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Sammendrag 
Grimstad kommune har et merforbruk på 7,5 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett ved utgangen av 
2. tertial. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til budsjett på -20,2 mill. 
kroner. Helse- og omsorgssektoren har et merforbruk på 16,4 mill. kroner, kultur- og oppvekstsektoren 
har et merforbruk på 6,4 mill. kroner, samfunns- og miljøsektoren har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner, 
mens stab og støtte har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. 

Finansområdet har netto merinntekter på 12,7 mill. kroner, som i hovedsak skyldes merinntekter på 
integreringstilskudd flyktninger (4,0 mill. kr), merinntekter eiendomsskatt (4,7 mill. kroner) og frie inntekter 
(2,5 mill. kroner). Ca. 3,9 mill. kroner av merinntektene for eiendomsskatt skyldes en engangsinnbetaling 
fra Agder Energi. Samlet for hele kommunen blir da netto merforbruk på 7,5 mill. kroner per 2. tertial. Det 
vises til sektorrapportene og enhetenes rapporter for nærmere opplysninger. 

I det endelige salderte statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett for frie inntekter (rammetilskudd/skatt 
og inntektsutjevning) til Grimstad kommune, er rammetilskuddet økt med kr. 741 000. I tillegg er det 
anslått noe høyere inntektsutjevning. Dette siste vil være avhengig av endelig skatteinngang både i 
Grimstad og landet for 2018. Rådmannen foreslår å regulere opp budsjettet for frie inntekter med til 
sammen kr. 1 052 000 (rammetilskudd kr. 741 000 og inntektsutjevning med kr. 311 000). Disse midlene 
foreslås budsjettregulert til sektorene/tjenesteenhetene, slik de framkommer med ekstra midler prioritert i 
statsbudsjettet/revidert nasjonalbudsjett: 

* Helse- og omsorgssektoren kr. 877 000 (opptrappingsplan rus, helsestasjon og skolehelsetjeneste, 
frivillighetssentral) 

* Kultur- og oppvekstsektoren kr. 175 000 (økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehager) 

Utover disse reguleringene, foreslår ikke rådmannen budsjettendringer. Kommunen har mer enn 
tilstrekkelige disposisjonsfond til å kunne dekke inn et merforbruk i regnskap 2018. Rådmannen vil derfor 
ikke foreslå å tilføre sektorene budsjettmidler nå til å dekke opp et forventet merforbruk, men heller om 
nødvendig dekke opp fra fond i forbindelse med kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2018. 
Rådmannen vurderer det som viktig at sektorene og tjenesteenhetene arbeider med å holde de 
budsjettrammene de har fått vedtak om. 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med 1. tertialrapport 2017 å be rådmannen om å legge fram 
alternativ inndekning til poster som gir varige driftsendringer. Siden endringene som foreslås er i tråd med 
saldert statsbudsjett/RNB og etter prioriteringer fra stortinget, så foreslår ikke rådmannen å endre på 
denne prioriteringen lokalt. 
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Økonomisk oversikt drift 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

 Grimstad      

Brukerbetalinger  -24 906 -26 322 -23 702 2 620 

Andre salgs- og leieinntekter  -94 420 -96 976 -94 953 2 022 

Overføringer med krav til motytelse  -155 288 -144 209 -113 488 30 721 

Rammetilskudd  -379 594 -383 445 -382 911 534 

Andre statlige overføringer  -40 483 -34 675 -29 938 4 737 

Andre overføringer  -9 805 -8 243 -5 557 2 687 

Skatt på inntekt og formue  -416 045 -409 552 -407 633 1 920 

Eiendomsskatt  -44 188 -49 666 -44 933 4 733 

Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -1 164 729 -1 153 089 -1 103 114 49 975 

Lønnsutgifter  542 432 572 031 551 120 -20 911 

Sosiale utgifter  147 555 158 442 147 129 -11 313 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
komm tjenesteprod  

111 599 115 893 115 380 -512 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
komm tjprod  

218 098 234 952 220 078 -14 873 

Overføringer  83 315 75 549 63 560 -11 989 

Avskrivninger  63 813 71 057 83 717 12 660 

Fordelte utgifter  -3 991 -3 795 -3 402 393 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  1 162 822 1 224 129 1 177 583 -46 546 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -1 907 71 040 74 469 3 429 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -25 506 -25 735 -24 289 1 447 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -8 0 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
(E)  

-25 514 -25 735 -24 289 1 446 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter  

18 729 17 476 17 552 76 

Tap på finansielle instrumenter  1 0 0 0 

Avdrag på lån  33 868 37 796 38 034 238 

Utlån  0 0 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  52 599 55 273 55 586 314 

RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  

27 085 29 538 31 298 1 760 

Motpost avskrivninger  -2 995 -71 057 -82 768 -11 711 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  22 183 29 521 22 999 -6 522 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk  

-49 327 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  -5 000 -6 479 -3 999 2 481 

Bruk av bundne fond  -2 493 -8 998 -1 091 7 907 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -56 820 -15 478 -5 090 10 388 

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  49 327 8 0 -8 

Avsetninger til bundne fond  5 484 11 383 0 -11 383 

SUM AVSETNINGER (K)  54 811 11 391 0 -11 391 

REGNSKAPSMESSIG MER- 
MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  

20 175 25 434 17 909 -7 525 
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Oversikt sektorene 

 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

100 Stab og støtte  37 170 38 852 39 273 421 

200 Kultur- og oppvekstsektoren  299 799 334 622 328 240 -6 381 

300 Helse- og omsorgssektoren  344 607 392 658 376 167 -16 491 

400 Samfunns- og miljøsektoren  58 348 73 406 74 337 931 

450 Selvfinansierende tjenester  2 868 1 501 3 278 1 777 

500 Fellesutgifter  31 907 34 891 34 149 -741 

600 Kirke og trossamfunn  11 579 11 880 11 880 0 

700 Finansområdet  -764 036 -862 142 -849 416 12 726 
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Driftsrisiko 
Grimstad kommune gjennomfører regelmessige risikoanalyser for å avdekke risikoen knyttet til 
kommunens drift. Dette gjøres for investeringsprosjekter og innenfor driften. Den samlede risikoen 
rapporteres tertialvis. Dette har kommunen gjennomført systematisk gjennom flere år. Det er nytt at 
risikoen vurderes i budsjettsammenheng. Dette gjøres for å synliggjøre realismen i budsjettet. Hensikten 
med risikovurderingen er å fremskaffe bedre grunnlag for beslutninger og politisk fokus. 

Risikovurderingen bygger på: 

1. Hva kan gå galt? 
2. Hva er sannsynligheten for at hendelsen inntreffer? 
3. Hvilke konsekvenser kan hendelsene medføre? 

 

 

  

Risikoanalysen er en frittstående analyse og en del av kommunens totale risikostyring. Det er benyttet en 
kvalitativ analyse og vurdering, hvor frekvensene og konsekvensene av hendelsene klassifiseres i høy, 
middels og lav grad i en risikomatrise. 

I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risiko for hver sektor, og for kommunen totalt 
sett. Økt innsikt om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet 
håndteres totalt sett. 

Forklaringer og tiltak til risikoelementene i matrisen 

Svikt i frie inntekter 

Svikt i de frie inntektene (skatt) har en forhøyet risiko i 2018. Det er budsjettert med 93,3 % av 
landsgjennomsnittet. I tidligere års budsjett har det vært budsjettert med 90 %. Inntektene og risikoen er 
avhengig av hvordan skatteinngangen til landet blir totalt sett for 2018. 

Kommentar etter 1. tertial: 

Skatteinngangen i Grimstad for 1. tertial har vært meget god. Det er i det vedtatte budsjettet lagt inn et 
skatteanslag med 93,3 % av landsgjennomsnittet. Tall fra KS etter 1. tertial viser at Grimstad hadde en 
skatteinngang på 98,2 % av landsgjennomsnittet. Grimstad har derfor et positivt avvik på skatteinngang 
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sett i forhold til budsjett. Risikoen som ble satt i budsjettet for frie inntekter kan dermed reduseres til 
grønn sone. 

Kommentar etter 2 tertial: 

Skatteinngangen i Grimstad til og med 2 tertial har vært som budsjettert. Det er i det vedtatte budsjettet 
lagt inn et skatteanslag med 93,3 % av landsgjennomsnittet. Skattebudsjettet for 2018 ble justert opp 
med 3 mill. kroner etter 1. tertial, som en inndekning på de budsjettmessige økningene som ble gjort. Tall 
fra KS etter 2. tertial viser at Grimstad hadde en skatteinngang på 94,5 % av landsgjennomsnittet. 
Grimstad kommune er kjent med at det er forhold vedrørende en enkeltskatteyter som vil påvirke 
skatteinngangen for 2018. Spesielt ser vi en risiko når det endelige fordelingstallet gjøres opp. Risikoen 
som ble satt i budsjettet for frie inntekter var rød ved inngangen av året, den ble etter 1. tertial redusert til 
grønn sone, men etter 2. tertial justerer vi denne opp til rød sone igjen. 

Driftsoppfølging - ingen reserver 

Enhetene har blitt tilført betydelige budsjettmidler i budsjett 2018. Det er likevel en risiko for at enkelte 
enheter og avdelinger kan gå med underskudd i 2018. Dette kan forebygges ved en tettere 
driftsoppfølging, spesielt innenfor håndtering av ansatte, nyansettelser og avtaleinngåelse som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon. Kommunen har et opplegg der alle ledere har månedlige 
oppfølgingsmøter med sin overordnet. Det arbeides videre med månedlig oppfølging og 
virksomhetsgjennomgang (business review) av alle sektorer og enkelte enheter. Rådmannen har en 
særskilt oppfølging av helse- og velferdssektoren. 

Kommentar etter 1. tertial: 

Helse- og omsorgssektoren har i 1. tertial etablert et oppfølgingsregime på økonomi, HR og internkontroll. 
Dette er møter hvor kommunalsjef, enhetsledere og støttetjenestene deltar. Møtene har blitt avholdt en 
gang i måneden. 

Kultur- og oppvekstsektoren har videreført sin ordning med oppfølgingsmøter med enhetsledere, 
kommunalsjef og støttetjeneste. Alle disse møtene har vært avholdt. 

Samfunns- og miljøsektoren har hatt oppfølgingsmøter internt i sektoren 

Etter 1. tertial er det et merforbruk i alle sektorer. Rådmannen vil sette inn tiltak for å dempe 
kostnadsveksten, men vi ser det som nødvendig å heve risikoen på denne. 

Kommentar etter 2. tertial: 

Helse- og omsorgssektoren har i 2018 etablert et oppfølgingsregime på økonomi, HR og internkontroll. 
Dette er møter hvor kommunalsjef, enhetsledere og støttetjenestene deltar. Møtene har blitt avholdt en 
gang i måneden. 

Kultur- og oppvekstsektoren har videreført sin ordning med oppfølgingsmøter med enhetsledere, 
kommunalsjef og støttetjeneste. Alle disse møtene har vært avholdt. 

Samfunns- og miljøsektoren har hatt oppfølgingsmøter internt i sektoren 

Etter 2. tertial er det et merforbruk i flere sektorer. Rådmannen vil sette inn tiltak for å dempe 
kostnadsveksten og finne riktig inngangshastighet for budsjett 2019. Den røde risikoen på dette feltet 
opprettholdes 

Gjennomføring av effektiviseringsvedtaket på 0,5 % 

Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått en generell effektiviseringsgevinst i kommunal sektor på 0,5 
%. Denne effektiviseringen på totalt 6,042 mill. kroner er fordelt pro rata på sektorene. Oppfølgingen og 
gjennomføringen av disse må følges og rapporteres særskilt. 

Kommentar etter 1. tertial: 

Effektiviseringen ligger hos de fleste sektorer fremdeles på fellesområdet. Risikoen som ble satt i budsjett 
for 2018 opprettholdes derfor. 

Kommentar etter 2. tertial: 

Helse- og omsorgssektoren har fordelt denne effektiviseringen ut på enhetene. I kultur- og 
oppvekstsektoren er det fordelt ut mellom skolene. Dette ble gjort etter 1. tertial. Risikoen som ble satt i 
budsjett for 2018 opprettholdes derfor. 

Kommunal øyeblikkelig hjelp 

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er en risiko innenfor somatisk område. Det brukes mer midler enn det 
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kommunen har fått tildelt. Risikoen har forsterket seg fordi det blir lovfestet KØH innenfor rus- og 
psykiatriområdet. 

Kommentar etter 1. tertial: 

Det har hittil i år vært arbeidet med organiseringen av KØH i Grimstad. Det er besluttet at Grimstad skal 
melde seg ut av samarbeidet om KØH i Aust-Agder og ta over dette selv. Denne saken har i perioden 
vært behandlet i kommunestyret. Dette drar i retning av at risikoen kan reduseres, men vi velger å 
opprettholde risikonivået som ble satt på KØH i budsjettarbeidet for 2018 og vil vurdere dette på nytt etter 
2. tertial. 

Kommentar etter 2. tertial: 

Samme kommentar som etter 1. tertial 

Finansielle forhold 

Den samlede finansielle risikoen til kommunen anses som lav i budsjett 2018. Men det vil alltid være en 
risiko ved en eventuell renteoppgang som må dekkes i driften. Denne risikoen vil i 2018 være større enn 
tidligere år, da alle reserver som måtte ha ligget i budsjettet tidligere år nå er fjernet. 

Kommentar etter 1. tertial: 

Det har ikke vært noen stor utvikling i renterisikoen i 1. tertial. Signalene om en fremtidig renteheving i 
slutten av 2018 ligger der, men fremdeles har renten vært noenlunde stabil selv om det har vært 
bevegelse i kortrenten (3 mnd NIBOR). Vi anser derfor risikobildet å være uendret, og opprettholder den 
risikoen som ble satt i budsjettdokumentet for 2018. 

Kommentar etter 2. tertial: 

Det har ikke vært noen stor utvikling i renterisikoen i 2. tertial. Signalene om en fremtidig renteheving i 
slutten av 2018 ligger der, og 20. september besluttet Norges Banks hovedstyre å heve styringsrenten 
med 0,25 prosentenheter til 0,75. Til tross for dette anser vi risikobildet å være uendret sett opp mot 
vedtatt budsjett 2018. Vi opprettholder derfor risikonivået som ble satt i budsjettdokumentet for 2018. 

  

Felles IKT kostnader 

Igangsetting av IKT-prosjekter i enhetene som ikke har budsjettmessig dekning. 

Kommentar etter 1. tertial: 

Det er ikke noen signaler fra IKT Agder at det er satt i gang noen prosjekter som ikke ligger i IKT Agder 
regi. Risikoen er dermed uendret. 

Kommentar etter 2. tertial: 

Det er ikke noen signaler fra IKT Agder at det er satt i gang noen prosjekter som ikke ligger i IKT Agder 
regi. Risikoen er dermed uendret. 
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Budsjettendringer drift 
 

Forslag budsjettendringer drift 2. tertial 2018 

Nummer Område/tjenesteenhet Beskrivelse Beløp 

Økte inntekter 
  

1) Finans Økt rammetilskudd/saldert statsbudsjett - hevet inntektsgrense 
gratis kjernetid i barnehage 

-111 000 

1) Finans Økt rammetilskudd/saldert statsbudsjett - opptrappingsplan rus -396 000 

1) Finans Økt rammetilskudd/saldert statsbudsjett - helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

-470 000 

1) Finans Økt rammetilskudd/saldert statsbudsjett - frivillighetssentraler -11 000 

1) Finans Økt rammetilskudd/revidert nasjonalbudsjett - hevet 
inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage 

-64 000 

1) Finans Økt rammetilskudd/inntektsutjevning skatt -311 000 

Delsum     -1 363 000 
    

Reduserte inntekter 
  

1) Finans Redusert rammetilskudd/saldert statsbudsjett - økt skatteanslag 185 000 

1) Finans Redusert rammetilskudd/saldert statsbudsjett - trekk til 
regionsentertilskudd 

12 000 

1) Finans Redusert rammetilskudd/saldert statsbudsjett - trekk til 
sammenslåingskommuner 

23 000 

1) Finans Redusert rammetilskudd/saldert statsbudsjett - sum andre trekk 
ift. budsjettert Grimstad 

91 000 

Delsum     311 000 
    

    

Økte utgifter 
  

1) Spesialpedagogisk 
enhet 

Statsbudsjettet/hevet inntektsgrense gratis kjernetid bhg 175 000 

1) Sosialtjenesten Statsbudsjettet/opptrappingsplan rus 396 000 

1) Helsetjenesten Statsbudsjettet/helsestasjon og skolehelsetjeneste 470 000 

1) H&O/fellesområdet/FOU
-avd. 

Statsbudsjettet/frivillighetssentraler 11 000 

Delsum     1 052 000 
    

Reduserte utgifter 
  

    

Delsum     0 
    

Netto totalsum   0 
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Grimstad - en åpen, innovativ kommune 
Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør en viktig ressurs. 
Kommuneplanen setter mål for hvordan Grimstad kommune skal kunne tilby effektive tjenester av høy 
kvalitet til brukerne. Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og skaperkraft for å 
møte framtidens behov. Dette styrer arbeidet med utviklingen av organisasjonens og kommunens 
arbeidsgiverpolitikk gjennom arbeid med ledelse, lederutvikling, visjon og verdier. 

Kommunens arbeidsgiverpolitikk bygger opp under visjonen «Med viten og vilje». Arbeidsgiverpolitikken 
skal bidra til å virkeliggjøre samfunnsoppdraget i Grimstad kommune. Formålet er å synliggjøre et 
medarbeiderskap preget av mangfold og arbeidsglede, og sikre at alle ansatte bidrar til utviklingen av 
effektive tjenester av høy kvalitet. 

Satsingsområdene for kommunens organisasjonsstrategi mot 2020 er: 

 Kompetanse – anvendelse og utvikling 
 Rekruttere, beholde og utvikle riktig kompetanse 
 Lederskap og medarbeiderskap i fellesskap 
 Innovasjon - evnen til utvikling og nyskapning 

 

Administrativ organisering 

Organisasjonskartet viser kommunens overordnede struktur, med sektorer, enheter og administrative 
støtteenheter. Grimstad kommune har en desentralisert organisasjonsstruktur, hvor enhetslederne har et 
helhetlig personal-, økonomi- og fagansvar. Enhetenes egenart og lokale utfordringer varierer, derfor 
varierer både organisering og delegering av oppgaver. Delegering av lederansvar til fagledere er i mange 
enheter en forutsetning for effektiv drift. 

Rådmannen, kommunalsjefene og sjefene for de sentrale støtteenhetene utgjør den administrative 
kommuneledelse. Rådmannens ledergruppe har det overordnede ansvar for de tjenestene kommunen 
utfører. Den daglige driften av kommunens tjenester til brukere og innbyggere utføres av enhetene, det vil 
si skoler, sykehjem, barnehager osv. Enhetslederne har vide fullmakter og har et selvstendig ansvar for 
personell, økonomi, fag og informasjon (PØFI). 

Rådmannens støtteenheter utfører de fellesfunksjonene hele kommuneorganisasjonen behøver, så som 
tjenester knyttet til budsjett, økonomi og regnskap, post, arkiv og dokumenthåndtering, 
publikumshenvendelser, personal- og organisasjonsforhold, informasjon og kommunikasjon, service og 
så videre. 

Det har i 2018 vært arbeidet med organisatoriske endringer. Fra 1. august 2018 er det iverksatt endringer 
i kultur- og oppvekstsektoren. Veiledning- og utviklingstjenesten er delt i to, slik at barnehage- og 
skolefaglig stab ligger i stab hos oppvekstsjef, mens spesialpedagogiske tjenester er egen enhet. 

I helse- og omsorgsektoren pågår en større omorganisering som iverksettes høsten 2018. 
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Bemanning 

Grimstad kommune er en stor arbeidsplass og har per august 1 578 fast ansatte. I tillegg kommer 
midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. 

Kvinneandel i kommunene er høy, hele 79 prosent av de fast ansatte er kvinner. Gjennomsnittsalder på 
fast ansatte i kommunen er 44,9 år. Snittalderen for kvinner er noe yngre enn for menn, med 44,7 år for 
kvinner og 45,5 år for menn. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 77 prosent. Menn har i gjennomsnitt en 
stillingsstørrelse på 84 prosent, mens kvinner har i gjennomsnitt 75 prosent. 

Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens løpende driftsutgifter. For kommunen som helhet er 
den ca. 60 prosent av løpende kostnader, for enkelte enheter utgjør lønnskostnadene over 90 prosent av 
den totale økonomiske rammen. 

Personalbudsjett for kommunen og den enkelte enhet er utarbeidet for faste årsverk som er innarbeidet i 
lønnsbudsjettet. Personalbudsjett for 2018 var basert på 1 315 faste årsverk. Dette var en økning på 18 
faste årsverk i forhold budsjett for 2017. Det budsjetteres i tillegg med lønnsmidler til vikarer innen helse- 
og omsorgsektoren. Dette er lønnsmidler knyttet til vikar i turnus ved ferie og korttidsfravær, og utgjør mer 
enn 50 årsverk. 

Alle nye stillinger har vært vedtatt av kommunestyret i henhold til delegasjonsreglement. 

Tabellen under viser fordeling av nye faste vedtatt årsverk per sektor. 

Personalbudsjett 
faste årsverk 

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Vedtak om nye 
stillinger  

1. tertial 2018 

Vedtak om nye 
stillinger  

2. tertial 2018 

Totalt 1297 1315   

Støtte og stab 42 48   

Helse- og 
omsorgssektoren 

547 567 1,7 3,93 

Kultur- og 
oppvekstsektoren 

555 548  7,8 
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Samfunns- og 
miljøsektoren 

153 153   

 

1.Tertial  

 Bestillerenheten, FOU-avdeling; 1,7 årsverk 

2.Tertial  

 Fjære skole; 4,8 årsverk 
 Holviga barneskole 3 årsverk 
 Boveiledertjenesten, Aktivitetshuset, 1 årsverk 
 Boveiledertjenesten. BPA, 2,93 årsverk 

Utbetalte årsverk 

Tabellen under viser hva som er utlønnet av faste og midlertidige årsverk hittil i år. 

Utlønnet årsverk 01.01.18 31.08.18 Endring 

Faste årsverk 1164 1207 43 

Midlertidige årsverk 243 221 -22 

 

Faste årsverk viser antall årsverk som er utlønnet av faste stillinger. Tallet inkluderer også sykemeldte 
innenfor sykepengeåret og ansatte i lønnet permisjon. Ved inngangen til 2018 ble det utbetalt lønn for 
1164 faste årsverk, mens det i august ble utbetalt lønn for 1207 faste årsverk. Økningen i antall faste 
årsverk kommer i forbindelse med skolestart ved to av skolene, samt i boveiledertjenesten. Ved skolene 
er det samtidig redusert antall midlertidige årsverk. 

Midlertidige årsverk viser antall årsverk som er utlønnet til vikarer og ansatte med tidsbegrenset 
arbeidsavtale. Dette er vikarer for ansatte ved sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, 
samt lærlinger. Dette kan også være stillinger som er finansiert via statlige midler. Lønn til ansatte ved 
lengre sykefravær og foreldrepermisjoner refunderes via NAV. 

Timelønn. I tillegg til faste årsverk og midlertidige årsverk, benyttes tilkallingsvikarer som utbetales 
timelønn. Omregnet til årsverk til dette utgjøre et estimat på 190 årsverk. 

Årsak til avvik mellom budsjetterte årsverk og utbetalte årsverk er knyttet til blant annet vakante stillinger, 
turnover, permisjoner og sykefravær. Samlet fremstår utbetalte årsverk som høyere enn budsjetterte 
årsverk, da vi teller med både lønn til fast ansatt og vikar, uten å ta hensyn til refusjon til lønn til for 
eksempel sykevikar. Ved et langtidsfravær på rundt 5 prosent utgjør antall sykevikarer ca. 70 årsverk. I 
tillegg kommer vikar ved foreldrepermisjon og andre lønnede permisjoner. 

Diagrammene under viser utvikling i utbetalinger til faste og midlertidige årsverk i perioden 2015-2018. 

 

Lønn til tilkallingsvikarer og innleide vikarer fra vikarbyrå kommer i tillegg til faste og midlertidige årsverk. 
Dette et i stor grad tilkallingsvikarer som blir kalt inn ved f.eks. korttidsfravær og ferieavvikling. Enheter 
innen helse- og omsorgssektoren har avsatt budsjettmidler til vikarer ved korttidsfravær og ferieavvikling. 

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser 

Sykefraværet i Grimstad har de siste årene vært på 7-8 prosent. Sykefraværet varierer mellom de ulike 
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virksomhetene og enhetene. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet 
og medfører økte kostnader for organisasjonen. 

Grimstad kommune er en IA-bedrift og inngikk i 2015 ny intensjonsavtale for inkluderende arbeidsliv (IA-
avtale). Avtalen har et økt fokus på forebygging og inkludering, og har som mål om å bedre 
arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra 
arbeidslivet. 

Digital sykemelding er innført i hele kommunen, slik at sykemeldinger fra lege nå leveres digitalt via Altinn 
og videre til kommunens ERP-system. Dette vil sikre økt kvalitet på oppfølgingsprosessen. 

Grimstad kommune har som mål å redusere sykefraværet med 20 prosent innen utløpet av 2018. Dette 
innebærer et mål om at samlet sykefravær ikke skal overstige: 

 2016: 7,6 prosent 
 2017: 7,4 prosent 
 2018: 7,2 prosent 

Samlet fravær for hele kommunen viser en økning fra 7,13 prosent per 2. tertial 2017 til 7,37 prosent per 
2.tertial 2018. Fraværet fordeler seg med et langtidsfravær (over 16 dager) på 5,45 prosent og 
korttidsfravær (under 16 dager) på 1,93 prosent. 

Sykefraværet er noe høyere i februar for deretter å avta. Undersøkelser viser at uke 8 er den uken i året 
med høyest sykefravær. 

Figuren under viser utvikling av sykefravær per måned fra 2015-2018. 

 

Det er store variasjoner mellom sykefraværet mellom de ulike enhetene. Enhetenes tall påvirkes sterkt av 
antall årsverk ved enheten. Små enheter med et langtidsfravær vil få et prosentvis høyt sykefravær. 

Vi ser også forskjell på sykefraværet mellom kjønn. Kvinner ligger på et fravær på over 8 prosent, mens 
menn ligger i underkant av 5 prosent. Det er spesielt på langtidsfraværet vi ser forskjeller mellom 
kjønnene. I kultur- og oppvekstsektoren er der klare forskjeller mellom kjønnene, mens i helse- og 
omsorgssektoren er det mindre forskjeller. 

Tabellen under viser fordeling av fravær per sektor. Det er gjennomgående et høyere korttidsfravær i 
starten av året. Dette jevner seg normalt utover året, slik at en ligger på et kort tidsfravær på ca. 2 
prosent. 
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Det er mindre variasjoner i sykefraværet i forhold til stillingsstørrelse. Tabellen under viser sammenheng 
mellom stillingsstørrelse og sykefravær. 

 

Gjennom et godt og aktivt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV Arbeidslivssenter og de tillitsvalgte 
jobbes det systematisk med ulike nærværs- og helsefremmende tiltak på de ulike enhetene. Ledernes 
systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er av grunnleggende betydning for å oppnå reduksjon i 
fravær. 

Arbeidet med oppfølging av sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt vektlegges. 
Dialogplassen, og den tette kontakten enhetsledere og fagledere står for, er en viktig del av 
oppfølgingsarbeidet. Hensikten med Dialogplassen er at man så tidlig som mulig kan sette i verk tiltak for 
å forhindre sykemelding, samt å få den sykemeldte tilbake i jobb raskest mulig eller over i andre tiltak. 

Lærlinger 

Grimstad kommune har i 2. tertial totalt 43 lærlinger, med 23 helsefagarbeidere og 15 barne- og 
ungdomsarbeidere. I tillegg har vi tre lærlinger på kjøkken, en anleggsgartner og en feierlærling. Årets 
intensjonsavtale er et inntak på fem lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, elleve i helsefag og en 
på kjøkken. Opptaket i år tar høyde for at vi skal øke med tre lærlinger i forhold til inntaket i 2017. 

Heltidskultur 

Grimstad kommune har i samarbeid med Arendal kommune fra høsten 2017 startet et prosjekt med fokus 
på heltidskultur i de respektive kommunene. 

En heltidskultur er helt avgjørende for å møte framtidens kompetansebehov og krav til tjenesteutøvelse. 
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Arbeid med heltidskultur vil blant annet bidra til at kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver som 
tilbyr fulltidsstillinger til våre ansatte. I Grimstad kommune vil vi i 2018 gjennomføre fem samlinger med 
bistand fra KS-konsulent for å sette heltid på agendaen. Første samling ble gjennomført 15. mars 2018. 

Kommunestyret vedtok 18. juni 2018 «Retningslinjer for heltidskultur i helse- og omsorgssektoren». 
Retningslinjene vil være et viktig virkemiddel for å ha fokus på å få flest mulig ansatte i 100 % stillinger. 
En heltidskultur er helt avgjørende for å møte framtidens kompetansebehov og krav til tjenesteutøvelse. 

Grimstad kommune har i samarbeid med KS-konsulent en pågående prosess med utvalgte 
pilotavdelinger i helse- og omsorgssektoren, det er gjennomført tre av i alt fem samlinger. I denne 
prosessen benyttes en web-basert heltidsmodell som kan bidra til å gi sektoren bedre oversikt og 
datagrunnlag for videre analyser. Modellen brukes som et verktøy for blant annet å synliggjøre kostnader 
og gevinster ved nye måter å organisere turnus på, samt hvilke effekter det vil kunne innebære for 
ansatte og tjenestekvaliteten. 

Parallelt med dette arbeidet fortsetter heltidskulturprosjektet mellom Grimstad og Arendal kommuner. I 
tillegg har arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i Grimstad kommet til enighet om å prøve ut 
årsturnus (kalenderturnus) på en pilotavdeling som et virkemiddel blant annet for å få til flere større 
stillinger og mer forutsigbarhet for ansatte og brukere av tjenestene våre. 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 77 prosent ved starten av september 2018. Dette er en økning fra 
2017, hvor snittet var 71 prosent. I helse- og omsorgssektoren, hvor det har vært stort fokus på heltid, har 
snittet økt fra 61 prosent til 66 prosent. Tallene er basert på alle fast ansatte. Enkelte ansatte har flere 
stillinger i kommunen. Tallene er ikke justert i forhold til dette. 

  

 

Ledelsesutvikling 

Grimstad kommune startet i 2015 opp lederutviklingsprogrammet «En åpen og innovativ ledelse». 
Deltakerne på programmet er ledere med personalansvar fra alle sektorene. Det gjennomføres totalt fem 
samlinger for hvert kull. Det andre programmet ble avsluttet i juni 2017. Nytt program startet opp høsten 
2018, og avsluttes juni 2019. Totalt har nær 75 ledere deltatt eller deltar på lederprogrammet. 

Programmet har fokus på kommunens etiske verdier, samfunnsoppdraget, medarbeiderskap og 
omstilling, og skal stimulere til en utviklingsorientert kultur med innovasjon og mestring som drivkraft. I 
ledersamlinger fokuseres det på erfaringsdeling og refleksjon, og det gjøres bruk av ulike typer metoder 
og verktøy. Vi ønsker å utvikle ledere som mestrer rollen sin og har fokus på de daglige lederoppgavene. 
Målet er at lederne har et endrings- og utviklingsfokus, samt engasjerer og motiverer sine medarbeidere 
til å finne gode løsninger. 

Høsten 2018 startet vi også opp med "Lederskolen". Lederskolen er en læringsarena for ledere i 
Grimstad kommune. På denne arenaen vil lederne få opplæring i både teori og praktiske verktøy, samt få 
anledning til å dele erfaringer og lære av hverandre. 
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Stab og støtte 

Økonomitall og personaldata 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

Netto 
lønnsutgifter  

22 946 23 502 24 477 975 

Andre 
driftsutgifter  

20 364 19 556 16 951 -2 605 

Driftsinntekter  -6 140 -4 217 -2 155 2 063 

NETTO  37 170 38 841 39 273 432 

 

Faste årsverk 01.01.2018 31.8.2018 Endring 

Årsverk 41,4 38,2 -3,2 

 

Midlertidige årsverk 01.01.2018 31.08.2018 Endring 

Årsverk 6,9 9,3 2,4 

 

Måleindikator Fraværs% snitt Fraværs% snitt 2017 Endring 

Korttid 1,88 % 1,41 % 0,47 % 

Langtid 5,96 % 6,71 % -0,75 % 

Sum fravær 7,85 % 8,11 % -0,27 % 

 

Innledning 

Stab- og støtte består av funksjonene fra de tidligere avdelingene virksomhetsstyring og 
kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen (KD) samt rådmannens stab, i tillegg til felles enhet for 
regnskap, lønn og arkiv/dokumentsenter (Agder kommunale støttetjenester). Støttetjenester består av 
fagområdene kvalitet, økonomi, HR, kemner, faktura og gebyr, juss og innkjøp, kommunens 
fellestjenester, politisk sekretariat, lederstøttefunksjon, kommunikasjons- og informasjonstjenester, den 
kommunale IKT-virksomheten, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via 
telefon/sentralbord/epost. 

Resultat og aktivitet 

Stab og støtte hadde per 2. tertial 2018 et mindreforbruk på 432 000. Prognosen viser at stab og støtte vil 
gå i balanse ved årsslutt 2018. Sett under ett har støttetjenester et sykefravær i 2018 på 8,11 %. Dette 
må ansees som et høyt sykefravær. Dette sykefraværet er fordelt med 1,41 % på korttidsfravær og 
6,71 % på langtidsfravær. Vi er fornøyde med størrelsen på korttidsfraværet, mens langtidsfraværet er for 
høyt. Det vil bli satt inn tiltak for å få langtidsfraværet ned. 

Støttetjenester har i 2. tertial 2018 hatt meget høy aktivitet. I tillegg til ordinær drift har det vært jobbet 
med ERP-systemet og flere ROS-analyser. Støttetjenester har også bidratt med ressurser inn i prosjektet 
for heltidskultur, som er et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune. Arbeidet med å få på plass digital 
sykmelding har også vært arbeidsintensivt. 

Støttetjenester er programansvarlig for lederutviklingsprogrammet «Åpen og innovativ ledelse». Fjerde 
runde av dette programmet har oppstart høsten 2018.  

I økonomi har det i perioden vært jobbet med budsjettarbeid og budsjettunderlag for Grimstad kommune 
sitt budsjett for 2019 og handlingsplan 2019 – 2022, som rådmannen legger frem 1. november 2018. 
Dette arbeidet er krevende, og det jobbes med tiltak for å saldere budsjettet for 2019. 

HR har i 2 tertial jobbet med å utarbeide en policy og prosedyre for håndtering av krenkende adferd.  Det 
har blitt gjennomført samlinger med Ståle Einarsen i Faktaundersøkelse for alle ansatte – 1481 ansatte 
deltok på denne opplæringen. I perioden har HR bistått med intervjukompetanse og testing ved alle 
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ansettelser av enhetsledere og avdelingsledere ved omorganiseringen av Helse og omsorgssektoren. 
Som ett ledd i opplæring av Grimstad kommune sine ledere har Lederskolen vært startet opp i 2 tertial. I 
perioden har HR gjennomført og bistått i arbeidet med Faktaundersøkelser. 

 

IKT 

IKT-teamet har hatt en vakant stilling fram til begynnelsen av august, noe som har preget aktivitetsnivået 
og belastningen på teammedlemmene. 

Familiesenteret og kommunepsykolog er i drift med fagsystemet Gerica, opplæring og tilpasninger er 
gjennomført. 

Det er implementert ny legemodul med utvidet nødvendig funksjonalitet for sykehjemslegene. 

IKT-teamet har jobbet med søknad om bredbåndsmidler for 2018, og det ble i den sammenheng spilt inn 
fem geografiske områder i Grimstad. DDA har prioritert å videreføre søknad om statlige midler på to av 
disse områdene: Beisland/Nygrenda og Håland/Stalleland/Igland/Metveit/Kiland/Grøsle/Fillingtveit. 

Prosjekt for utbygging av bredbånd på Tjore er i gang, med Telenor som leverandør. 

Det arbeides systematisk med arkivplan og kursing av brukere i saksbehandlings- og arkivverktøyet 
Public 360. Det tas store grep for å få skolene over på fullelektronisk arkiv i løpet av året. 

IKT-teamet har fortsatt arbeidet med oversikt over og utskifting av kommunens multifunksjonsskrivere, for 
å sikre en hensiktsmessig og kostnadseffektiv løsning for sektorene. 

Tilpasninger til GDPR (ny personvernlovgivning) har vært en hovedaktivitet både i teamet og for 
systemansvarlige og flere andre i løpet av perioden. Her har Grimstad kommune deltatt i felles GDPR-
prosjekt i IKT Agder-samarbeidet. 

Teamet har bidratt med støtte og koordinering i forbindelse med at to av skolene i Grimstad fra august 
2018 har gått i gang med steg 1 av digitalt løft. 

Det har vært jobbet med utprøving/tilpasning av chatrobot på kommunens nettsider (Kommune-Kari), og 
denne har vært i full «tjeneste» siden i vår. I løpet av tertialet har Kommune-Kari gitt 2569 i 1581 
samtaler. 

IKT-teamet har i samarbeid med systemansvarlige jobbet kontinuerlig med oppfølging av 
digitaliseringsarbeidet i kommunen, for å sørge for koordinert og målrettet innsats. 

  

Faktura og gebyr 

Faktura- og gebyrseksjonen har 6 årsverk, hvor hovedoppgaven er å sikre kommunens inntekter. 

Faktura – og gebyrseksjonen har gjennom 2. tertial arbeidet i flere prosjekter som er med på å sikre 
kommunens inntekter, og som gir oss utvidet mulighet til å drive kontroll mellom fagprogrammer og 
faktureringssystem. 

I samarbeid med kommunens boligkontor har vi implementert en integrasjon mellom fagsystemet for 
kommunale bygg (Facilit) til vårt regnskapsprogram. Dette er med på å sikre kommunens leieinntekter 
ved at det nå er automatisk datafangst mellom fagprogrammet som benyttes av bygg- og 
eiendomstjenesten inkludert boligkontoret og faktureringsmodulen i kommunens regnskapsprogram. 
Denne integrasjonen gis oss utvidet mulighet for kontroll av avvik i data som sendes til fakturering. 

Faktura –og gebyrseksjonen er deltaker i prosjektet som heter ny Entreprenørportal. Prosjektet sikrer 
bedre og mer effektiv datafangst gjennom hele prosessen fra en søknad blir sendt inn fra 
rørlegger/entreprenør til den blir saksbehandlet og godkjent av saksbehandler på kommunaltekniske 
tjenester (vann og avløpsarbeid, tilknytninger av vann og avløp, samt søknader om vannmåler). Det er, 
fra den nye portalen, en integrasjon mot kommunens arkivsystem, noe som sikrer automatisk registering 
av søknadsdokumentasjonen. 

Faktura– og gebyrseksjonen har kommet med forbedringsforslag for å redusere risiko for feilregistrering 
og redusere unødvendig trinn i søknadsprosessen (LEAN: digital registering tidligst mulig i prosessen og 
kun registrer data en gang). Det er også spilt inn forslag til forbedring av brukervennlighet. 

Faktura- og gebyrseksjonen har bidratt til kvalitetssikring av funksjonalitet ved å ha ansvar for å 
gjennomføre systematisert testing av hele prosessløpet. Dette gjøres gjennom faste workshops med 
involvering av ansatte på verksted på industrihuset og ansatte på kommunaltekniske tjenester. 
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Seksjonen deltar på ukentlige koordinerings og statusmøter for fremdrift og testoppfølging mot leverandør 
sammen med de andre kommunene i IKT-Agder samarbeidet. 

Faktura– og gebyrseksjonen jobber aktivt for at det nye systemet skal forenkle prosessen ved tvungen 
avlesning av vannmålere, ved blant annet integrert og mer automatisert varslingsløsning. Dette er også 
en stor fordel for innbyggerne som har vannmåler, da de vil kunne avdekke eventuelle lekkasjer på et 
tidligere tidspunkt enn i dag. 

Portalen forventes levert og klar for bruk høsten 2018. 

Nytt system for feiertjenesten er innført. Prosjektet skal sikre mer effektiv varsling av innbyggere ved 
feiing og tilsyn gjennom SMS. Vi går bort fra det manuelle systemet med lapp i postkassa til en SMS-
varsling til innbyggeren. Prosjektet skal også forenkle kommunikasjonen mellom innbyggeren og 
feiertjenesten. Systemet har også integrasjon mot kommunens arkivsystem, så all korrespondanse 
arkiveres direkte. 

Faktura– og gebyrseksjonen har bidratt til kartlegging av risikomatrise, gevinstrealisering ved ny løsning, 
samt kommunikasjonsplan av ny løsning. Faktura- og gebyrseksjonen har opprettet testscript samt testet 
løsningen mot vår programvare for håndtering av kommunale eiendomsgebyrer. 

Faktura- og gebyrseksjonen har gjennom utviklings- og testprosessen bidratt til å forenkle 
saksbehandlingstiden ved registering av nye feieobjekter i fagprogrammet til feiertjenesten og 
programvaren for gebyrhåndteringen, samt forenkle informasjonsflyten for kunder som henvender seg til 
oss med spørsmål rundt feiegebyrer. 

Det nye systemet har også muliggjort en enklere kontroll av avvik mellom data i feiesystemet og 
gebyrsystemet. Vi har hittil fanget opp 311 avvik mellom feieprogrammet og gebyrsystemet. 

  

Kemner og innfordring 

Kommunen Grimstad og Lillesand samarbeider om skatteoppkreverfunksjonen, og har felles 
kemnerkontor som holder til i Ericsson-bygget i Grimstad. Kemneren har også ansvar for innfordring av 
kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav for Grimstad kommune. 

Kontoret har i 2. tertial hatt beskjedent sykefravær og god produksjon 

Når det gjelder oppfølgning og innfordring av kommunale krav, har det vært og er en del utfordringer 
knyttet til samhandlingen mellom økonomisystemet Xledger og innfordringssystemet Procasso. I en 
periode kom ikke innbetalingene fra Procasso inn i reskontroen til kunden i Xledger. Problemet ble senere 
løst og innfordringen gjenopptatt, men det er fortsatt problemer knyttet til at delbetalinger ikke går riktig 
mellom systemene. Konsekvensen er at vi har kunnet risikere å purre på feil beløp. Dette har ført til at vi 
fortsatt er nødt til å sjekke alle purringer manuelt. Vi har forventninger til at systemleverandørene finner 
en snarlig løsning på disse problemene. 

Overgangen til 12 terminer i året på kommunale eiendomsavgifter, mot tidligere tre terminer, har også ført 
til en del merarbeid for kontoret. Tross dette, og systemutfordringene som nevnt, har vi god oppfølgning 
av utestående krav og lave restanser. 

På skatt (skatteoppkreverfunksjonen) har det i perioden vært ordinær drift med stabil produksjon på 
kjerneoppgavene som er regnskapsføring, fordeling og innkreving av skatter og arbeidsgiveravgift. 
Hovedavregningen i juni, som omfatter ca. 85 % av skattytermassen, gikk greit uten noen form for 
problemer. Etter dette har det fra og med august vært løpende (ukentlig) skatteoppgjør med 
næringsdrivende og andre med mer kompliserte skatteoppgjør. På innkrevingssiden går mye av 
ressursene til innfordring av utestående skattekrav fra fjorårets likning og eldre år. Resultatkravet for 
restskatt 2016 er fra faglig overordnet myndighet i Skatt sør satt til 97 % av sum krav til innfordring og 
skal måles per 31.12.18. Per 31.08.18 ligger kontoret for Grimstad sin del på hele 99,56 %, og viser at vi 
allerede nå har passert resultatkravet med god margin. Resultatmessig er vi med det blant de beste i 
landet. 

Når det gjelder skatteinngangen og kommunens andel av løpende skatteinntekter, så er disse til og med 
august på 1,9 mill. kroner over korrigert periodisert budsjett. Skatteveksten på landsbasis og også i 
Grimstad er imidlertid avtagende, det knytter seg dessuten stor usikkerhet til korrigerte fordelingstall når 
disse foreligger etter siste skatteoppgjørspulje i oktober. Mye kan tyde på at kommunen vil få en svikt i 
skatteinntektene i forhold til budsjett ut over høsten. 

Beredskap 

I 2. tertial har en etablert tydeligere retningslinjer og rutiner for varsling og håndtering av 
beredskapshendelser i kommunen. Disse bygger på ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet, 



Grimstad kommune - tertialrapport 2. tertial 2018 21 

nærhetsprinsippet og samvirkeprinsippet. Mindre uønskede hendelser håndteres på enhets- eller 
sektornivå og i henhold til kommunens delplaner og detaljplaner. 

Alle ansatte i kommunen har ansvar for å varsle sin leder dersom det oppstår en uønsket hendelse eller 
symptomer på dette. Leder varsler videre i linjeorganisasjonen. Kommunalsjef vurderer omfang og 
potensial og varsler ved behov rådmannen, som vurderer om kriseledelse skal iverksettes. 

Parallelt med dette er kriseledelsens sammensetning justert. Nå møter rådmannen (kriseleder), ordfører, 
beredskapskoordinator 1, kommunalsjef samfunn og miljø, kommunalsjef helse og omsorg og 
kommunikasjon som faste medlemmer av kriseledelsen. Øvrige medlemmer møter ved særskilt 
innkalling. I løpet av andre tertial har en lagt planer for en skrivebordsøvelse og et seminar i beredskap 
som skal gjennomføres i september. Det har ikke vært noen uønskede hendelser av alvorlig karakter i 
perioden som har ført til at kriseledelsen har vært samlet. 

I 2. tertial har det vært arbeidet med ca. 20 risiko- og sørbarhetsanalyser (ROS) av uønskede hendelser – 
naturhendelser og store ulykker. Disse analysene skal inngå i kommunens reviderte kommuneplan. 

Internkontroll 

I løpet av 2. tertial har støttetjenester ferdigstilt en rapport som presenterer status for internkontroll 
innenfor de overordnede ledelsesprosesser, økonomiforvaltning, personalforvaltning, anskaffelser og IKT 
og informasjonssikkerhet. Dette innbefatter grunnleggende prosesser, støttefunksjoner og 
styringsdokumenter som må være på plass for at rådmannen skal ha en overordnet kontroll med 
virksomheten. Det er en hovedkonklusjon at rådmannen i Grimstad har disse overordnede 
ledelsesprosessene og styringsdokumentene på plass. Imidlertid er det et forbedringspotensial på flere 
områder. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger som vil danne grunnlaget for forbedringstiltak. 
Rapporten vil bli presentert i kontrollutvalget. 

Det ble gjort en risikovurdering av bruken av kommunens saksbehandlingssystem (Public360) i oktober i 
2017. Støttetjenester har brukt mye ressurser i 2. tertial på å følge opp den toårige handlingsplanen som 
ble laget på bakgrunn av risikovurderingen. Dette handler blant annet om ledelse, kompetanse, 
posthåndtering, kontrolltiltak inklusive avvikshåndtering, rutiner for intern samhandling elektronisk, 
rettighetsstrukturer etc. 

I løpet av andre tertial er det gjennomført en rekke risikovurderinger hvor hensikten har vært å identifisere 
behov for nye tiltak og/eller oppfølging av eksisterende tiltak. Dette har eksempelvis vært 
risikovurderinger knyttet til vold og trusler om vold ved biblioteket, skanning til sikker sone og 
dokumenthåndtering ved AKST (dokumentsenteret) og omorganiseringen av helse og omsorg. 

Høsten 2017 ble Grimstad kommune med i KS-nettverket «Egenkontroll og tilsyn». Målsettingen med 
nettverket er å integrere egenkontroll med kvalitetsutvikling på tjenester til voksne med samtidig psykiske 
lidelser og rusavhengighet. Nettverket omhandler kommunestyrets overordnede tilsynsansvar, 
rådmannens internkontroll, kvalitetsutvikling i tjenestene og organisatorisk læring. Hovedfokus i denne 
perioden har vær å implementere en rekke tiltak i tjenestene, og følge opp om disse har den forventede 
effekten på kvaliteten. 

I andre tertial har støttetjenester begynt arbeidet med å evaluere boligkontoret med fokus på 
organisering, innhold og drift. En egen evalueringsrapport vil bli presentert for rådmannens ledergruppe i 
slutten av september. 

For å sikre kvaliteten på KOSTRA-rapporteringen er det utarbeidet en egen handlingsplan med tiltak 
rettet mot eksempelvis kompetanseheving/opplæring i bruk av kontoplan, rydding antall attestanter, 
rutiner for å kvalitetssikre at lønnsutgifter plasseres og fordeles på riktig funksjon, løpende 
vedlikehold/korrigeringer i «ansatt-basen» i lønningssystemet etc. 

Mål 

Mål Beskrivelse Status 

Avstemme tjenestenivået fra støttetjenestene Prosjekt igangsatt. Avsluttes høst 2018.  

All saksbehandling i støttefunksjonene skal foregå i 
P360 

Prosjektet er påbegynt og vil bli sluttført i 2019  

Heltidskultur og sykefravær Det er skrevet en egen sak til kommunestyret om dette. 
Prosjektet om heltidskultur i samarbeide med Arendal 
kommune er forlenget ut 2018 

 

Vurdere politisk sekretariats rolle i å oppnå gode 
politiske beslutningsarenaer 

Arbeid ikke påbegynt  
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Mål Beskrivelse Status 

Bidra til digitalisering og innovasjon av gode og 
funksjonelle løsninger for innbyggere og næringsliv. 

Det jobbes med robotteknologi mot innbyggerbesvarelser, 
samt mer digital dialog på fakturasiden 

 

Bedre kvalitet og sikkerhet på skjema og skjemaflyt ved 
at skjemaene blir fullelektroniske og integrert i 
Public360. Bedre kvalitet og sikkerhet på skjema og 
skjemaflyt ved at skjemaene blir fullelektroniske og 
integrert i Public 360 

Det er gjennomført risikoanalyse av Public360, og det er 
iverksatt risikoreduserende tiltak 
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Kultur- og oppvekstsektoren 

Økonomitall og personaldata 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

Netto 
lønnsutgifter  

243 876 257 444 242 691 -14 752 

Andre 
driftsutgifter  

162 276 169 715 158 011 -11 705 

Driftsinntekter  -106 353 -92 705 -72 461 20 243 

NETTO  299 799 334 491 328 240 -6 251 

 

Faste årsverk 01.01.2018 31.8.2018 Endring 

Årsverk 499,9 530,9 31 

 

Midlertidige årsverk 01.01.2018 31.08.2018 Endring 

Årsverk 111,7 75,7 -36 

 

Måleindikator Fraværs% snitt Fraværs% snitt 2017 Endring 

Korttid 1,67 % 1,56 % 0,1 % 

Langtid 4,99 % 4,75 % 0,24 % 

Sum fravær 6,65 % 6,35 % 0,3 % 

Innledning 

Kultur- og oppvekstsektoren består av 20 tjenesteenheter, hvorav fem kommunale barnehager og ti 
kommunale grunnskoler i tillegg til kvalifiseringstjenesten, Langemyr skole, spesialpedagogisk enhet, 
fagstab barnehage og skole, kulturtjenesten- og bibliotektjenesten. Grunnskolene inkluderer tre 
ungdomsskoler, én 1-10 skole og seks 1-7 skoler. I første tertial hadde den minste skolen 94 elever 
(Eide) og den største 573 elever (Fevik). Kvalifiseringstjenesten inkluderer voksenopplæringen og 
flyktningtjenesten. Per september 2018 var det til sammen 2839 grunnskoleelever i de kommunale 
Grimstadskolene. Drottningborg ungdomsskole og Hesnes Montessoriskole er ikke med i tellingen. Medio 
desember 2017 var det 1 315 barnehagebarn i barnehagene i Grimstad. 
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Ved Fjære barneskole er Frank Haukeland tilsatt som ny enhetsleder fra 1. august 2018. Ved Grimstad 
ungdomsskole er Ellen Brunborg fast tilsatt som enhetsleder fra 01.08.2018. Ved Holviga ungdomsskole 
kommer ny enhetsleder som tiltrer 1. desember. Ved Tønnevoldskogen barnehage er Vigdis Kristoffersen 
nytilsatt enhetsleder. 

Fra 1. august 2018 ble VUT nedlagt. Astrid Glimsdal ble fra 1. august ny enhetsleder for 
spesialpedagogisk enhet. PP-rådgiverne og spesialpedagogene ble organisert sammen fra 1. august. Ny 
enhet vil ikke ha egen budsjettramme før nytt budsjettår 01.01.2019.  

Nyopprettet avdeling for skole- og barnehagefaglige rådgivere er overført til kommunalsjef og 
oppvekstsjef for kultur- og oppvekst. De består av en 100 % barnehagefaglig rådgiver, en 50 % 
barnehagefaglig rådgiver, en 50 % skolefaglig rådgiver med hovedvekt på implementering av leseplan, en 
100 % stilling som skolefaglig rådgiver og kombinert stilling i 100 % barnehage- og skolefaglig rådgiver.  

Resultat og aktivitet 

Kultur- og oppvekstsektoren har i 2018 et samlet nettobudsjett på 505 mill. kroner. Etter andre tertial har 
sektoren er merforbruk på 6,2 mill. kroner. 
I 2017 hadde sektoren er mindreforbruk på 9,4 mill. kroner. Hovedårsaken til det positive 
regnskapsresultatet i 2017 var høyere inntekter fra integreringstilskuddet for flyktninger enn budsjettert. 
Uten disse inntektene ville sektoren hatt et merforbruk på om lag 6 mill. kroner i 2017. I budsjettet for 
2018 er inntektene fra integreringstilskuddet budsjettert på finansområdet, og sektoren vil ikke kunne 
inntektsføre eventuelt overskudd fra integreringstilskuddet. Det er sannsynlig at merforbruket i 2018 vil bli 
det samme som i 2017 eller noe høyere. 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en kalkulator til hjelp for skoleeiere og skoleledere for å beregne 
behovet for undervisningsårsverk som er nødvendig for å oppfylle normen for hovedtrinnene på hver 
enkelt skole. Tabellen under viser beregnet gruppestørrelse 2 og om den enkelte skole har tilstrekkelig 
lærerårsverk, eller mangler årsverk for å oppfylle normen. 
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Den nye lærernormen skal gjelde for den enkelte skole. Men lovverket åpner for å omfordele pedagoger 
både mellom trinnene på den enkelte skole og mellom skolene. Holviga barneskole fikk tilført midler for 
lærernormen. Enhetene må selv se på hvordan de har tilsatt annen kompetanse og eventuelt konvertere 
dette til pedagogstillinger. 

Spesialundervisning: 
Andelen elever med vedtak om spesialundervisning er ikke spesielt høyt i Grimstad sammenlignet med 
andre kommuner, men timetallet per elev er over landsgjennomsnittet. 
 
Tabellen under viser den prosentvise andelen av spesialundervisningstimer i Grimstad sett opp mot 
andre grupper. 

 

Økningen av spesialundervisning på de private grunnskolene i Grimstad gir økte kostnader for 
kommunen. 

Det er iverksatt en prosess for å prøve å finne årsakene/driverne til at Grimstad har en større andel av 
lærertimene som går til spesialundervisning, og hvorfor vi har en betydelig økning av antall elever på 
private grunnskoler med vedtak om spesialundervisning. I budsjettet for 2018 er det avsatt 250 000 
kroner til en slik prosess. 

Barnehagene 

Diagrammet under viser utviklingen av barn i barnehagene i Grimstad fra 2002 til 2018. I desember 2017 
gikk det 1 315 barn i barnehagene i Grimstad. 1 040 barn gikk i ordinære private barnehager, 30 barn 
gikk i private familiebarnehager og 245 barn gikk i kommunale barnehager. 
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De fem kommunale barnehagene har i 2018 en samlet budsjettramme på 27,5 mill. kroner. Samlet 
budsjettramme for barnehageområdet er 187,2 mill. kroner, hvorav 139,6 mill. kroner er tilskudd til private 
barnehager og 17,8 mill. kroner er ekstraressurser til barn med spesielle behov i private og kommunale 
barnehager. 

Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm i barnehagene fra 1. august 2018. 
Kommunene/barnehageeierne har ett år på å oppfylle kravet om bemanningsnormen (frist 01.08.2019). 
Etter normen kan ikke barnehagene ha flere enn seks store barn (eller tre små barn) per årsverk. Ved 
hovedtellingen 15. desember 2017 hadde barnehagene i Grimstad en gjennomsnittlig voksentetthet på 
6,3 store barn per årsverk. Slik det ser ut nå vil ikke kommunene bli tilført ekstra ressurser ved 
innføringen av bemanningsnormen. 

 
Kultur og bibliotek 
Kulturtjenesten og bibliotektjenesten har i 2. tertial 2018 et samlet mindreforbruk på 582 000 kroner. 

Etter åpningen av det nye biblioteket i desember 2017 har biblioteket hatt en kraftig aktivitets- og 
besøksøkning. For tiden pågår arbeidet med Byhaven for fullt. Når dette står ferdig vil hele området og 
biblioteket sannsynligvis gjøre at besøket til biblioteket går enda mer opp. 

Kulturtjenesten har i 2. tertial bl.a. arbeidet med forprosjekt for nytt Hamsun-museum og med en helhetlig 
plan for utvikling av ungdomsklubben som har vært stengt en stund p.g.a. rivingsarbeidet på "Fagskolen" 
i forbindelse med bygging av den nye sentrumsbarnehagen. 

For mer informasjon vises til tertialrapportene for kulturtjenesten og bibliotektjenesten.  

Vurderinger 

Kultur- og oppvekstsektoren vil ikke klare å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt i 2018. Kostnadene til 
elever med vedtak om spesialundervisning på private grunnskoler vil også i 2018 bli høyere enn 
budsjettert. Selv med innstramming og god økonomikontroll resten av året, er det lite sannsynlig at 
grunnskolene samlet vil komme ut i budsjettbalanse ved årets slutt. 

For å sikre best mulig økonomistyring fremover vil det være viktig å: 

1. Gjennomføre en prosess/prosjekt for å finne årsakene/driverne til at andelen lærertimer er høyere 
i Grimstad enn i sammenlignbare kommuner, hvorfor vedtakene til elever med 
spesialundervisning er større i Grimstad enn i sammenlignbare kommuner, og hvorfor antall 
vedtak om spesialundervisning på de private grunnskolen er økende. 

2. Gå gjennom ressursfordelingsmodellen til skolene og tilpasse denne til den nye lærernormen. 
Antall årsverk samlet i skolene er tilstrekkelig til å oppfylle lærernormen, men fordelingen er ulik. 
Lærernormen er en norm for grunnbemanningen i skolen. Skoler med mange barne- og 
ungdomsarbeidere/assistenter og/eller mye spesialundervisning, vil ha mindre muligheter til å 
innfri lærernormen. Her må den enkelte skole vurdere muligheten for konvertering av 
assistentårsrverk til lærerårsverk og arbeide for at mer av ressursene går til tilpasset opplæring 
og midler til spesialundervisning, som ikke alltid har ønsket effekt. 

3. Ta stilling til hvordan organiseringen av flyktningarbeidet i kommunen skal være fremover for å 
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sikre god integrering, felles kultur og gode muligheter for å håndtere store svingninger i 
bosettingen av flyktninger. 

4. Arbeide videre for å styrke bevisstheten i hele kommuneorganisasjonen om viktigheten av at alle 
tjenesteenheter har en så god økonomistyring at det oppnås balanse mellom budsjett og 
regnskap ved årets slutt. 

  

Mål 

Mål Beskrivelse Status 

Elevene i Grimstad oppnår, ut fra sine forutsetninger, 
høy kompetanse i grunnleggende ferdigheter og fag, slik 
at de er godt forberedt til å delta i videreutdanning og 
arbeidsliv. 

Grimstadskolen skårer de senere årene i gjennomsnitt 
omtrent likt eller bedre sammenlignet med nasjonen. Siste 
år var resultatene på eksamen bedre enn for nasjonen i 
norsk sidemål, norsk hovedmål og matematikk. I engelsk 
litt svakere. Resultatene varierer fra år til år og fra skole til 
skole 

 

Elevene i Grimstad opplever et skolemiljø fritt for 
mobbing og fritt for diskriminering, krenkende ord og 
handlinger. 

Grimstad har iverksatt flere tiltak for å oppnå et trygt og 
godt skolemiljø for elevene. Det er blant annet utarbeidet 
en omfattende felles, kommunal plan som forplikter hver 
skole når det gjelder program for arbeidet for et trygt og 
godt miljø for elevene. Ut ifra denne planen skal hver skole 
ha sin egen plan for arbeidet for et godt og trygt skolemiljø. 
Det arbeides godt med dette i skolene. 

 

Videreutvikle de kommunale barnehagene som lærende 
organisasjoner slik at kvaliteten i det daglige arbeidet 
styrkes. 

Tema på ledermøter og siste møte handlet om religion og 
etikk i mangfoldsperspektiv. To kommunale barnehage 
deltar i et prosjekt om mangfold. En kommunal barnehage 
er med i prosjektet inkluderende læringsmiljø. ”Være 
sammen”-prosjektet og språkløyper er viktig tema i flere 
barnehager 

 

Den nye rammeplanen for barnehagene er godt kjent og 
implementeringen er godt i gang 

Godt i gang med kursrekke for implementering av 
rammeplan for alle barnehager. 

 

Flyktninger som bosettes i Grimstad får tett oppfølging i 
femårsperioden 

Flyktninger som bosettes får tilpasset oppfølging etter 
behovet for støtte. Det etableres en primærkontakt på 
flyktningkontoret for den enkelte som bosettes i 2018. 
Primærkontakten skal se til at den enkelte får riktig støtte i 
femårsperioden. 

 

Biblioteket styrker sin rolle som arena for kultur, 
- kunnskaps- og debattopplevelser for barn, unge og 
voksne 

Biblioteket ønsker å være en arena for kultur- og 
kunnskapsopplevelser både gjennom det materialet vi har 
tilgjengelig og gjennom de opplevelsene vi tilbyr med våre 
arrangementer. Vi har hatt stor økning i arrangementer 
både egne og ikke minst er vi en arena som andre ønsker 
å benytte for å ha sine arrangementer. Vi har et potensial 
når det gjelder å være en debattarena med organiserte 
debatter, det er krevende å arrangere både 
personalmessig og økonomisk. 

 

Økt fokus på tilrettelegging av kulturtilbud til sårbare 
grupper 

Det arbeides for å gi mer og bedre informasjon om 
Opplevelseskortet, kulturlørdag, ungdomstilbud, mm til 
mottakere slik at flere får glede av tilbudene. Bedre 
samarbeid med andre som arbeider med aktiviteter for 
ungdom, forebygging av unge uføre, lavinntektsfamilier, og 
integrering av ulike grupper i Grimstad. 
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Helse- og omsorgssektoren 

Økonomitall og personaldata 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

Netto 
lønnsutgifter  

306 900 329 422 319 846 -9 575 

Andre 
driftsutgifter  

102 276 116 721 82 723 -33 998 

Driftsinntekter  -64 569 -53 654 -26 402 27 252 

NETTO  344 607 392 489 376 167 -16 322 

 

Faste årsverk 01.01.2018 31.8.2018 Endring 

Årsverk 483,4 495,5 12,1 

 

Midlertidige årsverk 01.01.2018 31.08.2018 Endring 

Årsverk 91,1 96,8 5,7 

 

Måleindikator Fraværs% snitt Fraværs% snitt 2017 Endring 

Korttid 2,12 % 2,03 % 0,09 % 

Langtid 6,6 % 5,7 % 0,9 % 

Sum fravær 8,71 % 7,71 % 1 % 

 

Innledning 

Helse- og omsorgssektoren bestod i annet tertial av 11 tjenesteenheter. Disse er hjemmetjenesten, 
barnevernstjenesten, sosialtjenesten, kjøkkentjenesten, NAV kommune, Frivolltun, Feviktun, Berge gård 
senter, boveiledertjenesten, bestillerenheten - inkludert fag- og utviklingsavdelingen (FOU), samt 
helsetjenesten. 

I annet tertial har det vært stort fokus på ulike omstillingsprosjekter innen sektoren, inkludert 
strukturprosjektet, heltidsprosjektet, innføring av velferdsteknologi, utvikling av NAV-kontor, I4Helse og 
eiendomsmasseprosjektet. Eiendomsmasseprosjektet ble sluttført i juni, mens øvrige prosjekter fortsetter 
sitt arbeid. 

Aktiviteten innen omsorgstjenestene har økt i annet tertial. På Berge gård har aktiviteten ligget høyere 
enn annet tertial 2017. Aktiviteten på Grom var lavere i mai, høyere i juni og juli mens den lå på omtrent 
samme nivå i august. Aktiviteten i hjemmetjenesten har ligget høyere enn aktivitetsnivå i annet tertial 
2017, og hjemmetjenesten har aldri tidligere utført tjenester til et så høyt antall innbyggere. Videre er det 
stor etterspørsel av avlastning ved kommunens avlastningsavdeling. 

KØH: Kommunal øyeblikkelig hjelp er utredet, og kommunestyret har vedtatt at Grimstad kommune skal 
ha sine egne KØH-plasser. I budsjett for 2018 var dette området sett på som et risikoområde. I arbeidet 
med saken har en fått jobbet fram en mer hensiktsmessig drift av plassene, og det er således ikke lenger 
så høy risiko forbundet med tiltaket. 

Feviktun 6 åpnet for innflytting i starten av annet tertial. Antall beboere har gradvis økt i løpet av tertialet. 

I sosialtjenesten har fortsatt det boligsosiale arbeidet et stort fokus. Det jobbes aktivt med at brukere selv 
kan kjøpe bolig ved hjelp av startlån. Oppstart av ombygging i Vossgate er utsatt. Det jobbes med å 
utarbeide konkurransegrunnlaget slik at anbudsprosessen kan startes opp. Forventet oppstart på 
ombygging er januar/februar 2019. 

I Stortingsmelding 15 (2017-2018) Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet er Grimstad kommune vist til 
som et godt eksempel på samarbeid mellom storkjøkken og helse- og omsorgstjenestene (side 117). 

Avlasterdommen og forskrift om avlastere får økonomiske konsekvenser. Det jobbes fremdeles med å 
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beregne helårseffekten av dette. 

Sektoren har fortsatt økonomiske utfordringer. Aktivitetsnivået ligger for høyt i forhold til budsjett. 
Regnskapet viser et stort merforbruk på ca. kr 16,3 mill. Sektoren vurderer kontinuerlig om kjøp av 
tjenester kan tas over i kommunal drift. Det er tatt ned ett kjøp i år. Det jobbes med ulike prosjekter og 
prosesser for å få bedre kontroll på økonomien. Tilskuddsmidler benyttes til å dekke deler av lønnen for 
fagutviklerne. 

Det er en reduksjon i sektorens inntekter på ca. kr 11 mill. Dette skyldes at integreringstilskuddet nå er 
flyttet til kommunens finansområde, slik som beskrevet i budsjettdokumentet for 2018. 

Det vurderes fortløpende hvorvidt det er mulig å redusere aktivitetsnivået innen sektoren. Tjenestene i 
sektoren er i hovedsak lovpålagte tjenester. Det er ytterst få som ikke er lovpålagt. De tjenestene som 
ikke er lovpålagt, er avledet av andre tjenester. Man kan for eksempel hevde at Familiesenteret, 
Jobbsentralen mv. ikke er lovpålagt. Konsekvensen av å legge dem ned er imidlertid store, dette fordi 
blant annet Jobbsentralen muliggjør at kommunens opprettholder aktivitetsplikten. 

Alle enhetene er pålagt å nøye vurdere all innleie av vikarer og ekstrahjelp, men innenfor grensen av 
nødvendig helsehjelp. 

Det vurderes også fortløpende hvorvidt driften ved HDO-ene er hensiktsmessig sett opp mot dagens 
brukergrupper. 

Det er vurderes å iverksette risikoanalyser ved nedtrekk av tjenestenivået. 

Resultat og aktivitet 

Oppfølging av strukturprosjektet 

I budsjett 2018 har kommunestyret vedtatt at det skal iverksettes en omstillingsprosess som vil gå over 
2018–2019. I den sammenheng har helse- og omsorgssektoren iverksatt ulike omstillingstiltak/-
prosjekter. 

I kommunestyrevedtaket ble det vedtatt at man skulle vurdere nåværende organisasjonsstruktur. Det er 
blitt arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig struktur for å møte både dagens og morgendagens 
muligheter og utfordringer. 

Det er lagt stor vekt på å få fram tydelige satsingsområder og struktur- og lederlinjer, ved at man utvikler 
større fokus på samordning/tjenesteutvikling, forebygging/ helsefremming, innovasjon – satsing på 
hjemmebaserte tjenester (I4H) og heldøgnstjenester via HDO/sykehjem. Sektorens vurdering er at det 
ligger økonomiske innsparingsmuligheter ved å endre opplegg for bemanning av turnusene, innleie av 
vikarer, bruk av vikarbyrå, kjøp av tjenester, tydeligere organisatoriske linjer og klar lederstruktur mv. 

I annet tertial har første trinn av strukturprosjektet blitt gjennomført. Etter ny organisering vil det fra 
01.01.19 være syv enheter i helse- og omsorgssektoren. Organisasjonskartet ser slik ut:

 

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for strukturprosjektet, denne ble behandlet i 
arbeidsmiljøutvalget den 30. mai 2018. 

Rutine- og systemutvikling 

Det er blitt jobbet med å utvikle hensiktsmessige system rundt ressurskrevende tjenester. Det er blant 
annet utviklet regneark for å holde nøyaktig kontroll på antall brukerrettede timer. 

Når det gjelder møtestrukturer er det kommet på plass månedlige oppfølgingsmøter opp mot 
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budsjett/HR/internkontroll. For å følge opp prosjektporteføljen er det jevnlige omstillingsmøter, som også 
følges opp med faste møter opp mot tillitsvalgte og vernetjenesten. 

Eiendomsmassen 

Det er lagt ned et stort arbeid i å kartlegge bygningsmassen som helse- og omsorgssektoren yter 
tjenester i. Det er framkommet at deler av bygningsmassen ikke er hensiktsmessig sett opp mot dagens 
brukergrupper. Rapporten ble behandlet i kommunestyret i juni. 

Allerede i 2018 vil det bli foretatt ombygging ved Berge Gård senter, slik at mennesker med 
demenssykdom kan få omgivelser rundt seg som både vil øke deres trygghet og gjøre tjenesten mer 
effektiv. 

Vi har en stadig større eldrebefolkning, og den øker raskere enn antatt i 2014, da kommunedelplanen for 
helse og omsorg 2014-2026, ble skrevet. 

 

I følge fremtidsbarometeret vil Grimstad kommune få økning i antall eldre over 80 som mer enn fordobler 
seg fra 2018 til 2040. Det vil bli en økning i denne aldersgruppen på 1046 innbyggere. 

I 12 års perioden frem til 2030 vil antall innbyggere over 80 øke med 621 personer. Det er en økning på 
42 % i forhold til dagens befolkning over 80 år. 

Grimstad kommune må starte en omstillingsprosess etter oppdraget i kvalitetsreformen «Leve hele livet». 
Målgruppen for reformen er eldre over 65 år, både de som bor i hjemme og de som bor i institusjon. 

Arbeidet med eiendomsmassen i helse- og omsorgssektoren er starten på å omstille kommunen til å 
være en kommune i tråd med stortingsmeldingen. Det å vurdere den Nordiske modellen er viktig i dette 
arbeidet. Det må tenkes nytt rundt boliger for innbyggere over 80 år. 

Utviklingsarbeid 

Heltidskultur 

Kartlegging har vist at det er kun 12 % av medarbeiderne i helse- og omsorgssektoren som har 100 % 
stillinger. Fokus på økning av heltid i helse- og omsorgssektoren vil være vesentlig framover for å fremme 
rekruttering, kompetanse, kvalitet og kontinuitet. I Grimstad kommune er det iverksatt ulike pilotprosjekter 
for å prøve ut ulike turnuser som vil bidra til å fremme heltidskultur. I tillegg er det jobbet fram forslag til 
nye retningslinjer for å fremme heltid og høyere stillingsprosenter. 

I strukturprosjektet vil det bli jobbet med å utvikle egen bemanningstjeneste i samordningsenheten. En er 
av den oppfatning at egen bemanningstjeneste vil føre til større overvåkenhet og økt mulighetsrom for å 
få økt opp stillingsprosenter. En kan også se for seg at man sentraliserer turnus og vikarinnleie. 

Gjennomganger har vist at innleie fra vikarbyrå og egne vikarer er et fordyrende ledd i kommunens 
totaløkonomi. Det er jobbet med å dokumentere gevinster ved å ansette faste vikarer i store 
stillingsprosenter framover vaktinnleie. Så langt kan det synes som dette vil være et meget klokt grep. 

Ressursstyringsmodellen/ny modell for budsjettering 

Det er ikke lenger mulig å benytte ressursstyringsmodellen på grunn av den økonomiske situasjonen. 
Denne modellen er ikke lenger hensiktsmessig eller bærekraftig. Det er jobbet med å se på andre 
modeller for å budsjettere helse- og omsorgstjenester. Agenda Kaupang har gjennom en anbudsprosess 
fått oppdraget med å utvikle og implementere ny budsjetteringsmodell for sektoren. 
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Responssenter 

Fra september 2018 skal kommunen koble seg opp mot responssenteret i Kristiansand. En forventer her 
nedtrekk på alarmer fordi disse vil bli håndtert responssenteret. Dette vil igjen bety redusert belastning i 
hjemmesykepleien. Prosjektet for innføring av velferds- og trygghetsteknologi vil også gi effekter. Det 
jobbes nå med å kompetanseheving blant medarbeiderne, slik at vurdering av disse tiltakene blir en 
naturlig del av vurdering tiltakskjeden. 

I4Helse 

Det jobbes nå med å fylle I4Helse-bygget med innhold. I ny organisasjonsstruktur ser man for seg at I4H-
bygget blir kommunens store satsingsområde innen de hjemmebaserte tjenestene og enhet for 
samordning og tjenesteutvikling. Driften skal være på plass i august 2019. 

Helsehus/Familiens Hus 

Det er igangsatt en prosess hvor det ses på en mulighetsstudie for et nytt helsesenter på "industritomten" 
og etterbruk av Dømmesmoen, slik som kommunestyret vedtok i juni. 

Avlastning/Barnebolig 

Det er gjennomført en utredning for å få vurdert dagens drift ved avlastningen. Denne er konkludert, og 
det jobbes nå med å gjennomføre endringene. 

Kjøkkentjenesten 

På sikt ser vi også for oss at en bør utrede å bygge opp et kommunalt vaskeri og se det i sammenheng 
med videreutvikling av kjøkkentjenesten. 

Økonomi og strakstiltak 

Det vises til risikoanalyse i forbindelse med budsjett 2018. Disse risikoområdene er fremdeles gjeldene. I 
tillegg har vi hittil i år sett en relativt stor aktivitetsøkning innen hjemmetjenester og 
heldøgnsomsorgsboligene. Risikobildet når det gjelder KØH er noe redusert etter at kommunestyret har 
vedtatt at kommunen skal drifte egne KØH-plasser. Avlasterdommen/-forskriften har vi ikke full oversikt 
over de økonomiske konsekvensene av ennå. Dette jobbes det fremdeles med. 

Alle enhetene er pålagt å nøye vurdere alle innleie av vikarer og ekstrahjelp, men innenfor grensen av 
nødvendig helsehjelp. 

Det vurderes også fortløpende hvorvidt driften ved heldøgnsomsorgsboligene er hensiktsmessig sett opp 
mot dagens brukergrupper. 

Sektoren vurderer kontinuerlig om kjøp av tjenester kan tas over i kommunal drift. Det er tatt ned et kjøp 
1. april. 

Nye tiltak 

Som det ble varslet i budsjett 2018 er det aktivitetsøkning i tjenesten. Dette har vært tydelig i 
heldøgnsomsorgboligene (GROM og Berge Gård senter), hjemmebaserte tjenester og 
boveiledertjenesten. 

Det viser seg at de nye tiltakene er omfattende. Det vil si at flere av dem kommer inn under kategorien 
ressurskrevende tjenester. 
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Figuren under viser oversikt over leverte timer per dag for alle de hjemmebaserte tjenestene fra 2012-
2018. 

 

Figuren viser oversikt over leverte timer per dag for hjemmebaserte tjenester og HDO 

 

  

  



Grimstad kommune - tertialrapport 2. tertial 2018 33 

Velferdsteknologi 

Grimstad kommune har en betydelig satsning på velferdsteknologi, og ser gevinster innen unngåtte 
kostnader, spart tid og økt kvalitet. Det er et tett samarbeid med de andre kommunene på Agder om 
velferdsteknologi, og i 2017 ble det gjennomført en felles anskaffelse for trygghets- og varslingsteknologi. 
Kommunen skifter nå ut signalanlegg i sykehjemmene og tar i bruk ny teknologi i hjemmetjenesten i stor 
skala. Kommunen er med videre i nasjonalt velferdsteknologisamarbeid. Målet er at velferdsteknologi skal 
være en integrert del av tjenestene innen 2020. 

I4Helse er et viktig prosjekt innen velferdsteknologi. I4Helse skal være et ledende senter for innovasjon 
innen helse og omsorg, hvor velferdsteknologi og helseløsninger utvikles fra idé til skalerbar 
implementering og varig anvendelse. Dette prosjekt er i regi av Universitetet i Agder (UiA). Grimstad har 
inngått en intensjonsavtale med UiA, og det jobbes med konkretisering av en leieavtale hvor flere av 
kommunens helsetjenester planlegges inn i I4Helse. Erfaringer fra prosjektet Agder Living Lab (ALL) er 
viktig for utviklingen av I4Helse. ALL har bidratt til god involvering av brukere i test og utvikling av ny 
teknologi. Det er opprettet et aktivt brukerpanel som videreføres inn i I4Helse-prosjektet, og som er viktig 
for det videre arbeidet med velferdsteknologi. 

  

Tilskuddsmidler 

Det jobbes godt med utviklingsprosjekter i enhetene. Det søkes om tilskudd til prosjektene der det er 
mulig. Enhetene har søkt og fått tilskuddsmidler til følgende prosjekter: 

1. Hdir – styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten: tildelt i 2017 kr 3 070 000 – i sin helhet 
overført til 2018 

2. Hdir – styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole: tildelt i 2016 og 2017 kr 700 000, 
søkt men fått avslag for 2018 slik at tiltaket avsluttes når ubrukte 2017-midler er brukt opp 

3. Hdir – tilskudd til kommunepsykolog tildelt alle år fra 2014, også for 2018 med kr 410 000, men 
med fradrag for 7 ½ måned p.g.a. vakanse i stillingen 

4. Fylkesmannen – tilskudd til rehabilitering og habilitering tildelt 700 000 for 2018, engangstilskudd 
– mottatt. Prosjektleder er ansatt og arbeidet med rehabilitering- habiliteringsplan er igangsatt. 

5. Fylkesmannen – tilskudd til frisklivssentral tildelt kr 150 000 for 2018, antakelig siste år for dette 
tilskuddet 

6. Bufdir – tilskuddsordning for barnefattigdom tildelt 1,87 mill. til FUN 365/Grimstad Røde Kors, kr 
400 000 til aktivitetstiltak/ «Opplevelser i Grimstad» og kr 300 000 til kommunens utstyrssentral 
for sportsutstyr mm 

7. NIFU – tilskudd til forskning på effekt av skolehelsetjeneste 800 000 fordelt med 400 00 for 2018 
og 400 000 for 2019, for økt stilling for helsesøster i fire av våre skoler 

8. Hdir - Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SLT – kr 200 000 
9. Hdir - Tilskudd til dagaktivitetstilbud for mennesker med demens - kr 4,7 mill. Mottatt. Fordelt ut 

på dagsentrene ved Feviktun, Frivolltun, Grom og Berge Gård ut fra antall personer med demens 
som benytter tilbudet. Øygardens institutt får deler av tilskuddet ut fra 10 plasser for personer 
med demens. 

10. Fylkesmannen - Heltidsprosjekt i samarbeid med Arendal kommune - kr 200 000 
11. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - kr 1 mill. til kommunalt rusarbeid. Midlene dekker 

koordinator for hasjavvenningsprogrammet, miljøvaktmester og Likemannsprosjekt 
(mentorprosjekt med Alarm) 

12. Helsedirektoratet - kr 250 000 til ungdomslos. Midlene brukes til lønn til ungdomslos som 
arbeider med tidlig innsats og forebygging. 

13. Fylkesmannen - kr 610 000 i tilskudd til prosjektet «Nye mønstre – koordinert tverrfaglig innsats i 
lavinntektsfamilier. 

I tillegg er det søkt om tilskudd til flere prosjekter hvor tildeling ikke er ferdigstilt ennå. Det forventes at det 
vil bli innvilget tilskudd til flere prosjekter i løpet av året. 

Vurderinger 

Helse- og omsorgstjenester 
Veksten i vedtakstimer i de hjemmebaserte tjenestene har økt hittil i år. Denne utviklingen følges nøye. 
Det jobbes for å gi tilbud på riktig nivå i omsorgstrappen, og en må følge nøye med på behovene i 
befolkningen. Den demografiske framskrivingen som er gjengitt i kommunedelplanen (2014-2026) viser 
en andel av befolkningen med demenssykdom på 250 personer i 2014 og 289 personer i 2020. Ved 
telling av antall personer med demensdiagnose i 2017 landet vi på over 290 personer. Det betyr at 
kommunen har et høyere antall personer med demenssykdom nå enn det som var estimert for 2020. Det 
vil få konsekvenser for fremtidig planlegging av ulike tilbud samt boligplanlegging. Det satses videre på 
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hverdagsrehabilitering, dagaktivitetstilbud, velferdsteknologiske løsninger, forebyggende hjemmebesøk 
og andre tiltak som bygger opp under retningen på tjenestene. 

Tjenester til brukere med samtidig rusproblematikk og psykiske helseproblemer er et viktig 
satsningsområde. Tjenestene jobber med samhandlingen seg imellom og med spesialisthelsetjenesten. 
Det oppstår en del utfordrende situasjoner da brukere som kommer til kommunen ofte er sykere enn 
tidligere. Kompetanseutvikling og en mer hensiktsmessig organisering av tjenestene har stor 
oppmerksomhet, sammen med botilbud. Dette feltet vil være viktig å jobbe systematisk og planmessig 
med fremover. 

Boveiledertjenesten er en stor enhet med behov for endringer på flere områder. Det ble i 
driftsgjennomgangen og delprosjektet avdekket mange forbedringsområder. Arbeidet med å følge opp 
handlingsplanen pågår. Arbeidet med å få til en bedre kapasitetsstyring på avlastningen jobbes det 
spesielt med nå. 

Heldøgnsomsorgsboligene må spesielt gjennomgås med tanke på omsorgstrappen. 

Barneverntjenesten har jobbet med utviklingsarbeid og omstillingsarbeid. Tjenesten leverer godt i 
forbindelse med undersøkelsesarbeidet. Her har det vært en god bedring både på kvalitet og 
saksbehandlingstid. 

Hjemmetjenesten har utarbeidet en overordna prosjektplan: "Ny hverdag for hjemmeboende og ansatte i 
hjemmebaserte tjenester i Grimstad" hvor det skal arbeides i tre arbeidspakker for å finne bedre 
organisering og løsninger for drift av hjemmebaserte tjenester med tanke på framtidens utvikling. 
Prosjektarbeidet vil nå startes opp i tredje tertial. 

Ernæring 
Ernæring er et satsningsområde i institusjonene og hjemmebaserte tjenester. Her jobber kjøkkenet 
sammen med omsorgsenhetene. Næringsrik kost er viktig for å opprettholde funksjonsnivå og for å kunne 
klare seg godt hjemme. Dette feltet må fortsatt ha fokus. Begge sykehjemmene har nå flyttet 
middagsserveringen til ettermiddagen. 

Bygningsmessige forhold 
Det er lagt ned et stort arbeid i å kartlegge bygningsmassen som helse- og omsorgssektoren yter 
tjenester i. Det er framkommet at deler av bygningsmasse ikke er hensiktsmessig sett opp mot dagens 
brukergrupper. Rapporten ble behandlet av kommunestyret i juni. 

Familiens hus 
Hovedfokuset er fortsatt på videreutvikling av modellen for Familiens hus for samordning, koordinering og 
styrking av forebyggende arbeid og tidlig innsats for barn, unge og deres familier. Hvordan tjenestene kan 
utfylle hverandre og gi de som trenger det hensiktsmessig hjelp så de kan ta i bruk egne ressurser, er 
vesentlig. 

Frisklivsarbeid 
Det er høy aktivitet i Frisklivssentralen med tilbud både til voksne og barn. Det viktig at kommunen fortsatt 
satser på lærings- og mestringstilbud. Det bidrar til at folk mestrer eget liv og opplever både 
mestringsfølelse, selvstendighet og livskvalitet. 

Frivilligsentralen 

Det jobbes med forberedelser til frivilligbørs den 11. oktober på UiA. Vi er med i prosjektet InforCare 
sammen med UiA og andre kommuner. I dette prosjektet jobbes det blant annet med en digital plattform 
for koordinering av aktivitet og frivillighet i kommunen. Kommunen har søkt fylkesmannen om tilskudd til 
frivilligbørs, men har ikke fått slikt tilskudd. Kommunen har avsatt midler til gjennomføring av frivilligbørs. 
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Omstilling 2018-2019 

Det jobbes med mange prosjekter i sektoren. Disse er viktig for utvikling av sektoren. Nedenfor følger en 
oversikt over disse: 

 

  

Mål 

Mål Beskrivelse Status 

Sykefravær lavere enn 8 % Sektoren har nå et sykefravær på 8,71 %. Det satses på 
systematisk og tett oppfølging av sykemeldte. 

 

Grimstad skal være en foregangskommune innen 
velferdsteknologi 

Det er et tett samarbeid med de andre kommunene på 
Agder om velferdsteknologi, og i 2017 ble det gjennomført 
en felles anskaffelse for trygghets- og varslingsteknologi. 
Kommunen skifter nå ut signalanlegg i sykehjemmene og 
tar i bruk ny teknologi i hjemmetjenesten i stor skala. 
Kommunen er med videre i nasjonalt velferdsteknologi. 
Målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av 
tjenestene innen 2020. Følgeforskning, prosjekter og 
samarbeid med UiA gå som planlagt 

 

Bærekraftig økonomi Det er et merforbruk i sektoren. Alle enhetene er pålagt å 
nøye vurdere alle innleie av vikarer og ekstrahjelp, men 
innenfor grensen av nødvendig helsehjelp. Det vurderes 
også fortløpende hvorvidt driften ved 
heldøgnsomsorgsboligene er hensiktsmessig sett opp mot 
dagens brukergrupper. Sektoren vurderer kontinuerlig om 
kjøp av tjenester kan tas over i kommunal drift. Ett kjøp er 
tatt over i kommunal drift i år. 

 

Funksjonelle bygg i helse- og omsorgssektoren Det er lagt frem en sluttrapport for 
eiendomsmasseprosjektet. Den ble behandlet politisk i 
juni. Det er behov for ombygginger og nybygg. 

 

God kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene Det er søkt om kompetansemidler og gjennomføres jevnlig 
kompetansehevende tiltak innenfor mange områder. 
Sektoren kjører en stor prosjektportefølje, hvor blant annet 
kompetanse opp mot velferdsteknolog og heltid er viktige 
delprosjekt. 

 

 



Grimstad kommune - tertialrapport 2. tertial 2018 36 

Samfunns- og miljøsektoren 

Økonomitall og personaldata 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

Netto 
lønnsutgifter  

56 570 62 333 59 789 -2 544 

Andre 
driftsutgifter  

49 645 58 235 45 386 -12 849 

Driftsinntekter  -47 867 -47 176 -30 838 16 338 

NETTO  58 348 73 392 74 337 945 

 

Faste årsverk 01.01.2018 31.8.2018 Endring 

Årsverk 117,4 119,5 2,1 

 

Midlertidige årsverk 01.01.2018 31.08.2018 Endring 

Årsverk 12,1 15,9 3,8 

 

Måleindikator Fraværs% snitt Fraværs% snitt 2017 Endring 

Korttid 1,71 % 1,84 % -0,13 % 

Langtid 3,7 % 4,58 % -0,88 % 

Sum fravær 5,4 % 6,4 % -1 % 

 

Innledning 

Sektoren har et bredt sammensatt ansvarsområde, med svært ulike enheter og mange ulike typer 
oppgaver; plan, miljø, landbruk, byggesak, oppmåling, kommunalteknikk, bygg- og eiendomstjenesten, 
brann og feiing, folkehelse og sykkelby. Det har innenfor alle områder vært stor aktivitet med høyt 
arbeidspress, og for noen områder har det vært utfordrende å behandle saker i ønskelig tempo. Flere av 
enhetene er preget av mange nyansatte og jobber godt med opplæring av nyansatte, samt å innarbeide 
gode rutiner og god samhandling mellom enhetene. Oppmålingsområdet har hatt full utskiftning av 
ansatte, men er fulltallige per 15. september. Enheten har nå fokus på å bygge opp igjen en ny enhet 
med nye rutiner og arbeidsmetoder tilpasset sektorens øvrige drift. 

Sektoren har mange engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Sektoren preges jevnt over av 
arbeidsglede og faglig stolthet og trivsel. 

Innsparingskravet på 0,5 % ligger foreløpig på fellesområdet for sektoren, men vil fordeles ut til 
tjenesteenhetene utover i året. 

I 2. tertial 2018 melder sektoren om et mindreforbruk på kr. 945 000. Det er noe variasjon mellom 
enhetene, dette framkommer i enhetenes rapport. 

Flere av sektorens enheter er i gang med kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Resultat og aktivitet 

Byutvikling 

Byhaven er under opparbeidelse og ventes ferdigstilt i løpet av året. Det er for tiden stor byggeaktivitet i 
parken. Byhaven og det nye biblioteket er store og viktige prosjekter for Grimstad, og vil ha stor betydning 
for en god byutvikling. 

Arbeidet med torg- og gatebruksplan for det historiske bysentrum går mot en sluttbehandling i oktober. 
Det er avholdt mange innspillsmøter, og på bakgrunn av disse er det utarbeidet et planforslag som har 
vært på høring. Det har kommet mange høringsuttalelser som er grundig bearbeidet. 
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Miljø og klimaarbeid 

I 2. tertial er flere enheter resertifisert innenfor Miljøfyrtårnordningen. Resertifiseringen skjer ved bruk av 
ekstern sertifisør. 

Forskrift om åpen brenning av avfall er utarbeidet og vedtatt. 

Etter tilsyn om håndtering av forsøplingssaker er det utarbeidet rutine for håndtering av forsøplingssaker. 
Rutinen er iverksatt. 

Revisjon av klima- og energiplanen igangsettes inneværende år. 

Byggesaksenheten 

Enhetens arbeidsmengde avhenger av aktiviteten i byggenæringen i kommunen. Antallet innkomne saker 
og deres kompleksitet er med på å påvirke arbeidssituasjonen. 

Enheten merker fortsatt at det har vært flere utskiftninger og endringer i bemanning i 2017 og 
begynnelsen av 2018. 

Utenom de tiltakene som behandles etter plan- og bygningsloven, behandler også enheten separate 
utslippstillatelser etter forurensingsforskriften. Videre er avdelingen ansvarlig for gjennomføring av tilsyn 
og ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven, føring av matrikkelens B-del i henhold til 
matrikkelloven, føring av nye bygg i tiltaksbasen (kartdatabasen), betjening av besøkskunder på 
byggesakstorget tre dager i uken, samt besvarelse av henvendelser fra meglere gjennom svartjenesten 
Infoland. 

Ut ifra det økonomiske resultatet kan en se at enheten har hatt en god produksjon og hentet inn gebyrer 
noe over budsjett, og således kommet i økonomisk balanse, noe foran budsjett. 

Byggesaksenheten har hatt stort fokus på føring av matrikkel i denne perioden, og er nå ajour med føring 
av bygningsdelen av matrikkelen. 

Oppmålingsenheten 

Målet om å holde lovens tidsfrist på 16 uker for oppmåling av saker oppnås i all hovedsak, med noen 
unntak. På grunn av full utskiftning av ansatte i enheten ved årsskiftet har noen saker tatt noe lenger tid. 
Dette taper enheten inntekter på. Oppmålingsenheten bygges opp som en ny enhet med nye rutiner og 
prosedyrer som i større grad enn tidligere er tilpasset kommunens øvrige drift. Enheten har i perioden 
hatt to ansatte, men er fulltallige per 15. september. Full bemanning vil gi mulighet for at alle saker 
behandles innenfor fristene. 

Det både har vært og er utfordrende å samtidig holde daglig drift, først med en leder på plass så etter 
hvert med en nye medarbeider, samtidig med innføring av systemer og rutiner. 

Enheten har prioritert å få ferdig saker. Dette har ført til et stort etterslep i fakturering. Enheten har nå 
fokus på også å fakturere for de utførte tjenestene. Enheten benytter nå kommunens sak/arkivsystem i 
sin saksbehandling og er innenfor lovlig saks-/arkivhandtering. Rutinene er også endret for at arbeidet 
skal være tilpasset matrikkelloven. 

Plan-, miljø- og landbruksenheten 

Det er for tiden høy aktivitet i enheten innenfor alle fagområder. Enheten opplever stor pågang av private 
reguleringsplaner til behandling, samtidig som det brukes mye ressurser på overordnet planlegging. 
Behandling av torg- og gatebruksplanen er i sluttfasen, samtidig som det er full trykk i kommunedelplan 
for sentrum, revisjon av kommuneplanens arealdel samt det interkommunale plansamarbeidet for E18. 
Dette setter planavdelingen på enheten under press rent ressursmessig, men er samtidig faglig 
interessante oppgaver. Landbruksavdelingen har flere henvendelser i forbindelse med tørkeperioden som 
preget sommeren. I forbindelse med behandling av avlingsskadeerstatning er det ventet at dette vil 
fortsette utover høsten. Sykefraværet er inne i en positiv utvikling og er redusert betydelig. 

Brann- og feiertjenesten 

Perioden har vært preget av den ekstreme skogbrannfaren. Mange små branntilløp ble slukket raskt og 
det hindret at det utviklet seg til større skogbranner. Ved en større brann i Birkenes på grensen til 
Grimstad, bistod brannvesenet med materiell og personell. Utgiftene beløper seg til kroner 340 000, dette 
søker vi om refusjon for. Det vil hele tiden være naturlige svingninger i antall utrykninger og oppdrag. 
Trenden lokalt er den samme som nasjonalt, at brannvesenet rykker ut til færre branner, men flere 
hjelpeoppdrag til helse og ambulansetjenesten. 

Brann- og feiertjenesten har et merforbruk på kroner 661 000. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til 
personell og nødvendig materiell i forbindelse skogbrannfaren. Økte inntekter har sammenheng med 
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overføring av midler fra Riksantikvaren i forbindelse med montering og innkjøp av varmekamera for 
overvåkning av sentrum. Videre er det kjøpt inn røykvarslere og komfyrvakter som også senere blir 
refundert fra Gjensidigestiftelsen - Det store brannløftet. 

Beredskapsavdelingen har hele tiden krav til innsatstid og minimumsbemanning. I tillegg kommer mange 
krav til opplæring, trening, øvelse og vedlikeholdskrav på materiell og kompetanse. Aktivitetsdata viser 
tilnærmet det samme som tilsvarende periode i fjor. 

Kommunaltekniske tjenester 

Lønn har et merforbruk på kr. 956 000, som skyldes en hard snøvinter med mye bruk av overtid for de 
kommunalt ansatte. I tillegg blir park inkludert Dømmesmoen belastet med mye ekstrahjelp i 
sommermånedene. 

For andre utgifter er det et merforbruk på kr. 1 489 000. Dette ligger i hovedsak på brøyting med private 
entreprenører og gatelys. 

Det er 4 039 000 i merinntekter. Hovedårsakene er at det er ført kr. 2,2 mill. i momskompensasjon som 
ikke er budsjettert. I tillegg er noe fakturert for hele året. 

Sykefraværet (4,84 %) har en liten økning forhold til samme periode i fjor, men er likevel forholdsvis lavt. 
De tre siste månedene har sykefraværet vært 1,81 % i snitt. 

På vegsiden var vinteren 2018 preget av mye snø, noe som også medførte store brøyteutgifter. 
Brøytingen er fordelt ca. 50/50 mellom private brøyteentreprenører og brøyting meg egne ansatte. Det 
har i sommer vært lyst ut nytt brøyteanbud for de neste fire årene, og nye kontrakter er tildelt. 

Feiing av gater og plasser ble utført noe etter skjema i vår. Dette fordi det har vært tekniske problemer 
med feiebilen, slik at den var ute av drift en periode. For 2018 ble det bevilget 3,5 mill. til ny feiebil. Denne 
ble levert i løpet av juni. Dette er en mye mer driftssikker og bedre feiebil, som bl.a. også tar svevestøv 
fra gatene. 

Det er stort fokus på veier for tiden, bl.a. ved at det er bevilget mye midler til veier i forbindelse med 
behandlingen av regnskapet for 2017. Her er arbeidene med Killegårdsveien og indre del av Inntjoreveien 
kommet godt i gang. 

I forbindelse med ny Grefstadvei, arbeides det med en ekspropriasjonsprosess, fordi ikke alle 
grunneierne vil avgi grunn frivillig. 

Det er store problemer med driften av bomsystemene i Arresten, noe som også medfører store 
ekstrautgifter. Firmaet som har levert anlegget leverer heller ikke tilfredsstillende service. Det er fremlagt 
en sak til politisk behandling, hvor det ble vurdert om bommene skulle beholdes eller erstattes med 
ordinære automater, slik det var når Arresten ble åpnet. Det ble vedtatt at nåværende ordning skal 
beholdes. Parkering har et mindreforbruk på i underkant av 0,5 mill. Dette skyldes økte inntekter bl.a. 
p.g.a. sommeren. Mindreforbruket vil sannsynligvis ble redusert utover høsten. 

På Levermyr er det fremdeles ingen avklaring ang. flomlys. Fylkesmannen har omgjort kommunens 
vedtak i saken. Ny politisk sak kommer til behandling i løpet av høsten. Det oppsto høsten 2017 
ujevnheter på det nye kunstgresset i forbindelse med brøyting. Det er ikke endelig avklart årsak og 
hvordan problemet skal løses. Undervarme ble lagt på stadion i sommer. Samtidig ble naturgresset 
skiftet. 

Arbeidene i Byhaven pågår for fullt, og storpartene av arbeidet vil være utført i løpet av desember. 
Servicebygg og pumpestasjon blir ikke ferdig innen utgangen av året. 

  

Bygg- og eiendomstjenesten 

Bygg- og eiendomstjenestens hoveddrift er forvaltning, drift, vedlikehold, renhold, og utvikling av 
kommunal bygningsmasse. Enheten har totalt 67 årsverk, med et totalt lønnsbudsjett på 39,9 mill. 

Bygg- og eiendomstjenesten jobber med kontinuerlig forbedring på hele enheten. 

På utbygningssiden gjennomføres investeringene etter de rammer som er satt for 2018, utover dette 
henviser vi til de enkelte prosjektene i prosjektrapportene til 2. tertial. 

Drift vaktmestere har et merforbruk på lønn og driftsutgifter. Driften av kommunale bygg har fått noen 
uforutsette hendelser. Det er avdekket noen kostnader i Arresten parkeringshus når det gjelder sikring av 
fjellmassene. Den største kostnaden for drift er de økte kostnadene til strøm. Kostnadene på både 
effektleddet, nettleien og kilowattprisen har økt betydelig. Det er laget et eget dokument som viser disse 
økningene og forventede prisøkninger i 2019. Bruken av vaktordningen (24/7) er høyere enn forventet for 
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2018, mye av dette skyldes en økning av utrykninger til leiligheter uten bemanning der vi må tilkalle 
ekstra bemanning i grunnet HMS-retningslinjer. 

Driften av Grimstad svømmehall har vært normal i 2018. Det er utført ett utvidet livredningskurs for de 
ansatte badevaktene. Det tekniske anlegget i svømmehallen er gammelt, og dette medfører fortsatt korte 
driftsstanser. Det ligger en feilbudsjettering på lønnskostnader, men dette blir justert i 2019. 

Vedlikehold har et lite merforbruk på ansvarene vedlikehold og Dømmesmoen. Vedlikehold har hatt en 
hektisk sommer og benyttet finværet til å male bygg utvendig. Det har vært engasjert seks sommerhjelper 
samt tre fra NAV, en i språkpraksis og to via Jobbsentralen. Sammen med håndverkere har de malt store 
bygg som Bergetun, et bygg på Kirkenga, Ebbelsgate 3, samt tre småhus. I tillegg er det malt inne på 
skolebygg. På Dømmesmoen har vedlikehold hatt et godt samarbeid med Jobbsentralen som har 
engasjert enslige mindreårige flyktninger. Det er blitt malt tre bygg og vasket 5 bygg. I tillegg er det malt 
innvendig på Aktivitetshuset og kontorlokale til Jobbsentralen. Ansvaret Dømmesmoen bygg har kostet 
materialer mens lønnsutgifter er dekket av Jobbsentralen. Samarbeidet med Jobbsentralen ønskes 
videreført også neste år og årene fremover. 

Eiendom har et lite merforbruk per 2. tertial, men ligger an til å gå i balanse ved årsslutt. Det er noen 
ekstra kostnader på regulering av Ekelunden som det er bevilget egne midler til. Det er stilt krav om 
større konsekvensutredninger enn tidligere antatt, hvilket gjør at kostnadene for regulering av Ekelunden 
vil bli høyrere enn tidligere estimert. Dette er det sendt inn som egen konsekvensjustering. På eiendom 
jobbes det med blant annet fremleggelse og oppfølging av flere politiske saker knyttet til industritomten og 
fremtidig bruk av denne, hvilket innebærer å se nærmere rundt ny brannstasjon hvor også politi og 
ambulanse kan bli en del av samt nytt helsesenter. Det har i perioden blant annet vært mye aktivitet og 
fokus rundt justering av festeavgift i Prestegårdsskogen, prosess med Opplysningsvesenets fond og 
fremfesterne. Dette arbeidet ser nå ut til å komme i mål. 

I 2. tertial mottok boligkontoret 18 søknader om kommunale boliger. Gjennom 1. og 2. tertial er det nå blitt 
behandlet 114 søknader om startlån og utbetalt til sammen 33,5 millioner til 27 personer. 25 personer har 
enten fått tilsagn, venter på overtakelse eller leter etter bolig, og denne gruppen utgjør 33,8 millioner 
kroner. Det ble i juni startet arbeid med å søke om ytterligere 30 millioner i ramme for startlån, slik at vi 
samlet har en ramme på 80 millioner i 2018. 

Forvaltningen har levert tilbakemeldinger med dokumentasjon fra alle branntilsyn utført i 1. og 2. kvartal. 
Det er også foretatt flere befaringer i forbindelse med etablering av dokumentasjon i tilbakemeldingene. 
Etablering av vedtekter for eierseksjonssameiet Sameiet Vikhallen er ferdig. Etterspørsel etter 
kommunale arealer er store. Tilfeldig utleie av kommunens idrettshaller er fortsatt stor. Det er gjennomført 
informasjonsmøter med alle brukerne i alle våre idrettshaller. 

Renhold drifter per 2. tertial i henhold til budsjett. Drift renhold er i gang med kontinuerlig forbedring og 
holder på i den forbindelse med å effektivisere driften. Dvs. at alle våre medarbeidere skal ha lik 
arbeidsmengde i forhold til hvor stor stilling de har. Noen vil få større areal å gjøre rent enn hva de har i 
dag, og noen vil få mindre areal å gjøre rent enn hva de har i dag. Poenget med denne effektiviseringen 
er å få «frigitt» en del timer som vi kan bruke til en ressursgruppe som vi setter inn på bygg vi ser trenger 
ekstra innsats i perioder, samt at vi skal bruke ressursgruppen som en «vikarpool» i stedet for å måtte ta 
inn vikarer/ekstra hjelp ved sykdom. På denne måten vil vi prøve å få ned kostnadene i avdelingen. Vi 
regner ikke med å få veldig stor virkning av dette innværende år, men har stor tro på at vi vil merke dette i 
årene som kommer.  

  

Vurderinger 

Byggesaksenheten 

Byggesaksenheten har mange dyktige medarbeidere som er opptatt av å jobbe med å øke kvaliteten, 
effektiviteten, samtidig som de leverer god service. Mengden av nye saker er stor, og enheten kan ikke 
påvirke omfanget av nye saker som kommer inn for behandling. Det har vært et stort fokus på å korte ned 
saksbehandlingstiden samtidig med å behandle innkomne saker raskt. Enheten har også prioritert 
ulovlighetsoppfølgning mer i denne perioden. 

Med tanke på at enheten er liten med kun syv ansatte, er hovedfokuset på å behandle innkomne saker. 
Enheten jobber med å forenkle saksbehandlingsprosesser for å frigjøre ressurser til mer 
ulovlighetsoppfølgning, tilsyn og utviklingsarbeid. 

Andre utfordringer som vi ser i enheten er tidsbruken til klagesaker og dispensasjonssaker. Enheten har 
et ønske om at klagesaker kan sendes direkte til fylkesmannen, istedenfor veien innom teknisk utvalg. 
Dette vil effektivisere saksbehandlingsprosessen, samt redusere tidsbruken som medgår til klagesaker. I 
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et lengre perspektiv vil antall dispensasjonssaker forhåpentligvis reduseres 

Oppmålingsenheten 

Hovedrisikoen i år er å klare og gi gode oppmålingstjenester innenfor de rammene som gjelder for 
enheten. Gebyrene er videreført på samme nivå som tidligere år. De avgåtte ansatte hadde en svært lang 
erfaring og var samkjørte gjennom over 40 års samarbeid. Det er utfordrende for en enhet hvor alle er 
ansatt siste år å komme raskt opp på samme effektivitetsnivå. 

I tillegg til løpende oppgaver ligger det en del eldre saker som må sluttføres. Dette er saker som ikke har 
blitt behandlet innen lovens frister, og enheten taper inntekter. 

Kartverket har varslet enheten om feil i fra de senere årene i omlag 60 saker som må rettes før 
kommunen får nytt kommunenummer fra 2020. Opprettingsarbeidet vil beslaglegge noe av enhetens 
kapasitet. 

Enheten er fulltallig med fire ansatte per 15. september. Det vil være behov for mye opplæring videre, 
særlig for de nye. Enheten vil nå fremover være fulltallige og jobber aktivt for å komme ajour i 
saksmengden. Enheten har bra oppmålingsutstyr 

 

Plan-, miljø- og landbruksenheten 

Enheten er i god drift og behandler et høyt antall saker i all hovedsak innenfor gitte frister. Med stor 
sakspågang, mye overordnede planarbeidet, samt involvering av mange utviklings/utbyggingsprosjekter 
til kommunalteknikk, er det til tider utfordrende å disponere enhetens ressurser slik at alle saksområder 
får tilfredsstillende kapasitet. 

Enheten fikk i løpet av 2017 midlertidig økt bemanningen med én arealplanlegger. Denne stillingen skulle 
vurderes på nytt i forbindelse med ventet naturlig avgang (pensjon). Vedkommende gikk av med pensjon 
før sommeren og er per tertialavslutning ikke erstattet. Denne stillingen bør vurderes etablert på fast 
basis da aktiviteten er, og ventet til å bli, fortsatt stor. 

Den store aktiviteten og de spennende oppgavene enheten har ansvar for gir gode muligheter for faglig 
utvikling og en givende arbeidsdag for den enkelte medarbeider. 

Brann- og feiertjenesten 

I beredskapsavdelingen har flere internevalueringer påvist sårbarheten med dagens vaktordning hvor 
bare en av to deltidsansatte rykker direkte ut til ulykkesstedet. Det er i årets budsjettet lagt inn noe økning 
av beredskapen i enkelte utsatte perioder og det arbeides med å gjøre dette på helhetlig basis. Det betyr 
at gjennom sommeren og utover høsten økes det med en deltidsansatt for å sikre en forsvarlig 
beredskap. 

Det har vært en gledelig nedgang i sykefraværet og det har sammenheng med langtidssykemeldte som 
er tilbake i arbeid. 

Enheten driver godt både innen det brannforebyggende arbeidet og med kompetanseoppbygging 
gjennom kurs og øvelser. Forebyggende avdeling har etablert tverrsektorielt samarbeid for å målrette 
innsatsen mot og ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. 

De største belastningene på posten andre driftsutgifter er gjennomført. Her kan nevnes avgift til 110-
sentralen på Stoa, avgift til IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensning) og dykkeberedskap i Østre 
Agder samarbeidet. Dette utgjør 1,2 millioner kroner. Det vil derfor være realistisk å hente inn 
mesteparten av den negative balansen og ende opp med et merforbruk på ca. 100 - 150 000 kroner. 

Kommunaltekniske tjenester 

Etter at snøen forsvant har det vært et stort fokus for å rydde opp etter vinteren med bl.a. feiing og 
grusing på veisiden. Parkvesenet har også hatt en svært hektisk periode. Sommerhjelpene kommer i juni 
måned men det hadde vært gunstig å få noen av dem inn tidligere. De fleste er imidlertid skolelever og 
kommer ikke før skolen slutter. 

Hjelp til arrangementer tar mye ressurser fra enheten på våren og sommeren. Dette går ut over driften 
både på vei og parkvesenet. 

Det er nå et mindreforbruk på enheten, men dette vil være i balanse i regnskapet ved årets slutt, forutsatt 
at det ikke kommer store snømengder før nyttår. 

Bygg- og eiendomstjenesten 

Bygg- og eiendomstjenesten har fokus på kvalitetsforbedring på hele enheten, der vi går gjennom rutiner, 
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kvalitet, ansvar og roller for hver enkelt og skal følge opp formannskapsvedtak sak 2016/967-1 
effektivisering. Rådmannen skal ha fokus på løpende effektiviseringsarbeid i bygg- og 
eiendomsforvaltningen. Ved ytterligere effektivisering av tjenesten er målsettingen at 
effektiviseringsgevinsten overføres til vedlikehold av kommunens bygningsmasse for å redusere 
kommunens vedlikeholdsetterslep. Videre har enheten satt i gang arbeid med kontinuerlig forbedring på 
alle områder. Dette arbeidet har et toårig perspektiv, hvor målet er en bedret ressursutnyttelse. Det 
jobbes godt på de forskjellige fagområdene som forvaltning, drift, vedlikehold, renhold, eiendom, 
boligkontoret og i prosjektgruppa. Enheten samarbeider godt med øvrige enheter og eksterne brukere. 

Enheten samlet sett har et merforbruk på - 0,6 mill., men har som mål å gå i balanse ved årets slutt. 

  

Mål 

Mål Beskrivelse Status 

Ha medarbeidere som er faglig oppdatert og har 
kompetanse til å utføre de oppgaver som til enhver tid 
påhviler enheten. 

Sektoren har hatt flere nyansatte ved noen enheter som 
har ført til en oppdatering og fornying av kompetansen. 

 

Sette byutvikling på den offentlige dagsorden Sektoren jobber både gjennom pågående planarbeid, 
prosjektutvikling og konkrete byggeprosjekter med å 
synliggjøre byutviklingen. Videre deltar sektorens 
medarbeidere i den offentlige debatten med deltagelse 
og innlegg på fagsamlinger og lignende. 

 

Ingen klagesaker i 2018. Dette målet er ikke oppfylt. det er klager i mange saker.  

Økt bruk av sykkel Vi har ikke tall for å måle sykkeltrafikken nå. Til høsten 
kommer tallene fra ny kartlegging. 

 

Publikumsvennlig og oppdatert hjemmeside for 
oppmålingstjenestene. 

Det er kun gjort mindre endringer på hjemmesiden i 
denne perioden 

 

Videreutvikle vedtatte eiendomsstrategi Det jobbes aktivt med eiendomsstrategien både når det 
gjelder utvikling av Industritomten, Helsehus, 
kommunale boliger og annen eiendomsmasse. 

 

Ferdigstille internkontrollsystem for byggesaksenheten Arbeidet pågår. Oppdatert internkontrollsystem inngår i 
tilbakemeldingen til kontrollutvalget etter gjennomført 
forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen 

 

Tilrettelegge for selvbetjente elektronisk løsninger for 
innbyggere og næringslivet. 

Levering av meglerinformasjon er automatisert på alle 
områder unntatt byggesak. Her er det historiske 
arkivet/digitaliseringen for dårlig til at uthenting av 
informasjon kan skje automatisk. 
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Selvfinansierende tjenester 

Økonomitall og personaldata 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

Netto 
lønnsutgifter  

10 807 11 296 9 231 -2 065 

Andre 
driftsutgifter  

52 556 49 185 53 745 4 560 

Driftsinntekter  -60 495 -58 983 -59 698 -715 

NETTO  2 868 1 498 3 278 1 780 

 

Faste årsverk 01.01.2018 31.8.2018 Endring 

Årsverk 22,2 22,6 0,4 

 

Midlertidige årsverk 01.01.2018 31.08.2018 Endring 

Årsverk 2,7 2,7 0 

 

Måleindikator Fraværs% snitt Fraværs% snitt 2017 Endring 

Korttid 1,69 % 0,99 % 0,7 % 

Langtid 2,26 % 4,66 % -2,4 % 

Sum fravær 3,95 % 5,65 % -1,7 % 

Innledning 

Feiervesen 

Tertialet har ikke vært preget av noen store overraskelser. Tjenesten når sine mål og utfører sine 
oppgaver på en god måte. Arbeidsområdet har blitt utvidet, da fritidsboliger (ca. 1400 hytter) er inntatt 
som en del av porteføljen vi skal håndtere, se egen kommunestyresak i 2017. Vi startet dette arbeidet i 
sommer, og har fått noe erfaringsdata for denne bebyggelsen. I løpet av sommermånedene feide vi og 
gikk tilsyn i 120 fritidsboliger. Det var noe mangelfull respons på SMS-varsel, men en flott sommer og det 
at mange brukte fritidsboligene sine medførte høy treffprosent likevel. 

Revisjon av fagsystemet på avdelingen er nå fullført, og systemet er satt i drift. Den gamle versjonen blir 
opprettholdt ut september måned. Varslingen av avtaler er nå endret fra papirlapper i postkassen til 
elektronisk via SMS. 

Vann, avløp og renovasjon 

Driften av vann og avløp går som normalt. Men kapasiteten på renseanlegget på Groos er sprengt, slik at 
det må arbeides med avvanning av slam også i helgene. I tillegg bør en del av utstyret skiftes ut, jfr. 
nedenstående redegjørelse ang. datautstyr hvor man ikke får reservedeler. 

Andre store prosjekter som planlegges og skal settes i gang i løpet av året, er vann/kloakk på Hesnes og 
ny oppdimensjonert vannledning fra Rosholt til Egra. 

Den ekstraordinært tørre sommeren har medført store utfordringer i forhold til vanning og 
leveringskapasitet på vann. 

Resultat og aktivitet 

Feiervesen 

Tjenesten driver kostnadseffektivt og driften er positiv. Det er et mindre merforbruk på lønn, men samtidig 
økte inntekter. Totalt er det en positiv balanse kroner på 238 000. Dette skyldes i all hovedsak økt fokus 
på å få ned antallet «gratispassasjerer». Anslagsvis dreier dette seg om 200 abonnenter, og disse vil bli 
etterfakturert for tre år tilbake. Det har vært et prioritert område å samkjøre faktiske tjenester mot 
gebyrsystemet. 
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Når det gjelder større kostnader har implementering av revidert fagsystem generert en økt utgift, både i 
form av engangssum, men også økte driftskostnader når det gjelder helpdeskfunksjoner, lisenser, SMS-
varsling osv. 

Implementeringen av fritidsbebyggelse er påbegynt som en vanlig del av våre oppgaver i dette tertialet. 

Fagsystemet virker og er i full drift. I tillegg er det nytt at alle avtaler nå blir arkivført i Public 360. Denne 
integrasjonen var noe mer arbeidskrevende enn tiltenkt, men fungerer nå. 

Avdelingen har lavt sykefravær, og det arbeides systematisk med variasjon innenfor de mulighetene som 
finnes. 

Vann, avløp og renovasjon 

Merforbruket på lønn er jevnt fordelt på vann og avløp. 

Andre driftsutgifter: Ca. 1 mill. er ikke fakturert fra Arendal kommune for levering av kloakk til Saulekilen 
renseanlegg. Det resterende mindreforbruket er fordelt på vann og avløp. 

Inntekter: Avløp har ca. 2,5 mill. i merinntekter, mens vann har ca. 2.5 mill. i mindreinntekter. 
Mindreinntekter totalt ligger i hovedsak på renovasjon. 

Sykefraværet er på 4,96 %. Dette er en liten nedgang i forhold til 2017. 

Når det gjelder nytt kloakkrenseanlegg, så er det avklart at det ikke blir noe samarbeid med Lillesand 
kommune. Årsaken til dette er at kostnadene for Lillesand med denne løsningen, blir for store i forhold til 
å løse dette i egen kommune. Det arbeides med en påslippsavtale for Smaken av Grimstad. Denne vil 
avklare om bedriften vil beholde sitt lokale renseanlegg på permanent basis. Det er nå 10 mål igjen av 
tomten i Østerhus industriområde, etter at 10 mål ble solgt til Skalleberg for utvidelse av eksisterende 
virksomhet. De resterende 10 mål er muligens tilstrekkelig til nytt renseanlegg. En evt. utvidelse ut over 
10 mål må tas av friområdet. Kommunestyret behandlet igjen saken om renseanlegg 18.06.18. Det ble da 
vedtatt at det skal utredes muligheter for å bygge renseanlegg i fjell, primært i nærheten av eksisterende 
renseanlegg. 

På renseanlegget på Groos er det ikke lenger mulighet til å få reservedeler til PLSene. PLS står for 
Programmerbar Logisk Styring, og er en datamaskin som brukes for å automatisere oppgaver. Dersom vi 
får havari på disse, stopper anlegget og kloakken vil gå urenset ut i Groosefjorden. Det tar 13 uker (1/4 
år) fra bestilling til nytt PLS-anlegg er driftsklart. Kostnadene er ca. 1,1 mill. Et nytt renseanlegg vil 
sannsynligvis ikke være driftsklart før om ca. fem år etter at plassering er vedtatt. Det er umulig å vite om 
vi får problemer med PLS-ene de neste fem årene. På bakgrunn av ovennevnte er nye PLS-er bestilt. 

Arbeidet med oppdimensjonering av den nye vannledning fra Egra til Killegård er ferdig. Planlegging av 
ny oppdimensjonert vannledning fra Rosholt vannbehandlingsanlegg til Egra pågår. Anlegget skal 
ferdigstilles i 2019. 

For vann- og avløpsanlegg på Hesnes, er storparten av planene ferdig. Anbudsdokumenter må 
utarbeides før arbeidene sendes ut på anbud. Saken var oppe til ny politisk behandling i juni, hvor det 
bl.a. ble redegjort nærmere for hvordan fremtidig utbygging av Hesnesområdet skal løses i forhold til 
anlegget som nå er planlagt. 

Det har vært en uvanlig tørr sommer, noe som har medført store utfordringer med å levere nok vann. Det 
er vannbehandlingsanlegget som er flaskehalsen i vannforsyningen. Men ingen kommuner dimensjonerer 
et vannbehandlingsanlegg for å håndtere slike situasjoner. Det ble på våren innført vanlige restriksjoner 
på jordbruks- og hagevanning. Ut på sommeren viste det seg at dette ikke var tilstrekkelig. Det ble da 
innført ytterligere restriksjoner på hagevanning, til kun å gjelde vanning med håndholdt slange. Kontroller 
og avlesning av kommunale hovedvannmålere viser at det er mange som ikke overholder restriksjonene. 
Dersom alle hadde forholdt seg til de vanlige restriksjonene, hadde det sannsynligvis ikke vært nødvendig 
å stramme inn på restriksjonene til hagevanning. 

  

Vurderinger 

Feiervesen 

Feiertjenesten har i flere år hatt som mål å få et bedre fagsystem for håndtering av aktivitet og hendelser 
ute i felt. Ønsket var å gjøre hverdagen mere effektiv, få orden på arkivverdige dokumenter i kommunens 
sak-/arkivsystem, håndtere varsling av fritidsbebyggelse, samt bedre samhandling med gebyrsystemet. 
Prosjektet har vært vellykket og det forventes at dette blir et vesentlig kvalitetsløft for innbyggerne, både 
hva gjelder drift og sporbarhet i arkiver. 
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Avdelingen har en lærling som nå har gjennomført alle obligatoriske kurs, og svenneprøven står for tur i 
slutten av oktober. Det tas sikte på å videreføre opplæring av lærlinger, og flere har allerede meldt 
interesse. 

Tjenestens oppgaver innen brannforebygging fremstår som mer og mer viktig. Dette fordi vi vet at 
mennesker som omkommer i brann gjør dette hjemme og ofte tilhører en risikogruppe. Det at tjenesten er 
kompetent og rådgivende/veiledende ovenfor denne gruppen når de treffer dem i eget hjem, er svært 
sentralt og noe avdelingen har stort fokus på. 

Vann, avløp og renovasjon 

Det er nå viktig å få en avgjørelse på hvor det nye renseanlegget skal ligge, slik at det kan settes i gang 
prosjektering av anlegget. Det er imidlertid ikke avklart med Smaken av Grimstad om det midlertidige 
anlegget ved bedriften skal være permanent. Prosjektering kan ikke settes i gang før dette er avklart. 
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Fellesområdet 

Økonomitall 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

Netto 
lønnsutgifter  

6 845 7 143 7 489 346 

Andre 
driftsutgifter  

31 305 29 303 27 683 -1 620 

Driftsinntekter  -6 243 -1 557 -1 022 535 

NETTO  31 907 34 889 34 149 -739 

 

Faste årsverk 01.01.2018 31.8.2018 Endring 

Årsverk    

 

Midlertidige årsverk 01.01.2018 31.08.2018 Endring 

Årsverk 18,6 21 2,4 

 

Måleindikator Fraværs% snitt Fraværs% snitt 2017 Endring 

Korttid 3,78 % 4,75 % -0,97 % 

Langtid 5,3 % 11,8 % -6,5 % 

Sum fravær 9,08 % 16,53 % -7,44 % 

Innledning 

Fellesområdet inneholder områder og poster som er felles for hele kommunen, og som ikke klart kan 
henføres til noen spesiell sektor eller tjenesteenhet. Her legges det kostnader som gjelder alle enheter i 
kommunen, der ansvar for kostnaden ikke direkte kan henføres til en enhet. I Grimstad kommune gjelder 
dette forsikringspremier, felles IKT-kostnader, politikere, interkommunalt samarbeid for revisjon og 
kontrollutvalg og reformlærlinger. 

Budsjettet for fellesområdet er i hovedsak basert på en videreføring av dagens aktivitetsnivå og tidligere 
vedtatt handlingsprogram 

Vurderinger 

Fellesområdet: Har et merforbruk på kr. 559 000. Samlet sett forventes det for 2018 at fellesområdet vil 
gå i balanse ved årets slutt. 

Politikere: Har et mindreforbruk på kr. 170 000. Det forventes balanse ved årets slutt. 

Felles IKT: Endret fra nyttår selskapsform fra IKS til §27-samarbeid. Det forventes at felles IKT går i 
balanse, selv om området etter 2. tertial har et merforbruk på kr. 657 000. 

Kontrollutvalget: Kostnader til e-postgransking vedrørende innkjøpssaken (kr. 257 000) har medført et 
merforbruk på kontrollutvalgets budsjettområde. Per 2. tertial er merforbruket kr. 103 000. Det forventes 
et merforbruk ved årets slutt. 

Lærlinger: Per 31.08.2018 er det 41 lærlinger (20,5 årsverk). Det er et kostnadsmessig mindreforbruk 
på kr. 409 000. Det forventes et mindreforbruk i budsjettet totalt for året. 

Oppsummert har hele kommunens fellesområde er merforbruk på kr. 741 000 per 2. tertial. Det forventes 
likevel tilnærmet balanse ved årets slutt, selv om sannsynligheten er størst for et lite merforbruk. 
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Kirke og trossamfunn 

Økonomitall 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

Netto 
lønnsutgifter  

0 0 0 0 

Andre 
driftsutgifter  

11 579 11 880 11 880 0 

Driftsinntekter  0 0 0 0 

NETTO  11 579 11 880 11 880 0 

Innledning 

Området kirke og trossamfunn består av de driftstilskuddene som gis til Grimstad kirkelige fellesråd (Den 
norske kirke) og de tilskudd som gis til andre trossamfunn. Andre trossamfunn har etter gjeldende lovverk 
krav på samme tilskudd per medlem som det Den norske kirke mottar per medlem. I 2017 var tilskuddet 
per medlem kr. 791. Tilskudd til kirkegårder, gravlunder og krematorier skal ikke være med i grunnlaget 
for tilskuddsberegning per medlem. 

Resultat og aktivitet 

Kommunestyret har for 2018 bevilget totalt kr. 15,840 mill. i driftstilskudd til Den norske kirke. Per 2. tertial 
er 3/4 deler av beløpet utbetalt (kr. 11,880 mill.). Årsbudsjettet er periodisert med en firedel til utbetaling i 
starten av hvert kvartal. Det er derfor ikke avvik i forhold til budsjett. Når det gjelder andre trossamfunn, 
så er dette budsjettert med kr. 3,078 mill. for hele året. Dette er i realiteten en anslagspost. Hvor mye som 
blir utbetalt vil være avhengig av satsen per medlem og antall medlemmer i de ulike trossamfunnene. Det 
er staten v/Brønnøysundregistrene som registrerer og godkjenner medlemslistene fra trossamfunnene. 
Oversiktene med antall medlemmer sendes deretter til kommunene, slik at kommunene bruker disse for 
videre utbetaling av kommunalt tilskudd. Listene fra staten for 2018 kommer på høsten, hvor også 
budsjettposten for dette er periodisert. Totalt for området kirke og trossamfunn er det derfor ikke avvik per 
2. tertial. 
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Finansområde 

Økonomitall 

Beskrivelse 
Regnskap 2017 

August 
Regnskap 2018 

August 
Budsjett 2018 

August 
Avvik August 

Netto 
lønnsutgifter  

0 0 0 0 

Andre 
driftsutgifter  

160 755 116 064 148 004 31 940 

Driftsinntekter  -924 791 -978 206 -997 420 -19 214 

NETTO  -764 036 -862 142 -849 416 12 726 

Innledning 

Kommunens finansområde består i hovedsak av frie inntekter (skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning 
skatt), netto finanskostnader (renteutgifter, renteinntekter, kompensasjonstilskudd fra Husbanken til 
tidligere investeringer innen skole, sykehjemsplasser, omsorgsboliger og kirkebygg, avdrag og utbytte fra 
Agder Energi), eiendomsskatt, pensjons-/lønnskostnader, og til sist enkelte mindre poster som 
bankgebyrer osv. I tillegg sluttregnskapsføres kommunens samlede årsresultat på finansområdet. 

Resultat og aktivitet 

Grimstad kommune har for perioden januar tom. august 2018 en skatteinngang (inntektsskatt og 
formueskatt for personer) på 409,6 mill. Dette utgjør kr. 17 793 pr. innbygger (innbyggertallet er 23.017 
per 1. januar 2018, som er datoen dette måles mot nasjonalt). Den akkumulerte skatteinngangen i 
Grimstad er 94,5 % av landsgjennomsnittet for kommunene for samme periode (8 mnd.). Etter 1. tertial (4 
mnd.) var skatteinngangen i Grimstad 98,2 % av landsgjennomsnittet. Skatteinngangen i Grimstad har 
derfor vært synkende gjennom sommeren, men den er fortsatt over budsjett. For hele 2018 er det 
budsjettert med 640,9 mill. i Grimstad. 

I Nasjonalbudsjettet for 2018 var skatteinngangen for alle landets kommuner budsjettert med en vekst på 
1,3 % fra 2017. I revidert nasjonalbudsjett nå i mai ble dette justert ned til 1,0 %. Dette er likevel bare 
anslag fra regjeringen. Skatteinngangen til og med 2. tertial viser en skattevekst på 3,3 % for alle 
kommunene samlet sett i forhold til tilsvarende periode i 2017. 

I henhold til periodisert budsjett for de frie inntektene (skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning skatt) har 
Grimstad merinntekter på 2,5 mill. etter 2. tertial. Det er spesielt viktig at den faktiske skatteinngangen for 
kommunene i landet (+3,3 %) fortsatt ligger vesentlig over revidert nasjonalbudsjett (+1,0 %). Dette har 
stor betydning for omfordelingen av skatteinntekter mellom landets kommuner (systemet med 
inntektsutjevning). 

Eiendomsskatten har en merinntekt på 4,7 mill. 3,9 mill. av dette skyldes en engangsinnbetaling fra Agder 
Energi knyttet til vannkrafteiendommer, og med kommunal tilbakefakturering til 2013. Dette er relativt 
komplekst, men i korte trekk er det slik at kommunen kan fakturere tilbake i tid etter variabler som 
fastsettes av NVE. Eiendomsskatten ligger ellers ca. kr. 100 000 over per måned i 2018. Dette har 
sammenheng med vekst/bygging av nye boliger i kommunen. 

Statlig integreringstilskudd for flyktninger er foreløpig 4,0 mill. over budsjett. Det forventes å være 
ca. dette nivået i 2018, men fra og med 2019 vil dette være synkende. 

Oppsummert har finansområdet totalt merinntekter-/mindreutgifter i forhold til periodisert budsjett på 
+ 12,7 mill. De viktigste postene av dette er: 

* Eiendomsskatt + 4,7 mill. 

* Statlig integreringstilskudd til flyktninger + 4,0 mill. 

* Frie inntekter + 2,5 mill. 

  

Vurderinger 

Det er spesielt utviklingen i skatteinngangen både i Grimstad og i landet som har betydning for resultatet 
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innenfor finansområdet. I 2017 var skatteinngangen i Grimstad 103,3 % av landsgjennomsnittet, så langt i 
år (2. tertial 2018) er den på 94,5 %. Totalt er det periodiserte budsjettet for frie inntekter 781,7 mill. kr. til 
og med 2. tertial, mens regnskapet utgjør 2,5 mill. kr. mer. Så selv om 2,5 mill. kr. kan virke som en 
betydelig sum, utgjør avviket kun + 0,3 %. Det må derfor vurderes som å være på budsjett, uten rom for 
justeringer opp. 

Med unntak av utviklingen av de frie inntektene resten av året, så vurderer rådmannen det slik at det er få 
usikkerhetsmomenter for de andre områdene/budsjettpostene på finansområdet. 
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