725,47 0,166051 

  2.2799.400 

Kommunale 
veier/ 

sykkelstier/ 
fortau 

0 0 0 0,000000 

2.27 Sum faste eiendommer og anlegg 2 319 335 018,84 65 690 605,19 2 253 644 413,64 19,453454 

        

Sammendrag 
Restverdi 
31.12.2017 

Avskrivning år 
2018 

Restverdi 
31.12.2018 

Vekting 

2.24 
Sum utstyr, maskiner og 
transportmidler 25 028 583,89 3 603 470,80 21 425 113,09 0,045714 

2.27 Sum faste eiendommer og anlegg 2 319 335 018,84 65 690 605,19 2 253 644 413,64 19,453454 

Balansekonti 2 344 363 602,73 69 294 075,99 2 275 069 526,73 19,499168 

        

Totale anleggsmidler (Ikke inkludert kommunale eiendommer og kommunale 
eiendommer miljøtiltak) 

2 066 214 856 
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Note nr. 5 Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler 

Navn Antall Pålydende Beløp 

Brl Kuviga, 3 andeler, Gnr 7, Bnr 2249 3 150000/250000 550 000 

Abbl - andelsbevis  0 202 

Brl Nyli II, andel 1/21, Mnr 1277/1301 2 11000 22 000 

Brl Nyli II, andel 49, Mnr 1277/1301 1 11000 11 000 

Brl Nyli II, andel 53, Mnr 1277/1301 1 11000 11 000 

Brl Grasåsen, 7 andeler, Mnr 1418/1419 7 12000 84 000 

Brl Grasåsen, andel 40, Mnr 1418/1419 1 12000 12 000 

Brl Vollene, 7 andeler, Mnr 1209 7 16800/27800 128 800 

Brl Grasåsen, andel 32, Mnr 1418/1419 1 12000 12 000 

Brl Grasåsen, andel 107, Mnr 1418/1419 1 12000 12 000 

Brl Grasåsen, andel 113, Mnr 1418/1419 1 12000 12 000 

Brl Barbugård II, andel 12, Mnr 1050 1 14800 14 800 

Brl Grasåsen, andel 7, Mnr 1418/1419 1 36500 36 500 

Brl Nyli II, andel 33, Mnr 1277/1301 1 11000 11 000 

Brl Sollia I, andel 31, Gnr 8, Bnr 526 1 128700 128 700 

Brl Nyli II, andel 14, Mnr 1277/1301 1 17500 17 500 

Brl Nyli II, andel 64, Mnr 1277/1301 1 17500 17 500 

Brl Skibberhei, andel 14, Gnr 5, Bnr 549 1 19000 19 000 

Brl Kolbjørnsvik, andel 5, Gnr 8, Bnr 20 1 200000 200 000 

Brl Mariåsen, 3 andeler, Gnr 32, Bnr 380 3 26000/46000 98 000 

Brl Lia, andel 1/5, Gnr 44, Bnr 590 2 95000 190 000 

Brl Fabakkheia, andel 3, Gnr 2, Bnr 281 1 170000 170 000 

Brl Skrenten II, andel 45, Gnr 7, Bnr 1801 1 74700 74 700 

Brl Bellevue II, andel 3, Gnr 8, Bnr 850 1 175500 175 500 

Sum   2 008 202 

Note nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler 

Arendal eiendom KF har ikke foretatt noe salg av finansielle anleggsmidler i 2017. 
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Note nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån 

Spesifikasjon over langsiktig gjeld 

 År Beløp 

Arendal kommune - oppr. gjeld ved etabl. av foretaket 2011  1 342 736 641,09  

Arendal kommune - nytt lån 2012  71 781 000,00  

Arendal kommune - nytt lån 2013  79 636 314,00  

Arendal kommune - nytt lån 2014  208 712 000,00  

Arendal kommune - nytt lån 2015  110 855 000,00  

Arendal kommune - nytt lån 2016  57 182 793,00  

Arendal kommune - nytt lån 2017  116 001 024,00  

Totalt langsiktig gjeld pr. 31.12.17   1 986 904 772,09  

I år 2017 er det betalt avdrag på 2011 - lånet med 69 195 482,42 kroner. 

Note nr. 8 Renter - sikring 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF. 

Note nr. 9 Garantiansvar 

Arendal eiendom KF har ingen garantiansvar. 

Note nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser 

Pensjonsforpliktelser fremgår av note 3. 

For foretakets langsiktige låneforpliktelser vises til note 7. 

Note nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi, 
herunder MFO 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF. 
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Note nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger 

Del 1 Alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet 

  2017 2016 

Alle fond KOSTRA-art Regnskapsåret Forrige år 

Avsetninger til fond SUM(530:560) + 580 -33 881 477,19 -30 157 182,48 

Bruk av avsetninger SUM(930:960) 21 679 378,00 44 429 988,92 

Til avsetning senere år 980 0 0 

Netto avsetninger  -12 202 099,19 14 272 806,44 

    

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.56* 0 0 

Avsetninger driftsregnskapet 1.540* -649 846,19 -477 529,98 

Bruk av avsetninger 
driftsregnskapet 

1.940* 0 0 

Bruk av avsetninger 
inv.regnskapet 

0.940* 0 477 529,98 

UB 31.12 2.56 -649 846,19 0 

 

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.51* 0 0 

Avsetninger 550 -5 780 965,00 0 

Bruk av avsetninger 950 0 0 

Avvik v/avstemming    

UB 31.12 2.51* -5 780 965,00 0 

 

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.53* 0 -14 272 806,44 

Avsetninger 548 -27 450 666,00 -29 679 652,50 

Bruk av avsetninger 948 21 679 378,00 43 952 458,94 

UB 31.12 2.53* -5 771 288,00 0 

 

Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.55* 0 0 

Avsetninger 550 0 0 

Bruk av avsetninger 958 0 0 

UB 31.12 2.55* 0 0 
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Note nr. 13 Strykninger 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF i 2017. 

Note nr. 14 Opplysninger om egenkapitalkontoene (underskudd) drift 

Spesifikasjon over regnskapsmessig mer/mindreforbruk drift 

Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet merforbruk 0 0 0 

Årets avsetning til inndekking 0 0 0 

Nytt merforbruk i regnskapsåret 0 0 0 

Totalt merforbruk til 
inndekking 

 0  

Resterende antall år for 
inndekking 

0   

    

Regnskapsmessig 
mindreforbruk 

Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet 
mindreforbruk 

0 856 776,45 0 

Årets disponering av 
mindreforbruk 

0 856 776,45 0 

Nytt mindreforbruk i 
regnskapsåret 

0 3 570 316,96 856 776,45 

Totalt mindreforbruk til 
disponering  3 570 316,96  

    

Spesifikasjon over regnskapsmessig mer/mindreforbruk investering 

Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet udekket 32 661 024,23 32 661 024,23 0 

Årets avsetning til inndekking 32 661 024,23 32 661 024,23 0 

Nytt udekket i regnskapsåret 0 0 32 661 024,23 

Totalt udekket til inndekking  0  

 

Regnskapsmessig udisponert Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet udisponert 0 0 0 

Årets disponering 0 0 0 

Nytt udisponert i regnskapsåret 0 0 0 

Totalt udisponert til 
disponering 

 0  
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Note nr. 15 Kapitalkonto 

KAPITALKONTO 

01.01.2017 Balanse  01.01.2017 Balanse (kapital) -386 015 607,00 

Debetposteringer i året:  Kreditposteringer i året:  

Salg av fast eiendom og anlegg  Aktivering av fast eiendom og anlegg -88 176 722,00 

Nedskrivninger fast eiendom  Oppskriving av fast eiendom  

Avskriving av fast eiendom og anlegg 67 329 858,00   

Salg av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

 
Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

 

Nedskrivning av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

 
Oppskriving av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

 

Avskrivning er av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

   

Salg av aksjer og andeler  Kjøp av aksjer og andeler  

Nedskrivning av aksjer og andeler  Oppskrivning av aksjer og andeler  

Avdrag på utlånte egne midler  Utlån egne midler  

Avskrevet andre utlån  Oppskriving utlån  

Bruk av lånemidler 96 968 699,03 Avdrag lån på eksterne lån -69 195 482,42 

Pensjonsforpliktelser 9 716 674,00 Pensjonsmidler -6 620 000,00 

31.12.2017 Balanse   -375 992 580,39 

Note nr. 16 Investeringsoversikt 

Prosjekt Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Tidligere års 

utgifter 
Tidligere års 

budsjett 

06016 - Stuenes skole 13 388 239 0 296 869 042 312 500 000 

06360 - Marisberg felt C1 
opparbeidelse tomt 2016 

7 592 505 10 000 000 15 070 611 20 220 271 

06212 - Framskutt Roligheden skole 47 930 726 75 000 000 24 494 393 24 733 107 

06275 - Kjøp av næringstomter inkl. 
Heftingsdalen ifm E18 

7 189 887 9 753 301 246 699 5 000 000 

06351 - Kunstarena Bomuldsfabrikken 
2016 

5 540 448 0 4 244 123 8 200 000 

06360 - Marisberg felt C1 
opparbeidelse tomt 2016 

7 592 505 10 000 000 15 070 611 20 220 270 

06387 - Marisberg - felt C1 VVA 2016 5 922 589  1 496 722 6 800 000 

SUM 95 156 899 104 753 301 357 492 201 397 673 648 

Investeringsoversikten viser årets og tidligere års utgifter, samt vedtatte utgiftsrammen for større inv. prosjekter knyttet til nybygg og 
anlegg. 

Note nr. 17 Selvkost 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF. 

Note nr. 18 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen 

Det er ingen kjente hendelser etter balansedagen. 
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Note nr. 19 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og 
transaksjoner 

Arendal eiendom KF har i år 2017 solgt anleggsmidler for 25,8 mill. kroner. Alt er salg av bygninger 
og tomter. 

Langsiktig gjeld til Arendal kommune er pr. 31.12.17 på 1 986 904 772 kroner. 

Note nr. 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, 
regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil 

Det er ingen endringer i prinsipper, estimater eller korrigering av tidligere års feil. 

Note nr. 21 Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering. 
Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal eiendom KF. 

Note nr. 22 Fordringer og gjeld til kommunen, kommunale foretak og 
interkommunalt samarbeid 

  Per 31.12 regnskapsåret Per 31.12 forrige regnskapsår 

Samlede fordringer 0 0 

Herav fordring på:   

Arendal kommune 0 0 

   

Kommunens samlede gjeld 1 988 645 996,35 1 940 099 230,51 

Note nr. 23 Overføringer til/fra § 27 samarbeid 

I år 2017 er det overført 1 230 000 kroner (eks. mva) til Agder kommunale støttetjenester. 
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Note nr. 24 Fordeling inntekter og utgifter 

  31.12.17 31.12.16 

Samlede inntekter 375 607 091,00 341 041 485,46 

Herav inntekter på:   

Arendal kommune 257 466 000,00 251 372 300,00 

IKT Agder IKS 0 0 

Arendal revisjonsdistrikt IKS/Aust-
Agder Revisjon IKS 

0 0 

Andre 118 141 091,00 89 669 185,46 

Samlede utgifter (ekskl. renteutg.) 141 131 560,00 138 366 344,90 

Herav utgifter til:   

Arendal kommune 2 706 639,00 9 430 558,35 

IKT Agder IKS 77 536,00 43 947,04 

Arendal revisjonsdistrikt IKS/Aust-
Agder Revisjon IKS 

90 000,00 90 000,00 

Agder Arbeidsmiljø IKS 5 150,00 45 347,40 

Andre 138 252 235,00 128 756 492,11 
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3 Årsregnskap Arendal havnevesen KF  

Økonomisk oversikt - Drift 

Tall i kroner Kostra art 
Regnskap 

2017 

Regulert 
budsjett 

2017 

Opprinnelig 
budsjett 

2017 

Regnskap 
2016 

DRIFTSINNTEKTER 

Brukerbetalinger 600-619     

Andre salgs- og leieinntekter 620-670 -27 841 131 -24 352 000 -24 722 000 -25 956 746 

Overføringer med krav til motytelse 700-780 -71 067    -222 083  

Rammetilskudd 800    0 

Andre statlige overføringer 810    0 

Andre overføringer 
830-850 

+ 880-895 
    -1 000 000  

Skatt på inntekt og formue 870    0 

Eiendomsskatt 874-875    0 

Andre direkte og indirekte skatter 877    0 

Sum driftsinntekter  -27 912 198 -24 352 000 -24 722 000  -27 178 829  

DRIFTSUTGIFTER 

Lønnsutgifter 
010-080 

+ 160-165 
6 064 253 6 168 000 6 168 000 6 652 209 

Sosiale utgifter 090-099  1 860 700 1 480 000 1 480 000  1 502 326  

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

100-285 
- 160-165 

5 295 839 5 235 000 4 335 000  6 766 761  

Kjøp av varer og tjenester som 
erstatter komm. tjenesteprod. 

300-380 4 516 024 1 230 000 1 230 000  3 418 765  

Overføringer 400-490 -481    339 327  

Avskrivninger 590 8 071 990 8 071 990   5 040 581  

Fordelte utgifter 
290, 690, 

790 
   0 

Sum driftsutgifter  25 808 325 22 184 990 13 213 000  23 719 969  

Brutto driftsresultat  -2 103 874 -2 167 010 -11 509 000 -3 458 859 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 900-905 -274 826   -416 248 

Gevinst på finansielle instrumenter 909    0 

Mottatte avdrag på utlån 920     0 

Sum eksterne finansutgifter  -274 826    -416 248  

EKSTERNE FINANSUGIFTER 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 

500 4 195 204 4 189 000 4 189 000 3 617 613 

Tap på finansielle instrumenter 509    0 

Avdrag på lån 510 5 923 000 5 923 000 5 923 000  4 896 000  

Utlån 520    0 

Sum eksterne finansutgifter  10 118 204 10 112 000 10 112 000  8 513 613  

Resultat eksterne 
Finansieringsutgifter  9 843 377 10 112 000 10 112 000 8 097 365 
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Tall i kroner Kostra art 
Regnskap 

2017 

Regulert 
budsjett 

2017 

Opprinnelig 
budsjett 

2017 

Regnskap 
2016 

Motpost avskrivninger 990 -8 071 990 -8 071 990  -5 040 581 

Netto driftsresultat  -332 486 -127 000 -1 397 000  -402 075  

BRUK AV AVSETNINGER 

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessig mindreforbruk 

930 -402 075 -402 075  -44 008 

Bruk av disposisjonsfond 940    0 

Bruk av bundne fond 950    0 

Sum bruk av avsetninger  -402 075 -402 075 0  -44 008  

AVSETNINGER 

Overført til investeringsregnskapet 570    0 

Dekning av tidligere års merforbruk 530    0 

Avsetninger til disposisjonsfond 540 524 955 529 075 1 397 000  44 008  

Avsetninger til bundne fond 550 209 606   0 

Sum avsetninger  734 561 529 075 1 397 000  44 008  

Regnskapsmessig mer-/ 
mindreforbruk     -402 075 
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 

Tall i kroner Regnskap 2017 
Regulert budsjett 

2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 2016 

FINANSIERINGSBEHOV     

Investeringer i anleggsmidler 25 247 747 47 741 887 2 600 000 27 747 079 

Utlån og forskutteringer 0 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 

Avdrag på lån 2 168 933 0 0 5 248 950 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 

Avsetninger 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov  27 416 680   47 741 887   2 600 000   32 996 028  

FINANSIERING     

Bruk av lånemidler -9 769 100 -47 741 887 -2 600 000 -32 246 028 

Inntekter fra salg av 
anleggsmidler 

0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer -15 547 580 0 0 0 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 

0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 

0 0 0 0 

Andre inntekter -2 100 000 0 0 0 

Sum ekstern finansiering  -27 416 680   -47 741 887   -2 600 000   -32 246 028  

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 0 0 0 -750 000 

Sum finansiering 0  0 0  -750 000  

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 

Prosjekt
nr 

Prosjekt Regnskap 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regulert 

budsjett 2017 

   2 600 000  

11030 Kjøp av arealer   2 306 256 

11050 Eydehavn kai - ny dypvannskai 9 854  9 854 

11070 Teknisk utstyr - maskiner 1 449 645  1 580 382 

11110 Småbåthavn plan og egenproduksjon 1 025 608  655 778 

11150 Gjestehavn - ny 157 292  300 000 

11340 Småbåthavn - Tollboden, Barbu 31 058  72 785 

11370 Sørkomp bygg (2014) 1 110 871  1 110 871 

11390 Fergekai lokalferger 2014 90 053  1 115 177 

11410 Nytt havnebygg Eydehavn 37 106  4 604 998 

11452 Nytt lagertelt 1000 m2 - 2015 36 530  36 530 

11454 Oppgradering Langbryggen - 2015 30 000  396 897 

11458 Ny verkstedløsning 2016 0  1 000 000 

11459 Lagertelt/kundeprosjekt 5 362 867  4 737 470 

11460 Fiskemottak i Barbu - utvidelse av kai 2016 4 082 683  17 990 709 

11461 Sikring av fylling Arendal gjestehavn 2016 0  0 

11462 Enova landstrøm 2016 11 824 179  11 824 179 

 Sum prosjekter 25 247 747 2 600 000 47 741 887 
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Balanseregnskapet 

Tall i kroner Regnskap 2017 Regnskap 2016 

EIENDELER 

A. ANLEGGSMIDLER 

Faste eiendommer og anlegg 162 108 527 148 403 451 

Utstyr, maskiner og transportmidler 13 740 017 16 829 482 

Utlån 0 0 

Konserninterne langsiktige fordringer 0 0 

Aksjer og andeler 2 001 2 001 

Pensjonsmidler 3 839 000 3 132 000 

Sum anleggsmidler 179 689 545 168 366 934 

B. OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer 8 231 422 1 710 720 

Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0 

Derivater -105 596 -55 445 

Premieavvik 0 0 

Aksjer og andeler 0 0 

Sertifikater 0 0 

Obligasjoner 0 0 

Kasse, bankinnskudd 5 595 300 23 579 218 

Sum omløpsmidler 13 721 126 25 234 493 

Sum eiendeler 193 410 671 193 601 427 

EGENKAPITAL OG GJELD 

C. EGENKAPITAL 

Disposisjonsfond -865 999 -341 044 

Bundne driftsfond -209 606  

Ubundne investeringsfond -29 648 -29 648 

Bundne investeringsfond 0 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk 0 -402 075 

Regnskapsmessig merforbruk 0 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 0 0 

Kapitalkonto -31 028 189 -22 322 513 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 

Sum egenkapital -32 133 442 -23 095 280 
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Tall i kroner Regnskap 2017 Regnskap 2016 

D. GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Pensjonsforpliktelse -4 434 602 -3 494 838 

Ihendehaverobligasjonslån 0 0 

Sertifikatlån 0 0 

Andre lån 0 0 

Konsernintern langsiktig gjeld -154 296 755 -159 063 684 

Sum langsiktig gjeld -158 731 357 -162 558 522 

KORTSIKTIG GJELD 

Kassekredittlån 0 0 

Annen kortsiktig gjeld -2 545 872 -7 947 625 

Annen konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 

Derivater 0 0 

Premieavvik 0 0 

Sum kortsiktig gjeld -2 545 872 -7 947 625 

Sum egenkapital og gjeld -193 410 671 -193 601 427 

MEMORIAKONTI: 

Ubrukte lånemidler 0 0 

Ubrukte konserninterne lånemidler 10 070 001 16 514 101 

Andre memoriakonti 0 0 

Motkonto for memoriakontiene -10 070 001 -16 514 101 

Sum memoriakonti 0 0 
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Beskrivelse av regnskapsprinsipper 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter for kommunalt 
foretak og god kommunal regnskapsskikk. 

Regnskapsprinsipper 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. 

Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 
interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året 
er tatt med i årsregnskapet, enten det er betalt eller ikke. 

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. 
Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 

Tidligere praksis har vært at mindreforbruk har blitt avsatt direkte til disposisjonsfond. 

F.o.m. år 2012 gjøres dette iht. § 16 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 
kommunale og fylkeskommunale foretak. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre 
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre foretaket har foretatt 
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene 
klassifisert som anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen et år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Foretaket følger KRS (F) nr. 4 Avgrensingen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 

Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i 
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover 
standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet 
i balansen. 

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jf. kl § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig 
gjeld. 

Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året 
etter at anleggsmiddelet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd 
med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til 
virkelig verdi i balansen. 
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Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 

Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og 
inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter 
samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 

Mva-plikt og mva-kompensasjon 

Foretaket følger reglene i mva-loven. 

Noter til årsregnskapet 

Noter er utarbeidet iht. KRS nr. 6 (F) 

Standarden trådte i kraft fra regnskapsåret 2014. 
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Note nr. 1 Endring i arbeidskapital 

Del 1 Endring i arbeidskapital drifts- og investeringsregnskapet 

  2017 2016 

Anskaffelse av midler  Regnskapsåret Forrige regnskapsår 

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 
SUM(600:670;700:780;

800:895) 
27 912 198 27 178 829 

Inntekter investeringsdel 
(kontoklasse 0) 

SUM(600:670;700:770;
800:895) 

17 647 580 0 

Innbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner 

SUM(900:929) 10 043 927 32 662 276 

Sum anskaffelse av midler S 55 603 705 59 841 105 

Anvendelse av midler    

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 
SUM(010:285;300:4800

) -690 
17 736 335 18 679 388 

Utgifter investeringsdel 
(kontoklasse 0) 

SUM(010:2860;300:480
0) -690 

25 247 747 27 747 079 

Utbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner 

SUM(500:529) 12 287 137 13 762 563 

Sum anvendelse av midler  55 271 219 60 189 030 

Anskaffelse - anvendelse av 
midler 

U=W 332 486 -347 925 

Endring i ubrukte lånemidler 
Bal: 2.91(Rt) - 2.91 (Rt-

1) 
-6 444 100 -1 441 028 

Avvik   0 

Endring i arbeidskapital V - 6 111 614 -1 788 953 

 

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen 

Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår 

Omløpsmidler 2.1   

Endring kortsiktige fordringer 2.13 - 2.17 6 520 701 -1 276 558 

Endring aksjer og andeler 2.18 0 0 

Premieavvik 2.19 -50 151 204 018 

Endring sertifikater 2.12 0 0 

Endring obligasjoner 2.11 0 0 

Endring betalingsmidler 2.10 -17 983 918 -625 291 

Endring omløpsmidler  -11 513 368 -1 697 830 

Kortsiktig gjeld 2.3   

Endring kassekredittlån 2.31 0 0 

Endring annen kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38 5 401 753 -91 123 

Premieavvik 2.39 0 0 

Endring arbeidskapital  -6 111 614 -1 788 953 
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Note nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor 

Daglig leder har mottatt følgende trekkpliktige ytelser i år 2017: 

Trekkpliktige ytelser år 2017  

Lønn mv. 1 039 9595 

Elektronisk kommunikasjon  4 392  

 

Revisor har mottatt følgende ytelser i år 2017: 

Ytelser år 2017  

Overføringer ekskl. mva. 65 000 

Note nr. 3 Pensjonsforpliktelser 

Pensjonsordning for: 
Pensjons-

forpliktelse 
Pensjonsmidler 

Netto pensj. 
forpliktelse 

Arendal kommunale pensjonskasse 4 361 000 3 839 000 522 000 

Totalt 4 361 000 3 839 000 522 000 

Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse   73 602 

Note nr. 4 Anleggsmidler 

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til 
regnskapsforskriftens § 8. Detaljert oversikt foreligger i eget dokument. Kommunen har følgende 
anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: 

Anleggsgruppe Avskrivingsplan Eiendeler 

Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 

Gruppe 2 10 år 
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar/utstyr, 
verktøy og transportmidler og lignende. 

Gruppe 3 20 år 
Brannbiler,parkeringsplasser,trafikklys,tekn.anl
egg(VAR),renseanlegg, pumpestasjoner, 
forbrenningsanlegg og lignende. 

Gruppe 4 40 år 
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier 
og ledn.nett og lignende. 

Gruppe 5 50 år 

Forretningsbygg, og lagerbygg, 
administrasjonsbygg, sykehjem og andre 
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og 
lignende. 
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Under kapittel Sammendrag 
Anskaffelses 

verdi 
Restverdi 
31.12.2017 

Avskrivning år 
2018 

22499301 
EDB utstyr og kontormaskiner, 
5år 

              206 250 0 0 

22499300 
Anleggsmaskiner, person-, vare- 
og lastebiler 10 år 

         25 685 372 5 572 717 2 474 137 

22499302 
Maskiner, verktøy, inventar og 
utstyr 10 år 

         11 795 475 8 167 299 1 179 548 

22799000 Brygger 20 år          10 450 000 1 182 500 472 500 

22799000 Småbåthavn          62 092 516 58 976 653 3 104 626 

22799100 Bygninger 50 år          86 374 799 78 920 291 1 727 496 

22799101 
Bygninger, veier, ledningsnett 
40 år 

           1 099 455 1 026 809 27 486 

22799200 
Sum eiendommer (konto 
22799200) 

 22 002 273  

 Total    197 703 868 175 848 543 8 985 793 

Note nr. 5 Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler 

Navn Antall Pålydende Beløp 

Cruise Norway AS 2 1000 2 000 

Kommunal bank 1 1 1 

Sum   2 001 

Note nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler 

Arendal havnevesen KF har ikke foretatt noe salg av finansielle anleggsmidler i 2017. 

Note nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån 

Spesifikasjon over langsiktig gjeld 

 År Beløp 

Arendal kommune - lån 2017 154 296 754,85 

Totalt langsiktig gjeld pr. 31.12.17 2017 154 296 754,85 

I år 2017 er det betalt avdrag på lånet med 8 091 929,47 kroner. 

Note nr. 8 Renter - sikring 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal havnevesen KF. 

Note nr. 9 Garantiansvar 

Arendal havnevesen KF har ingen garantiansvar. 

Note nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser 

Pensjonsforpliktelser fremgår av note 3. 

For foretakets langsiktige låneforpliktelser vises til note 7 og årsberetningen. 
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Note nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi, 
herunder MFO 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal havnevesen KF. 

Note nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger 

Del 1 Alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet 

  2017 2016 

Alle fond KOSTRA-art Regnskapsåret Forrige år 

Avsetninger til fond SUM(530:560) + 580 524 955,38 44 008,29 

Bruk av avsetninger SUM(930:960) -44 008,29 0 

Til avsetning senere år 980 0 0 

Netto avsetninger  480 947,09 44 008,29 

    

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.56* -341 043,64 -1 047 035,35 

Avsetninger driftsregnskapet 1.540* -524 955,38 -44 008,29 

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 1.940*  0 

Bruk av avsetninger inv.regnskapet 0.940*  750 000 

UB 31.12 2.56 -865 999,02 -341 043,64 

 

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.51* 0 0 

Avsetninger 550 -209 606,00 0 

Bruk av avsetninger 950 0 0 

Avvik v/avstemming    

UB 31.12 2.51* -209 606,00 0 

 

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.53* -29 648,20 -29 648,20 

Avsetninger 548 0 0 

Bruk av avsetninger 948 0 0 

UB 31.12 2.53* -29 648,20 -29 648,20 

 

Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år 

IB 0101 2.55* 0 0 

Avsetninger 550 0 0 

Bruk av avsetninger 950 0 0 

UB 31.12 2.55 0 0 
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Note nr. 13 Strykninger 

Denne noten er ikke aktuell for Arendal havnevesen KF i 2017. 

Note nr. 14 Opplysninger om egenkapitalkontoene (underskudd) drift 

Spesifikasjon over regnskapsmessig mer/mindreforbruk drift 

Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet merforbruk 0 0 0 

Årets avsetning til inndekking 0 0 0 

Nytt merforbruk i regnskapsåret 0 0 0 

Totalt merforbruk til 
inndekking 

 0  

Resterende antall år for 
inndekking 

0   

    

Regnskapsmessig 
mindreforbruk 

Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet 
mindreforbruk 

0 402 075,06 0 

Årets disponering av 
mindreforbruk 

0 402 075,06 0 

Nytt mindreforbruk i 
regnskapsåret 

 0 402 075,06 

Totalt mindreforbruk til 
disponering  0  

    

Spesifikasjon over regnskapsmessig mer/mindreforbruk investering 

Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet udekket 0 0 0 

Årets avsetning til inndekking 0 0 0 

Nytt udekket i regnskapsåret 0 0 0 

Totalt udekket til inndekking  0  

 

Regnskapsmessig udisponert Budsjett Regnskapsåret Tidligere år 

Tidligere opparbeidet udisponert 0 0 0 

Årets disponering 0 0 0 

Nytt udisponert i regnskapsåret 0 0 0 

Totalt udisponert til 
disponering  0  
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Note nr. 15 Kapitalkonto 

KAPITALKONTO 

01.01.2017 Balanse  01.01.2017 Balanse (kapital) -22 322 512,96 

Debetposteringer i året:  Kreditposteringer i året:  

Salg av fast eiendom og anlegg  Aktivering av fast eiendom og anlegg -18 687 601,00 

Nedskrivninger fast eiendom  Oppskriving av fast eiendom  

Avskriving av fast eiendom og anlegg 8 071 990,00   

Salg av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

 
Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

 

Nedskrivning av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

 
Oppskriving av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

 

Avskrivning er av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

   

Salg av aksjer og andeler  Kjøp av aksjer og andeler  

Nedskrivning av aksjer og andeler  Oppskrivning av aksjer og andeler  

Avdrag på utlånte egne midler  Utlån egne midler -8 091 929,47 

Avskrevet andre utlån  Oppskriving utlån  

Bruk av lånemidler 9 769 100,34 Avdrag lån på eksterne lån  

Pensjonsforpliktelser 939 764,00 Pensjonsmidler -707 000,00 

31.12.2017 Balanse   -31 028 189,09 

Note nr. 16 Investeringsoversikt 

Prosjekt Regnskap 2017 Budsjett 2017 
Tidligere års 

utgifter 
Tidligere års 

budsjett 

11462 - Enova landstrøm 11 824 179 11 824 179 4 547 141 15 177 080 

11459 - Lagertelt/kundeprosjekt 5 362 867 4 747 470 0 0 

11460 - Fiskemottak i Barbu 4 082 683 17 990 709 2 450 673 1 127 885 

11070 - Teknisk utstyr - maskiner 1 449 645 1 580 382 5 438 920 6 075 780 

11370 - Sørkomp bygg (2014) 1 110 871 1 110 871 24 429 954 45 994 107 

11150 - Gjestehavn ny 157 292 300 000 15 812 636 24 872 622 

11340 - Småbåthavn Tollboden 31 058 72 785 2 427 214 6 777 867 

Investeringsoversikten viser de største investeringsprosjektene, hensyntatt tidligere års utgifter og budsjett 

Note nr. 17 Selvkost 

Selvkostregnskapet for havneavgiften viser en underdekning på 228.619 kroner. 

Note nr. 18 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen 

Det er ingen kjente usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen. 

Note nr. 19 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og 
transaksjoner 

Lån til Arendal kommune er pr. 31.12.17 på 154 296 754,85 kroner. 
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Innledning 
Årsrapporten 2017 gir en generell oversikt over tjenesteproduksjonen i kommunen i de ulike 
områdene. Den inneholder også rapporter fra de enkelte driftsenhetene i kommunen, samt 
kommunens to foretak. For overordnet redegjørelse for kommunens virksomhet i 2017 vises det til 
årsberetningen. 

1 Politisk aktivitet og organisering 
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fra FrP til Pp. Hun var en kort periode 
uavhengig. 

**Cathrine Høyesen Hall, V, 
medlem fra august 2017, tidligere 
medlem i komite for helse, omsorg 
og levekår 

 

   

Per Jakob Haakstad, H, er leder av kontrollutvalget og er derfor ikke med i noen komite. 

Formannskap 

Fra Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk Venstreparti: Robert Cornels Nordli (Ap), 
Terje Eikin (KrF), Nina Jentoft (Ap), Anniken Solfjeld Pedersen (Ap), Rune Sævre (SV) 

Fra Høyre: Geir Fredrik Sissener, Maiken Messel 

Fra Fremskrittspartiet: Anders Kylland, Åshild Bruun-Gundersen (fritatt f.o.m. 14.12.17, Ingrid D. 
Skårmo nytt medlem) 

Kommuneplanutvalg 

Fra Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti og Venstre:  
Nina Jentoft (Ap) - leder, Vanja Grut (Ap), Ole Glenn Tvermyr (KrF) - nestleder fra 01.08.17, 
Cathrine Høyesen Hall (V) - nestleder frem til 01.08.17,Einar Krafft Myhren (SV) 

Fra Høyre: Roar Gundersen, Benedikte Nilsen 

Fra Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet: Torbjørn Nilsen (FrP), Knut Arne Tveiten (PP) 

Behandlede saker i 2017 

Utvalg 2014 2015 2016 2017 

Bystyret 199 244 204 176 

Komité for helse og omsorg 44 40 42 38 

Komité for kultur, miljø og næring 55 41 59 37 

Komité for oppvekst 48 45 49 42 

Formannskapet 178 167 154 102 

Kommuneplanutvalget 214 216 173 147 
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2 Befolkning 

Folketall 

Ved årsskiftet var det 44 645 innbyggere i kommunen. Veksten fra forrige årsskifte var på kun 69 
personer, det laveste på 5 år. Som det framgår av tabellen har veksten de siste tre år vært 
nedadgående. 

Folketall 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Folketall (31.12) 43 841 44 219 44 313 44 576 44 645 

Endring 505 378 94 261 69 

Endring i % 1,17 0,86 0,21 0,59 0,15 

Nasjonal endring i % 1,14 1,11 0,93 0,85 0,71 

I 2017 vokste folketallet i Norge med 0,71 %, mens Arendal hadde 0,15 % vekst. Vi er langt fra 
målsettingen i kommuneplanen om at veksten i Arendal skal ligge på nasjonalt nivå 

Fødsler og dødsfall 

Fødsler og dødsfall 2013 2014 2015 2016 2017 

Fødsler 490 453 436 456 422 

Dødsfall 417 371 348 383 373 

Fødselsoverskudd 73 82 88 73 49 

Fødsler i % av folketall 1,13 1,03 0,99 1,03 0,95 

Fødsler i % av folketall (Norge) 1,17 1,16 1,14 1,13 1,08 

Fødselstallet er på veg ned, både I Arendal og I resten av landet. Fortsatt har vi et lite 
fødselsoverskudd. 

Flytting 

Flytting 2013 2014 2015 2016 2017 

Innflytting 2 094 1 996 1 829 2 174 1864 

Utflytting 1 665 1 699 1 824 1 984 1844 

Flytteoverskudd 429 297 5 190 20 

Innflytting i 2017 ble lavere enn i året før, mens utflyttingen er tilnærmet lik innflyttingen. 
Nedgangen i innflyttingen antas å henge sammen med færre flyktninger som skal bosettes. 

Arbeidsledighet 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15-29 år 5,3 % 5,2 % 6,3 % 6,2 % 6,1 % 5,2 % 5,0 % 

30-74 år 3,0 % 2,7 % 3,3 % 3,0 % 3,8 % 3,8 % 3,3 % 

15-74 år 3,5 % 3,3 % 4,0 % 3,8 % 4,3 % 4,1 % 3,6 % 

Antallet registrerte arbeidsledige i Arendal er nå på veg ned. Spesielt gledelig er det at ledigheten 
blant de unge under 30 år er redusert. 
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3 Økonomi 

KOSTRA nøkkeltall 

KOSTRA ureviderte tall 
- konsern 

Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Arendal 
2017 

G13, 2017 
Aust-
Agder 
2017 

Landet 
uten Oslo 

2017 

Økonomiske indikatorer 

Frie inntekter i kroner pr. 
innbygger 

46 437 48 923 50 935 51 686 52 374 53 601 

Netto lånegjeld i kroner pr. 
innbygger 

79 269 80 570 83 795 67 389 77 694 70 222 

Disposisjonsfond i % av brutto 
driftsinntekter 

3,3 2,6 4,2 11,1 7,5 10,0 

Eiendomsforvaltningsindikatorer 

Kvadratmeter formålsbygg pr. 
innbygger 

4,6 4,5 4,5 4,3 5,3 5,0 

Utgifter til forvaltning, drift og 
vedlikehold pr. kvadratmeter 

702 673 800 799 709 734 

KOSTRA viser at Arendal har lavere frie inntekter i kroner pr. innbygger enn 
sammenligningsgruppene. Netto lånegjeld går opp fra 2016 til 2017 og er også betydelig over 
sammenligningsgruppene. Disposisjonsfondet er på 4,2 prosent av brutto driftsinntekter og har økt 
fra 2016, men avsetningen er betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppe 
13, landet og Aust-Agder. Indikatorene synliggjør at økonomien er stram. 

Arendal har 4,5 kvm formålsbygg pr. innbygger. Dette er noe over gruppe 13, men lavere enn 
Aust-Agder og landet. Indikatoren utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) pr. kvadratmeter 
er ekskludert avskrivinger. Dette for å få en indikator som er mer sammenlignbar, også med resten 
av bransjen.  

Høsten 2017 ble det gjort en rydding i bruk av KOSTRA funksjoner i Arendal eiendom KF. Det var 
ført kostnader på funksjon 120 - administrasjon som skulle vært ført på funksjon 121 
- forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen. Dette forklarer økningen fra 2016 til 2017 for Arendal 
kommune. Arendal ligger litt høyere enn Aust-Agder og landet uten Oslo, og marginalt over gruppe 
13. 

KOSTRA sammenlikninger vil for øvrig vises under de enkelte tjenesteområdene. 
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4 Arbeidsgiverstrategi 

Kommuneplanens overordnede mål er tjenester med høy kvalitet. Kommunens 
arbeidsgiverstrategi skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. De ansatte blir vist 
tillit og vet at gode resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. 

Arbeidsgiverstrategien gir forventninger til faglig utvikling, godt lederskap og et arbeidsmiljø preget 
av mangfold og arbeidsglede. Arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida!» er et dokument som 
gir muligheter for gode samtaler på den enkelte arbeidsplass. I tillegg til å understreke kommunens 
samfunnsoppdrag setter strategien fokus på den enkeltes etiske bevissthet. 

Rekruttere og beholde 

Kommunen hadde en turnover på 14 % i 2017. Turnover er her definert som andel ansatte som var 
ansatt i kommunen 1.12.2016 og som ikke jobber i kommunen samme dato året etter (KS' PAI-
register). I helse-sektoren er turnoveren beregnet til 15 % mens tallet for oppvekst er 13 %. 

I 2017 lyste Arendal kommune ut 538 stillinger gjennom 393 annonser. Dette er en økning fra året 
før. Det ble lyst ut flest stillinger for yrker innen helse, som utgjør 60 % av utlyste stillinger. 
Stillinger innen undervisning utgjør 22 % av de utlyste stillingene. Totalt er det behandlet 7 655 
søknader på ledige stillinger i Arendal kommune i 2017, i snitt utgjør det 14 søkere pr. stilling. I 
2017 var 64 % av søkerne til ledige stillinger kvinner. 

Det er viktig for Arendal kommune å være synlig i de mediene som arbeidssøkerne oppsøker. 
LinkedIn er brukt aktivt i 2017, og er en god måte å markedsføre kommunen på som en attraktiv 
arbeidsgiver. Det gjør vi ved å markedsføre ledige stillinger, samt ved å publisere nyhetssaker som 
er relevante. I tillegg kan vi komme i kontakt med personer som i utgangspunktet ikke er aktive 
arbeidssøkere for å gjøre dem oppmerksomme på stillinger vi har lyst ut. 

Ved ansettelse av ledere og i enkelte nøkkelstillinger benytter Arendal kommune eksterne 
konsulenter. I 2017 ble det det benyttet konsulenttjenester til rekruttering av fem enhetsledere. 

Arendal kommune vil i årene fremover få større utfordringer med å rekruttere til en del sentrale 
stillinger. Det er derfor viktig å være synlig på karrieredager og ha god kontakt med Universitetet i 
Agder. I 2017 har Arendal kommune deltatt på tre rekrutterings- og utdanningsmesser rettet mot 
helsefag, ingeniørfag og pedagogiske fag. 

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser. Arendal kommune er opptatt av 
å beholde kvalifisert arbeidskraft. Dette oppnås blant annet ved å tilby konkurransedyktige vilkår og 
gode fagmiljøer. I tillegg er vi også avhengig av å rekruttere kompetent arbeidskraft. Av nyansatte i 
2017 hadde 54 % minimum 3-årig høyskoleutdanning. Kun 7 % av de som ble ansatt i 2017 var til 
stillinger hvor det ikke er krav til utdannelse. Dette er blant annet sommerjobber og stillinger som 
vikarer og ekstrahjelp som bidrar til at ungdom får arbeidspraksis og kjennskap til arbeid i 
kommunal sektor. 

Antall årsverk og lønnsnivå 

Kjønn 
Måneds-

fortjeneste 
2017 

Grunn-
lønn 2017 

Endring i 
måneds-

fortjeneste 
2016-2017 

Endring i 
grunnlønn 
2016-2017 

Ansatte 
2017 

Årsverk 
2017 

Endring i 
årsverk 

2016-2017 

Kvinner og menn 42 103 39 550 2,1 % 2,8 % 3 041 2 438 3,2 % 

Kvinner 41 664 38 930 2,4 % 2,8 % 2 395 1 864 4,3 % 

Menn 43 529 41 560 1,1 % 3,0 % 646 574 -0,4 % 
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Rekruttering - noen nøkkeltall 2017 

  2016 2017 

Antall utlysninger 325 387 

Antall stillinger 508 538 

Totalt antall søknader 7 514 7 655 

Snitt søkere pr. stilling 15 14 

Søkere fordeling kjønn 70 % kvinner 64 % kvinner 

Andel søkere med utenlandsk opprinnelse 4 % 2,2 % 

Andel søkere som har oppgitt funksjonshemming 0,3 % 0,2 % 

Andel søkere som har oppgitt fortrinnsrett 1,3 % 0,7 % 

Aldersfordeling blant alle søkere til stillinger i Arendal kommune 2017 

Aldersfordeling søkere 2017 < 21 år 21-30 31-40 41-50 51-60 Over 60 

 4 % 37 % 30 % 19 % 9 % 1 % 

Alle utlysninger i Arendal kommune 2017 fordelt på fagfelt 

Utlysninger fordelt på fagfelt Helse Oppvekst Teknisk/ drift Adm. Annet 

 60 % 22 % 11 % 5 % 2 % 

Utdanningsnivå nyansatte 

«Kandidat ansatt» fordelt på 
utdanning 

Grunnskole 
Fagskole/ 

fagbrev/ VGS 
H/U 3 år 

H/U 4 år/ 
tilleggsutd. 

H/U: 
Mastergrad/ 
profesjons-

studier 

 7 % 40 % 37 % 13 % 4 % 

Lærlinger 

I budsjettvedtaket for 2016 vedtok bystyret følgende om lærlinger og lærlingekandidater: 

«Arendal kommune har satt seg ambisiøse mål knyttet til lærlinger og lærekandidater. Vi er på rett 
vei. Bystyret ber rådmannen fremlegge en strategiplan hvor det fremgår hvordan man skal nå de 
målene som er satt. Det ventes politisk behandling av en slik strategiplan innen høsten 2017.» 

Strategiplanen «Lærlingestrategi 2018-2021» ble vedtatt av bystyret i møte 31.8.2017 (sak 
17/9102). Planen har fått mye positiv oppmerksomhet også utenfor kommunen, og innebærer en 
offensiv satsing innenfor 4-årsperioden. 

Ved utgangen av 2017 var det totalt 81 lærlinger i Arendal kommune. Disse var fordelt slik: 

 39 i helsefag 
 30 i barne- og ungdomsfag 
 6 i kokkefag 
 2 på lette/ tunge kjøretøy 
 2 på byggdrifter 
 1 på bygg/ rørlegger 
 1 i kontorfag. 

Arbeidet med lærlinger er inne i en god utvikling, med stort engasjement fra ulike parter. Lærlinger 
er et strategisk satsingsområde og bystyret har i 2017 vedtatt en plan hvor målet er et årlig antall 
på 140 lærlinger i løpet av 2021. Dette vil sette krav til både læreplasser, veiledere, kvalifiserte 
søkere og god organisering. Vi er på god vei til å nå målet. 
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Alderssammensetning alle stillinger 

 

Arendal kommune har en godt voksen ansatt-gruppe (sees tydelig ved at gruppen 50-59 er 
vesentlig større enn gruppen 30-39). Kommunen vil måtte rekruttere mange nye medarbeidere de 
neste 10 årene. Konkurransen om arbeidskraften forsterkes ved at mange andre kommuner i 
Agder har tilnærmet samme aldersstruktur på sine ansatte. 

Seniortiltak 

Ved utgangen av 2017 var det 125 ansatte som var innvilget seniortiltak mot 99 året før. Av disse 
var det 95 som hadde valgt tilleggsfritid og 30 som hadde valgt bonuslønn. Fra og med 2018 vil 
alle avtaler om bonuslønn være avsluttet og det er kun mulig å velge ekstra fridager innenfor 
ordningen med seniortiltak. Ordningen med ekstra fridager er slik at arbeidstakere med 
medlemskap i AKP eller KLP, fylt 62 år og ansatt i 100 % stilling innvilges 10 ekstra fridager pr. år. 
Antall fridager reduseres i forhold til stillingsprosent men kan kun innvilges for arbeidstakere med 
minst 80 % stilling. 

Den årlige motivasjons- og inspirasjonssamlingen ble gjennomført i Vrådal i samarbeid med 
Arendal kommunale pensjonskasse. 76 ansatte deltok på samlingen. 

I september 2017 markerte kommunen sine 20, 30 og 40 års jubilanter. I 2017 var det 95 personer 
som kunne markere 20 år i kommunen, 58 personer markerte 30 år og 7 personer kunne feire hele 
40 år i kommunal tjeneste. På markeringen med festmiddag i Arendal Gamle Rådhus deltok 58 
personer med 20 års jubileum, 31 med 30 år og 4 med 40 år. 

Utvikling uføre 

Kommunen velger i år å vise flere detaljer knyttet til uførebevegelsene enn tidligere år. Dette er 
etter en vurdering av at et netto-tall gir et ufullstendig bilde av situasjonen. 

Figuren under viser detaljerte uførebevegelser for Arendal kommunes medlemmer i Arendal 
kommunale pensjonskasse i 2017. Pensjonskassen opplyser at uføreavsetninger til 
premiereserven var mindre i 2017 enn i 2016. Dette skyldes blant annet alder på nye uføre, om de 
har en oppsatt rett og om de er i arbeid i Arendal kommune. Uføretallene for AKP for 2017 gir ikke 
grunnlag for å tro at det blir høyere uførekostnader fremover. 

 

< 29 30-39 40-49 50-59 60-69 > 70

2015 6,7 % 18,3 % 28,4 % 28,0 % 18,2 % 0,4 %

2016 8,3 % 19,6 % 28,6 % 28,2 % 14,5 % 0,8 %

2017 9,3 % 20,3 % 29,4 % 26,4 % 14,5 % 0,1 %

0,0 %
5,0 %

10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
30,0 %
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Under er en tabell som viser tilsvarende bevegelser for medlemmer i KLP (sykepleiere). 
Sammenlignet med 2016 var det 2 flere som gikk fra aktiv til delvis ufør, mens det var 2 færre som 
gikk fra aktiv til helt ufør. 

 

Utdanningspersonell er medlemmer i Statens Pensjonskasse (SPK). Fra SPK har vi kun fått 
oppgitt nettoendringen. I 2017 hadde kommunen 591 ansatte og uføre som var medlemmer i SPK. 
Netto antall uføre er redusert med 2 fra 2016 til 2017. Pr. 31.12.17 var det 30 uføre og 28 delvis 
uføre fra Arendal kommune i SPK. 

Total oversikt over netto bevegelser helt uføre alle pensjonskasser de siste 3 år 

 

Heltidskultur 

Arbeidet med å skape heltidskultur i kommunen har vært intensivert i 2017. Det er enighet mellom 
Arendal kommune og fagforeningene om at man ønsker heltidskultur i kommunen. Bakgrunnen for 
at arbeidet med heltidskultur intensiveres er først og fremst hensynet til kvaliteten på kommunens 
tjenester og til behovet for et helsefremmende arbeidsmiljø. For øvrig blr partene sentralt ble enige 
om dette i tariffoppgjøret i 2016. 

 I et pasient-/brukerperspektiv gir heltid bedre kontinuitet, færre personer å forholde seg til 
og økt faglig kvalitet. 

 I et samfunnsperspektiv møter heltidskultur arbeidskraftsbehovet i sektoren, 
levekårsproblematikken og likestillingsperspektivet. 

 Fra arbeidsgivers perspektiv gir heltidskultur mindre kontrollspenn for den enkelte leder, 
mindre ressurser på opplæring av marginal arbeidskraft, lettere å rekruttere til større 
stillinger og lavere turnover. 

 I et arbeidstakerperspektiv gir heltid forutsigbar arbeidstid og fritid, inntektssikring, 

2015 2016 2017

AKP -8 -6 10

SPK 2 -11 -2

KLP -5 2 -1

-12
-8
-4
0
4
8

12
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oppsigelsesvern og pensjonsrettigheter. 

En partssammensatt gruppe utarbeidet forslag til retningslinjer for heltidskultur i helse og levekår. 
Retningslinjene ble vedtatt av bystyret 14.12.2017. Retningslinjene er særlig innrettet mot unge 
arbeidstagere som skal inn i sin første faste stilling i kommunen. Heltidskultur henger tett sammen 
med lærlingesatsingen som er vedtatt i handlingsprogrammet for perioden 2018-2021, og skal 
støtte opp om kommunens behov for å rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere og 
helsefagarbeidere i fulle stillinger. 

Det er i 2017 ansatt en prosjektleder for et prosjekt som har som hovedformål å dokumentere de 
gode historiene knyttet til heltidskultur. Dette prosjektet er finansiert av skjønnsmidler fra 
fylkesmannen og gjennomføres i samarbeid med Grimstad kommune. Heltidskultur er et viktig 
tema for alle kommunene i østre Agder og det gjennomføres jevnlig erfaringsutveksling for å sikre 
at kommunene bidrar til å støtte hverandre i denne store omstillingen fra en tenkemåte til en ny. 

Et arbeide for å jobbe spesielt med heltidskultur i 5 pilotavdelinger sammen med KS Konsulent er 
gjennomført. Ansatte, verneombud, tillitsvalgte og ledere i disse avdelingene har blitt fulgt opp 
spesielt med kunnskapsformidling, støtte og verktøy for å finne ulike måter å organisere 
arbeidstiden på som kan skape en heltidskultur. Avdelingene vil bli fulgt opp videre sammen med 
øvrige enheter og avdelinger i helse og levekår. 

Helgefloken og heltidskultur 

Utfordringene knyttet til ansattes arbeidstid handler mye om etablert kultur og holdninger. Primært 
kommer dette til uttrykk gjennom motstand mot å jobbe flere helger enn det som gjennom praksis 
er blitt etablert som en vanlig ordning med arbeid hver 3. helg. Å løse helgeproblematikken ved 
bruk av deltidsstillinger er den primære løsningen i kommunen i dag. Innenfor helse og levekår er 
det færre enn 2 av 10 turnus-ansatte som jobber heltid. Det er de yngste og nyutdannede 
arbeidstakerne som jobber mest deltid. I det videre arbeidet vil det i tillegg til å jobbe med å øke 
kunnskapen om heltid være nødvendig å utforske ulike måter å løse arbeidstidsutfordringene på. 
Slike løsninger kan være varianter av langturnus, bemanningsenhet eller andre alternative 
turnusordninger som bidrar til økt heltid. Det vil sannsynligvis være nødvendig med kombinasjoner 
av løsninger tilpasset lokale forhold i ulike enheter. Det er enighet mellom partene lokalt om at det 
er nødvendig med en kulturendring for å få flere ansatte til å ønske seg å jobbe heltid. 

Arbeidet virker - utvikling heltidsstillinger 2017-2018 

  jan.17 jun.17 aug.17 nov.17 jan.18 

Antall stillinger 1 768 1 738 1 727 1 749 1 747 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 62,9 65,1 65,2 65,8 66,3 

Antall helgestillinger (< 20 %) 271 216 214 203 199 

Antall hele stillinger (100 %) 401 411 410 428 436 

Andel heltid 22,7 % 23,6 % 23,7 % 24,5 % 25,0 % 

      

Antall ansatte 1 583 1 578 1 571 1 595 1 594 

Antall ansatte med totalt 100 % ansettelse 422 438 437 458 474 

Andel ansatte med totalt 100 % ansettelse 26,7 % 27,8 % 27,8 % 28,7 % 29,7 % 

Statistikken viser utvikling i stillinger og ansatte i helse og levekår. Alle grupper er med, også 
ledere og ansatte som ikke jobber turnus. Tabellen kan sammenlignes med tabell fra KS' PAI-
register. Arbeidet med heltidskultur og økning i antall helger fra 15 til 17 pr. år som en hovedregel 
for turnusansatte har gitt signifikant effekt allerede. 

 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt fra 62,9 % i januar til 66,3 %. 
 Antall rene helgestillinger (omfatter også leger mv.) er redusert fra 271 til 199. 
 Antall ansatte med 100 % stilling har økt fra 422 (26,7 %) til 474 (29,7 %). 
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Medarbeiderundersøkelse 

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR 2017 (sammenlignet med 18-faktor fra 
2015 og 2013). 

 

Resultatene fra 10-FAKTOR 2017 viser en tydelig forbedring av flere sentrale faktorer, inkludert 
mestringsledelse. Dette resultatet er sammen med administrasjonens erfaringer en klar indikasjon 
på at medarbeiderundersøkelsene blir fulgt opp godt og at Arendal kommune er i positiv utvikling. 

Hva er 10-FAKTOR 

10-FAKTOR er utviklet av KS i samarbeid med professor Linda Lai fra Handelshøyskolen BI. 
Undersøkelsen bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å 
motivere medarbeidere og få best mulig kvalitet. Forskningen er hentet både fra Norge og andre 
land, og den er dokumentert i en lang rekke vitenskapelige artikler, fagbøker og 
populærvitenskapelige artikler på norsk og engelsk. 10-FAKTOR bygger også på forskning i norsk 
kommunesektor med flere tusen medarbeidere og ledere som respondenter. I denne forskningen 
er svarene til medarbeidere og ledere koblet opp mot brukernes vurdering av kvaliteten på 
tjenester, blant annet i Arendal kommune. På den måten er det identifisert hvilke faktorer som er 
viktige for brukerens opplevelse av tjenestene som leveres. 

Lederutvikling 

Kommunens ledelsesutviklingsprogram for enhetsledere tar sikte på å styrke helhetlig ledelse på 
alle tjenesteområder. Dette kompetanseprogrammet handler særlig om samfunnsoppdraget, 
medarbeiderskap og omstilling. Programmet skal stimulere en utviklingsorientert kultur med 
innovasjon og mestring som drivkraft. I ledersamlinger settes det av tid til 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. 

I tillegg til samlingen som gikk over fire dager i Venezia har det har vært gjennomført fem 
enhetsledersamlinger. På samlingene deltar 39 enhetsledere, kommunalsjefer, hovedtillitsvalgte 
for de største organisasjonene, hovedverneombud samt noen avdelingsledere/fagledere i særlige 
nøkkelroller. Videre ble det også gjennomført en stor ledersamling med enhets- og avdelingsledere 
i løpet av 2017. Temaet på denne samlingen var ledelse i Arendal kommune. Temaet vil bli fulgt 
opp i den store ledergruppa i 2018 for å sikre god forankring og forståelse av hva som forventes av 
ledere i Arendal kommune. 
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Kompetanseutvikling

Kommunens «Kompetansestrategi Arendal kommune 2016 - 2023» beskriver føringer for hvordan vi
bruker k ompetanse som virkemiddel for å nå kommunens mål. Kompetanseutvikling omfatter all
læring på arbeidsplassen. Det er nødvendig med forståelse for at kompetanseutvikling skjer på
flere måter, og strategien gir føringer om at det skal legges til rette for det te på den enkelte
arbeidsplass. Systematisk bruk og utvikling av eksisterende kompetanse er et lederansvar.
Kompetansestrategien følges opp i den enkelte enhets virksomhetsplan.

Gjennom Eureka kompetanses kurslokaler har Arendal kommune fått et kompetans esenter i godt
tilrettelagte kurslokaler som benyttes av både offentlige og private aktører. Eureka kompetanse
etterstreber å lage praksisnær opplæring og etterutdanning i form av kurs, utviklingsprogram,
fagkonferanser og foredrag. Dette gjøres i tråd med kommunen satsningsområder. Det er et mål at
Eureka kompetanse skal være en møteplass for eksterne og interne aktører som har behov for
kompetanseheving.

Rekruttering og utvikling av veiledere for kommunale lærlinger har vært et viktig satsningsområde i
20 17. Dyktige veiledere er viktige bidrag for utvikling av en trygg og dyktig fagarbeider.

I 2017 ble den elektroniske læringsplattformen KS Læring tatt i bruk i kommunen. KS Læring er en
plattform der kommuner kan dele kurs, arrangementer og annen kunnskap med sine ansatte og
med hverandre. Det er pr . i dag omtrent 150 kommuner og fylkeskommuner som bruker KS Læring
og stadig flere kommer til.

Stillingsbank

Stillingsbanken har vært brukt som kommunens verktøy for å ivareta økonomisk overtallige ansatte
som s kal overføres til nye stillinger i forbindelse med omstillinger. Ansatte som er økonomisk
overtallige og tatt inn i stillingsbanken vurderes for faste stillinger og vikariater etter hvert som
disse blir ledige. Ved utgangen av 2017 var det 6 ansatte ( 2,1 å rsverk) i stillingsbanken.

Nærvær og HMS

Arbeidet med å få ned sykefraværet er en del av kommunens ordinære drift og det jobbes
kontinuerlig med å øke ansattes jobbnærvær. Nærværsarbeidet sees i sammenheng, og er
synliggjort i HMS - handlingsplan som fastset tes årlig av AMU. Ledelsesutviklingsprogrammet og
den enkelte enhets arbeid med arbeidsgiverstrategien og oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen er viktig del av nærværsarbeidet. Nærværs - og HMS - arbeidet følges
også opp gjennom et samarbeid mellom kommunen , bedriftshelsetjenesten Agder Arbeidsmiljø
IKS, NAV Arbeidslivssenter og hovedverneombud.

Fravær/nærvær/år 2015 2016 2017

Langtidsfravær 6,3 % 6,3 % 5,7 %

Korttidsfravær 2,1 % 2,0 % 2,0 %

Nærvær 91,6 % 91,7 % 92,3 %

70 %
- Lære gjennom

erfaring i daglig …

20 %
- Lære fra andre

10 %
- Formell læring
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HMS gjennomgang og dialog rundt vernerunden 

15 enheter/avdelinger fikk HMS gjennomgang høsten 2017 og 16 enheter/avdelinger gjennomførte 
dialog rundt vernerunden våren 2017. 

Samling for HMS-utvalgene 

Det ble ikke utført HMS-samling for HMS utvalgene i 2017. Samlingen er gjennomført i mars 2018. 

Tiltaket «Raskere frisk» 

Tiltaket «Raskere frisk» er et tilbud til ansatte som står i fare for å bli sykemeldt eller som er 
sykemeldt. Tiltaket leveres av Falck Helse og består av fysioterapeuter som tilbyr individuelt 
tilpasset aktivitet gjennom 8-10 uker. Det er høstet gode erfaringer med tiltaket, både fra 
medarbeidere og ledere. Tiltaket er tilgjengelig for hele organisasjonen, men blir mest benyttet av 
helse og levekår. For omtrent halvparten av disse har tiltaket vært forebyggende, mens for den 
andre halvparten har det dreid seg om ansatte som har vært sykemeldt. Arendal kommunale 
pensjonskasse (AKP) har støttet dette prosjektet økonomisk fra 2014, og har forpliktet seg til 
videre støtte i 2018. Pensjonskassen har signalisert at videre støtte vil være avhengig av at 
kommunen kan vise til at tiltaket virker forebyggende mot uføretrygd, og da særlig for yngre 
arbeidstakere. 

Samarbeid med eksterne aktører  

Det er jevnlige møter med NAV arbeidslivssenter, Bedriftshelsetjenesten Agder arbeidsmiljø IKS, 
Falck Helse og Arendal kommunale pensjonskasse om aktuelle tema innenfor HMS og nærvær. 

Læringskultur og avviksregistrering 

Et verktøy for å lære er systematisk oppfølging av avvik. Kommunen bruker et elektronisk system 
for avviksregistrering og oppfølging av disse. I 2017 ble det registrert 1341 HMS-avvik og 3005 
kvalitetsavvik. I praksis vil dette si litt mere enn 1 avvik pr. ansatt. Innenfor HMS-området er det 
flest avvik som dreier seg om trusler og vold, fysiske forhold og brudd på lovverk/prosedyre. 
Innenfor kategorien kvalitet (forhold knyttet til bruker av tjenesten) er det flest avvik som gjelder 
feilmedisinering, skade og fall, helsemessige forhold og brudd på lov, forskrift eller vedtak. Alle 
avvik følges opp av leder med nødvendige tiltak inntil avviket kan lukkes. 

Det er noen nødvendige kriterier for at avviksregistrering skal støtte opp om en læringskultur: 

 Avvik er læring og forbedring - ikke kritikk av kollegaer eller lederes måte å utføre arbeidet 
på. 

 De som har innsyn i avvikene og som skal håndtere avvikene må være opptatt av hvordan 
kan vi lære av dette og forbedre våre måter å arbeide på. Ikke av hvem som har gjort feil, 
eller hvem som har skyld. 

 Systemet må være enkelt. Avvikshåndtering må aldri oppleves som ekstra byråkrati men 
må ha en praktisk forankring. 

 Analyse av avvik på systemnivå er like viktig som håndteringen av det enkelte avviket. 

Det har vært jobbet aktivt mot ledere, verneombud og tillitsvalgte i 2017 for å øke bruken av det 
elektroniske avvikssystemet og forankre den nødvendige forståelsen av at avviksregistrering først 
og fremst handler om læring og forbedring, jamfør kriteriene over. 
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Likestilling og mangfold 

Tabellen under viser SSB sin likestillingsindeks med 16 indikatorer for kjønnslikestilling. 
Likestillingsindeksen bekrefter levekårsutfordringene i Arendal. 

Indikatorer for likestilling -  Arendal kommune Endring 
Snitt 

Norge 

Arendal kommune 2015 2016 2015-2016 2016 

Andel barn 1 – 5 år barnehage (%) 90,7 92,4 1,7 91,1 

Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (%) 41 41 0 39 

Andel menn med høyere utdanning (%) 26,6 26,9 0 29,1 

Andel kvinner med høyere utdanning (%) 32 32.6 0,6 36,3 

Andel menn ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%) 80,3 77 -3,3 83,4 

Andel kvinner ( 20-66 år) i arbeidsstyrken (%) 74,3 72 -2,3 77,5 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt menn (kr) 495 600 487 200 -8 400 522 900 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt kvinner (kr) 328 700 335 800 7 100 359 000 

Andel sysselsette menn (20 – 66 år) som jobber deltid (%) - 13,5 - 12,5 

Andel sysselsette kvinner (20 – 66 år) som jobber deltid (%) - 44,9 - 36,8 

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av 
foreldrepengeperioden (%) 

63,1 65,3 2,2 69,7 

Grad av kjønnsbasert næringsstruktur (skår) 0,6 0,6 0 0,6 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (%) 70 69,9 -0,1 70,1 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (%) 37,1 36,4 -0,7 36,6 

Kvinneandel blant ledere 31,8 31,7 -0,1 35,3 

Kjønnsbalanse i utdanningsprogram videregående skole (skår) 0,68 0,68 0 0,68 

Det er verd å merke seg at mens gjennomsnittslønn kvinner er 94 % av menns gjennomsnittslønn 
blant ansatte i Arendal kommune, er kvinners lønn bare 69 % av menns lønn når hele arbeidslivet i 
Arendal teller med.  

Andel kvinner og menn Arendal kommunes ansatte 2017 

  
Helse og 
levekår 

Administrative 
enheter 

Kultur 
infrastruktur 
og utvikling 

Pedagogiske 
tjenester 

Alle 

Andel kvinner 89 63 40 81 79 

Andel menn 11 37 60 19 21 

Tabellen over viser andel fast ansatte i de ulike sektorene fordelt på kjønn. 

Digitalisering og IKT 

Stab IKT jobber med rådgiving innen digitalisering, forvaltningsstøtte og ivaretar kommunes 
bestillerfunksjon ovenfor IKT Agder og andre leverandører. 

Aktiviteten i 2017 har båret preg av stabilisering og innkjøring etter utskiftingen av kommunens 
grunnsystemer, samtidig som det har vært planlagt nye prosjekter gjennom året. 

Innenfor oppvekst har det skjedd en utskifting av kopimaskiner og skole-PCer. Her er det gjort et 
større arbeid med å øke PC-tettheten i grunnskolen og samtidig legge om leveransemetoden for 
utstyr fra IKT Agder. Det nye skoleadministrative systemet har vært i drift i vel et fullt skoleår og det 
er tatt ut flere betydelige digitaliseringsgevinster ved bruk av systemet. Det er innført to-faktor feide 
autentisering på skolesystemer som Visma flyt, Its Learning og Vokal. Modernisering av 
læringsplattformen i skolene og opplæring av ansvarlige skoleadministratorer er gjennomført. 
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Kommunene på Agder har i 2017 hatt en stor felles satsing på e-helse og velferdsteknologi. 
Arendal deltar aktivt i denne satsingen. Arendal kommune er representert i regional 
koordineringsgruppe (RKG) for å samordne initiativ innen e-helse og velferdsteknologi på Agder. 
Kommunen er også representert i arbeidsutvalget (AU RKG). 

Kommunene på Agder gikk i 2016 sammen med om en felles anskaffelse av trygghetsskapende 
teknologi. I oktober 2017 ble det signert en avtale mellom Telenor og 21 kommuner om anskaffelse 
av felles trygghets- og varslingsteknologi, og responssenterløsning til Kommunalt responssenter 
som er etablert i Kristiansand. Det er etablert et felles implementeringsprosjekt for hele Agder, og 
KomUT-koordinator deltar i delprosjektgruppen for implementering. Arendal er prosjekteier for 
delprosjektet som jobber med gevinstrealisering og tjenesteforløp. 

Arendal deltar også aktivt i arbeidet inn mot Én innbygger – én journal som ledes av direktoratet for 
e-helse. 

Året 2017 var det første med full drift av nytt sak- og arkivsystem. Det nye systemet har gitt 
kommunen et mer brukervennlig og intuitivt system som vil understøtte digitaliseringsprosesser 
fremover på en bedre måte enn tidligere. 

Kommunenes ERP-systemer (økonomi, regnskap og HR) har også vært skiftet ut. Dette prosjektet 
har vært IKT Agder-samarbeidets desidert største prosjekt hittil. Innføringen av nye løsninger for 
fagområdene innen ERP legger til rette for ytterligere digitaliseringselementer som selvbetjening 
og automatisering. Systemets mulighet for mer grundig rapportering av nøkkeltall er under 
utvikling. 

IKT stabens medarbeidere har vært aktive i den interkommunale porteføljen og forvaltingsledelsen 
i IKT Agdersamarbeidet gjennom året. 

Av andre sentrale aktiviteter ellers kan nevnes forberedelse til nytt personverndirektiv (GDPR) og 
innføring av nytt, mobilt fagsystem for barnevernet. 

Mot årets slutt ble det besluttet at DDØ-samarbeidet og IKT Agder skulle fusjoneres, og arbeidet i 
forbindelse med dette ble igangsatt. Prosessen gikk over årsskiftet og det nye selskapet er i positiv 
utvikling. 

Kommunikasjon 

Aktiv kommunikasjon er et virkemiddel for å nå kommuneplanens mål. Kommunikasjonsstrategien 
(2012-2016) beskriver mål og prinsipper for kommunens kommunikasjonsarbeid. 
Kommunikasjonsnettverket har i 2017 blant annet hatt ansvar for videreutvikling og drift av 
kommunens nettside og ansattportal, kommunens kanaler i sosiale medier, annonsering, 
produksjon av materiell og kommunikasjonsrådgivning til kommunens tjenesteområder. Det legges 
stor vekt på at kommunens kommunikasjon er tilpasset innbyggeres og brukeres behov. Det har 
vært et økende behov for å styrke kommunikasjon rundt politiske debatter og vedtak og det er satt 
inn flere tiltak for å styrke engasjement og dialog. Kommunikasjonsnettverket har også ansvar for 
Arendalsukas kommunikasjonsaktiviteter og kanaler. Kommunikasjonsaktiviteten omtales også 
under Enhet for Innovasjon og kompetanse. 

Juridiske tjenester 

Kommunens tjenesteområder er fastlagt gjennom en rekke lover og forskrifter. Faglig juridisk 
kvalitetssikring ivaretas gjennom juridisk kompetanse sentralt plassert i organisasjonen. Juridisk 
stab er en faglig ressurs og spisskompetanse på det juridiske fagfeltet, som har som formål å være 
en støttefunksjon for kommunens ledelse og de ulik enheter. En annen viktig oppgave er bidra til at 
kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter slik at innbyggernes rettigheter ivaretas. Juridisk stab 
arbeider innenfor alle kommunens saksområder. Oppgavene består dels i bistand til 
organisasjonen gjennom uttalelser til juridiske problemstillinger, utredninger av juridisk art, 
oppfølging og korrespondanse med eksterne advokater, oppfølging av tvister for domstolen som 
kommunen er part i og utstrakt intern veiledning, kurs og foredragsvirksomhet. 
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5 Pedagogiske tjenester 

5.1 Barnehage 

Vi har i Arendal:  

 45 private barnehager, hvorav 3 familiebarnehager. I tillegg har vi en åpen barnehage. 
 6 kommunale resultatenheter med 11 kommunale barnehagebygninger pluss ett 

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

Barnetall i private og kommunale barnehager i Arendal 

Barnehage 
Plasserte barn pr. 

15.12. 2015 
Plasserte barn pr. 

15.12. 2016 
Plasserte barn pr. 

15.12. 2017 

Totalt 2 332 2 309 2325 

Private barnehager 1 688 1 706 1730 

Kommunale barnehager 644 603 595 

Som tallene ovenfor viser, var det fra 15.12.2016 til 15.12.2017 en nedgang i antall barn i de 
kommunale barnehagene med 8 barn. I de private var det en økning med 24 barn. Totalt vil de si 
en økning fra 15.12.2016 til 15.12.2017 med 16 barn. Fra høsten 2017 ble retten til plass utvidet til 
også å gjelde barn født i november. Dette kan være en medvirkende årsak til økningen i 
barnetallene i tabellen over. Antall barn i barnehagene henger også sammen med at det i Arendal 
var en nedgang på 67 barn i alderen 0-5 år fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018, fra 2946 barn til 
2879 barn. 

KOSTRA Nøkkeltall 

KOSTRA ureviderte tall 
– konsern 

Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Arendal 
2017 

G13, 2017 
Aust-
Agder 
2017 

Landet 
uten Oslo 

2017 

Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner pr. barn i komm. bhg. 

199 537 213 822 223 919 195 472 207 206 196 246 

Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass 

81,2 % 84,3 % 85,1 % 83,6 % 81,3 % 83,0 % 

Andel barn 3-5 år med 
barnehageplass 

96,5 % 97,2 % 98,2 % 97,4 % 97,1 % 97,3 % 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
komm. bhg pr. korrigert 
oppholdstime (kr) 

66 72 75 63 70 64 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 

34 % 34,5 % 35,1 % 36,3 % 35,3 % 36,4 % 

Ant barn (korrigert for alder) pr. 
årsverk til basisvirksomhet i 
kommunale bhg. 

5,9 5,6 5,8 6,2 5,9 6,0 

Andel barn med ekstra ressurser 
til styrket tilbud i komm. bhg. 
Ekskl. minoritetsspråklige 

3,9 % 4,6 % 5,6 % 5,8 % 5,1 % 5,2 % 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. barn har økt fra 2016-2017 og Arendal ligger over 
sammenligningsgruppene. Dette skyldes blant annet økte lønnsutgifter og noe ledig kapasitet i 
kommunale barnehager som følge av nedgang i antall barnehagebarn. Andelen med 
barnehageplass i Arendal kommune er høyere enn i sammenligningsgruppene. Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning er litt lavere enn sammenligningsgruppene. Antall barn pr. årsverk er 
lavere enn sammenligningsgruppene og andel barn med ekstra ressurser er noe lavere enn 
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gruppe 13, men høyere enn Aust-Agder og landet uten Oslo. Dette er faktorer som er med på å 
forklare at Arendal kommune har høyere brutto driftsutgifter enn KOSTRA gruppe 13 og landet. 

Det er verd å merke seg at i 2017 var det større andel av barna1-2 år og 3-5 år som går i 
barnehage enn snittet for vår kommunegruppe, Agder og landet for øvrig. Dette er nytt, og tilsier at 
nesten alle barn i Arendal får del i det gode, pedagogiske tilbudet barnehagene representerer. For 
øvrig er voksentettheten høyere i Arendals barnehager enn landet for øvrig.  

Barnehageøkonomi, barnehageplasser og brukertilfredshet 

Tall i mill. kroner 
Regnskap 

2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regulert 

budsjett 2017 

Merforbruk(-)/ 
Mindreforbruk 

(+) 

Tilskudd til private barnehager  247,8   247,9   247,9   0,1  

Komp. redusert foreldrebetaling  6,7   5,4   5,4   -1,3  

Ovf. til andre kommuner (gjestebarn)  4,6   6,5   6,5   1,9  

Ovf. fra andre kommuner (gjestebarn)  -5,2   -4   -4   1,2  

Andre utgifter  1,6   6,3   3,7   2,1  

Andre inntekter  -1,4   0   0   1,4  

Netto avsetning til bundne fond  
(avsetning-bruk) 

 0,5   0   0   -0,5  

Sum  254,6   262,1   259,5   4,9  

Barnehagedelen av rådmannens stab oppveksts budsjett for 2017 består i hovedsak av tilskudd til 
private barnehager, kompensasjon for redusert foreldrebetaling 
(inntektsgradering/søskenmoderasjon) og utbetalinger/innbetalinger i forbindelse med 
«gjestebarn» til/fra andre kommuner. 

Tilskuddet til private barnehager 2017 baserte seg på regnskapstall og barnetall for 2015 i de 
kommunale barnehagene. Endelig regnskap for tilskudd til private barnehager er tilnærmet i 
balanse i forhold til budsjett. 

Kompensasjon for redusert foreldrebetaling (inntektsgradering og gratis kjernetid) ble høyere enn 
forventet. Resultatet ble et merforbruk på denne posten i forhold til regulert budsjett på 1,3 mill. 
kroner. 

Arendal kommune har i 2017 hatt flere barn fra andre kommuner i sine barnehager enn budsjettert 
og har 1,2 mill. kroner i merinntekt på denne posten. I tillegg har Arendal kommune færre barn i 
andre kommuners barnehager og har 1,9 mill. kroner i mindreforbruk på denne posten. Total 
innsparing i forhold til gjestebarn er 3,1 mill. kroner. 

Samlet mindreforbruk i forhold til regulert budsjett 2017 endte på 4,9 mill. kroner (tilsvarende 1,88 
%). 

Tilskudd til private barnehager 

Kommunen betaler tilskudd til private barnehager etter reglene i barnehageloven og tilhørende 
forskrift om likeverdig behandling. Faktorer som påvirket budsjettbehovet for tilskudd og rammer til 
private barnehager i 2017 ift. budsjett for 2016: 

 Lønnsvekst i kommunale barnehager. 
 Økt foreldrebetaling fra 2.655 til 2.730 kroner pr. mnd. 
 Tilskudd til økt pedagogisk bemanning fra 1.8.2017 

Barnetall i private barnehager i 2017 var noe lavere enn i 2016. Årsaken er at kullet som gikk ut av 
barnehagene i 2017 (førsteklassinger) var større enn antall barn som begynte i barnehagen høsten 
2017. Denne trenden startet i 2016 og fortsatte i 2017, og vi har nå en betydelig nedgang i antall 
barn i barnehagene ift. tidligere år. 
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Kommunen betalte i 2017 tilskudd til ordinære private barnehager iht. forskrift om likeverdig 
behandling basert på kommunens regnskap for 2015. Følgende driftstilskuddssatser gjaldt for 
2017: 

 Tilskuddssats drift pr. heltidsplass pr. år for små barn: 201 900 kroner 
 Tilskuddssats drift pr. heltidsplass pr. år for store barn: 98 820 kroner 

I tillegg ble det utbetalt kapitaltilskudd basert på barnehagens byggeår etter følgende satser: 

Byggeår Tilskuddssats pr. plass 

Til og med 2007 8 600 

2008-2010 14 400 

2011-2013 16 800 

2014-2016 20 900 

Økonomiske tiltak kommunale barnehager 

I forbindelse med 1. tertialbehandling 2017 fikk kommunale barnehager et kutt på til sammen 1,875 
mill. kroner på grunn av lavere barnetall/bemanning fra 1.8.17. Dette kuttet er videreført i 2018, 
men i og med at barnetallet er synkende, vurderes nå rammene hele tiden, og vil bli justert i forhold 
til svingninger i barnetall/bemanningsbehov. 

Regnskap samlet for barnehageenhetene 

De kommunale barnehageenhetene har et samlet mindreforbruk på 1,4 mill. kroner i 2017. Ingen 
enheter har merforbruk. En enhet brukte fond for å komme i balanse. 

Ny rammeplan og felles årsplan for kommunale barnehager. 

Ny rammeplan har erstattet kvalitetsdokument for barnehager i Arendal. Rammeplanen er blitt mye 
tydeligere og krever ikke ytterligere presisering i eget kommunalt dokument. 

Barnehagenes arbeidsdokumenter er: Lov om barnehager med forskrifter, Rammeplan for 
barnehager og barnehagens årsplan. 

De kommunale barnehagene har gjort et stort arbeid med å utarbeide en felles årsplan. Områder 
som har fått ekstra fokus barnehageåret 2017/2018 er: 

 Barnehagens verdigrunnlag. 
 Gode læringsmiljø i barnehage og skole. 
 Fellesskap, inkludering og tilhørighet. 
 Omsorg, lek og læring. 
 Livsmestring og helse. 
 Foreldresamarbeid. 
 Planlegging, vurdering og evaluering. 

Planen evalueres våren 2018. 

Kompetanseplan 

Kompetanseplanen 2015 – 2017 er bygd 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. 

I 2017 har følgende kompetanseheving vært gjennomført for kommunale og private barnehager. 

 To fellessamlinger for styrere med tema: barnehagens læringsmiljø. 
 Kurskveld for alle barnehageansatte med tema: Realfag i barnehagen. 
 Fagsamling for alle styrere med tema: Mobbing i barnehagen. 
 Fagdag for alle ansatte med tema: Barnehagens pedagogiske praksis i lys av ny 

rammeplan. 
 Lærende nettverk: realfag i barnehagen. 
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Høsten 2017 startet riggingen av kompetanseheving i forhold til implementering av ny rammeplan 
for alle pedagogiske ledere i både kommunale og private barnehager. Totalt er 190 pedagoger 
påmeldt og samlingene starter i januar 2018. Arendal kommune ønsker å styrke pedagogens 
kompetanse for dette viktige arbeidet. Kompetanseheving skal skje ved korte samlinger med faglig 
påfyll, oppgaver mellom samlingene og arbeid i lærende nettverk. 

Tilsyn 

Våren 2017 ble det gjennomført 31 utviklingssamtaler med samarbeidsutvalgene i barnehagene. 

Høsten ble brukt til oppfølging av samtalene som ble gjennomført på våren. 

Dette er samtaler som har elementene foredle, fornye og forbedre dagens pedagogiske praksis. 

Der hvor det påpekes at det må fornyes eller fjerne praksis som strider mot barnehageloven og 
rammeplanen, må barnehagen dokumentere i etterkant av samtalen hva som skal gjøres, hvilke 
tiltak, hvem har ansvar og tidsperspektiv. 

Dette blir igjen fulgt opp i ny samtale med barnehagemyndigheten. Følger ikke barnehagen opp, så 
åpner vi et tilsyn. 

Web-basert tilsyn i desember 2017 er gjennomført for alle barnehagene - formelle krav utfra 
barnehageloven og dokumenttilsyn av vedtekter og årsplan. (system- og dokumentasjonstilsyn) 

Hendelsesbasert tilsyn: 4 stk. Alle er ikke avsluttet enda. Tre i private og ett i kommunal 
barnehage. 

Realfag 

Utvikling av Arendal som realfagskommune er et satsingsområde i perioden 2016-2019. 

Det er etablert to lærende nettverk hvor 12 kommunale og 19 private barnehager er deltakere. Alle 
disse 31 barnehagene har fått utdelt en «Mattekasse» med konkretiseringsmateriell for å styrke 
realfagsarbeidet, samt boka «Realfag i barnehagen». 

Vi har et samarbeid med Vitensenteret som gir barnehagene en alternativ læringsarena for 
realfagene, som forhåpentligvis stimulerer til økt interesse for realfagene hos barn. 

Arendal har deltatt på Nasjonal samling for realfagskommuner september 2017. 

Foreldreundersøkelse 2017 

Alle de kommunale barnehagene gjennomførte undersøkelsen mellom 1. og 30. november 2017. 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og kommunen som en hjelp til å 
vurdere og utvikle barnehagetilbudet. 

Foreldreundersøkelsen Kommunale barnehager (2017) 
Private og kommunale 

barnehager (2017) 

Ute- og innemiljø 4,0 4,2 

Relasjon mellom barn og voksen 4,6 4,6 

Barnets trivsel 4,7 4,8 

Informasjon 4,2 4,1 

Barnets utvikling 4,6 4,6 

Medvirkning 4,3 4,2 

Henting og levering 4,4 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,5 4,5 

Tilfredshet 4,5 4,5 

Skala: 1-5 der 5 er best. Det var høye score også ved foreldreundersøkelsen 2017 som ble 
gjennomført for første gang i denne versjonen. Foreldreundersøkelsen ble endret i 2016, så vi har 
ikke historiske tall for foreldreundersøkelsen. 
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Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse der foreldre får si sin mening om 
barnehagetilbudet, inkludert barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. 

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, men gir også viktig 
informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på kommunalt og nasjonalt nivå. 

Endring barnehager/barnehageplasser 2017 

 Det ble utvidet med 5 heldagplasser for barn over 3 år i Bråstad barnehage. 
 Det ble vedtatt i bystyret i desember 2017 at åpen barnehage på Nedenes vil bli godkjent 

for 20 barn 2 dager i uka fra 1.mars 2018.  

Etter- og videreutdanning i barnehager 2017 

Styrerutdanning: 6 styrere i private barnehager startet opp videreutdanningen høsten 2017. 

Veilederutdanning for praksislærere: 4 pedagoger, 3 fra kommunale barnehager og 1 fra privat 
barnehage startet opp høsten 2017. 8 pedagoger fikk avslag på grunn av for få studieplasser. 

Agderprosjektet 

Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg hvor hensikten er å bidra til 
at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. 

Førskolebarna i Agderprosjektet har nå holdt på i om lag et år, de har jobbet med språk, 
matematikk, sosial kompetanse og selvregulering. Dette er områder det er viktig å stimulere før 
skolestart. Alle aktiviteter foregår innenfor rammen av lekbasert læring. 

Det er forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Agder (UiA) som driver 
forskningsprosjektet i samarbeid med internasjonale eksperter på området. Den praktiske 
gjennomføringen av førskoleopplegget gjøres i samarbeid med praksisfeltet på Agder. 

Bystyresaker 

PS 17/125-17 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, 
friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 

17/5116-2 Høringssvar: Forslag til endringer i barnehageloven- krav om tilfredsstillende 
norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. 

PS 17/166 Søknad om å starte Åpen barnehage på Nedenes. 
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5.2 Skole 

Vi har i Arendal: 

 15 kommunale skoler med: 
o Ressurssenter på Asdal, fra 01.01.18: Lunderød skole og ressurssenter 
o Sandum alternative skole på Hove 
o Strømmen oppvekstsenter (skole og barnehage) 

 3 private skoler (Arendal internasjonale skole, St. Franciskus skole, Steinerskolen) 
 

KOSTRA Nøkkeltall 

KOSTRA ureviderte tall 
- konsern 

Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Arendal 
2017 

G13 2017 
Aust-
Agder 
2017 

Landet 
uten Oslo 

2017 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskole (202), pr. elev 

85 448 87 646 91 407 87 795 96 095 94 331 

Andel elever (%) 1.- 4. trinn som 
får spesialundervisning 

6,8 5,9 5,8 5,0 5,8 5,4 

Andel elever (%) 5.-7. trinn som 
får spesialundervisning 

12,5 13,2 12,6 8,8 11,7 9,2 

Andel elever (%) 8.-10. trinn 
som får spesialundervisning 

12,2 11,2 11,8 9,6 11,4 10,0 

Andel innbyggere (%) 6-9 år i 
kommunal SFO 

46,7 48 48,8 60,4 51,4 57,0 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
1.-4.årstrinn 

15,4 14,4 13,8 13,6 12,9 12,6 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
5.-7.årstrinn 

14,4 14,7 14,5 14,0 13,4 13,0 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
8.-10. trinn 

15,8 15,7 15,3 15,4 14,3 14,3 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole har økt fra 2016 til 2017. Arendal kommune ligger noe 
over Gruppe 13, men under Aust-Agder og landet uten Oslo. Andelen som får spesialundervisning 
har gått ned i gruppen 1.-4. trinn og gruppen 5.-7. trinn og opp til 11,8 prosent i gruppen 8.-10. 
trinn. Arendal kommune ligger høyere enn sammenligningsgruppene på disse tre indikatorene.  

Andelen elever som går i kommunal SFO er 48,8 prosent mot 60,4 prosent i gruppe 13 og 51,4 
prosent i Aust-Agder. Gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått noe ned i Arendal kommune fra 
2016-2017, men gruppestørrelsen er høyere enn sammenligningsgruppene for 1.-4. årstrinn og 5.-
7. årstrinn. Gruppestørrelse på 8. - 10. trinn er litt lavere enn gruppe 13, men over Aust-Agder og 
landet. 

Økonomi 

Sum ramme 
Regnskap 

2017 

Opprinneli
g budsjett 

2017 

Regulert 
budsjett 

2017 

Regnskap 
2016 

Kommunale skoler 
380,7 

mill. kr 
376,1 
mil. kr 

382,7 
mill. kr 

366,1 mill. 
kroner 

Regnskapstall for 2017 viser at de kommunale skolene samlet har holdt seg innenfor regulert 
budsjett 2017. Mindreforbruket totalt er på 2 mill. kroner. 

Ni enheter har et samlet mindreforbruk på 4,83 mill. kroner, fem enheter har et merforbruk på 2,8 
mill. kroner. En enhet går i balanse ved hjelp av fond. 

Enhet Spesialpedagogiske tjenester har et mindreforbruk på 0,94 mill. kroner. 
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Elevtallsutvikling private og kommunale skoler 2010-2017 

Skoleår Elevtall totalt 
Elevtall kommunale 

skoler 
Elevtall private skoler 

2010/11 5 275 5 001 274 

2011/12 5 305 5 023 282 

2012/13 5342 4 920 422 

2013/14 5 368 4 921 447 

2014/15 5 395 4 927 468 

2015/16 5 398 4 881 517 

2016/17 5 523 4 976 547 

2017/18 5 469 4 914 555 

Tall pr. 1.10. hvert år. 

Vi ser at elevtallet økte med 8 elever i private skoler fra 2016 til 2017, mens elevtallet i kommunale 
skoler gikk med 62 elever. Noe av reduksjonen i kommunale skoler skyldes at det ved tellingen i 
2016 fremdeles var noen elever i asyl- og flyktningmottak som i 2017 er flyttet til andre steder i 
landet. 

Faglige resultater 

Navn på indikator, resultater Mål 2016 
Resultat 

2016 
Mål 2017 

Resultat 
2017 

Nasjonale prøver 5. trinn – lesing 50 49 50 48 

Nasjonale prøver 5. trinn – regning 50 48 50 48 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 50 47 50 49 

Nasjonale prøver 8. trinn – lesing 50 50 50 48 

Nasjonale prøver 8. trinn – regning 50 50 50 49 

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing 50 50 50 49 

Nasjonale prøver 9. trinn – lesing 54 53 54 54 

Nasjonale prøver 9. trinn – regning 54 53 54 54 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,6 3,5 3,6 3,4 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,3 3,0 3,3 3,0 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,8 3,6 3,8 3,9 

Eksamenskarakter skr. matematikk 3,1 3,1 3,3 3,3 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40 41,1 41,5 41,1 

På mange indikatorer er det små endringer eller ingen endringer. Den største endringen finner vi 
på Eksamen i engelsk skriftlig, der resultatet økte fra 3,6 til 3,9. 

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen, resultater Mål 2016 
Resultat 

2016 
Mål 2017 

Resultat 
2017 

Vurdering for læring 7. trinn 4,0 3,9 4,0 3,9 

Vurdering for læring 10. trinn 3,3 3,2 3,3 3,2 

Mobbing på skolen 7. trinn 1.0 1,5 1,0 1,4 

Mobbing på skolen 10. trinn 1.0 1,4 1,0 1,4 

Vi ser at på de valgte indikatorene ved elevundersøkelsen er resultatene tilnærmet samme i 2017 
som i 2016. Mobbetallene er fremdeles høye, men noe bedre enn 2016 på 7. trinn. 
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Etter- og videreutdanning 

Skoleår Antall lærere 

2009/2010 0 

2010/2011 8 

2011/2012 2 

2012/2013 13 

2013/2014 9 

2014/2015 16 

2015/2016 28 

2016/2017 32 

2017/2018 30 

Våren 2017 ble 40 lærere prioritert til videreutdanning fra Arendal kommune, men 7 av disse ble 
avslått av Utdanningsdirektoratet i deres søknadsbehandling. 3 lærere har trukket seg fra studiene, 
så totalt er det 30 lærere som gjennomfører videreutdanning skoleåret 2017/2018. 

2 avdelingsledere gjennomfører lederutdanning på 30 studiepoeng, ofte omtalt som 
«rektorskolen». 

Bystyresaker i 2017 

I 2017 har det vært fremmet følgende saker for bystyret: 

PS 17/11 Opprettelse av ad hoc-utvalg Særlig farlig skolevei 
PS 17/17 Mottaksskoler i Arendal kommune 
PS 17/36 Fremtidig tilbud til elever på barnetrinnet med psykososiale vansker som har behov for 
særskilt tilrettelegging 
PS 17/62 Erstatning av tapte eiendeler i grunnskolen 
PS 17/70 Fremtidig ungdomsskolestruktur i Arendal kommune 
PS 17/71 Tilbud til elever på barnetrinnet med psykososiale vansker - oppfølging til sak 17/36 
PS 17/72 Særlig farlig skolevei – Vurdering 
PS 17/73 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 
PS 17/74 Høring; Overordnet del - verdier og prinsipper 
PS 17/99 Ressurssenteret som egen enhet og skole 
PS 17/101 Svømmebasseng og nytt svømmeanlegg i Arendal kommune 
PS 17/103 Kvalitetsplan for SFO ved de kommunale skolene i Arendal 
PS 17/110 Høring - forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig 
samarbeid 
PS 17/161 Sommeråpen barnehage og SFO 
PS 17/169 Endring i skolerute for skoleåret 2018-2019 

5.3 Satsingsområder, kommunal planstrategi 2017 – 20, 
oppvekst 

Arendal kommune har vedtatt følgende satsingsområder innenfor pedagogiske tjenester: 

 Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 
 Arendal kommune, en realfagskommune 
 Samarbeid med foreldre 
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Gode læringsmiljø i skoler og barnehager er en forutsetning for læring, for god utvikling og god 
livskvalitet hos det enkelte barn/den enkelte elev. Det har vært arbeidet godt med dette 
satsingsområdet i 2017. Felles mål for barnehager og skoler: 

 Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 

Det er utarbeidet kjennetegn på måloppnåelse. Det arbeides med tiltak på den enkelte enhet, og 
det er fokus på «Hvordan ser/hører vi at vi lykkes i forhold til kjennetegnene?». 

Som en del av arbeidet med faglig tilhørighet i fellesskapet har det vært fokus på å redusere 
spesialundervisning og tilby tilpasset opplæring uten vedtak om spesialundervisning der elevene 
følger klassens fagplaner. Det har bl.a. vært avholdt fellesmøter PPT/skoleledere/ 
spes.ped.koordinatorer, og rådgivere fra stab oppvekst har bistått skoler. 

Noen få skoler har hatt en betydelig reduksjon i antall enkeltvedtak om spesialundervisning, men 
for de kommunale skolene samlet har det vært kun en liten nedgang fra 2016 til 2017 - fra 9,24 % 
til 9,17 % (andel elever som får spesialundervisning). Fokus på dette fortsetter i 2018 der målet er 
å få en betydelig reduksjon i «de mindre» enkeltvedtakene om spesialundervisning på inntil 190 
timer/år. 

De første realfagskommunene ble valgt ut våren 2015. Tilbudet varte i tre semestre, og 
kommunene fikk økonomisk og faglig støtte til nettverksarbeid. Arendal fikk fortsette som 
realfagskommune etter 2016 for å styrke realfagenes stilling i barnehager og grunnopplæring. Det 
har i 2017 vært jobbet godt i nettverk i barnehager og i skoler, ledet av tre nettverkskoordinatorer. 
Arbeidet holdes tak i av rådmannens stab oppvekst. 

Det er et betydelig potensial i et tett samarbeid med foreldre i skoler og barnehager. Dette 
satsingsområdet har hatt noe mer fokus i 2017 enn i 2016. 

Det er gjennomført utviklingssamtaler i barnehager og skoler, og i disse samtalene er 
foresattrepresentanter med. 

Satsingsområdene har vært tema på foreldremøter i barnehager og skoler. 

Rektorene har også oppfordret FAU-ene til å prioritere arbeid med foreldrenettverk. 

Foreldreundersøkelsen i skole høsten 2017 

Alle skolene gjennomførte foreldreundersøkelsen på alle trinn høsten 2017. Det var 2456 foresatte 
i Arendalsskolen som besvarte undersøkelsen. Foreldrene i Arendal er gjennomgående mer 
fornøyd med skolen enn foreldrene i landet og i Agder. Det er spørsmål i kategoriene: Trivsel, 
Motivasjon, Hjem – Skole, Støtte fra lærere, Arbeidsforhold og læring, Vurdering for læring, 
Medvirkning, Regler på skolen, Trygt miljø. 

Her i årsrapporten tar vi med tre eksempler, forøvrig vises til Tilstandsrapport for grunnskolen i 
Arendal 2017 som vil bli lagt fram for bystyret senere i vår. 

  
Helt 
enig 

Litt enig 

Verken 
enig 
eller 

uenig 

Litt 
uenig 

Helt 
uenig 

Vet ikke 

Barnet mitt trives på skolen 

Nasjonalt - - Offentlig (Høst 2017)_1 74,7 % 18 % 2,4 % 3,6 % 1,2 % 0,1 % 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - 
- Offentlig (Høst 2017)_1 

76,8 % 16,9 % 2,1 % 3 % 1,1 % 0 % 

Arendal kommune - - Offentlig (Høst 
2017)_1 77,4 % 16,9 % 1,8 % 2,8 % 1,1 % 0 % 

Vi ser at 92,7 % av foresatte som svarte på undersøkelsen i landet er helt enig eller litt enig i at 
Barnet mitt trives på skolen. 94,3 % av foresatte i de kommunale skolene i Arendal er helt enig 
eller litt enig i at Barnet mitt trives på skolen.  

  



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 27(202) 

Når det gjelder om lærerne bryr seg om barnet mitt, var det også en god skår blant foreldrene i 
Arendalsskolen: 

  
Helt 
enig 

Litt enig 

Verken 
enig 
eller 

uenig 

Litt 
uenig 

Helt 
uenig 

Vet ikke 

Jeg har inntrykk av at lærerne bryr seg om barnet mitt 

Nasjonalt - - Offentlig (Høst 2017)_1 74,2 % 18,1 % 4,2 % 2,3 % 0,7 % 0,6 % 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - 
- Offentlig (Høst 2017)_1 

79,6 % 15 % 3,5 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 

Arendal kommune - - Offentlig (Høst 
2017)_1 78,3 % 20,7 % - - 0 % 0 % 

Vi ser at 92,3 % av de foresatte som svarte på undersøkelsen i landet er helt enig eller litt enig i 
Jeg har inntrykk av at lærerne bryr seg om barnet mitt. 99 % av de foresatte i Arendalsskolen 
(kommunale skoler) var helt enig eller litt enig i dette. 

Når det gjelder om lærerne behandler barnet mitt med respekt, får Arendalsskolen også her bedre 
skår enn landet og Agder. (- i tabellen settes når svært få svarer i svaralternativet, av 
anonymitetshensyn) 

  
Helt 
enig 

Litt enig 

Verken 
enig 
eller 

uenig 

Litt 
uenig 

Helt 
uenig 

Vet ikke 

Jeg har inntrykk av at lærerne behandler barnet mitt med respekt 

Nasjonalt - - Offentlig (Høst 2017)_1 77,2 % 15,4 % 3,4 % 2,6 % 0,7 % 0,7 % 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
- - Offentlig (Høst 2017)_1 

81,9 % 12,7 % 2,9 % 1,6 % 0,5 % 0,3 % 

Arendal kommune - - Offentlig (Høst 
2017)_1 81 % 15,2 % - 1,6 % - 0 % 

96,2 % av foreldrene i Arendalsskolen svarer Helt enig eller Litt enig, mens tilsvarende tall for 
Agder er 94,6 % og for landet 92,6 %. 

De tre satsingsområdene som er felles for barnehage og skole, er viktige virkemidler for enda 
bedre barnehager og skoler i Arendal. 

Kommunedelplan «Tidlig innsats for bedre levekår 2023» ble vedtatt i bystyret i mai 2015. 

Implementeringen av kommunedelplanen fortsatte i 2017. Barnehager, skoler og enhet 
spesialpedagogiske tjenester var representert i flere av prosjektgruppene som er etablert for 
gjennomføring av kommunedelplanen. 

For å få en høy andel som gjennomfører v.g.o. i Arendal er mange grunnskolepoeng et godt 
utgangspunkt. Disse holdt seg i 2017 på samme nivå som i 2016. 
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Grunnskolepoeng offentlige skoler i Arendal, Aust- Agder og landet i perioden 2008 til 2017. 

 

  

Grunnskolepoeng i Arendal, gjennomsnitt alle eierformer for perioden 2013 til 2017. 

  

 
Andel fullført & bestått og sluttere, utvikling over tid - Arendal. 

 

Andel elever, Arendal, som har fullført og bestått innen fem år på v.g.o. viser en positiv utvikling, 
og andel elever som slutter i % er også fallende.  
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6 Helse og levekår 

Visjon, strategi og satsningsområder 

 
Organisasjonskart Helse og levekår 

 

Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 

Mestringsperspektivet må etter rådmannens oppfatning legges til grunn i all tjenesteutvikling de 
kommende årene. Arendal kommune vil de neste årene stå ovenfor store utfordringer som må 
løses. Bakgrunnen er både økningen i eldre over 80 år og dårlig score på mange forhold som 
berører levekår og folkehelse i vår kommune. 

«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å 
ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten, 
og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du selv kan være med på å 
endre». (Vidfadt & Hopen 2004). 

Etisk refleksjon er en forutsetning for god kvalitet i våre tjenester og i vårt arbeid. Vi arbeider for en 
dreining fra refleks til refleksjon i alle små og store oppgaver. Per Fugellis tre faktorer for at 
mestring skal være tilstede er: 

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

Satsningsområder 2017 - 2020 i Helse og levekår: 

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

Økonomi 

Økonomisk resultat 2017  

I helse og levekår er resultatet et merforbruk på 29 119 000 kroner. Det er flere årsaker til dette, 
men i hovedsak skyldes dette: 

 Reduksjon inntekter ressurskrevende bruker. 
 Reduserte inntekter vederlag sykehjem 
 Kjøp av tjenester 
 Avlastning 
 Ekstrahjelp og overtid 
 Driftsposter som medisinsk forbruksmateriell, 

  

Kommunalsjef 
Helse og levekår

Levekår Koordinerende 
enhet

Hjemmebaserte 
tjenester

Institusjoner Funksjons-
hemmede Legevakt Krisesenter

Enslige 
mindreårige 
flyktninger

NAV

Stab Støttetjenester
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Enhetene Institusjon, Hjemmebaserte tjenester, Funksjonshemmede og avdeling Barnevern står 
for det største merforbruket. Dette hadde vært høyere ved årets slutt, men merinntekt fra enhet 
Enslige mindreårige ble i tertial 2 brukt til å saldere noe av varslet merforbruk. 

Ressurskrevende tjenester 

I januar 2018 sendte Helsedirektoratet ut nytt rundskriv med nye retningslinjer. Dette rundskrivet 
har tilbakevirkende effekt for rapportering av ressurskrevende brukere fra 2017. Endring i 
ressursbruk, økt egenandel og innskjerping på hvilke kostnader kommunen kan søke refusjon for, 
har redusert refusjonen med ca. 13,3 mill. kroner. Arendal kommune jobber med å sørge for en 
rutine som sikrer en stabil og forutsigbar refusjonsordning. 

Satsningsområder og tjenesteproduksjon i helse og levekår 

Det er ikke mulig i en årsberetning å synliggjøre det høye aktivitetsnivået og gode arbeidet som 
gjøres totalt sett i helse og levekår. Rådmannen har valgt å fokusere på noen utvalgte aktiviteter 
innenfor satsningsområdene. For øvrig vises det til enhetenes årsmeldinger. 

Alle Innenfor! Ingen Utenfor!  

Bosetting flyktninger 

NAV, Arendal Voksenopplæring og Enhet enslige mindreårige har sammen med representanter for 
administrativ og politisk ledelse jobbet tett sammen gjennom året for å kontinuerlig forbedre 
arbeidet med å bosette, undervise og inkludere flyktninger. Sammen deltar vi i KS sitt 
utviklingsprogram for inkludering av flyktninger og innvandrere. Utfordringsbildet i 2017 har vært: 

 Lavkompetanseinnvandring i høykompetansesamfunn. Det blir færre jobber for lavt 
kvalifiserte, og mange flyktninger mangler formell utdanning. Vi må satse mer på utdanning 
og kompetansepåbygging. 

 Å få til rask nok gjennomstrømming fra introduksjonsprogram til jobb og fagbrev 
 Å møte bystyrets bestilling om å bosette flyktninger i hele kommunen 
 Helse- og sosialfaglig oppfølging av flyktninger 
 Hvordan ta vare på kompetanse og god oppfølging av den enkelte i 2018 når lave 

bosettingstall medfører tap av ressurser og kompetanse, nedbygging av tilbud 

En egen arbeidsgruppe jobber med å forbedre introduksjonsprogrammet slik at det blir mer 
arbeidsrettet, og den enkelte opplever mer kontinuitet i oppfølgingen. Vi har innledet et samarbeid 
med Aust-Agder fylkeskommune med mål om at vi allerede i intro-tiden har opplæring og 
arbeidspraksis som leder fram mot et fagbrev, og at fylkeskommunen etablerer fagopplæringsløp 
som er tilpasset voksne innvandrere. Vi har etablert et Flyktningehelseforum for å få et tettere 
samarbeid mellom flyktningetjenesten og kommunens helsetjenester. Her har vi diskutert hvordan 
vi bedre kan ivareta flyktninger med helseutfordringer som primærhelsetjenesten ikke klarer 
håndtere, men som ikke er alvorlig nok for spesialhelsetjenesten. Arendal kommune har jobbet 
aktivt gjennom KS og regionale fora med dagens finansieringsordning, som etter rådmannens 
vurdering ikke er god nok. 

Bystyret har hatt til behandling 4 saker som omhandler Inkludering: 

 PS 17/13 Integreringsmelding 2016 
 PS 17/14 Organisering av flyktningtjenesten i Arendal kommune 
 PS 17/18 Strategi for inkludering 
 PS 17/137 Tilbakemelding til bystyret om Flyktningarbeidet 

I sak 17/18 ble det vedtatt at rådmannen skulle etablere et Inkluderingsutvalg og styringsgruppe for 
å arbeide med en handlingsplan for inkludering. Bystyret fulgte dette ytterligere opp i behandling av 
budsjett 2017 og ba Rådmannen å redegjøre for hva kommunen gjør, har gjort og hva vi må gjøre 
for å møte utfordringsbildet for barn og unge i 2017. 

Våren 2017 var det flere overlappende aktiviteter og vi valgte å avvente opprettelsen av 
Inkluderingsutvalget til vi hadde gjort flere avklaringer. Det har vært flere pågående prosesser som 
på ulikt vis har overlappet hverandre, og som også kanskje gjør en egen handlingsplan for 
inkludering og inkluderingsutvalg overflødig. 
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Barnefattigdom 

I 2017 har 73 familier (266 personer) fått innvilget opplevelseskort. Kortet hjelper fattige familier til 
å kunne delta på en fritidsaktivitet og ferieturer i skoleferiene. Tiltaket finansieres med kommunale 
midler og statlige fattigdomsmidler, og gjennomføres av kulturenheten. Tilbakemeldingen fra de 
som deltar er svært gode. I 2017 ble det arrangert blant annet vinterferietur til Rauland og 
sommerferieturer til Danmark. Kriteriet for å få innvilget opplevelseskort er EUs fattigdomsgrense. 
Det er fortsatt en stor andel i målgruppen som ikke søker opplevelseskort. Les mer om 
opplevelseskort på: www.arendal.kommune.no/opplevelseskort 

Aktivitetsundersøkelsen for ungdom 2017 

Høsten 2017 svarte 567 elever fra ungdomskolen på en spørreundersøkelse. 

Formålet med undersøkelsen var å få ungdomsskoleelevenes egne tilbakemeldinger på om 
aktivitets- og fritidstilbudet til barn og unge treffer deres behov og ønsker, og i samarbeid mellom 
unge, frivillige og offentlige instanser vurdere om det bør utvikles/tilbys andre aktivitets- og 
fritidstilbud. Undersøkelsen sees i sammenheng med levekårsarbeidet og satsningen på at alle 
barn og unge skal oppleve å ha et egnet tilbud om en fritidsaktivitet (Fritidserklæringen, 
Regjeringen.no). 

Et særlig mål er å undersøke hvordan deltagelse og inaktivitet varierer med variabler som etnisk 
bakgrunn, kjønn og alder. 

Dette er et pågående utviklingsarbeid som holdes i av Fortet SMS, Ungdommens bystyret, 
Idrettskretsen og Arendal kommune ved Kultur og Helse og Levekår. 

Gode forløp  

Fastlegenes rolle i kommunehelsetjenesten 

Kommunen gjennomførte i 2017 et 18 timers kurs kalt «Fastlegens rolle i 
kommunehelsetjenesten», som hadde til formål å samle fastleger og aktuelle samarbeidsparter i 
kommunehelsetjenesten til felles undervisning og diskusjoner om hvordan samarbeidet kan bli 
bedre. 

Fastlegen er inne i de fleste helsetjenester som kommunen tilbyr, enten som henviser, eller 
rådgiver eller i en mer aktiv rolle. Over tid har omfanget av de kommunale helsetjenester blitt så 
omfattende, at det kan være vanskelig for fastlegene å kjenne til alle tilbudene. I noen situasjoner 
ser vi også at samarbeidet mellom fastlegene og andre helseaktører i kommunen, har 
forbedringspotensial. 

Det ble arrangert tre kursdager, en før sommeren og to etter sommeren, tilpasset legenes 
arbeidssituasjon. De hadde ulike temaer: 1) eldremedisin, 2) rus og psykiatri, og 3) barn og unge 
og levekår. Til alle kursdagene ble det gitt forelesninger av interne og eksterne foredragsholdere, 
og rikelig tid til workshops, gruppearbeid og diskusjon. 

Kurset fikk svært god tilbakemelding fra kursdeltagerne. Ca. halvparten av fastlegene var med på 
en eller flere kursdager, 1/3 av alle legene fulgte hele kurset. I tillegg var mer enn hundre 
sykepleiere, fysioterapeuter, og andre helseprofesjonelle i kommunen deltagere på aktuelle deler 
av kurset. 

Gode pasientforløp  

Gode pasientforløp er en kvalitetsreform med mål om å få til en mer systematisk og målrettet 
oppfølging med en retningsendring fra «Hva kan jeg hjelpe deg med?» til «Hva er viktig for deg?» 

Innsatsteam hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering i Arendal kommune omfatter tilbud til alle brukere med 
rehabiliteringspotensial - uavhengig av alder og diagnose. Antall brukere som mottok tjeneste fra 
innsatsteamet i 2017 var 263 personer. 
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Av de 263 brukerne hadde 115 personer ikke behov for hjemmesykepleie etter oppfølging fra 
innsatsteamet. (44 %). Til sammen 64 personer hadde et behov for mer enn 3 timer 
hjemmesykepleie pr. uke etter innsatsteamet. Dette utgjør 25 %. 

Innsatsteam psykisk helse  

Teamet består av 2 ansatte i 100 % stilling (tilskuddsmidler) samt psykolog, og 1 psykiatrisk 
sykepleier som ekstra ressurser. Teamet har svært gode resultater å vise til, se for øvrig 
årsmelding for enhet levekår. 

Innsatsteam ettervern rus 

Innsatsteam ettervern rus er knyttet tett opp til Miljøarbeidertjenesten og samarbeider også tett 
med Steg for Steg og Aktivitet voksne, samt NAV. Det er ca. 10 personer som er aktive i 
Innsatsteam ettervern rus. 

Individuell plan 

Det har i flere år vært en stor utfordring å få fordelt koordinatorsaker for barn og unge. Disse 
sakene fordeles pr. i dag på helsestasjonen, forebyggende tjenester barn unge og familier, 
barnefysio/ergoteamet og enhet funksjonshemmede. Det er et ønske fra foreldregruppen om å ha 
koordinatorer i barnehage og skole. 

I 2017 fikk koordinerende enhet i samarbeid med enhet funksjonshemmede tilsagn på 
tilskuddsmidler til et prosjekt som skal prøve ut familiekoordinator i komplekse Individuell plan 
saker. Prosjektet settes i gang våren 2018. 

Arendal kommune hadde 297 aktive koordinatorsaker 31.12 2017. Av disse er 104 under 18 år. 
Det ble tildelt 78 nye saker i 2017. 

Det var 128 aktive koordinatorer i 2017. Nytt i 2017 er at hjemmesykepleien har påtatt seg 
koordinatoransvar for enkelte saker, og dette har vi fått gode tilbakemeldinger på. 
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Det Gode Menneskemøtet 

Erfaringskonsulent 

Enhet levekår har ansatt erfaringskonsulent i Aktivitet voksne og miljøarbeidertjenesten. Dette er et 
viktig supplement til de øvrige ansatte. For noen brukere er det enklere å åpne seg for en ansatt 
med brukererfaring enn andre ansatte. Det er imidlertid viktig å sikre tett oppfølging og veiledning 
for at de skal klare å stå i stillingene. 

Erfaringskunnskap 

Arendal er med i et samarbeidsprosjekt mellom Praksis bruker, UIA og Agderforskning med mål 
om å få brukerkompetanse inn både på individ-, tjeneste- og systemnivå. Det skal utarbeides en 
veileder til kommunene til hvordan en kan lære opp og gjøre bruk av erfaringskunnskapen på alle 
nivåer. Følgeforskning er en del av prosjektet. 

Motbakkefestivalen 

Motbakkefestivalen har vært i drift i 3 år og utvikles stadig i omfang og innhold. Hensikten med 
festivalen er å skape et rausere bysamfunn med respekt for forskjellighetene. Dette gjøres 
gjennom ulike aktiviteter, mye moro og god mat. Gatefotballen er blitt veldig populær med 22 lag i 
2017. 

Samarbeid med Barbu kirke 

I desember ble det avholdt julegudstjeneste for og med utviklingshemmede i Barbu kirke. 
Julegudstjenesten var et resultat etter initiativ fra Barbu menighet oktober 2017. 

Planlegging og forberedelser av gudstjenesten ble gjort i samarbeid mellom Ellengård og 
menigheten. Ved selve gjennomføringen av gudstjenesten deltok ansatte i menigheten sammen 
med brukere og personal ved Ellengård. Det ble gjennomført julespill, pynting av juletre med 
selvlagde engler og ulike andre aktiviteter. Det ble en fin markering av inngangen til julehøytiden. 
De som ikke ønsket å delta fikk tilbud om alternativ aktivitet. 
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Trygge Individer - Trygge Hjem  

Boliger for sosialt vanskeligstilte 

Tverrfaglig tildelingsutvalg tildeler bolig for vanskeligstilte etter «Forskrift om tildeling av kommunal 
bolig i Arendal kommune». Utvalget har i 2017 meldt at de ser behov for: 

 Flere boliger som er forsterket og/eller ligger litt for seg selv. Det er spesielt i forhold til 
problematikk rundt rus og psykiatri det er mangel på boliger, og der søker ikke er aktuell for 
Blå Kors eller annen bemannet bolig. 

 Boliger til unge aktive rusmisbrukere med en utagerende adferd. Dette er en gruppe som 
ikke bør bo i områder med mer etablerte rusmisbrukere og som heller ikke kan bo i rusfrie 
boliger pga. adferd. 

 Boliger til innbyggere uten kjent tung rusproblematikk og hvor det heller ikke antas 
forsvarlig å plassere vegg i vegg med f. eks. småbarnsfamilier. 

Kompetanse 

Strategisk kompetanseplan for helse og levekår som ble utarbeidet våren 2017, danner grunnlaget 
for kompetanseutviklingen i sektoren. Den bygger på satsingsområdene i handlingsplanen, og det 
ble laget en felles aktivitetsplan for kompetanseutvikling for ledere og ansatte i helse og levekår. 

Det ble gjennomført 2 fellessamlinger for alle ansatte i sektoren i 2017: 

 «Hva er viktig for deg»-dagen - 6. juni 2017. Dette ble gjennomført som arrangement over 
til sammen 3 dager. 2 åpne samlinger for ansatte i Store Torungen, stands og korte 
arrangementer i byen 

 Etikk-samling med ca. 425 deltakere i november 2017. 

Lederutvikling hadde et sterkt fokus i 2017. Til sammen påbegynte 21 ledere i helse og levekår på 
desentralisert lederutdanning som pågår i 2017 – 2019. 

Det ble gjennomført mange internkurs i helse og levekår basert på enhetenes egne aktivitetsplaner 
med hovedvekt på fagkompetanse tilknyttet de ulike tjenestene. 

Helse og levekår mottok i 2017 til sammen tilskudd på til sammen 3,35 mill. kroner til 
kompetansetiltak og innovasjonsprosjekter fra fylkesmannen. Kompetansemidlene ble tildelt 
enheter basert på søknader om tilskudd til ansatte som var i et utdanningsløp med varighet på 
minimum 6. mnd. Disse fordelte seg slik: 

 5 assistenter under utdanning til helsefagarbeidere 
 2 fagarbeidere i videreutdanning (ernæring) 
 53 ansatte med høgskoleutdanning som tar videreutdanning eller mastergrad (lindrende 

behandling, geriatrisk vurderingskompetanse, psykisk helse og rusarbeid, utfordrende 
adferd, m.m.) 

 I tillegg deltok 250 medarbeidere i helse og levekår i ABC-opplæring innen demens, eldre 
og psykisk helse, velferdsteknologi 

Helse og levekår fikk innvilget tilskudd på søknader om kompetansehevende tiltak for ledere i 
2017, dekning av honorar til foredragsholder på etikksamling og kursing i K-LEAN for ledere og 
stab. 

Følgende innovasjonsprosjekter fikk tilskudd fra Fylkesmannen: 

 Gode forløp 500 000 kroner 
 Brukerkunnskap i psykisk helse og rus 700 000 kroner 
 Gledesspredere 90 000 kroner 
 Hjelp til å mestre en hverdag med demenssykdom 250 000 kroner 
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Innovasjon 

E-helse og velferdsteknologi Agder 

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) ble etablert i januar 2016 
med mål om at regionen skal være ledende innen e-helse og velferdsteknologi i Norge. I tillegg til 
dette skal arbeidet stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen. RKG skal også 
bidra med økt kommunal koordinering og forankring. Det har vært jevnlige møter via Skype i helse 
2017, og Arendal har både representant i RKG, styringsgruppe anskaffelse og ulike fagutvalg. 

Mandat for RKG (vedtatt av Rådmannsgruppen Regionplan Agder 13. 01. 2016): 

 Skal bidra til å samordne og koordinere og ha oversikt over prosjekter og aktiviteter innen 
e-helse og velferdsteknologi, hvor kommuner på Agder er involvert. 

 Skal påse kommunal forankring i prosjekter som har regional verdi. 
 Skal stimulere til innovasjon, forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen. 
 Skal stimulere til at teknologi kan understøtte og effektivisere arbeidsprosesser. 
 Stimulere til at anskaffelser koordineres, slik at volumet kan bli mer interessant for 

leverandørene. 

Bystyret har behandlet to saker i 2017 17/38 og 17/160, som sammenfaller med det arbeidet som 
gjøres på Agder. 

Det jobbes på flere områder i regi av RKG, og her nevnes noe av felles satsning på Agder. 

Felles anskaffelse trygghets og varslingsteknologi 

Anskaffelsesprosessen pågikk i tidsperioden fra januar til september 2017 og endelig kontrakt ble 
inngått i oktober med Telenor som hovedleverandør av trygghets- og varslingsteknologi. 22 
kommuner har signert kontrakten og 8 er med på opsjon. Det pågår nå en evaluering av felles 
anskaffelse som Direktorat for forvaltning og IKT gjennomfører. 

Innføring velferdsteknologi Agder 

Prosjektet er Agders bidrag inn i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet hvor samtlige 30 
kommuner er representert. I løpet av året har prosjektet kommet med anbefalinger knyttet til 
organisering i egen kommune, rigget prosessene rundt en koordinert innføring av trygghets- og 
varslingsteknologi og arbeider med å få på plass gode saksbehandlingsrutiner og 
gevinstrealisering ut i kommunene, som til sammen danner grunnlaget for tjenesteinnovasjon. 

Arendal kommune er i gang med bytte fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Vi skal ha 
oppstartsmøte med Telenor og prosjektleder i april, for å starte arbeidet med overgang til 
kommunalt responssenter i Kristiansand. 

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder 

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Aust- og Vest Agder har hatt to 
oppstartseminarer på velferdsteknologiens ABC (VFT ABC), en i Aust- og en i Vest. Det er 26 
kommuner som har gått i gang med kurset, Og Arendal er med her. VFT ABC skal gi en forståelse 
for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje og hvilke roller de ansatte har i de 
ulike fasene av endringsprosessene. 

Kommunalt responssenter 

Responssenteret ble opprettet i mars 2017 med to tilknyttede kommuner. Det er nå tilknyttet ca. 20 
kommuner og 8000 kunder, hvorav 7 kommuner fra Agder. Responssenteret har opparbeidet seg 
god erfaring og får mange gode tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres, hvor responssenteret 
avklarer alarmer og dermed bidrar til færre utrykninger. Det vises for øvrig til PS 17-13701 
behandlet av bystyret. 

En innbygger en journal 

Det har blitt arrangert to store samlinger for kommunene på Agder og to for fastlegene. På 
bakgrunn av dette har det blitt etablert en ressursgruppe på ti personer som bidrar inn i arbeidet på 
ulike måter. Agder har til nå levert innspill til Direktorat for e-helse knyttet til den funksjonelle 
behovsbeskrivelse på løsningen. 
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Produksjonstall 

Tjenesteproduksjon som vises i flere av tabellene er volumorientert, og forteller ikke noe om 
kompleksitet og kvalitet. Tallene beskriver også utvikling siste tre år, og kan dermed indikere både 
vekst/reduksjon. Tallene sier ikke noe om over- og underkapasitet i tjenestene.  

Produksjonstall omsorg 

Arendal kommune samlet 2015 2016 2017 

Antall institusjonsplasser korttid 51 52 60 

Antall plasser kommunal øyeblikkelig hjelp 10 10 8 

Antall institusjonsplasser rehabilitering 9 9 9 

Antall institusjonsplasser langtid 283 283 270 

Herav - antall langtidsplasser fortsatt boliggjort 3 3 2 

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass 
sykehjem/bokollektiv/aldershjem 

34 32 30,8 

Gjennomsnittlig liggetid for brukere med korttidsplass rehabilitering døgn 
(Myratunet) 

30,4 26,9 25,9 

Antall brukere av hjemmesykepleie i løpet av året 1 555 1 601 1600 

Antall brukere av hjemmesykepleie pr. 31.12 1 023 1 039 1030 

Antall brukere av kommunal hjemmehjelp i løpet av året 877 760 730 

Antall brukere av hjemmehjelp i løpet av året – privat utfører 37 43 58 

Antall brukere av hjemmehjelp pr. 31.12 711 680 662 

Antall brukere dagrehabilitering 66 73 73 

Antall brukere under 67 år (alle tjenester) 1 869 2 138 2378 

Tjenester unntatt tekniske hjelpemiddel 1 524 1 684 1898 

Antall brukere over 67 år (alle tjenester) 2 178 2 386 2417 

Tjenester unntatt tekniske hjelpemiddel 1 943 1 945 1933 

Antall brukere som har tjenesten hjelpemiddelformidling (bevegelse, syn, hørsel, 
kognisjon) 

2 406 2 604 2731 

Antall brukere som har fått tildelt boligtilrettelegging 8 14 36 

Antall brukere med trygghetsalarm pr. 31.12. 691 676 650 

Personer over 80 år bosatt i kommunen 1 848 1 898 1885 

Personer over 90 år bosatt i kommunen 384 391 372 

Plasser for utskrivningsklare pasienter ble avviklet i 2017, og omgjort til ordinære korttidsplasser. 
Det er opprettet 13 nye korttidsplasser ved Solhaug jf. PS 16/188. Årsaken til at denne veksten 
ikke er synliggjort i tabellen over er blant annet at antall plasser ved Solhaug er redusert fra 48 til 
45 plasser. Videre hadde vi i 2017 flere dobbeltrom både på Myratunet og ved våre 
langtidsinstitusjoner. 

Hjelpemiddelformidling øker fortsatt, og er viktig med tanke på at innbyggerne i Arendal skal være 
lengst mulig i eget hjem. 
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Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter 

Opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter (pasienter som er klare 
for overføring til kommunen) 

2015 2016 2017 

1. kvartal 67 219 42 

2. kvartal 66 215 24 

3. kvartal 74 12 9 

4. kvartal 151 102 60 

Totalt antall døgn 346 548 135 

Det har i 2017 vært jobbet godt med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra SSHF, og vi har hatt 
en vesentlig nedgang i overliggere på sykehus både fra 2015 og 2016. 

Utviklingshemmede – antall brukere 

Utviklingshemmede 2015 2016 2017 

Boveiledertjeneste antall brukere 103 113 112 

Brukere Ellengård dagsenter 63 68 71 

Brukere avlastning (Fagerheim, Røedtunet, Neskilen) 29 33 35 

Antall beboere i bolig/leilighet med bemanning og institusjon 68 77 77 

Det er en økning i antall brukere ved Ellengård dagsenter, som også flyttet inn i nye lokaler januar 
2017. Funksjonsnivå og behov i denne brukergruppen er svært ulikt, og dette krever god 
kompetanse både på fag og planlegging. 

Psykisk helse og rus – antall brukere  

Psykisk helse og rus 2015 2016 2017 

Boveiledertjeneste antall brukere 147 148 154 

Miljøarbeidertjenesten antall brukere 138 147 149 

Antall bruker av psykiatrisk sykepleietjeneste 408 393 361 

Antall brukere innsatsteam psykisk helse 43 145 269 

Innenfor miljøarbeidertjenesten og psykiatrisk sykepleietjeneste inkl. innsatsteam psykisk helse har 
det vært økning over tid når det gjelder antall brukere. Innsatsteam i begge tjenestene er et 
virkemiddel for tidlig innsats og korte forløp. 

Barneverntjenesten - aktivitet 

Aktivitetstall i barneverntjenesten 2015 2016 2017 

Nye meldinger 524 531 504 

Nye meldinger – andel under 6 år i % 28 33 27 

Henlagte meldinger 111 106 77 

Nye undersøkelser 413 425 427 

Henlagte undersøkelser 238 249 301 

Fristoverskridelser i løpet av året 29 16 2 

Aktive saker pr. 31.12 484 514 476 

Antall barn i frivillige tiltak pr. 31.12 315 333 287 

Antall barn under omsorg av barnevernet 31.12 45 55 71 

Antall barn i tillegg plassert utenfor hjemmet 31.12 47 40 43 

Årsverk barnevern ekskl. Enhetsleder 39 42 45 
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Barnevernet henla færre meldinger i 2017 enn tidligere år. Barnevernet jobbet med 890 barn i 
løpet av 2017. Det ble gjort 53 hastevedtak i løpet av året. Det har vært en stor økning i antall 
voldssaker anmeldt og oversendt politiet, til sammen 48 i løpet av året. Dette utgjør en økning på 
65,5 %. Det har også vært en stor økning i antall barn under omsorg, og økningen er på 29,1 %. 

Østre Agder krisesenter – aktivitet 

Østre Agder Krisesenter - aktivitet 2015 2016 2017 

Dagbrukere kontakt/besøk 267 164 185 

Kvinner på opphold i krisesenteret 46 43 42 

Menn på opphold i krisesenteret 4 4 3 

Antall barn på opphold I krisesenteret 20 34 41 

Overnattingsdøgn voksne 2 209 1 345 1129 

Overnattingsdøgn barn 1 186 573 1240 

Arendal kommunes andel beboere i % 50 46 45 

Det har vært en vesentlig økning i antall barn som har hatt opphold på krisesenteret i 2017, og 
årsaken er at større barnefamilier i perioder har bodd på senteret. 

Legevakt - aktivitet 

Legevakt – aktivitet 2015 2016 2017 

Første kontakt telefon/oppmøte sykepleier  44 805 48 454 

Konsultasjon med lege  24 503 24 549 

Telefon med lege/godkjent notat spl, brev  14 837 16 169 

Sykepleiekonsultasjon  431 356 

Sykebesøk  2 184 2 341 

Sum  86 760 91 869 

Tallene viser en klar økning i antall henvendelser til legevakt fra 2016 til 2017, og trenden en har 
sett fra tidligere år fortsetter. 

Prosesser i helse og levekår i 2017 

Bystyret vedtok desember 2016 «Evaluering og utvikling av tjenester til barn med 
sammensatte behov». Det er nedsatt ad hoc- utvalg som skal lede et evaluerings- og 
utviklingsarbeid blant våre brukere. Hensikten er å forbedre de kommunale tjenestene til foreldre 
og barn som har sammensatte behov. Utvalget skal: 

 innhente brukererfaringer 
 analysere brukererfaringene 
 fremme forslag til forbedringer 

Følgende bør vurderes: 

 Erfaringer med samhandling med andrelinjetjenesten 
 Erfaringer knyttet til søknad og tildeling av tjenester 
 Erfaringer knyttet til koordinering av tjenester, herunder individuell plan, koordinator og 

ansvarsgruppe 
 Erfaringer med tjenester slik som støttekontakt, avlastning, BPA, hjelpemidler, 

omsorgslønn, pleiepenger og hjelpestønad. 
 Barnehage- og skoletilbud. 

Mandatet er avgrenset til å omhandle tjenester til familier til barn med utviklingshemming og 
funksjonsnedsettelser som har sammensatte behov. I tillegg til brukererfaringer bør utvalget vise 
hvordan de ulike tjenestene i Arendal kommune er dimensjonert, sammenlignet med andre 
kommuner. 
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Ad hoc utvalget avgir innstilling til bystyret juni 2018. 

Evaluering «Samhandling om barn og unge i Arendal kommune». Enhet levekår ble opprettet i 
juni 2014. Enheten består av nokså forskjellige tjenester til barn og voksne med ulikt fokus. Det ble 
derfor vedtatt å evaluere enheten i 2017. I mellomtida har kommunen hatt tilsyn på tjenester til 
barn og unge 7-12 år med psykiske vansker. Kommunen fikk 2 avvik og en merknad. Det er særlig 
samhandlingen og ansvarsavklaringen internt i kommunen tilsynet hadde fokus på, og avvikene 
retter seg mot både helse- og oppvekstsektoren. På bakgrunn av dette ble evalueringen av enhet 
levekår utvidet til å være en evaluering av intern samhandling når det gjelder barn og unge i 
Arendal. Det er gjennomført en workshop i august med representanter fra politisk nivå, brukere, 
kommuneledelsen, berørte ledere, verneombud og tillitsvalgt sammen med PwC. rapport fra dette 
arbeidet ble levert i september 2017. 

PwC anbefalte at vi med utgangspunkt i en felles forståelse av nåsituasjonen og ønske om å 
lykkes med samhandling om barn og unge bør Arendal kommune: 

 Utarbeide felles visjon og måltavle for kommunens tverretatlige arbeid med barn og unge. 
 Styrke helhetstenkningen innad i sektoren og mellom sektorer gjennom å tydeliggjøre 

sammenhengen mellom kommunens overordnede mål og det daglige arbeidet med barn og 
unge i tjenestene. 

 Utvikle et felles verdigrunnlag som bygger opp under visjonen og måltavle. 
 Sikre god forankring og engasjement rundt arbeidet gjennom involvering og informasjon. 
 Sikre involvering av politisk ledelse og medarbeidere i denne prosessen. 

Rådmannen opprettet programstyre Like muligheter hvor alle sektorer er representert, og som har 
vært ansvarlig for den videre jobbingen med anbefalingene fra PwC. Det har vært arbeidet videre 
med dette. Arbeidsverksteder er gjennomført i 2017, og flere i 2018. Til arbeidsverkstedene har en 
i tillegg til de som deltok i august tatt med medarbeidere fra alle sektorene. 

Parallelt med dette arbeidet ble det sendt søknad fra Arendal kommune om deltagelse i den 
satsingen som nå er på Agder. Aust- og Vest Agder fikk innvilget søknad om å være programfylke 
innen nasjonalt folkehelseprogram for å bedre barn og unges psykisk helse og livskvalitet. 
Fylkeskommunene skal disponere midler til utvikling av lokale tiltak. Bedre Tverrfaglig Innsats 
(heretter BTI) er et av satsingsområdene som Agder støtter opp om, og som nå skal iverksettes i 
vår kommune. Rådmannen mener at gjennom å innføre BTI - modellen vil vi bedre den tverrfaglige 
samhandlingsstrukturen og den faglige innsatsen for utsatte barn og unge. 

Bystyret vedtok i Juni 2017 at det skulle settes ned et ad hoc-utvalg i Arendal kommune som skal 
utarbeide konsept for «nye omsorgssenter, herunder sykehjem og omsorgsboliger med 
heldøgns bemanning inkludert dagaktivitetstilbud og hjemmetjeneste». Sak 17/7370 

Utvalget består av ca. 20 personer, og er satt sammen av politikere, eldrerådet, AEKF, tillitsvalgte 
og administrasjonen. 

Oppstartsmøte ble gjennomført i oktober 2017. På dette møtet ble mandatet presisert, og utvalget 
skal ha et overordnet fokus/konseptfokus, samt at det skal fokuseres på bygg til eldre brukere og 
pasienter. 

Utvalget hadde ytterligere to heldagsmøter til i 2017 (nov og des). Disse møtene omhandlet tema 
som definerer volum på nye bygg, kompetansemiljø, hvem byggene skal bygges for, 
utfordringsbilde i kommende år/plassbehov, statlige anbefalinger m.m. 

Utvalget skal i 2018 ha månedlige møter og levere sin anbefaling til bystyret juni 2018. 
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Evaluering Hjemmesykepleien  

Enhet for hjemmebaserte tjenester har i flere år hatt utfordringer med å drive tjenestene innenfor 
vedtatte budsjettrammer, og PwC har høsten 2017 evaluert hjemmesykepleien. Anbefalingene fra 
dette arbeidet er: 

 Operasjonalisere måltavle for «Gode Pasientforløp» og implementere denne 
 Rapporteringsverktøy for økonomi og måleindikatorer for drift 
 Helhetlig tilnærming til prosjektstyring 
 Optimalisering av bemanningsplanlegging 
 Enhetlig bruk av vedtakstid som eneste styringsparameter for tidsbruk/arbeidsmengde 
 Forankre drift i enhet for hjemmebaserte tjenester i ny “Forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten” 

Rapporten ble lagt fram i desember, og resultatene av denne vil det bli jobbet med i 2018. 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

Arbeidet med en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner startet opp høsten 2017. 
Planen skal inneholde konkrete forslag til tiltak og ansvarsplassering. Vi ønsker å: 

 Styrke ansattes kunnskap om hvordan vold avdekkes. 
 Utvikle rutiner, som er kjent for alle ansatte, for hvordan håndtere sakene på en enhetlig 

måte. 
 Videreutvikle det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i voldsrelaterte saker. 
 Sikre et hjelpetilbud som er kunnskapsbasert og samordnet, for en god håndtering av de 

sammensatte problemstillingene som vold i nære relasjoner reiser. 
 Gi kommunens innbyggere kunnskap om hvordan vold avdekkes og trygghet for at det er 

hjelp å få. 

Planen skal til politisk behandling våren 2018. 

Bystyret behandlet i sak 17/122 «Høring - Strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme, 
hatkriminalitet og sårbare samfunn». Å forebygge voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare 
samfunn sammenfaller med kjernen i Kommunedelplan Tidlig Innsats – for bedre levekår 2023, 
nemlig inkludering. Faktisk er alle de fem satsingsområdene relevante i denne sammenheng: Når 
kommunen lykkes med tidlig innsats både med hensyn til alder og i forhold til problemutvikling 
forebygges samtidig utenforskap, kriminalitet og utfordringer med rus og psykiatri. Når kommunen 
gjennom livslang læring lykkes med å integrere og reintegrere borgere gjennom aktiviteter som 
motvirker utenforskap, når vi skaper gode bomiljø og møteplasser som bidrar til trygghet, fysisk 
aktivitet og deltagelse, når vi stimulerer til identitetsskapende aktiviteter som fremmer 
innbyggernes opplevelse av tilhørighet og når vi lykkes med å skape en «bry deg kultur», hvor 
alle utfordres til å bidra til å skape gode nærmiljø og et varmere samfunn, til å være en 
medborgere – da forebygger vi samtidig utenforskap. Arbeidet med endelig plan fortsetter i 2018, 
og Arendal kommune er med i sluttfasen av dette arbeidet. 

Fra deltid til heltid 

Som et virkemiddel i forhold til heltid og deltidsproblematikken i Arendal kommune etableres egen 
bemanningsavdeling i helse og levekår fra 2019. Dette arbeidet startet høsten 2017, og fortsetter i 
2018. Som ledd i å redusere deltidsproblematikken startet en høsten 2017 med forberedelse for å 
starte pilot med langvakter. Dette arbeidet fortsetter i 2018, og er iht. til PS 16/188. 

Drømmenes hus har vært arbeidet med i hele 2017. Lassens hus har vært utredet. Det har så 
langt ikke vært andre alternativer til Lassens hus. 

Bystyret ba i PS 16/188 rådmannens om å vurdere av nytten av e-helsesøster, og fremme sak 
knyttet til dette. Dette har ikke blitt fulgt opp, men vil bli gjort i 2018. 

Avlastning 

I PS 16/197 vedtok bystyret at dimensjonering og organisering av kommunens avlastningstilbud 
framover utsettes mens en avventet avklaring på avlastning i og utenfor institusjon. I 2017 har 
bystyret behandlet to saker, PS 17/90 og PS 17/156. Rådmannen ble i siste sak bedt om legge 



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 41(202) 

frem en sak om lokalisering av avlastning i institusjon i januar 2018. Det vil bli arbeidet med dette i 
2018. 

Bystyret har vedtatt at avlastere utenfor institusjon skal ansettes i kommunen og alle ansatte 
avlastere må betales lønn i henhold til særskilt tariffavtale og gis de rettigheter som følger med 
ansettelse, herunder feriepenger, pensjonsrettigheter og forsikring mv., jf. PS 17/156. Bystyrets var 
også opptatt av dekning merkostnader og ba ordføreren rette en skriftlig henvendelse til KS og 
regjeringen. Det har vært betydelig arbeid med å få på plass ny ordning for avlasterne og 
avlønning. Alt er ikke helt avklart enda, men det begynner å ta form. Vi har enda ikke avklart 
hvordan Arendal kommune som arbeidsgiver skal forholde seg ved eventuell sykdom hos 
avlasterne. Den nye ordningen krever også ganske mye mer oppfølging enn tidligere ordning. 
Etterbetaling og lønnskostnader beregnes nå, og det vil gi en merkostnad som det foreløpig ikke er 
funnet dekning for. 

Politisk behandling 

I tillegg til det som er nevnt tidligere i årsmeldingen fra helse og levekår har følgende saker også 
vært til politisk behandling i 2017: 

 PS 17/40 Samarbeid om spesialiteter fysioterapi Østre Agder 
 PS 17/63 Forslag til kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Arendal kommune 
 PS 17/75 Politisk behandling av «Handlingsplan mot overdoser» for Arendal kommune 
 PS 17/78 Innkjøp av Gatefortball binge og Driftstilskudd til Motbakkefestivalen 
 PS 17/79 Høringsinnspill til «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for 

økt deltakelse og mestring» 
 PS 17/95 Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Arendal kommune 
 PS 17/104 Kveldsåpne legekontor 
 PS 17/121 Barnevernvakta: Forslag til beredskapsavtale mellom Arendal barnevernvakt og 

barnevernvakta for Kristiansandsregionen 
 PS 17/159 Bosetting av flyktninger i Arendal kommune 2018 

Høy aktivitet i 2017  

2017 har vært preget av høyt aktivitetsnivå med mange omfattende og komplekse oppgaver, som 
det fortsatt jobbes med. Det har vært vakante stillinger i stab helse og levekår, og trykket på øvrige 
medarbeidere har vært svært høyt. Dette gjelder også for enhetsledere og avdelingsledere i helse 
og levekår. Vi leverer tjenester 24/7, og har høy aktivitet der andre har lav aktivitet (sommer, jul, 
påske og pinse). Det er en grense for hvor mye vi kan klare innenfor de rammene som er satt av 
bystyret, og om en ikke ønsker å øke administrative rammer må en vurdere hvor høy aktivitet man 
skal ha og gjøre prioriteringer ut fra dette. 

Beredskap 

Miljørettet helse- og smittevern  

Gjennom tilsyn og rådgivning er kommunens pålagte oppgaver etter smittevernloven og 
folkehelseloven løst, herunder tuberkuloseundersøkelse av nyankomne utlendinger og 
godkjenning og tilsyn av barnehager og skoler. Vi har bistått kommunens personell i håndtering av 
en rekke saker og behandlet om lag 20 klager fra publikum etter Forskrift om miljørettet helsevern. 
Målrettet arbeid har gitt om lag 10 % bedre oppslutning om influensavaksinasjon blant 
helsepersonell og risikogrupper. 
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Psykososialt kriseteam - aktivitet 

Psykososialt kriseteam - aktivitet 2015 2016 2017 

Oppdrag 20 27 30 

Personer 120 233 250 

Psykososialt kriseteam bistår i tilfeller der det er akutt behov for hjelp som følge av plutselig og 
uventede kriser/dødsfall til barn/unge og voksne. Også i 2017 har mange av de berørte vært barn 
og unge, og oppfølging av disse er høyt prioritert. 

Bruker- og pårørendetilfredshet 

Det er gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse i 2017 i regi av Linda Lai. Arbeid med 
resultatene av denne vil bli jobbet med i 2018. Det vises til enhetenes årsmeldinger for nærmere 
beskrivelse av dette arbeidet. 

Nærvær 

Det vises til enhetenes omtale av sitt nærværsarbeid i egne årsberetninger. Raskere Frisk nevnes 
som en positiv faktor i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. 

KOSTRA nøkkeltall 

KOSTRA ureviderte tall 
- konsern 

Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Arendal 
2017 

G13, 2017 
Aust-
Agder 
2017 

Landet 
uten Oslo 

2017 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner 
- kommunehelsetjenesten 

2 088 2 150 2 069 2 306 2 491 2 645 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner - forebygging, 
helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste pr. innbygger 
0-20 år 

1 936 2 117 2 202 2 252 2 608 2 437 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner - pleie- og 
omsorgstjenesten 

14 691 14 960 17 727 16 323 16 569 17 617 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner - sosialtjenesten 

2 930 3 393 2 869 2 345 2 496 2 248 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner - barnevernstjenesten 0-
17 år 

6 917 7 656 11 929 9 689 10 530 10 278 

Arendal kommune har lavere netto driftsutgifter pr. innbygger til kommunehelsetjenesten enn 
sammenligningsgruppene. Det er en nedgang fra 2016 til 2017. Kommunen bruker også noe 
mindre til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste enn sammenligningsgruppene, med 
en svak økning fra 2016. Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenesten har gått 
opp fra 14 960 kroner til 17 727 kroner. I 2016 lå Arendal kommune under 
sammenligningsgruppene på denne indikatoren. 

Høsten 2017 ble det ryddet i bruk av KOSTRA funksjoner på NAV og Enslige mindreårige 
flyktninger (EMÅ). Det ble ført mye på funksjon 242 som inngår i sosialtallene som skulle vært ført 
på funksjon 252 som inngår i barnevernstallene. Dette ble korrigert i 2017. Dette forklarer at netto 
driftsutgifter pr. innbygger til sosialtjenesten har gått ned fra 2016 til 2017, men den ligger fortsatt 
over sammenligningsgruppene. Av samme årsak har netto driftsutgifter til barnevernstjenesten gått 
mye opp fra 2016 til 2017. Dette forklares i tillegg av at det ble tilført mer midler til 
barnevernstjenesten i 2017. Netto driftsutgifter til barnevern har i mange år vært lavere enn 
sammenligningsgruppene, men ligger nå over. 
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7 Kultur, infrastruktur og utvikling 

Kultur og identitet 

Kultur og identitet er omtalt i enhetenes årsberetning under enhet Kultur. 

Vekst og verdiskaping 

Antallet sysselsatte innbyggere reduseres med 442 personer fra 2015 til 2016 som er den siste 
periode det foreligger tall for. Det gir en liten reduksjon i sysselsettingen på 1,0 %. Det var samtidig 
en reduksjon i tallet på arbeidsplasser i kommunen på 442, som utgjør 2,1. 4,4 %. Merk at på 
grunn av omlegging av datagrunnlaget fra 2014 til 2015 er antallet sysselsatte i årstallene 2014 og 
tidligere ikke direkte sammenlignbart med 2015 og seinere. 

Reduksjonen i sysselsetting er først og fremst blant de yngste og for de over 67 år. For gruppen 
under 25 år er det en landsdekkende trend at flere tar utdanning enn i årene før oljekrisen, hvor 
arbeidsmarkedet var betydelig bedre. 

Sysselsetting og arbeidsmarked 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Sysselsatte med bosted i Arendal 20 619 20 829 20 876 21 080 20 023 19 819 

Sysselsatte med arbeid i Arendal 21 397 21 803 22 222 21 942 21 016 20 574 

Netto innpendling 778 974 1 346 862 993 755 

* siste år med data 

Antall registrert arbeidsledige har i den siste toårsperiode blitt redusert med hele 27 % Det har ikke 
vært store endringer i forholdet mellom ikke-innvandrere og innvandrere når det gjelder ledighet, 
men blant innvandrerne er det først og fremst blant vestlige innvandrere at den registrerte 
ledigheten er redusert. I forhold til antall i arbeidsfør alder er ledigheten mer enn dobbelt så høy 
blant innvandrere. 

 

HOVEDMÅL: Vilje til vekst, miljø og verdiskaping – Arendal blant Norges beste 
næringslivskommuner 

DELMÅL: Fremstå som en forutsigbar og effektiv samarbeidspartner for næringslivet 

Det er blitt avholdt regelmessige møter mellom Arendal Næringsforening og kommunens politiske 
og administrative ledelse gjennom hele 2017. Næringssjefen har i 2017 hatt flere møtepunkt med 
bedrifter i kommunen. Ordfører har sammen med næringssjefen besøkt ulike bedrifter hver andre 
uke. I 2017 har det vært regelmessige møtepunkter mellom Arendal og Grimstad kommuner, 
Etablerersenteret IKS, Arendal Næringsforening og Grimstad Næringsforening om videre 
samarbeid innen næringsutviklings- og gründersatsing i Arendal-Grimstadregionen. 
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En oppdatert samfunnsanalysen for Østre Agder som ble fremlagt i 2016 viser at 
arbeidsplassutviklingen i Østre Agder fremdeles er lavere enn landsgjennomsnittet båre i offentlig 
og privat sektor. 2017 har vist tendenser til at nedgangen i oljesektoren har snudd og at flere 
bedrifter ser positivt på fremtiden. Det må fortsatt arbeides aktivt, både politisk og administrativt, for 
å oppnå bedre resultater i årene som kommer. 

I tillegg til dette ble det sommeren 2017 vedtatt en Næringspolitisk handlingsplan for Arendal. 
Planen er kommet til i et tett samarbeid mellom styret i Arendal Næringsforening og bystyrets 
Komite for kultur, miljø og næring. Næringssjefen har lagt frem for bystyret melding om konkret 
oppfølging av planen i 2018. 

I 2017 ble det i samarbeid med Arendal Næringsforening gjennomført et program for 10 små- og 
mellomstore bedrifter med fokus på vekst og omstilling. Programmet fikk svært god 
tilbakemeldinga fra bedriftene og vil bli videreført i 2018. 

DELMÅL: Tilby konkurransedyktige næringsarealer for eksisterende næringsliv og for 
tilflytting av nye bedrifter 

I regi av Kystveien Utvikling ble reguleringsplan for Kunnskapshavna 3 vedtatt i juni 2015. 
Reguleringsplanen for Kunnskapshavna 3 hjemler betydelige utbyggingsarealer for nye 
kunnskapsbedrifter. Planen skal revideres i 2018. 

Ut over dette har rådmannens stab Samfunnsutvikling samarbeidet med eiendomsforetaket om 
utarbeidelsen av Kommunedelplan for Agderparken Nord. Et planforslag forventes 
førstegangsbehandlet våren 2018. 

Det er i 2017 også igangsatt planarbeid for å avklare ny adkomst til Eydehavn havn fra Neskilen og 
et en tilsvarende prosess for å avklare nye veg til Arendal Lufthavn Gullknapp med tilliggende 
næringsareal begge steder. 

DELMÅL: Utvikle konkurransefortrinn innenfor bærekraftig næringsutvikling 

De maritime og marine næringene i Norge sysselsetter mer enn 100 000 mennesker og skaper 
store verdier. Den norske maritime og marine strategien er å opprettholde Norges posisjon som en 
verdensledende nasjon innen disse næringsområdene. Partnerskapet Blå Vekst på Agder ble 
etablert i 2016 for at de deltagende kommunene på best mulig måte kan bidra til gjennomføring av 
den nasjonale strategien på Agder. Initiativet til nettverket ble tatt fra Arendal kommune og er fulgt 
opp videre i 2017. Nettverket har nå 11 partnere fordelt på hele Agder (kystkommunene). 

I 2017 ble det igangsatt arbeid med å utvikle Heftigdalen Næringsområde med fokus på bærekraft, 
sirkulær økonomi og gjenvinning. 

Arendal kommune er fortsatt partner i Klimapartnere. Det er et nettverksprosjekt hvor offentlige og 
næringslivspartnerne deler kunnskap, nyheter og informasjon om klima og miljøspørsmål. I tillegg 
forplikter partnerne seg til å kartlegge/måle sine klimautslipp og til utarbeide plan for reduksjon av 
disse. Formålet med Klimapartner er å støtte og stimulere til klima- og miljøsatsing hos sentrale og 
utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder. 

Arendal kommune er dessuten aktiv bidragsyter til Miljøfyrtårnsertifisering av offentlige og private 
virksomheter. Kommunen er regional sertifisør og veileder for Miljøfyrtårn 

DELMÅL: Videreutvikle handelsbyen Arendal 

Kommunen samarbeider tett med Arendal By AS for å skape best mulige vekstvilkår i sentrum. 
Byutviklingsprosjektet Levende Lokaler som ble igangsatt i 2016 som et nasjonalt pilotprosjekt 
tilknyttet Norsk Design og arkitektursenter (DogA) er videreført i 2017 med gode resultater. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Arendal By AS, Arendal Kulturforum, Med Hjerte For Arendal og 
Arendal kommune. Prosjektet ser på nye forretningskonsept, på alternativ og temporær bruk av 
byrom, forenkling av lov- og regelverk, kunst i offentlige rom, bruk av arrangement og konferanser, 
samskaping, m.m. 

Konkrete resultater av satsingen er etablering av to «co-working»-miljø; Torvgata 7 og 
Bankgården. En hel rekke mindre bedrifter, nettverk og organisasjoner har etablert seg i disse 
lokalene. Begge miljøene har arrangert konserter, kurs, foredrag og tilført byen verdifull aktivitet. I 
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Torvgata er det etablert et nytt galleri, en gjenbruksforretning og et Urbant Grendehus. Sistnevnte 
er et prosjekt som er støttet med 400 000 kroner i tilskudd fra DogA. I tillegg har Kirkens Bymisjon 
startet kafe og sykkelverksted på Torvet. 

DELMÅL: Styrke Arendal som opplevelsesby og reisemål 

Den viktigste arenaen for produktutvikling for byens reiselivs- og opplevelsesnæringen er fortsatt 
reiselivs-clusteret USUS, hvor flere lokale reiselivsbedrifter er med. Agderbedrifter samarbeider om 
kompetanseutvikling og driver erfaringsdeling. Kommunal innsats i USUS har foregått gjennom de 
selskapene vi har eierinteresser i (Canal Street/Hove Utviklingsselskap) og via Vitensenteret. 

Vitensenteret Sørlandet har i 2017 styrket sin posisjon ytterligere som reisemål og 
opplevelsesbedrift i regionen. Det vises til eget årsrapport for enheten Vitensenteret. 

Arendalsuka har også vokst seg større og bidrar sammen med Arendalskonferansen (Fremtidens 
Kommuner), TEDx Arendal og Canal Street til å forsterke Arendals attraksjonskraft. I løpet av de 
fem årene som er gått siden oppstart har Arendalsuka fått en tydelig posisjon som politisk 
møteplass. TEDx Arendal oppnådde i 2016 Level 2-status og ble av TEDx-ledelsen i New York 
ranket som et av verdens beste TEDx arrangement. TEDx er primært et arrangement rettet mot 
næringslivet, men det er åpent for alle. 

DELMÅL: Sikre og videreutvikle landbruksnæringen 

Det er i 2017 behandlet 83 saker angående deling etter jordloven, omdisponering og konsesjons 
saker med mer. Det er 41 flere saker enn i 2016. Det er mottatt og ekspedert ca. 240 
egenerklæringer. Det er behandlet 196 søknader om produksjonstillegg og godkjent 195. 53 
søknader om regionale miljømidler mot 48 i 2015. Det er innvilget og behandlet 9 søknader om 
spesielle miljøtiltak i landbruket med et samlet tilskudd på 318.600 kroner. Tilskudds ordningen til 
drenering har gitt11 søknader og ca. 180 daa ble drenert med et samlet tilskudd på 300.450 kroner 
som var en betydelig del av fylkespotten. Det ble utbetalt 500.000 kroner i kommunale midler til 
driftsbygninger/prosjekter i landbruket. I tillegg er det behandlet 9 søknader om BU-midler 
(bygdeutviklingsmidler) til tradisjonelle og nye næringer med samla tilskudd på ca. 2 mill. kroner 
Kommunen bistår gårdbrukere med planlegging og rettledning innenfor tilskudds ordningene og 
generelt landbruk. Året førte til dårlige avlinger på korn og gras/grovfor. 

Husdyrproduksjonen er rimelig stabil, men enhetene blir større og færre. Antall ammekuer er sterkt 
økende. Kornarealet minker og grasarealet øker. Totalt drevet jordbruksareal av gårdbrukere i 
Arendal er (2016 tall) ca. 15.843 daa. Kornarealet er på ca. 1300 daa. Potet, frukt, bær og 
grønnsaksarealet er rimelig stabilt og er på ca. 230 daa. Det er sommeren 2017 registrert 18 
gårdbrukere som har 426 kyr, 1409 ungdyr, 432 ammekuer og ca. 830 vinterforet sau. Antall høns 
er 30.074. 

Landbruksplanen følges delvis opp. Det har vært avholdt 2 møter i kommunens landbruksforum. 
Arendal kommune har behandlet 89 søknader om refusjon av skogfond i 2017, hvorav en 
klagesak. Det er avvirket ca. 14.000 kubikk tømmer med en bruttoverdi på ca. 4,2 mill. kroner. I 
2017 ble det plantet ca. 81.000 planter og utført skogkulturarbeid på ca. 1200 dekar. Det er 
ferdigstilt ombygging av to skogsbilveianlegg i kommunen i 2017. Dette har resultert i 2226 meter 
skogsbilvei som nå er oppgradert til dagens standard. Arbeidet med å få i gang ny områdetakst i 
samarbeid med Tvedestrand kommune ble startet i 2017. Det ble felt 25 elg, 17 hjort og 363 rådyr i 
Arendal kommune i 2017. Det er også gjennomført 127 ettersøk i forbindelse med 
trafikkskadet/sykt vilt (elg og rådyr). 130 kandidater avla jegerprøveeksamen i regi av kommunen. 

Internasjonalisering 

HOVEDMÅL: Arendal er en moderne og framtidsrettet kommune i en verden i endring  

Kommunens internasjonale satsning skal gi grunnlag for deltagelse i internasjonale prosjekt og 
internasjonalt samarbeid, for å bidra til å bedre kommunens tjenester, og utvikling av nye næringer. 

Det har ikke vært kapasitet i administrasjonen til å engasjere seg i internasjonale prosjekter utover 
å formidle informasjon fra Sørlandets Europakontor, Nordisk Informasjonskontor og de 
internasjonale fora vi er medlem av. Administrasjonen holder likevel tett Sørlandets Europakontor 
og Nordisk Informasjonskontor. 
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Kommunen er medlem av Union of Baltic Cities, Compact of Mayors, Cities for Life og ICLEI noe 
som gir oss tilgang til deltagelse i relevante prosjekter og internasjonal erfaringsutveksling. 
Ledende politikere og folk fra administrasjonen besøker årlig den norske delegasjonen i Brussel for 
å få kjennskap til hva som rører seg og fange opp signaler som kan være nyttige for Arendal 
Kommune. 

DELMÅL: Styrke Arendals posisjon som Norges FN-by  

Kommunens satsing på reduksjon av klimagassutslipp, klimanøytral kommunevirksomhet og 
utvikling av Lavutslippsamfunnet høster anerkjennelse internasjonalt. Det bidrar til å forankre 
Arendals posisjon som Norges FNby. 

DELMÅL: Regionen er attraktiv for internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse  

I følge UiA blir en betydelig del av utenlandske studenter som tar masterutdanning værende i 
regionen etter at de har fullført sin utdanning. I hvilken grad den økt etterspørselen etter 
arbeidskraft nå når sysselsettingen er på veg opp har påvirket dette er for tidlig å si. Men 
universitetet er utvilsomt viktig for hele regionen med tanke på å være attraktive for internasjonal 
arbeidskraft. 

Samferdsel og infrastruktur 

E18 Tvedestrand-Arendal 

Det statlige vegutbyggingsselskapet Nye Veier AS har fått et klart mandat om å effektivisere 
vegbyggingen, spare penger der det er mulig å forsere utbyggingstakten på de vegstrekningene 
selskapet ble tildelt. 

AF-gruppen, som ble tildelt entreprisen på E18 Tvedestrand-Arendal fikk en klar oppfordring til å 
bearbeide prosjektet med tanke på å redusere kostnader. Dette resulterte i en rekke forslag til 
reguleringsendringer tilknyttet veiparsellen. Kommunen brukte mye tid i 2017 på å behandle disse 
forslagene. 

Arbeidene på vegen har foregått i et uvanlig stort omfang i 2017. Mer enn 700 mennesker har vært 
i sving på de mange anleggspunktene på vegstrekningen. Kontrakten tilsier at vegen skal stå 
ferdig i oktober 2019. 

Tilknytningsvei Tromøybrua – Krøgenes 

Reguleringsplan for ny tilknytningsvei fra Tromøybrua til ny planlagt ny rundkjøring på Krøgenes (i 
endepunktet av planlagt tilførselsveg fra E18-krysset på Longum) ble vedtatt i november 2015. 
Vegen er finansiert av Aust-Agder Fylkeskommune som har bevilget 10 mill. i 2018, 28 mill. kroner 
i 2019, og 5 mill. kroner i 2020. Tilsammen 48 mill. kroner. Bygging starter i løpet av 2018. 

Ny E18 forbindelse mellom Myrene og Stoa 

Sent høsten 2013 satte Aust-Agder Fylkeskommune og Statens Vegvesen i gang forberedelser av 
områderegulering av ny vegforbindelse mellom Myrene (Øst-Vest-forbindelsen) og E18-krysset på 
Stoa. Forslag til planprogram Planarbeidet og kunngjøring om igangsetting vil bli fremmet våren 
2014. 

Planprogrammet er foreløpig ikke fastsatt da en sett det som nødvendig å gjennomføre ytterligere 
transportanalyser i ATP-sammenheng før en går videre med planarbeidet. Disse analysene ble 
gjennomført i 2016 og viste da at det ville være riktig for det totale transportsystemet rundt Arendal 
å bygge en ny veilenke mellom Myrene og Stoa. Dette vil bli lagt til grunn i det endelige forslag til l 
ATP-Arendalsregionen og i forslag til bypakke Arendal som legges frem i løpet av 2018. 

Vegforbindelse Eydehavn-E18 

Stortingets behandling av NTP bidro til en positiv formulering om behovet for en veitilknytning 
mellom Eydehavn Havn og E18, noe som bidro til at Aust-Agder Fylkeskommune i 2013 besluttet å 
sette av midler til planlegging av ny vei mellom Eydehavn og E-18 i 2014 og 2015. Et innledende 
utredningsarbeid konkluderte med at nye vegforbindelse fra Eydehavn bør tilknyttes E18 i det nye 
Longumkrysset vest for Heftingsdalen. 



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 47(202) 

Aust-Agder Fylkeskommune fulgte opp dette i 2016 med et initiativ om få bygget en ny 
vegforbindelse fra Neskilen til Eydehavn havn i en ny trace. Avtale om finansiering og planlegging 
ble utarbeidet sent høsten 2016. Finansieringen er en 50/50 fordeling mellom kommune og 
fylkeskommune, men fylkeskommunen har påtatt seg å forskuttere vegprosjektet. Arbeid med ny 
reguleringsplan ble igangsatt i 2017 og planen forventes sluttbehandlet i 2018. Prosjektering 
forventes ferdig sent 2018 med planlagt byggestart i 2019. 

Kystnær jernbane 

Gjennom Stortingets behandling av forrige Nasjonal transportplan ble det vedtatt å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU) for sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 
Jernbaneverket avsluttet utredningsarbeidet i 2016 med en klar anbefaling om å realisere 
prosjektet. I ny Nasjonal transportplan er prosjektet angitt med oppstart planlegging i siste 
planperiode (ca. 2030). 

Arendal Lufthavn Gullknapp 

Sommeren 2014 fikk flyplassen ny konsesjon. Denne gjelder for 20 år og åpner for vanlige 
ruteflygninger. Konsesjonen tillater et trafikkvolum på omtrent 154 flybevegelser pr. uke og totalt 
8000 flybevegelser pr. år. Flyplassen forventes å åpne for kommersielle flyvninger i 2018. Høsten 
2016 ble det tatt initiativ til å planlegge ny tilførselsveg til flyplassen fra RV42. Planarbeid ble 
igangsatt i et samarbeid mellom Froland og Arendal kommuner og har pågått i 2017. Planen 
forventes ferdig våren 2018. Det jobbes med finansiering av vegen.  

Kommunal infrastruktur/Trafikksikkerhet 

Kommunalinfrastruktur og trafikksikkerhet er omtalt i årsrapporten til enheten Kommunalteknikk og 
geodata. 

Klima, energi og miljø 

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 
miljøarbeidet. Kommunikasjon og kunnskapsformidling om mer bærekraftig utvikling og de 
valgmuligheter næringsliv, organisasjoner og innbyggerne har, skal være sentralt for å nå 
klima, energi og miljømål  

Det årlige Energi- og klimaregnskapet til Arendal kommunes virksomhet er retningsgivende for 
klima og miljøarbeidet. Dette er ikke ferdig pr. mars 2018, men utviklingen de siste årene har gått i 
riktig retning og utslippene er redusert jevnt og trutt. 

Målet for reduksjon fra 2007 til 2017 var å redusere klimagassutslippene med 90 %. Den faktiske 
reduksjonen har vært over 80 % noe som må betraktes som et svært godt resultat. Dette skyldes 
god systematisering og institusjonalisering av klimareduserende verktøy og tiltak. 

De store utslippskildene er knyttet til forbruk av fyringsolje og drivstoff til egne kjøretøy og 
maskinpark og står for om lag 80 % av de totale utslippene. 

Det avholdes månedlige møter med Miljøledelsesgruppa, hvor politisk og administrativ ledelse 
diskuterer saker som angående klima- og miljøarbeidet i kommunen. Posisjonen har også invitert 
leder for komite for kultur, miljø og næring og opposisjonslederen til møtene. 

Arendal kommune var med å etablere Klimapartnere, som er et nettverk for virksomheter som 
forplikter seg til å redusere sine klimautslipp. Dette nettverket har nå 50 medlemsvirksomheter. Fra 
2015 – 2016 gikk utslippene til Klimapartnere Agder samlet ned med ca. 17,4 %. Partnere som har 
vært med siden starten av i Agder i 2008 har samlet redusert sine klimautslipp godt over 50 %. 
Hvis vi sammenligner med nasjonale tall i samme periode, gikk norske utslipp ned med 1,1 % fra 
2015-2016. 

Deltagerne i Klimapartnere overoppfyller dermed målene om reduksjon i Parisavtalen. 

Deltagelse i Klimapartnere gir kommunen verdifull kontakt og samarbeid med lokalt næringsliv. 
Særlig er Klimapartneres debattmøter under Arendalsuka og lanseringen av kunnskapsnotater 
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gode arenaer for å diskutere klimatiltak som angår både kommunen og næringslivet. Arendal 
kommune sitter i styret i Klimapartnere. 

Miljøfyrtårnsertifisering av kommunens virksomheter pågår, og i 2017 er nesten alle kommunes 
enheter sertifisert (33). Arendal har inngått en regionavtale om Miljøfyrtårnsertifisering med 
Grimstad og Risør. Sammen arrangerer vi Miljøfyrtårndag og felles kurs i miljørapportering. 

Andel økologisk mat i det kommunale kjøkkenet har i 2017 ligget stabilt på ca. 30 %, fordelt på 7 
ulike kategorier. 10 skoler deltok i kommunens sykle- og gå-til-skolen-aksjon; Skoletråkk. 
Kampanjen bidro til en reduksjon av klimagasser tilsvarende minst det 2 personbiler slipper ut på 
et helt år. 300 elever deltok i Aksjon Rydd strand, hvor 5 friluftsområder ble ryddet for søppel. 

Kommunen er aktivt med i Regionplan Agders arbeid med Klimavegkart Agder. Kommunens klima- 
og miljørådgiver er for tiden prosjektleder for dette arbeidet. Kommunen har også søkt og fått 
innvilget tilskudd fra KLIMASATS-ordningen til 3 sykkel-prosjekter. 

Det ble gjennom hele 2017 arbeidet med revisjon av Klima- og energiplan for Arendal. Planen 
sluttbehandles i 2018. 

DELMÅL: Som energi forvaltningsmyndighet skal kommunen bidra som beslutningstager 
gjennom aktivt bruk av lovverk, forskrifter, planer og retningslinjer til en samfunnsutvikling 
som ivaretar klima, og miljøhensyn 

På lengre sikt arbeides det gjennom arealplanlegging med å legge til rette for et 
lavutslippssamfunn, hvor transportbehovet minimeres og hvor det legges godt til rette for kollektive 
transportløsninger. Det er etablert et 3-årig prosjektopplegg for samarbeid om Areal- og 
transportplan mellom Aust-Agder Fylkeskommune, Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand 
kommuner. Det er ansatt egen prosjektleder, ansatt i fylkeskommunen. Styringsgruppen la høsten 
2017 frem forslag til ATP-plan med vedlagt innspill til en Bypakke Arendal inkl. Arendal bystyre 
vedtok å gå videre med dette arbeidet til tross for sterk interkommunal diskusjon om virkemidlene. 

Arendal Bystyre vedtok tilknyttet budsjett prosessen i 2016 å opprette et AD-Hoc-utvalg for Bilfri 
By. Dette utvalget samordnet sitt arbeid med den da pågående prosessen med Gatebruksplan for 
Arendal sentrum. Utvalget presenterte sine konklusjoner for bystyret i juni 2017. Hovedgrepet er å 
redusere gate- og plassparkeringen i sentrum med særlig fokus på Tyholmen, samt et overordnet 
grep for økt bruk av sykkel. 

Arendal har inngått avtale med Statens vegvesen om å bli sykkelby. Arbeidet koordineres av klima- 
og miljørådgiver og folkehelsekoordinator. Hovedaktiviteten er kampanjer, aktiviteter og 
tilrettelegging for økt bruk av sykkel, og da særlig hverdagssyklisten. I Byplan 2023 er det 
utarbeidet en transportanalyse med tanke på å redusere transportbehovet. 

Økte miljøkrav i offentlig innkjøp utgjør et stort potensiale når det gjelder å få til det grønne skiftet. 
For å kompensere for kommunens klimautslipp kjøpes klimakvoter tilsvarende utslippene. 

Arendals havneområder er ett av 17 prioriterte havner i Norge. Arbeidet med opprydding av 
forurenset grunn på Eydehavn og i Bukkevika er ferdigstilt. Vi har fått innvilget støtte til opprydding 
av forurenset sjøbunn i Kittelsbukt og Pollen, samt supplerende undersøkelser i Barbubukt. 
Tiltakene gjennomføres i 2018/2019. 

Kommunen bruker myndighet etter plan- og bygningsloven for å bidra til redusere energibruk og 
utslipp av klimagasser ved å tilrettelegge for Lavutslippssamfunnet. Gjennom den løpende 
saksbehandlingen følges kommunens klimahandlingsplan og strategier opp. Det er etablert en 
egen tilskuddordning for Passivhus hvor private husbyggere kan få tilskudd tilsvarende halve 
byggesaksgebyret. 

Raet nasjonalpark ble i 2017 åpnet, og omfatter arealer i Grimstad, Arendal og Tvedestrand. 
Politisk er nasjonalparken møtt med stor velvilje i de tre kommunene og i fylkeskommunen. 
Sammen med Jomfruland nasjonalpark, Hvaler nasjonalpark og Færder nasjonalpark vil disse fire 
naturområdene sikre og formidle noen av landets viktigste naturområder med meget stor bruk. Fra 
tiden da nasjonalparkene var områder langt fra folk med begrenset tilgjengelighet har nå 
nasjonalparkene flyttet helt inn i nærområdene til store befolkningskonsentrasjoner i landet. 
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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 årlige klimaregnskapet viser at de to viktigste områder for klimatiltak er energiforbruk og 
transport. 

Arendal Eiendom KF har vedtatt eget Miljødokument med målsettinger for kommunens bygg om 
20 % reduksjon i energibruk innen 2020 med utgangspunkt i 2013. Energioppfølgingssystem 
(EOS) er innført i kommunale bygg. Oppvarming styres fra et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg) og 
forbruk overvåkes. 

Tett oppfølging av byggene er en viktig faktor for å oppnå redusert energibruk. Det er fortsatt store 
muligheter for å redusere energiforbruket knyttet til kommunens bygningsmasse. På sikt bidrar 

tiltak vedrørende energiøkonomisering og utfasing av oljekjeler til bedre driftsøkonomi og dermed 
til å utvikle kommunen i retning av Lavutslippssamfunnet. Eiendomsforetaket følger opp dette i 
samråd med kommunens klima- og miljøkompetanse. Kommunen kjøper strøm med 
opprinnelsesgaranti. Det er spesiell oppfølging av bygg som har økt strømforbruk. 

Når det gjelder transport er det fokus på kommunens egne kjøretøy. Av ca. 125 leasede biler er nå 
50 elbiler. I 2017 ble det tilknyttet rådhuset etablert en elbilpool bestående av 4 elbiler og en 
hybridbil. Ordningen har vært en suksess og bilene er svært mye brukt. 

Ladeinfrastrukturen bygges ut etter hvert som antallet ladbare kjøretøy øker. Gratis parkering for 
elbiler ble tatt bort sent 2017. Det legges til rette for lading også på offentlig p-plasser. Torvet p-hus 
har totalt 24 ladeplasser for publikum. Eiendom KF har vedtatt 50 % elbiler i egen drift innen 2020. 
Kampanjen Oljefri er gjennomført, med informasjon om og hvordan fjerne oljekjeler i private 
husholdninger. 

Arendalssamfunnet har høy grad (97 %) av gjenvinning av avfall. Det har høsten 2017 blitt arbeidet 
med reguleringsplaner for nedgravde søppelanlegg i sentrumsområdene. 

Samfunnssikkerhet 

DELMÅL: Gjennom aktiv samfunnsplanlegging skal Arendal kommune forebygge at 
uønskede hendelser inntreffer  

Kommunen har rullert overordnet kommunal ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse). Analysen vil bli 
fulgt opp i arbeidet med ny kommuneplan inkludert kommuneplanens arealdel. NVE er etter initiativ 
fra i gang med en grundig kartlegging av kvikkleireforekomstene langs Nidelva og flomanalyse for 
Nidelva nedenfor Rygene kraftverk. 

DELMÅL: Som samfunnsaktør skal Arendal kommune være i beredskap og kunne håndtere 
konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet  

Kommunen har gjennomført en grundig gjennomgang av beredskap i helse- og sosialsektoren. 

Arbeidet med brannsikring av områder med tett verneverdig trehusbebyggelse er fortsatt prioritert, 
og det arbeids med å få alle aktuelle områder inn i Riksantikvarens liste for å kunne utløse tilskudd 
til brannsikring. 

Arealpolitikk 

Kommuneplanlegging 

Kommuneplanutvalget har gjennom hele 2017 arbeidet med revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Forslag til ny arealdel legges ut til offentlig ettersyn våren 2018. 

Byggesaksbehandling 

Det ble fattet totalt 1032 vedtak etter plan- og bygningsloven (alle typer) i 2017. Tilsvarende tall for 
2015 var 1502 vedtak og 1292 vedtak i 2016. 34 vedtak var avslag. 

Saksbehandlingstiden for 3 ukers saker har gått opp fra 1 uke og 5 dager til 3 uker og 1 dag. 
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Når det gjelder saker med 12 ukers saksbehandlingstid så er gjennomsnittet 5 uker og dager., slik 
at avdelingen her har holdt seg godt innenfor fristene, dog er saksbehandlingstiden blitt noe lengre, 
da tallet for 2016 var 4 uker. 

Reguleringsplaner – saksbehandling 

I 2017 ble det kun vedtatt 8 reguleringsplaner og 1 kommunedelplan. Av disse var 6 private planer. 
Total portefølje er fortsatt på nær 100 planer som befinner seg på ulike stadier i planprosessen. 
Det har vært en del planer som har blitt stilt i bero pga. kommuneplanprosessen og endringen i 
forhold til å ta ut byggeområder. 

Planavdelingen har ellers vært involvert i utarbeiding av flere kommunale planer som 
kommunedelplaner og turveier. Det ble også vedtatt 15 «mindre» endringer av planer i 2017. 

Det forventes at antall vedtatte planer vil komme opp i ca. 15 vedtatte planer i 2018. 

Byplan Arendal 2023/gatebruksplan 

Første del av Byplan 2023 ble avsluttet sommeren 2016. Denne delen av arbeidet besto av 5 
delanalyser; Byrom, Boliger, Næring; Transport og Kulturminnevern, samt en samlet 
Byplanstrategi. Bystyret vedtok sommeren 2016 at Byplanstrategien skulle danne grunnlag for det 
regionale Areal og transportplanarbeidet (ATP) og revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Samtidig vedtok bystyret igangsetting av Byplanens andre del; en arealbasert kommunedelplan for 
sentrum. I desember 2016 vedtok også bystyret en innsats for et Bilfritt Sentrum. Det ble opprettet 
et politisk Ad Hoc-utvalg som skulle følge dette arbeidet og samordne dette med arealplanarbeidet 
og gatebruksplanen som utarbeides som en del av Bypakke Arendal. 

Ad-Hoc-utvalget la frem sine anbefalinger i juni 2017. Sent høsten 2017 ble gatebruksplanen lagt 
frem som et underlag for det videre arbeidet med Byplanen. 

ATP Arendalsregionen 

De fire kommunene Grimstad, Tvedestrand, Froland og Arendal har sammen med Aust-Agder 
fylkeskommune igangsatt arbeid med en regional areal- og transportplan (ATP-prosjekt). Aust-
Agder fylkeskommune har ansatt egen prosjektleder. Prosjektet har 3-års varighet og fikk formell 
oppstart januar 2015. Det ble opprettet en politisk styringsgruppe med tre politikere fra hver 
kommune, samt fra fylkeskommunen. En prosjektgruppe ivaretok det praktiske arbeidet. I 2017 ble 
det i stor grad arbeidet med analyser av byer og tettsteder i planområdet, gjennomført 
mulighetsstudier for kollektivtrafikk og sykkel, samt transportanalyser av vegsystemet rundt 
Arendal og Grimstad. Arbeidet skal våren 2018 munne ut i en regional arealplan for de fire 
kommunene, samt forslag til en bypakke for Arendalsregionen. 

KOSTRA nøkkeltall 

KOSTRA ureviderte tall 
– konsern 

Arendal 
2015 

Arendal 
2016 

Arendal 
2017 

G13, 2017 
Aust-
Agder 
2017 

Landet 
uten Oslo 

2017 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner – kultursektoren 

1 962 1 878 2 050 2 114 2 179 2 218 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner - aktivitetstilbud barn og 
unge 

7 4,2 5,9 7,9 7,0 7,3 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner - kommunale musikk- og 
kulturskoler 

178 178 185 229 242 299 

KOSTRA viser at netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger har gått noe opp fra 2016 til 
2017, men er lavere enn sammenligningsgruppene. Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og 
unge går opp fra 2016 til 2017, men Arendal ligger fortsatt lavere enn sammenligningsgruppene. 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler var stabilt fra 2015 til 2016, men har økt 
noe i 2017. Også på denne indikatoren ligger Arendal lavere enn gruppe 13, fylket og landet uten 
Oslo.  
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Årsrapporter enheter og foretak 

8 Rådmannen m/stab (1101) 

8.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Rådmannen m/stab     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 
959 574 

956 
946 784 

840 
-12 790 

116 
-1,35 % 941 594 

Sum inntekter 
-152 007 

217 
-129 329 

571 
22 677 646 -17,53 % -209 715 

Netto driftsramme 
807 567 

740 
817 455 

269 
9 887 529 1,21 % 731 879 

Enhet 1101 - Rådmannen med stab inkluderer rådmannens aktiviteter samt stab HR, stab 
økonomi, stab oppvekst, stab helse og levekår, stab samfunnsutvikling samt stab juss. 

Det har vært stor aktivitet i 2017 og bystyrets strategiske beslutninger er fulgt opp av fagstabene. 
Aktiviteten fremkommer i årsrapporten på fagområdene. 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert. 

Rådmannen m/lederlag    
i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 13 942 12 174 -1 768 -14,5  

Sum inntekter -1 164 -468 696 -148,7  

Netto driftsramme enheten 12 778 11 706 -1 072 -9,2 11 064 

Tallene i tabellen omfatter i hovedsak lederlag, rådmann og stab juss, og viser et merforbruk for 
2017.  

Merforbruket er i hovedsak knyttet til lønnsposter innen stab juss, som følge av høyere bemanning 
enn budsjettert i en periode med avgang/tilgang. I tillegg er det ført ekstraordinære utgifter for 
kommunen på ca. 0,3 mill. kroner knyttet til kommunereform 2016 som ikke er budsjettregulert i 
2017.  
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Personal, IKT og kvalitet     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 94 273 95 079 806 0,8  

Sum inntekter -18 915 -15 275 3 640 -23,8  

Netto driftsramme enheten 75 358 79 804 4 446 5,6 68 679 

Stab Personal, IKT og kvalitet avsluttet regnskapsåret med et positivt nettoavvik på 4,4 mill. kroner. 
De største enkeltpostene i avviket er: 

 Underforbruk av økonomiske seniortiltak med 0,7 mill. kroner. Disse midlene er avviklet i 
2018 og bidrar til å finansiere lærlingesatsingen. 

 Underforbruk i stillingsbanken med 0,7 mill. kroner. 
 Underforbruk kommunale fellesutgifter HMS og personal med 1,1 mill. kroner. Dette gjelder 

blant annet kjøp av tjenester fra Agder Arbeidsmiljø IKS og kostnader til elektronisk 
personal- og HMS-håndbok. Her ligger også kommunens bidrag til KS OU-fond. 

 Positivt avvik IKT-kostnader med 2,2 mill. kroner knyttet til kjøp fra IKT Agder IKS. 

 Økonomi     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 413 841 413 260 -581 -0,1  

Sum inntekter -83 618 -80 775 2 843 -3,5  

Netto driftsramme enheten 330 223 332 485 2 262 0,7 292 098 

Stab økonomi, inkludert skatt, fakturering og innfordring, avsluttet regnskapsåret med en 
besparelse på 2,2 mill. kroner. Sum utgifter er på nivå med 2016, mens inntektene er noe over. 
Dette skyldes i hovedsak merinntekter innen tjenesten fakturering og innfordring. 

Sentrale pensjonsposter og konserninterne overføringer (overføringer til foretakene, herunder 
husleier) er inkludert i tabellen over. Disse postene er i balanse ved årets slutt. 

Kultur, infrastruktur og utvikling     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 66 826 63 395 -3 431 -5,4  

Sum inntekter -25 705 -21 499 4 206 -19,6  

Netto driftsramme enheten 41 121 41 896 775 1,8 35 046 

Stab Samfunnsutvikling hadde et underforbruk i 2017 på ca. 0,7 mill. kroner og var dermed 
tilnærmet i balanse. 

Helse og levekår    i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 66 006 64 095 -1 911 -3,0  

Sum inntekter -8 487 -4 411 4 076 -92,4  

Netto driftsramme enheten 57 519 59 684 2 165 3,6 51 956 
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Det er et mindreforbruk i stab helse og levekår på 2,165 mill. kroner. Til tross for at regnskapet 
viser merforbruk på lønn så er dette et resultat av manglende ompostering, som skulle vært gjort i 
2016. Dette er nå ryddet opp fra budsjett 2018. 

Pedagogiske tjenester     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 304 136 295 545 -8 591 -2,9  

Sum inntekter -14 089 -6891 7 198 -104,5  

Netto driftsramme enheten 290 046 288 654 -1 393 -0,5 270 675 

Det er et merforbruk ved rådmannens stab oppvekst på 1,39 mill. kroner i 2017. 

Dette skyldes betydelig merforbruk på tre poster innenfor skolesektoren: Skoleskyss, gjesteelever i 
andre kommuner samt overføring til private skoler i Arendal for spesialundervisning. 

Lønnsrelaterte avsetninger     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 551 3 237 2 685 83,0  

Sum inntekter -29 -10 19 -186,8  

Netto driftsramme enheten 522 3 227 2 704 83,8 2 362 

Rådmannen legger til grunn KS prognoser for avsetning til lønnsoppgjøret. Midlene budsjetteres 
samlet på enhet 1101 i opprinnelig budsjett, og flyttes budsjettmessig til enhetene etterhvert som 
oppgjørene blir kjent og beregnet. 

For 2017 har lønnsavsetningen en rest på 2,7 mill. kroner som inngår i enhetens resultat. 

8.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Stabene har i 2017 jobbet målrettet med kompetanseheving og tverrfaglig samhandling. Det har 
vært gjennomført en fellessamling i Lyngdal for alle stabene hvor hovedtemaene var formidling, 
korrupsjon og etikk ved Transparency Norge, arbeidslivet i Arendal ved arbeidsgiverkontrollen, 
godt språk og tverrfaglig samfunnsutvikling. I tillegg gjennomfører stabene egne 
kompetanseutviklende aktiviteter som samlinger, deltagelse på seminar, deltagelse i nettverk og 
kursing. 

8.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

I forrige periode vedtok bystyret å videreføre arbeidsgiverstrategien «Sammen om framtida!». 
Arbeidsgiverstrategien ligger til grunn for stabenes arbeide innenfor HR-området, både direkte ved 
rekruttering og personalutvikling og indirekte gjennom stabenes arbeide på overordnet kommunalt 
nivå. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for ansatte på slutten av 2017. Undersøkelsen 
bygger på 10 faktorer for leder- og medarbeiderutvikling og leveres av KS. Resultatene muliggjør 
sammenligning med andre kommuner som bruker 10-faktorundersøkelsen. Resultatene vurderes å 
være gode sammenlignet både med nasjonalt snitt og med sammenliknbare virksomheter. 
Stabene skal ha gjennomgått resultatene med sine ledere og bestemt områder for konsolidering og 
videreføring, og områder for forbedring. Dette vil det bli jobbet mer med i 2018. 

Faktor Navn 

1101-
Rådman

nen 
m/stab 

Norge Beskrivelse 

Faktor 1 
Indre 
motivasjon 

4,2 4,3 
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene 
oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. 
(Også kalt indre jobbmotivasjon) 

Faktor 2 Mestringstro 4,4 4,3 
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til 
egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i 
jobbsammenheng. 

Faktor 3 Autonomi 4,5 4,2 
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe 
selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på 
egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle. 

Faktor 4 
Bruk av 
kompetanse 

4,3 4,3 
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante 
kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. 

Faktor 5 
Mestringsorien
tert ledelse 

4,0 4,0 
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få 
utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik 
at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. 

Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,3 
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben 
medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. 

Faktor 7 
Relevant 
kompetanseutv
ikling 

3,9 3,7 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 
medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine 
oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på 
de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi 
snakker om. 

Faktor 8 
Fleksibilitetsvilj
e 

4,6 4,5 
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse 
sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 

Faktor 9 Mestringsklima 4,1 4,1 
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle 
seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best. 

Faktor 
10 

Prososial 
motivasjon 

4,4 4,7 
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også 
kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har 
en rekke godt dokumenterte, positive effekter. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten oppleves å ha et generelt godt arbeidsmiljø med lavt fravær. Se fraværstall lengre ned. 

Det vil i 2018 bli vurdert om HMS-arbeidet på rådhuset er optimalt organisert eller om det skal 
vurderes å organisere HMS-arbeidet og HMS-utvalgene annerledes. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Nei 

 

Rådmannens staber har før 2017 hatt et felles HMS-utvalg. Utvalget kun hatt et møte i 2017 hvor 
det ble anbefalt en ny struktur for HMS-utvalg tilknyttet Rådmannens staber. Siden det 
psykososiale arbeidsmiljøet er det vesentligste HMS-temaet i stabene har Lederlaget konkludert 
med at det må opprettes egne HMS-utvalg tilknyttet hver Kommunalsjef. Dette for å knytte HMS-
utvalgets arbeid tettere opp mot det kommunalsjefene fanger opp i medarbeidersamtalene. De nye 
HMS-utvalgene vil være operative i 2018. 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 0,9 1,6   

Fravær langtid (%) 3,0 4,1   

Nærvær (%) 96,1 94,3 92,6  

     

Antall HMS avvik 0 5   

Antall Kvalitets avvik 0 27   

     

Årsverk antall 119,0 111   

Andel ansatte heltid (%)  70,8   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  81,2   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Fraværstallene påvirkes av at rådmannens 
stab også inneholder ansatte i 
stillingsbanken og lærlinger. 

 

   

HMS avvik 

Avvikssystemet har ikke vært i aktiv bruk i 
tidligere år. Det har vært jobbet mye med å 
etablere avviksregistrering som en del av 
en læringskultur i 2017. Se rapportens del 
om arbeidsgiverstrategien på 
kommunenivå. 

 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 

Nedgangen er primært knyttet til rensing av 
data. Lærlinger og folkevalgte er ikke 
regnet med i denne tabellen. Ansatte i 
stillingsbanken, tillitsvalgte og leger med 
små stillingsandeler er derimot regnet med. 

 

Andel ansatte heltid 
Det er primært stillingsbanken, tillitsvalgte 
og legene som har deltidsstillinger 
tilhørende rådmannens stab. 

 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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9 Kommunalteknikk og geodata (1201) 

9.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten har en todelt økonomi, en rammefinansiert del med overføringer fra kommunes 
driftsbudsjett og en selvkost del som er gebyrfinansiert. 

Innenfor enhetens rammefinansierte del hadde vi i 2017 et mindreforbruk på 400 000 kroner. 

Innenfor enhetens selvkostområdet har VA gebyrene blitt økt og vi ser allerede positiv effekt av 
denne endringen. På renovasjon var kostnadene større enn budsjettert, der det påløp en 
merkostnad på ca. 4 mill. kroner til Agder Renovasjon. 

Totalt investeringsbudsjett for VA ledningsnett i 2017 var 85 mill. kroner, og det er til sammen 
investert for 138 mill. kroner. Vi har med oss en rest fra tidligere år på 49 mill. kroner, og dette gir 
oss en samlet overføring til 2018 på 26 mill. kroner. Disse midlene er knyttet opp mot pågående 
prosjekter. Det jobbes aktivt med å redusere overføring fra et år til neste ved å ha økt fokus på 
budsjett pr. kalender år, samtidig som fokuset holdes på budsjettene i hvert enkelt prosjekt. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 221 680 222 229 -549 -0,2 % 221 131 

Sum inntekter -255 632 -257 201 1 569 -0,6 % -248 404 

Netto driftsramme enheten -33 952 -34 972 1 020 -2,9 % -27 272 

9.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Vann 

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal vannverk, samt ansvar for og oppgaver 
innen eiendomsgebyrer, vannmåler og tilkoblinger vann/ avløp. 

 Hovedsatsningsområdet vårt er å redusere vannlekkasjen. Jevnt over ligger denne på rett 
rundt 40 %. Utskifting av ledninger, framleting og reparasjoner av både kommunale og ikke 
minst private lekkasjer er prioritert. 

 Ledningsnettet på Asdal og Rannekleiv er pluggkjørt og reingjort. 
 Oppgradert beredskapsplan for vannforsyningen er avsluttet i 2017. 

Rapportering av vannverksdata til Bedre VA 

2017 

Hygienisk 
betryggende vann 

Bruksmessig 
vannkvalitet 

Leveringsstabilitet 
Alternativ 

vannforsyning 
Ledningsnettets 

funksjon 

God God God Dårlig 
Mangelfull (alder på 

nettet) 

 Avløp 

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal avløpsanlegg, samt ansvar for og 
oppgaver innen renovasjon, forurensning, slam og utslipp. 

 Det er laget tilsynsplan og rutiner for tilsyn med separate avløpsanlegg, ca. 2000 
eksisterende anlegg. Ny gebyrforskrift om tilsyn ble vedtatt i februar. Det er innført eget 
tilsynsgebyr til dekning av kostnadene. 
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 Todelt gebyrsystem for renovasjon ble innført fra mai. 
 Hovedplan for renovasjon 2017- 2027 ble vedtatt av bystyre i februar. Planen evalueres i 

slutten av hvert fjerde år. 
 Oppgradert beredskapsplan for ledningsnettet og renseanleggene ble avsluttet i 2017. 
 Det nye biologiske rensetrinnet ved Saulekilen renseanlegg har hatt en vanskelig start. 

Høsten 2016 ble det enighet mellom leverandør og byggherre at anlegget skal bygges om 
på leverandørens regning. Anlegget ble bygd om og satt i full drift 14. mars 2017. Anlegget 
fungerer nå tilfredsstillende og har siden første oppstart i 2015 overholdt alle utslippskrav. 
Årsaken til ombyggingen har vært driftsmessige utfordringer. 

 De nye sentrifugene fungerer svært godt. I juli gikk vi over til å felle på jernklorid. Dette har 
ført til at vi oppnår opp mot 40 % TS i slammet og at luktulempene er kraftig redusert. 

 Det er satt i gang og videreført omfattende kart- og planlegging for å få kontroll med 
fremmedvann på ledningsnettet. Saltvannsinntrengning er en del av dette. Overløp til Barbu 
og innlekking i sentrum har vært spesielt utfordrende. 

Rapportering av avløpsdata til Bedre VA 

2017 

Overtredelse av 
gjeldende rensekrav 

Tilknytning godkjente 
utslipp 

Kvalitet og bruk av 
slam 

Utslipp fra overløp 
på nettet 

Ledningsnettets 
funksjon 

God God God Mangelfull God 

 Prosjektering og utbygging 

Avdelingen har ansvar for prosjektering av VA anlegg som utføres i kommunal regi. 
Prosjektledelse som omfatter VA anlegg som utføres eksternt. Kontroll og evt. godkjenning av 
planer for boligfelt og utbygginger utført av eksterne utbyggere. Teknisk oppfølging/ kontroll av 
boligfelt og andre tiltak initiert utenfra. Prosjektledelse og byggeledelse for spesielle kommunale 
infrastrukturprosjekter. Tiltakene som vises følger hovedsakelig hovedplan for vann og avløp 
supplert med tiltak som er initiert av kommunen selv. 

Prosjektering og prosjektledelse som omfatter kommunens utbygging og sanering av VA anlegg er 
avdelingens kjerneoppgaver og her brukes ca. 55 % av personressursene. Ca. 20 % av 
investeringsbudsjettet benyttes av kommunens eget anleggslag (tilhørende avdeling Maskiner og 
anlegg) til bygging og sanering av anlegg som er uegnet i forhold til vanlig innkjøp, og Avdelingen 
prosjekterer og følger opp disse. Resten av investeringsmidlene benyttes til prosjekter som kjøpes 
inn via ordinært anbudsprinsipp, og her har avdelingen prosjektoppfølging i hele prosjektperioden. 

Følgende VA prosjekter har blitt arbeidet med i 2017: 

 V Hovedvannledning Rykene – Lerestveit 
 V Stoa Vest 
 VA Barbugårdsjordet 
 VA Barbuvassdraget, Møllebakken 
 VA Bjønnes 
 VA Bjønnes - Myrene 
 VA Brattekleiv - Hollender Jonas Vei 
 VA Centralgaten og omegn 
 VA Damgaten Området 
 VA Gamle Songevei 
 VA Gunnarsboveien 
 VA Hasselåsen – Hasselhaugen 
 VA Havsøyveien 
 VA His Allé 
 VA Håvet – Håveheia 
 VA Joåsveien 
 VA Klodeborgkleiva – Skarvedalen 
 VA Krøgenes – Longum 
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 VA Marisberg 
 VA Maxis Sletta 
 VA Melkedammen 
 VA Sandvigheia 
 VA Sanering Sandvigveien 
 VA Skilsø 
 VA Skolebakken 
 VA Steinsåsveien - Waglesgårdveien 
 VA Stintebakken-Høyveien 
 VA Tybakken 
 VA Vollene – Vollenetoppen 
 VA Vollene-Nyli 
 VA Østregate 

Deltakelse og oppfølging av andre utbyggingsoppgaver, for eksempel Bjønnes og 
Kunnskapshavna, Barbuprosjektene inkl. park etc. har lagt beslag på sentrale personressurser i 
avdelingen. 

Vei 

Avdelingen har ansvar for drift av det kommunale veinettet inkl. veilys, trafikksikkerhetsprosjekter, 
samt renhold av sentrum. 

Utførte arbeider som kan nevnes er: 

 Ekstra sluktømming og ekstra grøfterensk 
 Heving/ oppgradering av Syrdalsveien 
 Heving/ oppgradering av Høgedalsveien. 
 Stene bro utbedret. 

Det er arbeidet med ny veinorm i samarbeid med planavdelingen. Arbeidet med gravenorm er ikke 
startet opp. 

Parkering 

Avdelingen har ansvar for håndheving, drift og vedlikehold av offentlig regulerte parkeringsplasser i 
kommunen samt Torvet p-hus, P-hus Vest og Pollen p-hus. Parkeringsområdene ved SSA leies og 
driftes av avdelingen. 

Utførte arbeider som kan nevnes er: 

 Det har vært arbeidet mye med konsekvensene av ny parkeringsforskrift som ble innført 
januar 2017. 

Ny avdelingsleder startet opp juni 2017. 

Maskiner og anlegg 

Avdelingen har ansvar og oppgaver fordelt på aktiviteter knyttet til driftsstasjonen på Solborg med 
verksted drift, vedlikehold på vei-, vann- og avløpssektoren og anleggsvirksomhet på VA-sektoren. 
Virksomheten er tilknyttet opplærings kontorene i bilfag, transportfag og byggfag. Vi har i 2017 hatt 
5 lærlinger knyttet til virksomheten. 

Utførte arbeider som kan nevnes er: 

 Løpende vedlikehold av hele Arendal Kommunes eide bil og maskinpark, i alt ca. 200 
enheter. Disse skal minimum tilfredsstille gjeldende krav til EU godkjenning for person og 
lastebiler, samt årlig godkjenning/ sertifisering av anleggsmaskiner. 

 Utskifting/anskaffet; 1 stk. lastebil m/multilift system, 1 stk. feiebil, 1 stk. el-bil. 
 Videreført arbeidet med energiøkonomisering på Solborg driftsstasjon. 
 Virksom heten er i 2017 fortsatt godkjent som Miljøfyrtårn bedrift. Rapport sendes 

Miljøfyrtårn stiftelsen. 
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Følgende VA prosjekter har blitt arbeidet med i 2017: 

 VA Bjønnes 
 VA Brattekleiv - Hollender Jonas Vei 
 VA Centralgaten og omegn 
 VA Damgaten Området 
 VA His Allé 
 VA Håvet – Håveheia 
 VA Sandvigheia 
 VA Skolebakken 
 VA Stintebakken-Høyveien 
 VA Østregate 
 Utbedring av 17 vannlekkasjer. 

Geodata 

Avdelingen har ansvaret for forvaltning og utvikling av geografisk informasjon systemer (GIS) i 
Arendal kommune. Avdelingen har ansvar for å gjennomføre oppgaver etter matrikkel- og 
eierseksjonsloven. Avdelingen har også ansvar for forvaltning av eiendomsskattarbeidet, jf. 
eiendomsskatteloven og Arendal kommunes eiendomsskattevedtekter. 

Alle forvaltningsoppgaver knyttet til kommunens databaser og vedlikehold/ajourhold av kart- og 
fagsystemer er gjennomført i.h.t. plan. GIS-tjenester for Froland og Grimstad kommune er utført 
iht. gjeldende geodatasamarbeidsavtaler. 

Gjennomførte GIS 

aktiviteter: 

 Videreutvikle interne/eksterne GIS-innsynsløsninger. 
o Etablert dok-analyse i GoKart 
o Analyser skoleplanlegging 
o Demografi (befolkningsanalyser osv.) 
o Overvannsanalyser (flom) 
o Tilrettelagt Geointegrasjonsløsninger mellom GIS-innsyn og nytt sakssystem 

 Digitale selvbetjeningsløsninger for innbyggere og næringsliv 
o Automatisert produksjon av eiendomsmeglerhenvendelser. 
o Videreutvikle kartløsninger og bruk av stedfestet informasjon på kommunens 

hjemmesider 
 Bruk av 3D-modeller i planarbeid 

o Det er et klart behov for å ta i bruk digitale 3D-modeller både for kvalitetssikring og 
presentasjon av alternative løsninger i en planprosess. I den forbindelse bør det 
være et mål å få etablert en ferdig 3D basismodell for FKB-data igangsatt etablert i 
2017. Arbeidet videreføres i 2018. 

 Deltakelse i nasjonale prosjekt 
o Arbeidet med ePlanSak skal resultere i en felles arbeidsflate for kommunal 

håndtering av reguleringsplaner. 
o Medlem i KS-KPR (Brukerrådet) – koordinerings og prioriteringsråd for 

digitaliseringsstrategien til KS, spesielt fokus på området plan, bygg og geodata i 
strategien 

o GeoSynkronisering: Pilotprosjekt i samarbeid med Geodata AS for synkronisering 
av plandata mot nasjonal base hos Kartverket. 

Gjennomføring av forretninger etter matrikkelloven. Andre oppgaver iht. matrikkelloven: 
Adresseforvaltning, o.a. Gjennomføring av seksjoneringer etter seksjoneringsloven. 

 Antall mottatte oppmålings/seksjoneringssaker (jnr.): 398 (gjennomsnittlig antall saker (jnr.) 
de siste 10 årene: 366). Av disse er det 16 seksjoneringssaker 

Det har vært et vanlig driftsår mht. forvaltning av eiendomsskatteoppgaver.  
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9.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Emner fra «Sammen om framtida!» blir jevnlig tatt opp i avdelingsmøter og har vært tema i 
forbindelse med medarbeidersamtalene. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått på ledermøte og på avdelingsmøter. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

SHA-planlegging og sikker jobbanalyse inngår som et fast element i forkant av alle anlegg eller 
operasjoner etter nærmere vurdering. 

HMS er tema på ledermøter, avdelingsmøter og samtlige byggemøter. Vi har i tillegg utarbeidet en 
egen personlig HMS bok/ dagbok som bygger på kommunens HMS- system, men som er mer 
tilgjengelig for ansatte som jobber utenfor rådhuset. Alle ansatte må kvittere for at de har mottatt, 
og satt seg inn i innholdet i HMS boken. Boken fornyes hvert år. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Det gjennomføres vernerunder på det enkelte arbeidssted. Vernerunder på anlegg vi utfører i 
egenregi inngår som en del av månedlige byggemøtene på anleggsstedet. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,7 1,3   

Fravær langtid (%) 2,3 2,9   

Nærvær (%) 95,9 94,3 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 10 17   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 102 99,7   

Andel ansatte heltid (%)  95,1   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  97,7   
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær  
Vi har noen få ansatte som er langtidssykemeldte, 
noe som gir størst utslag på tallene. Det prioriteres 
tett oppfølging av sykemeldte i enheten. 

   

HMS avvik  

Flere av medarbeiderne i enheten har et fysisk daglig 
arbeid der risikoen er høyere enn for andre som har 
en mer kontorpreget hverdag. Denne delen av vår 
virksomhet har så stort omfang at det er naturlig å 
forvente et høyt antall avviksmeldinger. Det jobbes 
derfor med å få opp antall meldte avvik med lav 
alvorlighetsgrad og meldte nesten-hendelser. Dette 
som et bidrag for kontinuerlig å jobbe med forbedring. 
Slik at vi kan ta de nødvendige grep og holde fokus 
på målet om null skader. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 
Endringen i antall årsverk 
skyldes forbedring av 
datakvaliteten. 

 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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10 Kultur (1202) 

10.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Omsetningen er høyere enn budsjett, men driftsresultatet er innenfor budsjettrammen. Avvik på 
inntektssiden skyldes i hovedsak at spillemidler til anlegg eid av kommunen og anlegg eid av lag 
og foreninger overføres fra fylkeskommunen via kulturbudsjettet før de fordeles til mottakerne. 
Midlene blir ikke budsjettert og varierer fra år til år. Det er også merinntekter knyttet til statlige og 
andre tilskudd/overføringer (bl.a. musikkutstyrsordningen, fattigdomsmidler, storbymidler, 
skjærgårdspark) samt bruk av fond. I tillegg kommer avvik både på inntekts- og utgiftssiden knyttet 
til sykepenger, merverdiavgift og omsetning knyttet til bl.a. ulike arrangement, drift park og 
Bomuldsfabriken. 

Netto volumøkning fra 2016 til 2017 skyldes i hovedsak tilskudd til eksterne (Campus Grimstad 4,5 
mill. kroner, Brattekleiv 650 000 kroner, kunstgressbane Nedenes 700 000 kroner, lag og 
foreninger 650 000 kroner), stilling på Kilden 600 000 kroner og lønnsoppgjør og økte 
pensjonsutgifter med rundt 1,5 mill. kroner. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 100 767 90 138 10 629 11,8 % 87 324 

Sum inntekter -29 636 -18 514 -11 122 60,1 % -26 388 

Netto driftsramme enheten 71 131 71 624 -493 -0,7 % 60 936 

10.2 Satsingsområder 

Tjenester 

For 2017 har våre satsinger særlig vært knyttet til kulturplanens satsingsområder: 

 I samsvar med satsing i kulturplanen, har alle fagområder hatt fokus på kommunikasjon, 
markedsføring og synliggjøring av kommunale kulturtilbud, med særlig vekt på ungdom og 
medvirkning. Det ble startet opp en arbeidsgruppe høsten 2017 med representanter fra de 
tre avdelingene som har påbegynt arbeidet med en langsiktig kommunikasjonsstrategi. 
Hovedfokus dette året har vært å kartlegge hvordan vi markedsfører og kommuniserer 
eksisterende tilbud samt kompetanseheving for gruppa og andre som jobber utadrettet. Det 
er et tydelig behov for å nå bedre og bredere ut med tilbud, spesielt gjelder dette tilbud 
rettet mot ungdom. 

 Flere anlegg er ferdigstilt i løpet av 2017: Ny Bjønnes stadion, Lunderød stadion (friidrett), 
nye turløyper med lys i tilknytning til Arendal idrettspark, den ene også med asfaltdekke for 
rulleski m.m. Gangbanen i Kunstarena Torbjørnsbu er ferdig, og kunstprosjekter er under 
planlegging. Åpning av anlegget blir 26. mai 2018. I tillegg har vi fått et positivt vedtak på 
nye lokaler for kulturskolen og øvrig musikkliv. Også den nye parken i Barbu vil være et 
svært positivt tilskudd. Her er det lagt til rette for uorganisert fysisk aktivitet i tillegg til at 
parken inviterer til kos, grilling, vannaktivitet m.m. Alle er dette anlegg som kommer 
innbyggerne til nytte og glede. 

 I forbindelse med at kulturskolen skal inn i nye lokaler i Kanalgården, så er det påbegynt en 
prosess som involverer ansatte både i kulturskolen, på Kilden og på Munkehaugen. Flytting 
skjer først tidligst i 2019, men det blir endringer i alle tre byggene som får konsekvenser for 
arealbruk og innhold. Ombygging av Kilden vil være nødvendig for å kunne se de to 
byggene i sammenheng og det er startet opp et arbeid med å se på hvordan dette huset i 
enda større grad kan bli tilpasset barn og unges aktivitet. 

 Kilden fikk tilført midler og gjenopprettet lederstilling fra 2017. Ny leder begynte på full tid i 
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mai og det er igangsatt en prosess med å videreutvikle Kilden. 
 Samtidig har det fra kommunens side vært fokusert på behovet for et tettere tverrfaglig 

samarbeid i forhold til tjenester mot barn og unge. Enheten inviterte derfor på studietur til 
Drammen i november. Det blir her deltakelse fra rektorer, skoleadministrasjon, 
helse/levekår, fritidsmedarbeiderne ute i oppvekstområdene, Kilden m.fl. Enhetsleder deltar 
fast i programstyret for Tidlig innsats. 

Biblioteket: 

 Meråpent/selvbetjent bibliotek er nå en godt etablert ordning med rundt 1400 registrerte 
brukere av tilbudet, og ordningen fungerer i all hovedsak svært godt. Bibliotekets 
arrangementer fortsetter den positive utviklingen både når det gjelder antall og kvalitet, og 
med aktuelle tilbud for de aller fleste brukergrupper. 

 Oppfølging av vedtatt kulturplanen viser retning for satsingsområdene de kommende 
årene, og arbeidet med bibliotekplan og skolebibliotekplan er i en oppstartfase. 

 Utlån/besøk: små endringer fra 2016, men en positiv utvikling med nesten 5 % økning i 
besøkstallene. Besøk ligger nå rundt 20 % høyere enn utlån og gir en forsterket indikasjon 
på endring av publikums bibliotekbruk der biblioteket som arena for brukernes egne 
aktiviteter forsterkes. Vi ser en merkbar endring ved at skoleelever fra 16 år og oppover 
bruker biblioteket mer til skolearbeid, og benytter seg i stor grad av tilbudet om 
ubetjent/meråpent bibliotek 

Kulturskolen: 

 Kulturskolen har i 2017 videreført igangsatte prosesser som omfatter omlegging av 
aktiviteter, samt planlegging og forberedelser til innflytting i nye lokaler og samlokalisering 
med Kilden aktivitetshus. Det igangsatte samspillsprosjektet SKATT har blitt videreutviklet 
og fungerer godt. Storproduksjon i Store Torungen ble gjennomført og kan sies å ha vært 
en suksess, med gode opplevelser for både barn og unge på scenen og publikum i salen. 
Formålet med denne var blant annet å øke synligheten for kulturskolens mange ulike tilbud, 
og stimulere skolens personale til å undervise grupper, og samarbeide på tvers av 
avdelingene. Kulturskolerådets ramme- og fagplaner og kommunens kulturdelplan ligger til 
grunn i prosessarbeidet. 

10.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

En del av prosessen med kommunedelplan for kultur, som ble vedtatt i mars 2017, har vært å se 
samlet på kulturenhetens samfunnsoppdrag, på utvikling av kulturfeltet og de forskjellige 
fagfeltenes rolle i dette arbeidet. Å få en felles forståelse om ens egen rolle både i kommunen, i 
egen enhet og avdeling er viktig for å se hvordan vi sammen kan løse de store oppgavene. 
Enheten har høsten 2017 startet opp med månedlige fellesmøter på tvers av alle avdelingene. 
Ulike tema tas opp, men har forankring i vedtatt kommunedelplan for kultur. Dette er et ledd i 
arbeidet med å få til bedre tverrfaglig samarbeid, både med andre enheter og innad i enheten. 
Gjennom disse møtene ønsker vi også å styrke delingskulturen. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Kulturenheten har hatt fokus på faglig oppdatering for alle som er tilpasset den enkeltes oppgaver 
og ansvarsområder. Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2017, og arbeidet med 
denne vil ses i sammenheng med resultatene fra de to foregående undersøkelsene. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

I 2015 fikk hver avdeling i enheten sitt eget HMS-utvalg. De lokale HMS-utvalgene skal ha ett felles 
møte i året. Her arbeides det for å løse felles utfordringer. 

Fellesopplevelse blir prioritert i avdelingene. Fellesopplevelser er viktig som grunnlag for et godt 
arbeidsmiljø og fundament for felles forståelse. 
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I januar 2017 hadde vi en todagerssamling for hele kulturenheten, knyttet til arbeidet med 
forankring av Kommunedelplan for kultur. Her var fokus på det faglige, med innlegg fra rådmann, 
kommunalsjef, enhetsleder, kommunens kommunikasjonsavdeling og ekstern bidragsyter, samt 
mye tid til å jobbe i grupper. I tillegg hadde vi også satt av tid til hygge og sosialt samvær, og 
ansatte i enheten fikk anledning til å bli bedre kjent med hverandre. Enheten hadde ikke vært 
samlet siden arbeidet med forrige kommunedelplan i 2012. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Vernerunde gjennomføres på avdelingsnivå. To av tre avdelinger gjennomførte dette i 2017, men 
kulturskolen gjorde det ikke. Det vil derfor være viktig å få gjennomført denne så fort det lar seg 
gjøre i 2018. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,0 1,3  1 

Fravær langtid (%) 3,8 3,4  4 

Nærvær (%) 95,2 95,3 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 4 12   

Antall Kvalitets avvik 0 10   

     

Årsverk antall 57,8 56,9   

Andel ansatte heltid (%)  51,3   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  72,9   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær Veldig lite fravær, høyt nærvær Ingen 

   

HMS avvik Økning, men fremdeles lavt. 
Mer informasjon og bevisstgjøring av de ansatte for å 
undersøke om alt blir rapportert. 

Kvalitets avvik 
Registrerer at vi har få 
innrapporteringer 

Mer informasjon og bevisstgjøring av de ansatte for å 
undersøke om alt blir rapportert 

   

Årsverk 
Vakante stillinger er årsak til 
nedgang i antall årsverk. 

Ansette i vakante stillinger. 

Andel ansatte heltid  

Vil fokusere på å øke andel heltid ved ansettelser. Bør 
se mer på kombinasjonsstillinger internt og med andre 
enheter i stillinger med hovedvekt ettermiddags- og 
kveldsarbeid. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

 

Vil fokusere på å øke andel heltid ved ansettelser. Bør 
se mer på kombinasjonsstillinger internt og med andre 
enheter i stillinger med hovedvekt ettermiddags- og 
kveldsarbeid. Bør se mer på kombinasjonsstillinger 
internt og med andre enheter i stillinger med 
hovedvekt ettermiddags- og kveldsarbeid. 
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11 Brann (1203) 

11.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Østre Agder brannvesen totalt sett leverte et regnskap med et lite overskudd for 2017. Dette er 
avregnet og fordeles de ulike samarbeidskommunene våre. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 92 068 81 622 10 445 12,8 % 87 124 

Sum inntekter -60 776 -50 251 -10 525 20,9 % -57 789 

Netto driftsramme enheten 31 292 31 371 -80 -0,3 % 29 335 

11.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Østre Agder brannvesen  

Budsjettet for 2017 ga ØABV rom for å ansette siste vakante stilling i Forebyggende avdeling. 
Budsjettprosessene frem til vedtatt budsjett 2017 og 2018 opplevdes gode, og harmoniserte 
budsjetter mot nødnettskostnader, økte kurskrav og bredt nedslagsfelt hva angår oppgaver 
innenfor kommunal beredskap og aksjonsplikt. Enheten totalt sett leverte i 2017 et regnskap i 
pluss, hvor overskuddet fordeles etter standard prosentnøkkel tilbake til hver 
samarbeidskommune. 110 sentralen gikk med et forventet underskudd som dekkes inn ved hjelp 
av fond. Oljevernsamarbeidet (IUA) gikk med et lite overskudd som er overført til fond. 

Det har fra 2016 vært et stort fokus på HMS og brannstasjoners infrastruktur fra Arbeidstilsynets 
side over hele landet. ØABV har sendt inn en mengde informasjon og redegjort for alle våre rutiner 
og vårt fokus på god HMS, spesielt knyttet til ivaretakelsen av skitne og rene soner fra skadested 
til stasjon. For ØABV oppleves dialogen med hver enkelt samarbeidskommune som god, og det er 
nå avsatt investeringsmidler for oppgradering av de brannstasjoner som pr. 2018 fremdeles ikke 
oppfyller våre eller Arbeidstilsynets krav. Brannstasjonene forventes ferdigstilt i 2018/2019 
(Moland, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand). 

Agder 110 sentral  

Agder 110 skal etter vedtak i Stortinget samlokaliseres med Politiets operasjonssentral i 
Kristiansand. Det er heller ikke i 2017 gitt noen flere signaler fra Politiet om hvorvidt dagens 
Politihus er egnet for denne samlokaliseringen, eller om det skal bygges nytt når leieavtalen på 
Tinghuset går ut 2023. Frem til prosjekt samlokalisering avgjøres, så leverer Agder 110 svært gode 
tjenester fra lokasjon Arendal og de ansattes interesser ivaretas nå, så vel som etter en 
samlokalisering på en svært god måte. Henviser for øvrig til brannsjefens statusoppdatering med 
rådmenn, samt årsmøte 110 den 25. april 2018 for ytterligere detaljer. 

Beredskapsavdelingen 

2017 var et særdeles hektisk år preget av innføringen av en helt ny og krevende tjeneste, 
redningsdykking. De av mannskapene som ble utdannet til redningsdykkere måtte i 2 bolker 
gjennom et 9 ukers intensivt kurs før sertifisering. Erstatningsmannskaper/vikarer, krevende 
ferieplan og ikke minst trening, motivasjon og oppfølgning underveis har vært noen av de krevende 
faktorene vi har stått ovenfor. Det er fremdeles 1 stilling vakant som et innført sparetiltak fra 2013, 
men denne realiseres fra 2018. Investeringsmessig ble det i 2017 levert ny mannskapsbil til 
Froland brannstasjon, og bil til overbefalsvakten er byttet inn med relativt små 
ombyggingskostnader. 2 av ØABVs kontorbiler har vært byttet ut med 2-3 år gamle bruktbiler og 
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det skal i 2018 anskaffes 2 tankbiler til hhv Åmli og Risør. ØABV fikk ingen innkomne anbud på 
utlysning etter tankbil i Doffin, noe som har resultert i en forsinkelse i anskaffelsen. 2017 var også 
preget av en mengde ansettelsesprosesser både på heltid og deltid. 

Forebyggende avdeling  

Avdelingen har 7 stillingshjemler inkludert leder, som er et minimum lovpålagt antall, iht. 
dimensjoneringsforskriften (1 pr. 10.000 innb.). I 2017 ble avdelingen fulltallig iht. 
dimensjoneringskrav. Forebyggende brannvernarbeid dreier nå fokus fra rutinemessige tilsyn til 
risikobaserte tilsyn og annen risikobasert forebyggende aktivitet. ØABV har fortsatt fokus rettet mot 
tette verneverdige trehusområder, og brannsikkerhet i hjemmet hos utsatte grupper. Utsatte 
grupper for å omkomme i brann er bl.a. eldre over 70 år, personer som sliter med rus og/eller 
psykiatri og nyetablerte innvandrerfamilier. 

Forebyggende avdeling har hatt svært mange prosjekter gående i 2017 (Trygg Hjemme, 
Flammbært barnehageprosjekt, brannsikring av bebyggelse på Merdø, Tyholmen og Lyngør, 
tilsynsaksjoner mm), og vil fremover realisere ytterligere store prosjekter ØABV har fått 
gjennomslag for, blant annet av Gjensidigestiftelsen. Noen av prosjektene vi har jobbet frem og fått 
finansiert i 2017 er: 

 350 000 kroner fra Fylkesmannen til gjennomføringen av ØABV Brann-ROS, 

 2 mill. kroner til 2-årig prosjektstilling som skal sørge for enda tettere implementert 
Forebyggende tenkning og virke i Beredskapsavdelingen, 

 410 000 kroner til innkjøp av materiell rettet mot risikoutsatte grupper (vanntåkeanlegg, 
røykvarslere, komfyrvakter mm) 

 280 000 kroner til brannforebyggende opplæring og utkjøping av ansatte i helsesektoren 

Feieravdelingen  

Avdelingens lovpålagte oppgaver for 2017 var ca. 21 600 objekter fordelt på 14 560 feiinger og  
7 040 tilsyn. I tillegg til disse lovpålagte oppgavene, var feieravdelingen også pådriver av den 
nasjonale 6. klasse undervisningen i samarbeid med Agder Energi, hvor avdelingen hadde 
teoretisk undervisning og praktisk slukking på programmet. Avdelingen samarbeidet også med 
forebyggende avdeling med kampanjer som Trygg hjemme, Hyttekampanjen og Brannvernuka. 
Avdelingen startet et godt arbeid med planleggingen av nye krav til feiing av hytte og fritidsboliger, 
og vil fra 2018 implementere dette i praksis. 

11.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien, «Sammen om framtida – Arendal 2023», skal brukes til langsiktig utvikling 
og holdningsskapende arbeid for å øke den enkeltes bevissthet rundt egen arbeidshverdag og 
egne verdier. De overordnede målsetninger er gode og relevante, og tas med som del av den 
enkeltes medarbeidersamtale for bevisstgjøring og refleksjon. «Plakaten» som er utarbeidet gjøres 
kjent for ansatte generelt og avdelingsledere spesielt. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Den forrige medarbeiderundersøkelsen resulterte blant annet i et verdidokument for Østre Agder 
brannvesen med klare mål for våre virksomhet ift. verdigrunnlag og holdninger. Den siste 
medarbeiderundersøkelsen er ikke behandlet i detalj enda. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Østre Agder Brannvesen jobber systematisk og bra med internt HMS arbeid. Det gjennomføres 
jevnlige møter i HMS utvalget hvor avviksmeldinger behandles og saker/elementer i daglig drift 
håndteres på en mest mulig proaktiv måte. ØABV har gjennom AK fått en veldig god plattform for 
HMS kvalitetshåndbøker og avviksrapportering. Det skal jobbes videre med full integrering av 
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ØABVs deltidsansatte i de andre kommunene ift. tilgang og enkel avviksrapportering. 

Det har de siste to årene vært en løpende dialog med Arbeidstilsynet for å kartlegge alle våre 
rutiner for ivaretakelse av den ansattes helse, miljø og sikkerhet i utførelse av arbeid. I tillegg har 
det vært jobbet mye å få på plass godkjent infrastruktur på alle våre 8 brannstasjoner i 
samarbeidet. Avvik er nå lukket, og ØABV er i god dialog med de ulike kommunene for 
iverksettelse av utbedringer bygningsteknisk der det trengs på brannstasjoner. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,6 1,6   

Fravær langtid (%) 3,3 3,4   

Nærvær (%) 95,1 95,0 92,6  

     

Antall HMS avvik 4 11   

Antall Kvalitets avvik 4 4   

     

Årsverk antall 63 62,75   

Andel ansatte heltid (%)  97   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  98   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik 11  

Kvalitets avvik 4  

   

Årsverk  
ØABV har 122 deltidsansatte som står uten 
stillingsprosent, og dermed ikke regnes med i totalen. 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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12 Innovasjon og kompetanse (1204) 

12.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten gikk med overskudd i 2017. Mye av enhetens budsjett er basert på inntekter fra billettsalg, 
prosjektstøtte, sponsorinntekter og leieinntekter. Det knytter seg alltid usikkerhet til inntektene, 
men det er stort fokus på å balansere inntekter mot utgifter. I 2017 ble både inntekter og utgifter til 
Arendalsuka og Fremtidens kommuner noe høyere enn beregnet. Enhetens budsjett knyttet til lønn 
og driftskostnader knyttet til Servicesenter, Kommunikasjon og Eureka kompetanse gikk samlet 
sett i balanse. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 35 353 29 236 6 117 20,9 % 33 856 

Sum inntekter -18 222 -11 501 -6 721 58,4 % -18 790 

Netto driftsramme enheten 17 132 17 735 -603 -3,4 % 15 066 

12.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Innovasjon Arendal 

 Fremtidens kommuner gjennomførte en hovedkonferanse med temaet Samskaping og 
digitalisering i juni 2017. Det var 480 deltakere og medvirkende. Tilbakemeldinger på 
konferansen var gode. Arendal bystyre deltok på konferansen. I tillegg var en del ledere og 
ansatte påmeldt. Det var i utgangspunktet tenkt at konferansen skulle være en del av 
kommunens lederutviklingsprogram. Dette ble ikke gjennomført. 

 Fremtidens kommuner gjennomførte to fordypningsseminarer i 2017. Bølgekraft til nye 
områder ble gjennomført i Oslo og var et samarbeid med Ergoterapeutene og 
Rehabiliteringsforum Norge og Danmark. Hensikten med seminaret var å spre resultater fra 
hverdagsrehabilitering til nye områder. Seminaret var fulltegnet med ca. 100 deltakere. På 
høsten ble det arrangert Klimaseminar i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning, 
KS, Klimapartnere og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Tema for seminaret var 
Parisavtalen og kommunene som vinnere i det grønne skiftet. 

 Eksisterende samarbeidsavtaler for Fremtidens kommuner gikk ut i 2017 og det ble igangsatt 
fornyelse av avtalene. KS går inn som en tydeligere partner i programarbeidet med fremtidige 
konferanser. 

 Partnerskapet bak Fremtidens kommuner bidrar til at Arendal kommune har tilgang på et stort 
faglig nettverk rundt innovasjon i kommunene. 

 Det har vært noe informasjonsaktivitet på www.innovasjonarendal.no og tilhørende 
facebookside. Det er ressurskrevende og drive informasjon i disse kanalene godt og å spre 
bruken, men stab Helse og levekår har vært en aktiv bidragsyter. 

 Det var et mål å etablere møteplasser for ansatte som er involvert i innovasjonsprosjekter og 
nettverksledelse. En gruppe reiste til Velferdens Innovationsdag i København i januar. 
Arbeidet med slike møteplasser videreføres i 2018, som en del av det oppstartede arbeidet 
med en innovasjonsplan og en sivilsamfunnsstrategi. 

 Arendal kommunes innovasjonsstipend ble fordelt på seks søkere: Arendal voksenopplæring, 
Med hjerte for Arendal med to prosjekter (Torggt. 7 og En anelse Arendal), 
Motbakkefestivalen, Arendal bibliotek og Eureka kompetanse. Arbeidet med stipendet kom 
sent i gang på grunn av manglende kapasitet. 

 Enheten har ansvar for å utarbeide en sivilsamfunnsstrategi for Arendal kommune blant annet 
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i samarbeid med Med hjerte for Arendal. Det ble bestemt at strategien skal være en plattform 
for samskaping med konkrete verktøy og eksempler og strategien er et oppspill til hvordan vi 
kan involvere innbyggere og andre i arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel. 

Eureka kompetanse 

 Gjennom Interregprosjektet KOBRA er det jobbet med piloter og utprøving av hvordan Eureka 
kompetanse kan være en bidragsyter til kompetanseutvikling i næringslivet. Det er 
gjennomført en samling for partnere i Arendal i løpet av året der metode som er videreutviklet i 
prosjektet ble lansert og testet. 

 Det ble gjennomført en åpen digital samling over temaet Den digitale revolusjon med foreleser 
fra Campus Varberg i Sverige. 

 Det ble gjennomført kurs i interkulturell kommunikasjon i samarbeid med Larvik kommune. 
 Utvikling av Eureka kompetanse er et satsingsområde i Næringspolitisk handlingsplan og det 

er gjort et arbeid for å kartlegge behov og muligheter knyttet til dette. 
 Det ble inngått et pilotsamarbeid med NOROFF som leverandør av kurs i Eureka kompetanse. 
 Eureka kompetanse har inngått avtale om å være regionmotor for spredning og utvikling av KS 

Læring. Systemet ble innført i Arendal kommune i 2017 og det er gjennomført opplæring og 
workshop for ansatte i bruk av systemet. Det er også gjennomført opplæring for 
nabokommuner. 

 Det er stor aktivitet i lokalene. Svært mange kommunale enheter og avdelinger holder 
opplæringsaktiviteter og kurs i Eureka kompetanse. 

 Det har vært gjennomført en pilotprosjekt for å vurdere nytte av og økonomi i og holde Eureka 
kompetanse kveldsåpent tre dager pr. øke. Erfaringene var gode. 

Kommunikasjon 

 Arendal kommunes nettsider er videreutviklet med utgangspunkt i tilbakemelding fra brukere 
og ansatte. Webredaksjonen med medlemmer fra de ulike tjenesteområdene møtes ukentlig. 

 Det er etablert en ny digital skjemaløsning som etter hvert skal erstatte alle PDF-skjemaer på 
nettsiden. Løsningen skal integreres mot arkivsystemet Public 360 for å effektivisere 
saksbehandling av søknader. 

 Arbeidet med nytt intranett ble satt på vent for å utrede muligheten av å bruke Office 365 og 
SharePoint som ny løsning for intranett. Enheten har vært pilot i utprøvingen av Office 365. 
Alle ansatte har tatt Office 365 i bruk og kommuniserer internt elektronisk via funksjonalitet i 
Office 365.Kommunikasjonsnettverket har vært bindeledd mot IKT Agder i forbindelse med 
innføring og utprøving. 

 Det er utviklet kanalstrategier for kommunens offisielle kanaler i sosiale medier. 
 I løpet av året har det kommet signaler om å få ut flere gode historier og informasjon fra 

kommunen og det er satt i gang et arbeid for styrke kommunikasjon rundt politiske saker og 
vedtak. I forbindelse med bystyremøter blir to bystyrerepresentanter utfordret til å si noe om 
månedens viktigste saker. En kort video blir lagt ut på kommunens facebookside. 

 Kommunikasjon bidrar med kommunikasjonsaktiviteter og markedsføring av Fremtidens 
kommuner og Arendalsuka. Spesielt Arendalsuka er svært tid- og ressurskrevende. Arbeidet 
har omfattet påmeldingssystem, nettsider, sosiale medier, programavis, annonsering, skilting, 
trykksaker, presentasjoner, bilder, film mm. Det er utviklet ny visning for program både på 
nettside og mobile plattformer. Det er innført en betalingsløsning i påmeldingssystemet. 

 Kommunikasjonsnettverket har presentert godt språk på en stabssamling og det ble bestemt 
at 1-2 representanter fra kommunikasjon deltar på stabssamlinger for å sikre god kontakt 
mellom kommunikasjon og stabene. 

 Informasjonsberedskapen deltok på kriseøvelse i regi av Arendal Havn. 
 Kommunikasjon har bistått med kommunikasjon i en rekke prosjekter, enheter og avdelinger 

gjennom hele året. 
 Kommunikasjon deltar i ulike prosjekt- og forvaltningsgrupper i regi av IKT-samarbeidet. 
 Kommunikasjonsstrategien ble ikke revidert. Dette på bakgrunn av høyt arbeidspress. 

Revidering av strategien er ikke etterspurt politisk og det ble besluttet å beholde nåværende 
strategi inntil videre. 
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Servicesenter 

 Det er opprettet et selvbetjeningstilbud til besøkende i Servicesenteret. Det har vært et mål at 
alle besøkende som kan hjelpe seg selv skal hjelpe seg selv. Arbeidet med å få til dette 
fortsetter i 2018. 

 Det er satt i gang et arbeid for å innføre digital registrering for besøkende til rådhuset. 
 Arendal kommune ble vurdert som landets beste kommune på digital innlevering av bostøtte- 

og startlånsøknader. 
 Servicesenteret har betjent alle henvendelser i kommunens ekspedisjon og hatt 84 711 

samtaler gjennom sentralbordet. I tillegg utfører Servicesenteret ulike 
saksbehandlingsoppgaver. Nye oppgaver i 2017 har vært å administrere rådhusets bilpool og 
å tilrettelegge for gjennomføring av vigsler. 

 Arendal Turistkontor er flyttet til Enhet Innovasjon og kompetanse og lagt til Servicesenteret. 
 Leder av Servicesenteret har fungert som konstituert turistsjef i deler av 2017. 
 Servicesenteret deltar i ulike prosjekt- og forvaltningsgrupper i regi av IKT-samarbeidet. 
 Det er satt i gang et arbeid for å effektivisere og automatisere tjenester knyttet til «Infoland» og 

eiendomsmeglertjenester. 
 Servicesenter har gjennomført digitalt veilednings-/opplæringsprogram sammen med andre 1. 

linjeaktører i Arendal kommune, herunder Arendal bibliotek, Arendal voksenopplæring og 
NAV. 

 Arbeid med nye innkjøpsavtaler for tolketjenester og skjenkekontroller er videreført til 2018. 

Arendalsuka 

 Mange ansatte i enheten er involvert i arbeidet med gjennomføring av Arendalsuka. Noen 
jobber med arrangementet hele året, mens noen bidrar når det nærmer seg gjennomføring. 

 Organisatorisk og praktisk ble Arendalsuka 2017 gjennomført på en svært god måte. Det har 
vært større utfordringer knyttet til sikkerhet og økt antall deltakere og arbeidet er stort og 
tidkrevende. 

 Det er utviklet en egen evalueringsrapport for Arendalsuka 2017 
 Arbeidet som utføres i gjennomføringen av Arendalsuka gir store ringvirkninger lokalt og 

regionalt.  

12.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Det er ikke arbeidet spesielt med Sammen om framtida! i 2017. Arbeidsgiverstrategien ligger 
imidlertid til grunn for alt arbeid knyttet til arbeidsmiljø, kvalitet på tjenester og etisk refleksjon. Det 
er gjennomført en enhetssamling i løpet av våren og tre innovasjonsverksteder i løpet av året der 
de ulike tjenestene selv har definert utviklingsområder og problemstillinger. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten har hatt en plan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i 2015. Resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen 2017 tyder på at de satsingsområdene enheten besluttet å jobbe med 
har gitt resultater. Vi har jobbet spesielt med satsing på kompetanseutvikling og mestringsklima. 

Tiltak har vært innovasjonsverksteder, faglig utveksling i forbindelse med samarbeid og møter på 
tvers i enheten, styrket bevissthet og ansvar for kompetanseheving og -deling, god kunnskap om 
nettside og deling av informasjon på enhetens digitale plattformer. Medarbeiderundersøkelsen fra 
2017 vil jobbes med i 2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle medarbeidere. Nyansatte blir fulgt opp etter 
retningslinjer om oppfølging i prøvetid. 

Det gjennomføres HMS-møter omtrent hver 6. uke. HMS-utvalget bidrar også i gjennomføring og 
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program for enhetens felles samlinger. 

Alle ansatte er kjent med HMS-håndbok og muligheten for å få arbeidsplassvurdering fra Agder 
arbeidsmiljø. 

Sykmeldte følges opp i henhold til reglement for IA-avtaler. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,4 2,8  2,4 

Fravær langtid (%) 6 4,9  2,6 

Nærvær (%) 91,6 92,3 92,6 95 

 100    

Antall HMS avvik 3 0   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 17,7 21   

Andel ansatte heltid (%)  70,8   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  87,3   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Nærværet er lavere enn 
målsetningen. 

Ansatte som står i fare for å blir sykmeldt og 
sykmeldte følges opp tett. Raskere frisk tilbys ansatte 
som mener de har nytte av det. Det legges så langt 
det er mulig opp til tilrettelegging i begrensede 
perioder. 

   

HMS avvik Det har ikke vært HMS-avvik 
Enheten har primært kontorarbeidsplasser. Det vil 
oppfordres til å melde HMS-avvik i 2018. 

Kvalitets avvik 
Det var ikke lagt opp til at 
enheten skulle melde 
kvalitetsavvik i 2017 

Ansatte gjøres kjent med at kvalitetsavvik nå skal 
meldes i alle enheter. Temaet tas opp på 
enhetssamling og HMS-utvalget deltar på samlinger. 

   

Årsverk 

Antall årsverk har økt i 2017. 
Det er ansatt i ledige stillinger i 
kommunikasjon og innovasjon. I 
tillegg er Servicesenteret tilført 
årsverk knyttet til Arendal 
Turistkontor. 

 

Andel ansatte heltid Det ble ikke registrert tall i 2016 
Det ansettes i heltidsstillinger så langt det er mulig. 
Mindre stillingsandeler vil alltid vurderes sammenslått 
ved nye utlysninger. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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13 Vitensenteret (1205) 

13.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Vitensenteret Sørlandet har nådd de økonomiske målsetningene for 2017. Vi har gode interne 
rutiner for utgifts- og inntektskontroll. Vitensenteret nådde besøksmålsetningen som var satt for 
sommerbesøkende, noe som er viktig for oss. Det har i løpet av 2017 skjedd flere positive ting for 
Vitensenteret videre drift. Arendal kommune har besluttet at det skal tilbys undervisningsprogram 
for alle trinn hvert skoleår. Videre har Aust- og Vest-Agder fylkeskommune inngått en avtale med 
utvikling av flere undervisningsprogram for den videregående skole, samt gjennomføring for de 
videregående skolene som ønsker å benytte seg av tilbudet. Disse avtalene bidrar til en økt 
økonomisk forutsigbarhet. 

Vitensenteret har i løpet av 2017 etablert en egen avdeling i Kristiansand. Økonomien til 
avdelingen i Kristiansand har blitt håndtert på samme ansvar som avdelingen i Arendal. Vi har 
mottatt bidrag til både drift og investeringer øremerket denne satsningen. Avviket for 2017 skriver 
seg til disse midlene. Fra og med 2018 har avdelingen i Kristiansand eget ansvar med eget 
driftsbudsjett. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 20 902 19 924 978 4,9 % 18 110 

Sum inntekter -17 101 -16 115 -985 6,1 % -14 631 

Netto driftsramme enheten 3 801 3 809 -8 -0,2 % 3 479 

13.2 Satsingsområder 

Tjenester 

I 2017 har vi nådd en rekke av de store milepælene for vår enhet. I oppstarten av 2017 fikk vi 
formalisert en samarbeidsavtale med Universitetet i Agder. Vi har fått en god samarbeidsavtale 
med UiA, som dekker områder som er viktig for videre utvikling og for at vi skal nå målene satt til i 
de sentrale strategiene vi er pålagt å følge. 

Sørlandet fikk sin først marine nasjonalpark i 2017, og Vitensenteret Sørlandet har i løpet av året 
vært med på en rekke møter, workshoper og konferanser ved marine nasjonalparker, 
besøkssentre og velkomstsentre. Vitensenteret har representert Arendal kommune i en 
arbeidsgruppe som arbeidet med kommunikasjon, næringsutvikling og åpningen av 
nasjonalparken, samt definere felles tiltak for de Velkomstsentrene som skal etableres de neste 
årene. I løpet av 2017 har vi brukt en del ressurser på oppgradering av våre utstillingslokaler som 
nå var fem år gamle, tilrettelagt for bygging av ny utstilling som er planlagt åpnet sommeren 2018. 

Vitensenteret Sørlandet er nasjonal ansvarlig for et pilotprosjekt som har som mål å utvikle 
etterutdanningsprogram for lærere i hvordan man kan ta i bruk et vitensenter. I løpet av 2017 har vi 
gjennomført en nasjonal kartlegging, avgikk rapport til Forskningsrådet og startet arbeidet med å 
definere en pilot for den resterende strategiperioden (2016-2019). 

Etableringen av Vitensenteret Kristiansand, har vært en stor milepæl for Vitensenteret Sørlandet. I 
2017 gikk det med en del tid på visninger og forhandlinger om ulike potensielle lokaler i 
Kristiansand. Det ble inngått en avtale om å leie 500kvm i Markens 21, og byggherre gjennomførte 
en fullstendig renovering av lokalene slik at de er iht. føringer i arbeidsmiljøloven, krav for 
undervisningslokaler og vitensenterets føringer. Det ble i 2017 ansatt to pedagoger som 
hovedsakelig skal arbeide i Kristiansand. Kristiansand kommune bevilger et årlig driftstilskudd på 1 
million. 
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I løpet av 2017 har vi deltatt på en lang rekke arrangementer med aktiviteter, kurs, show eller 
tradisjon deltakelse. Det å opprettholde vårt regionale fokus, og næringsnært samarbeid er viktig. 
Et av de bidragene vi er veldig stolte av er at vi i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune har 
gjennomført sommerskole for ungdom som ikke har bestått matematikk - og/eller 
naturfagseksamen, men etter en uke sommerskole besto flertallet av deltakerne.  

13.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

I hele 2017 har vi opprettholdt våre ukentlige møter, hvor alle ansatte rapporterer om Hva skjedde i 
forrige uke, og at vi i felleskap ser på planene de neste ukene. Avvik, HMS, besøkstall, aktiviteter, 
markedsføring, økonomi er alle faste punkter i tillegg til dagsaktuelle saker. Målsetningen for 2017 
var å øke tiden for refleksjon. Først og fremt har dette vært noe vi har jobbet for å innarbeide som 
en del av vår kultur. Det nevnes ofte, aktivt skape samtaler som bidrar til økt refleksjon har vært 
sentralt. Det er to områder vi har valgt å prioritere. Vi startet året med en personaldag hvor tema 
var «Kvalitet i kundeopplevelsen» og vi har startet opp forarbeidet med oppstarten av 
«Kvalitetssikringssystem i utvikling av undervisningsprogram» som det aktivt skal jobbes med ut 
2019. Formålet er selvsagt kvalitet i våre tjenester, men også at vi bruker våre ressurser der vi i 
fellesskap har blitt enige om er mest hensiktsmessig fordeling av ressurser. Det har i 2017 blitt 
laget en omfattende ressursplan for ansatte hvor det er avsatt mye mer utviklingstid enn tidligere 
år, og vi har mål i vårt kvalitetsarbeid. 

Når man er i sterk vekst, er raushetskultur, medbestemmelse, bli hørt, bry seg om sine kollegaer 
og hjelpe hverandre viktig. Det at vi har evnet å startet opp og fått gjennomført så mange 
utviklingsprosjekter som vi har gjort i 2017, viser at en stor handlingskraft i en liten organisasjon. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

For at vi skulle nå de mål som var satt for 2017 og de neste årene, er vi avhengig av en 
organisasjon med ansatte som liker nye oppgaver, trives som autonome arbeidstakere, liker 
ansvar og som er fleksible. Vitensenteret Sørlandet har dette. Medarbeiderundersøkelsen i 2017 
har gitt oss punkter som det skal arbeides med videre som regelmessige statusrapporter på 
nøkkeltall til alle ansatte og økt fokus på rollefordeling. Dette vil være områder Vitensenteret må ha 
fokus på i lengre tid fremover, da vi vil være i en vekstperiode over flere år. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vitensenteret har etablert årlige rutiner, ukentlige samlinger med alle ansatte hvor avvik både i 
forhold til HMS og tjenestekvalitet er fast punkt. Vi har en rekke rutiner i forhold til opplæring av 
nyansatte med fokus på HMS. Da vi er en enhet med 35000 besøkende/deltakere, holder vi årlig et 
førstehjelpskurs, rutiner for sjekk av utstyr, HMS fokus i alle våre aktiviteter og ikke minst har HMS 
vært i fokus i planleggingen av ny avdeling i Kristiansand. 

Vi er nå 10 faste ansatte, og har i 2017 hatt en langtidssykemelding i forbindelse med skade 
skjedd på fritiden, og fravær i forbindelse med svangerskap. I en liten organisasjon gjør dette store 
utslag. Fokus er på tilrettelegging og fleksibilitet i enhver sykefraværssituasjon. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

 

  



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 74(202) 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,6 2,2   

Fravær langtid (%) 0 4,1   

Nærvær (%) 98,4 93,7 92,6 96 

     

Antall HMS avvik 1 1   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 8,0 9,8   

Andel ansatte heltid (%)  81,8   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  89,1   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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14 Arendal voksenopplæring (1206) 

14.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

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

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

Tjenesteproduksjonen og omfanget av statlige tilskudd ved AVO økte betydelig i 2016 og 2017 
som følge av flyktningsituasjonen. Arendal voksenopplæring har avvik i det totale årsregnskapet 
for 2017. Årsaken til dette er følgende forhold: 

 Høyere inntekter enn budsjettert.  
 Tilskudd til norskopplæring og grunnskoleopplæring for enslige mindreårige i 

mottak.  
 Statlige tilskudd til norskopplæring (pr capita/ persontilskudd) i 2017. 

Voksenopplæringen mottar tilskudd til norskopplæring i 3 år (pr capita). Tilskuddet i 2017 er 
fremdeles høyere enn tidligere. Dette skyldes flyktningstrømmen i 2015 og derav den økte 
bosetting av flyktninger i kommunen i 2017. Flere av deltagerne ved AVO er derfor i 2017 i 
den statlige tilskuddsordningen enn tidligere. Deltagere har rett til norskopplæring i opptil 5 
år (2500 behovsprøvde timer) dersom de har behov for det. Opplæring i år 4 og år 5 mottar 
AVO ikke tilskudd for, men et betydelig antall får fremdeles opplæring etter 3 år. 

 Forsinkede utbetalinger av statlig ekstratilskudd. AVO søker om ekstratilskudd til 
opplæring av deltagere med funksjonshemming eller atferdsproblemer. Dette er deltagere 
som har behov for tett pedagogisk oppfølging. Ca. halvparten av mindreforbruket til AVO i 
2017 skyldes svært forsinket saksbehandling og dermed utbetaling av ekstratilskudd for 
denne gruppen, Midlene skulle vært mottatt i 2015 og 2016. 

 Ubrukte prosjektmidler. AVO har gjennom pilotprosjektet FVO (forberedende 
modulstrukturert voksenopplæring) på oppdrag fra Kompetanse Norge, mottatt 
prosjektmidler for skoleåret 2017/2018. Midlene tas i bruk først i 2018.  

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 53 706 51 856 1 850 3,6 % 51 731 

Sum inntekter -40 292 -34 810 -5 482 15,7 % -43 215 

Netto driftsramme enheten 13 414 17 046 -3 632 -21,3 % 8 517 
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14.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Oppfølging av virksomhetsplanen 2017 

Arendal voksenopplæring er et framtidsrettet ressurssenter preget av mangfold i brukergruppene 
og i arbeidsmetoder og voksenpedagogikk. Skolens deltakere integreres i samfunns- og arbeidsliv 
gjennom dialog og samhandling på skolen og med omverdenen. Skolens visjon er  

Mennesker 

Møter 

Muligheter 

Oversikt over enhetens tjenesteproduksjon i 2017 

AVO har i 2017 gitt opplæring til voksne innen følgende områder: 

1. norsk- og samfunnskunnskapsopplæring samt andre kvalifiserende tiltak for voksne 
innvandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand; norskopplæring for voksne og 
enslige mindreårige asylsøkere (Introduksjonsloven): ca. 500 deltakere, 
opplæringstilbud på dag- og kveldstid, fra 3 til 25 timer pr. uke. Norskopplæringen med 
samfunnsfag finansieres gjennom statlige tilskudd. Andre kvalifiserende tiltak for flyktninger 
i Introduksjonsprogrammet finansieres gjennom integreringstilskuddet/refusjon fra Nav. 

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

3. grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-1): ca. 150 deltagere. 
Opplæringstilbud ca. 25 timer pr. uke, finansiering: kommunal ramme. 

4. basiskompetanse i arbeidslivet (Kompetansepluss): kortere kurs med varierende 
lengde, gjennomsnittlig 50 timer pr. kurs, statlige prosjektmidler. 

Enheten har ivaretatt bystyrets bestilling for 2017 ved å videreføre sin satsing på utviklingsarbeid, 
opprettholdelse av høy kvalitet i eksisterende opplærings- og kvalifiseringstilbud, samt samarbeid 
med eksterne aktører innen offentlig, privat og frivillig sektor. AVO har gitt skolens deltakere 
tilpassede opplæringstilbud med utgangspunkt i den enkeltes faglige forutsetninger og 
overordnede mål om overgang til arbeid eller videre utdanning. 

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

 Tett samarbeid med NAV om kvalifisering av flyktninger gjennom 
Introduksjonsprogrammet. 

 Videreutvikling av tiltak som styrker innvandrernes/flyktningenes muligheter på 
arbeidsmarkedet gjennom forpliktende samarbeid med eksterne aktører i næringslivet og i 
det offentlige. Videre satsing på arbeidsretting av norskopplæringen og utprøving av nye 
modeller som mentorordninger, språkpraksisplasser i ulike bedrifter, samarbeid med NAV 
gjennom bl.a. felles satsing på arbeidsretting av Introduksjonsprogrammet og 
karriereveiledning. 

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

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

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

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

AVO har i 2017 bidratt med følgende planlagte prosjekter innenfor satsingsområdet 
Livslang læring i Kommunedelplan tidlig innsats- for bedre levekår 2023 

 Innvilgelse prosjektsøknad om videreføring av kommunale utviklingsmidler (KUM) 2017 til 
Imdi «Folk møter folk». (samarbeid mellom AVO, NAV og MHFA om frivilligheten som 
arena for norskopplæring, nettverksbygging og integrering i lokalsamfunnet for nyankomne 
flyktninger samt styrking av samarbeidet med frivillig sektor) 

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

 Erasmus+-prosjektet «IDEAL» (integrere digitale metoder i opplæring i grunnleggende 
ferdigheter for utsatte grupper for å styrke deres muligheter på arbeidsmarkedet og for 
samfunnsdeltakelse) 

 Opplæringstilbudet «MOT» for høyt utdannede innvandrere (intensiv norskopplæring og 
ressursmobilisering og arbeidstrening for innvandrere og flyktninger med høyere 
utdanning). 

 Samarbeid mellom AVO, NAV og Durapart. (mål: tidlig innsats, kompetansebygging, 
yrkesprøving, praksis og norskopplæring for menn i alderen 30+ som deltar i 
introduksjonsprogrammet. Forhindre frafall for denne gruppen med mål om å komme 
raskere ut i arbeid eller yrkesutdanning. 

AVO har i 2017 bidratt med oppstart av følgende nye prosjekter innenfor satsingsområdet 
Livslang læring i Kommunedelplan tidlig innsats- for bedre levekår 2023.  

 Satsing på Kompetansepluss: I 2017 har AVO søkt om 4 ulike kompetanseplusskurs. 
Arendal voksenopplæring (AVO) er en godkjent tilbyder av kompetanseplusskurs. 
Opplæringen er rettet mot personer med lav formell kompetanse som har et arbeidsforhold 
til en bedrift. Opplæringen gjelder grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, 
muntlig, ikt og norsk. Ordningen skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i 
grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin 
deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samarbeid med private og offentlige virksomheter og 
frivillige organisasjoner. 

 Samarbeid med DOGA gjennom opprettelse av bruktbutikken Bazar i sentrum våren 2017. 
Bruktbutikken er en intern språk- og arbeidstreningsplass for kvalifisering av flyktninger 
med lav kompetanse. 

 «Helsementorprosjekt». 10 personer med innvandrerbakgrunn har i 2017 deltatt i 
mentorprogram for å få innpass i arbeidslivet og fått styrket sin mulighet til å få jobb som er 
tilpasset egen helsefaglige kompetanse og kvalifikasjoner. Delmål: Kommunens ansatte 
har styrket sin flerkulturelle kompetanse og bidratt til bedre og mer mangfoldig rekruttering 
innen helse og levekår i Arendal kommune fremover. 

 Samarbeid med Kirkens Bymisjon gjennom prosjektet «Dyrk» (som er en del av 
«Gateentreprenørene») Kvalifisering av flyktninger gjennom arbeidstrening og språktrening. 

 Pilotprosjektet «Lavterskel helsetilbud» for deltagere ved AVO i samarbeid med 
helsestasjonen, forebyggende tjenester og psykisk helse og rus (mål: kartlegge behov og 
vansker, forbyggende fysisk og psykisk helsearbeid, fange opp alvorlige utfordringer på et 
tidlig tidspunkt). 

 Forberedende voksenopplæring (modulbasert opplæring): 3 årig pilotprosjekt fra 
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Kompetanse Norge med utprøving av nye læreplaner og modulopplæring i 
grunnskoleopplæring for voksne. Mål om raskere gjennomføring og kvalifisering til VGS. 

 Samarbeid mellom Arendal kommune og Aust- Agder Fylkeskommune. Samarbeid mellom 
AVO, NAV og Sam Eyde VGS om økt gjennomføring av VGS for minoritetsspråklige (mål: 
forhindre frafall for denne gruppen samt arbeide for kortere vei fra intro til fagbrev). 

14.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Ved Arendal voksenopplæring jobber vi med kommunens arbeidsgiverstrategi 2023 Sammen om 
framtida! Etisk refleksjon rundt vår yrkesutøvelse med «reflekterende team» som metode har blitt 
tatt opp jevnlig på personalmøter i 2017, samt kollegaveiledning, fadderordning, team-byggende 
aktiviteter og sosiale tiltak for alle ansatte. Hvert team har i 2017 fått disponere to halve 
planleggingsdager fritt. Her har teamene fått jobbe med aktuelle saker og satsingsområder 
samtidig som det har vært lagt opp til sosialt samvær. Dette har gitt en positiv utvikling for 
teamene. Ansatte ved AVO som har jobbet med enslige mindreårige asylsøkere har våren 2017 
deltatt jevnlig på kollegaveiledning ved DPS Bjorbekk i regi av veileder med spesialkompetanse. 
Ansatte som har jobbet med denne gruppen har hatt en spesielt krevende oppgave og dette tiltaket 
har bidratt til ivaretagelse av personalet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Følgende fokusområder er identifisert: bevaring av 
autonomi og mestringsklima, forbedring av mestringsledelse samt satsing på kompetanseutvikling. 
Ledelsen har i 2017 hatt fokus på å gjøre medarbeiderne best mulig ut i fra sine forutsetninger ved 
blant annet gjennomføring av medarbeidersamtalen og oppfølging av denne, gå i dialog med 
medarbeiderne om plassering i avdeling, team og klasser, og sørge for at alle ansatte opplever å 
ha både meningsfulle oppgaver og samtidig få utfordringer og oppleve mestring. AVO sørger for 
faglig utvikling for alle ansatte og sikring av kompetanseoverføring både innenfor hvert team, 
jevnlig på fellestid og personalmøter samt deltagelse på eksterne kurs og konferanser. Høsten 
2017 har alle ansatte deltatt på to fagdager i regi av fylkesmannen sammen med alle 
voksenopplæringene i Agder. AVO har våren 2017 gjennomført en intern digital undersøkelse for 
ansatte for å vurdere den nye organiseringen fra 2016. I 2017 ble det pilotert en digital 
brukerundersøkelse for deltagere ved Arendal voksenopplæring. Det ble planlagt å bruke 
erfaringene fra denne piloten i en ny brukerundersøkelse høsten 2017. Dette ble ikke gjennomført i 
2017, men planlegges å gjennomføres i 2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Overordnet mål for HMS-arbeidet 2017 har vært ivaretagelse av personalet og arbeidsmiljøet, og 
fokus på nærvær. AVO har vinteren 2017 samarbeidet med Agder Arbeidsmiljø. Tema har vært 
sykefraværsoppfølging, - og samhandling og kommunikasjon på arbeidsplassen. AVO har i tillegg 
våren 2017 gjennomført en intern kursrekke (6 timer totalt) i kommunikasjon og selvtillitstrening 
(«Kunsten å omgås hverandre på jobb») for alle ansatte. 

En annen del av HMS- arbeidet for 2017 har vært gjennomgang av beredskap og prosedyrer ved 
trusler og alvorlige hendelser i samarbeid med politiet, beredskapsansvarlig i kommunen og 
personalet. Beredskapsgjennomgang av prosedyrer ved alvorlige hendelser og PLIVO (pågående 
livstruende vold) med bistand fra politiet ble gjennomført i august 2017. I tillegg har ledelsen 
gjennomgått interne prosedyrer for håndtering av trusler høsten 2017. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,8 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 4,5 2,8  4,5 

Nærvær (%) 93,7 95,4 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 2 0  5 

Antall Kvalitets avvik  1  3 

     

Årsverk antall 37,7 49,2   

Andel ansatte heltid (%)  37   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  89,5   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær Positiv utvikling for AVO Fokus på nærvær 

   

HMS avvik For få ansatte har meldt avvik. 
AVO har gjennomført opplæring. Mål om at 
avvik skal meldes 

Kvalitets avvik  Mål om at avvik skal meldes 

   

Årsverk AVO hadde i 2016 flere midlertidig ansatte. Flere ansatte i faste stillinger i 2017 

Andel ansatte heltid  AVO ansetter i hele stillinger 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

 
AVO har høy gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 
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15 Østre Agder (1207) 

15.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Østre Agder interkommunale samarbeid har forholdt seg til vedtatt bidrag fra Arendal, med en 
mindre fratrekk for utgiftene til felles veilysmedarbeider som på grunn av sykdomsfravær ble litt 
redusert. Utgiftene for det interkommunale samarbeidet balanseres ved bruk av tidligere avsatte 
midler. Nivået for fondsavsetninger er falt markant i 2017 i samsvar med forutsetningene som lå i 
budsjettet. 

Handlingsrom for styret i Østre Agder til å iverksette felles utredninger på vegne av samarbeidet er 
fortsatt tilstede slik det har blitt gjort knyttet til utredning av nytt fengsel, lokalisering av 
jernbanestasjon til Brokelandsheia og utredning av sammenslåing av IKT Agder er fortsatt til stede, 
men en må være klar over at sekretariatsfondet som dekker slike ekstraordinære utgifter er kraftig 
redusert. 

Ønsket om økt samhandling mellom folkevalgte i de deltakende kommuner som har framkommet 
som et sterkt ønske under evalueringen av Østre Agder, presser økonomien. Dette prioriteres 
innenfor de tildelte rammer. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 35 090 32 533 2 557 7,9 % 39 443 

Sum inntekter -22 370 -19 813 -2 557 12,9 % -26 893 

Netto driftsramme enheten 12 720 12 720 0 0,0 % 12 550 

15.2 Satsingsområder 

Tjenester 

 Østre Agder gjennomførte 2017 en evaluering som munner ut i forslag til nye vedtekter. 

 Som del av evalueringsprosessen er det utarbeidet forslag til betalingsmodell for 
interkommunale samarbeid. 

 Som del av oppfølgingen av evalueringen styrkes Østre Agders informasjonsarbeid overfor 
folkevalgte og administrasjon. 

 Østre Agder har utredet og vedtatt satsning på FOU-helse. 

 Østre Agder har vært koordinert regionens deltakelse i Agderprosjektet med anskaffelse av 
velferdsteknologiske løsninger. 

 Østre Agder har på vegne av regionen gitt innspill til større samferdselssatsinger innenfor vei 
og jernbane. 

 Østre Agder samordner regionens interesser vedrørende veilysanlegg. 

 Østre Agder gjennom vertskommuneavtaler sikret et KØH tilbud av høy kvalitet og med sterk 
brukertilfredshet. 

Østre Agder utarbeider en omfattende årsmelding som redegjør for virksomheten i detalj. Den er 
tilgjengelig her: 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Arsmelding-2017-styrebehandling.pdf 
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15.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien er fulgt opp gjennom avdelingsmøter. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Avdelingen har ikke tilgang på data for medarbeidertilfredshet på grunn av at avdelening kun har 5 
medarbeidere. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Sykemeldt har blitt løpende fulgt opp i sykeperioden. I dialog med medarbeider har 
arbeidsinnsatsen blitt trappet opp.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? 
Nei, men brannøvelser 

er iverksatt 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 0,8 0,7   

Fravær langtid (%) 0,1 9,8   

Nærvær (%) 99,1 89,5 92,6 98 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 5 5   

Andel ansatte heltid (%) 100 100   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 100 100   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær økning 10,46 % Løpende oppfølging av sykemeldt 

   

HMS avvik 0  

Kvalitets avvik 0  

   

Årsverk 5  

Andel ansatte heltid 100 %  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

100 %  
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16 Levekår (1301) 

16.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten fikk i 2017 et overskudd på 1.0 mill. kroner. Enhetens ramme ble styrket gjennom 2. tertial 
med 8 mill. til barneverntjenesten. Til tross for dette brukte barnevernet ytterligere 9.5 mill. kroner 
mer enn revidert budsjett. Når enhetens resultat likevel ble positivt skyldes dette at stillinger holdes 
vakante, tilskuddsmidler, økt inntekt ressurskrevende brukere og stram drift i resten av enheten. 
Det er over tid ikke bærekraftig at øvrige tjenester må drives på et minimum for å kompensere for 
merutgifter i barnevernet. Det går ut over tjenestene til barn og unge og personer som strever med 
psykisk helse og/ eller rus. 

Vi har gjennom hele 2017 brukt tid på skaffe oversikt over og få kontroll på utgiftene i barnevernet. 
Årsakene til merforbruket ble spesielt redegjort for i tertial 2. Merutgiftene knytter seg særlig til lønn 
fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter, kjøp av institusjonsplasser/statlige fosterhjem og 
beredskapshjem, samt advokat, sakkyndigvurderinger og tolketjeneste. Dersom budsjettrammen 
for barnevernet i 2017 skulle vært i balanse hadde vi ikke gitt faglig forsvarlige tjenester. 
Enhetsleders vurdering er at barnevernets budsjett er urealistisk. 

Det har gjennom hele året vært sykmeldinger og svangerskapspermisjoner i barnevernet. Det har 
vært vanskelige å rekruttere ansatte med erfaring. Stadig nye, uerfarne, men dyktige, ansatte er 
krevende både for ledelsen, kollegene og de nyansatte selv. Til tross for tilførsel av nye årsverk 
har tjenesten ikke hatt full bemanning på plass. 

Det har utover høsten vært jevnlige statusmøter med administrativ og politisk ledelse, samt 
hovedtillitsvalgte. Ulike tiltak er iverksatt, men situasjonen er likevel ikke løst i barnevernet. 

Tilskuddsmidler: 

Enheten har gjennom flere år søkt og fått tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid. I 
opptrappingsplanen for rusfeltet er det gitt tydeligere føringer for hva det kan søkes om, samt at 
det vil skje en gradvis årlig nedtrapping i tilskuddene. Det forventes at kommunene benytter økte 
rammeoverføringer til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen for å sikre varig økt kapasitet i 
tjenestene. Enhetens ramme ble for 2017 styrket med 2.0 mill. kroner til rus for å kompensere for 
bortfall av tilskuddsmidler. 

Enheten har også søkt og fått tilskuddsmidler til psykologer i den kommunale helse- og 
omsorgstjeneste. For 2017 fikk vi tilskudd til 3 psykologer. I den ene stillingen ble det ikke tilsatt. 
Midlene er overført til 2018. 

Enheten har også fått tilskuddsmidler til innsatsteam psykisk helse, helsesøster i videregående 
skole, overdosestrategien og samhandling ettervern rus, samt til diverse mindre prosjekter. 

Det knytter seg hvert år usikkerhet til hvor mye tilskuddsmidler kommunen får. Dette blir som regel 
ikke avklart før nærmere sommeren og gjør deler av tjenestene lite forutsigbare.  

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 217 150 197 980 19 170 9,7 % 195 978 

Sum inntekter -46 278 -26 047 -20 231 77,7 % -44 119 

Netto driftsramme enheten 170 872 171 933 -1 062 -0,6 % 151 859 
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16.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Enhetens tjenester 

Enhet levekår består av 7 avdelinger: Arendal helsestasjon, Barneverntjenesten, Forebyggende 
tjenester barn, unge og familier, Psykisk helse og rus voksne, Aktivitet voksne, Bo- og 
oppfølgingstjenesten, Ørbek og Eydehavn bofellesskap. 

Visjon for Helse og levekår er: SAMMEN KAN VI! 

Satsningsområder 2017 - 2020 i Helse og levekår: 

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

Enhet levekår har spesielt rettet oppmerksomheten mot: 

 Det gode menneskemøtet  

Avdelingene har jobbet med dette på ulike måter som: 

 Spør bruker: Hva er viktig for deg? 
 Bruk av FIT (tilbakemeldingssystem fra bruker).  
 Etisk refleksjon, hvordan møter vi de som henvender seg til oss, se hele mennesket «bak» 

diagnosen. 
 Hvordan være en god kollega. 
 Hva er god kommunikasjon. 
 Hvordan ville vi selv ønske å bli møtt.  

Alle innenfor, ingen utenfor 

Vi har hatt fokus på egne holdninger. Brukere skal oppleve mestring på ulike arenaer. Vi har tatt i 
bruk erfaringskompetanse i noen tjenester, som har bidratt til å skape gode menneskemøter. 

Motbakkefestivalen og gatefotballen er gode eksempler på holdningsskapende arbeid i regi av 
enheten. 

 Gode forløp 

Vi har stort fokus på å sikre overganger mellom tjenester, men er ikke i mål. Flere tjenester har 
deltatt i evaluering av samhandling rundt barn og unge. Tjenestene prioriterer å delta på ulike faste 
samhandlingsarenaer. Rutiner, prosedyrer og sjekklister er forbedret i flere tjenester. Det er 
påbegynt et arbeid med samarbeidsavtaler mellom ulike tjenester. Samarbeid med 
tjenestekontoret er satt bedre i system. 

Avvik knyttet til psykisk helse barn og unge 7-12 år har vært tema gjennom hele året. Avvikene er 
fortsatt ikke lukket og jobbes med som en del av samhandling rundt barn og unge. 

Fylkesmannen hadde tilsyn med barselomsorgen i slutten av august. Vi mottok rapporten etter 
tilsynet i slutten av oktober. Lukking av avvikene ble påbegynt i 2017 og fortsetter inn i 2018. 

Kompetanse:  

Kompetansemidlene er brukt i tråd med satsingsområdene og enhetens aktivitetsplan med unntak 
av temadag om spiseforstyrrelser. Dette blir prioritert våren 2018. 

Ansatte har deltatt på opplæring i barnesamtaler, foreldreveiledning, traumekompetanse, COS 
(foreldreveiledning i grupper), motiverende intervju, psykologisk førstehjelp, FIT 
(tilbakemeldingssystem fra brukere). 
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Flere avdelinger har kartlagt ansattes kompetanse og utarbeidet en oversikt over hvilken 
kompetanse som mangler. 

Den enkelte avdeling har også hatt egne satsingsområder. 

Arendal helsestasjon 

Tidlig hjelp til gravide, barn, unge og familier som sliter 

Bidra til god fysisk og psykisk helse for barn og unge 

Videreutvikle tverrfaglig samarbeid i enheten og med andre samarbeidspartnere 

Helsestasjonen har ikke hatt nok ressurser til å sikre oppfølging av gravide, jf. tilsyn på 
barselomsorgen. Bystyret vedtok å styrke tjenesten med 1 årsverk i 2018. Avdelingen fikk 
tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til 1 årsverk «God start – helsestasjon» som er et forsterket 
tilbud til risikoutsatte gravide. Omfanget er større enn forutsatt. For 2018 søkes det om 2 årsverk til 
dette prosjektet. 

Skolehelsetjenesten melder også at de ikke har kapasitet til å følge opp barn og unge som 
forventet. 

Det tverrfaglige samarbeidet blir stadig bedre, men det tar tid å endre kulturer og å erkjenne 
andres kompetanse. 

Nye faglige retningslinjer for tjenestene i denne avdelingen gjør at det nå utarbeides skriftlige 
samarbeidsavtaler med ulike tjenenester. Dette arbeidet er omfattende og vil pågå utover 2018 og 
sees i sammenheng med lukking av avviket på barselomsorgen. 

Barneverntjenesten 

Hensiktsmessige lokaler tilpasset tjenestens behov. For å realisere dette er det påkrevd med 
større lokaler i tråd med tjenestens funksjonsbeskrivelse. 

Etablering av forsvarlig internkontroll med ny/oppdatert rutinehåndbok. Dette gjøres i samarbeid 
med omkringliggende barneverntjenester og Fylkesmannen. 

Komme ajour med saker og yte kvalitativt gode tjenester. Det viktigste virkemiddelet for dette er å 
ha tilstrekkelig med ressurser, rekruttere godt og å beholde ansatte. 

Utvikling av tydelig, åpen, forutsigbar, positiv og tilgjengelig ledelse. Fokus på å etablere en effektiv 
ledergruppe som har integrert disse verdiene i sin lederstil. 

Det er besluttet at barneverntjenesten og forebyggende tjenester skal flytte til nye lokaler. 
Kontrakten ble undertegnet sent på høsten. Innflytting er satt til 1.6.2018. 

Det pågår et arbeid i barneverntjenesten med oppdatering av rutiner ut fra dagens krav til 
arbeidsmetodikk, brukermedvirkning, rettigheter og nye lover og forskrifter. Parallelt med dette har 
Arendal ansvar for samkjøring av felles rutinehåndbok for alle kommunene i Aust- og Vest-Agder. 

Det er gjort et omfattende arbeid i barneverntjenesten for å komme ajour med saker. Det er ikke 
fristbrudd på undersøkelser. Det er jobbet godt med å lukke avvik i tiltaksgruppene, noe som har 
resultert i omfattende økning i godkjente og evaluerte planer. For fosterhjems- og 
institusjonsgruppa er gjennomgangen ikke ferdig. Dette har sammenheng med sykefravær, mangel 
på kontinuitet i bemanningen og derav stort arbeidspress. Saksoppfølging, fagstøtte og 
internkontroll har stort fokus. 

Ledergruppa har hatt en ledersamling med fokus på å bli kjent, på verdier, anerkjennende 
tilbakemeldinger og signalhandlinger som ønskes å kjennetegne gruppa og den enkeltes fotavtrykk 
i virksomheten. Dette arbeidet fortsetter gjennom 2018. I tillegg starter tjenesten med gruppevis 
prosessveiledning i 2018. 

Forebyggende tjenester barn, unge og familier 

Utarbeide gode systemer for å sikre forsvarlig oppfølging barn og unge med psykiske vansker 

Implementere bruk av Fit (system for tilbakemelding fra brukere) 

Bidra til styrking av foreldrekompetansen hos familier som trenger det 
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Det er utarbeidet nye rutiner og systemer, men det gjenstår noe. 

Det er gjennomført opplæring i FIT og implementeringen er i gang. 

Tjenesten bidrar aktivt i ulike grupper for å styrke foreldrekompetansen. 

Det er lett å henvende seg til tjenesten enten via skjema på nettet eller via telefon. 

Det har vært et sterkt press på denne tjenesten gjennom året. De ansatte har vist stor fleksibilitet 
og har bidratt betydelig med ressurser til barneverntjenesten. 

Psykisk helse og rus voksne: 

Videreutvikle «Innsatsteam psykisk helse»/Rask psykisk helsehjelp: Etablere «åpen linje» for å 
sikre lett tilgjengelige tjenester for lettere og moderate psykiske lidelser etter modell fra 
Hverdagsrehabilitering og Stangehjelpa. 

«Innsatsteam ettervern rus»: Intensivere innsatsen. Tettere samarbeid med NAV og 
spesialisthelsetjenesten. Økt bruk av erfaringskonsulenter / medarbeider med brukerbakgrunn i 
tiltaket. 

Videreutvikle psykologtilbudet i samarbeid med Forebyggende tjenester 

Innsatsteam psykisk helse kan vise til svært gode resultater. Tjenesten er lett tilgjengelig og er et 
tilbud for personer med lettere og moderate psykiske lidelser. Denne tjenesten er utviklet etter 
modell av Stangehjelpa. Teamet består av psykiatriske sykepleiere, sosionom og psykolog. Det 
har vært en økning av brukere fra 145 i 2016 til 269 i 2017. Tilbudet benytter systematisk 
tilbakemeldingsverktøyet FIT, der brukerne selv vurderer bedring i livskvalitet, effekt av tiltakene og 
om egne mål oppnås. Gjennomsnittlig forløp er 4-6 samtaler. Bruker selv kan ta kontakt ved 
direkte telefon uten søknad eller henvisning, noe som øker opplevd tilgjengelighet. 

Det er ansatt medarbeider med brukererfaring i miljøarbeidertjenesten. Dette er en styrke for 
tjenesten og for kontakten med brukere. Innsatsteamet er fortsatt under utvikling. Samarbeidet 
med institusjonene i forkant av, under og etter behandling er bedret. 

Det er svært nyttig med psykologer i tjenesten. De har gjennomført angstkurs, kurs i samarbeid 
med PPT, deltar i foreldreveiledning og inngår i innsatsteam. Ressursen har vært litt begrenset i 
2017 pga. svangerskap og barselpermisjon. 

Aktivitet voksne: 

Videreutvikle Losen, en følgetjeneste til aktiviteter for personer som strever med å komme ut på 
egen hånd 

Etablere rutiner for oppfølging av ungdom 18 – 25 år i samarbeid med forebyggende tjenester og 
psykisk helse og rusarbeid voksne 

Jobbe mot å realisere drømmehuset i Lassens hus på Tyholmen 

Losen er kommet godt i gang og er til god hjelp for mange som strever med psykisk helse. 

Rutiner for oppfølging av ungdom er påbegynt, men er fortsatt i startfasen. 

Drømmehuset i Lassens hus er ikke realisert, men drømmen fortsetter. 

Bo- og oppfølgingstjenesten: 

Øke nærværet 

Arbeid for en mer lik tjeneste på tvers av områdene 

Kompetanseheving for å kunne ivareta nye brukergrupper 

Det har pågått og pågår fortsatt et arbeid for å gjøre tjenestene like på tvers av områdene, både 
mellom arbeidsstedene og i samarbeid med tjenestekontoret. 

Det er utarbeidet en felles plan for opplæring på aktuelle temaer høsten 2017. Ansatte har deltatt 
på schizofrenidagene, hospitering i spesialisthelsetjenesten og på ulike temaer med interne 
forelesere. 
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Bofellesskapene Eydehavn og Ørbek: 

Videreutvikle samarbeid omkring aktiviteter, gjennom å invitere brukerne til aktiviteter på alle 

boligene, gi mestringsopplevelser. 

Holde fokus på å se mennesket bak diagnosene. Møte alle med respekt og gode holdninger. 

Skape fellesarenaer for ansatte slik at ansatte kan lære av hverandre. 

Det er lagt til rette for aktiviteter som gir brukerne opplevelser av mestring. 

Det har vært mye fokus på holdninger og kommunikasjon, bl.a. gjennom etisk refleksjon. 

Ansatte jobber mer på tvers av boligene. Dette medvirker til fleksibilitet og gjensidig læring.  

16.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Det lille heftet trekkes stadig frem i HMS-utvalg og på personalmøter og er en viktig påminning i 
det daglige. 

Avdelingene har satt ulike temaer fra arbeidsstrategien på dagsorden: etikk, etisk refleksjon, 
kommunikasjon internt og eksternt, arbeidsmiljø og trivsel, jobbnærvær. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra bruker- og medarbeiderundersøkelsen kom på slutten av året. 

Det er bare voksentjenestene som har hatt brukerundersøkelse. Disse følges opp av den 
respektive avdelingsleder i samarbeid med ansatte. 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen kom på slutten av året. Denne følges opp på nyåret 
både i ledergruppa og i det enkelte HMS-utvalg og personalgrupper. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Målene for det systematisk HMS-arbeidet i 2017 var: 

Sikre at lokale HMS-utvalg avholder jevnlige møter med aktuelle temaer 

Sette HMS som tema på ledermøtene for å lære av hverandre 

Sikre at ansatte kjenner avvikssystemet og reflekterer rundt hvordan det kan brukes til å bli bedre 

Høyt fokus på sikkerhet for ansatte og sikre at rutiner for sikkerhet følges på arbeidsstedene. 

Alle avdelingene har hatt jevnlige møter i HMS-utvalgene, med ulik hyppighet. Temaene har vært: 
ansattes sikkerhet knyttet til vold og trusler, rutiner for å melde fra til kolleger ved hjemmebesøk 
etc., trivsel på arbeidsplassen, hvordan skape vi-følelse, forsvarlig drift, rutiner og retningslinjer for 
ulike områder, internkontroll, avvik, kommunikasjon. 

Alle HMS-utvalgene har vært samlet for å evaluere virksomhetsplan 2017 og gi innspill til 
årsrapporten. 

Avvikssystemet og kultur for å melde avvik har vært forsterket utover høsten. 

Ørbek og Eydehavn bofellesskap hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet på vold og trusler i høst. For å 
lukke avvikene har det vært mange møter i HMS-utvalgene, gjennomført risiko- og 
sårbarhetsanalyser og utarbeidet nye rutiner. Avvikene er lukket, men opplæring av ansatte skal 
gjøres våren 2018. 

Det har vært et krevende år for lederne med innføring av og opplæring i mange nye systemer. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,3 2,3  2,0 

Fravær langtid (%) 7,2 6,5  7,0 

Nærvær (%) 90,5 91,2 92,6 92,0 

     

Antall HMS avvik 42 65   

Antall Kvalitets avvik 77 108   

     

Årsverk antall 171,0 173,1   

Andel ansatte heltid (%)  61,1   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  85,3   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 

Enheten har ikke helt nådd 
nærværsmålet for 2017. Men 
nærværet er høyere enn i 2016 
og langtidsfraværet er redusert. 
Det er store forskjeller mellom 
avdelingene og store variasjoner 
fra måned til måned. I 
barneverntjenesten var 
langtidsfraværet under 6 % i 
begynnelsen av året, økte til 
over 11 % før sommeren, sank 
igjen i september og var over 
11 % i årets siste måneder. 
Korttidsfraværet har vært relativt 
høyt hele året. 

Det har vært refleksjoner i HMS-utvalg og 
personalmøter rundt temaer som: hva ligger det i å 
være en god medarbeider, hva skal til for å gå på jobb 
selv om en ikke føler seg helt frisk og opplagt, fokus 
på kommunikasjon og sjekke ut med kolleger i stedet 
for å tolke det som blir sagt. 
Raskere frisk er brukt aktivt både for å forebygge, få 
hjelp til å komme tilbake etter sykdom, samt i noen 
tilfeller konkludere med omplassering til annet arbeid. 
Det har vært ulike trivselstiltak, fokus på 
kollegaomsorg, hjelp av leder til prioritering og 
veiledning fra leder eller andre. 

   

HMS avvik 

Det har vært en økning i meldte 
avvik. Det antas likevel fortsatt å 
være en underrapportering. Det 
ser ut til å være best kultur for å 
melde fra bofellesskapene. 
De fleste avvikene dreier seg 
om vold og trusler og meldes i 
hovedsak fra bofellesskapene 
og noen fra barneverntjenesten. 
De alvorligste er også meldt til 
politiet. 

Avvik er et gjentagende tema på personalmøter. Det 
oppfordres til å melde og at dette handler om 
forbedringsarbeid. 
I forbindelse med utarbeidelsen av virksomhetsplanen 
for 2018 ble temaet løftet ekstra frem. Det forventes 
en økning i meldte avvik fremover. 

Kvalitets avvik 

Det er en økning også her. De 
fleste knytter seg til medisinering 
og relaterer seg til 
bofellesskapene. Fra andre 
tjenester er det brudd på lover 
og forskrift. Det er store 
forskjeller i antall avvik mellom 
avdelingene som viser en svært 
ulik kultur for å melde. 

Det har i 2 av bofellesskapene vært en gjennomgang 
av hva som er avvik på medisiner. Utfra denne 
gjennomgangen er forståelsen av avvik noe endret. 
På flere arbeidssteder har det gjennom høsten vært 
jobbet med forståelsen av avvik: hva er påregnelig og 
hva er avvik hos oss?  
Det har også vært refleksjoner rundt begrepet avvik 
og at det egentlig handler om forbedringsarbeid og 
økt kvalitet på tjenestene. 
Det er påbegynt et arbeid rundt brudd på lov og 
forskrift, spesielt relatert til helsestasjonen. 
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Årsverk 
Det har vært en ubetydelig 
økning i antall årsverk 

 

Andel ansatte heltid 
Enheten ligger godt over 
kommunens mål for andel 
heltidsansatte 

Det jobbes likevel med å øke 80 og 90 % - stillingene 
til hele stillinger. Spesielt på Ørbek er det en 
utfordring med små stillinger. Dette er satt på 
dagsorden. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Den gjennomsnittlige 
stillingsstørrelsen er også 
høyere enn kommunens mål. 

Det vurderes om stillinger kan økes når noen slutter, 
ved turnusendringer mv. 
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17 Koordinerende enhet (1302) 

17.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Drift av enhetens korttidsavdelinger har vært krevende i 2017. Disse avdelingene hadde frem til 
midten av juni doble pasientrom og har hatt flere perioder på høsten og vinteren med overbelegg. 

Ressurskrevende pasienter med behov for tett oppfølging har resultert i ekstrahjelp. Høyt 
pleiebehov, sammensatte lidelser, mer krevende behandling og større grad av observasjoner har 
ført til en mer krevende drift. 

Utsettelse av oppstart på korttidsavdeling Solhaug førte også til ekstra utgifter for 
korttidsavdelingene på Myratunet. 

Innføring av kalenderplan har ført til en økning av ca. 1,5 årsverk på KØH og korttidsavdelingene 
på Myratunet. Dette har i all vesentlighet blitt belastet gjennom variabel lønn. 

Til tross for mange og tunge utfordringer gjennom 2017 har enheten likevel klart blant annet 
gjennom merinntekter og underforbruk på enkelte ansvar å levere balanse med kun 130 000 
kroner i minus. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 118 918 107 254 11 664 10,9 % 106 095 

Sum inntekter -34 072 -22 534 -11 538 51,2 % -30 596 

Netto driftsramme enheten 84 846 84 720 126 0,1 % 75 499 

17.2 Satsingsområder 

Tjenester 
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Rådgiver psykisk helse og rus ble overført til enhet levekår høsten 2017. Ytterligere informasjon 
om Koordinerende enhet kan leses i innbyggerportalen. 

Gode forløp 

Arbeidet med gode og smidige overganger fra sykehus, korttidsavdelinger, hjemmetjenesten eller 
andre instanser har fortsatt hatt høy prioritet i enheten. 2017 har vært et år hvor eget 
forbedringsteam har arbeidet med ytterligere forbedringer av rutiner og prosedyrer som styrer 
forløp og opphold i de ulike avdelingene. Alle prosessene har blitt beskrevet i eget prosesskart 
som skal være til hjelp for ansatte i tjenestene. Resultatet av arbeidet som er gjennomført skal 
presenteres for læringsnettverket i gode pasientforløp juni 2018. Midler fra fylkesmannen har vært 
benyttet til frikjøp av personell til dette forbedrings- og kvalitetsarbeidet. 

Det gode menneskemøte 

Koordinerende enhet skal være kjent for å ha et positivt menneskesyn og medmenneskelig 
innstilling. For å sikre dette har vi begynt arbeidet med å skape tid og rom for de gode samtalene. 
Vi har i 2017 startet jobben med hvordan vi skal få til gode kartleggingssamtaler, velkomst og 
innkomstsamtaler. Dette er også beskrevet som målsettinger i virksomhetsplanen 2018. I tillegg 
har vi etablert ukentlige samarbeidsmøter mellom korttidsavdelingene og Tjenestekontor, samt 
ukentlige møter med Tjenestekontor og kommunelege. 

Trygge individer - Trygge hjem 

I 2017 har vi jobbet med hva Trygge individer -Trygge hjem betyr for vår enhet. Punktene 
beskrevet i virksomhetsplan 2018 er resultatet av dette arbeidet. 

Kompetanse og rekruttering 

Hver avdeling har utarbeidet egne fagplaner for 2017. Temaene i planene ble samlet i enhetens 
aktivitetsplan. De fleste aktivitetene ble gjennomført, med enkelte unntak. Temaene som ikke ble 
gjennomført videreføres i 2018. Rådgiverteamet har i noen avdelinger hatt en sentral rolle i 
internundervisningen, også i de ulike enhetene. 

I 2017 har avdelingslederne sammen med fagkoordinatorer og annet nøkkelpersonell jobbet godt 
med å utvikle gode arbeidsmiljø, tilrettelegge for opplæring av lærlinger, studenter og nyansatte, 
samt skapt et godt mulighetsrom for kompetanseheving. 

Rådgiverteam 

Rådgivere for IKT fagsystem og e-helse har hatt et særskilt fokus på arbeid med 
trygghetsteknologi og alarmtjenester, samt gode IT-løsninger for ansatte. Rådgiverne jobber 
innenfor et stort fagfelt, med bl.a. komplekse IT systemer, drift, opplæring, prosjekter og strategi. 
De jobber i tett samarbeid med operativ gruppe innen velferdsteknologi, og dette har hatt høy 
prioritet i 2017. 

Koordinerende enhet har også hatt aktiv deltakelse innen velferdsteknologi, herunder 
fellesprosjektet på Agder «Innføring Velferdsteknologi Agder 2020». Dette med tilhørende 
delprosjekter kommunalt responssenter, kompetanseløftet og implementering Velferdsteknologi 

Rådgiver i gode pasientforløp har i 2017 gjennomført en omfattende kartlegging i de avdelinger og 
soner i hjemmetjenesten som arbeider med gode pasientforløp. I tillegg har rådgiveren deltatt i et 
prosjekt med Sørlandet Sykehus Arendal hvor det har blitt sett på re-innlegger fra Arendal 
kommune. Prosjektarbeidet har resultert i et bedre samarbeid. Det har blitt etablert møter hvor man 
nå har felles gjennomgang av enkelte reinnleggelser. 

Antall henvisninger til hukommelsesteamet har holdt seg stabilt. Det har vært flere grunnleggende 
kartlegginger/utredninger siste året, med en økning på 26 %. Antall oppfølgingsnotat, dvs. antall 
ganger hvor man har jobbet med bruker direkte eller indirekte, har økt med 16 %. 

Avdelinger 

Beleggsprosenten på kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) var 55 % i 2017, noe som stemmer godt 
overens med nasjonale tall. Det har periodevis også vært fullt belegg der pasienter har blitt avvist. I 
tillegg kommer ambulante oppdrag som også har hatt en økning i 2017. 80 % av innleggelser 
foregår på kveldstid og i helger. Hovedtyngden er pasienter fra 75 år oppover, men man ser 
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økende innleggelser også blant yngre pasientgrupper. KØH disponerer 13,5 årsverk. Dette er 
fordelt på sykepleiere, fagarbeidere, fagkoordinator og avdelingsleder. 

2017 har vært preget av høy aktivitet i alle avdelinger. Korttidsavdelingene hadde de første 6 mnd. 
et planlagt overbelegg. Dette har til tider vært krevende for både ansatte, pårørende og pasienter. 
Pga. akutt behov for nye korttidsplasser i vinter måtte avdelingene ved flere anledninger ta imot 
overbelegg. Denne type uforutsigbar drift er krevende. 

Kommunen ble i 2017 belastet for 135 overliggerdøgn mot 548 døgn i 2016. Reduksjonen av 
overliggere på sykehus har naturlig nok ført til økt aktivitet og press på korttidsavdelingene. Det er 
fortsatt langtidspasienter som venter på overføring til annen avdeling eller omsorgsnivå. Flere 
pasienter og press på korttidsavdelingene har derfor ført til ekstra personalkostnader, spesielt på 
bruk av ekstrahjelp og overtid. For å få økt fokus på målrettede korttidsopphold har 
tjenestekontoret deltatt i ukentlige pasientgjennomganger. 

Hverdagsrehabilitering i Arendal kommune omfatter tilbud til alle brukere med 
rehabiliteringspotensial. Dette er uavhengig av alder og diagnose. Antall brukere som mottok 
tjeneste fra innsatsteamet i 2017 var 263 personer. 

 

Tabellen over viser at 195 av brukerne (74 %) hadde redusert behov for hjemmesykepleie etter 
innsatsteam. 49 % hadde et redusert behov for tjeneste på 1-5 timer pr. uke. 26 % har ingen 
reduksjon i sitt behov for tjeneste. 

Arendal kommune har i dag 4,8 årsverk til ergoterapeuter. 1,2 årsverk er knyttet til Innsatsteam 
Hverdagsrehabilitering. 1,0 årsverk er knyttet til barn. 1,8 årsverk dekker generell 
hjelpemiddelformidling, kognisjon og boligsaker. Da det har vært et behov for å styrke 
bemanningen på hjelpeformidlingen, ble 0,4 årsverk omdisponert fra klinisk arbeid til 
hjelpemiddelformidling. 

Fysioterapeuter voksne er organisert som ett team og er ansvarlige for fysioterapitilbudet til 
kommunens innbyggere over 18 år. Teamet består av 8,4 årsverk, inkl. 0,7 årsverk til 
turnuskandidat. 1,8 årsverk er knyttet opp mot Innsatsteamet og 0,8 årsverk knyttet til 
Frisklivssentralen. De resterende årsverkene benyttes på Rehab- og korttidsavdelinger Myratunet, 
samt dagrehabilitering. 2,2 årsverk er rettet mot hjelpemiddelformidling hos hjemmeboende og 
brukere på langtidsinstitusjoner. 0,4 årsverk er rettet mot yngre pasienter med vedtak om 
langtidsopphold. 

Barneteamet i fysio- og ergoterapitjenesten har 4,8 årsverk. Barneteamet har samarbeidet tett med 
helsestasjonen og ressurssenteret. Det tilbys også veiledning og behandling ved behov på 
Madshaven Bo- og Dagtilbud, Fagerheim Bo og Avlastningshjem og Jovanntunet. I 2017 ble 202 
nye henvisninger registrert i barneteamet. Fysioterapitjenesten har gitt tilbud til 7 personer på 
Madshaven (6 beboere og 1 på dagtilbud), 2 brukere på Fagerheim og 1 person på Jovanntunet.  
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17.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien er lagt til grunn for all forbedrings og utviklingsarbeid i enheten. Strategien 
har blitt fulgt opp gjennom medarbeidersamtaler, personalmøter, i HMS utvalg, fagutvikling/ 
internundervisning og i lederteam. Enhetsleder har hatt ukentlige møter med rådgiverteam og 
lederteam. Etisk refleksjon har vært gjennomført regelmessig i både leder- og rådgiverteam. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Både medarbeider- og brukerundersøkelsen ble gjennomført november 2017. Oppfølgingen av 
disse planlegges for 2018, sammen med HMS utvalgene. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS planen for enheten er delvis fulgt. Det har vært gjennomført 3 av 4 møter med felles HMS 
utvalg. De 4 lokale HMS utvalgene har gjennomført møter som planlagt. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,1 1,8   

Fravær langtid (%) 7,6 7,0   

Nærvær (%) 90,3 91,2 92,6 94,0 

     

Antall HMS avvik 47 6   

Antall Kvalitets avvik 327 366   

     

Årsverk antall 104,7 113,3   

Andel ansatte heltid (%)  37,3   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  75,5   

 

Kommentarer 
Utvikling siste 

år 
Tiltak 

Fravær 
Noe variasjon i 
fravær ila året. 

Forbedring av bemanningsplaner er gjennomført. Fagkoordinatorer 
jobber aktivt i avdelingene og følger opp nyetablerte rutiner. 

   

HMS avvik 
Noe økning i 
HMS avvik 

Det har vært utfordrende å differensiere avvik. Flere avvik har blitt 
registrert under «annet». Vi har gjennomført flere tekniske 
gjennomganger på både kvalitets og HMS avvik. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 113,3  

Andel ansatte heltid ingen endring 
Hver utlysning vurderes innenfor eget handlingsrom. Stillinger skal i 
størst mulig grad utlyses som hele stillinger. 

Gj.snittlig stillingsstørrelse ingen endring  
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18 Funksjonshemmede (1303) 

18.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enhetens resultat for 2017 viser et overforbruk på vel 7,6 mill. Resultatet skyldes i hovedsak 
manglende inntekt for ressurskrevende brukere. Regelverket for refusjon er noe endret i 2017 og 
medfører lavere overføringer fra staten. Dette gir reduserte inntekter i forhold til hva som var lagt til 
grunn for budsjett 2017. Denne beregningen er basert på erfaringer fra tidligere år og på 
rapportering ved 1.tertial. Ingen av delene har slått til, noe som har gått hardt ut over enhetens 
endelige resultat. Budsjettert inntekt var på vel 26 mill. kroner, mens endelig resultat i underkant av 
19 mill. kroner. Enhet Funksjonshemmede er den av enhetene i Helse og Levekår som har flest 
ressurskrevende brukere, og som blir ekstra berørt når det skjer endringer i satser eller settes 
andre betingelser fra staten. 

Grunnet kompliserte brukerbehov og kapasitetsutfordringer har enheten over tid vært nødt til å 
kjøpe tjenester fra andre aktører i markedet. I 2017 brukte enheten 3 mill. kroner utover budsjett på 
kjøp fra private leverandører og kommuner. 

Enheten fikk også et inntektsfrafall på 1,5 mill. kroner grunnet oppsigelse av avtale med Froland. 
For å ta høyde for dette ble Ellengård ved inngangen av 2017 styrket med 1 årsverk. Planlagt 
nedbemanning har vært vanskelig å gjennomføre ettersom antall brukere som benytter seg av 
dagtilbudet i egen kommune er stadig økende og høyere nå enn da Froland benyttet seg av 
tilbudet. 

Transportoppdrag vedtatt i formannskapet i oktober har på bare 2,5 mnd. gitt en merkostnad 
på 57 500 kroner. Helårseffekten av dette vedtaket vil således gi enheten en merkostnad på 
anslagsvis 280 000 kroner i 2018. Tilrettelegging av utvidet tilbud til flere ressurskrevende brukere 
sent på året har medført oppbemanning og overtidsbruk. 

Enheten har videre måttet belaste eget budsjett til innkjøp av personheis, senger, enkelte møbler 
m.m. 

I forbindelse med heltidsprosjektet er flere blitt ansatt i større stillinger, og oppbemanningen 
belastes vikarbudsjettet. Tiltaket har resultert i mindre bruk av vikarer, men realiteten viser likevel 
at lønnskostnadene har økt. Overtidsbruk i enheten er høyere enn tidligere år, og skyldes 
oppbemanning i forbindelse med oppfølging av enkelte ovennevnte brukere, samt beordringer av 
ansatte pga. manglende tilgang på kvalifiserte vikarer m.m. 

For å kompensere for ekstra utgifter er enhetens disposisjonsfond brukt, og det gjenstår nå ikke 
noe i reserve. Dette i tillegg til fokus på stram drift har resultert i at enheten har klart å hente inn 
merforbruket. Dersom vi ser bort fra inntektsreduksjon for ressurskrevende brukere, leverer 
enheten et resultat i balanse. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 164 600 164 636 -36 0,0 % 153 360 

Sum inntekter -30 606 -38 316 7 710 -20,1 % -36 542 

Netto driftsramme enheten 133 994 126 320 7 674 6,1 % 116 818 
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18.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Alle innenfor! Ingen utenfor! Som en naturlig del av oppfølging og tilrettelegging av tilbud til 
brukerne i enheten er det dette året, så vel som tidligere år, lagt vekt på at brukernes interesser blir 
ivaretatt og at det, for de som ønsker det, legges opptil sosial deltakelse og tilhørighet. Noen liker å 
være sammen med likesinnede, mens andre finner sin plass ute sammen med andre. Tidligere ble 
det lagt til rette for felles arrangement i enheten både på nyttårsaften og på sommerstid. 
Sommeren 2017 ble det arrangert ukesopphold og felles arrangement på Hove. Evaluering i 2017 
viser at interessen for disse arrangementene er synkende, og det ble derfor ikke arrangert felles 
feiring på nyttårsaften. 

Gode forløp. Det jobbes hele tiden for å sikre gode overganger mellom skole og dagtilbud, mellom 
hjem og avlastning, mellom sykehus og bolig/avdeling m.fl. Slike overganger er sårbare, og det er 
derfor viktig å fortsatt ha fokus på å gjøre disse så gode som mulig. 

Det gode menneskemøtet. For å lykkes i arbeidet er det viktig å få til en god dialog mellom 
brukere, ansatte og pårørende. Samspillet mellom den ansatte og brukeren er særdeles viktig for 
at brukeren skal kunne oppleve mestring og selvbestemmelse i eget liv. Pårørende er en viktig 
medspiller og ved behov er det arrangert jevnlige møter med pårørende. I noen avdelinger har 
man gjennomført felles møter med pårørende, og i flere avdelinger har man hatt jul- og 
sommerfest hvor pårørende, ansatte og brukere har vært samlet til hyggelig samvær. 

Trygge individer. – Trygge hjem. Ansatte som jobber i boveiledertjenesten skal være seg bevisst 
at de er på jobb i andres hjem, og de skal vise respekt for brukerens ønsker og behov. I både 
bofellesskapene og i institusjonsavdelingene våre jobbes det for at brukerne skal oppleve trygghet 
og trivsel. Det er lagt vekt på at det er brukers hjem, og der brukerne selv ønsker det, har man lagt 
til rette for hyggelige fellesmåltider, sosiale arrangement m.m. 

Kompetanse. Kompetanseheving for ansatte og ledere i enheten tar utgangspunkt i behov 
beskrevet i enhetens kompetanseplan. Medarbeiderne har i år som tidligere år blitt tilbudt 
kompetanseheving både eksternt og internt. Det er lagt til rette for at ansatte har kunnet fullføre 
fagbrev, og flere har tatt videreutdanning i målrettet miljøarbeid i arbeid med brukere med 
utfordrende adferd. Flere har deltatt på samlinger med ulike tema både i regi av Agder 
Arbeidsmiljø, UIA, Fylkesmann og Habiliteringstjenesten. I tilknytning til opplæring i helt spesielle 
syndrom eller andre tilstander hos brukerne, er kompetanseheving løst på ulike måter. Noen av 
personalgruppene har vært på kurs, bl.a. på Frambu, andre har deltatt på seminar via Skype, 
mens andre steder har det vært gjennomført jevnlig veiledning og oppfølging i avdelingen. E-læring 
er tatt i bruk i forbindelse med medikamentopplæring, og tas etter hvert i bruk også på flere andre 
områder. 2 av avdelingslederne er i et lederutdanningsforløp. Det er også i 2017 gitt opplæring og 
veiledning i forbindelse med vold- og trusselproblematikk. Dette utvides og settes ytterligere i 
system i 2018. 

Enheten har forøvrig en målsetting om å ha ressurspersoner innen ulike områder. Dette gjelder 
aldring og helse, kap 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, psykisk helse hos 
utviklingshemmede, seksualitet m.m. Vi er ikke helt i mål med dette enda. Noe er godt etablert, og i 
2017 ble det også gjennomført kveldskurs for pårørende i aldring og helse hos mennesker med 
utviklingshemming. 

Rekruttering. I forbindelse med heltidsprosjektet er flere blitt ansatt i større stillinger, og 
oppbemanningen belastes vikarbudsjettet. Tiltaket har resultert i mindre bruk av vikarer, men 
realiteten viser likevel at lønnskostnadene har økt. Overtidsbruk i enheten er høyere enn tidligere 
år, og skyldes oppbemanning i forbindelse med oppfølging av enkelte ovennevnte brukere, samt 
beordringer av ansatte pga. manglende tilgang på kvalifiserte vikarer m.m. 

Innovasjon. I 2017 har en av lederne sammen med fagkoordinator i enheten startet på 
Velferdsteknologiens ABC. Ved flere anledninger har det i enheten vært aktuelt å vurdere og å ta i 
bruk ulike nye typer varslingssystem, GPS osv. Ut over dette har det i 2017 ikke vært spesielt 
fokus på denne type innovasjon. 
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Faglige mål. Mestring skal være et godt forankret begrep blant alle ansatte i enheten. Målene som 
settes for den enkelte bruker skal ta utgangspunkt i dette. Det skal være utarbeidet tiltaksplaner for 
den enkelte bruker, som både viser mål, delmål og metoder for gjennomføring for å nå målene. 
Planer og tiltak oppdateres jevnlig. 

Avlastning. På bakgrunn av høyesterettsdom vedrørende arbeidstidsordning og avlønning av 
private avlastere med dertil hørende nye retningslinjer fra staten, måtte vi i løpet av høsten 2017 
avklare hvordan Arendal kommune ville håndtere tilbudet om privat avlastning. Saken ble 
behandlet i bystyret i desember der konklusjonen ble at ordningen med avlastning utenfor 
institusjon (privat avlastning) fortsetter som før og tilpasses nye retningslinjer. 

Tidlig i 2017 ble det nedsatt et politisk oppnevnt ad-hoc utvalg, som skulle evaluere tjenestene som 
gis til familier med barn med sammensatte behov. Det ble avsatt 250.000 kroner til kjøp av ekstern 
bistand. Avlastningstilbudene inngår i denne evalueringen, og enheten har således vært delaktig i 
prosessen gjennom høsten. 

På bakgrunn av begge ovennevnte prosesser følges sak om avlastning videre opp i 2018.  

18.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Året 2017 har vært preget av høyt arbeidspress blant lederne som skyldes både utfordringer i 
forbindelse med å tilrettelegge for gode tjenester til enkelte nye og krevende brukere, stort 
lederspenn med oppfølging av mange ansatte og innføring av flere nye datasystemer. 

For å kunne «holde orden i eget hus» har lederne måttet fokusere på administrative oppgaver som 
knytter seg til nytt lønnssystem, nye arbeidstidsbestemmelser med dertil hørende utarbeidelse av 
nye turnuser, opplæring og oppfølging av nytt økonomisystem og oppfølging av ansatte. 
Arbeidsgiverstrategien er tydelig på forventet lojalitet og ligger til grunn for ovennevnte 
prioriteringer. For øvrig er arbeidsgiverstrategiens øvrige innhold godt kjent og forankret blant 
lederne i enheten, og element fra denne hentes naturlig frem og knyttes til tema som tas opp både 
i personalmøter, HMS-utvalg, IA-samtaler m.m. 

Fokus på etikk og etisk refleksjon har i 2017 hatt sin plass både i ledermøter og i personalmøter i 
flere av avdelingene. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Som nevnt over har året 2017 vært preget av streng prioritering av arbeidsoppgavene blant 
lederne. Det betyr også at oppfølgingen av medarbeider- og brukerundersøkelsene ikke er blitt 
prioritert høyest. Noen få avdelingsledere har satt dette på dagsorden i 2017 både i personalmøte 
og i HMS-utvalgsmøte, mens andre har valgt å utsette dette til første halvår 2018. Lederteamet har 
ikke tatt stilling til om, og i tilfellet hvordan, pårørende og brukere skal involveres i resultatet av 
undersøkelsene. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Avdelingslederne følger opp ansatte i avdelingene sine ved å gjennomføre personalmøter, 
medarbeidersamtaler, oppfølging ved sykefravær eller oppfølging der ansatte står i fare for å bli 
sykmeldt. Lederne er imidlertid klare i tilbakemeldingene sine på at det i 2017 har vært lite tid til 
tiltak utover dette. Oppfølging av personalet som er utsatt for Vold og trusler har vært en del av 
etablert rutine i enheten over lang tid. Etter tilsyn fra arbeidstilsynet i 2017 har dette blitt ytterligere 
skjerpet og satt på dagsorden. I 2017 er det gjennomført risikovurderinger og det er identifisert 
større behov for opplæring og oppfølging innen dette temaet enn tidligere. Ansatte som er utsatt 
for Vold og trusler i arbeidet sitt er, og vil bli, ivaretatt gjennom opplæring av ekstern aktør. Målet er 
at ansatte skal kunne bli tryggere i arbeidet sitt. 

I 2017 startet utbedring og utbygging av det fysiske miljøet ved en av avdelingene. Bakgrunnen for 
dette er at det over lengere tid har vært påpekt at de fysiske forhold har vært utilfredsstillende sett i 
forhold til brukerne som er bosatt i huset, og at personalets sikkerhet derfor ikke har vært ivaretatt. 
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Dette ble også påpekt ved tilsyn fra arbeidstilsynet i 2016. Utbyggingen nærmer seg en avslutning 
og vil være klart til bruk i løpet av april-mai 2018. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,5 2,4   

Fravær langtid (%) 5,7 5,7   

Nærvær (%) 91,8 91,9 92,6 92,6 

     

Antall HMS avvik 290 248   

Antall Kvalitets avvik 384 351   

     

Årsverk antall 176,4 170   

Andel ansatte heltid (%)  23,1   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  71,4   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Nærværstallet for 2017 har økt med 
0,1 %, og må således kunne 
defineres som relativt stabilt. 

Sykemeldte følges godt opp av avdelingslederne. 
Det gjennomføres IA-samtaler og det gjøres 
eventuelle tilrettelegginger. Der det er 
hensiktsmessig iverksettes tiltak med Raskere 
frisk. 

   

HMS avvik 

Tallet for HMS avvik er gått noe ned 
siden i fjor. De fleste avvikene er 
registrert under vold og trusler, og 
viser til at ansatte blir slått, lugget, 
klort, sparket eller utsatt for ulike 
former for trusler. 

Det jobbes hele tiden med ulike tiltak for å 
forebygge avvik. Det utarbeides tiltak gjeldende 
for enkelte av brukerne, og enkelte ansatte har fått 
opplæring i forebygging av vold og trusler samt i 
teknikker dersom aktuelle situasjoner oppstår. 
Dersom ansatte har vært utsatt for alvorlige 
episoder tilbys debrifing i regi av Agder 
Arbeidsmiljø. 

Kvalitets avvik 

Tallet her viser også en positiv 
utvikling, men er likevel altfor stort 
ettersom de fleste avvikene knytter 
seg til feil i medikamenthåndtering. 
Andre avvik knytter seg til fall, og 
noen er vold og trusler mellom 
brukere. 

Avvikene blir tatt opp med den det gjelder og/eller 
i personalmøtene. Følges også opp i HMS-
utvalgene. 

   

Årsverk 

Tabellen viser at antall årsverk er 
gått ned fra 2016 til 2017. Dette er 
feil og det er vanskelig å forklare 
hvorfor tallet nå er lavere. Det antas 
at det i tidligere rapporter kanskje er 
registrert både den fast ansatte og 
vikaren ved eksempelvis 
fødselspermisjon. Enheten har i 
2017 ikke redusert i stillingene, men 
har tvert imot økt med flere årsverk. 
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Andel ansatte heltid 

I 2017 ble det satt fokus på å øke 
opp antall heltidsstillinger. Det betyr 
at vi økte opp flere deltidsstillinger til 
100 %, og vi vil fortsette med dette i 
2018. 

Deltidsstillinger er ved utlysning økt til 100 % 
stillinger, og fast ansatte har også fått anledning til 
å øke stillingene sine. Vi jobber for å utvikle flere 
tiltak for å kunne håndtere ytterligere økninger. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
viser 71,4 som vi foreløpig er godt 
fornøyd med. 

Avdelingslederne er seg bevisst sitt ansvar for å 
bidra til heltidsprosjektet og har i 2017 tatt hensyn 
til dette både i forhold til nyansettelser og 
utarbeidelse av nye turnuser. 
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19 Hjemmebaserte tjenester (1304) 

19.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enhetens resultat for 2017 viser et merforbruk på 10,9 mill. Resultat forverret seg vesentlig i siste 
måned hovedsak pga. inntektstap og reduserte statlige refusjoner for ressurskrevende brukere på 
til sammen 4,2 mill. kroner. 

Ut over inntektstap pga. reduserte statlige refusjoner og fritak for egenbetaling for praktisk bistand 
utført av hjemmesykepleien, skyldes budsjettoverskridelsene drift og lønn. Utgifter til medisinske 
forbruksvarer har økt de siste årene og viser et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Oppgjør leasingbiler 
medførte merutgifter på ca. 1,3 mill. kroner. Lønnsjusteringer for fagkoordinatorene og andre 
ansatte som ikke ble kompensert i budsjettet utgjorde ca. 0,8 mill. kroner. Ut over dette var det 
merforbruk på ekstravakter og overtid. 

Det har vært en relativ stor økning i vedtakstimer i hjemmesykepleien gjennom året og økningen 
forklares med at flere bor i eget hjem og i omsorgsbolig lengre enn tidligere. Stadig oftere har det 
vært nødvendig med døgnkontinuerlig fastvakt i hjemmet. Økte tjenestebehov i kombinasjon med 
økt krav til oppfølging gjennom sjekklister i gode pasientforløp og tiltakspakke demens, har medført 
at de fleste avdelinger i hjemmesykepleien og omsorgsboliger har meldt om økende arbeidspress 
og behov for økt bemanning og ekstrahjelp ut over budsjett. Mangelfull sykepleierdekning har vært 
den viktigste årsaken til økt bruk av overtid. 

Med bakgrunn i at enhet hjemmebaserte tjenester over tid har hatt utfordringer med å drive 
tjenestene innenfor vedtatte budsjettrammer, ble det foretatt en ekstern gjennomgang av 
hjemmesykepleien høsten 2017. Rapporten fra PwC etter gjennomgangen har gitt innspill til 
videreutvikling og forbedring innenfor følgende områder; operasjonalisering av måltavlen for 
«Gode pasientforløp», utvikling av et rapporteringsverktøy på økonomi og måleindikatorer for drift, 
prosjektstyring, utarbeidelse av helhetlige og politisk omforente tildelingskriterier for alle tjenester, 
bruk av velfredsteknologi, strategisk bemanningsplanlegging, styringsparametere og forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Anbefalingene i rapport skal følges 
opp i 2018. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 250 931 240 617 10 314 4,3 % 222 858 

Sum inntekter -34 934 -35 557 623 -1,8 % -39 027 

Netto driftsramme enheten 215 997 205 060 10 937 5,3 % 183 831 

19.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Enhetens tjenester 

Følgende tjenesteområder er organisert innenfor enhet hjemmebaserte tjenester; 
hjemmesykepleie, døgnbemannede omsorgsboliger, hjemmehjelp, BPA, dagaktivitetstilbud og 
frivillighetsarbeid. 

Fra januar 2017 har antall avdelinger blitt redusert fra 11 til 7; 1) Hjemmesykepleien Vest, 2) 
Hjemmesykepleien Øst, 3) Hjemmesykepleien Sentrum, 4) Hjemmesykepleien Solhaug, 5) 
Margaretestiftelsen og Plankemyra omsorgsboliger, 6) Hjemmehjelp og BPA, 7) Aktivitetssentre. 

Inkludering – Alle innenfor! Ingen utenfor! 

Enhetens 11 aktivitetssentre og miljøverter i omsorgsboligene har gjennom året hatt mange 
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personer i ulike typer språk - og arbeidspraksis forløp. Samarbeidspartnere har vært Røde kors, 
Kirkens bymisjon, Nav, Durapart og voksenopplæringen. 

Miljøverter har en rolle som frivillighetskontakter i bemannede omsorgsboliger og organiserer, 
følger opp og ivaretar frivillige på egen arbeidsplass. Gjennom samspill med brukere, nærmiljø, 
frivillige, lag og organisasjoner legges det til rette for et tilbud av meningsfulle og tilpassede 
aktiviteter. Et viktig mål er å bidra til tilhørighet og mening for både brukere av tjenestene og 
frivillige hjelpere. 

Prosjektet «Sammen inn i fellesskap og aktivitet» var en følgetjeneste hvor målsettingen å 
forebygge ensomhet hos eldre hjemmeboende. Pilotprosjektet ble ikke videreført fra mars 2017 da 
Helsedirektoratet gav avslag på søknad om videre støtte. I etterkant av prosjektperioden har 
hjemmehjelpstjenesten fortsatt å dele ut informasjon om fellesskap og aktiviteter i møte med nye 
brukere. Det er også delt ut informasjon om Røde kors sitt Kultur venn prosjekt i 
sentrumsområdene. 

Implementering av Gode pasientforløp som arbeidsmetodikk i hjemmesykepleien har bidratt til 
bedre nettverkskartlegging, men det er foreløpig ikke utviklet et system for informasjon om hva 
som finnes av ulike aktiviteter og tilbud i alle nærmiljø. 

Gode Forløp 

Gode pasientforløp er implementert som arbeidsmetodikk i alle avdelingene i hjemmesykepleien i 
løpet av 2017, men implementeringen og bruk av sjekklister varierer mellom avdelingene. 
Sjekklister og rutiner for innkomst, overføringsrapporter og oppfølging i løpet av de første ukene 
har hatt høyest prioritet. Det har vært fokus på oppfølging av de mest sårbare brukergruppene. Det 
er definert konkrete målsettinger for implementeringen av sjekklister og prosedyrer i gode 
pasientforløp og oppfølgingsansvaret for de ulike rollene i avdelingene er tydelig beskrevet i en 
ansvarsmatrise. Elektronisk tavle er tatt i bruk i alle avdelinger fra november 2017 og det 
gjennomføres månedlige målinger. 

I samarbeid med SSA er det satt i gang et arbeid hvor noen utvalgte reinnleggelser gjennomgås 
som grunnlag for å identifisere forbedringstiltak. 

Det Gode Menneskemøtet 

Gjennom sjekklistene i gode pasientforløp sikres en bedre samhandling og kommunikasjon med 
brukeren, og spørsmålet om hva som er viktig for den enkelte i et mestringsperspektiv er kommet 
mer i fokus. 

Alle avdelingene har mestringskontaker som blir fulgt opp gjennom samlinger på Myratunet hver 
6.uke. Mestringskontaktene har hatt fokus på å gi informasjon videre til medarbeiderne i 
personalmøter og gruppemøter og det arbeides kontinuerlig med å motivere og legge til rette for at 
pasienter og fokusbrukere mestrer mest mulig selv. 

Miljøvertene og ansatte på dagaktivitetstilbudene har stort fokus på de gode samtalene, 
brukermedvirkning og forsøker å tilrettelegge for individuelle, tilpassede aktiviteter for den enkelte. 
Tilrettelegging for gode aktiviteter som fremmer opplevelsen av mestring og at den enkelte får 
brukt sine ressurser er et mål miljøverten og aktivitetssentrene jobber mot daglig. 

Trygge Individer Trygge Hjem 

Enheten har gjort flere tiltak for å trygge brukere i eget hjem. I tillegg til implementeringen av 
sjekklister i Gode pasientforløp er «tiltakspakke demens» tatt i bruk som metode for sikre 
forebyggende og riktig innsats for brukere med demenssykdom. Alle avdelingene i 
hjemmesykepleien har tatt metoden i bruk, men foreløpig ikke for alle aktuelle brukere. 

Rollene som tjenesteansvarlig sykepleier og primærkontakt er implementert i alle avdelinger i 
hjemmesykepleien og sikrer bedre kontinuitet i oppfølgingen av brukere. I hjemmehjelpstjenesten 
skal det være færrest mulig og maksimalt 3 ansatte som brukerne mottar tjenester fra. 

Alle avdelingene har fått opplæring i ernæringskartlegging og TILT som observasjonsverktøy og 
har tatt dette i bruk. Målet er bedre forebygging og fange opp endringer hos brukere tidligere. 
Systematisk bruk av ernæringskartlegging har forhindret sykehusinnleggelser. 
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Godt tverrfaglig samarbeid har også vært en viktig faktor. Avdelingene i hjemmesykepleien har hatt 
jevnlige møter med tjenestekontor og ergo/fysioterapeut gjennom året. Ved behov har det blitt 
gjennomført samarbeidsmøter med korttidsavdelingene, demensrådgiverne, kreftkoordinator, 
boveiledertjenesten og pårørende. 

Aktivitetssentrene har i større grad vektlagt helsefremmende og forebyggende aktiviteter i et tettere 
samarbeid med hjemmesykepleien og hatt ernæring og fallforebygging som særlige 
satsningsområder. 

Det har vært arbeidet med nye rutiner for samarbeid med tjenestekontoret ved tildeling av helse- 
og omsorgstjenester med mål om å sikre riktig tjenesteinnsats. Det er i denne sammenhengen 
også utviklet rutiner for bedre styringstall. 

Kompetanse 

Enheten har utarbeidet og fulgt opp kompetansetiltakene i aktivitetsplan for 2017. Hovedfokuset i 
aktivitetsplanen har vært å prioritere kompetanse for å kunne arbeide mer forebyggende, sikre 
gode forløp og behandle pasienter med større og mer komplisert behov for hjelp. 

Enheten har begynt arbeidet med å kartlegge kompetanse, men har foreløpig ikke lagt en konkret 
plan for kompetansemobilisering på tvers av avdelingene. 

Rekruttering 

Enheten har arbeidet med å rekruttere flere sykepleiere og vernepleiere. Da det har vært økende 
utfordringer med å rekruttere til disse stillingene har enheten mot slutten av året innledet et 
samarbeid med NAV. Det har også vært lyst ut 100 % stillinger. 

Oppfølgingen av sykepleierstudentene er blitt bedre og flere studenter som har vært i praksis har 
søkt fast stilling i hjemmesykepleien. 

Prosjekt Gledesspreder ungdom, sommerjobb til ungdom mellom 16-18 år, er et tiltak som 
forventes å bidra til at flere unge mennesker ønsker å utdanne seg og jobbe innen helsesektoren. 

Innovasjon 

Ny struktur i hjemmesykepleien ble implementert i januar 2017. Parallelt med at antall avdelinger 
ble redusert fra 11 til 7 ble det ansatt 1 fagutvikler og 10 fagkoordinatorer. 

Mange ansatte i vikarpool har søkt og fått fast stilling i de ulike sonene i hjemmesykepleien. 
Enheten har derfor arbeidet med å bemanne opp igjen vikarpool mot slutten av året.  

19.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har ønsket å videreutvikle helsefremmende ledelse og samhandling som handler om å se 
mennesker - om å motivere, inspirere og å legge til rette for å oppnå resultater sammen. Som tiltak 
har kommunikasjonstrappa, feedback, den gode teamopplevelsen, samt medarbeiderskap og 
ledelse vært tema i samlinger og møter med avdelingsledere og fagkoordinatorer. 
Avdelingslederne har begynt på videreutdanning i ledelse og også deltatt i ledersamlinger for å 
styrke bevisstheten om hva det vil si å være leder i Arendal kommune. 

Et viktig tiltak for å ruste hjemmebaserte tjenester til å møte fremtidige utfordringer var å 
implementere en ny og mer hensiktsmessig organisering av tjenestene fra januar 2017. Enheten 
startet en prosess mot slutten av året for å evaluere roller og arbeidsoppgaver til fagkoordinator 
som grunnlag for å vurdere endringer. 

Enheten har deltatt i heltidsprosjektet med 2 pilotavdelinger og dette har vært et positivt og viktig 
utviklingsarbeid høsten 2017. 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Bruker- og pårørendeundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Resultatene er generelt gode, 
men noen forbedringsområder skal følges opp i 2018. Enhetens viktigste oppfølging ligger i å 
jobbe videre med å forbedre samarbeid med brukere og pårørende, først og fremst gjennom gode 
pasientforløp og tiltakspakke demens. 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ble også kjent mot slutten av året og skal følges opp i 
2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS mål og tiltak er fulgt opp i avdelingene og gjennom de lokale HMS- og kvalitetsutvalgene. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,6 2,9  2 

Fravær langtid (%) 9,3 7,3  8 

Nærvær (%) 88,1 89,9 92,6 90 

     

Antall HMS avvik 232 286   

Antall Kvalitets avvik 662 791   

     

Årsverk antall 243,5 257,8   

Andel ansatte heltid (%)  18,2   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  71   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 

Sammenlignet med 2016 er både korttids- 
og langtidsfraværet redusert og lå tett på 
enhetens målsetting. Tallene varierer 
imidlertid mellom avdelingene. 

Alle avdelinger har arbeidet med å øke 
nærværet og avdelinger med spesielt lavt 
nærvær har gjort særlige tiltak. Sykemeldte 
følges opp iht. IA-avtalen og flere har fått 
tilbud om tilrettelegging og bistand fra 
«Raskere frisk». 

   

HMS avvik 
Antall avvik har økt og tolkes som et utrykk 
for en bedre meldekultur. 

Oppfølging og lukking av avvik. 

Kvalitets avvik 
Antall avvik har økt og tolkes som et utrykk 
for en bedre meldekultur. 

Oppfølging og lukking av avvik. 

   

Årsverk 
Antall årsverk har økt som følge av styrking 
av budsjettet for 2017. 

Styrket bemanning i hjemmesykepleien. 

Andel ansatte heltid Uendret 
Enheten har høsten 2017 deltatt i 
heltidsprosjektet med to pilotavdelinger. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Uendret 
Enheten har høsten 2017 deltatt i 
heltidsprosjektet med to pilotavdelinger. 
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20 Institusjoner (1305) 

20.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enhetens resultat for 2017 viser et overforbruk på vel 13,9 mill. Det økonomiske bildet preges av 
press mot langtidsplasser i flere institusjonsavdelinger, men hovedårsak til merforbruk er på 
driftsutgifter og inntektstap. Særlig refusjoner fra Staten, NAV og tapte salgsinntekter utgjør store 
avvik hvor inntektstapet på tilsammen 10 mill. kroner. Andre driftsposter som sprekker 
budsjettmessig er utgifter til matvarer og medisinske forbruksvarer, dette er budsjettposter som 
ikke er prisregulert siste 10 år. 

Når det etter sommeren ble klart at lønnsposter kom til å sprekke, ble tiltak for å redusere tapet 
iverksatt. Hovedsakelig bruk av lærlinger, strenger praksis for bruk av overtid og reduksjoner på 
medisinske forbruksvarer. Effekten var ikke tilstrekkelig til å snu bildet, spesielt fordi sykefraværet i 
enkelte avdelinger var høyt og flere avdelinger fikk i tillegg svært krevende pasienter. Det betød 
nye økonomiske utfordringer på bemanningssiden utover høsten. 

Når en sammenhengende gjennom året har hatt en tydelig endring i pasientbelegget, hvor 
krevende adferd har måttet bli håndtert utenfor forsterket avdeling grunnet plassmangel, så blir det 
utslag på ekstrahjelp- og overtidsbudsjettet betydelig. I tillegg har bemanningssituasjonen ved 
Solhaug BOS vært svært krevende med for lav pleiefaktor i forhold til belegget. Samtlige 
avdelinger melder om en merkbar endring i belegget fra tidligere år, 2017 er et år hvor alle 
avdelinger har hatt utfordringer med å ta imot pasienter som krever mye ressurser i perioder. 

En annen utfordring er at det er budsjettert forskjellig i forhold til inntekter på oppholdsbetaling. 
Noe som gir utfordringer enkelte steder. Brukerbetalinger ved langtidsopphold påvirkes av den 
enkelte beboer inntekt og vil være variabel. 

Enhetens resultat blir også påvirket av beslutninger foretatt av Arendal Eiendom KF i forhold til 
blant annet renovering av Solhaug BOS, både fellesarealer og pasientrom. Det har gjennom hele 
året vært 3 pasientrom som har stått tomme grunnet oppussing. Et annet eksempel på 
beslutninger som ligger utenfor enheten som ikke kompenseres i budsjetter, er omlegging av TV-
system på institusjonene som har medført en ekstra kostnad på oppgradering av TV-apparater og 
økte abonnementsavgifter. Videre er det gjort en beregning av kostnader knyttet til konflikten 
mellom NSF og kommunen knyttet til ekstra helgearbeid med ca. 500.000 kroner i overtid/ekstra 
innleie.  

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 298 162 288 717 9 446 3,3 % 282 609 

Sum inntekter -102 344 -106 833 4 489 -4,2 % -110 692 

Netto driftsramme enheten 195 818 181 884 13 934 7,7 % 171 917 

20.2 Satsingsområder 

Tjenester 

I enheten inngår følgende tjenestesteder: 

Plankemyra BOS (67 plasser), Røed BOS (34), Saltrød BOS (34), Nyskogen BOS (35), Færvik 
BOS (31), Solhaug BOS (45), Tromøy Bokollektiv (27), Elim Bokollektiv (16), 2 vaskerier, Røed 
produksjonskjøkken og alle kafeer og mottakskjøkken tilknyttet bo- og omsorgssentrene. Vitenbiten 
kafé. 

Vi jobber etter filosofien om at «Beboeren skal være i sentrum og gis et verdig liv og en fredfull 
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avslutning når behandling ikke lenger er mulig. Stedet skal oppleves som et hjem for beboerne, der 
den enkeltes ressurser og rest-funksjoner skal opprettholdes lengst mulig i et aktivt og tilrettelagt 
miljø». 

De fleste brukere som får plass i sykehjem er geriatriske pasienter og har fellestrekk som høy 
alder, aldersforandringer, kroniske sykdommer, mange sykdommer samtidig, mange medisiner, 
sviktende egenomsorg. 

I enheten inngår det også flere differensierte tilbud og spesialavdelinger for å møte brukernes 
individuelle behov og gi en målrettet og forsvarlig behandlings- og omsorgstjeneste. Spesialtilbud 
er bokollektiv for personer med demens, skjermede avdelinger for personer med demens, 
forsterket avdeling for personer utfordrende adferd, lindrende avdeling for personer i livets siste 
fase/kroniske lidelser med omfattende behov, avdeling for yngre brukere med neurologiske lidelser 
(i hovedsak). I tillegg til disse er det flest institusjonsplasser for personer med omfattende behov for 
pleie og omsorg pga. alderssvekkelse og/eller sykdom. 

Satsingsområder er faglig begrunnet. Pågående prosesser med Livsgledesertifisering, TILT, kost 
og ernæring og demensomsorg har alle utgangspunkt i å forbedre det faglig tilbudet i tjenesten. I 
tillegg er det foreslått å inkludere enhetens tjenester i prosjektet «Gode pasientforløp». Det 
arbeides i tillegg med å planlegge nytt kjøkken og vaskeri. 

Enheten har en målsetting å iverksette kvalitetsmålinger og jobbe systematisk med 
kvalitetsforbedrende tiltak i tråd med kommunens vedtatte policy. I tillegg er det behov for å jobbe 
mer systematisk med fag på tvers av enhetens avdelinger. Det vurderes å utvide ordning med 
fagnettverk og tilsette fagutvikler fra 2018. 

Enheten skal videreføre arbeidet med å etablere studiesirkler og gjennomføre flere 
kompetansehevende tiltak for å møte fremtidens utfordringer og for å møte retningslinjene som 
ligger i Livsglede for Eldre (sertifiseringsarbeidet). 

Beskrivelse av enhetens satsingsområder for 2017: 

TILT:  

Ansatte har i 2017 brukt verktøyet TILT som står for «Tidlig identifisering av livstruende tilstander». 
TILT er et hjelpemiddel til å bedømme den voksne pasients vitale funksjoner og brukes av ansatte 
for å identifisere potensielle risikopasienter. 

Livsglede for eldre – aktiv omsorg:  

Mestring skal legges til grunn i all planlegging og aktivitet og i enhet Institusjon er 
Livsgledearbeidet et virkemiddel. Kriteriene i livsgledekonseptet medvirker til medborgerskap, 
samspill med brukere, pårørende og nærmiljø/frivillige og tilhørighet. 

I 2017 har Saltrød BOS gjennomført et betydelig arbeid for å bli klar til sertifisering. Arbeidet har 
vært positivt og utviklende for personalet og pasienter har nå fått et mer individuell tilrettelagt pleie 
og omsorgstilbud. 

Demensomsorg:  

I takt med økende eldrebefolkning øker også forekomsten av personer med demens. I sen fase av 
sykdommen er de fleste i behov for tilrettelagt boform og det er i enheten 3 boformer for personer 
med demens, bokollektiv, skjermet avdeling og forsterket avdeling for personer med utfordrende 
adferd. I sistnevnte avdeling er det også andre diagnosegrupper som får plass. Ansatte på disse 
avdelingene skal være oppdatert på faglige spørsmål og aktuelt lovverk. Ansatte på forsterket 
avdeling har et særskilt ansvar for veiledning til andre avdelinger og skal er ressurspersoner på 
fagområdet. 

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 
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omorganiseringen fått alle rutiner på plass og yter god service overfor sine kunder. Det vaskes 
årlig ca. 450 tonn 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, og logistikken er av den grunn ikke 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. Ny løsning for kjøkken og vaskeri er 
under utredning. 

Opprettelse av 14 korttidsplasser på Solhaug: 

Opprettelse av korttidsplasser i juni 2017 er gjennomført, korttidsplassene var i normal drift mot 
slutten av året. Ettersom det er plassmangel og beboere ved Solhaug hadde behov for 
langtidsplasser for å frigjøre korttidsplassene, tok dette noe lengre tid enn først antatt. Det var også 
utfordrende på bemanningssiden med økt fravær og pasienter som venter på høyere omsorgsnivå. 
Situasjonen bedret seg mot slutten av året. Vedtaket om å avslutte drift i 5. etg. og samle 
bemanning og samle bemanningen i 6. etg. har vært vanskelig å forberede i 2017 grunnet press 
mot institusjonsplasser generelt i kommunen. 

Andre prosjekter som enheten er sterkt involvert i 

Bystyret har fattet vedtak om at det skal etableres heltidssykehjem i Arendal Kommune. Arbeidene 
med å planlegge dette starter i 2018. Etablering av Bemanningsenhet i Arendal Kommune er også 
besluttet i 2017, Enhet institusjon og Koordinerende enhet er sterkt involvert i dette arbeidet. I 
tillegg er det besluttet at ressursstyringssystemet RS skal evalueres i samarbeid med Froland og 
Grimstad Kommune, med sterk involvering av enheten. Alle tre prosjektene skal gjennomføres for 
å gjøre ressursstyring og rekruttering bedre, samt å gi mulighet for avdelingsleder å møte 
fremtidens utfordringer på rekruttering til heltidsstillinger. 

20.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten deltar i heltidsprosjektet med 3 pilotavdelinger. Arbeidet startet på sensommeren og er et 
positivt og viktig arbeid høsten 2017. 

Enheten har et bevisst forhold til samfunnsoppdraget om å skape gode og inkluderende 
arbeidsplasser med mangfold, både i forhold til kjønn, integrering og personer med ulik seksuell 
legning og behov for integrering. 

Ledergruppen har møter hver 14. dag, der en tar opp driftsmessige saker, gir gjensidig informasjon 
og orienteringer, avklaringer m.m. I tillegg til dette har ledergruppen 4 årlige heldagssamlinger. 
Tema der er basert på behov fra lederne i forhold til de utfordringene og de utviklingsområdene 
man står overfor. 

Det er videre et fokus på økt nærvær, at arbeidsplassene skal være reelt inkluderende og bidra til 
at ansatte kan stå i jobb selv om det er perioder i livet med sviktende helse. 

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

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Bruker- og pårørendeundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Resultatene er jevnt gode, men 
noen forbedringsområder er identifisert og blir fulgt opp videre. Medarbeiderundersøkelsen ble 
gjort kjent i slutten av desember og vil bli arbeidet med i 2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

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

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,2 2,4   

Fravær langtid (%) 7,6 7,5   

Nærvær (%) 90,2 90,5 92,6 93,5 

     

Antall HMS avvik 214 379   

Antall Kvalitets avvik 771 1165   

     

Årsverk antall 308,5 307,8   

Andel ansatte heltid (%)  17,8   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  67,5   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 

Det er en positiv trend i forhold til fravær i 
flere avdelinger, men det er også høyt 
fravær i andre. Samlet er fraværet 
synkende for enheten. 

Arbeid gjennom HMS-utvalgene og tett 
oppfølging av ledere. 

   

HMS avvik 

Det er forbedringer i meldekultur noe som 
gir utslag i et større antall avvik. Avdelinger 
som tidligere har meldt svært få avvik 
melder nå avvik. Det er grunn til å tro at det 
fortsatt er en betydelig underrapportering. 

Fortsatt fokus på avvikssystemet og 
raskere tilbakemelding til den som melder. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Ingen kommentar.  

Andel ansatte heltid Uendret 

Enheten har hatt 3 avdelinger med som 
pilot i prosjektet Heltidskultur. Arbeidet har 
vært interessant og utfordrende. Det er 
vedtatt at enheten skal etablere et 
heltidssykehjem. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Uendret 
Arbeidet med å nå kommunens målsetting 
har startet. Det er forventet en dreining mot 
å nå målsettingen de neste årene. 
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21 N AV Arendal (1 306)

21.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme
Arbeidsledigheten nådde sin topp i 2016 etter offshore krise etc. Fra høsten 2016 og gjennom hele
2017 har ledigheten sunket. Arendal kommune har fortsatt høy ledighet i forhold til landet, men
bedriftsundersøkelsen og Næringsbarometeret peker på økende op timisme i næringslivet og hos
arbeidsgivere for øvrig. 2017 har også vært preget av et stort antall flyktninger som skal bosettes
etter a s ylkrisen i 2015. Arendal tok imot 118 flyktninger i 2017 noe som er det høyeste som er
bosatt sammen med 2016 hvor det ble bosatt 115. For NAV betyr det at man har jobbet tett opp
mot bedrifter og virksomheter for å rekruttere inn arbeidskraft. NAV får positive tilbakemeldinger fra
Næringslivet på den servicen som blir gitt.

Levekårsutfordringene i regionen er vel kjent, men når behovet for arbeidskraft er stort gir det også
muligheter for de med lav kompetanse og eventuelt nedsatt arbeidsevne. Vurderingene rundt
uføretrygd er underlagt streng kvalitetskontroll og helseerklæringer fra spesialisthelsetjenesten.

NAV - Arendal sitt budsjett er utfordrende å styre. Dette har sin bakgrunn i at det i stor grad er
påvirket av konjunkturendringer og ytre faktorer. I 2017 har ledigheten vært synkende, og har
stabilisert seg på et lavere nivå enn fryktet. Mange næringer går bedre som o ffshore relatert og
eksportrettet industri som er i bedring etter noen krevende år. Entreprenørbransjen, offentlig sektor
og skole har stor etterspørsel etter arbeidskraft. Landet har også etterspørsel etter arbeidskraft og
ledigheten er lav med unntak av Sør - Vestlandet .

Sosialhjelpsutbetalingene gikk noe ned i 2017. Hovedårsakene til dette er utvikling av tjenestene
og overgang til mer tett oppfølging (Supported employment), samt at man får drahjelp fra et bedret
arbeidsmarked. Raskere overgang til stat lige tiltak og i noen grad også til arbeid og utdanning og
flere brukere gikk på statlige tiltak.

Det har vært god økonomistyring gjennom hele året og årsaken til det lille merforbruket på 218 784
kroner ligger på at noen utgifter kom inn etter fondsavsetn inger, utover dette hadde enheten levert
i balanse.

i 1000 kr

Økonomi Regnskap Reg.
budsjett

Avvik 2017 Regnskap

2017 2017 i kr i % 2016

Sum utgifter 187 889 163 187 24 702 15,1 % 181 864

Sum inntekter - 110 065 - 85 582 - 24 484 28,6 % - 109 622

Netto driftsramme enheten 77 824 77 605 219 0,3 % 72 242
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21 .2 Satsingsområder

Tjenester

Levekår

Det meste av NAV sin virksomhet dreier seg om levekår, og få mennesker inn i positive aktiviteter
som arbeid og utdanning. Mye av det forebyggende arbeidet ligger i andre enheter i kommunen
som helse og omsorg og oppvekst. NAV samarbeider tett med disse, o g samarbeidet og
integrasjonen er økende som følge av kommunens store satsing på området.

For å løse levekårsutfordringene er aktiv næringsutvikling vesentlig. NAV er aktiv i forhold til å bistå
bedrifter med oppbemanning, nedbemanning og omstillingsproses ser. Når det gjelder
nyetableringer og vekst samarbeider NAV tett med etablerersenteret og kommunens
næringsavdeling. Det er stor aktivitet rundt nyetableringer noe som kan være positivt for regionen
på sikt. Sosialt Entreprenørskap er et område innenfor d ette feltet som er svært interessant.

Sosialhjelp

Sosialhjelp er samfunnets siste sikkerhetsnett. Det medfører at alt annet skal være prøvd først.
Mange av de som mottar sosialhjelp er i aktivitet. Mange av disse utløser midler til livsopphold som
arbeidsa vklaringspenger, dagpenger, sykelønn etc. Noen av disse er ikke tilstrekkelige til å dekke
dagens prisnivå f. eks i forhold til boutgifter. Det er primært de høye boutgiftene som medfører at
mange trenger supplerende sosialhjelp på toppen av en statlig yte lse. Disse er heldigvis redusert
en del. Dette har blant annet med at de desentraliserte asylmottakene er nedlagt.

NAV Arendal stiller aktivitetskrav til alle sine brukere. Utfordringen for en stor kommune er å drifte
selve aktiviteten. Aktivitet ute i arb eidslivet krever tett oppfølging for å resultere i arbeid. Enheten
øker graden av tett oppfølging parallelt med at vi frigjør ressurser jf. digitalisering. NAV Arendal har
et godt samarbeid med sosiale entreprenørers som Gateentreprenørene til Kirkens Bymi sjon. I
tillegg har vi et nært samarbeid med Durapart og Proflex.

Flyktninger

NAV Arendal har bosatt 118 flyktninger i 2017. Kommunen mottar det volumet som IMDI anmoder
om. I 2017 har kommunen jobbet med å bedre det helhetlige arbeidet rundt flyktninger. Kommunen
er med i KS sitt program rundt inkludering og det er ansatt Inkluderingskoordin a tor. De mest
aktuelle enhetene som NAV, Arendal Voksenopplæring og oppvekst har ukentlige møter rundt
temaet.

Introduksjonsprogrammet har hatt stor aktivitet som følge av økt bosetting. Her jobbes det aktivt
med norskopplæring og aktiviteter som skal føre til arbeid. På dette området jobbes det tett opp
mot Arendal Voksenopplæring. Overgangen til arbeid og utdanning i etterkant av
Introduksjonsprogrammet er god i forhol d til sammenlignbare kommuner. Det er spesielt gledelig at
antall på sosialhjelp er svært lav og at bruken av NAV sitt virkemiddelapparat er god.

Antall bosatte innenfor 5 år uten familiegjenforente ( ca. 530 med fam. gjen.)
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Ungdom 

NAV har flere satsinger rundt ungdom. I tillegg til å være en aktiv partner opp mot videregående 
skole for de som faller fra sammen med kommunens satsing på lærlinger og tettere oppfølging av 
de som trenger det mest. NAV Arendal og Froland har i samarbeid med Fylkeskommunen og Sam 
Eyde Videregående skole prosjektet «NAV i Videregående skole». Dette prosjektet er en del av en 
nasjonal satsing for å forebygge frafall. «Jobbstrategien» retter seg mot unge med nedsatt 
arbeidsevne under 30 år som har vært hos NAV i mer enn 12 måneder. Jobbstrategien er en 
nasjonal satsing. NAV Arendal har spesielt fokus på ungdom og et eget team som jobber med 
dette. 

Rus og psykisk helse 

Arendal kommune og NAV Arendal har forbedret arbeidet med rusavhengige vesentlig siden 2015. 
NAV har etablert en ruskonsulent og man har fått fagansvarlige for rus i de fleste team. Statens 
Helsetilsyn gjennomførte tilsyn med Kommunens rusarbeid høsten 2015 og konkluderte med at de 
ikke ønsket å gi hverken avvik eller merknader. Helseforetaket har ansvaret for rusbehandling. Det 
er fortsatt lang og til dels økende ventetid på behandling. Dette er bekymringsfullt. En konsekvens 
av dette er at enheten må dekke institusjonsopphold i påvente av plass via SSHF. NAV har i snitt 
hatt 5 brukere i private institusjoner i 2017. Dette utfordrer enhetens økonomiske rammer. NAV er 
med i Prosjekt Ettervern og Overdoseprosjektet. 

21.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

NAV har en årlig medarbeiderundersøkelse «Human Kapital Index» Denne viser gode resultater, 
men disse varierer noe internt mellom avdelingene. Det arbeides aktivt med tiltak i etterkant av 
undersøkelsen slik at man kan forbedre disse ved systematisk arbeid. Enheten hadde som mål å 
score over en indeks på 24 noe man har gjort i 2015, 2016 og 2017. 

NAV har årlig brukerundersøkelser som viser en årlig forbedring nasjonalt, og for NAV Arendal sin 
del en god forbedring de siste årene. 

 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Systematisk HMS-arbeid i enheten 

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

Det er jevnlig utagerende situasjoner ved NAV Arendal. Det er jobbet mye med sikkerheten. Det 
har ikke vært noen hendelse med fysisk vold, men en trussel som medførte evakuering av 
kontoret. I tillegg har det vært 18 andre hendelser som veiledere har følt truende. Alle hendelser er 
håndtert og lukket. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2 2,4  1,5 

Fravær langtid (%) 7,8 3,7  5 

Nærvær (%) 90,2 93,9 92,6 93,5 

     

Antall HMS avvik 22 36 2000 25 

Antall Kvalitets avvik 3 2 2000 5 

     

Årsverk antall 56,8 56,8   

Andel ansatte heltid (%) 94 % 95 %   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 92 % 93 %   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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22 Østre Agder krisesenter (1307) 

22.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Overskudd 2017 var på 374 000 som er avsatt på bundne fond. Overskuddet skyldes 
mindreforbruk på enkelte driftsposter, samt sykepengerefusjon fra Nav. Inntekt på sykepenger har 
vært større enn medgåtte utgifter til sykevikarer. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 10 587 10 446 142 1,4 % 10 198 

Sum inntekter -5 756 -5 625 -131 2,3 % -5 951 

Netto driftsramme enheten 4 831 4 821 11 0,2 % 4 247 

22.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Visjon for Østre Agder krisesenter er: «Sammen for en framtid uten vold». 

For enheten er det en kontinuerlig prioritert oppgave å kvalitetssikre støtte, veiledning og vurdering 
av mottak og avslutning, for hver enkelt person som mottar tjenesten. 

Gjennom året har brukers mestring og eget handlingsrom i og utenfor krisesenteret vært tema i 
bruker- og personalmøter. Brukerne har vært medvirkende i utviklingen av sin handlingsplan. 
Veiledningen som tilbys på krisesenteret har en reflekterende form, for å få til høy grad av 
medvirkning til å finne gode løsninger og fatte beslutninger. 

Aktivitet  2016 2017 

Dagbrukere (oppmøter) 164 185 

Antall voksne på opphold 47 (4 menn) 45 (3 menn) 

Antall barn på opphold 34 41 

Overnattingsdøgn voksne 1345 1129 

Overnattingsdøgn barn 573 1240 

 

Økning av antall barn på opphold har sammenheng med flere barn pr. familie. Økning på 
overnattingsdøgn for barn har sammenheng med noen store familier som hadde forholdsvis lange 
opphold. 

Kompetanse 

2 ansatte (barnefaglig ansvar) startet høst 2017 på ICDP veiledning (International Child 
Development Program) og denne avsluttes våren 2018. Veiledningen er spesielt tilrettelagt for 
krisesenter. Kravet for å bli sertifisert som veileder er i tillegg til kursmodulene, å gjennomføre 8 
gruppeveiledninger med brukere (tidligere brukere) av tjenesten. Disse har blitt tilrettelagt og 
gjennomført på krisesenteret. Personalressursen økte med 0,5 årsverk fom 01.07.2017 og ble 
tillagt barnefaglig ressurs. 

3 ansatte har fullført 2 dagers kurs RVTS i traumebevissthet og traumeforståelse. Alle ansatte har 
nå fullført kurs. 

Samtaleteknikk og metode: «Motiverende intervju» i regi av Borgestadklinikken ble avtalt i 2017 og 
gjennomføres med 3 interne fagdager vår 2018. 
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Ansatte har deltatt i aktuelle kurs og opplæring i krisesenterets tematikk og utfordringer som har 
vært tilbudt fra bl.a. RVTS, Krisesentersekretariatet, Bufdir og Fylkesmannen i Aust- og Vest 
Agder. 

Leder og 1 miljøterapeut fra enheten har deltatt i utvikling av fagveileder for krisesentre, i regi av 
Bufdir. 

Samarbeid 

I løpet av 2017 har det vært gjennomført samarbeidsmøter med: 

 Nav-ledere/kontaktpersoner i samarbeidskommunene 
 Ledere /kontaktpersoner i barneverntjenestene i samarbeidskommunene 
 Helsestasjonen Arendal kommune-alle helsesøstrene  
 Leder for Forebyggende tjenester for barn, unge og familier i Arendal kommune 
 Familiekontoret Agder 

Samarbeidsmøtet med politiets kontaktpersoner har blitt utsatt til vår 2018. 

Det er opprettet kontaktpersoner i Nav og barneverntjenestene hvor intensjonen er å ivareta tettere 
og mer effektiv framdrift i den enkelte brukers sak og felles evaluering av aktuelle og kompliserte 
saker. 

Krisesenteret har vært deltakende i Arbeidsverksteder med formål å forankre modell for tverrfaglig 
samhandling i Arendal kommune. 

Krisesenteret deltar i prosjektgruppen som utarbeider ny handlingsplan for vold i nære relasjoner. 
Arbeidet startet i 2017. 

Krisesentertilbud til menn og barn 

Krisesentertilbudet til menn og menn som har med barn er utbedret, men tilfredsstiller likevel ikke 
kravet om universell utforming og er ikke likestilt med det som tilbys kvinner og barn. Det er 
utarbeidet nye rutiner for tjenesteoppfølgingen og aktiviteter innendørs og ute til målgruppen, men 
med lokasjon i 4.etg. med kun trappeadkomst er det ikke mulig å tilfredsstille lovens krav. Tilbudet 
er i ca. 10 min. kjøreavstand fra personalbasen i krisesentertilbudet for kvinner og barn og 
personaltilgjengeligheten er dermed begrenset til telefonkontakt store deler av døgnet. Dette er 
spesielt sårbart på natt hvor det kun er 1 ansatt tilstede som er stasjonert i tilbud for kvinner og 
barn. Nattevakt kan ikke forlate bygget utenat Securitas er rekvirert. 

I virksomhetsplanen for 2017 skisseres behovet for et samlokalisert tilbud, med adskilt inngang for 
kvinner og menn. Flere og flere krisesenter tilstreber denne modellen. Et forslag er å utvide bygget 
som gir tilbud til kvinner og barn. Løsningen vil sikre et kvalitativt bedre tilbud for menn og menn 
som kommer med sine barn, enn dagens ordning. Personalressursen kan utnyttes mer effektivt, 
slik at tettere oppfølging og brukermedvirkning styrkes.  

22.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien: 

 utleveres og gjennomgås med alle nytilsatte. 
 utgangspunkt for medarbeidersamtaler 
 utgangspunkt i alle interne fagdager- 

Ansatte i enheten har hatt refleksjoner rundt forventninger og hva det betyr i vår arbeidsdag.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen (MU) 2017 har ikke blitt fulgt opp så langt. Enheten har 
hatt 1 personalmøte i 2018 og resultatet vil bli lagt fram og bearbeidet i løpet av våren. 
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Fokusområdene fra MU 2015 «Mestringsklima» og «Mestringsledelse», i tillegg til aktivitetsplan på 
kompetanse i enheten, har vært førende for utviklingen av medarbeidere i enheten. 

Kompetanse: evner, ferdigheter og kunnskap har vært sentralt tema for refleksjon og tiltak i 
medarbeidersamtaler i 2017. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enhetens HMS virksomhetsplan 2017: 

Redusere sykefraværet - sykefraværet har vært fulgt opp etter gjeldende retningslinjer. Leder har 
hatt tett kontakt med sykemeldte. Nærvær/fravær er fast punkt i personalmøtene. Sykefraværet er 
sterkt redusert. 

Forbedre sikkerheten-Det er gjort avtale om tilkalling av Securitas som sikrer ansatte ved 
risikoutsatte situasjoner. Aktuell situasjon kan være inntak på natt, hvor det kun er 1 ansatt tilstede. 

Ansatte skal oppleve trivsel, utvikling og mestring på jobben-Tilby kompetansepåfyll til alle 
ansatte i enheten. Det er fokus på kurs- og opplæringsaktiviteten gjennom året og at den 
synliggjøres. Delekulturen mellom ansatte er utviklet gjennom tydelige forventninger til alle om å 
bidra til egne og kollegers mestring. Kontinuerlig forbedring av rutiner. Tett oppfølging ved fravær. 
Trivselskomité har ansvar for sosiale treff utenom arbeidstid. 

Ansatte bruker avvikssystemet- Alle ansatte gjøres kontinuerlig kjent med aktuelle 
avviksmeldinger og håndteringen av disse. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? 04.05.2017 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,7 0,7  2,5 

Fravær langtid (%) 24,8 7,7  7,5 

Nærvær (%) 72,5 91,6 92,6 90,0 

     

Antall HMS avvik 13 8  8 

Antall Kvalitets avvik 12 20  10 

     

Årsverk antall 9,1 9,6  9,6 

Andel ansatte heltid (%)  42,9   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  68,6   
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær Redusert sykefravær Tett oppfølging. 

   

HMS avvik Reduksjon 
Økt fokus i 2017 på kvalitetsavvik kan ha påvirket 
reduksjonen på HMS avvik. 

Kvalitets avvik 

Økning totalt på innmeldte avvik. 
Avvikene gjelder i hovedsak: 
-brudd i telefonforbindelse  
-verandadør, evt. vinduer som 
ikke låses etter bruk 

Fokus i 2016 på hva som innebærer kvalitetsavvik i 
enheten. 
Ved brudd i telefonforbindelse(gjelder fasttelefonen) 
kontaktes IKT Agder umiddelbart. Det jobbes med å 
utbedre feilen og som midlertidig løsning benyttes 
mobiltelefonen. 
Er lagt inn som fast punkt i ukentlig beboermøte. 
Beboere trenger stadig påminnelse om at dette er 
viktige sikkerhetstiltak. 

   

Årsverk Økning 0,5 årsverk 
Fondsmidler har dekket kostnadene fom 01.07.2017. 
Inn i drift fom 01.01.2018. 

Andel ansatte heltid Ingen endring  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Ingen endring  
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23 Legevakten (1308) 

23.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Legevakten har drevet stramt hele året, men melder om et underskudd på totalt 694.000 kroner, 
hvorav Arendals andel utgjør 326.000 kroner. Hovedårsaken er økte nødnettkostnader, noe som 
ble meldt til alle kommuner i februar 2017. En annen utfordring har vært kostnader til dekking av 
legers sykefravær på natt. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 33 927 30 437 3 490 11,5 % 28 213 

Sum inntekter -21 689 -18 524 -3 164 17,1 % -18 041 

Netto driftsramme enheten 12 239 11 913 326 2,7 % 10 172 

23.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Enhetens tjenester 

Legevakten i Arendal er sikkerhetsnettet for alle innbyggere i Arendal og de ni andre 
samarbeidskommunene i Aust-Agder og Telemark. Legevakten har i tillegg telefonformidling for 
Valle, Bykle, Evje, Hornnes og Bygland kommuner. 
Legevakten dekker stadig flere innbyggere, tall fra 3.kvartal 2017 (tall fra SSB) viser at det var 
95 543 i ordinær legevakt, og 7 042 på telefonformidling, totalt 102 585 innbyggere. 

Totalt antall henvendelser i 2017 var 48 454 hvorav 24 549 endte som konsultasjon med lege. 
Antall sykebesøk var 2 341.Tilsvarende tall for 2016 var 44 805, 24 503 og 2 184. Dette tilsvarer 
en økning på vel 8 % i antall henvendelser. 

Antall klager mottatt i 2017 var 11, der 2 kom via Fylkeslegen. Tilsvarende tall for 2016 var 14 og 
4. 

Økt antall innbyggere, økt antall henvendelser og mer utfordrende sykdomstilstander og 
pasientgrupper har ført til at presset på legevaktens ansatte stadig øker. Legevakten fikk en 
styrking i 2016 etter mange års rapportering om for lav bemanning, men fortsatt ligger Legevakten i 
Arendal lavest i bemanning av sammenlignbare legevakter. Den store aktiviteten reduserer 
legevaktens beredskapsfunksjon. 

Året 2017 har hatt innføringen av Manchester Triage som et hovedfokus. Manchester Triage er et 
sorteringsverktøy for å kvalitetssikre at de sykeste pasientene får tilsyn av lege først. Alle 
sykepleierne ble kurset av lokale instruktører. Vi startet opp med telefontriage i oktober og 
oppmøtetriage i november. Det viste seg at Legevaktens lokaler og bemanning ikke gir rom for den 
bedringen av pasientsikkerhet som er hensikten med triage. Oppmøtetriage ble derfor satt på vent 
før jul. Det er frustrerende å ikke kunne ha tid til øke kvaliteten i pasientmottak. 

Arendal Bystyre bevilget midler på 2017 budsjettet til utredning av nytt KØH/LV bygg. Det pågår to 
parallelle prosjekter, der det ene går på omregulering, mens den andre ser på plassering, 
utforming og innredning av selve bygget. 
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23.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien er gjort kjent i personalgruppen og vil bli tatt opp igjen i 
medarbeidersamtalene fremover. 
Kommunikasjon og faglig utvikling er viktige elementer i innføringen av Manchester Triage som har 
vært et satsningsområde i 2017. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2017. Resultatene vil bli gjennomgått og 
jobbet med utover året. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Legevakten har fokus på å ha et arbeidsmiljø med høy trivsel, trygghet og høy faglig kompetanse. 
Vi har i mange år hatt et lavt sykefravær, noe vi har tolket som et tegn på godt arbeidsmiljø. 
Legevakten er en liten arbeidsplass, og fravær gir fort utslag på statistikken. Langtidsfraværet i 
2017 var på 3,1 %, korttid 2,0 %. Samlet fravær var på 5,1 %, noe som gir et nærvær på 94,8 %. 
Enhetens målsetting for 2017 er oppnådd. 
Personalmøter med undervisning har vært gjennomført hver måned. Personalseminaret i mai 
hadde kommunikasjon og Triage som tema. Den årlige brannøvelsen ble gjennomført i november. 
Legevakten er Miljøfyrtårnsertifisert og har fokus på søppelsortering, energi- og ressurssparing. 
Høsten 2017 ble vi resertifisert for andre gang. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,3 2,0  1,5 % 

Fravær langtid (%) 4,9 3,1  4,5 % 

Nærvær (%) 93,8 94,8 92,6 94 % 

     

Antall HMS avvik 51 4   

Antall Kvalitets avvik 0 45   

     

Årsverk antall 19,6 21,3   

Andel ansatte heltid (%)  17,1   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  52   
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær Enhetens målsetting for 2017 er oppnådd.  

    

HMS avvik   

Kvalitets avvik 
De fleste avvikene går på underbemanning 
og lang ventetid på telefon, samt 
samarbeidsutfordringer med andre instanser. 

 

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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24 Enslige mindreårige flyktninger (1309) 

24.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Stortinget besluttet pr. 01.01.2017 å endre tilskuddsordningen fra refusjon til stykkprisfinansiering 
for bosatte enslige mindreårige flyktninger. 

Endringen medførte stor grad av usikkerhet for hvordan dette ville påvirke kommunen økonomisk i 
2017, spesielt med tanke på at vi ikke ville motta penger for å dekke ledig kapasitet. Ved 2. tertial 
ble budsjettet oppjustert til et overskudd på 20 mill. kroner. 

Enheten melder om et positivt sluttresultat på 23 mill. kroner ved årets utgang som er omtrent 3 
mill. kroner over budsjett. Dette skyldes ny tilskuddsordning samt et stort fokus på å drifte effektivt 
med god utnyttelse av ressursene. 

Kommunen ble ved årsskifte 2016/17 informert om at prognosene i UDI i forbindelse med bosetting 
2017 var betydelig redusert. Dette medførte at vi tidlig iverksatte tiltak for å reduserer ledig 
kapasitet og utgiftsnivå.  

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 42 254 46 349 -4 095 -8,8 % 29 332 

Sum inntekter -65 266 -66 405 1 139 -1,7 % -34 283 

Netto driftsramme enheten -23 011 -20 056 -2 955 14,7 % -4 951 

24.2 Satsingsområder 

Tjenester 

 

  

IMDi reduserte anmodningen fra 15 til 8 ungdommer. Pr. 31.12.2017 var 9 ungdommer bosatt. 

Arendal kommune fatter barnevernsvedtak for alle enslige mindreårige, selv om dette ikke lengre 
er lovpålagt, for å sikre det enkelte barns rettigheter i henhold til et lovverk.  

Enhetens tjenester 

 Implementerer traumebasert omsorg i gamle og nye avdelinger, deltatt i prosjekt Arendal 
Agentene for å styrke implementeringsarbeidet. 

 Sikre VI følelsen i enheten/styrke samarbeidet på tvers av avdelingene med tanke på den 
usikkerhet som er forbundet med bosetting av flyktninger. Alle må være forberedt på å 
måtte skifte arbeidssted. 
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 Vi har hatt stort fokus på inkludering/integrering i alle ledd. Vi har bl.a. hatt 2 medarbeidere 
med i inkluderingsprosjekt SAMMEN i regi av SOS barnebyer. 

 Der er jobbet systematisk i alle avdelinger med å motiverer ungdom til å delta på 
fritidsaktiviteter, skole, praksis/jobb og bygge sosiale nettverk. 

 Prosjekt sommerjobb. I samarbeid med andre enheter innen Enhet Helse og levekår fikk 
alle ungdommer som ønsket det mulighet for sommerjobb i 10 timer pr. uke i 4 uke. EMÅ 
organiserte og tilrettela. I tillegg ble lønn betalt av oss. Dette ble godt mottatt og videreføres 
i 2018. 

 Avklare situasjonen i forbindelse med videre bosetting i 2018 ut fra endrede økonomiske 
rammer og nedjusterte prognoser for ankomst av enslige mindreårige.  

Enheten har igjennom året hatt 2 store endringer: 

12.02.2017 ble avd. Stuenes lagt ned og personalet overflyttet til andre avdelinger i enheten. 

01.09.2017 opprettet vi en ny avdeling, som er tiltak for ressurskrevende ungdommer. 

24.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Vi har innført medarbeidersamtaler i gruppe i alle avdelinger. Metodikken får personalet til 
kontinuerlig å jobbe med egen rolle, arbeidsmiljø, forbedring, endring, og gi et godt grunnlag for å 
skape god samhandling mellom ansatte og mellom leder og ansatte. 

 

Medarbeidertrivsel er viktig for å sikre et godt hjem for ungdommene. Ansatte som trives på jobb 
skaper positivitet og trygghet, en forutsetning for å jobbe med mestring, tidlig innsats og 
omsorgsbasert oppfølgning i arbeidet med traumebasert omsorg. 

Traumebevist omsorg har stort fokus på etisk bevissthet og gjøre «fra refleks til refleksjon» til en 
innarbeidet metodikk.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Med innføring av medarbeidersamtale i gruppe sikrer vi en kontinuerlig jobbing med temaer fra 
medarbeiderundersøkelsen. Siste undersøkelse ble utlevert til enheten den 11. desember 2017. 
Resultatene tas med i det videre arbeidet i 2018. Medarbeiderne melder at medarbeidersamtale i 
gruppe oppleves svært nyttig.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS utvalget har jobbet godt i 2017. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner og prosedyrer i 
forbindelse med brannvern og sikkerhet, rutiner etc. Vi har også økt fokus på avvik som en 
mulighet for forbedring og forebygging. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,6 3,1   

Fravær langtid (%) 7,7 8,1   

Nærvær (%) 90,7 88,8 92,6  

     

Antall HMS avvik 5 5   

Antall Kvalitets avvik 9 5   

     

Årsverk antall 36,0 37,1   

Andel ansatte heltid (%)  46,3   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  90,4   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 

Vi har hatt en stigning med 3,5 
% fravær. Dette skyldes i stor 
grad opprettelsen av flere 
avdelinger og mange nye 
ansatte. Den største økning er i 
antall langtidssykemeldte. Ingen 
har meldt om sykefraværet 
grunnet arbeidssituasjonen 

Enheten har benyttet tiltaket Raskere frisk i flere 
tilfelle, både under sykemelding og for å forhindre 
sykemeldinger. Det har vært mulig i flere tilfeller å 
tilrettelegge for sykemeldte medarbeidere for å øke 
nærvær. I tillegg blir Agder Arbeidsmiljø benyttet der 
det er hensiktsmessig. 
I sykefraværsoppfølging er det fokus på om lange 
vakter har negativ betydning for nærvær. 

   

HMS avvik Antall avvik er gått ned 

Vi må ha et større fokus på å få hele personalgruppen 
til å benytte avviksrapportering. Verneombud og vara 
har informasjonsmøter i alle avdelingene for å 
informerer om avvik og mulighetene for å få til 
forbedringer. Det er gitt info om avviksapp på mobil. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Vi har fått 1,1 stilling mere 

Selv om vi har hatt endringer i enheten med 
nedleggelse og opprettelse av avdeling har vi økt 
bemanningen. Vi vil i 2018 ha fokus på en naturlig 
nedbemanning i tråd med det reduserte antall 
flyktninger vi skal bosette for på best mulig måte å 
hindre overtallighet. 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

90,4 

På grunn av lange vakter har vi hatt mulighet for å ha 
store stillingshjemler. I tillegg ser vi at innføring av 
ikke rullerende arbeidsplan er med til å øke 
stillingsstørrelsen til de ansatte som ikke har 100 % 
stilling. 
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25 Spesialpedagogiske tjenester (1402) 

25.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten har et mindreforbruk i 2017 på 937 000 kr, og dette skyldes i all hovedsak to forhold. 
Det første er høye inntekter i form av sykepengerefusjon, og det andre forholdet er knyttet til et 
forsinket refusjonskrav fra en kommune hvor Arendal har gjesteelever. Denne utgiften vil vi få i 
2018 regnskapet. 

Enhetens nettoramme endres også i løpet av året som en følge av overføring av budsjettmidler til 
ekstra ressurser i de kommunale barnehagene. Her vil det bli gjort grep i 2018 for å skape mer 
stabilitet og forutsigbarhet. Vi har også utfordringer knyttet til at enheten alltid står i et krysspress 
direkte knyttet til at tjenestene vi leverer til våre brukere er lovpålagt, og at rammene våre ikke 
nødvendigvis gjenspeiler dette. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 41 954 39 633 2 322 5,9 % 37 508 

Sum inntekter -4 983 -1 724 -3 259 189,0 % -3 495 

Netto driftsramme enheten 36 971 37 909 -937 -2,5 % 34 013 

25.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Enhetens overordnede mål - å medvirke til at barn, unge og voksne i Arendal kommune med 
særskilte utviklings- og opplæringsbehov skal få like muligheter til vekst og utvikling, ligger fast. Vi 
jobber derfor aktivt for å bidra til økt samhandling mellom tjenester i kommunen og 2. 
linjetjenesten. Enheten har tatt initiativ til to fellesmøter i 2017 hvor de kommunale støttetjenestene 
for barn og unge i Arendal kommune var representert sammen med ABUP (Avdeling for barn og 
unges psykiske helse) og HABU (Habiliteringstjenesten for barn og unge). Målet med møtene har 
vært å gå opp grenser og få til god flyt mellom kommunen og 2. linjetjenesten. Det er også et mål å 
få på plass gode kjøreregler for samhandling, og arbeidet videreføres i 2018. 

Vi har fokus på brukermedvirkning på alle tjenesteområder. PP- tjenesten besøkte Stange 
kommune og Stangehjelpen i november for å se på deres arbeid. Stangehjelpen er opptatt av å 
bygge på folks ressurser, kunnskap om seg selv og sine erfaringer, og tror at løsninger folk 
kommer på selv, har bedre effekt og gir mer varig endring. Denne tilnærmingen ønsker vi å 
overføre til våre tjenester. 

I pedagogisk fagteam har vi hatt fokus på brukermedvirkning og gode rutiner for et tett samarbeid 
og god dialog med foresatte i arbeidsprosessen, både innenfor tilrettelegging ved nedsatt 
funksjonsevne og på det spesialpedagogiske området. Helt konkret har veileder og avdelingsleder 
samarbeidet med foresatte og barnehagene i forhold til Tilrettelegging for barn med nedsatt 
funksjonsevne § 19 g i Barnehageloven. På denne måten når vi i mye større grad målet om at 
tilretteleggingen skal treffe barnets behov, og at foresatte skal oppleve å bli hørt i det som er viktig 
for dem. Vi opplever at ved tett dialog og samarbeid, styrkes barnehagene i å løse utfordringene 
gjennom egne ressurser og kompetanse, tilliten øker og tiltak kan avsluttes raskt ved 
måloppnåelse. 

Sandum skole har månedlige elevsamtaler, og et tett skole- hjem samarbeid med ukentlig kontakt 
mellom foresatte og skolen. 

Det har vært vanskelig å få på plass gode målinger for å synliggjøre effekten av de 
spesialpedagogiske tiltakene for barn under skolepliktig alder, men tett samarbeid med brukerne 
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som beskrevet i punktet over, gir en god indikasjon på om barnet får en ønsket utvikling. Dette 
arbeidet vil vi fortsette i 2018. 
 
Enheten initierer og deltar aktivt for å videreutvikle og øke kvaliteten på prosessen fra et problem 
oppdages til tiltak er iverksatt. Det er laget årshjul, og i samarbeid med rådmannens stab oppvekst 
gjennomføres samlinger for spesialpedagogene i skolen. Gjennom dette arbeidet og i samarbeid 
med rektorene er det fokus på å redusere andelen spesialundervisning. Det ble høsten 2017 
gjennomført besøk på alle skolene med fokus på samhandling, system og tiltak for å erstatte 
«små» vedtak om spesialundervisning med tilpasset opplæring uten enkeltvedtak. 

Enhetsleder er deltaker i programstyret for Tidlig innsats. 

På barnehagesiden har enheten opprettet en brukergruppe bestående av private og kommunale 
barnehager, tillitsvalgte og rådmannens stab oppvekst. Gruppa er et rådgivende organ for arbeidet 
i pedagogisk fagteam, og skal medvirke til god rolleavklaring, være proaktive og drøfte ulike typer 
faglige spørsmål. 
 
I tett samarbeid med Enhet levekår er det gjennomført kompetanseheving knyttet til traumebevisst 
omsorg i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
(RVTS). I tillegg til medarbeidere fra de to enhetene som har vært ansvarlig for gjennomføring av 
tiltaket, har ansatte fra et par skole og barnehager samt enslige mindreårige flyktninger deltatt. 
Målet har vært at tiltaket skal bidra til å vedlikeholde og sikre denne kompetansen i enhetene, og at 
deltakerne skal medvirke til å spre traumeforståelse i det kommunale tjenesteapparatet gjennom å 
være pådrivere og veiledere. 

Pedagogisk fagteam: 

I august 2017 ble det gjennomført endringer i sammensettingen av personalet i Pedagogisk 
fagteam, da en veileder og en språkpedagog ble overført til PPT som følge av ny § 19 i 
Barnehageloven om systemrettet arbeid i barnehagen. Pedagogisk fagteam består nå av 
spesialpedagoger, veileder samt barnehagelærere og assistenter som arbeider direkte med barn i 
barnehagen. 

Avdelingsleder fatter vedtak etter Barnehageloven §19 e basert på sakkyndig vurdering fra PPT og 
setter raskt i gang effektuering av vedtakene. Det er ingen avvik i forhold til saksbehandlingstid. 

Spesialpedagog og veileder er godt i gang med å bistå barnehagene i arbeid med 
minoritetsspråklige barn. Tiltak gis i form av dialog og konkrete råd og tips om hvordan barnehagen 
kan arbeide systematisk for å utvikle norskkunnskaper hos minoritetsspråklige barn i barnehagen. 

Fra august 2017 kan vi ikke lenger tilby «Norsk Med Tegn Som Støtte» kurs til alle barnehager, 
skoler og foresatte i Arendal kommune. Vi har i stedet tilbudt «Tegn til tale- kvelder» for 
barnehager som trenger oppfølging i forhold til bruk av «Norsk med tegn som støtte». 

Avdelingen har hatt fokus på faglig utvikling og godt arbeidsmiljø slik at alle medarbeiderne yter sitt 
beste for å gi barna et godt tilbud. 

Pedagogisk - psykologisk tjeneste: 

Mål om saksbehandlingstid på 3 måneder 
Dette er fortsatt utfordrende på grunn av henvisninger som kommer i bolker, og med klar 
hovedvekt på siste del av barnehage-/skoleåret. Dette fører til avvik som registreres påfølgende 
høst. I tillegg er høyt sykefravær en utfordring. 

Endring av form og språk i sakkyndig vurdering for å sikre forståelse og nytte hos foresatte og 
vedtaksorgan. 
Det har ikke vært arbeidet direkte med dette, men målet er drøftet flere ganger blant annet i 
fagmøter, og vil bli jobbet videre med. 

Systemrettet arbeid opp mot barnehage og skole ved kurs og deltakelse i kommunalt 
utviklingsarbeid med særlig fokus på: 

 Elever med lesevansker og TPO innen det ordinære tilbudet. 
 Barn med språkvansker og ekstra hjelp i det ordinære barnehagetilbudet. 
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 Psykisk helse/atferdsrelaterte utfordringer. 
 Mobbing 

Her har vi høy måloppnåelse ut mot skolene, men effekten har vært svært varierende og har også 
uteblitt ved flere skoler. Arendal har fortsatt et høyt antall vedtak gjeldende spesialundervisning. 
Mot barnehagene tilbyr nå PPT råd og veiledning, mens arbeidet og forespørsler gjeldende 
systemrettet arbeid er svært begrenset. Dette bør ha et særlig fokus videre. 

Videreutvikle praksishåndboken. 
Dette har vi brukt tid på, og rutinene i avdelingen er endret i kraft av dette arbeidet. 

Etablere systemer for «Best practice» - Hvordan sikre en praksis i PPT sitt arbeid med vurdering 
av barn/unge med spesielle behov basert på forskning og oppdatert kunnskap? 
Målet er ikke nådd, men arbeidet vil fortsette inn i 2018. 

Oppdatering/kompetanseheving for alle i avdelingen for å sikre god kvalitet på vårt arbeid med 
utredning/vurdering og tiltak for barn/elever. 
Dette har vi jobbet kontinuerlig med gjennom hele året, og målet vurderes derfor til å være godt 
nådd. 

Sandum skole med Ambulerende team: 
 
Periodeundervisning med fokus på dybdelæring. 
Det har vært jobbet systematisk og godt med alle satsingsområdene. Vi har hatt et spesielt fokus 
på periodeundervisning / dybdelæring for å gi elevene mulighet til å fordype seg i det enkelte fag, 
og dykke ned i kompetansemålene ved å ta i bruk ulike læringsarenaer og læringsstrategier. 

Styrke elevenes ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk. 
Se punktet over. 
 
Månedlig elevsamtaler tett skole- hjem samarbeid med ukentlig kontakt. 
Dette gjennomføres systematisk. 
 
Systematisk arbeid med sosiale ferdigheter gjennom Art som metode. 
Dette gjennomføres systematisk, og er en del av grunntanken bak skolens metode. 

Overgangen til videregående skole med skolebesøk og hospitering. 
Gjennomføres hvert år, tilpasses elevens behov. 
 
Fremme elevens bevissthet om kosthold og mosjon. 
Inngår som del av undervisningen. 
 
Tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Tilstrebe så langt det er mulig å gi elevene mulighet 
for full kompetanse. 
Dette er den alternative opplæringsarenaens grunntanke 

Ambulerende skoleteam: 
Teamet har jobbet med observasjon og kartlegging av elever og klasser, og med veiledning av 
lærere og annet personale. 
Mange av sakene teamet er inne i, handler om uro og konflikt i læringsmiljøet, og det settes inn 
tiltak i forhold til enkeltelever, skole-hjem samarbeid, og samarbeid med andre aktuelle instanser.  

  



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 123(202) 

25.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har rutine på at Arbeidsgiverstrategien gjennomgås med alle nyansatte i enheten, og det 
har vært gjennomført to samlinger i 2017. Vi har også hatt arbeidsgiverstrategien oppe på en 
enhetssamling i 2017 med fokus på samspillsreglene våre og etisk refleksjon.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi deltok i medarbeiderundersøkelsen i 2017, og svarprosenten var 76,8 %. Resultatene vil bli fulgt 
opp i 2018. Høsten 2017 startet vi en prosess for å videreutvikle ledergruppa i enheten. Fokuset er 
at vi med utgangspunkt i samfunnsoppdraget vårt skal arbeide aktivt med egen lederrolle, og 
hvordan vi som gruppe og enkeltindivider skal jobbe og utvikle oss for å skape nødvendig endring 
og framdrift i våre tjenester. 
I dette arbeidet bruker vi verktøy hentet fra verktøykassen som er et hjelpemiddel for oppfølging, 
blant annet av medarbeiderundersøkelsen. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten har to samlinger i halvåret hvor vi har ulike temaer knyttet både til HMS og 
arbeidsgiverstrategien. I tillegg har vi møter i HMS- utvalget 2-3 ganger pr. halvår. 

HMS målene i 2017 var: 

•Bidra til Miljøfyrtårnsertifisering Sandum Skole 
Skolen fikk sin miljøfyrtårnsertifisering i 2017 
•Nærværsmål i 2017 94,5 % i 2017 
Mål ikke nådd, og det har i perioder vært svært høyt sykefravær i deler av organisasjonen. 
Dette gjelder spesielt PPT og pedagogisk fagteam. I PPT har fraværet i perioder ført til at vi ikke 
har kunnet levere optimalt. Denne utfordringen skal HMS -utvalget ha fokus på i 2018. 
•Gjennomføre vernerunde, ta oss tid til å gjennomgå lokalene fysisk. 
Vernerunden er gjennomført, men vi har ikke gjennomgått lokaler ute i skoler/barnehager 
•Bruk av avvik /avvikssystemet 
Avvikssystemet er hovedsakelig brukt til å melde avvik på saksbehandlingstid i PPT 
•Trusler og vold, rutiner og håndtering for eksempel bruk av tvang! 
Det ble gjennomført 2 timers kurs for hele enheten 3.mars 2017, og vi fikk hjelp av Arne Rugstad 
og Siv Somdal fra Grimstad kommune. I forlengelsen av dette vil det være behov for å la deler av 
tjenesten få mer opplæring. 
•Varslingsrutiner i Arendal kommune 
Ble gjennomgått på enhetssamling i desember 2017. 

Enheten var i august 2017 på felles fagtur til Århus i Danmark. Tema for turen var inkludering, og 
det var PPR (dansk PPT) som var behjelpelig med det faglige innholdet. Like viktig var 
fellesskapsfølelsen vi bygger ved felles opplevelser og hyggelig lag - det styrker samholdet og 
motivasjonen! 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,1 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 5,0 8,9  4,0 

Nærvær (%) 92,9 89,4 92,6 94,5 

     

Antall HMS avvik 1 1   

Antall Kvalitets avvik 54 37   

     

Årsverk antall 48,1 45,4   

Andel ansatte heltid (%)  70,6   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  89   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 

Vi har hatt en nedgang i 
nærværet på 3,5 % poeng. 
Sykefraværet har i all hovedsak 
vært knyttet til langtidsfravær og 
alvorlig sykdom 

HMS utvalget vil i 2018 ha særskilt fokus på 
sykefravær, og vi vil fortsette det systematiske 
arbeidet med tilrettelegging og oppfølging av 
sykemeldte. Vi må også gjøre en risikoanalyse for å 
se om det er elementer i vår arbeidsform som generer 
økt risiko for fravær, og følge denne opp med aktuelle 
tiltak. 

   

HMS avvik Står stabilt 
Vi må ha fokus på å melde avvik.  
Vil bli satt på dagsorden igjen i 2018 

Kvalitets avvik 

Her har vi hatt en nedgang, 
hvilket er gledelig med tanke på 
at dette i 2017 bare er avvik på 
saksbehandlingstid. 

Vi skal ha kvalitetsavvik som tema på enhetssamling i 
mars 2018 

   

Årsverk 
Det har vært en nedgang i antall 
årsverk. 

Endringen i antall årsverk har sammenheng med 
variasjoner i bemanningsbehov knyttet til barn med 
behov for ekstra ressurser i de kommunale 
barnehagene. 

Andel ansatte heltid  Vi lyser som hovedregel bare ut 100 % stillinger 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

 Se punktet over 
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26 Birkenlund skole (1410) 

26.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enhet hadde et mindreforbruk på 90 000 kroner, eller 0,3 prosent. Regnskapet viser at enhetens 
inntekter har blitt større enn budsjettert. Dette knyttes til refusjoner for gjesteelever og 
fremmedspråklige elever. Refusjonene er blitt benyttet til å øke bemanningen. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 40 758 38 584 2 175 5,6 % 38 511 

Sum inntekter -7 805 -5 540 -2 265 40,9 % -7 071 

Netto driftsramme enheten 32 953 33 044 -90 -0,3 % 31 440 

26.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Skolens viktigste prioritering er å nå målene i Kunnskapsløftets generelle del, i prinsippene for 
opplæringen samt i de spesifikke fagplanene. Kommunens satsingsområder har vært styrende for 
skolens utviklingsarbeid. 

Innenfor området faglig tilhørighet: 

Vi har fortsatt arbeidet med å bedre den tilpassede opplæringen ved skolen. Vi ønsker å møte flest 
mulig elever på det nivået de er, og la de få oppgaver de mestrer og som utvikler deres potensiale. 
I dette arbeidet får vi hjelp av Høgskolen i Innlandets kursrekke i «Vurdering for læring». Samtlige 
lærere deltar i et 2- årig program. 

Innenfor området sosial tilhørighet: 

I 2017 har vi implementert «Mitt valg» på hele skolen. Vi har laget felles fokusområder for hele 
skolen, vi har bestemt oss for øvelser vi skal gjøre og når det skal skje. Samtlige lærere er 
sertifisert. 

Innenfor området realfag 

5 av skolens lærere deltar jevnlig på nettverkene i kommunen. Vi har etablert faggrupper på skolen 
og setter av tid hvor de kan få delt kunnskap og reflektert rundt realfag. Skolen gjennomfører årlig 
Klimaseminar og videreutvikler uteundervisning knyttet til Songebekken («Bekkis»).  

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 46 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 49 50 

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing 47 52 

Nasjonale prøver 8. - regning 46 52 

Nasjonale prøver 8. - engelsk 49 52 

Nasjonale prøver 9. - lesing 59 55 

Nasjonale prøver 9. - regning 58 55 
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Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Eksamen i engelsk 3,7 3,8 

Eksamen i matematikk 3,1 3,3 

Grunnskolepoeng 38,3 40 

Skolen har analysert resultatene elevene har oppnådd på de ulike prøvene og arbeider aktivt med 
å forbedre dem. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,4 3,9 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,4 1 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn 3,3 3,2 3,7 

Elevundersøkelsen, mobbing 10. trinn 1,4 1,3 1 

Skolen har startet et systematisk arbeid for å bedre vurderingsarbeidet vårt. Arbeidet skjer med 
hjelp fra Høgskolen i Innlandet. Skolen ser at mobbetallene særlig på 7. trinn er blitt forbedret i 
forhold til fjoråret. Dette er en gledelig utvikling. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 465 451 443 445 

Barn i SFO 89 90 93 108 

Antall årsverk ledelse 2,9 2,9 2,7 2,7 

Antall årsverk pedagogisk personale 32 33 34 38 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 6,5 6,9 6,8 6 

Sum årsverk (eks. merkantile) 41,4 42,8 43,5 46,7 

Elevtallet ved skolen har stabilisert seg rundt i underkant av 450 elever. SFO har hatt en vekst i 
antall barn. Økningen i antall årsverk i 2017 er primært finansiert av refusjoner fra gjesteelever og 
refusjoner fra IMDI. 

26.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

I vårt arbeid har vi hatt sterkt fokus på skolens samfunnsoppdrag, og da særlig på å gi elevene en 
faglig og sosial tilhørighet til fellesskapet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har drøftet medarbeiderundersøkelsen både i HMS-utvalg og i personalet. 
Brukerundersøkelsene har vi analysert og drøftet i personalet. De gir oss avgjørende viktig 
informasjon i vårt prioriteringsarbeid. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi har arbeidet videre med å utvikle vår kultur i forhold til å dele og utvikle vår kompetanse. De 
ansatte møtes jevnlig for å reflektere over egen praksis. 

Skolens HMS-utvalg har møttes første mandag hver måned. Utvalget består av verneombud, 
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tillitsvalgt og ledelsen. I utvalget har vi bestemt at vi skal prioritert å arbeide med: 

 Jobbe videre for et godt psykososialt arbeidsmiljø på skolen 
 Fullføre arbeidet med ROS-analysene knyttet til beredskapsplanene 
 Følge opp arbeidet med innemiljøet knyttet til romtemperaturer 

For å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet, har vi vært opptatt av å se hver enkelt og å bry oss 
om hverandre. Vi har snakket om skolens samfunnsmandat og hvilke oppgaver vi skal løse. Med 
utgangspunkt i dette, forsøker vi å fordele ansatte mest mulig ut fra hva de er gode til. Det er viktig 
for oss å gi hverandre tillit og handlingsrom, slik at vi kan utføre arbeidsoppgavene våre på en best 
mulig måte. 

Nærværet ved enheten har økt fra 90,6 prosent i 2016 til 93,5 prosent i 2017. Vi tror arbeidet med 
det psykososiale miljøet på enheten, tett oppfølging av ansatte og noe tilrettelegging har bidratt til 
den positive utviklingen. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja, mars 2017 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,2 1,9  2 

Fravær langtid (%) 7,2 4,0  3 

Nærvær (%) 90,6 94,1 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 6 14   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 46,5 49,5   

Andel ansatte heltid (%)  55,9   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  83,9   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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27 Asdal skole (1411) 

27.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Året 2017 er siste år hvor Asdal skole også omfatter ressurssenteret. Stram økonomistyring har gitt 
overskudd på 2,2 mill. kroner, hvorav mesteparten er knyttet til ressurssenteret. For 
ungdomstrinnet har det vært et utfordrende år fordi avslutningen av statlige lærerstillinger medførte 
at vi måtte redusere fra tre til to paralleller på to av trinnene. Fra høsten 2017 er det derfor i snitt 29 
elever pr. klasse på 9. og 10. trinn. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 64 433 66 085 -1 652 -2,5 % 63 328 

Sum inntekter -12 014 -11 433 -581 5,1 % -12 201 

Netto driftsramme enheten 52 418 54 652 -2 234 -4,1 % 51 128 

27.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Skolen har i 2017 fulgt opp satsingsområdene beskrevet i virksomhetsplanen, både i forhold til 
læringsmiljø og realfagssatsing. 

Det er utarbeidet årshjul for arbeidet med læringsmiljøet og psykisk helse, samt utarbeidet nye 
rutiner i forhold til å behandle krenkende atferd (jf. nytt kapittel 9A i opplæringsloven). Arbeidet 
med læringsmiljøet er likevel et kontinuerlig arbeid som fortsatt vil være en del skolens arbeid. 

Skolen har nå utarbeidet opplegg for to realfagsdager pr. skoleår både på barne- og 
ungdomstrinnet. Arbeidet med alternative og supplerende tiltak for å hjelpe svakt presterende 
elever i matematikk er påbegynt, men dette arbeidet vil fortsette i 2018. Det samme gjelder 
arbeidet med å lage en plan for forsøk, ekskursjoner og prosjekter i naturfag. Samarbeidet med 
«Den naturlige skolesekken» ble avsluttet sommeren 2017 fordi ansvarlig lærer flyttet til annen 
skole. 

Forskningsprosjektet «Two teachers» er inne i sitt andre av fire skoleår, og arbeidet her følger 
framdriftsplanen. 

Ved ressurssenteret er utviklingsarbeidet er kontinuerlig arbeid for å bedre og kvalitetssikre 
undervisningen gjennom kompetanseutvikling og veiledning. Dette har pågått i hele 2017. I tillegg 
har det vært arbeidet med at ressurssenteret skulle bli egen enhet fra 2018. 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 49 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 50 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 51 50 

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing 47 50 

Nasjonale prøver 8. trinn - regning 48 50 

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing 45 50 

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing 51 54 

Nasjonale prøver 9. trinn - regning 53 54 
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Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,2 3,5 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,8 3,2 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,5 3,6 

Eksamenskarakter skr. matematikk 3,8 3,3 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 39,4 41,2 

Måltallene for nasjonale prøver, eksamenskarakterer og grunnskolepoeng er satt til det nasjonale 
gjennomsnittet i 2016. Samlet sett var resultatene i 2017 svake, men med eksamenskarakter i 
matematikk som et svært positivt unntak. Her var Asdal skole den beste i kommunen i 2017! 

Det er naturlig at resultatene svinger noe fra år til år, og skolen er derfor mer opptatt av å se på 
utviklingen over tid. Ser vi på trendlinjer over en 10-års periode, får vi følgende resultater: 

For nasjonale prøver på 5. trinn har det vært bedring i engelsk og regning, og skolen ligger nå over 
landsgjennomsnittet. I lesing har resultatene ligget stabilt litt under landsgjennomsnittet. På 8. trinn 
(elever bare fra egen barneskole) har det også vært bedring i regning og engelsk, mens lesing har 
vist nedgang. Denne nedgang forbauser oss fordi det har vært jobbet systematisk med 
leseferdighet over mange år. Dette krever derfor nytekning. 

Når det gjelder grunnskolepoeng har det vært en gledelig utvikling de siste 10 årene. Trendlinjen 
viser en bedring på nesten 3 poeng. Selv om landsgjennomsnittet har økt med 2 poeng i samme 
periode, viser det likevel at skoleresultatene nærmer seg de nasjonale. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,1 3,9 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,4 1,2 1,0 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn 3,3 3,1 3,3 

Elevundersøkelsen, mobbing 10. trinn 1,4 1,1 1,0 

På tre av de fire indikatorene er resultatene både over egne mål (= nasjonale resultater 2016) og 
gjennomsnittet for Arendalsskolene. Vi er særlig fornøyd med at mobbeindikatorene er så bra. Det 
gjøres et aktivt og kontinuerlig arbeid med å identifisere og hjelpe elever som vi ser sliter med å få 
nære og positive relasjoner i forhold til medelevene. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 461 437 462 474 

Barn i SFO 76 75 94 87 

Antall årsverk ledelse 3,6 3,6 3,6 3,6 

Antall årsverk pedagogisk personale 47,7 43,9 40,5 42,7 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 30,3 30,3 30,3 30,9 

Sum årsverk (eks. merkantile) 81,6 77,8 74,4 77,2 

Totalsummen viser endring fra 2016 til 2017. Internt har det imidlertid vært større endringer. 
Ungdomstrinnet har mistet fire lærerårsverk (med statlig støtte), mens det har vært en økning i 
lærerårsverk på barnetrinnet og ressurssenteret. 
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27.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien i seg selv er det ikke jobbet med, men det er brukt mye tid med fokus på 
arbeidsmiljøet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Som nevnt over har arbeidsmiljøet stått i fokus, men med en annen innfallsvinkel enn 
medarbeiderundersøkelsen. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Arbeidsmiljøet har vært et prioritert område for HMS-arbeidet i 2017. Det er derfor brukt mye tid på 
dette. Arbeidet fortsetter inn i 2018. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,1 1,7  2,0 

Fravær langtid (%) 4,8 4,5  5,0 

Nærvær (%) 93,1 93,7 92,6 93,0 

     

Antall HMS avvik 31 6   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 74,4 79,0   

Andel ansatte heltid (%)  42,4   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  74,4   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær Positiv utvikling fra 2016 til 2017. 
Enheten har god oppfølging av sykemeldte. Ellers 
er det ikke satt inn særskilte tiltak. 

   

HMS avvik Avvikene er behandlet og lukket.  

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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28 Stuenes skole (1412) 

28.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten har hatt et tilfredsstillende økonomisk resultat dette året. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 42 395 41 171 1 224 3,0 % 40 164 

Sum inntekter -7 940 -6 476 -1 464 22,6 % -8 585 

Netto driftsramme enheten 34 455 34 694 -239 -0,7 % 31 579 

28.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Stuenes skole skal gi elevene basisferdigheter faglig og sosialt slik at de er best mulig rustet til å 
mestre livet sitt videre. Vi ønsker å gi hver enkelt elev gode utviklingsmuligheter og 
mestringsfølelse hver dag, og vi ønsker at de skal oppleve å bli sett og anerkjent for den de er. For 
å utføre denne jobben har skolen dedikerte og dyktige ansatte som hver dag yter sitt beste i 
samarbeid med nysgjerrige elever og støttende foresatte. 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 48 49 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 46 48 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 47 48 

Nasjonale prøver 8. trinn lesing 49 50 

Nasjonale prøver 8. trinn regning 49 50 

Nasjonale prøver 8. trinn engelsk 50 51 

Nasjonale prøver 9.trinn lesing 51 52 

Nasjonale prøver 9.trinn regning 52 53 

Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,0 3,5 

Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 2,7 3,0 

Eksamenskarakter skr. engelsk 3,9 4,0 

Eksamenskarakter skr. matematikk 3,4 3,5 

Grunnskolepoeng 40,7 41 

Stuenes skole arbeider målrettet for å øke de gode resultatene til å bli enda bedre. Det gjøres 
gjennom kompetanseheving av personalet og dynamisk arbeid med læreplanene. Det er 
læreplanen i matematikk som revideres nå og arbeidet gjelder for 1.-10.trinn. 
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Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn  3,9 4 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn  1,3 1 

Elevundersøkelsen, trivsel 7.trinn  4,3 4,5 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10.trinn  3,2 4 

Elevundersøkelsen, mobbing 10.trinn  1,2 1 

Elevundersøkelsen, trivsel 10.trinn  4,2 4,5 

Elevundersøkelsen er et viktig målepunkt for videre arbeid med læringsmiljøet. Skolen har fokus 
på dette gjennom ytterligere trivselsundersøkelser, sosiogram, elevsamtaler og godt samarbeid 
med foresatte og andre hjelpeinstanser. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 440 448 518 518 

Barn i SFO 40 56 62 56 

Antall årsverk ledelse 3,4 3,4 3,4 3 

Antall årsverk pedagogisk personale 42,0 41,6 45,8 40 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 5 8,24 8,24 8 

Sum årsverk (eks. merkantile) 50,4 53,24 57,44 51 

I 2016 var det mange mottaksskoleelever, noe som påvirket elevtall og antall ansatte. Nedgangen i 
årsverk er knyttet til asylsøkerstrømmen som vi hadde, det er ingen elever i denne kategorien ved 
skolen nå, men det var opptil 60 elever i denne gruppa her i skoleåret 2015-2016. 

28.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Temaer vi har jobbet med dette året er sosiale arrangementer, felles fysisk trening, 
relasjonskompetanse og fokus på arbeidet for en større fellesskapsfølelse på tvers av trinn, med 
en 1.-10. skole- tankegang i fokus, samt at alle elever er alles. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen har hatt fokus på kompetanseheving, at medarbeiderne 
brukes der de har mest å bidra med, vi har to medarbeidersamtaler i året og vi planlegger godt i 
samarbeid i ledergruppa. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Forebyggende og helsefremmende aktiviteter er raskt å ha samtaler med ansatte ved høyt fravær, 
vi får hjelp av Agder Arbeidsmiljø i vanskelige saker, vi satser på gode fellesopplevelser for alle 
ansatte gjennom sosiale tiltak og felles trening på skolen og utenfor. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Nei 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,3 2,0  2 

Fravær langtid (%) 6,3 3,9  4 

Nærvær (%) 91,5 94,1 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 2 1   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 57,5 54,2  54 

Andel ansatte heltid (%)  82,5  85 

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  95,1   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær Fraværet er lavt ved enheten. 

Det gode arbeidsmiljøet må opprettholdes 
gjennom ulike sosiale tiltak, gode samtaler og lav 
terskel for å ta opp ting med ledelsen og 
hverandre. 

   

HMS avvik 
Det har ikke vært så mange 
rapporterte avvik. 

Det er ønskelig med flere avvik for å øke 
kvaliteten på tjenesten. 

Kvalitets avvik 
Det blir spennende med 
kvalitetsavvik. 

Enheten har flere ting å jobbe med for at 
læringsmiljøet skal bli best mulig for alle. 

   

Årsverk 
Antall årsverk har gått ned fordi det 
ikke er elever på mottaksskole her 
nå. 

Vi tar gjerne imot flere elever! 

Andel ansatte heltid 
Det er ulike fagarbeiderstillinger 
som hovedsakelig utgjør mangel på 
fulltidsansatte. 

Vi arbeider for at de fleste ved enheten skal ha 
100 % stilling. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

95,1 % er heltidsansatte. 

Behovet på SFO og oppfølging av enkeltelever 
definerer mye av hva som er mulig å få til, her er 
det tett samarbeid for størst mulig 
stillingsstørrelse. 
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29 Nedenes skole (1413) 

29.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Økte lønnsutgifter gjennom året har skapt bekymring, men har blitt oppveiet av økte inntekter/ 
refusjoner. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 37 622 36 661 961 2,6 % 36 109 

Sum inntekter -7 015 -5 740 -1 274 22,2 % -6 244 

Netto driftsramme enheten 30 608 30 921 -313 -1,0 % 29 865 

29.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Hovedmålene for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftets generelle del, læreplanverkets 
prinsipper for opplæring samt de spesifikke fagplanene å legge til rette for trivsel og læring for alle 
våre elever. 

Kommunens satsingsområder har vært styrende for enhetens utviklingsarbeid: 

A: Innenfor satsingen på læringsmiljø har vårt hovedfokus vært faglig inkludering der vi har definert 
elevenes medvirkning og motivasjon som spesielt viktige. Parallelt med dette har vi hatt fokus på 
inkluderende klasseledelse; et analyseverktøy for inkluderende klasseledelse utarbeidet av Mette 
Molbæk, Ph.d. VIA University College of Århus. 

B: Gjennom at to av våre realfagslærere er nettverkslederne i kommunen, er vi tett på kommunens 
satsing på realfag. Vi nyter også godt av at en av våre realister også tar spesialistlærerutdanning i 
matematikk. Disse ressurspersonene har vært involvert og tatt medansvar for skolens satsing på 
realfag som i 2017 har vært: 

1. Implementering av undersøkende matematikk 
2. Spredning av god praksis med særlig vekt på dybdelæring. 
3. Satsing på bruk av nettressurser i opplæringen 
4. Lektor2 

Indikatorene under har vi definert som sentrale i vårt arbeid for et godt læringsmiljø. Tallene viser 
hovedsakelig en ønsket utvikling. 

Navn på 
indikator, 

resultater etc. 

Resultat 
Arendal 

kommune 2016 

Resultat enhet 
2016 

Mål 2017 
Resultat 
Arendal 

kommune 2017 

Resultat enhet 
2017 

Medvirkning 
(elevund 7) 

3.8 4.2 4.2 3,9 4,2 

Motivasjon 
(elevund 7) 

4.0 3.9 4.1 3,9 4,1 

Medvirkning 
(elevund 10) 

3.0 3.4 3.4 3,2 3,5 

Motivasjon 
(elevund 10) 

3.4 3.2 3.5 3,4 3,3 
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Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 49 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 52 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 48 50 

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing 52 52 

Nasjonale prøver 8. trinn - regning 53 52 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 52 52 

Engelsk eksamen skriftlig 3,8 3,6 

Norsk hovedmål eksamen skriftlig 3,8 3,6 

Norsk sidemål eksamen skriftlig 3,6 3,1 

Vi har jevnt over gode resultater i 2017. 

Med unntak av NP lesing og engelsk på 5. trinn når vi de faglige målene vi har satt for elevene 
våre. Med nasjonalt snitt på NP 8. trinn på 50 er resultatene våre svært gledelige. Med tanke på 
realfagsatsingen er det også hyggelig å registrere gode resultater på NP regning på begge trinn. 

Eksamensresultatene er også gledelige - markant over nasjonalt snitt for norsk hovedmål og 
sidemål som var på henholdsvis 3,4 og 3,3. Resultatet for engelsk er på landssnitt. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,2 4,5 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,3 1,0 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn 3,3 3,6 3,5 

Elevundersøkelsen, mobbing 10. trinn 1,4 1,5 1,0 

Vi er ikke fornøyd med mobbetallene - spesielt ikke på 10. trinn. En rekke tiltak ble i høst iverksatt 
for å bedre situasjonen. 
Vi gleder oss over tallene for «vurdering for læring» og tror tallene reflekterer målrettet arbeid over 
tid. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 395 413 419 420 

Barn i SFO 106 107 103 115 

Antall årsverk ledelse 2,55 2,55 2,55 2,55 

Antall årsverk pedagogisk personale 31,37 31,52 32,50 34,16 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 7,07 6,43 7,10 6,21 

Sum årsverk (eks. merkantile) 40,99 40,5 42,15 42,92 
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29.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Gjennom vårt pedagogiske utviklingsarbeid har vi et sterkt fokus på samfunnsoppdraget og på 
skolen som en inkluderende arena; både for elever og ansatte. 
Gjennom systematisk oppfølging av elevenes læringsutvikling har vi fokus på en annen viktig 
indikator på vår tjenestekvalitet; elevenes læringsutbytte. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

En viktig indikator for om skolen skal lykkes som en utdanningsinstitusjon er i hvor stor grad vi 
evner å skape et godt mestringsklima preget av gode relasjoner, tillit, støtte og respekt. Dette er 
grunnelementer i vårt pedagogiske utviklingsarbeid der inkluderingsbegrepet både er en 
grunnverdi og et overordnet mål. 

I personalet har vi jevnlig refleksjonsøkter som omhandler både arbeidsgiveri, profesjonsetikk og 
fokusområder fra medarbeiderundersøkelsen. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Mål for 2017: 

1. Gjennomføre skrivebordsøvelse/ forflytningsøvelse i henhold til skolens beredskapsplan for 
PLIVO-hendelser 

2. Gjennom informasjon, tverrfaglige undervisningsopplegg samt egen kjøkkenhage utvikle 
skolen som Miljøfyrtårn 

3. I samarbeid med Utdanningsforbundets lokallag gjennomføre dialogmøter/ refleksjonsøkter 
med fokus på arbeidsgiverstrategi og medarbeiderundersøkelsens fokusområder. Prioritert 
fokus er «mestringsklima vs. prestasjonsklima» 
 

Målene satt av HMS-utvalget har vi jobbet målbevisst med. Skrivebordsøvelse er gjennomført 
for pedagoger og andre ansatte i skole, mens øvelse for ansatte i SFO avholdes våren 2018. Å 
utvikle skolen som Miljøfyrtårn er et langsiktig arbeid der SFO leder an med sitt miljøfokus. 
Erfaringen med dialogmøter i samarbeid med Utdanningsforbundet er god og vil bli videreført. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,4 0,9  1,1 

Fravær langtid (%) 5,2 3,8  3,2 

Nærvær (%) 93,4 95,3 92,6 95,7 

     

Antall HMS avvik 3 14  20 

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 45,8 49,3   

Andel ansatte heltid (%)     

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)     
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Fraværet er gledelig lavt. Vi har 
nådd målene med god margin. 

Opprettholde fokus på HMS, 
arbeidsgiverstrategien og utviklingsarbeidet. 

   

HMS avvik 

På bakgrunn av at vi har opplevd en 
underrapportering ift utagerende 
adferd blant elever er utviklingen 
positiv 

Kontinuerlig opplæring samt introduksjon av 
avviks-appen. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 

Økningen fra 2016 skyldes delvis 
underrapportering. Den faktiske 
økningen de siste par årene skyldes 
en satsing på å heve skolens 
miljøterapeutiske kompetanse samt 
en forsterkning av «tidlig innsats». 

Videreutvikle de miljøterapeutiske tjenestene for 
best mulig å kunne imøtekomme behovene hos 
elevene samt oppfylle lærernormen. 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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30 Stinta skole (1414) 

30.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten i balanse ved årets slutt, et lite mindreforbruk på 114 000 kroner. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 47 433 45 424 2 009 4,4 % 47 070 

Sum inntekter -7 692 -5 570 -2 122 38,1 % -8 640 

Netto driftsramme enheten 39 740 39 854 -114 -0,3 % 38 430 

30.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Læringsmiljø: 

Stinta skole videreførte i 2017 sitt arbeid fra 2016. Enheten jobber systematisk med læringsmiljøet 
på alle trinn. På alle trinn er det utarbeidet en sosial plan som skal ivareta det systematiske 
arbeidet i alle klasser gjennom hele skoleåret. Den sosial planen inneholder faste aktiviteter, 
systematisk bruk av sosiogram og forslag til tiltak for å motvirke mobbing og krenkelser. PALS er 
en viktig del av arbeidet med et godt læringsmiljø. 

Stinta skole har i 2017 brukt læringspartnere på alle trinn. Metoden har som mål å vektlegge læring 
gjennom bruk av språk, dialog og deltagelse. 

Fritidsmedarbeider og oppvekstmedarbeider har gjennomført «Etter skoletid» for mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet, og «frokosten» hver morgen for elever fra 11 til 16 år, 

Trivselsledere på barnetrinnet og Aktiv skole 365 på ungdomstrinnet har gjennomført sine 
aktiviteter etter oppsatt program. Mange elever deltar på aktiviteter hver uke. 

FAU på Stinta skolen gjennomførte et anti- mobbeshow med Kjetil og Kjartan for elever og foreldre 
våren 2017. 

Realfagskommune: 

Stinta skole har i 2017 deltatt i Lærende nettverk med fokus på ideutveksling, læreplanforståelse 
og utvikle undervisningsopplegg for realfag. 

Det er gjennomført matematikkens dag på barne- og ungdomstrinnet. 

Skolen har videreført i 2017 Campus Increment for deler av mellomtrinnet og ungdomstrinnet.  

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 46 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 48 50 

Nasjonale prøver 8. trinn - lesing 47 51 

Nasjonale prøver 8. trinn- regning 47 51 

Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk 47 50 

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing 53 54 
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Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 9. trinn -regning 51 54 

Eksamen- skr. matematikk 3,4 4,2 

Eksamen - skr. hovedmål norsk 3,4 3,8 

Eksamen - skr. sidemål norsk 3,3 3,5 

Grunnskolepoeng 40,5 40 

Enheten nådde ikke målene for Nasjonale prøver. Skolen forsetter sitt arbeid med å styrke 
elevenes grunnleggende ferdigheter. Eksamensresultatene er tilfredsstillende. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,2 4,0 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,5 1,0 

Elevundersøkelsen , vurdering for læring 10. trinn 3,3 3,2 4,0 

Elevundersøkelsen , mobbing 10. trinn 1,4 1,4 1,0 

Det er ikke tilfredsstillende at så mange av elevene på 7. og 10. klassetrinn opplever mobbing 2 til 
3 ganger pr. måned. Skolen viderefører sitt systematiske arbeid med å styrke læringsmiljøet på 
skolen. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 537 532 509 513 

Barn i SFO 90 82 84 91 

Antall årsverk ledelse 2,8 3,0 3,0 3,0 

Antall årsverk pedagogisk personale 52,6 58.1 43,4 37,1 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 5,62 5,44 5,87 16,03 

Sum årsverk (eks. merkantile) 61,02 66,54 52,27 56,13 

30.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Stinta skole har i 2017 gjennomført samlinger der vi har reflektert rundt egen praksis i møte med 
elever og kolleger. 

PALS med voksenfokus har også vært viktig. Vi har drøftet og reflektert rundt begrepene omsorg, 
respekt og ansvar. 

Skolen har systematisk fulgt opp våre nyutdannede lærere ved skolen. Målet har vært å gi øvelse i 
refleksjon over egen praksis. Oppleve mestring og tro på egne evner. I dette arbeidet har vi brukt 
veilederen «Veiledning av nyutdannede i Arendal kommune».  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Stinta skole har i 2017 jobbet systematisk med å videreutvikle medarbeidersamtalen med fokus på 
den enkelte medarbeiders tro på egen mestring. 

Enheten gjennomførte ny medarbeiderundersøkelse i desember 2017. Deltagelsen var på 52,4 %. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Stinta skole har arbeidet med å legge til rette for å dele og utvikle vår kompetanse. Skolen har lagt 
til rette for faste tider for teamarbeid / trinnarbeid. Med denne tilretteleggingen utvikler og styrker vi 
samarbeidet og samhandlingen på skolen 

Vi har i 2017 gjennomført medarbeidersamtaler med fokus på den enkeltes mestring, utvikling og 
læring i forhold til egen praksis, og skolens utviklingsområder. 

Enheten har i 2017 gjennomført jevnlige HMS møter. I tillegg har enheten gjennomført 
Miljøfyrtårnsertifisering. Gruppen har bestått av repr. fra Arendal eiendom, verneombud og 
enhetsleder og rådgiver fra Miljøfyrtårn. 

Videre har enheten arbeidet med: 

1) Avvikshåndtering 

2) Nærvær med fokus på økt tilstedeværelse 

3) Arbeidsmiljørettede tiltak 

4) Vernerunde 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,8 2,0  1,5 

Fravær langtid (%) 4,9 5,7  3 

Nærvær (%) 93,3 92,3 92,6 95,5 

     

Antall HMS avvik 1 1   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 53,88 56,7   

Andel ansatte heltid (%)  53,7   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  84,6   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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31 Roligheden skole (1415) 

31.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten har et merforbruk på 2,5 % i 2017. Dette skyldes behov for økt bemanning til flere svært 
krevende elever. Flere elever er utagerende mot både medelever og personalet. Dette krever økt 
voksentetthet for å ivareta både medelever og ansattes sikkerhet. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 41 623 39 288 2 335 5,9 % 39 765 

Sum inntekter -6 181 -4 722 -1 459 30,9 % -5 737 

Netto driftsramme enheten 35 441 34 566 876 2,5 % 34 028 

31.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Læringsmiljø.  

 Roligheden skole ønsker å skape et trygt, inkluderende og raust skolemiljø der barn og 
voksne kjenner verdien av å tilhøre et fellesskap preget av gjensidig respekt. Vi vil 
hverandre vel. 

 Elevenes mangfold skal reflekteres i varierte og praktiske arbeidsformer der alle opplever 
mestring 

 På Roligheden skole utgjør vi et engasjert og modig fellesskap. Voksne og unge motiverer 
hverandre til nysgjerrighet, kreativitet og kritisk tenkning. Skolen stimulerer til lærelyst med 
et tydelig relevant faglig fokus 

Skolen har et tett og konstruktivt samarbeid med FAU i forhold til arbeidet med et positivt 
skolemiljø. Blant annet skal elevenes skolemiljø ha en vesentlig plass på foreldremøtene ved 
kolen. 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 50 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 51 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 51 50 

Nasjonale prøver 8. trinn lesing 49 51 

Nasjonale prøver 8. trinn regning 50 51 

Nasjonale prøver 8. trinn engelsk lesing 49 51 

Eksamensresultater engelsk 4,2 4,1 

Eksamensresultater matematikk 2,9 3,4 

Resultatene viser en positiv framgang på mellomtrinnet. Resultatene på 8. trinn er noe svakere 
enn forventet. Skolen vil ha spesielt fokus på leseferdigheter kommende skoleår. 

Eksamensresultatet i engelsk er svært positivt, mens resultatet i matematikk er svakere enn 
forventet. 

Skolen hadde ikke elever oppe til skriftlig eksamen i norsk i 2017. 
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Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,8 4,0 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,4 1,0 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn 3,3 3,3 3,6 

Elevundersøkelsen mobbing 10. trinn 1,4 1,3 1,0 

Roligheden skole har lavere mobbetall enn gjennomsnitt i kommunen. Likevel er arbeidet med et 
positivt skolemiljø et satsingsområde ved skolen. Dette gjøres i et tett samarbeid foreldrerådets 
arbeidsutvalg. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 431 461 452 466 

Barn i SFO 82 71 88 89 

Antall årsverk ledelse 2,87 2,87 2,87 2,87 

Antall årsverk pedagogisk personale 37,67 37,27 36,29 36,3 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 6,2 9,46 9,42 11,1 

Sum årsverk (eks. merkantile) 46,74 49,6 48,58 50,37 

Antall årsverk fagarbeidere har økt med ca. 2 årsverk fra 2016 til 2017. Dette skyldes økende 
antall elever med behov for svært tett oppfølging 

31.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Roligheden skole driver utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid basert på organisasjonslæring, og vi 
arbeider bevisst med å være en lærende organisasjon. 

Skolen har ressurslærere i ulike fag/tema og vi arbeider ut fra strategien «distribuert ledelse».  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Elevundersøkelsen for 5. - 7. trinn er gjennomført høsten 2017. Resultatene er drøftet trinnvis og 
lærerne har laget egen tiltaksplan for hvert trinn. 

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017 med en svarprosent på 654. Resultatene er 
drøftet klassevis og hvert trinn har laget en tiltaksplan på bakgrunn av undersøkelsen. Klassevise 
resultater er videreformidlet til klassekontakt og resultatene for skolen som helhet er 
videreformidlet til FAU. 

Medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeiderne skårer i hovedsak likt med landsgjennomsnittet 
for tilsvarende skole. Roligheden skole skårer spesielt høyt på mestringsklima, noe som indikerer 
evne og vilje til forbedrings- og utviklingsarbeid og gjøre hverandre gode. Resultatene vil bli drøftet 
i HMS utvalget.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Roligheden skole har inkludert Helse, Miljø og sikkerhet i all aktivitet for å forebygge helseskader 
og tilstrebe et optimalt arbeidsmiljø for ansatte og elever. I 2017 har HMS utvalget vært engasjert i 
utforming av ny skole inkludert valg av inventar. 
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Viktige satsingsområder ellers er: 

 Trivsel og trygghet på arbeidsplassen 
 Sykefravær, yrkesskader og ulykkesrisiko 

Enheten har mottatt mange avviksmeldinger knyttet til vold og trusler. Skolen har flere utagerende 
elever på både barne- og ungdomstrinnet. Dette oppleves som et økende problem og utgjør en 
belastning på personalet. Våren gjennomførte skolen et kurs i forebygging og håndtering av vold i 
regi av Verge opplæring. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Nei 

HMS utvalget har hatt et stort arbeid knyttet til medvirkning ved planlegging av nytt skolebygg. 
Vernerunden er derfor nedprioritert i 2016. Det ble gjennomført vernerunde i januar 2018. 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,7 1,7  1,5 

Fravær langtid (%) 5,1 3,3  3,5 

Nærvær (%) 93,2 94,9 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 23 22   

Antall Kvalitets avvik  5   

     

Årsverk antall 48,6 54,5   

Andel ansatte heltid (%)  65   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  90,9   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 

Enheten har hatt en vesentlig 
økning av langtidsfraværet. Det 
meste er ikke arbeidsrelatert, men 
et par tilfeller skyldes fraværet 
arbeidsrelaterte forhold knyttet til 
trusler og vold fra elever. 

Tett oppfølging av sykefravær, bruk av «Raskere 
frisk» og fortsatt forsvarlig bemanning rundt 
utagerende elever. 

   

HMS avvik Antall avvik er stabilt.  

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 
Økningen skyldes flere utagerende 
og krevende elever på både barne- 
og ungdomstrinnet. 

 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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32 Hisøy skole (1416) 

32.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 39 974 38 998 977 2,5 % 39 367 

Sum inntekter -7 935 -6 486 -1 449 22,3 % -7 545 

Netto driftsramme enheten 32 040 32 512 -472 -1,5 % 31 823 

32.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Enhetens satsingsområder i virksomhetsplanen 

Mål: Alle barn/elever skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 

Enheten har lagt vekt på dette i arbeidet for godt læringsmiljø:  

Hisøy skole har jobbet systematisk med å videreutvikle det arbeidet som skolen har holdt på med 
gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Lærerne på hele skolen har prøvd ut ulike metoder som 
har bidratt til å skape gode læringsarenaer og god underveisvurdering som igjen har forbedret 
læringsresultatene til elevene. Vi har bevisstgjort personalet på hva slags elev- og læringssyn vi 
har på skolen, og vi har fortsatt jobbet med hele personalet på hva vi legger i profesjonalitet. Hisøy 
skole har nulltoleranse i forhold til mobbing og jobber hele tiden med elevenes psykososiale miljø 
blant annet gjennom Trivselslederprogrammet og skolens skolemiljøplan. 

Vi har fortsatt jobbet med læringsmiljøet for å redusere antall sakkyndige vurderinger og 
enkeltvedtak. Gjennom et bevisst elev-, lærings- og samarbeidssyn har vi tatt felles grep som har 
ivaretatt inkludering og opplæring innenfor den ordinære undervisningen på en bedre måte. 

Hele skolens pedagogiske personale er med i et 2- årig prosjekt som skal bidra til en felles 
vurderingskultur på skolen. Vi har hektet oss på Høgskolen i Innlandet sitt internettbaserte kurs 
som de kaller SkoleVFL. Kurset er et skolebasert kompetanseutviklingsprogram i vurdering for 
læring. Så langt i prosjektet er vi meget godt fornøyd med dette arbeidet. Det er et stort 
engasjement i personalet både når det gjelder erfaringsutveksling og utprøving av nye 
vurderingsformer. Vi er godt i gang med å utvikle en felles vurderingskultur fra 1. til 10.trinn. 

Realfagskommune 

Hisøy skole deltar i dette arbeidet gjennom interne og eksterne læringsnettverk. 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 54 52 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 54 53 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 52 52 

Nasjonale prøver 8.trinn -lesing 49 52 

Nasjonale prøver 8.trinn - regning 51 52 

Nasjonale prøver 8.trinn - engelsk lesing 50 52 

Nasjonale prøver 9.trinn - lesing 62 60 
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Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 9.trinn - regning 61 60 

Eksamens karakter norsk hoved mål 3,9 3,9 

Eksamens karakter norsk sidemål 3,5 3,5 

Eksamens karakter engelsk 3,8 3,8 

Grunnskolepoeng 42,4 43 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn  4,1 3,8 

Elevundersøkelsen, trivsel 7. trinn  4,4 4,3 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn  1,3 1,0 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 10. trinn  3,8 3,5 

Elevundersøkelsen, trivsel 10. trinn  4,3 4,0 

Elevundersøkelsen, mobbing 10. trinn  1,3 1,0 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 530 519 504 478 

Barn i SFO 134 117 122 123 

Antall årsverk ledelse 2,5 2,5 2,5 2,5 

Antall årsverk pedagogisk personale 38,2 38,9 38,1 40,0 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 6,5 5,7 6,0 6,3 

Sum årsverk (eks. merkantile) 47,2 47,1 46,9 48,8 

32.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Hisøy skole har jobbet systematisk med å utvikle en felles holdning og forståelse i forhold til 
elevene og kollegaene. Dette har vi gjort ved å definere gjennom solide prosesser hvilket elevsyn 
vi skal arbeide etter. Det samme har vi utviklet når det gjelder læringssyn og samarbeidssyn. Vi har 
lagt stor vekt på god forankring i dette arbeidet både gjennom fellesmøter og drøftinger med 
organisasjonene. Vi har skapt felles forståelse for hva inkludering betyr for våre elever, og gjennom 
dette har vi redusert spesialundervisningen med over 60 %. I dag er det 15 elever på Hisøy skole 
som har vedtak om spesial- undervisning. Videre er vårt fokus på vurdering for læring med på å 
skape et god arbeidsmiljø der vi respekterer hverandre og er nysgjerrige på hverandres praksis. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enhetsleder har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen gjennom medarbeidersamtaler. 
Elevundersøkelsen har blitt fulgt tett opp av avdelingslederne og rektor. Ledelsen har hatt møter 
med alle trinnteamene hvor vi har planlagt hvordan resultatene skulle bli fulgt opp. 
Foreldreundersøkelsen er delt ut til FAU representantene og de skal på FAU -møte i mars 2018 
beslutte hva de skal gjøre med resultatene. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi jobber kontinuerlig med dette. HMS- utvalget har jevnlige møter hvor dette er tema. Når det 
gjelder inneklimaet på u-trinnet har dette blitt mye bedre, og vi har ikke hatt noen avvik på dette i 
dette skoleåret. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,7 1,2  1,4 

Fravær langtid (%) 4 2,8  3,6 

Nærvær (%) 94,4 95,9 92,6 95,5 

     

Antall HMS avvik 12 5  0 

Antall Kvalitets avvik 0 0  0 

     

Årsverk antall 47 49  49 

Andel ansatte heltid (%)     

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)     

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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33 Eydehavn skole (1417) 

33.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Eydehavn skole har klart seg godt innenfor budsjett. Mye av korttidsfraværet har vært dekket opp 
internt, og høsten 2017 har vi hatt 2 ubesatte pedagogstillinger ved permisjon. Det var ingen 
kvalifiserte søkere til vikariatene etter to utlysningsrunder. Vi har likevel klart å gi elevene et godt 
opplæringstilbud med økt investering og bruk av IKT-utstyr. Dyktige fagarbeidere har i tillegg 
bidratt til god tilpasset opplæring i samarbeid med pedagogene. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 13 132 13 122 10 0,1 % 11 373 

Sum inntekter -2 974 -2 350 -624 26,5 % -2 084 

Netto driftsramme enheten 10 158 10 772 -614 -5,2 % 9 289 

33.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Eydehavn skole har i 2017 hatt et økt fokus på bruk av IKT i opplæringen. Alle klassene er blitt 
utstyrt med nye «smarttavler» og lisenser til læringsressurser på nett. Vi har startet systematisk 
opplæring og erfaringsdeling i personalet for god og målrettet bruk. Riktig bruk av disse 
hjelpemidlene gir bedre tilpasset opplæring for hver enkelt elev mens de er i samlet klasse. Flere 
av de pedagogiske nettressursene vi har begynt med, tilpasser seg elevenes ferdighetsnivå 
(adaptive). Dette gir bedre tilgang på riktige oppgaver til hver elev til enhver tid. 
Visualiseringsmulighetene er unike i forhold til trykt materiell og med lyd/opplesing kan de gi 
ytterligere støtte. Vi har som hovedmålsetting at denne satsingen skal gi økt forståelse i alle fag, 
samtidig som vi fokuserer spesielt på regne- og leseferdigheter. 

For å øke leseferdigheter, har vi hatt fokus på leselyst fra 5.trinn og øving på automatisert 
leseavkoding på de lavere trinnene. Flere klasser har hatt besøk fra kjente forfattere som har gitt 
elevene et nærere forhold til bøkene de leser og videre motivasjon. 

Eydehavn er en ART-skole hvor vi har regelmessige felles samlinger hvor elevene deltar aktivt i 
læringen av sosiale ferdigheter. Dette gir oss et felles grunnlag for videre holdningsarbeid i 
klassene. 

Selv om enkelte elever har behov for omfattende tilpasninger har vi fått til at det meste av 
opplæringen foregår i klassen elevene tilhører. I vårt arbeid med læringsmiljø og inkludering 
opplever vi at elevene øker sine sosiale ferdigheter og blir vant til at vi er forskjellige. Videre får vi 
mange til å se styrken i at vi er forskjellige når vi jobber mot samme mål. Dette bygger opp om vår 
visjon «Sammen er vi toppen». 

Eydehavn skole fortsetter sin praksis med ukentlig bruk av de unike uteområdene. Sammen med 
fysisk fostring har elevene tverrfaglig prosjekt med fokus på bærekraftig utvikling i de rette 
omgivelser. 
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Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 48 50 (nasjonalt nivå) 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 52 50 (nasjonalt nivå) 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 50 50 (nasjonalt nivå) 

Eydehavn skole har nådd oppsatt mål i engelsk lesing og fått til et bedre resultat enn vår 
målsetting var for regning. Da Arendal har realfag som satsingsområde, er det gledelig hvis våre 
metoder har resultert i dette sammen med økt satsing på IKT. 

I lesing har vi ikke nådd vårt mål, og vi vil fortsatt ha spesielt fokus på dette. Nytt for denne prøven 
er at den er blitt «heldigital», og en mulig årsak til dette resultatet kan være at vi ikke har øvet 
elevene nok i lesing av lengre tekster på skjerm. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,8 4,2 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,3 1,0 

Med hensyn til mobbing vil vi fortsatt følge opp med tiltak for de enkeltelever som ikke opplever et 
trygt læringsmiljø. 

Systematisk arbeid for et godt psykososialt miljø ivaretas med skolens ART-program, sosiale 
analyser i elevgruppa, faste tema på personalmøter og foreldremøter, samt økt voksentetthet i 
friminutt. Personalet har også fått opplæring i «Barnas Plattform» og bruker enkelte verktøy derfra. 

Det jobbes med mer involvering av elevene i vurderingsarbeidet, og ved økt bruk av IKT mener vi å 
få til en bedre fortløpende vurdering som et verktøy for læring. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 139 151 156 144 

Barn i SFO 29 30 32 29 

Antall årsverk ledelse 1 1 1 1,7 

Antall årsverk pedagogisk personale 9,3 9,3 10,37 9,4 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 4 3,75 3,75 4,1 

Sum årsverk (eks. merkantile) 14,6 14,1 15,12 15,2 

SFO-leder er tatt med i ledelsesressursen for 2017. 

Høst 2017 har vi hatt stilling utlyst for spes. ped. koordinatorjobben og spes. ped. undervisning. 
Det har vært få/ingen kvalifiserte søkere. I utlysnings runde 2 (nov.) fikk vi ansatt en i 60 % mht. 
spes. ped. undervisningen. Koordinatorjobben har rektor hatt 
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33.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Juni 2017 ble det tilsatt ny enhetsleder på Eydehavn skole. Hovedfokuset enhetsleder har hatt 
høsten 2017 har vært å bli kjent med alle sine nye medarbeidere og det arbeidet de utfører. Den 
etablerte praksisen som gir god læring, er det viktig å ivareta. I medarbeidersamtalene har fokuset 
vært tilpasset opplæring for alle elever i et inkluderende læringsmiljø. Med det som 
hovedmålsetting har alle ansatte blitt stilt fire spørsmål: 1. Hva ønsker du beholdes på Eydehavn 
skole? 2. Hvorfor beholde? 3. Hva kan bli bedre? og 4. Hvordan? (hva kan du bidra med og hva 
trenger du hjelp til?) 

Det mest sammenfallende i svarene fra de ansatte var de felles tverrfaglige prosjekt som flere trinn 
på skolen gjennomfører i fellesskap. Av de var Eydehavn skole sin juleforestillingen nevnt oftest. 
Da jobber alle ansatte og alle elever på skolen sammen, og elevene har stor medvirkning i 
planlegging og gjennomføring, og får bidra med det de mestrer best. Det er i disse ukene dette 
pågår skolen fremstår aller mest som en samlet enhet med felles praksis og mål. 

Vi har høy trivsel i personalet på Eydehavn skole, og for å synliggjøre hvordan vi setter pris på 
kolleger har vi brukt et verktøy fra arbeidet med elevene sitt læringsmiljøet: Hver uke velger 
ledelse/ merkantilt ukas kollega og spør ansatte på e-post om noen ord hvor de forklarer hva de 
setter pris på med han/henne. Hva gjør at det er fint å jobbe sammen med akkurat den personen? 
Vi passer på at alle ansatte har en uke i løpet av året hvor beskrivelsene med et fint bilde står på 
skjerm på personalrommet. I tillegg til at dette kan muntre opp og bevisstgjøre hvilke handlinger 
kolleger setter pris på får vi en god øvelse i å gi, og motta, kompliment. Noe vi forventer våre 
elever skal mestre. 

Meget høy deltakelse ved felles sommer- og juleavslutning vitner også om trivsel i personalet. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeider-, foreldre- og elevundersøkelsene er blitt gjennomgått i personalet og FAU. 

I medarbeiderundersøkelsen er det gledelig å se at Eydehavn skårer over landsgjennomsnittet på 
samtlige av de 10 faktorene som undersøkes. I forhold til landsgjennomsnitt scorer vi spesielt høyt 
på mestringsorientert ledelse (4,5), relevant kompetanseheving (4,7) og mestringsklima (4,6). 

I oppfølgingen av brukerundersøkelsene har vi i personalmøter analysert resultatene. Vi ønsker å 
bli bevisst praksisen som gjør at vi utmerker oss positivt for å holde på den, samtidig ønsker vi å 
forbedre oss, eller endre praksis, der vi scorer lavere. Det er gledelig hvordan elevene på 
Eydehavn opplever god faglig oppfølging fra læreren og at skolen lytter til elevenes forslag. Videre 
oppfatter de at de voksne synes det er viktig at elevene er greie med hverandre. (4,9) 

Svarene fra elevundersøkelsen gir videre signal om en noe lavere motivasjon for læring og mindre 
støtte hjemmefra enn landet forøvrig. Dette vil vi forsøke å forbedre med mer praksisorientert 
læring samtidig som vi vil forsøke å skape mer interesse hos foresatte for hva som skjer på skolen. 
Vi vil se om vi kan få opplyst bedre og få de involvert mer i skolens praksis på foreldremøter og i 
den kontinuerlige kontaktene med dem og FAU. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Med meget høy trivsel i personalet, høyt nærvær og tiltak nevnt over har HMS-utvalget ikke sett 
behov for ytterligere tiltak for godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Andre helsefremmende tiltak på Eydehavn har vært «Beintøft» hvor flere lærere deltar med 
elevene. Våren 2018 vil vi også delta i «sykle til jobben» hvor alle fysiske aktiviteter kan registreres 
for motiverende konkurranse kolleger imellom og med andre enheter. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,4 2,0  1,0 

Fravær langtid (%) 6,6 2,1  5,0 

Nærvær (%) 92,1 95,9 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 1 2   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 15,12 16,4   

Andel ansatte heltid (%)  68,4   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  86,4   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær -4,2 
Vi har meget lavt fravær på Eydehavn. Med en 
reduksjon på 4,2 % og med hele 96,3 % nærvær 
har vi arbeidsmiljø og tiltak som virker. 

   

HMS avvik +1 
Etter opplæring og fokus på avvik som ledd i 
forbedringsarbeid forventes flere i 2018. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk +1,28  

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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34 Flosta skole (1418) 

34.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Regnskapet viser at enheten endte opp med et merforbruk på ca. 193 000 (2 %). Det ble både i 1.- 
og 2. tertialrapport redegjort for enhetens anstrengte økonomi grunnet ressurskrevende 
enkeltelever (skole og SFO). Elevene det er snakk gjør det svært vanskelig å redusere 
lønnskostnadene som er den store utgiftsposten. Manglende inntekter ved SFO som følge av 
nedgang i antall barn som benytter seg av tjenesten forverret regnskapet ytterligere. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 11 193 11 033 160 1,4 % 10 691 

Sum inntekter -1 391 -1 424 33 -2,3 % -1 493 

Netto driftsramme enheten 9 802 9 609 193 2,0 % 9 197 

34.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Iht. Opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og Kunnskapsløftet (L'06). 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 48 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 52 51 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 49 50 

Enheten nådde ikke samlet sett helt målsetningene i nasjonale prøver. Målsetningene var til 
gjengjeld relativt ambisiøse med tanke på gruppen som gjennomførte årets nasjonale prøver. 
Gledelig er det likevel at resultatene i regning var bedre enn målsetningen, spesielt med tanke på 
realfagssatsingen i kommunen. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,2 4,3 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,4 1,7 1,0 

Vi jobber fortsatt svært målbevisst for at læringsmiljøet ved skolen skal være best mulig gjennom 
bl.a. klasseledelse, positiv relasjon lærer-elev, elevmedvirkning og at alle elever er alle sitt ansvar 
(«vi skole»). I tillegg har vi igangsatt tiltak for læringsmiljøet iht. felles satsingsområde for skoler og 
barnehager i Arendal kommune. Dessverre viser årets tall at vi sammenlignet med 2016 har hatt 
en negativ tendens vedr. mobbing på 7. trinn. Dette følges nå tett opp av skolen i samarbeid med 
hjemmene. 
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Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 114 114 111 112 

Barn i SFO 29 24 28 26 

Antall årsverk ledelse 1 1 1 1 

Antall årsverk pedagogisk personale 9,48 9,60 9,82 9,60 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 4,19 4,11 4,31 4,23 

Sum årsverk (eks. merkantile) 14,67 14,71 15,13 14,83 

34.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Sammen om framtida har vært drøftet i skolens HMS-utvalg, og arbeidsstrategien har blitt gjort 
kjent for nye ansatte og påmint faste ansatte gjennom personalmøter, teammøter og 
onsdagsmøter. Skolens ansatte har blitt utfordret på fokusområdene i arbeidsgiverstrategien etter 
et vedtak i skolens HMS-utvalg. Ansatte har også vært oppmuntret til aktivt å bruke etisk refleksjon 
i deres daglige arbeid. Oppfølging av Sammen om framtida har vært tatt opp i skolens HMS-utvalg 
gjennom året. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen er et godt verktøy for Flosta skole og vi vil fortsette arbeidet med å 
følge opp fokusområdene mestringsledelse og mestringsklima i skolens hms-utvalg, 
personalmøter, onsdagsmøter og i de enkelte team. Evaluering av årets resultater fra både 
elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen er påbegynt og følges opp sammen med de 
satsingsområdene slik det fremgår av virksomhetsplan for 2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fokusområder er grunnlaget for det forebyggende- og 
helsefremmende HMS-arbeidet i enheten: 

 Mestringsklima 
o Vi opplever at vi langt på vei lykkes med: 

 å være fleksible, villige og raske til å se løsninger 
 å dele kompetanse (lett å etterspørre og få uten å spørre) 
 å ha workshops, kurs og tid til å samarbeide for å skape et eierforhold/ felles 

forståelse for de utfordringene vi møter i hverdagen. 
o Vi ønsker å gjøre mer av dette for å styrke mestringsklimaet: 

 Opprettholde og forsterke delekulturen, tørre å stille de vanskelige spørsmålene. 
 Tørre å organisere elevgruppene på nye måter (på tvers av trinn og 

forutsetninger) for bedre å kunne ivareta alle elever. 
 Tid til faglige diskusjoner på tvers av yrkesgrupper ved skolen. 

 Mestringsledelse 
o Ansatte opplever at vi langt på vei lykkes med: 

 at leder ivaretar ansattes faglige ønsker i den grad det lar seg gjøre, leders tillit til 
metodevalg og konstruktive tilbakemeldinger. 

 at ansatte opplever støtte, tillit og gode relasjoner, mer enn kontrollerende 
faktorer. 

o Ansatte ønsker at leder gjør mer av dette for å styrke mestringsledelse: 
 Konstruktive tilbakemeldinger for å øke motivasjon og arbeidsinnsats hos de 

ansatte. 
 At leder er deltagende og tydelig på hva som forventes av hver enkelt ansatt. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,2 2,4  1,5 

Fravær langtid (%) 3,7 3,1  4,5 

Nærvær (%) 95,1 94,5 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 3 6   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 15,13 14,6   

Andel ansatte heltid (%) 75 75   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 94,56 91,25   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 

Nærværstallene for 2017 er totalt 
sett bedre enn målsetningen vi satt 
oss for året. Det viser at vårt fokus 
på HMS-arbeid og god 
kommunikasjon og informasjon 
mellom alle ansatte gir en ønsket 
positiv effekt. 

 

   

HMS avvik 

Vi har hatt en økning av antall 
avviksmeldinger uten at denne er 
dramatisk. En årsak kan være at 
enheten har sett avvikssystemet 
som en mulighet til 
forbedringsarbeid og at ansatte 
således har blitt flinkere til å melde 
avvik. Det som likevel er 
bekymringsverdig er at samtlige 
avvik i 2017 omhandler vold og 
trusler mot ansatte fra elever. 

HMS-utvalget ved skolen vil følge opp denne 
negative trenden i 2018 og sammen med ansatte 
se om det er områder vi kan endre praksis for å 
forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler av 
elever. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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35 Moltemyr skole (1419) 

35.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Økte lønnsutgifter i forhold til utfordringer og at enheten må forskuttere midler, gjør at sluttføringen 
av årets budsjett skapte bekymring. Det var krevende å greie å gå i balanse. Enheten gikk med 
0,3 % i merforbruk. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 41 472 40 096 1 377 3,4 % 40 682 

Sum inntekter -8 167 -6 690 -1 477 22,1 % -7 434 

Netto driftsramme enheten 33 306 33 406 -100 -0,3 % 33 248 

35.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Arendal kommune har felles satsningsområder: læringsmiljø, realfag og samarbeid med foreldre. 
Moltemyr skole har fulgt opp satsningsområdene på følgende måte: 

Våren 2017 var hovedfokuset i den «gamle» ledelsen læringsmiljø. De arbeidet med 
Traumebevisst omsorg (RVTS), Pedagogisk analysemodell (Thomas Nordahl), og Udir sin 
satsning «Inkluderende barnehage og skolemiljø». 

Pedagogisk analysemodell er en metode som hjelper oss å få forståelse av de faktorene som 
utløser, påvirker og opprettholder læringsproblemer i skolen. Ved å analysere vil vi kunne 
iverksette strategier og tiltak for å løse problemene. Vi analyserer og setter inn tiltak hele tiden, 
men mangler ofte den systematiske gjennomføringen, refleksjonen og evalueringen som kan 
hjelpe oss å sikre at tiltakene virker. Ved å benytte analysemodellen vil vi kunne sikre et 
systematisk og forpliktende arbeid. 

RVTS er et ledene fagmiljø innen psykiske traumer. Under fanen Livsmestring og Psykisk helse 
har Moltemyr jobbet med grunnleggende traumeforståelse og traumebevisst omsorg. I hovedsak 
handler dette om hvordan vi forstår barn og unge og deres følelsesuttrykk, og hvordan vi kan møte 
disse på en måte som fremmer livsmestring og god psykisk helse. 

Utdanningsdirektoratet gir oss gjennom det samlingsbaserte tilbudet «Inkluderende barnehage og 
skolemiljø» verdifull kunnskap og økt kompetanse rundt læringsmiljø. Vi får høre dyktige 
foredragsholdere og samsnakke med andre skoler og barnehager. 

Høsten 2017 fikk Moltemyr skole ny rektor og ledelse. Hovedfokuset og satsingsområdene ble 
videreført. Læringsmiljø, klasseledelse, god skoleledelse og fortsatt positiv relasjonsledelse - elev -
lærer. Trivsel og trygghet er grobunn til læring og et godt skolemiljø. 

Enheten har et godt læringsmiljø som er preget av mangfold, delingskultur og arbeidsglede. 
Sammen har vi et ansvar for skoledagen. I denne forbindelse har ny ledelse arbeidet mye på 
systemnivå. Ny sosial plan, ny §9a om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø, timer og 
ukeplaner, ulike faste møter, og elevrådet har startet arbeidet med å revidere skolereglene. 

Arendal er en realfagskommune, og høsten 2017 sendte vi tre lærere på etterutdanning i 
matematikk. Vi har samtidig et prøveprosjekt med «russisk matematikk» på 1. trinnet. Utviklende 
opplæring i matematikk er en metode som får økt oppslutning. Opplegget kan imidlertid innebære 
utfordringer i forhold til lærerens praksis, men gir en systematisk og målrettet opplæring av hvert 
barn. Skolen deltar i kommunens lærende nettverk innenfor matematikk. 
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Moltemyr skole har høsten 2017 hatt fokus på å øke bruken av smarte tavler - digitalt verktøy i 
undervisningen. Dette gir variasjon i undervisningen og god praksis med særlig vekt på 
dybdelæring. 

Enheten har også satset på lese- og skriveopplæringen. Moltemyr har først brukt 
bokstavinnlæringsbok med to bokstaver i uken, deretter har vi nå startet på en lese- og skrivebok. 
Vi har allerede gode resultater på prøvekartleggingen med raskere progresjon i 1. klasse. 

Skolen har hatt stort fokus på samarbeid med foreldrene. Ledelsen deltok på alle foreldremøtene i 
høst, og vil våren 2018 ha flere store foreldremøter i gymsalen. Det er svært viktig å opprettholde 
gode relasjoner mellom hjem og skole, dette for å bidra til best mulig læringsvilkår for alle våre 
elever. 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 43 49 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 42 48 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 46 50 

Nasjonale prøver 8.trinn - lesing 50 52 

Nasjonale prøver 8. trinn - regning 46 50 

Nasjonale prøver 8 trinn - engelsk lesing 49 50 

Nasjonale prøver 9. trinn - lesing 48 50 

Nasjonale prøver 9.trinn - regning 50 50 

Muntlig eksamen, engelsk 4,2 4 

Muntlig eksamen, norsk 4,9 4,5 

Muntlig eksamen, KRLE 4,6 4,5 

Muntlig eksamen, Samfunnsfag 4,5 4,5 

Skriftlig eksamen, Matematikk 3,0 3,3 

Skriftlig eksamen, Norsk hovedmål 3,5 3,5 

Skriftlig eksamen, Norsk sidemål 2,8 3,5 

 Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinnet er langt ifra det vi kunne ha ønsket oss. Moltemyr 
skole vil arbeide systematisk og målrettet for å åpne bedre resultater. Langsiktige tiltak er satt i 
gang. 

På ungdomstrinnet er resultatene tett opp mot målene vi har satt oss. Vi vil fortsatt arbeide 
målrettet mot enda høyere score. 

Enheten har analysert resultatene i etterkant og har gode dialoger på trinn, team og i felles plenum 
for videre fokusområder. 

Eksamensresultatene for Moltemyr skole er vi fornøyd med. Våre grunnskolepoeng ligger høyere 
enn Arendal og nasjonalt nivå. Det er vi veldig godt fornøyd med. 
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Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,8 4 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,8 1 

Moltemyr skole er fremtidsrettet skole som bygger på: MOT, Åpenhet og Raushet. Vi er en stor 
samhandlingsarena for mange mennesker. En sentral læringsarena for utvikling av faglig 
kompetanse, og utvikling av god sosial kompetanse er en forutsetning for god læring. Skolen har et 
læringsmiljø som er preget av mangfold, delingskultur og arbeidsglede. Sammen har vi et ansvar 
for skoledagen. 

Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet, og vi arbeider derfor kontinuerlig med 
læringsmiljøet på Moltemyr skole. 

Enheten er ikke fornøyd med at såpass mange elever opplever at de blir mobbet. Vi har 
nulltoleranse mot mobbing og vil derfor arbeide videre med å kartlegge, avdekke, håndtere og 
evaluere. Her må vi fortsette å jobbe bevisst og systematisk. Videre har skolen begynt arbeidet 
med å vurdere ulike program som skal hjelpe oss i arbeidet med å systematisere arbeidet med 
sosiale ferdigheter til elevene, og dermed få redusert elever som opplever seg mobbet. 

Elevrådet er engasjerte og positive til å ta opp saker rundt læringsmiljøet i klassene. De er samtidig 
viktige medspillere i friminuttene. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 442 444 419 422 

Barn i SFO 62 62 59 62 

Antall årsverk ledelse 2,67 2,67 2,90 2,76 

Antall årsverk pedagogisk personale 41 41 44 45 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 8 5 7 7 

Sum årsverk (eks. merkantile) 51,67 51,67 53,9 54,76 

35.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

«Sammen om framtida!» - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023. 

Moltemyr skole har arbeidet systemrettet og endret / styrket skolens utviklingsarbeid. Vi ønsker å 
være fremoverlente og tilegne oss ny kunnskap. Vi er en lærende organisasjon som sammen i 
felleskap skal heve vår kompetanse til det beste for våre elever. Vi har en firedeling på fellestiden 
og de ansatte er alltid orientert og kan stille forberedt til fellestiden. Vi er bevist variasjon på 
fellestiden og det er økt positiv engasjement. 

Ny ledelse har stor tilstedeværelse for den enkelte ansatte og har en åpen dør politikk. Vi har fokus 
på å se og lytte til våre ansatte. Samhandling, felleskap og inkludering er viktig på enheten. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enhetens oppfølging av medarbeiderundersøkelsen gjøres gjennom felles refleksjon i fellestiden til 
personalet. Både i plenum og i grupper. Ledelsen har også brukt tid på å se på de ulike 
indikatorene og vil ha resultatene med inn i videre arbeid på fellestiden. 

Enheten har deltatt på foreldre og elevundersøkelsen høsten 2017. Gjennom undersøkelsene har 
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både elever og foreldre fått si sin mening om trivsel og læring på Moltemyr skole. De er viktige 
styringsverktøy for skolen og gir oss viktige indikatorer på hva elevene mener er positivt og hva 
som bør bedres. Undersøkelsene kan vi sees på som en kunnskapskilde som kan brukes i 
lærings- og utviklingsøyemed på skolen. 

På Foreldreundersøkelsen var det nærmere 50 % som deltok. En betydelig økning fra sist 
deltagelse. Foreldrene svarer at de er fornøyde, stor trivsel og at de selv er flinke til å følge opp 
sine barn med lekser. 

Elevundersøkelsen er obligatorisk for skolene å gjennomføre på 7. – 10. trinn. Frivillig for de øvrige 
trinn. De fleste skolene gjennomfører undersøkelsen for 5.- 10 trinn, men de offisielle tallene er på 
7. og 10. trinn. De obligatoriske tema på undersøkelsen er trivsel, motivasjon, arbeidsforhold, 
læring, støtte fra lærere, vurdering, medvirkning, regler, trygt miljø og rådgivning. Alle elevene blir 
invitert til å delta, men det er alltid frivillig for dem å delta. De kan også velge å hoppe over 
spørsmål de ikke ønsker å svare på. 

Moltemyr Skolen har fast rutine for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av resultatene på 
elevundersøkelsen. Undersøkelsen blir nøye drøftet i ledelsen, med hele personalet, i elevrådet, i 
foreldregruppen (FAU) og i Samarbeidsutvalget (SU). Dette er i tråd med Udir sine anbefalinger 
om analysearbeidet. Det blir valgt 3 positive og 3 forbedringsfaktorer som må ha stor fokus på. 
Videre trinnvis arbeid og kontaktlærerne formidler resultatene fra undersøkelsen til de foresatte.  

Elevundersøkelsen gir et godt grunnlag for oppfølging ut mot lærere, klasser og elevråd. Skolen 
bruker resultatene som et styringsverktøy i sitt arbeidet for et godt læringsmiljø, og skoleleder kan 
benytte undersøkelsen som et utgangspunkt for å lede skolens utviklingsarbeid og lærernes 
profesjonsutvikling. En læringssløyfe som knytter seg til bruk av resultater for å utvikle og forbedre 
praksis. Når undersøkelsen på nytt blir gjennomført året etter, kan skolen se om praksis er 
forbedret på de utvalgte områdene.  

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

- Redusert arbeidstid med 30. minutter med egentrening 

- Personalet får disponere svømme og gymsal. 

- Sosiale tilstelninger 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,9 1,8  1,8 

Fravær langtid (%) 5,1 5,5  4,8 

Nærvær (%) 93,0 92,7 92,6 93,4 

     

Antall HMS avvik 5 1   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 49,2 50,8   

Andel ansatte heltid (%)  58,6   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  87,6   
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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36 Myra skole (1420) 

36.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Myra skole hadde et betydelig merforbruk i 2017, ca. 900.000 kroner. To forklaringer: 

1) Myra skole økte antall klasser og antall kontaktlærere fra 13 til 14 høsten 2017. Lønn for en 
lærer i fem måneder var ikke budsjettert. Budsjettår og skoleår er ikke like, og et budsjett kan ikke 
fange opp et behov for større budsjett når antall klasser øker midt i regnskapsåret. For 2018 er 
budsjettet økt, slik at det dekker lønn til 14 kontaktlærere. 

2) Vi ser at antall elever med enkeltvedtak om spes.ped. har økt fra 16 i oktober 2016 til 25 i 
oktober 2017. Vi har flere elever med 1:1 oppfølging, med mange årstimer. Myra skole har vært 
tvunget til å øke bemanningen for å håndtere elever med spes.ped. Vi vil i løpet av våren og med 
full virkning fra høsten 2018 se om vi kan redusere bemanningen og organisere spes.ped. på en 
annen måte. Det er verdt å merke seg at Utdanningsdirektoratets «Veilederen til 
Spesialundervisning» s. 17 skriver med uthevet skrift: «Tilbudet kan ikke reduseres på grunn av 
økonomiske hensyn.» 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 22 916 20 982 1 934 9,2 % 21 143 

Sum inntekter -4 640 -3 622 -1 018 28,1 % -4 696 

Netto driftsramme enheten 18 276 17 360 916 5,3 % 16 447 

36.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Myra skole har fulgt opp Arendals realfagsatsning, vi er hvert år med i First Lego League. Våre 
elever gjør det skarpt i konkurranse med skoler fra hele Agder. Vi vil satse på å styrke lysten til og 
kompetansen i å lese. 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 49 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 49 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 49 50 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,3 4,5 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,2 1,0 
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Udir sier peker på disse viktige prinsippene i arbeidet med vurdering for læring: 

1. Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 
2. Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet 

eller prestasjonen. 
3. Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. 
4. Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere 

eget arbeid og utvikling. 

Myra skole arbeider målbevisst med fokus på Vurdering for læring. 

Myra skole er en Olweus-skole, vi ser at det gir resultater mht. mobbing å arbeide systematisk over 
tid. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 250 260 258 272 

Barn i SFO 85 73 79 72 

Antall årsverk ledelse 2 2 2 2 

Antall årsverk pedagogisk personale 17,1 16,8 16,4 17,4 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 3,5 3,7 3,2 3,0 

Sum årsverk (eks. merkantile) 22,6 22,5 21,6 22,4 

Myra skole opplevde å få flere elever de siste par årene, og også flere og ressurskrevende elever 
med behov for spes.ped. Vi har for inneværende år ansatt en vernepleier i 80 % stilling, en person 
som arbeider i grenselandet mellom pedagogikk og helsetjeneste. Erfaringen er at dette har vært 
en meget nyttig ressurs. Det er mange elever som har behov for mer kontakt og oppfølging fra 
voksne, vi ser at helsesøster gjør en veldig viktig jobb. Vi har helsesøster på skolen en dag i uken. 

36.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Vi har regelmessige møter med HMS på dagsorden, i tillegg er vi Olweus-skole og det forplikter 
slik at vi regelmessig tar opp etiske problemstillinger i kollegiet. Vi arbeider godt, det er god 
stemning i kollegiet, men det har ikke gitt seg utslag på sykefraværstallene eller i 10-faktor- 
undersøkelsen.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi skårer litt svakere enn Arendal som helhet i 10-faktor undersøkelsen. Vi har diskutert dette i 
kollegiet, og vi har en bevissthet rundt flere av problemstillingene. Vi vil planlegge neste skoleår 
med tanke på å finne gode tiltak for som bidrar til større medarbeidertilfredshet. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi har en god og tillitsfull kommunikasjon på skolen, alle skal oppleve at det er trygt å ta opp 
vanskelige saker. Jeg ser en utfordring i å samle hele kollegiet samtidig, både lærere og 
assistenter. Vi vil legge flere felles møter neste skoleår. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,2 1,7  2 

Fravær langtid (%) 5,8 3,9  4 

Nærvær (%) 93,1 94,3 92,6 94 

     

Antall HMS avvik    30 

Antall Kvalitets avvik    30 

     

Årsverk antall 25,0 24,6   

Andel ansatte heltid (%) ca. 75 % 69,0   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) ca. 90 % 84,8   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær Fraværet har gått noe ned. 
Vi følger opp sykmeldte medarbeidere og ellers 
sikrer at vi har et godt arbeidsmiljø 

   

HMS avvik ikke mange avvik Vi vil etablere kultur og rutiner for avviksmelding 

Kvalitets avvik ikke mange avvik Vi vil etablere kultur og rutiner for avviksmelding 

   

Årsverk 
ca. 35 årsverk, økt noe pga. 
krevende spes.ped-elever og en 
klasse mer 

Vi vil se på hvordan vi organiserer spes.ped. 

Andel ansatte heltid 30  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

ca. 0,9 stabilt over lengre tid 
de som jobber deltid gjør enten pga. uførhet eller 
frivillighet 
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37 Nesheim skole (1421) 

37.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten leverer et årsregnskap i balanse. Det var kalkulert med bruk av noe av driftsfondet fra 
2016 for å kunne øke voksentettheten rundt noen elever. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 11 893 11 574 319 2,8 % 10 601 

Sum inntekter -2 446 -2 127 -319 15,0 % -1 772 

Netto driftsramme enheten 9 447 9 447 0 0,0 % 8 830 

37.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 46 45 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 50 48 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 46 41 

Enheten leverer et bedre resultat enn målsettingen. Det viser at det å jobbe jevnt og trutt gir gode 
resultater over tid. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,9 4,9 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,1 1,0 

Enheten har hatt måloppnåelse i forhold til vurdering for læring. Når det gjelder mobbing, nærmer 
vi oss målet. Det jobbes mye med læringsmiljøet på skolen, noe som forhåpentligvis vil gi utslag på 
denne målingen. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 112 116 113 120 

Barn i SFO 20 22 14 35 

Antall årsverk ledelse 1,0 1,0 1,0 1,0 

Antall årsverk pedagogisk personale 9,0 10,0 11,0 11,7 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 2,80 2,80 3,81 5,61 

Sum årsverk (eks. merkantile) 12,80 13,80 15,81 18,31 

Enheten har hatt en økning i antall elever og i årsverk. I tillegg til 18,31 årsverk har vi en merkantil 
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ansatt i 43 %. Denne stillingen deles med Roligheten skole. Antall årsverk til assistenter / 
fagarbeidere dekker både skole og SFO. Det har vært en stor økning i antall barn på SFO, noe 
som gjør at vi har måttet øke bemanningen der. 

37.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har fokus på «Sammen om framtida!» i det daglige arbeidet. Gjennom kommunens 
satsingsområder for Oppvekstsektoren vil også Arbeidsgiverstrategien bli ivaretatt. Dette temaet er 
tatt opp i HMS-utvalget, og vil være et fast punkt i HMS-utvalget i 2018. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Mestringsledelse og mestringsklima vil fortsatt være tema i skolens HMS-utvalg, onsdagsmøter og 
i det enkelte team. Det er fokus på deling av gode erfaringer med hverandre, og det er rom for 
prøving og feiling. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

o Respekt for hverandres holdninger. Være inkluderende og rause. 
o Snakke pent om hverandre. Tenke positivt. 
o Bruke eksterne vikarer så langt mulig ved lengre fravær. 
o Skolen skal sertifiseres som Miljøfyrtårn våren 2018. 

I tillegg til dette vil vi følge opp HMS-utvalgets arbeid slik det kommer frem i HMS-håndboka. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,0 0,9  0,8 

Fravær langtid (%) 3,8 1,4  2,2 

Nærvær (%) 95,1 97,7 92,6 97,0 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 14,6 18,31   

Andel ansatte heltid (%)  92,84 %   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  91,9 %   
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Enheten har hatt et jevnt høyt 
nærvær de siste årene. Det har 
ligget på 95 – 97 % 

Vi har en høy trivsel på Nesheim skole, noe som 
gjenspeiler seg i lite fravær. Ved bruk av eksterne 
vikarer , i den grad det er mulig, blir det mindre 
slitasje på de andre på enheten. 

   

HMS avvik 
Det har ikke vært rapportert noe 
avvik. Vi prøver å ta det som 
kommer når det kommer. 

Det er betimelig å se på om dette er noe 
underrapportering. 

Kvalitets avvik Systemet starter i 2018. . 

   

Årsverk 

Antall årsverk har økt bl.a. på grunn 
av økt antall barn på SFO. Det er 
også noe mer pedagogtetthet på 
grunn av tidlig innsats og 
videreutdanning av lærere. 

Enheten har et nært samarbeid med NAV, og får 
av og til ungdommer / voksne som trenger praksis 
for fagbrev eller arbeidstrening. Dette har vist seg 
å være gunstig for alle parter. Det kommer i tillegg 
til de som er ansatt hos oss. 

Andel ansatte heltid 

Enheten bestreber seg på 
ansettelser i 100 %, men det er 
noen som av ulike årsaker velger en 
lavere stillingsprosent. 

Det vil arbeides videre med å tilby 100 %- 
stillinger. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

En gjennomsnittlig stillingsprosent 
på over 90 er bra. 

Det vil bli lagt vekt på tilsettinger i 100 % ved 
nytilsettinger så langt det lar seg gjøre. 
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38 Rykene skole (1422) 

38.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Vårt mål er å drive best mulig skole for elevene innenfor de rammene vi har. Noen midler som var 
utgiftsført på 2017, er trukket tilbake og vil komme som utgift på 2018. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 16 123 16 500 -378 -2,3 % 16 767 

Sum inntekter -2 687 -2 477 -210 8,5 % -2 948 

Netto driftsramme enheten 13 436 14 023 -588 -4,2 % 13 819 

38.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Kommunens satsingsområder har vært styrende for enhetens virksomhet. 

Realfagskommune 

 Delta aktivt i kommunens lærende nettverk i realfag og bruker erfaringene til analysearbeid 
på egen skole. 

 Gjennomføre særskilte realfagsdager. 
 Fokus på mer utforskende undervisning i matematikk og naturfag. 
 Realfagssatsing er jevnlig tema i pedagogisk fellestid. 
 Besøk på Vitensenteret. 

  

Læringsmiljø 

Mål: Alle skal oppleve tilhørighet faglig og sosialt i fellesskapet. 

Det er utarbeidet felles kommunale kjennetegn på godt læringsmiljø i barnehage og skole. 

 Rykene skole bruker opplæringsprogrammet «Det er mitt valg». Hele personalet ble kurset 
høsten 2017, og mars 2018 blir det et nytt kurs for hele personalet. 

 Ukentlige sosiale mål som står på lekseplan, henges opp i klasserom og diskuteres med 
elevene. 

 Plan for sosial kompetanse. Planen må repeteres og justeres hvert år. Hensikten med en 
plan er at den skal være kjent, levende og i bruk slik at vi kan være en lærende 
organisasjon. 

 Skriftlige rutiner for mobbing og krenkende atferd. 
 Kursing av personalet i Klasseledelse av PPT. 
 Refleksjonsarbeid «Hva kjennetegner et godt læringsmiljø» 
 Vi følger de kommunale rutinene for «Elever som uteblir fra skolen» 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 44 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 46 50 
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Resultatene for årets 5. trinn er svakere enn sist skoleår og ikke tilfredsstillende. Enhetens 
målsetting er ingen elever i kritisk grense på de obligatoriske kartleggingsprøvene på 1.-4. trinn og 
ikke mer enn ti prosent av elevene på mestringsnivå 1 i nasjonale prøver på 5. trinn i norsk, 
matematikk og engelsk. 

På Rykene skole prioriterer vi tiltak rundt elevene på 1.-4. trinn - tidlig innsats. Inneværende 
skoleår har vi satt i gang tiltak der spesialpedagog arbeider systematisk med elever i korte økter 
fra fem til tjue minutter. Målet er å tette faglige hull så raskt som mulig. 

 Skolen har eget årshjul i forhold til hvilke tester som skal gjennomføres på ulike trinn. 
 Skolen har utarbeide en ny leseplan. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 4,0 4,5 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,2 1,5 

Vi ser at tallene fra elevundersøkelsen angående vurdering for læring og mobbing, går rett vei. 

Vi arbeider bevisst og systematisk med skolens læringsmiljø og ønsker at skolens visjon Læring 
for livet, skal prege kulturen vår. Skoleåret blir hvert år startet med en felles samling i gymsalen. 
På årets samling ble elevene utfordret på å ta gode valg. Vi velger hele tiden, store og små valg. 
Velger du i si hei når noen kommer forbi? Velger du å jobbe godt i timene? Målet har vært å 
bevisstgjøre elevene på at de alltid har et valg og at valgene de tar får konsekvenser. Vi vil 
fortsette dette arbeidet. 

For at elevene skal oppleve medvirkning har vi fokus på 

 Elevrådsarbeid 
 Aktivitetsledere i friminuttene AL. 
 Læringspartner 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 178 185 184 181 

Barn i SFO 67 50 44 45 

Antall årsverk ledelse 1,46 2 2 2 

Antall årsverk pedagogisk personale 13,42 15 16,7 14,8 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 6,49 6,35 6,8 6,8 

Sum årsverk (eks. merkantile) 21,37 23,35 25,5 23,6 

Elevtallet til skolen er stabilt. Elevtallet på SFO er også stabilt, samtidig arbeider en med å øke 
dette antallet. 
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38.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Arendal sin arbeidsgiverstrategi Sammen om framtida, har blitt tatt opp til refleksjon med kolleger i 
personalmøter, men også i team møter. Det er også brukt en del tid i lederteamet til å reflektere 
rundt hva som forventes av ledere i kommunen. Læring og endring skjer i første rekke gjennom 
aktiv medvirkning fra alle medarbeidere. Derfor er det viktig for enheten at ansatte deltar aktiv i 
dialog om forbedringsmuligheter. 

 god kommunikasjon og samhandling med ledere og kollega 
o ukentlige faste møter med rektor og assistenter 
o ukentlige faste møter med SFO leder og assistenter 
o ukentlige ledermøter 
o ukentlige trinn møter 
o ukentlig infoskriv til samtlige ansatte 

 jobbnærvær 
o personlig oppfølging 

 å være lojal mot politiske og administrative beslutninger, lover og avtaler som gjelder i 
arbeidet. 

o skape felles forståelse gjennom drøftinger 
o involvering av tillitsvalg 

 faglig oppdatering 
o avsatt tid til faglig oppdatering på fellestid 
o intern kursing 
o ekstern kursing 
o kurserfaring deles alltid til hele personalet 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen for Rykene skole viste gode tall. På samtlige områder ligger vi bedre 
enn landssnittet. Vi har fokus på å utvikle et raushet, fleksibilitet og godt arbeidsmiljø. 
Undersøkelsen er gjennomgått og diskutert i hele personalet. 

Foreldreundersøkelsen er gjennomgått med ansatte og FAU, også her har skolen gode tall. 
Svarprosenten hos foreldrene var høy og tilbakemeldingene positive. Eksempel: Trivsel 4,9, der 
5,0 er best. 

Det vil bli arbeidet videre med resultatene i foreldreundersøkelsen i skolens HMS- utvalg. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS- utvalget arbeider med ulike forebyggende og helsefremmende tiltak der variasjon i tiltakene 
er et mål i seg selv, slik at en i løpet av et år har favnet flest mulig av de ansatte. Noen av tiltakene 
ligger i arbeidstiden mens andre tiltak ligger i fritiden. 

 Eksempler 
o Felles lunsj for ansatte en gang i måneden. 
o Terrengkarusellen 
o Fjellturer 
o Besøke lokale bedrifter på Rykene 
o Ulike kurs 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,3 0,4  1,0 

Fravær langtid (%) 7,0 1,8  5,0 

Nærvær (%) 91,7 97,8 92,6 94,0 

     

Antall HMS avvik 0 1   

Antall Kvalitets avvik 0    

     

Årsverk antall 25,5 22,6   

Andel ansatte heltid (%)  58,3   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  89,8   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Enheten har hatt en meget positiv 
utvikling. 

Sykemeldte følges opp i henhold til plan for IA 
bedrift. 

   

HMS avvik  
Vi arbeider med å bevisstgjøre personale på 
viktigheten av å melde avvik. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 22,6 
Enheten har redusert antall årsverk og 
omorganisert spesialundervisningen. 

Andel ansatte heltid 58,3  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

89,8  
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39 Sandnes skole (1423) 

39.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Ved å sette elevene i fokus, og gi undervisning og spesialundervisning etter Opplæringslova, fikk vi 
dette avviket. Av hensyn til elevene blir mesteparten av fraværet erstattet fra dag en. 

Vi lå godt an til å klare rammene før sommeren. 

Noen spesielle tilpassa opplegg, er svært ressurskrevende for enheten. 

Sykefraværet gjennom hele året, har påvirket resultatet negativt. 

Våre tiltak fra skolestart i august, f.eks. å ikke erstatte to ansatte som gikk ut i permisjon, samt 
ytterligere tiltak fra oktober, var ikke tilstrekkelig. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 24 418 22 175 2 242 10,1 % 22 614 

Sum inntekter -6 236 -4 805 -1 432 29,8 % -5 491 

Netto driftsramme enheten 18 182 17 371 811 4,7 % 17 123 

39.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Alle på Sandnes skole jobber for at elevene skal være best mulig rustet til å takle sine respektive 
liv. Hovedmålene for enheten er i samsvar med Kunnskapsløftet. Vårt strategiske kart er et viktig 
styringsdokument for skolen. Vi styrker sosiale ferdigheter gjennom H-ART programmet vårt. 
Tydelig klasseledelse, rammer for øktene og oppsummering etter hver økt, bidrar positivt til 
elevens læring. Elevenes medvirkning økes gjennom bruk av læringspartnere, deltagelse i elevråd, 
utviklingssamtaler, elevsamtaler og læringssamtaler. Skolen er med i det Udir-initierte 
«Inkluderende læringsmiljø for skole og barnehage». Skolen er med i kommunens realfagssatsing, 
det er inspirerende og utviklende for enheten. 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 47 49 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 47 48 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 46 48 

Lærerne har faggrupper i norsk, matematikk og engelsk i den hensikt i å heve kvaliteten på 
undervisningen. Vi fortsetter vårt systematiske arbeid med de grunnleggende ferdighetene fra 
elevens første skoledag. 

Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,9 3,4 4,0 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,7 1,0 
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Målet er at alle elever skal oppleve tilhørighet faglig og sosialt i felleskapet. Elevrådet arrangerer 
ulike aktiviteter, og er trivselsledere i friminuttene. Vi ser elevene hver dag, alle elever blir møtt av 
en voksen på morgenen. Læreren står i døra, håndhilser og ser hver enkelt elev. Gjennom H-ART-
en jobber vi også systematisk med sosial kompetanse, noe som bygger opp under vårt arbeid med 
læringsmiljøet. Vi har fortsatt hoveddelen av vår undervisning i samlet gruppe på trinn. I tilfeller 
hvor det er nødvendig setter vi inn tiltak i forhold til trivsel. 

Vi vil ha flere møter mellom elever som sier de plager hverandre, eller blir plaget. Sosiallærer har 
regelmessige samtaler med elever som sier de blir plaget. Teamet på trinnet fortsetter å jobbe 
forebyggende og vil arbeide enda mer for å avdekke hva som skjuler seg bak svarene. Foreldrene 
blir involvert.  

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 243 263 257 267 

Barn i SFO 127 119 113 103 

Antall årsverk ledelse 1,6 2,4 1,6 1,6 

Antall årsverk pedagogisk personale 14,5 17,35 18,96 18,82 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 3,8 3,9 3,51 3,88 

Sum årsverk (eks. merkantile) 19,9 23,75 24,07 24,30 

39.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

«VÆR en god yrkesutøver»: I hele 2017 har vi slitt med store utfordringer i forhold til fravær, og 
meget krevende brukere. Vi har også satset stort i forhold til videreutdanning, og sendt forholdsvis 
mange av gårde. 

Vi opplever et personale som prøver å finne løsninger i stedet for å fokusere på vanskene. 

Personalet samarbeider, gjør hverandre gode, utfordrer hverandre på en positiv måte, og er etter 
min mening veldig fleksible. 

En stor del av personalet er så å si alltid på jobb. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi har pedagogisk refleksjon på hvert personalmøte. Vi deler gode pedagogiske opplegg med 
hverandre, det er stor delingsvilje på skolen. Vi har jevnlig kollegaveiledning. Personalet forteller 
stadig om mestringsopplevelser, og sier de føler mestringsglede i ulike situasjoner. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vårt mål for nærvær var 93 %. Vi fikk et resultat på 90,8 %. Langtidsfraværet skyldes bl.a. 
svangerskapspermisjoner og somatiske lidelser. Vi kjenner ikke til at noe av sykefraværet har vært 
relatert til arbeidsplassen. Vi vil fortsette det forebyggende arbeidet vårt, og bestrebe høyest mulig 
nærvær gitt ut i fra de faktorene vi til enhver tid må forholde oss til som IA-bedrift. 

Den nye Opplæringslova §9a har stor fokus på elevenes medvirkning, læring og trivsel. HMS-
utvalget og ledelsen har samme fokus når det gjelder de ansatte. 

Vi oppfordrer til å ha lav terskel for å si fra. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,8 2,1  1,8 

Fravær langtid (%) 9,6 7,2  4,0 

Nærvær (%) 88,6 90,8 92,6 93 

     

Antall HMS avvik 20 6   

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 21,6 29,5   

Andel ansatte heltid (%)  52,8   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  81,9   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær   

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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40 Strømmen oppvekstsenter (1424) 

40.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

I år går enheten med et mindreforbruk på 446 000 kroner. Etter flere år med svært stramt budsjett, 
er det gledelig at vi har klart å skaffe oss handlingsrom. Hovedårsaken til at det går bedre i år enn 
tidligere, er først og fremst at det er gjort noen grep i tildelingen av midler til barnehagene. En har 
justert budsjettene i større grad etter antall barn enn hva som har vært tilfelle tidligere. Dette har 
slått positivt ut for oss. 

Med store klasser på småskoletrinnet har vi også fått tilført en god del midler fra UDIR (tidlig 
innsats) som har gjort at vi har kommet i mål på en god måte. 

Vi håper at bystyret gis oss anledning til å beholde det meste av mindreforbruket slik at vi har noe 
på lur til dårligere tider. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 26 652 24 582 2 071 8,4 % 25 793 

Sum inntekter -6 719 -4 203 -2 517 59,9 % -6 832 

Netto driftsramme enheten 19 933 20 379 -446 -2,2 % 18 961 

40.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Læringsmiljø 
Oppvekstsenteret har gjennom 2017 satt av tid på personalmøtene til å arbeide med 
kjennetegnene på hvordan vi lykkes med det gode læringsmiljøet. 

Skolen har arbeidet systematisk med elevenes sosiale ferdigheter gjennom «Olweusprogrammet», 
mens barnehagen har arbeidet systematisk med sitt program «Være sammen». 

Realfagskommune 
Skolen har arbeidet med utvikling av matematikkdager med opplegg på tvers av klassene, og 
tilpasset opplæring av den enkelte. Barnehagen har arbeidet systematisk med å ta i bruk 
matematikkens begreper. 

Faglig utvikling 

Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2017 

Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 46 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - regning 47 50 

Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 49 50 

Resultatene fra nasjonale prøver er noe dårligere enn ønskelig. Vi har satt oss mål om å være på 
landsgjennomsnittet i nasjonale prøver, men ser at vi ikke når helt opp denne gangen. Det er gjort 
en stor jobb av lærerne i denne klassen. Skolen fått tildelt ekstra ressurser til småskolen, og disse 
er bevisst brukt til leseopplæring da vi ser at det er innenfor lesing vi skårer lavest. Samtidig er det 
gledelig å se at vi er veldig nær målsettingen når det gjelder engelsk. 
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Læringsmiljø 

Navn på indikator, resultater 
Resultat 
Arendal 

kommune 

Resultat 
2017 

Mål 2017 

Elevundersøkelsen, vurdering for læring 7. trinn 3,,9 3,9 4,2 

Elevundersøkelsen, mobbing 7. trinn 1,5 1,1 1,0 

Vi gleder oss enda en gang over gode resultater på elevundersøkelsen med tanke på mobbing. 
Skolen arbeider systematisk forebyggende gjennom sitt antimobbeprogram Olweus.  

Vi skårer noe dårligere i punktet vurdering for læring enn det vi har gjort de siste årene. Denne 
gangen er vi helt gjennomsnittlige på dette punktet. Vi har ikke hatt samme fokus på området som 
de to foregående årene, og det er mulig at det kan være årsaken til at vi faller litt ned på skåren. 

Årsverk og antall elever 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall elever 149 150 149 156 

Barn i SFO 48 52 53 51 

Antall årsverk ledelse 0,85 0,85 0,85 0,85 

Antall årsverk pedagogisk personale 10,75 10,77 10,88 11,03 

Antall årsverk til assistenter/fagarbeidere 4,65 3,88 3,20 3,33 

Sum årsverk (eks. merkantile) 16,25 15,5 14,93 15,21 

Elevtallet i skolen er forsiktig økende. I småskolen har vi bortimot fulle grupper, og elevtallet vil 
stige noe de nærmeste årene. Vi har en liten oppgang i antall pedagoger på grunn av sentrale 
tilskudd til tidlig innsats. 

40.3 Satsingsområder 

Tjenester 

Måltall 

Indikator i barnehageundersøkelsen 2017 Resultat 2017 Mål 2018 

Ute- og innemiljø 4,1 4,5 

Relasjon mellom barn og voksen 4,7 4,8 

Barnets trivsel 4,8 4,8 

Informasjon 4,3 4,4 

Barnets utvikling 4,7 4,7 

Medvirkning 4,3 4,4 

Henting og levering 4,5 4,5 

Tilvenning og skolestart 4,6 4,6 

Tilfredshet 4,7 4,7 

I barnehageundersøkelsen skårer vi generelt meget bra. Vi har plukket ut noen indikatorer som vi 
ønsker arbeide mer med fremover. For tiden gjøres det en innsats på barnehagens utemiljø i 
samarbeid med Arendal Eiendom KF. Vi håper at dette vil gi utslag i bedre skår på dette punktet. 

Sammen med FAU ser vi på informasjon og medvirkning. Hva forventes og hvordan kan vi gjøre 
det bedre? Det blir spennende å se om vi kan løfte disse punktene noe i løpet av 2018. 
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Årsverk og antall barn i barnehagen 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall barn 80 80 80 84 

Antall årsverk 21,25 19,25 19,25 19,25 

Antallet barn har vært stabilt de siste årene. Gruppene er bortimot helt fulle. I 2017 har vi noen 
flere barn enn tidligere. 

Vi har vært heldige å få fylt opp gruppene, og håper dette fortsetter fremover også selv om det ser 
vanskelig ut for neste barnehageår. Det er født svært få barn i vårt område i 2017 samtidig som det 
er masse ledige barnehageplasser i nærområdet. 

40.4 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Strømmen oppvekstsenter har utarbeidet sitt eget verdidokument, og har arbeidet med temaer 
innenfor dette på planleggingsdager. Verdidokumentet henger godt sammen med 
arbeidsgiverstrategien: Sammen om framtida. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har vært gjennomgått og diskutert i personalmøter, 
medarbeidersamtaler og HMS-utvalg. Vi har hatt spesielt fokus på mestringsklima og 
mestringsledelse. 

Resultatene fra diverse brukerundersøkelser er kommentert ovenfor. Som Olweusskole deltar vi 
også årlig i Olweusundersøkelsen som omhandler mobbing spesielt. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 3,4 2,6  2,5 

Fravær langtid (%) 8,8 7,2  7,5 

Nærvær (%) 87,9 90,2 92,6 90,0 

     

Antall HMS avvik 1 3   

Antall Kvalitets avvik 0 1   

     

Årsverk antall 33,33 39,8   

Andel ansatte heltid (%)  56,8   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  90,4   
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Fin utvikling i korttidsfraværet siste 
år. Fortsatt høyt langtidsfravær 

Barnehagen har gjennomført et prosjekt som vi 
har kalt «Ergonomi og pedagogikk» 

   

HMS avvik En forsiktig økning av antall avvik Avvikene er lukket iht. kommunens rutiner 

Kvalitets avvik Veldig få avvik (ett) Avviket er lukket iht. kommunens rutiner 

   

Årsverk 
Det har vært en økning i årsverk i 
fra 2016 til 2017 

 

Andel ansatte heltid  
De ansatte som ønsker og evner full stilling har 
mulighet for å få dette hos oss. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

 
Vi har mange ansatte i skolen som arbeider ca. 80 
prosent. 
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41 Tromøy barnehagene (1450) 

41.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Budsjett/regnskap for 2017 gikk i balanse, et lite mindreforbruk på 110 000 kroner. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 11 963 11 132 831 7,5 % 12 686 

Sum inntekter -2 879 -1 938 -941 48,6 % -3 004 

Netto driftsramme enheten 9 084 9 194 -110 -1,2 % 9 683 

41.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Stolte ansatte på Tromøy barnehageenhet vant IA-prisen høsten 2017. Dette styrker selvbilde og 
tilliten til at vi gjør mye riktig i forhold til Ergonomi & Pedagogikk - endringen vi har holdt på med 
siden 2014. 

Våre barnehager jobber hele tiden for å være i positiv utvikling. Vi har mange prosjekter som er 
med å gi oss positiv tilbakemelding fra barn og foreldre/foresatte og lokalmiljøet. Vi tenker her på 
organisasjonsendringen ergonomi & pedagogikk, som har løftet hele enheten med tanke på å 
slippe barna til og helse- og nærværsjobbingen med personalet. Vi jobber hele tiden for å tiltrekke 
oss en stor nok kundegruppe. I denne opptaksperioden har vi og de andre kommunale enhetene 
gått sammen for å lage reklamevideo som blant annet vises på Facebook og kinoen i Arendal. 
Våre kommunale barnehager jobber for å kunne stå fram samlet, lik layout på hjemmesider, felles 
brosjyrer og felles arrangementer hjelper oss til å bygge en felles identitet. Tromøy 
barnehageenhet er i en positiv trend, hvor vi ser at nye barn søkes inn. Vi ser at det er stadig flere 
«små» barn som ligger på søkerlisten. Vi må se på muligheter for å utnytte dette. 

Måltall 

Indikator i barnehageundersøkelsen 2017 Resultat 2017 Mål 2018 

Ute- og innemiljø Fab 4,4 Fjell 4,3 5 

Relasjon mellom barn og voksen Fab 4,8 Fjell 4,8 5 

Barnets trivsel Fab 4,9 Fjell 4,8 5 

Informasjon Fab 4,7 Fjell 4,3 5 

Barnets utvikling Fab 4,9 Fjell 4,7 5 

Medvirkning Fab 4,6 Fjell 4,2 5 

Henting og levering Fab 4,7 Fjell 4,4 5 

Tilvenning og skolestart Fab 4,7 Fjell 4,8 5 

Tilfredshet Fab 4,9 Fjell 4,6 5 

Vi er veldig fornøyd med tallene fra brukerundersøkelsen. Men vi ønsker hele tiden å bli bedre. 
God svarprosent fra foreldrene. Fabakken med 4,9 på tilfredshet er i Norgestoppen. Vi jobber 
videre for å utvikle oss. Ønsket er å bli bedre på laging og servering av mat, dette ville vært et løft 
for de kommunale barnehagen (eller kanskje de private også skulle vært med= Arendals 
befolkning). Vi jobber også i svært stor grad med voksenrollen i barnehagen, vi tror nøkkelen ligger 
der for å bli bedre på alle områder. Vi slipper barna til og jobber med å hele tiden ha dette i fokus. 
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Årsverk og antall barn i barnehagen 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall barn 88 85 73 77 

Antall årsverk 20,8 20,8 17,6 17,6 

Mange barn søker plass hos oss høsten 2018. 

41.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Dette blir tatt opp på planleggingsdager, ledermøter og fagutviklingen i enheten. Jobbingen med 
Ergonomi & Pedagogikk er med å løfte oss i hverdagen. Våre samarbeidspartnere som NAV, 
bedriftshelsetjenesten er med å snakke oss opp og fram. Vi tror på det vi gjør, derfor tenker vi at 
dette er riktig. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi er nå i en prosess for å jobbe med medarbeider- og brukerundersøkelsene. Alle ansatte har sett 
resultatene. Vi har jobbet med de på ledermøtene og husmøter. Skal videre ta de opp på 
planleggingsdagene i april for å finne ut hvilke tiltak vi kan sette inn. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi har stort fokus på Ergonomi & Pedagogikk, dette skal ligge i alt vi gjør. Derfor er våre tre mål 
styrende i hverdagen. 1) Slipp barna til. 2) Være en helsefremmende barnehage. 3) Personalet 
skal ha et nærvær på 95 %. 

Vi ønsker at alle ansatte skal ha dette i «ryggmargen». I tillegg har vi laget vår egen mappe for 
Tromøy barnehageenhet, slik at det skal være enkelt å sette seg inn i hvordan vi ønsker å ha det. 
Stort fokus på å se den enkelte medarbeider sine behov, samtidig som vi må huske at vi er her for 
barna. Vi opplever å lykkes med den jobben som gjøres, vi har ansatte som mestrer hverdagen og 
barna som får utfordringer for å utvikle seg. Vi har ansatte som «brenner» for jobben de gjør, vi er 
sammen stolte av det vi har fått til. Samtidig så er vi veldig klar over at vi hele tiden må jobbe for å 
utvikle oss videre. I 2017 har vi vært rundt og holdt kurs og presentasjoner for barnehager, 
politikere og NAV om Ergonomi & Pedagogikk. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,4 1,8  Ble ikke satt 

Fravær langtid (%) 1,7 1,6  Ble ikke satt 

Nærvær (%) 96,9 96,6 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 2 1   

Antall Kvalitets avvik 0 3   

     

Årsverk antall 17,6 17,6   

Andel ansatte heltid (%)  73,7   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  87,4   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Vi er godt fornøyd med å nå vårt 
mål 

 

   

HMS avvik Fokus på å melde det som vi skal  

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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42 Hisøy barnehageenhet (1451) 

42.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Med svært nøktern drift og god kontroll, har enheten gått i balanse. 

Som kjent er Stemmehagen en vanlig barnehage som også gir tilbud til kommunens barn innenfor 
autismespekteret og multifunksjonshemming (inneværende år 6 barn). Vi stortrives med det 
mandatet vi har fått, men ser at med mindre barnegrupper (færre søkere og nedbemanning) er 
barnehagen mer sårbar mht. sykdom og møteavvikling. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 13 930 13 777 153 1,1 % 14 376 

Sum inntekter -2 103 -1 862 -240 12,9 % -2 315 

Netto driftsramme enheten 11 827 11 915 -87 -0,7 % 12 061 

42.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Ordinær barnehagedrift kombinert med spesialpedagogisk tilbud for barn med store 
funksjonsnedsettelser i hele kommune. 

Systematisk arbeid med inkludering, er en av Stemmehagens viktigste oppgaver. 

Arbeidet med å implementere vår egen forståelse av hva et godt læringsmiljø er påbegynt. Det er 
spesielt fokusert på den voksnes aktive rolle i denne sammenheng. Dette arbeidet har vi også 
knyttet opp mot barna med store funksjonsnedsettelser. 

Prosjektet «Være sammen» handler om relasjonskompetanse, det har barnehagen deltatt aktivt i 
de to siste årene. Det handler om reflekterte voksne; Les voksenrollen, og gir oss derfor gode 
innspill i arbeidet knyttet til læringsmiljø (se ovenfor). I dette arbeidet er også foreldregruppen 
involvert. 

Det er videre satset aktivt på realfag, bl. a. ved innkjøp om materiell og kursing av personale.  

Måltall 

Indikator i barnehageundersøkelsen 2017 Resultat 2017 Mål 2018 

Ute- og innemiljø 4,3 4,5 

Relasjon mellom barn og voksen 4,9 4,9 

Barnets trivsel 4,9 4,9 

Informasjon 4,7 4,7 

Barnets utvikling 4,9 4,9 

Medvirkning 4,5 4,6 

Henting og levering 4,7 4,7 

Tilvenning og skolestart 4,8 4,8 

Tilfredshet 4,9 4,9 

Vi er svært fornøyd med og stolte av resultatet av brukerundersøkelsen! Vi er spesielt tilfredse med 
å ha økt tilfredsheten hva gjelder informasjon, medvirkning og skolestart. Dette er områder vi har 
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satset spesielt på å bedre. 

De fleste kommentarene knyttet til innemiljø, handler rett og slett om at det er trangt hos oss. Det 
er det, på tross av at barnehagen er helt ny og har en plasskrevende brukergruppe. 

Det er vanskelig å gjøre noe med bygningsmasse og uteområde, men vi ønsker å utfordre 
foreldrene på om det er noe vi kan gjøre for å forbedre oss innenfor gitte rammer. 

Årsverk og antall barn i barnehagen 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall barn 74 68 58 55 

Antall årsverk 25,46 25.34 23.87 21,2 

Som man ser av tabellen, har vi med redusert søkermasse redusert antall årsverk. Dette har 
heldigvis latt seg gjøre takket være naturlig avgang og personale som ønsker å redusere 
stillingene sine. 

42.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Vi bruker «Sammen om framtida!» som bakteppe til refleksjon og dialog i passende fora. Nevnte 
«Være sammen» - prosjekt og fokus på yrkesrolle og yrkesidentitet (nevnt ovenfor), er konkrete 
eksempler på hvordan Stemmehagen arbeider. Barnehagen er en arena for tidlig innsats, noe som 
stadig er tema i møter og samtaler. Barnehagen er også en viktig sosial arena for barnas foreldre. 
Dette ble satt på dagsorden våren 2017. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi arbeidet systematisk med «Linda Lai – undersøkelsen» i medarbeidersamtaler og har vært 
enige om felles satsingsområde innenfor mestringsklima vs. prestasjonsklima. Siste undersøkelse 
ble gjort høsten 2017, da valgte man å gå for 10-punkts-undersøkelsen fra KS. Enheten må/vil nå 
arbeide videre med utgangspunkt i denne. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Mål for HMS-arbeidet i enheten: 

Månedlige møter i HMS-utvalget 

Nærvær med fokus på økt tilstedeværelse 

Jobbet systematisk med medarbeiderundersøkelsen 

De ansatte skal oppleve mestring og trivsel på jobben 

Sikre at den enkelte medarbeider blir hørt og tatt på alvor 

Gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte 

Gjennomført skolering i det nye HR-systemet 

Alle skal kjenne til HMs og kvalitetssystemet 

Gjennomgått og revidert beredskapsperm 

Gjennomført årlig førstehjelps- og livredningsopplæring 

  

For egen del vil jeg også framheve viktigheten av latter, av å løfte hverdagen, vise at personalet er 
verdsatt og at de har grunn til å være stolte av jobben de gjør - og det er de! 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,6 3,1   

Fravær langtid (%) 4,7 3,2   

Nærvær (%) 92,7 93,7 92,6 95 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik 0 1   

     

Årsverk antall 23,87 21,2   

Andel ansatte heltid (%)  52   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  84,8   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær Positiv utvikling  

   

HMS avvik  
Dette er det planlagt å legge fokus på fra januar-
18 

Kvalitets avvik  
Også dette er det planlagt å legge fokus på fra 
januar-18 

   

Årsverk Redusert, se begrunnelse ovenfor 
Med økt søkermasse/økt antall barn med store 
funksjonsnedsettelser, kan antallet øke. Dette vil 
gjøres innenfor budsjettrammen. 

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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43 Barnehager sentrum øst (1452) 

43.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten var i balanse i 2017. 

Stram økonomi fører til bevisste prioriteringer i enheten. Med utgangspunkt i å ha en best mulig 
hverdag for barna, har HMS- utvalget, ledergruppa og samarbeidsutvalget tatt et valg i forhold til at 
det skal prioriteres å sette inn vikarer på avdelingene ved sykdom. Dette foran andre ikke- 
lovpålagte oppgaver. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 14 252 12 639 1 612 12,8 % 13 262 

Sum inntekter -3 426 -1 789 -1 637 91,5 % -3 151 

Netto driftsramme enheten 10 826 10 850 -25 -0,2 % 10 111 

43.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Måltall 

Indikator i barnehageundersøkelsen 2017 Resultat 2017 Mål 2018 

Ute- og innemiljø Gullfakse 3,8/ Møllers 4,2 4,2 

Relasjon mellom barn og voksen G 4,3/ M 4,7 4,5 

Barnets trivsel G 4,6/ M 4,7 4,7 

Informasjon G 3,6/ M 4,6 4,3 

Barnets utvikling G 4,3/ M 4,7 4,5 

Medvirkning G 4/ M 4,7 4,5 

Henting og levering G 4 / M 4,6 4,4 

Tilvenning og skolestart G 4,1/ M 4,2 4,3 

Tilfredshet G 3,9/ M 4,6 4,2 

Ulikhetene mellom de to barnehagene er store, og bør være mindre. Tilfredsstillende at barns 
trivsel og barns relasjon med voksne scorer godt. Enheten definerer de områdene som viktige 
indikatorer. De områdene vi får lav score på, handler om informasjon og medvirkning, og gir stort 
utslag på tilfredshet på den ene barnehagen. Informasjon er området vi skal ha fokus på fremover, 
målet er et samarbeid med foreldre som gir rom for nok tilbakemeldinger og informasjon. Gode 
rutiner i hverdagen og en kultur for å kvalitetssikre at informasjon blir gitt er avgjørende. Spørsmål 
vil bli stilt på foreldresamtalene i vinter for å få tilbakemeldinger fra foreldre om hva som mangler 
av informasjon. 

Begge barnehagene skal ha fokus på utemiljø i 2018. Det har blitt laget en plan og en oversikt over 
hva som skal utbedres og vedlikeholdes. Det er planlagt dugnad med foreldre og egeninnsats 
våren 2018. Fokuset skal være på barnas lek- hva må til for å få et utemiljø som inspirerer og 
legger til rette for god rollelek, bevegelseslek og mulighet for allsidige bevegelsesmønstre. 
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Årsverk og antall barn i barnehagen 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall barn 83 82 80 81 

Antall årsverk 21,4 19,6 20 20,3 

Antall årsverk har i perioder av 2017 vært høyere enn antall stillingshjemler. Enheten har blitt tilført 
ekstra bemanning på gruppe med høy andel flerspråklige barn. Ekstra miljøressurser pga. 
enkeltvedtak er ikke med i beregningen. Lærlinger og praksiskandidater er heller ikke tatt med. 

43.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

I forbindelse med Være sammen prosjektet har vi hatt stort fokus på voksenrollen i barnehagen. 
Kvalitet i barnehagen handler om hvordan relasjonen barn-voksen er. Hver enkelt ansatt har et 
ansvar for hvert barns trivsel og utvikling. Det er et etisk viktig prinsipp at alle blir behandlet 
likeverdige og med utgangspunkt i en anerkjennende holdning til barn og deres foreldre. Fokuset 
på voksenrollen gir tydelige forventninger og krav til yrkesutførelsen. 

1.august 2017 fikk alle barnehager i Norge ny rammeplan. For å implementere den har vi hatt 
møter og kurs internt og eksternt. Enheten skal være en lærende organisasjon, der alle ansatte får 
oppdrag og utfordringer for å oppnå videreutvikling og faglig oppdatering.  

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen hadde lav svarprosent, 41 %. Delvis grunnet misforståelse i forhold til 
hvem som skulle svare. Resultatene viser høy grad av trivsel, mestringsklima, rolleavklaring og 
indre motivasjon. Også her var det ulike resultat på hver avdeling. Sett under ett ligger enheten 
enten på, eller noe over landsgjennomsnittet på alle områder. HMS- utvalget og ledergruppa i 
enheten har enda ikke bestemt hvilke områder det skal være spesielt fokus på i 2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

HMS mål: Helsefremmende arbeidsmiljø, med fokus på kommunikasjon og raushet. 

Satsingen på bevegelsesglede og ergonomi i enheten har vært positiv. Målet er å legge til rette 
med ulike hjelpemidler for å dempe fysiske belastninger. Enheten har mottatt midler fra NAV 
arbeidslivsenter og gått til innkjøp av diverse hjelpemidler etter modell fra andre kommunale 
barnehager. Tiltaket ble evaluert i januar 2018, og konklusjonen er at den viktigste endringen er at 
hverdagen er mer tilrettelagt for hele personalgruppa, ikke bare for enkeltpersoner, eller de som er 
helt eller delvis sykmeldte. I denne satsingen er fokuset på at de ansatte skal ha mer en 
veilederrolle overfor barna, og legger til rette for at barna skal klare mest mulig selv; Alt fra å kle på 
seg selv, til å ha så mye som mulig av inventaret i «barnehøyde». Det fører til at barna opplever 
mestringsglede, og en hverdag med fokus på det de kan klare selv. Ansatte forteller at de nå har 
bedre tid, og mindre stress i hverdagen. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 
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Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,8 1,8  2,8 

Fravær langtid (%) 4,9 12,2  8,2 

Nærvær (%) 93,3 86,0 92,6 89 

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik 0    

     

Årsverk antall 20,8 19,9   

Andel ansatte heltid (%)  50   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  76,5   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Lavere nærværsutvikling, 
korttidsfraværet er bra. 

Tett oppfølging av sykmeldte. Medansvar alle 
ansatte for eget jobbnærvær. 

   

HMS avvik Bør dokumentere avvik bedre. Skape en kultur for avviksmelding. 

Kvalitets avvik   

   

Årsverk Færre årsverk. 
Avhengig av fulle barnegrupper for å holde 
årsverkene stabile. 

Andel ansatte heltid 
Bør øke andel heltidsansatte, men 
ikke på bekostning av fravær. 

Ved nytilsettinger utlyses kun 100 % stillinger. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

En ansatt har 20 % stilling og 
trekker gjennomsnittet ned. 
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44 Stinta barnehageenhet (1453) 

44.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten leverer et positivt resultat i forhold til enhetens budsjettramme. Utgiftene er høyere enn 
vedtatt ramme noe som skyldes økte kostnader knyttet til ulike prosjekter som enheten har deltatt i. 
Disse merkostnadene er kompensert gjennom tilføring av midler noe som også forklarer at 
inntektene er høyere enn budsjettert. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 17 383 16 594 789 4,8 % 17 477 

Sum inntekter -4 322 -2 948 -1 374 46,6 % -4 223 

Netto driftsramme enheten 13 061 13 646 -586 -4,3 % 13 254 

44.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Vår visjon «sammen om trygghet, lek og undring»  

Felles satsingsområder har vært gode læringsmiljø i barnehage og skolen, samt realfag. Stinta 
barnehageenhet har etter at ny Rammeplan for barnehager trådte i kraft, i tillegg valgt livsmestring 
og helse som vårt fokusområde i implementeringsarbeidet med ny rammeplan. Temaet har fulgt 
oss på planleggingsdager/ kurs, ulike møteforum i våre ukentlige møterutiner og temamøter for 
personal og foreldre. Gjennom deltakelse i lek, samtaler og andre aktiviteter har personalet økt sin 
bevisstgjøring i sin egen tilstedeværelse på barnas premisser og behov, Forskning har vist at 
barnets følelsesmessige og sosiale evner utvikles nettopp ved at barnet får knytte seg til stabile 
voksne som reagerer sensitivt på barnets behov. Sitat fra rammeplanen: «Barna skal få støtte i å 
mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser». 

Måltall 

Indikator i barnehageundersøkelsen 2017 Resultat 2017 Mål 2018 

Ute- og innemiljø 
Gåsungen 3,7 

Strømsbuåsen 4,1 
4,2 

Relasjon mellom barn og voksen 
Gåsungen 4,7 

Strømsbuåsen 4,7 
4,8 

Barnets trivsel 
Gåsungen 4,9 

Strømsbuåsen 4,8 
4,9 

Informasjon 
Gåsungen 4,0 

Strømsbuåsen 4,4 
4,5 

Barnets utvikling 
Gåsungen 4,6 

Strømsbuåsen 4,6 
4,7 

Medvirkning 
Gåsungen 4,3 

Strømsbuåsen 4,5 
4,6 

Henting og levering 
Gåsungen 4,7 

Strømsbuåsen 4,6 
4,8 

Tilvenning og skolestart 
Gåsungen 4,6 

Strømsbuåsen 4,6 
4,7 

Tilfredshet 
Gåsungen 4,6 

Strømsbuåsen 4,7 
4,8 
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Bruker/foreldreundersøkelsen viser gode tilbakemeldinger for oss i enheten. Vi har i begge 
barnehagene spesielt gode resultater på relasjoner og barnas trivsel. På området rundt 
trivsel/vennskap scorer vi med 4,9 og 5. 

Vi vil fremover øke vårt fokus på formidling fra barnehagehverdagen til foreldre i vår daglige 
kommunikasjon. 

Vi scorer dårlig på inne og utemiljø, spesielt på Gåsungen. Noe som henger sammen med et bygg 
som er dårlig ivaretatt utvendig og innvendig. Samtidig har vi de siste årene hatt noen 
oppgraderinger/justeringer. Det at vi ikke har matservering trekker også resultatene på inne og 
utemiljø ned. Vi kan her håpe det kommer en satsning for de kommunale barnehagene med varm 
mat/brødmat m pålegg hver uke med kjøkkenpersonell. Vi vil at personalet skal ha full 
tilstedeværelse sammen med barna. 

Et felles måltid, med lukter, sansing/smaking, samtaler rundt bordet kan bidra til å sikre et godt 
måltid/ kosthold hos alle barn. Hvis barna får variert mat, kan vi være tryggere på at de får i seg 
nok av alle næringsstoffene de trenger. (helsedirektoratet). 

Årsverk og antall barn i barnehagen 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall barn 

Under 3år : 
36 

Over 3år: 
79 

Under 3 år: 
32 

over 3 år: 
66 

Under 3 
år:40 

Over 3 år: 
73 

Under 3 år: 
31 

Over 3 år 
70 

Antall årsverk  28,1   26,4   26,1  24,8 

En fagarbeider i hver barnehage sluttet hos oss og startet i barneskole/sfo i august. Pga. ny 
pedagognorm ble disse stillingene etterhvert besatt av 2 barnehagelærere. Oppstartsdato for nye 
barn fordelte seg over hele høsten, i begge barnehagene, så ansettelser og vikarløsninger ble gjort 
etter behov/krav, dermed årsaken til årsverk 24,8 i oktober og noe færre barn. 

44.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien er et godt virkemiddel og viktig bidrag i vårt felles arbeidsmiljø. Vi har dette 
året hatt fokus på samtaler med, både i forhold til personal og barn. 

Raskere frisk er vår gode støttespiller, i tillegg til Arendal arbeidsmiljø, som bla annet har bidratt 
med engasjement i forhold til samtaler med i personalgruppene. Dette er noe som vi må fortsette 
vårt fokus på, mer på samtaler med enn om. 

Vi har også hatt med oss personal i HMS utvalget, i forberedelsesfasen til 
medarbeiderundersøkelsen. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Vi var mer forberedte på undersøkelsen dette året, mest fordi vi på HMS møter arbeidet med 
prosesser for å engasjere alle ansatte i egen deltakelse i undersøkelsen. Vi oppnådde derfor 90 i 
svarprosent dette året. Vi har startet vårt evaluerings og tiltaks arbeid i HMS-utvalget på bakgrunn 
av resultatene som vi forøvrig er veldig godt fornøyde med. 

Når det gjelder bruker/foreldreundersøkelsen, har vi startet gjennomganger/evalueringer på flere 
nivå. Fra pedledergruppene i hver barnehage, som igjen har gjennomgått svarene på sine 
grupper/avdelinger og hvor vi igjen, på pedledernivå, har oppsummert i felleskap hovedtrekkene i 
de ansattes ønsker om foredling og forbedring. Videre har vi hatt gjennomgang av 
bruker/foreldreundersøkelsen i Samarbeidsutvalget i Stinta barnehageenhet. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Vi har gjennom hele 2017 hatt fokus på eget nærvær. En barnehagehverdag krever et 
tilstedeværende personal. Vi har gode vikarer vi setter inn når det er sykdom og ferieavvikling, men 
opplever likevel viktigheten med trygge, faste rammer med et kjent personal som både barn og 
foreldre er trygge på. 

Vi opplever det som en god ressurs/ styrke å kunne bruke Raskere Frisk der det er behov. 

I HMSmøtene gjennomgår vi på hvert møte vår egen vernerunde, både for å ivareta 
personalmessige og praktiske behov 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,8 2,8  1,7 

Fravær langtid (%) 4,9 4,5  4,3 

Nærvær (%) 93,3 92,7 92,6 94 

     

Antall HMS avvik 0 1   

Antall Kvalitets avvik 0 1   

     

Årsverk antall 26,1 23,8   

Andel ansatte heltid (%)  70,4   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  88,2   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Korttidsfraværet, samt langtids er 
tilfredsstillende 

Fortsette med fokus på nærvær 

   

HMS avvik 
Økt bevissthet/ansvarlighet v 
avviksmeld 

Jevnlig gjennomgang 

Kvalitets avvik 
Økt bevissthet/ansvarlighet v 
avviksmeld 

Jevnlig gjennomgang 

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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45 Jovannslia barnehageenhet (1454) 

45.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Ettersom enheten har vært igjennom endringer i antall barn over og under 3 år, samt nedgang i 
antall årsverk fra 01.08, har det vært noe usikkerhet rundt regnskapet for 2017. Det er derfor 
hyggelig at enheten har et mindreforbruk på 1 %. Utgiftene har vært høyere enn forventet, men 
økte inntekter har kompensert for de økte utgiftene. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 17 654 15 904 1 750 11,0 % 18 366 

Sum inntekter -4 308 -2 413 -1 895 78,5 % -4 198 

Netto driftsramme enheten 13 346 13 491 -145 -1,1 % 14 168 

45.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Jovannslia/Lia barnehageenhets visjon er «Trygghet, Trivsel og Mestring for alle». 

Vårt mål har vært å gi alle barn et positivt og stimulerende læringsmiljø som fremmer trivsel og 
utvikling, og gir barna en opplevelse av den gode barndom. Vi har tilrettelagt for at barna skal få 
oppleve glede, mestring og utfordringer der de får brukt sitt potensiale. Kommunens mål om et 
godt læringsmiljø har vært tema gjennom hele perioden. 

Hovedfokuset på enheten har vært et godt språkmiljø for alle barn, og enheten har tilrettelagt for et 
rikt og varierende språkmiljø. Leken har vært en viktig arena for barnas språklæring og 
språkutvikling. 

Enheten har også hatt fokus på voksenrollen gjennom programmet være sammen. Den varme 
grensesettende voksne har vært tema på fagutviklinger. 

Enheten har vært med på Agderprosjektet våren 2017. Målet var å teste og utvikle et 
førskoleopplegg basert på lekbasert læring. Førskoleopplegget har gitt barna økt stimulering innen 
sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk. Målet har vært å bidra til at barn har 
samme læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet 
og arbeidslivet. Etter endt prosjektperiode har barnehagene fortsatt med opplegget som prosjektet 
har hatt fokus på. Det er stor læringsglede hos barna som deltar i opplegget. 

Innen realfag har enheten hatt som mål å øke barnas læring og motivasjon i matematikk og 
naturfag. Lekbasert læring har vært prinsippet i denne satsningen. Fokuset har vært å ta vare på 
barnas nysgjerrighet og interesse i naturen. Vi har grublet over hvordan ting henger sammen med 
barna. Ansatte har deltatt på kurs og workshoper som har bidratt til økt fokus og kunnskaper om 
realfag i barnehagen. 

Jovannslia barnehage er med i prosjektet om inkluderende barnehage og skolemiljø. Vi har hatt 
fokus på hvordan barnehagen håndterer, stopper og følger opp barn som opplever krenkelser og 
mobbing. Og vi har hatt fokus på hvordan vi aktivt kan legge til rette for vennskap og utvikling av 
sosialt fellesskap. 
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Måltall 

Indikator i barnehageundersøkelsen 2017 Resultat 2017 Mål 2018 

Ute- og innemiljø 3,9/3,4 4 

Relasjon mellom barn og voksen 4,4/4,4 4,6 

Barnets trivsel 4,6/4,5 4,7 

Informasjon 4,2/3,6 4,3 

Barnets utvikling 4,5/4,4 4,6 

Medvirkning 4,2/3,8 4,3 

Henting og levering 4,2/4 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,3/4,3 4,5 

Tilfredshet 4,6/4,2 4,6 

Resultatene i tabell viser (Jovannslia/Lia) 

Brukerundersøkelsen viser stor grad av tilfredshet blant foreldrene. Resultatene fra undersøkelsen 
er gjennomgått på personalmøte og vil bli fulgt opp videre i SU. Vi jobber strukturert og bevisst i 
forhold til at alle barn skal oppleve vennskap i barnehagen. 

Årsverk og antall barn i barnehagen 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall barn 127 113 100 107 

Antall årsverk 33,55 30,45 27,23 23,60 

Enheten har flere barn over 3 år og færre barn under 3 år enn i 2016. Det har ført til en 
nedbemanning på 3 årsverk i enheten. Enheten har også færre årsverk knyttet til barn med særlige 
behov. 

45.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Enheten har hatt et særlig fokus på etisk bevissthet og kommunens visjon og verdigrunnlag dette 
året. Temaene har vært tatt opp på personalmøter og HMS -møter. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Enheten har høy grad av trivsel med gjensidig respekt og toleranse. Enheten har jobbet med 
støttende ledelse og hvordan ansatte skal få mobilisert sin kompetanse på en bedre måte. Vi har 
hatt et spesielt fokus på den enkeltes læring og utvikling, og barnehagen som en lærende 
organisasjon. Vi har brukt nettverksjobbing og workshoper for å jobbe med kompetansedeling. 
Målet har vært å skape en bedre kultur der ansatte lærer av sine suksesser og feil, og der ansatte 
deler kunnskap og erfaringer med hverandre. Vi har også hatt et spesielt fokus på struktur i 
personal- og ledermøter. 

For å sikre kvalitet på det pedagogiske arbeidet, har enheten utarbeidet kompetanseplan som 
styrer fagopplæring og utvikling på flere nivå. Enheten har faste fora for fagutvikling og 
kompetansedeling. 

Brukerundersøkelsen viser gode resultater på flere områder. Den viser høy grad av tilfredshet 
blant foreldrene. Resultatene blir tatt opp på personalmøter og i SU, der mål for det neste året 
prioritereres. 
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Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Enheten har jobbet for at de ansatte skal oppleve trygghet, trivsel, mestring og arbeidsglede på 
arbeidsplassen. Vi har hatt fokus på at kommunikasjonen skal fungere godt på tvers av avdelinger, 
og at avdelinger bistår og hjelper hverandre ved sykefravær. Vi har hatt fokus på 
kompetansedeling der målet har vært å være en lærende barnehage. Dette har vi lykkes med, og 
det vil være et kontinuerlig arbeid fremover. Vi har hatt som mål å øke nærværet gjennom å skape 
trivsel, ha fokus på god problemløsning og være løsningsorienterte. Det har vært tilrettelagt for 
sosiale arenaer der ansatte også har mulighet for å møtes mer uformelt. 

Enheten har utarbeidet kompetanseplan som skal sikre at alle ansatte har den kompetansen som 
til enhver tid trengs. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? Ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,3 2,1  2 

Fravær langtid (%) 13,6 11,8  8 

Nærvær (%) 84,1 86,1 92,6 90 

     

Antall HMS avvik     

Antall Kvalitets avvik     

     

Årsverk antall 27,23 23,60   

Andel ansatte heltid (%)  67   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  88,62   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 

Enheten har hatt en nedgang i både 
korttids og langtidsfraværet. 
Langtidsfraværet skyldes 
hovedsakelig alvorlig sykdom 

Ansatte følges opp av tiltaket «Raskere frisk» og 
gjennom samtaler med den ansatte og lege. 

   

HMS avvik 
Det har vært en underrapportering 
av avvik i det nye systemet. . 

HMS -utvalget har fokus på dette, og målet er å 
øke med flere avviks- rapporteringer i 2018 

Kvalitets avvik 
Det har vært en underrapportering 
av avvik i det nye systemet. 

HMS -utvalget har fokus på dette, og målet er å 
øke med flere avviks- rapporteringer i 2018 

   

Årsverk 
Antall årsverk er gått ned som følge 
av færre barn under 3 år. 

 

Andel ansatte heltid 

Enheten har stor grad av 
heltidsansatte. Vi har hatt fokus på 
å øke delte stillinger de siste 5 
årene 

Når ansatte har sluttet har ansatte med delte 
stillinger fått mulighet til å øke sine delte stillinger 
før vi har lyst ut stillinger. 

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

Flere av de med reduserte stillinger 
har redusert som følge av delvis 
uføretrygd i 2017 
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46 Øyestad barnehageenhet (1455) 

46.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten gikk i balanse i 2017. 

Stram økonomi tvinger fram bevisste prioriteringer i enheten. Med tanke på at vi skal ha en best 
mulig hverdag for barn, foreldre og ansatte har vi prioritert å sette inn vikarer ved sykdom. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 17 782 15 473 2 308 14,9 % 17 143 

Sum inntekter -5 060 -2 752 -2 308 83,9 % -4 309 

Netto driftsramme enheten 12 721 12 721 0 0,0 % 12 834 

46.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Kommunens satsningsområder, gode læringsmiljø i barnehager og skoler og realfag, samt ny 
Rammeplan for barnehager har vært styrende for enhetens virksomhet i 2017. 

Læringsmiljøet: Mål «Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet». Vi har jobbet 
med de 4 punktene og kjennetegnene som har blitt definert i hva som ligger i dette målet på 
planleggingsdag, ped.ledermøter og i gruppemøter. Voksenrollen har vært sentral på disse 
møtene. 

Realfag: Siden det ble bestemt at kommunen skulle være en realfag kommune har enheten jobbet 
med faget i mange sammenhenger. Det har vært viktig for oss å trekke dette inn i de daglige 
aktivitetene med barna. Gjennom lekbasert læring har barna fått grunnleggende kunnskap om tall, 
form, størrelse og rekkefølge. Vi tilrettelegger i leken for barns undring og forsking. Enheten har i 
tillegg deltatt i Agderprosjekt hvor realfag har en stor plass. 5 åringene har deltatt i opplegget Forsk 
og finn på Vitensenteret. 

Måltall 

Indikator i barnehageundersøkelsen 2017 Resultat 2017 Mål 2018 

Ute- og innemiljø 
Engene 3,8 
Rykene 3,0 

4,5 

Relasjon mellom barn og voksen 
Engene 4,4 
Rykene 3,7 

4,7 

Barnets trivsel 
Engene 4,7 
Rykene 4,5 

4,8 

Informasjon 
engene 3,7 
Rykene3,3 

4,6 

Barnets utvikling 
Engene 4,5 
Rykene 4,1 

4,7 

Medvirkning 
Engene 4,0 
Rykene 3,5 

4,5 

Henting og levering 
Engene 4,1 
Rykene 4,1 

4,6 

Tilvenning og skolestart 
Engene 4,5 
Rykene3,8 

4,7 

Tilfredshet 
Engene 4,3 
Rykene 3,6 

4,7 
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Vi opplever til dels store ulikheter innenfor enheten. Denne ulikheten bør bli mindre. Vi ser at vi 
fortsatt skårer lavt når det gjelder punktene informasjon og medvirkning. Vi har hatt dette som tema 
på SU-møtene og på ped.ledermøter. Vi har sett på områder som kan forbedres. Målet er å få en 
forbedret kultur som innbyr til samarbeid og som kvalitetssikrer informasjonen som blir gitt. 

Begge barnehagene skårer forholdsvis lavt på punktet ut- og innemiljø. I avdeling Rykene ble der 
gjort noen endringer i barnegruppene høsten 2017. Vi gikk fra å være 22 barn i gruppa for barn 
over 3 år til 26 barn i gruppa, og fra 14 til 10 barn 0-2 år. Dette førte til en del organisatoriske 
endringer som vi brukte noe tid på å få etablert, blant annet gruppedeling og fordeling av rom og 
personale. En del foreldre på Rykene reagerer i tillegg på uteområdet på Rykene. De mener det er 
for lite lekeapparater, og at apparater har blitt tatt bort uten at de har blitt erstattet med nye. 

Begge barnehagene skåret lavt på punktet om barnehagens mattilbud, dette medførte at snittet på 
punktet om ute- innemiljø ble vesentlig lavere enn hva det ville ha blitt dersom dette punktet ikke 
hadde vært med. 

Årsverk og antall barn i barnehagen 

Fakta om enheten, pr. 01.10.17 2014 2015 2016 2017 

Antall barn 99 108 103 93 

Antall årsverk 28,4 29,2 25,5 24,5 

Nedgangen i antall barn og årsverk skyldes nedgang i søkere til barnehageplass, spesielt i 
avdeling Engene. I Engene er det redusert fra 2 barnegrupper med 14 barn under 3 år i gruppa 
med 4 ansatte til 2 grupper med 9 barn og 3 ansatte. Det har også gått fra å være 3 grupper med 
tilsammen 52 barn over 3 år til 2 grupper med tilsammen 39 barn over 3 år. 

46.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Det jobbes fortsatt i ulike fora med arbeidsgiverstrategien. I 2017 har vi hatt et spesielt fokus på 
etikk og etisk refleksjon. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Resultatene fra brukerundersøkelsen har blitt fulgt opp både i personalgruppa og i 
samarbeidsutvalget for barnehagene. Det har blitt bestemt at det skal jobbes videre med punktene 
om informasjon og medvirkning. 

Medarbeiderundersøkelsen har vi enda ikke bestemt hvilke punkter vi skal jobbe videre med. I avd. 
Rykene var det så lav svarprosent at vi ikke har fått noe resultat. Et mål for videre arbeid vil være å 
få svarprosenten opp ved neste brukerundersøkelse. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Ved HMS-gjennomgangen vi hadde i høst, ble det utarbeidet noen punkter over hva vi hadde fått til 
i enheten. 

 utarbeidet en rutine beskrivelse /prosess for hvordan vi skal håndtere utfordringer i 
personalgruppen som kan bli en konflikt. 

 det har blitt utarbeidet stillingsbeskrivelser.  
 det har blitt laget et hefte til vikarer som skal jobbe i enheten, som blant annet beskriver 

hvilke forventninger vi har til vikarer. 
 de fleste gruppene har en fast gjennomgang om det er HMS- utfordringer på sine gruppe- 

avdelingsmøter. 
 Vi har økt antall personalmøter på ettermiddagstid, og alle ansatte har fått tilbud om å være 

med. 
 Vi hadde en samling med fokus på fagutvikling og relasjoner i Kragerø for hele enheten i juni. 



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 193(202) 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,5 1,1  2,2 

Fravær langtid (%) 8,2 14,9  5,5 

Nærvær (%) 89,2 84,0 92,6 92,3 

     

Antall HMS avvik 16 2   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 25,5 24,5   

Andel ansatte heltid (%)  51,7   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%)  84,4   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Økningen i langtidsfraværet skyldes 
i hovedsak ansatte som har hatt 
lange sykemeldingsperioder. 

 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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47 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (1501) 

47.1 Bystyrets vedtatte budsjettramme 

Enheten Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder har ikke fullt ut disponert de budsjetterte 
midlene for 2017. Årsaken er langtidssykefravær i enheten. Dette gjelder to personer og refunderte 
lønnsmidler slår sterkt ut. I tillegg blir kostnadene lavere når vi har færre kontrollører i aktivitet. 

     i 1000 kr 

Økonomi Regnskap 
Reg. 

budsjett 
Avvik 2017 Regnskap 

 2017 2017 i kr i % 2016 

Sum utgifter 10 139 9 321 818 8,8 % 0 

Sum inntekter -8 787 -7 717 -1 070 13,9 % 0 

Netto driftsramme enheten 1 351 1 604 -253 -15,7 % 0 

47.2 Satsingsområder 

Tjenester 

Arbeidsgiverkontroll er en lovpålagt oppgave for kommunene. Det er finansdepartementet som 
gjennom sitt styringsbrev til skattedirektøren definerer målsettingen for vårt arbeid. 

Målet i 2017 var å gjennomføre arbeidsgiverkontroll hos 5 % av arbeidsgiverne i hver av de 
kommunene som er med i denne interkommunale ordningen. I tillegg til informasjonsarbeid og A-
krimsatsing. 

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder leverte 458 kontroller i 2017. Opprinnelig plan var 460. 
Til tross for reduserte ressurser pga. langtidssykefravær klarte vi målet på 5 % i 19 av 22 
kommuner. 

For å klare målet måtte ressursene flyttes fra avdekkingskontroller til enklere formal- og 
undersøkelseskontroller. 

Det er også et krav at vi har avdekking i 50 % av avdekkingskontrollene våre. Vi oppnådde 
avdekking i 66 % av de avdekkingskontrollene vi gjennomførte. 

Vi er en del av a-krimsenteret i Kristiansand og har en stilling knyttet opp mot senteret. Dette 
generer komplekse og viktige kontrollobjekter inn til linjen hos oss. 

I 2017 opprettet vi en egen faggruppe som ledes av vår jurist. Dette for å sikre den faglige 
kvaliteten på arbeidet vi utfører og sikre god faglig utvikling for alle i enheten. Dette har vært et 
viktig tiltak og vi ser at det styrker oss på alle måter. Virksomhetene vi kontrollerer gir oss stadig 
større utfordringer og vi ser at vi innehar god kompetanse til å løse oppgavene. 

47.3 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Vi startet 2017 med en gjennomgang av kommunens arbeidsgiverstrategi. Videre arbeidet vi med 
etisk refleksjon - vedtatt av bystyret. I det løpende arbeidet utover året så vi at vi hadde noen 
utfordringer. 

For oss som arbeider ut mot det private næringsliv og møter mange i vanskelige situasjoner knyttet 
opp mot konkurser evt. avdekking av vesentlige avvik har vi tilbakevendende samtaler om verdier 
og hvordan vi skal opptre for å gjøre et profesjonelt arbeid samtidig som vi ikke er forutinntatt eller 
dømmende. Vår oppgave er å finne og beskrive fakta og anvende et regelverk. Det er andre som 
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fatter vedtak og dømmer på bakgrunn av våre funn og rapporter. 

Vi inviterte Agder arbeidsmiljø til å hjelpe oss med å utarbeide samspillsregler og arbeide med 
kommunikasjon internt. Pga. innspurt for å nå målene for vårt kontrollarbeid ble samlingen utsatt til 
januar 2018 og er nå gjennomført på en god og konstruktiv måte. 

Vi hadde også en intern samling høsten november 2017 for å få fram de utfordringer vi har 
ressursmessig, faglig og organisasjonsmessig. Dette ble en workshop som ledet til en ny samling 
for å gjennomgå vår visjon - våre grunnleggende verdier som må ligge i bunn for arbeidet vi gjør. 

Gode diskusjoner og samtaler fører til at vi har felles verdier som et grunnlag for arbeidet vi utøver. 
I januar 2018 kom vi fram til følgende «verdiord» som er felles for oss: Respekt - Rettsikkerhet 
- Likebehandling - Økt etterlevelse - Felleskapets beste. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i enheten. Dette er første undersøkelse vi har som 
enhet og har ingen sammenligningstall fra tidligere undersøkelser. Resultatene var svært gode og 
leder ikke direkte til tiltak og videre arbeid. 

Neste undersøkelse kan evt. vise en utvikling og gi oss mer å jobbe med. 

Vi kjenner våre utfordringer i arbeidsmiljø og intern kommunikasjon og vi arbeider videre med dette 
i vårt systematiske HMS arbeid. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Både leder og verneombud i enheten har gjennomført HMS kurs i 2017. 

Det er utarbeidet intern rutine i forhold til risiko vold og trusler. 

HMS er på agendaen på alle våre kontormøter.  

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? ja 

Vi gjennomførte en vernerunde 24.mai. Hovedverneombud Erik Ose var invitert til å være med 
siden dette var vår første vernerunde som vi gjennomførte selv. 

Vernerunden resulterte i at vi inviterte Tone Marie Trondal fra Agder Arbeidsmiljø IKS til å besøke 
oss å snakke om ergonomi. Alle som ønsket det har i ettertid fått hev/senk pult. Vi prøver ut ulike 
«musevarianter» for å avlaste albuer og håndledd. Alle får her anledning til å anskaffe det som 
fungerer best for dem. Vi har fått ulike brett og matter til å stå på ved pulten. 

Vi fulgte opp med total nedvask av kontorene for å bedre inneklima. Den enkelte må selv sørge for 
å rydde eget kontor, slik at løpende renhold får best mulig effekt. 

  



23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune - 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune : Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 196(202) 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 2,4 0,7   

Fravær langtid (%) 9,3 17,8   

Nærvær (%) 88,3 81,5 92,6  

     

Antall HMS avvik 0 0   

Antall Kvalitets avvik 0 0   

     

Årsverk antall 10,8 9,4   

Andel ansatte heltid (%) 75 % 75 %   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 90 % 93 %   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Korttidssykefraværet er bra. 
Langtidssykefraværet er svært 
krevende 

Årsaken til langtidssykefravær er ikke på noen 
måte knyttet opp mot virksomheten. Det påvirker 
enheten sterkt da det utover året har vært høyt 
fravær som medfører økt belastning på øvrige i 
avdelingen. Det er 3 ansatte som helt eller delvis 
har langtidssykefravær. Leder har jevnlige 
samtaler med de sykemeldte. Årsakene er svært 
ulik og hver har sine utfordringer som ligger 
utenfor det arbeidsgiver kan påvirke. Fokus er en 
så tett kontakt som mulig slik at de raskest mulig 
er tilbake i arbeid. Arbeidsgiver tilrettelegger der 
det er mulig. 

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk   

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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48 Arendal eiendom KF (5001) 

48.1 Satsingsområder 

Tjenester 

I strategidokumentet beskrives eiendomsforetakets visjon og forretningsidé. Det angis mål, strategi 
og tiltak på fire sentrale områder: kunder, økonomi, samfunnsrollen/næringsutvikling og 
organisasjonsutvikling. 

Strategidokument Mål Resultat 2017 

Kunder 

AE KF skal en gang hvert 2. år 
gjennomføre kundeundersøkelse på 
forventninger til selskapet 

Gjennomført 2016 

 
Det gjennomføres ekstern 
kvalitetskontroll 

Det er gjennomført kvalitetskontroller 
på blant annet brann, heis, elektriske 
anlegg og vannkvalitet. I tillegg er 
HMS systemet gjennomgått av 
Veritas 

  

Strategidokument Mål Resultat 2017 

Økonomi 

Netto driftsresultat på 1,75 % av 
driftsinntekter med unntak av andre 
salgs- og leieinntekter og refusjon 

Oppnådd 1,42 % 

 
Avhende eiendommer som ikke 
benyttes til kommunal 
kjernevirksomhet 

Det er solgt bygg og eiendommer 
for 25,7 mill. kroner i 2017. I 
hovedsak stammer salgsinntektene 
fra salg av tomt på Romstølen, en 
tomt på Marisberg, salg av 
festetomter og salg av bygg 
Sørsvannveien 25 

  

Strategidokument Mål Resultat 2017 

 
Nulltoleranse for sosial dumping og 
øvrige brudd på arbeidslivets regler 

Sak vedtatt i styret august 2015, 
Roligheden skole er pilotprosjekt for 
denne modellen 

 
Alle nybygg i regi av AE KF skal 
oppføres i henhold til krav fastsatt i 
miljødokumentet 

Gjennomføres ved alle nybygg 

Samfunnsrollen / næringsutvikling 
Kommunens energiforbruk skal 
reduseres i henhold til krav fastsatt i 
miljødokumentet 

Se punkt om miljø 

 Tilrettelegge for boligbygging 
Tomtesalg Marisberg og på 
Romstølen Vest 

 
Tilby hensiktsmessige 
næringsarealer 

Deltatt i kommunens 
reguleringsarbeid angående nye 
næringsområder på Eydehavn i 
forbindelse med ny vei, samt 
forhandlet om erverv av grunnareal til 
Agderparken Nord. 
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Strategidokument Mål Resultat 2017 

 
Sykefravær lavere enn 6 % Oppnådd 5,24 %, det henvises til 

eget punkt om nærvær 

Organisasjonsutvikling / innovasjon 
Kulturutviklende tiltak for alle ansatte 
minst to ganger pr. år 

Gjennomført 

 
Oppdatert kompetanseplan tilpasset 
foretakets ulike yrkesgrupper 

Gjennomført 

 
Tilby lærlingplasser for byggdrift og 
renhold 

Det har vært 2 lærlinger i 
byggdrifterfaget i 2017 

I henhold til miljødokumentet skal vi jobbe med aktiv miljøsatsing og benytte miljøsmarte løsninger. 

Mål Resultat 2017 

50 % biler som ikke bruker fossilt brennstoff i løpet av 
2020 

31 % i løpet av 2017. Dette innebærer at 10 biler i 
dagens bilpark må byttes i løpet av 2020, noe som 
samsvarer med en hensiktsmessig utskiftingstakt 

Tilrettelegge for ladestasjoner på kommunale 
formålsbygg 

Montert 15 ladestasjoner i 2017, (Totalt 104 
ladestasjoner hvorav 20 i p-hus torvet.) 

Tilrettelegge for løsninger hvor energiforbruket ligger 
10 % under gjeldende regelverk 

Ingen nye bygg ferdigstilt i 2017 

Iverksette holdningsskapende tiltak sammen med 
kommunale enheter. Tema energi i eget bygg 

Ingen nye tiltak igangsatt i 2017 

Prøve ut alternative energikilder som sol Solceller er planlagt installert på Roligheden skole 

Miljøsertifisering etter ISO 14001 Utsette inntil videre 

Redusere energiforbruk med 20 % i løpet av 2020 med 
utgangspunkt i 2013 

Faktisk energiforbruk (antall kWh) og energiforbruk pr. 
m2 bygg er gått ned i løpet av 2017, på tross av faktorer 
som økt temperatur på BOS grunnet helseforhold til 
pasienter og en klar tendens til økt bruk av skoler og 
haller. For å nå målsettingen er det behov for nye 
investeringer i ENØK-tiltak, samt at flere gamle 
bygg/anlegg saneres. 

48.2 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

Kommunens arbeidsgiverstrategi hensyntas ved følgende arbeidsprosesser i Arendal eiendom: 

 Sertifisert etter HMS-system OHSAS 18001 som innebærer sterkt fokus på helse- miljø og 
sikkerhet med kvalitetskontroll av Det Norske Veritas. Dette innebærer god intern 
kommunikasjon om viktige tema som ivaretar arbeidsmiljøet og trivsel for alle ansatte 

 God oppfølging av sykmeldte som har resultert i at foretaket hadde et sykefravær på 5,3 % 
i 2017. Sammen med kulturutviklende samlinger for alle bidrar dette til et godt arbeidsmiljø 
for ansatte i Arendal eiendom 

 Faglig utvikling for alle ansatte skal ivaretas ved kartlegging og kompetanseplan for alle 
avdelinger 

 Plan for ledelsesutvikling og mellomlederopplæring skal rulleres kommende år hvor 
målsettingen er ha tydelig og tilstedeværende ledelse på alle nivå 

 Arendal eiendom skal utvikle en organisasjonsform tilpasset oppgaver og utfordringer i 
fremtiden 

 Arendal eiendom skal gjennomføre kundeundersøkelser hvert 2.år og la kundefokus være 
sentralt i alt utviklingsarbeid 
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Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i 2017 i samarbeid med kommunen. Resultatene ble 
lagt frem for Arendal eiendom i desember. En foreløpig gjennomgang av resultatene viser at det er 
tilfredsstillende utvikling på de fleste områdene og at foretaket i hovedsak ligger likt eller bedre enn 
landsgjennomsnittet i kommune Norge. 

For å ha en strukturert og god tilnærming til oppfølging vil resultatene bli gjennomgått i den enkelte 
avdeling første del av 2018. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Arbeidet med HMS sertifisering (OHSAS 18001) har vært videreført og revisjon er foretatt av Det 
Norske Veritas. 

 HMS-håndboken og HMS dokument er revidert 
 Opplæring / gjennomgang av prosedyrer, avvik, SJA og HMS håndboken 
 Intern revisjon er gjennomført, jf. OHSAS 18001 
 Førstehjelpskurs er gjennomført i henhold til plan 
 HMS er fast punkt på alle personalmøter 
 Sikker jobb analyse (SJA) - antall registrert 29 
 Avviksmeldinger - antall rapportert 103  

Foretakets HMS-utvalg er sammensatt av lokale tillitsvalgte, verneombud, KHMS-leder og ledelse. 
Utvalget har gjennomført 6 møter i 2017 og behandlet 39 saker. Utvalget behandlet saker som 
avvik, sykefravær og arbeidsmiljø, prosedyrer og SJA opplæring. 

Andre saker/temaer har vært eventuelle tiltak mot seksuell trakassering, fellesarrangementer, 
vernerunder, internrevisjon og revisjon OHSAS og nytt HMS dokument. 

Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? JA 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 1,9 1,8   

Fravær langtid (%) 2,6 3,4   

Nærvær (%) 95,5 94,8 92,6 94 

     

Antall HMS avvik  103   

Antall Kvalitets avvik 2 768 3 109   

     

Årsverk antall 127 129,4   

Andel ansatte heltid (%) 66 64   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 91 87   
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Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær 
Det er en økning sett i forhold til 
2016 

Oppfølging og fastsetting av mål for sykefravær 
for den enkelte avdeling 
 
Sykemeldte får individuell og rask oppfølging av 
nærmeste leder, hvor behov for midlertidig 
tilrettelegging eller andre tiltak etter funksjonsevne 
vurderes 
 
Tilbud om fysisk aktivitet / øvelsesterapi og 
individuelle samtaler for å forebygge sykefravær 
og hjelpe sykemeldte raskere tilbake til jobb 
 
Tett samarbeid med NAV og Agder Arbeidsmiljø, 
samt møter med sykemelder/ fastlege ved behov 

   

HMS avvik  Gjennomgang og opplæring ute i organisasjonen 

Kvalitets avvik  Meldes inn fra kunder via Facilit 

   

Årsverk 
Det er en liten økning sett i forhold 
til 2016 

 

Andel ansatte heltid En svak nedgang  

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 

En svak nedgang  
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49 Arendal havnevesen KF (6001) 

49.1 Satsingsområder 

Tjenester 

SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP - SKJÆRGÅRD 

Målet for havnevirksomheten er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og 
skjærgård. 

- Havn: Eydehavn videreutvikles som trafikk og industrihavn og bidrar til godsoverføring fra vei til 
sjø i tråd med nasjonal føringer. Samfunnsnytten og verdiskapningen kommer fra transportarbeid, 
leverandørtjenester, bedriftsetableringer, arbeidsplasser og miljøbesparelser. 
Resultat: 420 000tonn gods over kai - økning på 13 % fra 2016 (høyeste noen gang). 
Lasten er sammensatt: 5 3 % tømmer/flis/bark -13 % stein/grus/sand- 19 % Veisalt 9 % stykkgods- 
6 % oljeprodukt. 

Havnen skal ha miljøfokus og etablere landstrømsanlegg for skip på Eydehavn med støtte fra 
ENOVA i 2017 -Anlegget er etablert og i drift 
 
Ny fiskemottakskai i Barbu med støtte fra Kystverket - Arbeidet pågår antar ferdig april/mai 2018 

Planlegging av ny vei fra havn til FV 410 sammen med Kommune / eiendomsforetak og 
Fylkeskommune -Arbeid pågår med forsinkelser 

Videreføre satsing mot cruise segmentet- pågår 

Småbåt: Gjøre skjærgården tilgjengelig for flest mulig. Økt bostedsattraktivitet - mye ledig kapasitet 

Gjestehavnen: Besøksindustri. økt sentrumsattraktivitet. Gjennomføre full drifts sesong 
badeanlegg. Sette ut driften av Restaurant. Etablere fleksibelt og brukervennlig 
adgangskontrollsystem basseng - gjennomført 

Lovverk og rammebetingelser for havnevirksomheten er i endring. Havn følger aktuelle prosesser 
rundt Regjeringens havnestrategi, havnelovutvalget og Konkurranse på like vilkår (Hjelmeng) 
Bystyret vedtok ny strategiplan for havneforetaket i 2017 - implementert 

Cruisevirksomheten videreføres på nivå som tidligere år 

Havn skal følge aktuelle prosesser rundt Regjeringens havnestrategi og havnelovutvalget arbeid. 

Havnens vedtatte strategiplan skal gjennomgås i 2017 - vedtatt av Bystyret 

49.2 HMS 

Arbeidsgiverstrategi 

- Avtaler vedr arbeidstidsordninger, sikkerhet inkl. lengde på vakter ferdigforhandlet og 
underskrevet. 

- Generelt HMS arbeid anses tilfredsstillende. 

Medarbeider- og brukerundersøkelser 

Det har vært enkelte utfordringer i organisasjonen gjennom året. 
Stor arbeidsmengde og noen perioder har vært preget av mye overtid. 
Det gjennomføres nå månedlige allmannamøter for å sikre bedre informasjon internt. 

Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten 

Havnens HMS system er godt implementert. 
Det er innført månedlige allmannamøter etter ønske fra ansatte. 
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Vernerunde 

Er vernerunde gjennomført i 2017? ja 

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering 

Styringsindikator 
Resultat 

Kommunens 
mål 2017 

Enhetens mål 
2017 

 2016 2017   

Fravær korttid (%) 0,4 0,7   

Fravær langtid (%) 2 0   

Nærvær (%) 97 99,3 92,6 98 

     

Antall HMS avvik 13 0   

Antall Kvalitets avvik  0   

     

Årsverk antall 8,8 8,6   

Andel ansatte heltid (%) 8 80   

Gj.snittlig stillingsstørrelse (%) 0.91 78,5   

 

Kommentarer Utvikling siste år Tiltak 

Fravær videreføres på et lavt nivå  

   

HMS avvik   

Kvalitets avvik   

   

Årsverk 8,7  

Andel ansatte heltid   

Gj.snittlig 
stillingsstørrelse 
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Arkivsak-dok. 18/06135-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Nye personvernregler 2018 - Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Personvernforordningen (Forordning 2016/679) (på engelsk General Data Protection Regulation – 

GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av 

personopplysninger i EU. Den skal tre i kraft også i Norge 1.7.2018. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunen har et selvstendig ansvar for å tilpasse seg reglene i forordningen. Det er derfor aktuelt å få et 

innblikk i hva kommunen har gjennomført eller planlagt for å tilpasse seg nytt regelverk. Vedlagt følger 

et informasjonsskriv fra Datatilsynet vedr. de nye reglene. 

 

IKT-leder Thomas Henriksen vil orientere i saken i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

Nye personvernregler 2018 – info fra Datatilsynet 
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Arkivsak-dok. 17/14954-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Rapport fra selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innstilling til bystyret: 

 

Rapporten anbefaler at Arendal kommune 

- tydeliggjør hvilke forventninger og strategier for eierstyring som foreligger hos Arendal 

kommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS, og  

- formaliserer og strukturerer rapporteringsrutiner mellom selskapet og kommunen, for å 

tydeliggjøre den formelle dialogen mellom selskapet og bystyret som ansvarlig eierorgan. 

 

Bystyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Selskapskontroll følger av bestemmelsene i Kommuneloven § 77 nr. 5 og forskrift om kontrollutvalg 

kapittel 6. Hensikten med selskapskontroll er at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll 

med forvaltningen av eierinteressene i kommunene selskaper herunder kontrollere om det som utøver 

kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger. 

 

I tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019 bestilte Arendal kontrollutvalg selskapskontroll i 

Agder Arbeidsmiljø IKS i sitt møte 1.11.2017 sak 54/17. Kontrollutvalget vedtok at prosjektet skulle 

bestilles sammen med de øvrige eierkommunene i Agder Arbeidsmiljø IKS, Arendal kommune og Aust-

Agder fylkeskommune. Agder Arbeidsmiljø IKS er et interkommunalt bedriftshelsetjeneste som eies av 

Aust-Agder fylkeskommune (40%), Arendal kommune (50%) og Froland kommune (10%). Det yter 

tjenester for ansatte, ledere og verneombud/tillitsvalgte i eierkommunene. 

 

Prosjektet skulle gjennomføres som en utvidet selskapskontroll, som i tillegg til eierskapskontrollen 

skulle inneholde en gjennomgang av måloppnåelse og økonomi sett i forhold til de kommunenes 

forutsetninger samt gjennomgang av kommunens oppfølging og selskapets rapportering. 

 

Følgende problemstillinger ble vedtatt for selskapskontrollen: 

- Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten? 

- Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS gjøres i samsvar med 

føringer og anbefalinger? 
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Saksopplysninger: 
Rapporten fra selskapskontrollen er nå ferdig og klar for behandling i kontrollutvalget. I rapporten har 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomført en dokumentanalyse som innebærer gjennomgang av kommunale 

styringsdokumenter, rutinebeskrivelser, politiske vedtak og eierskapsmeldinger. Agder Arbeidsmiljø IKS 

har i tillegg oversendt relevante styringsdokumenter og interne rutinebeskrivelser for selskapet, 

styreprotokoller, selskapsavtalen mm. Daglig leder og styret skal også ha fylt ut et egenerklæringsskjema 

med spørsmål fra revisjonen om eierstyringen i selskapet.  

 

I rapporten har revisjonen vurdert at selskapet har en hensiktsmessig drift i samsvar med de 

formålsbeskrivelser som foreligger. Selskapets tjenesteproduksjon har en høy aktivitet med høyt 

deltakernivå på aktiviteter. Agder Arbeidsmiljø IKS har en god økonomi og styret har behandlet både 

budsjett, regnskap, lønnsfastsettelser og årsrapport i henhold til både selskapsavtalen og lovkrav. Etter 

revisjonens vurderinger var prosessen med valg av selskapsform god med grundige vurderinger. 

Revisjonen anser selskapsformen som hensiktsmessig sett opp mot selskapets formål og de aktiviteter og 

tjenester selskapet leverer. 

 

Det går frem av rapporten at revisjonen mener oppfølgingen av eierskapsmeldinger og 

styringsdokumenter er noe mangelfull. Dette bygger på at ingen av eierne har utarbeidet noen tydelige 

forventninger, oppfølgingsrutiner eller strategier om hva de ønsker med selskapet. Det bør etter 

revisjonens vurdering tydeliggjøres hvilke forventninger og strategier for eierstyring som foreligger 

mellom den enkelte eier og selskapet.  

 

Det blir av revisjonen bemerket at eierkommunene har hatt en varierende praksis knyttet til rapportering, 

og revisjonen mener det foreligger et forbedringspotensial knyttet til eiernes oppfølging av sitt eierskap. 

Arendal kommune har ikke hatt noen politiske behandlinger knyttet til selskapet for de 3 siste årene. 

Arendal kommune har hatt ingen behandlinger knyttet til selskapet i formannskapet eller bystyret, men 

kommunens arbeidsmiljøutvalg har årlig behandlet selskapets årsrapport. Aust-Agder fylkeskommune har 

ifølge revisjonen behandlet både årsmelding og regnskap i tilsvarende periode.  

 

Videre mener revisor at samarbeidsmøtene mellom selskapet og eierkommunene er et positivt bidrag til 

kommunikasjonen mellom aktørene, men at kommunene bør vurdere å etablere eiermøter for å ivareta 

god eierstyring og sine eierinteresser. 

 

Revisjonen kommer med følgende anbefalinger i rapporten: 

- Det anbefales at det tydeliggjøres hvilke forventninger og strategier for eierstyring som 

foreligger hos den enkelte eierkommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS 

- Eier(fylkes)kommunene bør formalisere og strukturere rapporteringsrutiner mellom selskapet og 

den enkelte eier, for å tydeliggjøre den formelle dialogen mellom selskapet og bystyret som 

ansvarlig eierorgan 

 

Rådmannen har hatt rapporten til uttalelse. Han kommenterer rådmannens rolle i oppfølgingen av 

selskapet ut fra hans ansvar for det utøvende arbeidsgiveransvaret i Arendal kommune. Han viser bl.a. til 

at daglig leder i Agder Arbeidsmiljø IKS møter fast på møtene i kommunens Arbeidsmiljøutvalg. 

 

Aust-Agder Revisjon IKS vil i møtet presentere rapporten og svare på eventuelle spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener rapporten svarer i henhold til bestillingen fra kontrollutvalget. Sekretariatet anbefaler 

kontrollutvalget å innstille overfor bystyret å følge revisjonens anbefalinger. 

 

Vedlegg:  

Selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS for Arendal kontrollutvalg 

Prosjektplan selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal 
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Sammendrag  

Selskapskontroll er regulert av kommunelovens § 77, og skal bestilles av kontrollutvalget 

etter bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6. Selskapskontrollen er utført som 

en utvidet selskapskontroll med elementer av forvaltningsrevisjon. 

Hensikten med selskapskontrollen har vært å se på hvorvidt selskapets virksomhet er i 

samsvar med formålet, og hvorvidt kommunene sikrer en god eierstyring av selskapet. På 

bakgrunn av dette er følgende problemstillinger utledet: 

1) Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten?  

2) Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS gjøres i 

samsvar med føringer og anbefalinger? 

Agder Arbeidsmiljø IKS er en interkommunalt bedriftshelsetjeneste som eies av Aust-Agder 

fylkeskommune (40 %), Arendal kommune (50 %) og Froland kommune (10 %). Selskapets 

formål er å yte fullverdige tjenester innenfor helse, miljø og sikkerhetsarbeid gjennom 

veiledning, oppfølging og tilrettelegging, samt sikre at eiernes plikter etter lov og avtaler 

innenfor HMS følges opp og gjennomføres. 

Revisjonen har gjennomgått Agder Arbeidsmiljø IKS sin organisering, formålsbeskrivelser, 

daglig aktivitet og styringsorganer, og finner på bakgrunn av en overordnet vurdering at 

selskapet har en hensiktsmessig drift i samsvar med de formålsbeskrivelsene som foreligger. 

Revisjonens gjennomgang av selskapets tjenesteproduksjon viser også en høy aktivitet 

innenfor de respektive arbeidsområdene, med høyt deltakernivå på aktiviteter. Med 

utgangspunkt i årsregnskapet, fremstår Agder Arbeidsmiljø IKS sin økonomi som god, med 

et regnskapsmessig mindreforbruk på 822.718 kroner i 2016. Revisjonen registrerer videre at 

styret har behandlet både budsjett, regnskap, lønnsfastsettelser og årsrapport i henhold til 

både selskapsavtalen og lovkrav. 

Valg av selskapsform fremstår for revisjonen som en god prosess med grundige vurderinger. 

Som et interkommunalt selskap kan kommunene som eiere beholde en del styring og kontroll 

med de oppgaver som skal løses, samtidig som Agder Arbeidsmiljø IKS får muligheten til en 

mer selvstendig drift og fleksible løsninger. Revisjonen anser selskapsformen som 

hensiktsmessig sett hen til selskapets formål og de aktiviteter og tjenester selskapet leverer.  

Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune er som eiere i Agder 

Arbeidsmiljø IKS individuelt ansvarlige for å følge opp sine eierskap, og det er viktig at de 

aktivt anvender styringsverktøy for å sikre en god eierstyring og ivaretakelse av sine 

eierinteresser.  

Eierstyringen ved den enkelte eier(fylkes)kommunen tolker revisjonen som todelt, da enkelte 

deler bør forbedres slik at kommunen/fylkeskommunen oppnår en bedre styring og kontroll. 

Oppfølgingen av Agder Arbeidsmiljø IKS gjennom eierskapsmeldinger og styrings-

dokumenter finner revisjonen noe mangelfull, da ingen av eier(fylkes)kommunene har 
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utarbeidet noen tydelige forventninger, oppfølgingsrutiner eller strategier om hva de ønsker 

med selskapet. Det bør etter revisjonens vurdering tydeliggjøres hvilke forventninger og 

strategier for eierstyring som foreligger mellom den enkelte eier og selskapet. Ved at 

representantskapet består av rådmenn fra alle tre eierkommunene, gis det for øvrig gode 

forutsetninger for en tettere oppfølging og forsterket styringslinje mellom den enkelte 

(fylkes)kommune og selskapet.  

Det bemerkes av revisjonen at eierkommunene har en varierende praksis knyttet til 

rapportering, og mener det foreligger et forbedringspotensiale knyttet til eiernes oppfølging 

av sitt eierskap. Etter gjennomgang finner revisjonen ingen politiske behandlinger i Froland 

kommune knyttet til selskapet for de siste 3 årene. Arendal kommune har på sin side ingen 

behandlinger knyttet til selskapet i hverken bystyret eller formannskapet, men kommunens 

arbeidsmiljøutvalg har årlig behandlet selskapets årsrapport. Aust-Agder fylkeskommune har 

for øvrig behandlet både årsmelding og regnskap i tilsvarende periode, noe revisjonen anser 

som positivt.  

Revisjonen finner videre samarbeidsmøtene mellom selskapet og eierkommunene som et 

positivt bidrag på kommunikasjon mellom aktørene. Kommunene bør likevel vurdere å 

etablere eiermøter, for å ivareta en god eierstyring og ivaretakelse av sine eierinteresser i 

selskapet.  

På bakgrunn av de funn som fremgår av selskapskontrollen, har revisjonen følgende 

anbefalinger til Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune: 

 Det anbefales at det tydeliggjøres hvilke forventninger og strategier for eierstyring 

som foreligger hos den enkelte eierkommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS 

 

 Eier(fylkes)kommunene bør formalisere og strukturere rapporteringsrutiner mellom 

selskapet og den enkelte eier, for å tydeliggjøre den formelle dialogen mellom 

selskapet og bystyret som ansvarlig eierorgan 
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1. Innledning 

Etter bestemmelsene i kommuneloven1 § 77 og forskrift om kontrollutvalg2 kapittel 6, er 

ansvaret for selskapskontroll lagt til kontrollutvalget.     

Selskapskontrollens innhold defineres i forskrift om kontrollutvalg § 14, og kan 

gjennomføres på to forskjellige måter. Selskapskontroll består av en obligatorisk del som 

omfatter en eierskapskontroll og en valgfri del som omfatter forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontrollen innebærer en kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de aktuelle 

selskapene, herunder om den som utøver eierinteressen gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon 

innebærer en systematisk vurdering av økonomi og måloppnåelse sett i forhold til 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

Aust-Agder Revisjon IKS har fått i oppgave av kontrollutvalget å gjennomføre en utvidet 

selskapskontroll med elementer av forvaltningsrevisjon. 

2. Prosjektets formål, problemstillinger og metode 

2.1 Bakgrunn og formål 

Kontrollutvalgene i Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune 

har gjennom vedtatt prosjektplan bestilt en utvidet selskapskontroll av det interkommunale 

selskapet Agder Arbeidsmiljø IKS. Aust-Agder Revisjon IKS vil gjennomføre en felles 

kontroll for de tre kontrollutvalgene, med enkelte deler spesifisert mot den enkelte kommune.  

Agder Arbeidsmiljø IKS er en interkommunalt bedriftshelsetjeneste som eies av Aust-Agder 

fylkeskommune (40 %), Arendal kommune (50 %) og Froland kommune (10 %). Agder 

Arbeidsmiljø IKS er en tjeneste for ansatte, ledere og verneombud/tillitsvalgte i 

eierkommunene, hvor selskapets formål er å yte fullverdige tjenester innenfor helse, miljø og 

sikkerhetsarbeid gjennom veiledning, oppfølging og tilrettelegging, samt sikre at eiernes 

plikter etter lov og avtaler innenfor HMS følges opp og gjennomføres. 

Selskapskontrollen skal påse om kommunenes og fylkeskommunens forvaltning av sine 

eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets og fylkestingets vedtak 

og forutsetninger samt i henhold til aktuelt lovverk. Det vil bli en gjennomgang av 

måloppnåelse og økonomi sett i forhold til deltakernes forutsetninger for selskapet, herunder 

spørsmål knyttet til kommunenes/fylkeskommunens oppfølging og selskapets rapportering. 

Selskapskontrollen skal videre vurdere hvorvidt den som utøver kommunens/ 

fylkeskommunens eierinteresser, utøver myndigheten i henhold til det som er fastsatt i den 

aktuelle virksomhetsloven. Videre vil det være aktuelt å se på hvordan kommunens/ 

fylkeskommunens interesser ivaretas i samsvar med politisk vedtak og forutsetninger 

                                                 
1 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) Heretter koml.  
2 FOR-2004-06-15-905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
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vedrørende forvaltningen av eierinteressene. I selskapskontrollen foretar revisjonen videre en 

vurdering av om hvorvidt eierstyringen i de tre eier(fylkes)kommunene er i samsvar med 

gjeldende regelverk og eiernes forventninger.  

Selskapskontrollen ble vedtatt gjennomført i de tre kontrollutvalgene gjennom følgende 

behandlinger: 

 Kontrollutvalget i Arendal kommune vedtok i møte 07.09.2016 (sak 34/16) «Plan for 

selskapskontroll»3. Arendal kontrollutvalg vedtok «Prosjektplan for selskapskontroll 

Agder Arbeidsmiljø IKS» 01.11.2017 (sak 54/17) 

 Kontrollutvalget i Froland kommune vedtok i møte 19.09.2016 (sak 19/16) «Plan for 

selskapskontroll». Froland kontrollutvalg vedtok «Prosjektplan for selskapskontroll 

Agder Arbeidsmiljø IKS» 20.11.2017 (sak 20/17) 

 Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune vedtok i møte 26.10.2016 (43/16) 

«Plan for selskapskontroll». Aust-Agder kontrollutvalg vedtok «Prosjektplan for 

selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS» 15.11.2017 (sak 42/17) 

 

2.2 Problemstillinger 

I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å»4 fra Norges kommunerevisorforbund 

(NKRF) har revisjonen valgt å utarbeide følgende problemstillinger: 

1) Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten?  

 

2) Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS gjøres i 

samsvar med føringer og anbefalinger? 

Den første problemstillingen vil ta for seg driften av Agder Arbeidsmiljø IKS, herunder om 

virksomheten har en hensiktsmessig drift og om de tjenester som leveres er i slik som 

forutsatt. Problemstilling 2 vil se nærmere på kommunens eierstyring, herunder rutiner for 

kommunikasjon, rapportering og oppfølging. 

 

2.3 Metodisk gjennomføring  

Det metodiske arbeidet har i hovedsak bestått av en kvalitativ tilnærming gjennom 

dokumentanalyse, samtidig som revisjonen har hatt kontakt med daglig leder for utfyllende 

informasjon ved behov. Dokumentanalysen har bestått av en gjennomgang av kommunale 

styringsdokumenter, rutinebeskrivelser, politiske vedtak og eierskapsmeldinger. Agder 

Arbeidsmiljø IKS har i tillegg oversendt relevante styringsdokumenter og interne 

rutinebeskrivelser for selskapet, styreprotokoller, selskapsavtalen m.m. Daglig leder av 

                                                 
3 Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, 
med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen 
4 NKRF. Praktisk veileder. Selskapskontroll – Fra A til Å 
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selskapet har i tillegg fylt ut, sammen med styret, et egenerklæringsskjema med spørsmål fra 

revisjonen om eierstyringen i selskapet.  

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  
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3. Første problemstilling  

1) Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten? 

 

3.1 Om Agder Arbeidsmiljø IKS 

Agder Arbeidsmiljø IKS er et interkommunalt selskap som leverer helse-, miljø- og 

sikkerhetstjenester. Et interkommunalt selskap er et selvstendig rettssubjekt, med rettslig og 

økonomisk skille fra deltakerkommunene. Selskapet har sin egen formue, egne budsjetter, 

inntekter og utgifter, og skal selv svare for sine forpliktelser.  

Selskapet ble etablert 20.06.2002 med Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune 

som eiere med likestilt eierandel (hhv. 50 % hver). Froland kommune ble inkludert som 

medeier i 2005, etter følgende politiske vedtak: 

- Arendal bystyre, sak 21/05 

- Aust-Agder fylkesting, sak 65/04 

- Froland kommunestyre, sak 17/05 

Nøkkelopplysninger om selskapet5: 

Navn: 

Organisasjons nr.: 

Organisasjonsform: 

Stiftet: 

Forretningsadresse: 

 

Daglig leder: 

Eiere: 

 

 

Representantskap: 

 

Revisor:  

Agder Arbeidsmiljø IKS 

984 959 206 

Interkommunalt selskap 

20.06.2002 

Bedriftsveien   

4841 Arendal 

Reidun Midtun 

Arendal kommune (50 %) 

Aust-Agder fylkeskommune (40 %) 

Froland kommune (10 %) 

Rådmann i Arendal, Rådmann i Froland og fylkesrådmann i Aust-Agder 

 

Aust-Agder revisjon IKS 

 

I interkommunale selskap utgjør representantskapet selskapets øverste myndighet, og 

virksomheten reguleres for øvrig av bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper6. 

IKS-loven trådte i kraft 01.01.2000, og representerer en betydelig mer detaljregulering enn da 

det tidligere kun var interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 277. I forarbeidene til 

                                                 
5 Brønnøysundregistrene. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret – Agder Arbeidsmiljø IKS 
6 LOV-1999-01-29-6 Lov om interkommunale selskaper. Heretter omtalt IKS-loven.  
7 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) Heretter koml.  
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kommuneloven fremgår det at interkommunale selskaper i hovedsak er en organisasjonsform 

rettet mot samarbeid av en mer «forretningsmessig karakter».8 Ved interkommunalt selskap 

er alle deltakere kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper, og den 

enkelte deltaker er ubegrenset ansvarlig for sin prosent- eller brøkdel av selskapets 

forpliktelser, jfr. IKS-loven §§ 1 og 3.   

Ethvert interkommunalt selskap skal opprette en skriftlig selskapsavtale, hvor kommunestyret 

og fylkestinget ved den enkelte deltaker skal vedta selve avtalen, jfr. IKS-loven § 4. Den 

gjeldende selskapsavtalen til Agder Arbeidsmiljø IKS ble vedtatt samtidig som inkludering 

av Froland kommune som eier i 2005, dvs. i Arendal bystyre sak 21/05, Aust-Agder 

fylkesting sak 65/04 og Froland kommunestyre 17/05.  

I lov om interkommunale selskaper §§ 6, 7, 8 og 9 omtales representantskapet og deres 

sammensetning, myndighet, møter og ansvar. Selskapsavtalen til Agder Arbeidsmiljø IKS 

beskriver representantskapets mandat, samsvarende med kriteriene i IKS-loven. I 

selskapsavtalen § 6 står det beskrevet at representantskapet utgjør selskapets øverste 

myndighet, og skal behandle årsbudsjett, økonomiplan og regnskap. I selskapsavtalens § 7 

heter det at representantskapet skal ha ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerne, hvor det er rådmennene som skal utgjøre de respektive medlemmene. 

Saksbehandlingen i representantskapet skal for øvrig følge av IKS-lovens § 9, jfr. 

selskapsavtalen § 7. Rådmann i Arendal er ifølge oversendte opplysninger lederen av 

representantskapet, med fylkesrådmann som nestleder.  

I ethvert interkommunalt selskap skal det velges et styre, som er ansvarlig for forvaltningen 

av selskapet og for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet, jfr. IKS-loven 

§§ 10, 11, 12 og 13. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 

selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 

representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for 

betryggende kontroll, jfr. IKS-loven § 13 første ledd.  

Styret i Agder Arbeidsmiljø IKS består av følgende personer pr. januar 20189: 

Styremedlemmer 
 

1. Wenche Fresvik (Styreleder) 

2. Guttorm Fevang (Nestleder) 

3. Andreas Dorph Poppe  

4. Inger Mari Hansen Sørvig 

5. Anne-Liv Garmann-Johnsen 

6. Grethe Nærbøe 

7. Ingard Einar Kana 

Varamedlemmer 

1. Stein Jarle Kristiansen 

2. Jan Kåre Ask 

3. Tora Halvorsen 

4. Roar Aaserud 

5. Sigrun Therese Lundberg 

6. Bård Noraberg 

7. Tone Marie Trondal  

                                                 
8 Jacobsen (2014). Interkommunalt samarbeid i Norge. Former, funksjoner og effekter. Bergen: Fagbokforlaget. 
9 Agder Arbeidsmiljø IKS sine hjemmesider – «Om oss» 
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I selskapsavtalen til Agder Arbeidsmiljø IKS beskrives styret nærmere i §§ 8 og 9, hvor 

styrets funksjonstid, oppgaver mm. reguleres. I selskapsavtalen § 8 første avsnitt heter det: 

«Agder Arbeidsmiljø skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige 

varamedlemmer. Arendal kommune skal ha 3 styremedlemmer, Aust-Agder 

fylkeskommune skal ha 2 styremedlemmer og Froland kommune skal ha 1 

styremedlem. De ansatte skal ha ett medlem m/vara …» 

Styrets oppgaver fremgår av selskapsavtalen § 9, hvor det heter at styret skal påse at selskapet 

drives i tråd med selskapets formål, selskapsavtalen, representantskapets vedtak og innenfor 

de vedtatte budsjetter. Styret har ansvar for at selskapet er organisert slik at virksomheten 

drives mest mulig kostnadseffektivt. Revisjonen har fått oversendt protokoller for avholdte 

styremøter i 2016 og 2017, og registrerer at det avholdes omtrent 3-4 styremøter i året. 

Av protokollene fremgår det at styrets arbeid i hovedsak består av budsjett og regnskap, 

årsrapport, strategiarbeid, status fra daglig leder og lønnsforhandlinger. Revisjonen bemerker 

også en sak knyttet til hvordan selskapet bedre skal gjøre ansatte i eierkommunene kjent med 

deres tjenester. På spørsmål fra revisjonen om det foregår evalueringer av styrets arbeid 

beskriver daglig leder at det gjennomføres årlige styreseminar med en gjennomgang av 

styrets arbeid samt opplæring i styrearbeid. Her arbeides det også med strategi for selskapet. 

For øvrig beskriver daglig leder at det gjennomføres jevnlige styremøter hvor det fremlegges 

statusrapport om selskapet innenfor både drift og økonomi. Selskapet har her ikke avdekket 

noen former for misligheter, men dersom noe slikt skulle komme vil det bli lagt frem for 

styret av daglig leder.  

Loven stiller krav til at deltakernes innskuddsplikt skal fremgå av selskapsavtalen, jfr. IKS-

loven § 4, ledd 3 nr. 6. Loven presiserer videre at den enkelte deltaker kun plikter å gjøre 

innskudd i selskapet innenfor de rammene som følger av selskapsavtalen, jfr. IKS-loven § 5. I 

selskapsavtalen til Agder Arbeidsmiljø IKS § 5 reguleres innskuddsplikten, hvor det heter: 

«Deltakerne skal skyte inn et beløp i selskapet som til sammen dekker selskapets 

forpliktelser og sikrer selskapets drift. Innskuddets størrelse og fordeling mellom 

deltakerne fastsettes hver år etter forslag fra styret og behandles av 

representantskapet innen utgangen av oktober måned.» 

I lov om interkommunale selskaper § 18 heter det at representantskapet skal vedta selskapets 

budsjett, og at det skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det 

forventede økonomiske resultatet av driften. Videre har styret et ansvar å gi straks beskjed til 

representantskapet dersom det «er grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller 

en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet», jfr. IKS-loven § 19. 

Representantskapet skal i tillegg til budsjettet årlig vedta en økonomiplan, som skal gi en 

oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder 

investeringsplaner og finansieringen av disse i gitt periode, jfr. IKS-loven § 20.  
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Revisjonen har fått oversendt møteprotokoller fra alle gjennomførte styremøter i 2016 og 

2017, og registrerer at styret har behandlet både budsjett, regnskap, lønnsfastsettelser og 

årsrapport i henhold til selskapsavtalen. Styret har behandlet regnskap 2015/2016 i mars, hhv. 

sak 7/16 og 4/17. Budsjettforslag med kommentarer er fremlagt og vedtatt av styret ved 

møtene i september under sak 13/16 og 08/17.  

Årsregnskap for Agder Arbeidsmiljø IKS10:  

 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 

 

Andre salgs- og leieinntekter 

Overføringer med krav til motytelser 

Sum driftsinntekter 

 

641 943 

7 009 727 

7 651 670 

 

700 000 

6 831 000 

7 531 000 

 

807 883 

6 231 526 

7 039 409 

 

Lønnsutgifter 

Sosiale utgifter 

Kjøp av varer/tjenester som inngår i egenprod. 

Kjøp av varer/tjenester erstatter egenprod.  

Overføringer 

Avskrivninger 

Sum driftsutgifter 

 

4 022 773 

1 081 762 

1 506 251 

3 550 

295 070 

38 309 

6 947 718 

 

4 002 000 

1 491 000 

1 775 00 

70 000 

353 000 

- 

7 691 000 

 

3 319 820 

1 511 662 

2 023 897 

3 520 

374 865 

38 309 

7 272 074 

Brutto driftsresultat 703 952 - 160 000 - 232 665 

 

Eksterne finansinntekter 

Eksterne finansutgifter 

Motpost avskrivninger 

Netto driftsresultat  

 

197 371 

- 

38 309 

939 632 

 

190 000 

- 

- 

30 000 

 

308 670 

- 

38 309 

114 314 

 

Bruk av tidl. års regnskapsmess. mindreforbruk 

Bruk av disposisjonsfond 

Sum bruk av avsetninger 

Overført til investeringsregnskap  

Avsetninger disposisjonsfond 

Sum avsetninger 

Resultat etter int. finanstransaksjoner 

 

509 777 

- 

509 777 

30 643 

596 048 

626 691 

- 116 914 

 

- 

- 

- 

30 000 

- 

30 000 

- 30 000 

 

352 032 

422 427 

774 459 

26 964 

352 032 

378 996 

395 463 

Regnskapsmessig mindreforbruk 822 718 - 509 777 

Slik det fremgår av årsregnskapet ovenfor, tilsvarer posten «Overføringer med krav til 

motytelser» innskudd fra de tre eierkommunene. Basert på regnskapet utgjorde inntektene fra 

eierkommunene 7 mill. kroner i 2016. For øvrig fremgår det av regnskapet at lønnsutgifter 

utgjør den største utgiftsposten, med omtrent 4 mill. kroner. Agder Arbeidsmiljø IKS hadde i 

2016 et regnskapsmessig mindreforbruk på 822.718 kroner.   

                                                 
10 Nøkkeltall ved årsregnskapet er oversendt av regnskapsrevisor  
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Oversikt over balanse – Regnskap 2016 for Agder Arbeidsmiljø: 

 Regnskap 2016 Regnskap 2015 

 

Anleggsmidler 

Omløpsmidler 

Sum eiendeler 

 

10 459 581 

4 423 691 

14 883 272 

 

10 245 251 

3 622 162 

13 867 413 

 

Disposisjonsfond 

Regnskapsmessig mindreforbruk 

Kapitalkonto 

Sum Egenkapital 

 

2 638 044 

822 718 

-2 612 830 

847 932 

 

2 041 996 

509 777 

- 2 726 754 

-174 980 

 

Langsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Sum gjeld  

 

13 272 412 

762 927 

14 035 339 

 

13 172 006 

870 388 

14 042 394 

Sum egenkapital og gjeld 14 883 272 13 867 413 

 

Agder Arbeidsmiljø IKS er godkjent bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet, og leverer 

HMS- og bedriftshelsetjenester i henhold til selskapsavtalen og Arbeidsmiljøloven med 

tilhørende forskrifter og veiledere. Agder Arbeidsmiljø IKS selger også bedriftshelsetjenester 

til andre interkommunale selskap, aksjeselskap og private, innenfor reglene om egenregi.11 I 

henhold til årsrapport, leverte Agder Arbeidsmiljø IKS i 2016 tjenester til følgende eier og 

kunder: 

- Arendal kommune (3258 ansatte) 

- Aust-Agder fylkeskommune (1234 ansatte) 

- Froland kommune (481 ansatte) 

- Aust-Agder museum og arkiv IKS (41 ansatte) 

- IKT Agder IKS (40 ansatte) 

- Tannhelsetjenestens kompetansesenter (8 ansatte) 

- Durapart (104 ansatte) 

- NAV Arendal – stat (48 ansatte) 

- Hove drift og utviklingsselskap AS (8 ansatte) 

- Nyli barnehage (9 ansatte) 

- Steinerskolen (31 ansatte) 

- Sigmund Aasen (10 ansatte) 

- Husbanken (16 ansatte) 

- Torbjørnsbu verksted (24 ansatte) 

- Lisand Industrier AS (17 ansatte) 

- Setpro AS (16 ansatte) 

 

                                                 
11 Agder Arbeidsmiljø IKS – Årsrapport 2016 til styret og representantskap 
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3.2 Formålet med selskapet 

Lov om interkommunale selskaper setter et krav om at ethvert selskap gjennom 

selskapsavtalen skal angi og definere selskapets formål, jfr. § 4 ledd 3 nr. 3.  

Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste med kompetanse innenfor 

bedriftshelse, miljø og sikkerhet (BHT/HMS), og yter tjenester til både eierkommunene og 

andre organisasjoner og bedrifter. Agder Arbeidsmiljø IKS har følgende visjon og mål12: 

Visjon: Veien til mestring og arbeidshelse 

Verdier: Arbeidsglede, redelighet og kompetanse 

Mål: Være den selvsagte samarbeidspartner i HMS- og BHT-saker hos våre eiere og kunder 

Målgruppe: Ansatte, ledere og verneombud/tillitsvalgte 

Lovverk: Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter  

 

I selskapsavtalen § 4 defineres følgende formål for Agder Arbeidsmiljø IKS: 

- Selskapet skal yte fullverdige tjenester innenfor helse, miljø og sikkerhetsarbeid i 

eierorganisasjonene og til andre 

- Selskapet skal gjennom veiledning, oppfølging og tilrettelegging sikre at eiernes 

plikter etter lov og avtaler innenfor HMS følges opp og gjennomføres 

- Selskapet skal bistå alle ledd og nivåer i eierorganisasjonene i konkrete HMS-saker, 

og bistå enhver leder slik at lederens ansvar for HMS innen sitt område klargjøres og 

tilrettelegges 

Da selskapet ble først etablert i 2001, ønsket rådmannen i Arendal og fylkesrådmannen i 

Aust-Agder å fremme forslag overfor de politiske organer om å danne et «formalisert 

samarbeid om helse, miljø og sikkerhetstjenester i de to organisasjonene.»13 I saksfremlegget 

i Arendal bystyre hvor etablering av selskapet diskuteres, vises det til viktigheten av et godt 

tilrettelagt arbeidsmiljø, og at det vil kunne forebygge skader, slitasje og sykdom. Et 

koordinerende, faglig nivå beskrives som en viktig ressurs og et samarbeid innen HMS 

fremmes derfor i saksfremlegget. I behandlingen i fylkestinget i Aust-Agder, beskrives 

formålet med etablering av Agder Arbeidsmiljø IKS som14:  

«…et ønske om å kunne beholde den kunnskapen og erfaring som er samlet i HMS-

tjenesten i dag og på den måten sikre ansatte og egne interesser samtidig som 

fylkeskommunen gjennom samarbeidet med kommunen kan utveksle kunnskap og 

tjenester i et langsiktig perspektiv».  

                                                 
12 Agder Arbeidsmiljø IKS sine hjemmesider – «Om oss» 
13 Arendal kommune – Saksfremlegg bystyre (1) 
14 Aust-Agder fylkeskommune – Saksfremlegg fylkestinget 11.06.2002 (sak 37/02) 
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I eierskapsmeldingen til Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre 16. mars 2017 (sak 

32/17), har kommunen definert formålet ved Agder Arbeidsmiljø tilsvarende selskapsavtalen; 

«… å yte fullverdige tjenester innenfor helse- miljø og sikkerhet til eierorganisasjonene og til 

andre».15 Tilsvarende Arendal, har Aust-Agder fylkeskommune vedtatt en eierskapsmelding 

for 2016, hvor formålet ved Agder Arbeidsmiljø IKS er definert. Formålet beskrives her 

tilsvarende de tre punktene i selskapsavtalen som gjengitt på forrige side.16 Froland kommune 

har i sin sist behandlede eierskapsmelding for 2015, definert tilsvarende under selskapets 

formål17.   

Valg av riktig selskapsform kan være avgjørende for at selskapet skal drive effektivt etter det 

formålet som var intendert. Alle de ulike selskapsformene ble vurdert ved etableringen. I 

saksfremlegget i bystyret 20.06.2002, ble selve organiseringen av et samarbeid om nøye 

vurdert. Det blir her poengtert viktigheten av at et samarbeid mellom slike forskjellige 

organisasjoner blir skilt ut som en egen enhet, men at eierne likevel beholder kontroll med de 

oppgaver som selskapet skal løse. Før etablering ble former for selskapsdannelse vurdert av 

en egen arbeidsgruppe, som vurderte at HMS-tjenesten vil være mest hensiktsmessig 

organisert som et interkommunalt selskap. Fordelene med et IKS beskrives i saksfremlegget 

med styringsmulighetene og mulighetene til fleksible løsninger, som innebærer muligheter 

for forretningsdrift som en del av selskapets inntektsgrunnlag.  

Revisjonen har gjennom prosjektet stilt en del spørsmål til daglig leder av Agder 

Arbeidsmiljø IKS gjennom et egenerklæringsskjema, hvor styret også har vært involvert i 

tilbakemeldingene. Styret og daglig leder vurderer at selskapsavtalen er i samsvar med formål 

og politiske vedtak, og mener selskapets organisering er hensiktsmessig i forhold til formålet.  

 

3.3 Daglig drift  

Agder Arbeidsmiljø IKS har 10 ansatte som utgjør totalt 7,7 årsverk, med 

utdanningsbakgrunn innen sosionom, yrkeshygieniker, sykepleie, personal, ergoterapi og 

lege18. Sammensetning av stillinger fremgår av oversendt informasjon fra daglig leder, hvor 

det opplyses om syv ansatte er HMS-rådgivere, én sekretær, én yrkeshygieniker og én lege.  

Arbeidsmiljøloven19 kapittel 3 og 4 regulerer krav til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, 

bedriftshelsetjeneste og generelle krav til arbeidsmiljø, temaer som alle utgjør kjernen av 

arbeidet ved den daglige driften til Agder Arbeidsmiljø IKS. Selskapsavtalen beskriver i 

begrenset detalj hva selskapets daglige drift og oppgaver innebærer, men selskapet redegjør 

for dette gjennom sine hjemmesider. Agder Arbeidsmiljø IKS tilbyr følgende tjenester20: 

- HMS-systematikk og internkontroll 

                                                 
15 Arendal kommune – Eierskapsmelding 2016. Vedtatt av Arendal bystyre 16.03.2017 (sak 32/17). Side 36 
16 Aust-Agder fylkeskommune – Eierskapsmelding 2016. Vedtatt av fylkestinget 12.12.2017 (sak 81/17) S. 22 
17 Froland kommune – Eierskapsmelding 2015. Vedtatt av Froland kommunestyre 26.05.2016 (sak 62/16) 
18 http://agderarbeidsmiljo.com/?page=20&Ansatte  
19 LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Heretter aml. 
20 Agder Arbeidsmiljø IKS sine hjemmesider «Tjenester» 
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- Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø  

- Ergonomi 

- Yrkeshygiene 

- Arbeidsmedisin v/ sykefravær, yrkesskader, støy/hørsel, førstehjelpskurs, 

rusforebygging mm. 

Systematisk HMS-arbeid tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven kapittel 3 (om virkemidler i 

arbeidsmiljøarbeidet), forskrift om HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)21 

mm. For å sikre at hensynet til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge 

for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten – i samarbeid med 

arbeidstakere og tillitsvalgte. Innenfor HMS-arbeid bistår Agder Arbeidsmiljø IKS med 

opplæring, planlegging og igangsetting av HMS-arbeid, målsettingsarbeid ved HMS, 

risikovurderinger, utarbeidelser av prosedyrer og rutiner ved HMS, fysiske og organisatoriske 

endringer i virksomhetene, forslag om forebyggende og helsefremmende tiltak og deltakelse i 

virksomhetens arbeidsmiljøutvalg.22  

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø innebærer at Agder Arbeidsmiljø IKS bidrar til å 

utvikle, utforme og evaluere forhold for å forebygge at ansatte utsettes for uheldige psykiske 

belastninger, og for å fremme helse innenfor arbeidslivet. Selskapet bistår derfor gjennom 

veiledning, kurs og kartlegginger med arbeidsmiljøkartlegging, avklaring av ansvar og roller, 

kommunikasjon og samspill, veiledning og konflikthåndtering samt at de bistår ved endrings- 

og omstillingsprosesser.23 

Ergonomi tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2, 4-4 og 4-6, internkontroll-

forskriften § 5, samt en rekke veiledere fra Arbeidstilsynet. Ergonomi omhandler kunnskap 

om hvordan jobben påvirker kroppen, og hva som må til for å få gode, helsebringende 

belastninger. Agder Arbeidsmiljø IKS bistår virksomheter med ergonomiveiledning og 

opplæring for ansatte, tilrettelegging på arbeidsplassen, funksjonsvurderinger, 

ergonomirådgivning ved nybygg/ombygging samt anskaffelse av inventar og utstyr.24  

Yrkeshygiene omhandler det fysiske arbeidsmiljøet ved at virksomheter etterlever 

grenseverdier for støy, inneluft, stråling, partikler mm., og regler for bruk av verneutstyr, 

kjemikaliebehandling og lignende. Agder Arbeidsmiljø IKS bistår med utstyr og målere for 

støy og inneklima, det arrangeres kurs for hvordan vernerunder foregår samt at selskapet 

avholder jevnlige kurs i kjemikaliehåndtering, støy og hørsel, inneklima, radon, asbest og 

risikovurderinger. 

Innenfor sykefravær bistår Agder Arbeidsmiljø IKS med en rekke tiltak, hvor selskapet blant 

annet kartlegger risikoforhold ved arbeidstakers helse, utarbeidelse og oppdatering av 

                                                 
21 FOR-1996-12-06-1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 
22 http://agderarbeidsmiljo.com/media.php?file=217  
23 http://agderarbeidsmiljo.com/?page=35&Psykososialt+arbeidsmilj%C3%B8  
24 http://agderarbeidsmiljo.com/media.php?file=389  
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retningslinjer, veiledning i bruk av virkemidler, analyse av sykefraværsstatistikk og 

forebyggende tiltak, og ivaretakelse av arbeidsgiver og arbeidstaker iht. gjeldende regelverk.  

Både i forhold til yrkesskader og støy arbeider Agder Arbeidsmiljø IKS aktivt forebyggende 

ved informasjon, veiledning og utarbeidelse av prosedyrer. Tilsvarende bistår Agder 

Arbeidsmiljø IKS ved rusforebygging (AKAN) med råd og veiledning innenfor ruspolicy i 

virksomhetene, i tillegg til faglige råd og veiledning ved individuelle saker. Agder 

arbeidsmiljø arrangerer i tillegg førstehjelpskurs.25  

Agder Arbeidsmiljø arrangerer innenfor alle de ovennevnte områdene en rekke kurs jevnlig, 

med ulike temaer ved både arbeidsmiljø, arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og HMS-

systematikk. Selskapet avholder i tillegg et 40-timers kurs innenfor HMS tilegnet ledere, 

verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, HMS-utvalg mm., to ganger i 

året. Disse kursene oppfyller arbeidsmiljølovens krav; «Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå 

opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid», jfr. aml. § 3-5, samt «Arbeidsgiver skal sørge 

for at verneombud får den opplæring som er nødvendig f or å kunne utføre vervet på en 

forsvarlig måte, jfr. aml. § 6-5.26  

Agder Arbeidsmiljø IKS har i samarbeid med kommunene, utarbeidet omfattende handlings-

planer for den enkelte eierkommunen, i form av en detaljert årlig plan for kommunens/ 

fylkeskommunens bruk av bedriftshelsetjenesten. Revisjonen har fått oversendt handlings-

plan for Froland kommune samt Aust-Agder fylkeskommune for 2017, hvor selskapets 

driftsområder presenteres i detalj, lovgrunnlag og hvilke tiltak som skal gjøres overfor 

respektiv kommune. Nedenfor har revisjonen tatt ut et eksempel fra handlingsplanen opp mot 

Froland kommune: 

Kompetanseområde Lovgrunnlag Tiltak  

Yrkeshygiene 

Bistand ved planlegging av 

bygg/ ombygging (inneklima, 

lys, lyd, ventilasjon mm.)  

 

Forskrift om org., ledelse og 

medvirkning § 13-2, TEK 10 

kap. 13 om miljø og helse og 

NS8175:2012 om lydforhold i 

bygninger 

Det er planlagt nytt «Familiens hus» i 

Froland kommune. Bedriftshelsetjenesten 

inviteres med i prosessen 

Organisatorisk/psykososialt 

arbeidsmiljø  

Arbeidsmiljøkartlegging  

Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2 c, d) 

Forskrift om org., ledelse og 

medvirkning § 13-2 c 

Det er pålagt en vernerunde pr år. 

Resultatene vil bli fremlagt AMU i mai. 

Ekstra vernerunder – etter behov. AA-Miljø 

har ulike verktøy for arbeidsmiljø-

kartlegging og kan kontaktes for råd/ bistand 

til forarbeid, oppfølging og evaluering 

Arbeidsmedisin/arbeidshelse 

AKAN-arbeid 

- Deltakelse i AKAN-utvalg 

- Individuell oppfølging 

- Utarbeidelse av rutiner og 

retningslinjer 

Arbeidsmiljøloven §§ 3-1 og 4-

1 

Forskrift om organisering, 

ledelse og medvirkning § 13-2 

(e-g) 

Eget AKAN-utvalg i Froland. Agder 

Arbeidsmiljø IKS med egen kontaktperson 

for AKAN 

 

 

                                                 
25 http://agderarbeidsmiljo.com/?page=21  
26 http://agderarbeidsmiljo.com/?page=1&Kurs/Arbeidsmilj%F8oppl%E6ring  
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I handlingsplanen 2017 for Aust-Agder fylkeskommune beskrives det at selskapet som 

bedriftshelsetjeneste skal ha en fri og uavhengig rolle i alle saker de er involvert i, jfr. aml. § 

3-3. Agder Arbeidsmiljø IKS skal videre etter handlingsplanen ha fokus på forebyggende 

tiltak, et aktivt HMS-arbeid og bistå fylkeskommunen med følgende oppgaver: 

 Bistå med planlegging og gjennomgang av fysiske og organisatoriske endringer i 

virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser 

 Bistå med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner 

og utstyr og øvrige arbeidsprosesser 

 Bistå med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser av 

arbeidsplassen og arbeidsprosessene 

 Fremme forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeide med 

tiltak som reduserer risikoen for helseskade 

 Bistå med nødvendig tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og arbeidelse 

av oppfølgingsplan iht. aml. § 4-6 

 Bistå med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og 

aktuelle tiltak  

 Bistå med henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg   

Som en del av selskapets målformuleringer, har Agder Arbeidsmiljø IKS utarbeidet en egen 

strategi som tar utgangspunkt i effektivisering, fornying og vekst. Strategien er utviklet for 

perioden 2016-2019, og beskriver hvilke områder selskapet skal ha spesielt fokus på i 

strategiperioden. Dette er fokusområder utover det faglige arbeidet som gjenspeiles i 

handlingsplanene, i bestillinger og i årsrapporter: 

 Effektivisering: Bedre samhandling mellom bedriftshelsetjenesten og HR/stab hos 

eierkommunene 

 Fornying: Fange opp trender i det fremtidige arbeidsmiljø og utvikle tjenestene i takt 

med dette og eiernes/kundenes behov. Videre utvikle metodeverktøy innenfor BHT 

 Vekst: Øke antall eiere og kunder 

Som en del av strategiarbeidet er de ovennevnte fokusområdene fordelt inn i en tabell som 

viser fokusområdet, hvilke tiltak selskapet skal gjøre, kostnader og finansiering, 

gjennomføring, tidsfrist og ansvar, resultatmål og evaluering. Satsingsområdet under 

effektivisering om bedre samhandling mellom BHT og HT/stab i kommunene, er det illustrert 

som følger i strategien:  

Fokusområde Tiltak 
Kostnader/ 

finansiering 

Gjennomføring 

Tidsfrist  

Ansvar 

Resultatmål Evaluering 

Rolle- og 

oppgaveavklaringer 

mellom BHT og 

HR/personal 

Felles møter og 

samlinger med 

eksterne 

prosessveiledere 

100.000 / 

fond 

Vår 2016 

Høst 2016 

Daglig leder 

Handlingsplan for 

bedre samarbeid, 

tydeligere 

avklaringer og 

felles forståelse 

Oktober 

2016 
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For ethvert selskap er det viktig å ha gode interne rutiner for egenkontroll og kvalitetssikring 

i eget selskap. Revisjonen har gjennom egenerklæringsskjema kartlagt hvorvidt Agder 

Arbeidsmiljø IKS har rutiner for avvikshåndtering. Selskapet har oversendt skjema for 

avviksrapportering samt utfylling av avviksmelding. Avviksmeldingen beskriver blant annet 

at «enhver som oppdager avvik, har rett og plikt til å reagere. Ved skade og uhell er det 

viktigste å begrense skadens omfang og konsekvensene; først og fremst i forhold til 

mennesker, dernest i forhold til materiell.» Alle som oppdager avvik skal rapportere til 

nærmeste overordnede gjennom skjemaet. Ved behov kan verneombudet støtte den enkelte 

ved melding av avvik. 

Sett hen til selskapets kompetanse og etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser, 

beskriver daglig leder at reglene følges aktivt. Daglig leder har i tillegg vært på kurs i regi av 

KS-bedrift, samtidig som de innhenter kompetanse fra innkjøpsansvarlig i fylkeskommunen 

ved behov. Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS) har Agder Arbeidsmiljø IKS en 

detaljert intern HMS-håndbok som revideres årlig og er kjent for alle ansatte.  

I årsrapport 2016 presenteres et utdrag av selskapets tjenesteproduksjon gjennom året, hvor 

følgende aktiviteter er gjennomført: 

 HMS-systematikk  

- HMS-gjennomganger: 23 stk. 

- Deltakelse i AMU/HAMU/HMS-utvalg: 28 stk. 

- Bistand ved tilsyn fra Arbeidstilsynet: 1 stk. 

- HMS-kurs (40 timer): 168 deltakere 

- HMS dagskurs for ledere: 35 deltakere 

- Temakurs: 16 deltakere  

 Yrkeshygiene  

- Foretatt 12 stk. inneklimamålinger, inkludert akustikkmålinger/støymålinger  

 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø 

- Arbeidsmiljøkartlegging: 1 stk.  

- Deltatt i møter vedr. psykososialt arbeidsmiljø: 44 stk. 

- Sorteringssamtaler: 78 stk.  

- Bistand i konflikthåndtering: 17 møter 

- Lederveiledning: 5 ledere 

 Ergonomi 

- Arbeidsplassvurdering for 5 grupper ansatte 

- Arbeidsplassvurdering på individnivå 37 stk.  

 Arbeidsmedisin/arbeidshelse 

- Vaksinering av arbeidstakere: 124 stk.  

- Helseundersøkelse hos lege: 66 stk. 

- Yrkesskader/vold og trusler: 36 stk. 

- Debriefingsamtaler: 2 gruppesamtaler, 7 personer 

- Dialogmøter/IA-samtaler: 197 stk.  
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3.4 Revisjonens vurderinger  

Agder Arbeidsmiljø IKS skal i henhold til formålet være en godkjent bedriftshelsetjeneste 

med kompetanse på både bedriftshelse, miljø og sikkerhet, hvor de skal levere tjenester til 

både de tre eierkommunene og andre organisasjoner/bedrifter. 

IKS-loven stiller krav til at selskapsavtalen skal definere selskapets formål, noe revisjonen 

finner tydelig nedfelt i avtalens § 4. Både Arendal kommune, Froland kommune og Aust-

Agder fylkeskommune har alle i sine eierskapsmeldinger gjengitt selskapsavtalens formål, en 

formålsdefinisjon som også er mye lik ordlyden i den politiske behandlingen ved etablering 

av selskapet. Revisjonen finner formålet til Agder Arbeidsmiljø IKS som både 

gjennomgående og bevisst, da definisjonen er anvendt tilsvarende i både selskapsavtalen, 

politisk etableringsvedtak og eierskapsmelding.    

Etter revisjonens vurdering har Agder Arbeidsmiljø IKS en hensiktsmessig drift i henhold til 

de formålsbeskrivelsene som foreligger. Arbeidsmiljølovens krav til helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid, bedriftshelsetjeneste og krav til arbeidsmiljø fremstår som etterlevd av 

selskapet, da deres daglige drift har et variert og omfattende tjenestetilbud innenfor både 

HMS, arbeidsmiljø, ergonomi, yrkeshygiene og arbeidsmedisin. Selskapets 

tjenesteproduksjon gjennom 2016 viser også en høy aktivitet innenfor de respektive 

arbeidsområdene, med høyt deltakernivå på aktiviteter innenfor alle tjenesteområdene.  

Revisjonen opplever valg av selskapsform for Agder Arbeidsmiljø IKS som nøye vurdert, og 

finner det positivt at det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe for vurdering og valg av egnet 

selskapsform. Da arbeidsmiljøloven stiller krav til både arbeidsmiljø og bedriftshelsetjeneste 

hos kommunene, kan det være hensiktsmessig for kommuner å gå sammen for å få en samlet 

kompetanse og hyppigere praktisering slik at de lovpålagte oppgavene løses på best mulig 

måte. Som et interkommunalt selskap kan kommunene som eiere beholde en del styring og 

kontroll med de oppgaver som skal løses, samtidig som Agder Arbeidsmiljø IKS får 

muligheten til en mer selvstendig drift og fleksible løsninger. Revisjonen anser 

selskapsformen som hensiktsmessig sett hen til formålet med Agder Arbeidsmiljø IKS og de 

aktiviteter og tjenester selskapet leverer.  

IKS-loven setter krav til at selskapet skal ha et styre og representantskap, hvor det defineres 

hvilke oppgaver og ansvar organene skal ha. Av protokoller og selskapsavtalen fremstår 

aktiviteten og ansvaret til både styret og representantskapet i Agder Arbeidsmiljø IKS som 

tilfredsstillende, og i tråd med de krav som stilles i IKS-loven §§ 8, 9, 19 og 20.  

Med utgangspunkt i årsregnskapet, fremstår Agder Arbeidsmiljø IKS sin økonomi som god, 

med et regnskapsmessig mindreforbruk på 822.718 kroner i 2016. Revisjonen registrerer 

videre at styret har behandlet både budsjett, regnskap, lønnsfastsettelser og årsrapport i 

henhold til selskapsavtalen og lovkrav.  
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4. Andre problemstilling  

2) Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS gjøres i 

samsvar med føringer og anbefalinger?  

Selve ansvaret for forvaltningen av et interkommunalt selskap ligger hos styret og daglig 

leder. Eierkommunene utøver derimot sin eierstyring gjennom representantskapet, hvor 

kommunestyret/fylkestinget igjen har instruksjonsrett overfor kommunens representant i 

eierorganet.27 Både Froland kommunestyre, Arendal bystyre og Aust-Agder fylkesting har 

det overordnede ansvaret for de deler av (fylkes)kommunens virksomhet som er lagt ut til 

selskaper, og det er avgjørende med en aktiv og god demokratisk eierstyring for å sikre en 

optimal ivaretakelse av deres eierinteresser.  

 

4.1 Eierstyring gjennom virkemidler  

Eierstyring i interkommunale selskaper er komplekst og sammensatt sett i sammenheng med 

tilsvarende privateide selskaper. Kommunen som eier har ansvar for å sikre etterfølgelse av et 

langt bredere spekter av lovpålagte bestemmelser, og eierstyringen er ofte preget av mer 

sammensatte mål- og rapporteringskrav.28 Kommunen har et sett med virkemidler for 

utøvelse av eierstyring, men det er likevel avgjørende hvordan kommunen anvender disse 

virkemidlene og hvorvidt deres praksis kan vurderes som tilstrekkelig for en god eierstyring.  

Etablering av selskapet og vurdering av selskapsform er et viktig ledd i eierstyringen, da dette 

legger grunnlaget for selskapets innretning, aktiviteter og autonomi. Som beskrevet i kapittel 

3.2 ble det ved etablering av Agder Arbeidsmiljø IKS nøye vurdert både organisasjonsform 

og samarbeid mellom kommunene. Det ble i saksfremlegget til Arendal bystyre og Aust-

Agder fylkesting poengtert viktigheten av at et slikt samarbeid som Agder Arbeidsmiljø 

skulle skilles ut som egen enhet, men med en selskapsform som likevel opprettholder gode 

styringslinjer inn mot selskapet. Ved politisk behandling i juni 2002 om etablering av en 

felles inter(fylkes)kommunal helse-, miljø- og sikkerhetstjeneste, ble det presentert 

noenlunde tilsvarende saksfremlegg i Arendal bystyre (sak 77/02) og Aust-Agder fylkesting 

(sak 37/02), med likelydende vedtak.  

Styring gjennom dokumenter er et vel anvendt virkemiddel innen eierstyring, både i form av 

ulike strategier, rutinebeskrivelser, årsrapporter, planer og meldinger. Styringsdokumentene 

fyller ulike funksjoner innen eier- og selskapsstyringen¸ hvor enkelte er lovpålagt og andre 

faller inn under det lokale selvstyret og således opp til kommunen å ta i bruk eller ikke.29 

Eierskapsmelding som styringsdokument er et sentralt og vel anvendt virkemiddel for god 

kommunal eierstyring. Eierskapsmeldinger er ikke lovfestet, og utarbeides derfor i noe 

                                                 
27 Kommunesektorens organisasjon (KS). Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. S. 4 
28 Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom 
kommunalt eierskap   
29 Ibid s. 111 
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varierende format blant ulike kommuner. De inneholder likevel som oftest en generell del om 

kommunens eierskapspolitikk og forvaltning, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang av 

kommunens selskaper og eierskap.30 

Arendal kommune utarbeidet en ny eierskapsmelding våren 2017, som ble behandlet i 

bystyret 16.03.2017 (sak 31/17). Eierskapsmeldingen beskriver kommunens muligheter for 

eierstyring som følger: 

«Det er sentralt for bystyret å kjenne til hvilke muligheter for styring og påvirkning 

bystyret kan gjøre. Selskaper som er egne rettssubjekter styres gjennom selskapets 

organer. Bystyrets muligheter for styring må skje gjennom de valgte representanter i 

representantskap eller generalforsamling.»31 

Videre i eierskapsmeldingen lister Arendal opp en oversikt over selskapene kommunen har 

eierinteresser i, med nøkkelopplysninger om det enkelte selskap. Agder Arbeidsmiljø blir her 

presentert som ett av kommunens interkommunale selskaper, hvor det blant annet gjengis at 

driften startet 1. oktober 2002 med formål om å yte fullverdige tjenester innenfor helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeid til eierorganisasjonene og til andre. Under tilskudd presenteres 

innskuddsplikten etter ordlyden i selskapsavtalens § 5, hvor Arendal kommunes tilskudd skal 

fastsettes av bystyret gjennom kommunens budsjettbehandling.32 Revisjonen finner for øvrig 

ingen informasjon knyttet til kommunens forventninger, oppfølging av eller intensjoner/ 

strategier med Agder Arbeidsmiljø IKS gjennom eierskapsmeldingen. Det er heller ikke 

funnet noen selskapsspesifikk eierstrategi knyttet til selskapet, så revisjonen tolker det dit hen 

at Arendal kommune ved dette kun legger selskapsavtalen til grunn.  

Aust-Agder fylkeskommune behandlet sin siste eierskapsmelding i fylkestinget 12.12.2017 

(sak 81/17), hvor eierskapsmeldingen er inndelt i én generell del om god eierstyring og én del 

med oversikt over nøkkelopplysninger om selskapene de har eierinteresser i. I 

fylkeskommunens eierskapsmelding beskrives det at formell og direkte eierstyring kun kan 

utøves gjennom generalforsamlingen eller representantskap. Eierskapsmeldingen setter videre 

følgende forutsetninger som viktige for god eierstyring: Å ha en tydelig eierpolitikk, 

selskapene skal ha klart formulerte vedtekter/selskapsavtaler, det skal foreligge tydelige 

formål for selskapet, rolleavklaring og rolleforståelse må foreligge, god styresammensetning 

samt rutiner for tilsyn og kontroll.33 Tilsvarende som Arendal kommune, har Aust-Agder 

fylkeskommune i sin eierskapsmelding en side med nøkkelopplysninger om Agder 

Arbeidsmiljø IKS. Formålet med selskapet er beskrevet likelydende med selskapsavtalens § 

4, men det er ikke beskrevet noe ytterligere informasjon knyttet til fylkeskommunens 

forventninger, oppfølging av eller intensjoner med eierinteressene i selskapet.  

                                                 
30 Ibid 
31 Eierskapsmeldingen 2016 Arendal kommune - hovedmelding. Vedtatt i bystyret 16.03.2017 (sak 31/17) S. 2 
32 Ibid s. 33 
33 Eierskapsmelding 2016 Aust-Agder fylkeskommune. Vedtatt i fylkestinget 12.12.2017 (sak 81/17) S. 3 



25/18 Rapport fra selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal - 17/14954-7 Rapport fra selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal : Selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS for Arendal kontrollutvalg

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

21 

 

Froland kommune behandlet sin eierskapsmelding i kommunestyret 26.05.2016 (sak 62/16), 

inndelt i én hovedmelding og én selskapsspesifikk del 2. Hovedmeldingen definerer 

kommunens eierskapsprinsipper, gjennomgang av selskapsformer, overordnet eierstrategi, 

generalforsamlinger og representantskapenes rolle og om selskapenes styrer. Formålet med 

eierskapsmeldingen beskrives ved at kommunen tydeliggjør eierstrategier for selskaper som 

de har eierinteresser i uavhengig av selskapsform. Videre står det: 

«Både politisk styring og administrativ kontroll forutsetter kunnskap og informasjon 

om de selskaper hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. Dette gjelder både 

omfanget av selskapsorganisering i kommunen, funksjonen til de kommunale 

selskapene, og hvordan selskapet er organisert og drevet.»34 

Eierskapsmeldingen beskriver videre viktigheten av å tydeliggjøre roller og for å oppnå 

balanse mellom samfunns- og forretningsmessige mål der det er valgt selskapsorganisering 

for å løse oppgaver. For øvrig beskriver rådmannen i saksfremlegget knyttet til behandling av 

eierskapsmeldingen at kommunen én gang i året (juni) skal behandle en egen sak i 

kommunestyret om «kommunens eierskapsmelding». Revisjonen kan ikke se at det er blitt 

gjennomført i 2017, men er for øvrig gjort kjent med at kommunen våren 2018 er i gang med 

arbeidet om revidering av eierskapsmeldingen.  

Del 2 av eierskapsmeldingen foretar en gjennomgang av alle kommunens selskaper, hvor det 

for hvert selskap presenteres nøkkelopplysninger om selskapet, formål, økonomisk situasjon, 

datterselskaper, rapporteringsrutiner og kommunens strategi med det spesifikke selskapet. 

For Agder Arbeidsmiljø IKS presenterer eierskapsmeldingen ovennevnte opplysninger 

tilsvarende informasjonen i selskapsavtalen. Froland definerer i tillegg kommunens 

eierstrategi for selskapet, hvor de beskriver at dette er en god løsning hvor 

styrerepresentasjonen fra den enkelte kommune åpner opp for at Froland i større grad kan 

påvirke selskapets fremtidige drift.  

Utarbeidelse av eierskapsprinsipper er et viktig verktøy som kommunene som selskapseier 

kan anvende og legge vekt på for utøvelse av god eierstyring. Som eier eller medeier i et 

selskap har kommunen gode muligheter til å påvirke selskapet og sikre at selskapet drives i 

henhold til intensjonen, dersom eierskapsprinsippene aktivt anvendes. I Arendal kommunes 

eierskapsmelding, beskrives det at bystyrets hovedoppgave som eier er å ha bevissthet om 

hva kommunen vil med sitt eierskap. Videre uttrykkes det at bystyrets overordnede ansvar er 

å gi eierskapsprinsippene et innhold, og beslutte oppfølging overfor det enkelte selskap i den 

grad prinsippene ikke følges.35 Tilsvarende har Aust-Agder fylkeskommune utarbeidet et sett 

med eierskapsprinsipper i sin eierskapsmelding, prinsipper for godt eierskap som skal bidra 

til eierstyring overfor fylkeskommunens selskaper36. Froland kommune beskriver på sin side 

                                                 
34 Eierskapsmelding 2015 Froland kommune. Vedtatt i kommunestyre 26.05.2016 (sak 62/16) S. 3 
35 Eierskapsmelding 2016 Arendal kommune - hovedmelding. Vedtatt i bystyret 16.03.2017 (sak 31/17) S. 2 
36 Eierskapsmelding 2016 Aust-Agder fylkeskommune. Vedtatt i fylkestinget 12.12.2017 (sak 81/17) S. 4 
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at «for å redusere risikoen ved virksomheten er det nødvendig å vedta prinsipper for god 

eierstyring og selskapsledelse. Dette vil klargjøre roller og forbedre beslutningsprosessene.  

Både eierskapsprinsippene til Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder 

fylkeskommune har et fokus på å sikre en god forvaltning av selskapenes styring, hhv. ved 

god kompetanse og opplæring i styrene, eierstrategi fra kommunen, hensyn til offentlighet, 

etiske standarder og lignende. Enkelte av eierskapsprinsippene til Arendal kommune og Aust-

Agder fylkeskommune har likelydende budskap: 

 Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra 

det enkelte selskapets egenart/virksomhet 
 Selskaper (fylkes)kommunen har eierinteresser forventes at utarbeider etiske retningslinjer og 

har en samfunns- og miljøbevisst drift  
 Det skal tilstrebes åpenhet og offentlighet i selskaper (fylkes)kommunen har eierinteresser i  

 

Bystyret i Arendal har videre vedtatt følgende prinsipper som skal utgjøre kommunens 

verktøy for god eierstyring: 

 Når bystyret finner det hensiktsmessig skal det utformes eierstrategi til det enkelte 

selskap/samarbeid, herunder vurderes om den valgte selskapsform er tilpasset virksomhetens 

formål  

 Det skal avholdes egne styreseminarer for å gi kommunalt oppnevnte styremedlemmer 

nødvendig opplæring i godt styrearbeid  

 Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere seg i styrevervregisteret  

 Bystyret skal sikre at selskapene undergis nødvendig tilsyn- og kontroll, jfr. kommunelovens 

kap.12  

 Begge kjønn må være forholdsmessig representert i alle styrer  

 Regnskap og årsmelding for de selskapene som kommunen har eierinteresser i legges årlig 

frem for formannskapet som melding 

 

Aust-Agder fylkeskommune har i tillegg til de nevnte prinsippene ovenfor, følgende 

eierskapsprinsipper for fylkeskommunens eierstyring: 

 Eierstyringen skal foregå gjennom generalforsamling og representantskap  

 Fylkeskommunens eierskap skal forvaltes langsiktig  

 Eiere skal likebehandles 

 Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

situasjon  

 Styret skal, på vegne av eierne, ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets 

ledelse  

 

Froland kommune har vedtatt totalt 10 eierskapsprinsipp, hvor enkelte av de lyder følgende: 

 Styret skal forvalte selskapets verdier på best mulig måte, ha tilsyn med daglig ledelse og 

organisasjonen, sette mål og legge planer for utvikling av virksomheten 
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 Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital. Egenkapitalen bør være tilpasset selskapets 

formål, strategi og risikoprofil 

 Selskapet skal tydeliggjøre sitt samfunnsansvar. Med samfunnsmessig forretningsdrift menes 

best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet 

 For å utøve aktivt eierskap er det viktig at eierskapsmeldingen revideres ved behov og 

minimum årlig. Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret 

Revisjonen observerer for øvrig at Froland kommunes eierskapsprinsipper bærer preg av et 

fokus på aksjeselskap, og ingen uttrykkelig omtale av interkommunale selskaper.  

 

Av det revisjonen kjenner til, foreligger det ingen utarbeidede definerte eierstrategier av 

verken Arendal kommune, Froland kommune eller Aust-Agder fylkeskommune. 

Selskapsspesifikke eierstrategier er et viktig virkemiddel for god eierstyring fra kommunene, 

da det viser hvilke mål og strategier som skal ligge til grunn for kommunens utøvelse av sitt 

eierskap overfor det enkelte selskapet, og er en anledning til å gi politiske styringssignaler til 

selskapene.37 

 

4.2 Rapportering  

Som en del av eierstyringen i (fylkes)kommunen, er det viktig med gode styringslinjer i form 

av rapportering og dialog mellom selskapet og den enkelte kommunen/fylkeskommunen.  

Rapportering er et kjent virkemiddel for å ivareta en god eierstyring, hvor rapportering fra 

selskapet til politisk nivå i kommunene/fylkeskommunen er en mye anvendt styringskanal. 

Arendal bystyre, Froland kommunestyre og Aust-Agder fylkesting har isolert sett det 

overordnede ansvaret for de deler av sin virksomhet som er lagt ut til selskaper, herunder 

ansvar for oppfølging av sitt eierskap i Agder Arbeidsmiljø IKS. I årsrapport 2016 for Agder 

Arbeidsmiljø IKS beskrives det at «den enkelte eier mottar utfyllende årsrapport over alle 

tjenester Agder Arbeidsmiljø IKS har levert»38. Det beskrives ytterligere i Arendal kommunes 

eierskapsprinsipper at «Regnskap og årsmelding for de selskapene som kommunen har 

eierinteresser i legges årlig frem for formannskapet som melding»39. I Froland kommunes 

eierskapsmelding defineres det at rapportering skal skje gjennom årsrapport under Agder 

Arbeidsmiljø IKS. Revisjonen har foretatt en gjennomgang av politiske behandlinger i de 

respektive deltakerkommunene for perioden 2015, 2016 og 2017, med utgangspunkt i 

politiske saker som knytter seg til Agder Arbeidsmiljø IKS.   

I Aust-Agder fylkeskommune finner revisjonen ved gjennomgang av politiske behandlinger i 

2015 ingen saker i fylkestinget som omhandler noen form for rapporteringer fra Agder 

Arbeidsmiljø IKS verken ved årsrapporter, budsjett, regnskap eller lignende. I 2016 behandlet 

derimot fylkestinget 14. juni årsmelding samt regnskap for Agder Arbeidsmiljø IKS (sak 

                                                 
37 Norsk by- og regionforskning (NIBR). Rapport 2015:1, Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom 
kommunalt eierskap. S. 117   
38 Agder Arbeidsmiljø IKS – Årsrapport 2016 
39 Eierskapsmeldingen 2016 Arendal kommune - hovedmelding. Vedtatt i bystyret 16.03.2017 (sak 31/17) 
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11/16). Tilsvarende ble også behandlet av fylkestinget i 2017, hvor det i fylkestinget 20. juni 

ble behandlet årsrapport (sak 9/17) og 5. september endelig årsrapport samt regnskap for 

2016 (sak 15/17).  

Revisjonen har videre gjennomgått alle politiske behandlinger av saker i både bystyret og 

formannskapet i Arendal kommune, for hhv. 2015, 2016 og 2017. Revisjonen finner her 

ingen saker som omhandler Agder Arbeidsmiljø IKS, hverken i bystyret eller formannskapet 

de siste 3 årene. Revisjonen ser derimot at Arendal kommune har behandlet årsrapport for 

Agder Arbeidsmiljø IKS årlig i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), i hhv. sak 17/15, sak 26/16 og 

sak 19/17 for de tre siste årene. 

Ved gjennomgang av politiske saker i kommunestyret og formannskapet i Froland kommune, 

finner revisjonen, tilsvarende som i Arendal, ingen politiske saker som omhandler noen form 

for dokumentasjon tilknyttet Agder Arbeidsmiljø IKS. Revisjonen finner heller ikke noe om 

selskapet ved årsrapport, regnskap, budsjett eller annen omtale i kommunens 

styringsdokumenter (handlingsprogram/budsjett etc.). Kommunens budsjett nevner kun 

innskuddet for Froland til Agder Arbeidsmiljø IKS for 2018, på 595.680 kroner.  

Foruten om rapportering gjennom deltakerkommunenes politiske organer, anbefaler KS at det 

jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til en god eierstyring og kommunikasjon med 

selskapet. Eiermøtene bør etter KS sine anbefalinger minimum bestå av representanter fra 

(fylkes)kommunen som eier, styret samt daglig leder for selskapet. Eiermøter er ikke en 

lovregulert styringsform, men skal utgjøre en uformell arena der det kan diskuteres strategier 

uten å treffe formelle beslutninger eller vedtak.40 Revisjonen kan ikke se at det gjennomføres 

eiermøter i den form KS anbefaler, hverken i Arendal kommune, Froland kommune eller 

Aust-Agder fylkeskommune. Daglig leder beskriver at det for øvrig avholdes såkalte 

«samarbeidsmøter» mellom daglig leder og/eller HMS-rådgivere og deltakerkommunene i 

forbindelse med utarbeidelse av årlige handlingsplaner, samt evaluering av møtene underveis 

gjennom året. I Agder Arbeidsmiljø IKS sin årsrapport for 2016, beskrives det at det gjennom 

året er gjennomført samarbeidsmøter med eierne, hvor det blant annet evalueres hvorvidt 

bedriftshelsetjenestens leveranser er i tråd med handlingsplanene. Tilbakemeldingene på 

samarbeidsmøtene i 2016 var at Agder Arbeidsmiljø IKS leverer i henhold til 

handlingsplanene.41  

 

4.3 Revisjonens vurderinger 

Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune er som eiere i Agder 

Arbeidsmiljø IKS individuelt ansvarlige for å følge opp sine eierskap, og det er viktig at de 

aktivt anvender styringsverktøy for å sikre en god eierstyring og ivaretakelse av sine 

eierinteresser.  

                                                 
40 Kommunesektorens organisasjon (KS). Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. S. 12   
41 Agder Arbeidsmiljø IKS – Årsrapport 2016 
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Eierskapsmeldinger er et viktig virkemiddel for god kommunal eierstyring, og et verktøy for 

(fylkes)kommunens bevisstgjøring av sine eierskap og hva de ønsker med sine eierinteresser. 

Revisjonen observerer at både Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune nylig har 

utarbeidet eierskapsmeldinger, og at Froland er i gang med revideringsarbeidet av 

eierskapsmeldingen fra 2015. Alle eierskapsmeldingene presenterer en overordnet 

eierskapspolitikk samt nøkkelopplysninger om hvert enkelt selskap de har eierinteresser i. 

Revisjonen bemerker for øvrig at det ikke foreligger noe definert informasjon i 

eierskapsmeldingene knyttet til (fylkes)kommunens forventninger, oppfølging av eller 

strategier med sitt eierskap i Agder Arbeidsmiljø IKS.  

Revisjonen kan ikke se at det er utarbeidet noen selskapsspesifikke eierstrategier for Agder 

Arbeidsmiljø IKS, hverken av Arendal kommune, Froland kommune eller Aust-Agder 

fylkeskommune. De utarbeidede eierskapsmeldingene gjengir kun formålet etter 

selskapsavtalen, uten strategier eller forventinger rundt (fylkes)kommunens eierskap med 

selskapet. Frolands «eierstrategi» under nøkkelopplysninger om selskapet, anser revisjonen 

mer som en kort refleksjon mer enn en strategi. Selskapsspesifikke eierstrategier skal vise 

hvilke mål og strategier som skal ligge til grunn for (fylkes)kommunens utøvelse av sitt 

eierskap overfor det enkelte selskapet, og er en anledning til å gi politiske styringssignaler til 

selskapene. Etter revisjonens vurdering vil det være en styrke dersom eierkommunene 

utformer slike strategier i hensikt å styrke eierstyringen, da slike eierstrategier i dag er 

fraværende hos alle tre eierkommunene.  

Eierskapsprinsipper er et viktig verktøy for god eierstyring, som gir (fylkes)kommunen gode 

muligheter til å påvirke selskapet og sikre at selskapet drives i henhold til intensjonen så 

fremt prinsippene etterleves. Revisjonen finner eierskapsprinsippene for både Arendal 

kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune som tilfredsstillende, med 

fokus på å sikre en god forvaltning av selskapets styring. Det er for øvrig viktig å poengtere 

viktigheten av at eierskapsprinsippene følges av Agder Arbeidsmiljø IKS som selskap, og at 

(fylkes)kommunen igjen har rutiner for å følge opp at selskapet opptrer i samsvar med 

prinsippene.  

Rapportering er en vel anvendt form for styring mellom eiere og det enkelte selskapet, gjerne 

i form av årsmelding, regnskap, budsjett og lignende. Revisjonen bemerker at 

eier(fylkes)kommunene har en varierende grad av rapportering mellom selskapet og 

(fylkes)kommunen. Revisjonen mener det er lite tilfredsstillende at det ved gjennomgang for 

de siste 3 årene ikke finnes noen politiske behandlinger i Froland kommune som knytter seg 

til Agder Arbeidsmiljø IKS, motstridende med eierskapsmeldingen som sier at det skal 

rapporteres gjennom årsrapport. Arendal kommune har på sin side ingen behandlinger knyttet 

til selskapet i hverken bystyret eller formannskapet, men kommunens arbeidsmiljøutvalg har 

årlig behandlet selskapets årsrapport. Aust-Agder fylkeskommune har for øvrig behandlet 

både årsmelding og regnskap i tilsvarende periode, noe revisjonen finner positivt.  

I tillegg til rapportering, er eiermøter en viktig arena for å opprettholde en god eierstyring 

mellom selskapet og den enkelte eierkommunen. Revisjonen finner de arrangerte 
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samarbeidsmøtene mellom Agder Arbeidsmiljø og eierkommunene som positive, da de bidrar 

til en inkluderende og faglig møteplass mellom enhetene. Samarbeidsmøtene fremstår likevel 

etter revisjonens vurdering som en faglig arena, hvor en bevisst eierskapspolitikk eller 

eierstyring utøves. Revisjonen kan ikke se at det gjennomføres eiermøter etter KS sine 

anbefalinger, i hverken Arendal kommune, Froland kommune eller Aust-Agder 

fylkeskommune.   
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5. Avsluttende vurderinger og konklusjon 

Aust-Agder Revisjon IKS har foretatt en utvidet selskapskontroll av Agder Arbeidsmiljø IKS, 

i den hensikt å se på hvorvidt deres virksomhetens er i samsvar med formålet og hvorvidt 

kommunen sikrer en god eierstyring av selskapet.  

Etter revisjonens vurdering har Agder Arbeidsmiljø IKS en hensiktsmessig drift i samsvar 

med de formålsbeskrivelsene som foreligger. De juridiske kravene til helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid, bedriftshelsetjeneste og krav til arbeidsmiljø fremstår som etterlevd av 

selskapet, da deres daglige drift har et variert og omfattende tjenestetilbud. Revisjonens 

gjennomgang av selskapets tjenesteproduksjon viser også en høy aktivitet innenfor de 

respektive arbeidsområdene, med høyt deltakernivå på aktiviteter.  

Revisjonen finner for øvrig valg av selskapsform som en god prosess, og anser 

selskapsformen som hensiktsmessig sett hen til formålet med selskapet og de aktiviteter og 

tjenester Agder Arbeidsmiljø IKS leverer.  

Eierstyringen ved den enkelte eier(fylkes)kommunen tolker revisjonen som todelt, hvor 

enkelte av momentene kan forbedres slik at kommunen oppnår en bedre styring og kontroll. 

Oppfølgingen av Agder Arbeidsmiljø IKS gjennom eierskapsmeldinger og 

styringsdokumenter finner revisjonen noe mangelfull, da ingen av eier(fylkes)kommunene 

har utarbeidet noe klare forventninger, oppfølgingsrutiner eller strategier om hva de ønsker 

med selskapet utover definisjonene ved etablering. Det bør etter revisjonens vurdering 

tydeliggjøres hvilke forventninger og strategier for eierstyring som foreligger mellom den 

enkelte kommune og selskapet. Revisjonen finner de tre eierskapsmeldingene for øvrig som 

konkrete og tydelige i forhold til generell eierstyring. 

Ved at representantskapet består av rådmenn fra alle tre eierkommunene, gis det gode 

forutsetninger for en tettere oppfølging og forsterket styringslinje mellom den enkelte 

(fylkes)kommune og selskapet.  

Det bemerkes av revisjonen at eierkommunene har en varierende praksis knyttet til 

rapportering, og mener det foreligger et forbedringspotensiale knyttet til eiernes oppfølging 

av sitt eierskap. Etter gjennomgang finner revisjonen ingen politiske behandlinger i Froland 

kommune knyttet til selskapet for de siste 3 årene. Arendal kommune har på sin side ingen 

behandlinger knyttet til selskapet i hverken bystyret eller formannskapet, men kommunens 

arbeidsmiljøutvalg har årlig behandlet selskapets årsrapport. Aust-Agder fylkeskommune har 

for øvrig behandlet både årsmelding og regnskap i tilsvarende periode, noe revisjonen anser 

som positivt.  

Revisjonen finner videre samarbeidsmøtene mellom selskapet og eierkommunene som et 

positivt bidrag på kommunikasjon mellom aktørene. Samarbeidsmøtene utgjør en faglig 

møteplass mellom selskapet og aktuelle personer i (fylkes)kommunen, og representerer 

derfor ikke eiermøter i henhold til KS sine anbefalinger. Kommunene og fylkeskommunen 
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bør derfor vurdere å etablere eiermøter, for å ivareta en god eierstyring og ivaretakelse av 

eierinteressene i selskapet.  

På bakgrunn av de funn som fremgår av selskapskontrollen, har revisjonen følgende 

anbefalinger til Arendal kommune, Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune: 

 Det anbefales at det tydeliggjøres hvilke forventninger og strategier for eierstyring 

som foreligger hos den enkelte eierkommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS 

 

 Eier(fylkes)kommunene bør formalisere og strukturere rapporteringsrutiner mellom 

selskapet og den enkelte eier, for å tydeliggjøre den formelle dialogen mellom 

selskapet og bystyret som ansvarlig eierorgan 

 

5.1 Rådmannens kommentar 

 

Rådmannen er tillagt det utøvende arbeidsgiveransvaret i Arendal kommune. 

På denne bakgrunn er det rådmannen personlig som er eierrepresentant for kommunen i 

Agder Arbeidsmiljø sitt representantskap. Pt er det rådmannen personlig som er leder for 

Representantskapet. 

Videre er kommunen tungt representert i styret for Agder Arbeidsmiljø IKS, med personer 

som inngår i rådmannens utvidede ledergruppe. 

Ut over dette er det slik at Daglig leder for Agder Arbeidsmiljø møter fast på møtene i 

kommunens Arbeidsmiljøutvalg.  

Etter rådmannens vurdering er det således ikke behov for særskilt møter mellom kommunen 

som eier og styreleder og daglig leder i selskapet slik rapporten anbefaler. 

For øvrig har rådmannen ingen merknader til den framlagte rapport eller dens konklusjoner 

og anbefalinger. 

 

Harald Danielsen 

Rådmann 
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FOR KONTROLLUTVALGET I ARENDAL KOMMUNE. 

PROSJEKTPLAN FOR SELSKAPSKONTROLL:  

AGDER  

ARBEIDSMILJØ  

IKS 
AUST-AGDER REVISJON IKS, NOVEMBER 2017  



25/18 Rapport fra selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal - 17/14954-7 Rapport fra selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal : Prosjektplan selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal

INNLEDNING  

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift for 

kontrollutvalg kapittel 6 (§§13-15).  

Kommuneloven § 77 Kontrollutvalget nr. 5 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen eller 

fylkeskommunes interesser i selskaper m.m. 

 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 (1) Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

 

Selskapskontrollens innhold er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to 

forskjellige måter. En eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

En selskapskontroll kan også gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon.  

Denne prosjektplanen vil beskrive en utvidet selskapskontroll med elementer av 

forvaltningsrevisjon. Dette innebærer, i tillegg til den obligatoriske eierskapskontrollen, en 

gjennomgang av måloppnåelse og økonomi sett i forhold til deltakernes forutsetninger. Dette 

vil blant annet gjelde spørsmål knyttet til kommunens oppfølging av selskapet. 

 

BAKGRUNN 

Kontrollutvalget i Arendal kommune vedtok i møte 7.9.2016 sak 34/16 «Plan for 

selskapskontroll 2016-2019». Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens sine 

eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

selskapskontroll i kommunen. I følge planen skal en forvaltningsrevisjon av Agder 

Arbeidsmiljø IKS igangsettes etter en forvaltningsrevisjon om det generelle eierskap og 

eierstyring i kommunen. Aust-Agder Revisjon IKS leverte forvaltningsrevisjonen 

«Overordnet eierskap og eierstyring Arendal kommune» i møte 27.9.2017 sak 43/17.  

Arendal kontrollutvalg drøftet mulig revisjon av «Plan for selskapskontroll 2016-2019» i 

møte 27.9.2017 sak 44/17. Kontrollutvalget vedtok følgende: Kontrollutvalget beholder Plan 

for selskapskontroll 2016-2019 slik den er vedtatt. Kontrollutvalget ber Aust-Agder Revisjon 

IKS levere prosjektplan for selskapskontroll i Agder Arbeidsmiljø IKS til neste møte. 
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FORMÅL  

Formålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Agder Arbeidsmiljø IKS 

driver etter sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt 

sentrale lover og regler.  

Agder Arbeidsmiljø IKS er et interkommunalt bedriftshelsetjeneste som eies av Aust-Agder 

fylkeskommune, Arendal kommune og Froland kommune. Agder Arbeidsmiljø IKS er en 

tjeneste for ansatte, ledere og verneombud/ tillitsvalgte i eierkommunene. Selskapets formål 

er å skape sunne og trygge arbeidsforhold.  

 

 

PROBLEMSTILLINGER  

Følgende problemstillinger vil bli undersøkt:  

1) Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten?  

2) Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS 

gjøres i samsvar med føringer og anbefalinger? 

Den første problemstillingen vil ta for seg driften av Agder Arbeidsmiljø IKS, herunder om 

virksomheten har en hensiktsmessig drift og leverer tjenester som forutsatt. Den andre 

problemstillingen vil se på kommunens eierstyring, herunder rutiner for kommunikasjon, 

informasjon og oppfølging.  

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/ eller standarder som kommunen skal revideres/ 

vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder. Revisjonskriteriene vil blant 

annet være:  

- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel kommuneloven.    

- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter. 

- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet. 

- Styringsdokumenter. 

- Administrative retningslinjer og mål. 

- Statlige føringer/ veiledere. 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist og forvaltningsrevisor 

Camilla Eriksrud, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  
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Det metodiske arbeidet vil være en kombinasjon av ulike tilnærminger: Vi vil gjennom en 

kvalitativ tilnærming gjennomføre en dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, 

rutinebeskrivelser og relevante lover på området. Det vil i tillegg gjennomføres samtaler og 

intervjuer av nøkkelpersoner tilknyttet selskapet og kommunen som anses å ha kunnskap som 

kan belyse problemstillingene basert på sine roller, for eksempel daglig leder av selskapet og 

styrets leder.  

 

RESSURSER OG TIDPLAN 

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen første kvartal 2018. Tidsbruken anslås 

omkring 100 timer.  

 

Arendal 17. oktober 2017  

 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26/18 Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemskap - 18/05483-2 Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemskap : Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemskap

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/05483-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemskap 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgets leder har mottatt e-post fra Forum for Kontroll og Tilsyn med forespørsel om 

medlemskap i organisasjonen.   

 

Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som har som formål å være en møte- og 

kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, 

Sametinget og fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som organiserer kommunale 

kontrollutvalg. 

 

Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det ble innført 

bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære oppgaver er: 

 

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene 

- Være en arena for erfaringsutveksling 

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 

 

Andre oppgaver for forumet kan være: 

- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver 

- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer 

- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er 

- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat 

- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar 

 

Som et ledd i dette siste, avga FKT egen høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov, med 

hovedfokus på folkevalgt kontroll og tilsyn. Se for øvrig vedlagt brosjyre om FKT og vedtekter for FKT. 

 

FKT har i dag 166 kommuner og 9 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er 22 

kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, medlem av 

organisasjonen. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat er medlem av FKT. 
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Medlemskap koster i 2018 kr. 10 000 for en kommune av Arendals størrelse. 

 

 

Vedlegg:  

Bli medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn 

FKT brosjyre 2017-2018 

Vedtekter 
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Fra: Benedikte Vonen 
Sendt: 10. april 2018 16:10 
Til: Benedikte Vonen 
Emne: BLI MEDLEM AV FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 
Vedlegg: FKT_brosjyre2017-2018.pdf; Vedtekter.pdf; Mal - forslag til sak som 

kan legges fram for  kontrollutvalget.docx 
 

 
 
 
Til Per-Jakob Haakstad, leder av kontrollutvalget i Arendal kommune 
 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sitt formål er å være en møte- og 

kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjonen i 

kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker videre å være en interesseorganisasjon 

som kan synliggjøre og kanalisere medlemmenes interesser til lokale og sentrale 

myndigheter. Vi er særlig opptatt av å synliggjøre og styrke kontrollutvalgets rolle 

som bestiller av revisjonsoppdrag.  

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag 166 kommuner og 9 

fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er det 22 kontrollutvalgssekretariat som er 

medlem. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget 

sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo. 

Vi mener det viktig at kontrollutvalgene gis muligheten til å være direkte representert i 

en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale 

egenkontrollsystemet. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av 

politiske (KU-) representanter og sekretariat. Det eksisterer pr. i dag ingen andre 

organisasjoner som organiserer kommunale kontrollutvalg. 

 

FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT, og vi 

har i denne sammenhengen registrert din kommune som et potensielt medlem. 

 
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi 
tilby: 

 Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en 

sekretariatskonferanse. I 2017 arrangerte vi også en regional konferanse på 

Vestlandet.  

 Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse 
som bestiller av revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi 
utviklet flere veiledere.  

 Opplæring og undervisningsmateriell: Fra 2020 tar vi sikte på å kunne tilby 

særskilte kurs/opplæring for kontrollutvalgsledere.  
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Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens 

vedtekter. Vi har også lagt ved en mal for forslag til sak som kan legges fram for 

kontrollutvalget.  

 

Innmelding i FKT gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem. Her finner du 

også en oversikt over våre kontingentsatser. 

 

Vi vil samtidig minne om at FKT sin fagkonferanse og årsmøtet i år er lagt til 29.-30. 

mai.  

Konferanseprogram og påmeldingsskjema finner du her 

 

 

 

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 

__________________________ 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post: fkt@fkt.no | Tlf.: 41471166  

|www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no  

 
FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat 
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Leder Benedikte Muruvik Vonen (2016-18)

Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder Hilde Vatnar Selnes (2016-18)

Nestleder kontrollutvalget, Namsos kommune

Styremedlem Dag Robertsen (2016-18)

Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem Synnøve Solbakken (2016-18)

Kontrollutvalgsleiar, Kvinnherad kommune

Styremedlem

Styremedlem

Einar Ulla (2017-19)

Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Roald Breistein (2017-19)

Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet i 

Hordaland fylkeskommune

Styret 2017-2018

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 

det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 908 89 043

www.fkt.no

www.fkt.no

- en møteplass for kontrollutvalgene og 

deres sekretariat.
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For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –

kontakt sekretariatet: 

E-post: fkt@fkt.no

Generalsekretær: 

Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 

med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og 

fylkeskommuner

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 

kontroll og tilsyn

✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 

kontrollutvalgene og sekretariatene

✓ være en arena for erfaringsutveksling

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 

som bestiller av revisjonsoppdrag

Forumet sitt formål:

Forumet sine primære oppgaver:

Forumet jobber gjennom å: 

✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn

✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat

✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 

myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn

✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 

kontrollutvalgene, www.fkt.no

✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.

✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 

opplæring av kontrollutvalg

✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 

✓ billigere konferanser

✓ faglig påfyll

✓ informasjonsutveksling

✓ egen medlemsinformasjon utvikles

✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg

✓Tilgang til veileder om høring i kontrollutvalget

✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 
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Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no       

 
Telefon 
41471166 
 

 
www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159   

 

 

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
VEDTEKTER 

 
1. FORMÅL. 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker 
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 
 

2. MEDLEMMER. 
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, 
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 
 

3. HOVEDOPPGAVER. 
Forumet sine primære oppgaver er: 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 

• Være en arena for erfaringsutveksling. 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 
 
Andre oppgaver kan være: 

• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 

• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 

• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er. 

• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 

• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 

 
4. KONTINGENT. 
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter 
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer. 
 

5. ÅRSMØTE. 
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet 
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller 
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 

• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 

• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før 
møtedagen. 

• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 

• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 
 
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har 
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de 
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir 
dirigenten sin stemme avgjørende. 
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Til behandling foreligger: 

• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 

• Innkalling. 

• Sakslisten. 

• Styret sin årsmelding. 

• Regnskap og revisor sin melding. 

• Fastsetting av kontingent. 

• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 

• Innkomne saker. 

• Vedtektsendringer. 

• Separate valg av: 
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra 

sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra 

styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår. 

o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg). 
 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever 
det. 
 

6. STYRE. 
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det 
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 
 
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De 
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 
 
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer 
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 
 
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
 

7. ENDRING AV VEDTEKTENE. 
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 

• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 

• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om 
vedtektsendring. 

• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget. 
 

8. OPPLØSING AV FORUMET. 
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker 
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 
 

*************************** 



26/18 Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemskap - 18/05483-2 Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemskap : Vedtekter

 

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16. 
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Arkivsak-dok. 18/00137-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 9.5.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i Arendal kommune. For 

å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og annet som er aktuelt for kontrollutvalget. 
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Arkivsak-dok. 18/00143-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 9.5.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 

a. 22.03.2018: 

i. PS 18/34 Felles personvernombud for IKT Agder kommunene 

b. 26.04.2018: 

i. PS 18/41 Referatsaker (orientering om og protokoll fra Arendal KU) 

ii. PS 18/42 Arendal kommunes eierstrategi 2018 

iii. PS 18/46 Skatteoppkreveren – årsregnskap og årsrapport 2017 

iv. PS 18/47 Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg 

v. PS 18/48 Arendal kontrollutvalg – Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, 

organisering og ressursbruk på barnehageområdet 

2. Post inn/post ut 

3. Drøftinger etter Temarks vårkonferanse 

4. Neste møte 
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Arkivsak-dok. 18/00149-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 9.5.2018 
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Arkivsak-dok. 18/06183-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Håndtering av varsler rettet mot ansatte - Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 14.3.2018 under sak 20/18 Eventuelt om en orientering om hvordan 

kommunen som arbeidsgiver håndterer varsler rettet mot ansatte, fremsatt av innbyggere/brukere. 

 

Saksopplysninger: 
Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen vil orientere i saken i møtet. 
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