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1. INNLEDNING 

I henhold til kommuneloven §§ 23-1 og 23-2 skal kontrollutvalget på vegne av by-/kommunestyret 

føre løpende kontroll med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget skal herunder blant annet 

påse at: 

 det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har 

eierinteresser i 

 det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 

 vedtak som by-/kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp 

Forvaltningsrevisjon er et grunnleggende virkemiddel for å ivareta den kommunale egenkontrollen, og 

utgjør et viktig redskap for de folkevalgtes kontroll med den kommunale forvaltningen. 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, jf. 

koml. § 23-3. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter eller kommunestyrets vedtak og anerkjente 

prinsipper for eierstyring, jf. koml. § 23-4.  

Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og plan for 

eierskapskontroll minst én gang i løpet av valgperioden, og senest innen utgangen av året etter by-

/kommunestyret er konstituert. Planene skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, og skal sikre at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll regelmessig i alle kommuner.  

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor behovet er størst for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommende valgperiode. Analysen vil være veiledende for 

utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2020-2023.  

Dette dokumentet er resultatet av en overordnet analyse av kommunen, basert på risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. Vurderingene gir ikke detaljert informasjon om de ulike tjenesteområdene i 

kommunen. Dersom utvalgte sektorer peker seg ut med spesielle risikoforhold, vil disse utarbeides 

grundigere ved en eventuell bestilling fra kontrollutvalget om forvaltningsrevisjon på området.  

Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering er inndelt i to deler; del 1 om forvaltningsrevisjon og 

del 2 om eierskapskontroll. I del 1 om forvaltningsrevisjon vil revisjonen redegjøre for hovedfunnene 

fra den overordnede analysen som er gjennomført, gjennom de ulike kommunale tjenesteområdene. I 

del 2 om eierskapskontroll, vil det redegjøres for risiko- og vesentlighetsvurderinger knyttet til 

kommunens ulike eierskap.  
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Risiko- og 

vesentlighets- 

vurdering 

2.  METODISK GJENNOMFØRING 

Revisjonens analyse knyttet til risiko- og vesentlighetsvurderingene, bygger på informasjon fra en 

rekke ulike kilder. Det er anvendt både kvalitative og kvantitative tilnærminger for å gi et så bredt 

informasjonsgrunnlag som mulig for de vurderingene som er foretatt. Dette er gjort for å gjenspeile 

kompleksiteten i den kommunale virksomheten, og for å få en bredest mulig faktabeskrivelse av de 

potensielle risikoområdene som knytter seg til kommunens virksomhet.   

 

Figur 1: Figuren viser hvilke informasjonskilder som er grunnlag for risiko- og vesentlighetsvurderingene 

Av kvalitativ metodeinnhenting er det blant annet gjort dokumentanalyser av kommunens 

styringsdokumenter. Kommunens årsberetninger og årsrapporter fra enhetene utgjort viktige kilder i 

dokumentanalysen. Videre har revisjonen anvendt kommunens tertialrapporter, kvalitetsplaner, 

budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 og kommunens hjemmesider. 

Videre har kontrollutvalget fra perioden 2015-2019 blitt involvert i prosessen, hvor de har fått 

anledning til å gi sine vurderinger av potensielle risikoområder i kommunen. Tilsvarende har også 

kontrollutvalgsekretariatet og regnskapsrevisor internt kommet med innspill omkring de risikoområder 

som ligger i kommunen.  

For å få et kvantitativt sammenligningsgrunnlag har revisjonen anvendt offentlig tilgjengelige 

KOSTRA1-tall som sammenligningsgrunnlag når det gjelder vurderinger av produktivitet, 

dekningsgrad og prioriteringer for de ulike sektorene i kommunen. For å få et komparativt grunnlag, 

har revisjonen i hovedsak sammenlignet kommunen med nærliggende kommuner som Grimstad og 

                                                                 
1 KOSTRA= KOmmune-STat-RApportering er et rapporteringssystem for norske kommuner og staten, publisert 
av Statistisk sentralbyrå   
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Tvedestrand. Videre er det gjort sammenligninger med Aust-Agder og kommunegruppe 13 (KG13) 

som er en gruppe sammenlignbare kommuner til Arendal. Så langt det har vært mulig presenterer vi 

KOSTRA-tall fra 2019 som er det mest oppdaterte tallmaterialet.  

For å supplere det kvantitative datagrunnlaget, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til kommunens 

ledelse, kommunalsjefer og enhetsledere, samt til medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget 

inkludert varamedlemmer. Undersøkelsen ble distribuert ut til totalt 68 respondenter, med en 

svarprosent på 40 %. Respondentene fordelte seg med 65 % (24 respondenter) politikere og 35 % (13 

respondenter) ansatt i kommunen. Resultatene fra spørreundersøkelsen ble benyttet som grunnlag for 

samtale med rådmannen omkring hans perspektiver på risiko ved kommunens drift. 

For å systematisere datamaterialet ble det i forkant av datainnsamlingen definert rammer for 

gjennomføringen. Revisjonen utviklet et analyseverktøy med et sett definerte risikoområder fordelt på 

sektorene oppvekst, helse og omsorg, teknisk forvaltning, hjelpetjenester samt sektorovergripende 

områder. Under sektorene ble det delt inn i ulike tjenesteområder, hvor det igjen ble definert et sett 

med potensielle risikoområder for det respektive tjenesteområdet. 

 

Figur 2: Illustrasjon av revisjonens definisjoner av sektorer, tjenesteområder og potensielle risikoområder 

Analyseverktøyet er anvendt aktivt gjennom hele prosessen, og utgjør grunnlaget for de vurderinger 

som fremkommer av dette dokumentet. Revisjonens vurdering av risiko utgjør produktet av en 

sannsynlighet- og konsekvensvurdering, et måleverktøy anvendt på datamaterialet fra de ulike 

informasjonskildene. Sannsynligheten er i hvilken grad faktagrunnlaget i analysen inneholder faktorer 

som øker sannsynligheten for avvik på tjenesteområdet. Konsekvensvurderingen skal representere et 

bilde av hvor store konsekvensene vil være/er dersom avvikene forekommer. 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten 1 2 3 4 5 

Liten 2 4 6 8 10 

Moderat 3 6 9 12 15 

Stor 4 8 12 16 20 

Svært stor 5 10 15 20 25 

Figur 3: Analyseverktøy for beregning av risiko etter sannsynlighet- og konsekvensvurdering 

Det er gjennomført enkelte organisasjonsendringer som har medført endringer i strukturen mellom 

2019 og 2020. Vi tar utgangspunkt i gjeldende organisasjonskart tilgjengelig av 

organisasjonsinformasjon når vi stiller opp vår gjennomgang av sektorer og enheter.  
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RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

 

DEL 1: FORVALTNINGSREVISJON 
 

 

Forvaltningsrevisjoner og undersøkelser i Arendal kommune fire siste år: 

- Kommunale foretak i Arendal kommune  

(http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Kommunale-

Foretak-i-Arendal-kommune.pdf) 

 

- Overordnet eierskap og eierstyring 

http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Revisjonsrapport-Overordnet-eierskap-

og-eierstyring-Arendal-kommune.pdf 

-  

Psykososialt miljø i skole og barnehage  

http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Psykososialt-

milj%C3%B8-i-skole-og-barnehage-i-Arendal-kommune.pdf 

 

- Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet 

http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Styring-

organisering-og-ressursbruk-p%C3%A5-barnehageomr%C3%A5det-i-Arendal-

kommune.pdf 

- Undersøkelse, NORAC stadion 

http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/19-02100-Rapport-Norac-stadion.pdf 

 

- Hove Drifts- og utviklingsselskap AS 

http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/10/Forvaltningsrevisjon-Hove-Drifts-og-

Utviklingsselskap-AS.pdf 

 

- Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg 

https://ariks.no/wp-content/uploads/2020/09/Forvaltningsrevisjon-Arendal-kommune-

rapportering-og-h%C3%A5ndtering-av-avvik-i-pleie-og-omsorg.pdf 

  

http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Kommunale-Foretak-i-Arendal-kommune.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Kommunale-Foretak-i-Arendal-kommune.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Revisjonsrapport-Overordnet-eierskap-og-eierstyring-Arendal-kommune.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Revisjonsrapport-Overordnet-eierskap-og-eierstyring-Arendal-kommune.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Psykososialt-milj%C3%B8-i-skole-og-barnehage-i-Arendal-kommune.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Psykososialt-milj%C3%B8-i-skole-og-barnehage-i-Arendal-kommune.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Styring-organisering-og-ressursbruk-p%C3%A5-barnehageomr%C3%A5det-i-Arendal-kommune.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Styring-organisering-og-ressursbruk-p%C3%A5-barnehageomr%C3%A5det-i-Arendal-kommune.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Styring-organisering-og-ressursbruk-p%C3%A5-barnehageomr%C3%A5det-i-Arendal-kommune.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/19-02100-Rapport-Norac-stadion.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/10/Forvaltningsrevisjon-Hove-Drifts-og-Utviklingsselskap-AS.pdf
http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/10/Forvaltningsrevisjon-Hove-Drifts-og-Utviklingsselskap-AS.pdf
https://ariks.no/wp-content/uploads/2020/09/Forvaltningsrevisjon-Arendal-kommune-rapportering-og-h%C3%A5ndtering-av-avvik-i-pleie-og-omsorg.pdf
https://ariks.no/wp-content/uploads/2020/09/Forvaltningsrevisjon-Arendal-kommune-rapportering-og-h%C3%A5ndtering-av-avvik-i-pleie-og-omsorg.pdf
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3.  BARN, UNGE OG FAMILIER 

Innenfor sektor for barn, unge og familier har revisjonen gjennomført risikovurderinger knyttet til 

tjenesteområdene skole, barnehage, avlastning og bosetting, forebyggende tjenester og barnevern. 

Spesialpedagogiske tjenester omtales i sammenheng med skole og barnehage. I skrivende stund 

gjennomføres en forvaltningsrevisjon knyttet til evaluering av barnevernet. Resultatene fra denne vil 

kunne danne et ytterligere grunnlag for risiko- og vesentlighetsvurdering av tjenesten, men må ses på 

uavhengig av denne gjennomgangen. 

Arendal kommune har en skolestruktur som innbefatter 18 skoler hvor Hove leirskole og Sandum 

skole inngår i dette tallet.2 I tillegg er det 3 private skoler i Arendal. Når det gjelder barnehager har 

Arendal kommune 12 kommunale barnehager. I tillegg er det 46 private barnehager i Arendal.3  

Skoler er organisert som selvstendige enheter, mens de kommunale barnehagene er organisert under 5 

enheter basert på geografisk plassering.  

Det var et merforbruk i sektoren på ca. 24,4 mill. kroner i 2019. Rådmannen viser til at de største 

økonomiske utfordringene i 2019 for sektoren knyttet seg til spesialpedagogiske tjenester, barnevern, 

Asdal skole og Roligheden skole. Flere enheter viser til et mindreforbruk, og dette bidrar til å dempe 

det negative resultatet. 

 

SKOLE 

KOSTRA 

Gjennom KOSTRA fremkommer det at Arendal kommune gjennomgående ligger noe lavere enn 

sammenlignbare kommuner når det kommer til netto driftsutgifter i grunnskolen i % av kommunens 

totale netto driftsutgifter. Når det gjelder kostnadsutvikling har Arendal kommune ligget relativt stabilt 

de siste 3 årene med en økning fra 21,3 % i 2017 til 22 % i 2019. Til sammenligning har KG13 også 

ligget stabilt, men med en marginal nedgang fra 2017 med 23,1 % til 2019 med 23 %.  

Når det gjelder kompetanse blant lærere i grunnskolen, viser KOSTRA-tallene at Arendal kommune 

har høyere andel lærere som har universitet/høyskole med pedagogisk utdanning, enn sammenlignbare 

kommuner i kommunegruppe13 og landet for øvrig. I Arendal kommune har 88,1 % en slik utdanning, 

mens snittet for hele landet er 85,4 % og hvor KG 13 har 86,6 %. Når det gjelder Aust-Agder ligger 

man i snitt på 88,5 %.  

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning viser at Arendal kommune på dette området 

har hatt noen interessante utviklingstrekk de senere år. I 2017 mottok 9,6 % av elevene i Arendals 

grunnskole spesialundervisning. I 2018 viser KOSTRA-tallene en nedgang til 9 % og en ytterligere 

nedgang til 8,8 % i 2019. Sammenlignet med andre kommuner ligger Arendal noe over landets snitt på 

7,7 %, mens man sammenlignet med Aust-Agders 8,9 % ligger tilnærmet likt. Ser man imidlertid disse 

forholdene i sammenheng med antall timer spesialundervisning gitt hver enkelt elev har det vært en 

vesentlig endring fra 2017, med 102,7 timer per elev i året, mot 118,8 timer per elev i 2019. Ser man 

                                                                 
2 https://www.arendal.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-arendal/ 
3 https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/alle-barnehager/ 



 

   
   
   

   8 

 

Arendal kommune opp mot Grimstad ligger man likevel langt lavere enn Grimstads 142,2 timer per 

elev per år. Snittet i Aust-Agder ligger på 119 timer per elev per år, mens for hele landet ligger snittet 

på 138,8 timer per år per elev. Tallene er interessante i forhold til utviklingen, men inntil videre har 

ikke utviklingen medført annet enn at man ligger på snitt for Aust-Agder og fremdeles til dels 

vesentlig under landet for øvrig.  

 

Nasjonale undersøkelser og prøver 

Fra elevundersøkelsen som ble utført høsten 2019 (skoleåret 2019-2020) fremkommer det at elevene 

ved 7. trinn (begge kjønn) i Arendal kommune har trivsel tilsvarende nasjonale resultater, med en 

verdi på 4,3 av 5. For 10. trinn ligger Arendal kommune også tilsvarende nasjonalt nivå, med en verdi 

på 4,1 av 5. Det er en rekke andre indikatorer man har undersøkt, men når det gjelder 10. trinn er det 

ingen store endringer eller avvik fra snittet for landet under ett. Det som imidlertid skiller seg noe fra 

landsgjennomsnittet er at man i Arendal for 7. trinn har hatt en nedgang på en rekke måleparametere.  

På spørsmål om mobbing svarer 6,8 % av elevene ved 7. trinn i Arendal kommune (begge kjønn) at de 

har blitt utsatt for dette fra andre elever i løpet av de siste månedene, mot 5,7 % på landsbasis. Tallene 

for 2018-2019 viste 6,5 %. Når det gjelder 10. trinn på landsbasis så er det 4,5 % i undersøkelsen som 

har opplevd å bli mobbet av andre elever på skolen de siste månedene, mens for Arendal er resultatet 

6,9 %. For 10. trinn har det vært en relativ økning fra 2018-2019 som viste 5,4 %. 

Kommunens styringsdokumenter 

Ved gjennomgangen av årsrapport 2019 merker vi oss at det fra en rekke av skolene gis 

tilbakemeldinger om at de opplever økonomien som krevende. Dette gjenspeiles også i flere skolers 

merforbruk. Ser man nærmere for begrunnelsene knyttet til merforbrukene fremgår det blant annet 

forhold som behov for økt bemanning knyttet til elever med svært store hjelpebehov, økte vikarutgifter 

grunnet høyt sykefravær og spesialundervisning.   

Når det gjelder det psykososiale skolemiljø i Arendal kommune har dette blitt behandlet som en egen 

forvaltningsrevisjon i 2018, «Psykososialt miljø i skole og barnehage».4 De anbefalinger som ble gitt 

av revisjonen ble fulgt opp med rapportering fra administrasjonen til kontrollutvalget våren 2019.5 

Etter ytterligere orienteringer i kontrollutvalgets første møte i 2020 ble kontrollutvalgets arbeid med 

oppfølging av forvaltningsrevisjonen avsluttet.6  

I løpet av 2019 ble det opprettet ny stilling som kommunalt mobbeombud for Arendal kommune. 

Ombudet er organisert under kommunalsjef for HR, IKT og kvalitet. Mobbeombudet skal utføre sitt 

arbeid på et fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. 

Mobbeombudet i Arendal kommune skal også støtte, veilede og bistå barn, elever og foreldre, slik at 

barns rett til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole blir ivaretatt, jf. kapittel 9a i 

opplæringsloven. 

I kommunens årsrapport for 2019 kommenteres det at elevundersøkelsen gav noe dårligere resultater 

enn hva som var tilfelle i 2018. Det fremgår en erkjennelse av at skolen må jobbe mer systematisk og 

                                                                 
4 http://ariks.no/wp-content/uploads/2019/08/Forvaltningsrevisjon-Psykososialt-milj%C3%B8-i-skole-og-
barnehage-i-Arendal-kommune.pdf 
5 https://temark.no/wp-content/uploads/2019/05/Protokoll-Arendal-kontrollutvalg-2019-05-29.pdf 
6 file:///C:/Users/M00019/Downloads/Protokoll%20Kontrollutvalget%20i%20Arendal%2005.02.2020.PDF 
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bevisst med forebygging av mobbing, og også ha enda bedre rutiner for å følge med og sette inn tiltak 

når mobbing avdekkes.  

Bystyret ble i sitt møte 27. august 2020 forelagt tilstandsrapport for grunnskolen 2019 i Arendal 

kommune. I saksfremlegget til bystyret fremgår det av vurderinger at man leverer relativt gode 

sluttresultater til tross for kommunens score på levekår. Læringsmiljø er ifølge rapporten et 

hovedsatsingsområde og det som har vært jobbet mest med i 2019. Resultatene knyttet til 

mobbetallene oppgis å være svakere enn forventet.  

Fylkesmannen gjennomførte høsten 2019 tilsyn med Birkenlund skole knyttet til skolens 

aktivitetsplikt for å sikre at eleven har et trygt og godt skolemiljø. For å kontrollere dette beskriver 

Fylkesmannen fire deltemaer man kontrollerer. Plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og 

sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, plikten 

til å varsle og undersøke dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere elever, plikten til å 

gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak og skoleeiers forsvarlige system. Fylkesmannen i Agder har 

funnet regelverksbrudd i alle deltemaene ved Birkenlund skole.  

Skolestruktur har vært til diskusjon ved flere anledninger og knyttet til dette spiller demografi en 

vesentlig rolle. Rådmannen har i sin innstilling til bystyret (PS 20/177) pekt på mulige innsparinger 

gjennom tiltak knyttet til skolestrukturen hvor blant annet endring av bemanningsstruktur og 

nedleggelse av skoler er foreslått. Rådmannen har også i budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-

2023 uttrykt at det er hensiktsmessig med nedleggelser og omstrukturering av trinnene mellom 

eksisterende skoler.  

Når det gjelder fravær, HMS og kvalitet er det enkelte tall som er foruroligende. Først og fremst er det 

en ekstrem økning i meldte avvik på HMS ved flere skoler. Dette kan ha sammenheng med at man har 

fått større fokus på viktigheten av å melde avvik, men ved enkelte skoler henger dette tett sammen 

med økning i sykefravær. Vi registrerer at flere skoler ligger stabilt høyt på sykefravær, enkelte har en 

relativt høy økning og noen skoler igjen har en nedgang i sitt sykefravær. Syv av kommunens skoler 

har et sykefravær som overstiger kommunens mål om å holde sykefraværet under 7 %. 

 

Spørreundersøkelse 

Respondentene ble spurt om i hvilken grad de opplever at det knytter seg risiko til skole i Arendal 

kommune når det kommer til overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Svarene viser at 33 % av respondentene mener at det 

i stor grad foreligger en slik risiko, mens 10 % svarer i veldig stor grad. Åpne svar knyttet til dette 

spørsmålet viser at det i hovedsak er tre forhold som opptar respondentene. Flere peker på 

spesialundervisning, mens enkelte peker på mobbing og økonomi som risikoer. Det blir også stilt 

spørsmål omkring omfang av spesialundervisning ved private skoler i kommunen. 

På spørsmål om hvilket forvaltningsområde i kommunen hvor det er størst behov for en 

forvaltningsrevisjon i kommende periode, ble skole rangert som femte største risiko.  
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BARNEHAGE 
Barnehagestrukturen i Arendal kommune viser, som nevnt innledningsvis, en høy andel ikke-

kommunale barnehager med 12 kommunale og 46 private.7 

Kommunens organisering, styring og ressursbruk på tjenesteområdet ble gjennomgått i form av en 

forvaltningsrevisjon i 2018. Funnene ved denne revisjonen viste at kommunen har godt utarbeidede 

systemer og styringsverktøy som bidrar til å styrke og bevisstgjøre deres ansvar som tilsynsmyndighet. 

Det påpekes også at man gjennom handlingsprogram 2017-2020 hadde en bevisst plan og målsetting 

for tilsyn med barnehagene i respektive periode. Det ble gitt anbefalinger om at kommunen foretar 

risikovurderinger opp mot utvikling med antall barn (synkende) satt i sammenheng med høye 

kostnader per barn i forhold til sammenlignbare kommuner. Økende tendens i forhold til høyt 

sykefravær ble også påpekt. Samlet sett forhold som kan ses som kostnadsdrivere for høyere tilskudd 

til private barnehager. 

 

KOSTRA 

Kommunens kostnader til barnehage lå i 2019 noe over gjennomsnittet i Aust-Agder. Netto 

driftsutgifter til barnehage i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter utgjør 15,3 %, mens det 

for Grimstad ligger på 14,8 % og KG13 ligger på 15,2 %. Snittet for Aust-Agder ligger på 14,5 % og 

hele landet ligger på 14,4 %.  

Når det gjelder bemanning i barnehagene viser KOSTRA-tallene at andel barnehagelærere i forhold til 

grunnbemanning i Arendal kommune ligger på 45,1 %. Dette er godt over snittet for hele landet som 

har 40,7 og KG13 som har 41,1 %. Grimstad kan vise til et snitt på 47,2 % og Tvedestrand 42,4 %. 

Antall barn korrigert per årsverk for grunnbemanning, utgjør for Arendal kommune 6 barn i 2017 og 

5,7 barn i 2019. Til sammenligning hadde kommunegruppe 13 6,2 barn i 2017 og 5,8 barn i 2019. 

Aust-Agder hadde 5,9 barn i 2017 og 5,6 barn i 2019, mens landet hadde 6 barn i 2017 og 5,7 barn i 

2019.  

Når det gjelder leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) viser tallene at Arendal kommune har 

6,7 kvm per barn i de kommunale barnehagene og 5,7 kvm per barn i de private barnehagene. Til 

sammenligning har Grimstad henholdsvis 6,6 kvm og 5,5 kvm, kommunegruppe 13 5,7 kvm og 5,5 

kvm og Aust-Agder i snitt 7,4 kvm for offentlige og 5,9 kvm for private. Dette er innenfor 

Utdanningsdirektoratets veiledende norm for barns lekeareal.8  

 

Kommunens styringsdokumenter 

Årsrapport 2019 viser at barnehagesektoren, foruten to enheter, har hatt økonomisk balanse. Enhetene 

som har hatt merforbruk begrunner dette med vikarbruk og forhold omkring innføring av 

pedagognormen i 2018.  

Flere av barnehageenhetene viser til at de i 2019 fikk gode resultater på barnehageundersøkelsen. Der 

hvor det ikke har vært de resultater man har ønsket seg, fremgår det at man jobber aktivt for å forbedre 

seg. Dette er først og fremst knyttet til informasjon og medvirkning. Flere av barnehagene fremhever 

at tiltak som er gjort basert på resultater i 2018 har gitt positive effekter i 2019 undersøkelsen.   

                                                                 
7 https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/alle-barnehager/ 
8 Godkjenning av barnehager, Utdanningsdirektoratet 
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Fraværsutvikling generelt for sektoren barn, unge og familier viser en økning fra 7,5 % i 2017, til 8,3 

% i 2018 og til 8,4 % i 2019.9 I årsrapport 2019 fra barnehageenhetene fremgår det at det er 

variasjoner i sykefraværet mellom enhetene. Spesielt to enheter har hatt negative endringer, mens det 

ved en enhet har vært marginale endringer og ved de siste to har det vært positive endringer. 

Når det gjelder arbeidet med det psykososiale miljø i barnehagene registrerer vi at flere enheter har 

fokus på dette. I våre tidligere forvaltningsrevisjoner i både Arendal så vel som øvrige eierkommuner, 

merker vi oss at det tidligere arbeidet med å skape inkluderende læringsmiljø med fokus på trivsel og 

tilhørighet, gir et godt grunnlag for å lykkes med gode overganger til skole. Ikke alle barnehagene har 

gitt utdypende beskrivelser omkring sitt arbeid på dette området når det kommer til årsrapport 2019. 

Arendal kommune har imidlertid utarbeidet en egen plan for overgang mellom barnehage og skole 

som skal sikre at dette gjennomføres på en tilfredsstillende måte.  

Når det gjelder spesialpedagogiske tjenester fremgår det av enhetens årsrapport for 2019 at 

merforbruket på tjenesteområdet knytter seg til en stor økning i kostnader til tilrettelegging for barn 

med funksjonsnedsettelse i barnehage og at flere barn under skolepliktig alder mottar 

spesialpedagogisk hjelp. Det fremgår at det pågår et arbeid med å ta ned utgiftene i enheten. Videre 

fremgår det at enheten jobber systematisk for å utvikle systemer og rutiner for medvirkning. Sentralt 

for dette arbeidet står en brukerundersøkelse igangsatt januar 2020, som retter seg mot foreldre til barn 

som utredes av tjenesten. Dette skal gi informasjon om foresattes opplevelse av kontakten med 

tjenesten. 

På lik linje med skole er det diskutert endringer ved barnehagestrukturen som kan gi innsparinger i 

sektoren på sikt. Reduksjon i barnetall er også løftet som et potensial for økonomisk innsparing, men 

dette henger tett sammen med forventede overføringer fra staten. Rådmannen har også innstilt på at 

det kan foreligge et potensial for økonomisk innsparing ved å kjøpe private barnehager og 

effektivisere kommunale barnehager ((PS 20/177). Dette settes primært i sammenheng med at det er 

og vil fortsatt bli overkapasitet når det gjelder barnehageplasser. Rådmannen uttrykker i budsjett 2020 

og handlingsprogram 2020-2023 at en høyere andel kommunale barnehageplasser vil gi kommunen 

større mulighet for å plassere barna slik at avdelinger blir fylt opp og at man kan oppnå 6 barn pr. 

ansatt. 

De kommunale barnehagene har generelt få meldte avvik. Flere barnehageenheter ligger på 0 – 10 

meldte avvik totalt. En av barnehageenhetene kan vise til en vesentlig økning fra null meldte HMS 

avvik i 2018 til 31 meldte avvik i 2019.  

Fire av fem barnehageenheter har et sykefravær som overstiger kommunens mål om å holde 

sykefraværet under 7 %.  

 

Spørreundersøkelse 

Når det kommer til barnehage var det 7 % som mente at det i stor grad knytter seg risiko målt opp mot 

overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av 

politiske vedtak. 0 % av respondentene mente at det i veldig stor grad knytter seg en slik risiko. 

Respondentenes konkretisering av risikoene er få når det kommer til de kommentarer som er gitt. Det 

                                                                 
9 Årsberetning 2019, Arendal kommune 



 

   
   
   

   12 

 

blir pekt på to forhold som høye priser på barnehage og bemanningsnorm/spesialpedagogisk hjelp i et 

økonomiperspektiv. Når det kommer til spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon neste periode 

havner barnehage på en 11. plass. 

 

AVLASTNING OG BOSETTING 
Enheten har som oppgave å utføre oppgaver knyttet til avlastning i institusjon for funksjonshemmede 

barn, samt bosetting og oppfølging av barn og unge under 18 år som er kommet til Norge uten 

foresatte og fått innvilget oppholdstillatelse. Per 1. januar 2019 bestod enheten av tre bofellesskap og 

et ute-team for bosetting av enslige mindreårige flyktninger, to avlastningsavdelinger (Røedtunet og 

Fagerheim), samt privat avlastning.  

Arendal kommune har i henhold til data fra KOSTRA 77 brukere av avlastning i 2019. Dette er en 

nedgang fra 2016 hvor antallet var 90. I 2017 var det 78 og i 2018 76. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Det fremgår av enhetens årsrapport 2019 at man har jobbet godt med nedbemanning i avdelingene for 

enslige mindreårige flyktninger. Dette begrunnes med at det har vært få familiegjenforeninger, hvilket 

har medført at inntektene ble som forventet. Enheten har ved avlastningsavdelinger hatt et merforbruk 

hovedsakelig knyttet til flere nye ressurskrevende brukere. I tillegg har det vært en utvikling hvor 

foresatte har søkt om og fått innvilget flere døgn med avlastning.  

Økonomisk har man håndtert de økonomiske rammene uten å søke om tilførsel av midler. Når det 

gjelder situasjonen man er i knyttes det stor usikkerhet omkring bemanningsbehov. Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet Arendal kommune om bosetting av fem ungdommer i 2019. 

Per 31. desember 2019 var det en ungdom, etter anmodning fra IMDi, bosatt. Enheten har kontinuerlig 

sørget for at bemanningsplanene gjenspeiler den reelle bosetting og har nedbemannet og avviklet 

bofellesskaper ut fra den reelle bosettingen. 

Når det gjelder avlastning i institusjon har avdelingen vært utfordret i forbindelse med tilstrømming av 

nye barn som trenger avlastningsopphold samtidig som man fremdeles har unge voksne på avlastning i 

påvente av et egnet botilbud. Når det gjelder avlastning utenfor institusjon ble det i 2019 gjennomført 

16 ansettelser som avlaster i eget hjem. Det var forventet at det skulle bli vanskelig å rekruttere 

medarbeidere, men etter at stilling som avlaster utenfor institusjon ble lyst ut i mars, var det stor 

pågang av familier som ønsket å påta seg en slik oppgave. Dette medførte at man ved årsskiftet ikke 

hadde noen brukere med vedtak om avlastning på venteliste. 

Det fremgår av enhetens årsrapport for 2019 at det i samarbeid med koordinerende tjeneste ble 

opprettet et koordinatorteam. Det er en stor forventning, ifølge årsrapport fra enheten, om at teamet på 

sikt skal ivareta de mest krevende sakene, veilede andre koordinatorer, bidra som hjelpekoordinatorer 

ved behov og drifte starthjelp.  

Forelagte data fra enheten viser at det i 2019 var en økning i sykefravær fra 7,18 % i 2018 til 9,3 % i 

2019. Det har vært en ekstrem økning i antall meldte avvik på HMS og kvalitet. Antall HMS avvik i 

2018 var på 19, mens det i 2019 ble meldt 193 avvik. Når det gjelder kvalitets avvik ble det meldt 10 i 

2018 og 83 i 2019. 
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Spørreundersøkelse 

Forhold omkring flyktninger og integrering er spredt på flere enheter i kommunen. Sett i lys av at 

bosetting av mindreårige flyktninger ivaretas av enheten gjengis resultatene knyttet til disse tjenestene. 

Når det kommer til flyktninger og integrering var det 17 % som mente at det i stor grad knytter seg 

risiko målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak. 3 % av respondentene mente at det i veldig stor grad knytter seg en 

slik risiko. Det er ingen av respondentene som har konkretisert risiko knyttet til tjenestene.  

Når det kommer til spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon neste periode havner flyktninger og 

integrering på en siste plass da ingen av respondentene mener at det foreligger et slikt behov. 

 

FOREBYGGENDE TJENESTER 
Enheten består av to avdelinger. Helsestasjonen som har ansvar for jordmortjeneste, helsestasjon, 

skolehelsetjeneste, smittevern og vaksinasjon samt selvmordsforebyggende team. Familietjenesten gir 

hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har utfordringer på ulike områder i livet. 

 

KOSTRA 

Helsedirektoratet har retningslinjer som sier at jordmor skal komme på hjemmebesøk i løpet av de tre 

første dagene etter hjemkomst etter fødsel. Iht. KOSTRA ble dette i 2019 utført i 47 % av tilfellene. 

Dette ligger noe over gjennomsnittet i landet som er på 45,7 %, mens KG13 ligger på 49,7 %. Tallet 

for Aust-Agder ligger på 65 %. Når det gjelder andel nyfødte med hjemmebesøk innen 14 dager etter 

hjemkomst viser dette at Arendal kommune har utført dette knyttet til 93,3 % av de nyfødte, mens det 

for landet ligger på 90,2 %. 

Når det gjelder avtalte årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, viser KOSTRA at Arendal 

kommune i 2019 hadde 38,8 årsverk pr. 10000 innbyggere 0-20 år. Til sammenligning hadde 

Grimstad kommune 49,5 årsverk, hele landet 44,5 årsverk og KG13 40,2 årsverk.  

 

Kommunens styringsdokumenter 

Det fremgår av enhetens årsrapport 2019 at enheten ble etablert 1. januar 2019 og fokuset i driftsåret 

2019 har vært oppbygging av rutiner/prosedyrer, samt danne styringsstrukturer og nødvendige 

styringsdokumenter. 

Grunnet koronapandemien og enhetens ansvar for smittevern har vi gått nærmere inn i enhetens 

rapporter i tertialrapport 1. 2020. Der fremgår det at koronapandemien har preget enheten i 1. tertial. 

Revisjonen har knyttet til dette oversendt en e-post til enhetens enhetsleder med spørsmål om hvordan 

koronapandemien påvirker enheten sett i lys av kapasitet og oppgaver. Denne er ikke blitt besvart.  

Tertialrapportering 1. 2020 viser for øvrig en svak økning på sykefravær fra 6,9 % i 1. tertial 2019 til 

9,3 % i 1. tertial 2020. Det har vært en økning i antall årsverk på 5,8 % som forklares med at 

helsedirektoratet har økt tilskudd for å bidra til at Arendal når normen for antall helsesykepleiere. 

Dette vil forbedre de KOSTRA-tall som er gjennomgått ovenfor, knyttet til avtalte årsverk i 

helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 
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Spørreundersøkelse 

Når det kommer til det vi har omtalt som andre helsetjenester i spørreundersøkelsen var det 17 % som 

mente at det i stor grad knytter seg risiko målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. 3 % av respondentene mente 

at det i veldig stor grad knytter seg en slik risiko. Det er ingen av respondentene som har konkretisert 

risiko knyttet til tjenestene. Når det kommer til spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon neste 

periode havner andre helsetjenester på en tiende plass av femten ulike skisserte tjenesteområder. 

 

BARNEVERN 
Barnevernet i Arendal ble i en rapport fra 2016 fremstilt som en tjeneste med store og alvorlige 

utfordringer. Dette medførte at bystyret besluttet å gjennomføre en evaluering av tjenesten med fokus 

på det utfordringsbildet som forelå fra rapporten i 2016. Evaluering skulle opprinnelig gjennomføres i 

2019, men ble besluttet gjennomført som en forvaltningsrevisjon i 2020. I skrivende stund pågår 

forvaltningsrevisjonen og det er således noe tidlig å konkludere med hvorvidt tjenesten har lykkes med 

å gjennomføre nødvendige tiltak knyttet til de anbefalinger som ble gitt i 2016. 

 

KOSTRA 

Når det kommer til KOSTRA-tallene for Arendal kommune knyttet til barnevern, er det enkelte 

forhold som gir noen interessante indikasjoner. Dette er tall som inngår som del av våre økonomiske 

analyser knyttet til pågående forvaltningsrevisjon, men som anses nødvendig å ta inn som en del av 

risiko- og vesentlighetsvurderingen.  

Arendal kommune ligger høyest i det komparative grunnlaget når det kommer til netto driftsutgifter til 

barnevernstjenesten, med en utgift på kr 2516 per innbygger, noe som har vært jevnt høyt og relativt 

uendret de siste tre årene. Til sammenligning har Grimstad, Tvedestrand og kommunegruppe 13 

kostnader på samme området på henholdsvis 2258 kr, 2249 kr 2194 kr, mens landsgjennomsnittet er 

på 2261 kr. Samme trend synliggjøres når det gjelder netto driftsutgifter per innbygger under 22 år, 

hvor Arendal har netto driftsutgifter på 9425, mens Grimstad, Tvedestrand og kommunegruppe 13 til 

sammenligning her har utgifter på henholdsvis kr 7611, kr 8961 og kr 7920.  

Ser man på tallene for andel barn med barnevernstiltak i løpet av året (0-17 år i %) så viser disse 

tallene at Arendal kommune på 4,5 %, ligger noenlunde likt med Grimstad kommune med 4,1 %. 

Aust-Agder ligger på 4,8 % og kommunegruppe 13 ligger på 4 %. Tvedestrand ligger på 6,7 %, mens 

landsgjennomsnittet ligger på 4,2 %. Tallene for andel barn med undersøkelse i løpet av året (0-17 år i 

%) så viser disse tallene at Arendal kommune på 5,9 % ligger langt høyere enn Grimstad kommune 

med 4,4 %. Aust-Agder ligger på 5,6 % og kommunegruppe 13 ligger på 4,8 %. Tvedestrand 

kommune ligger på 6,7 %, mens landsgjennomsnittet er 4,8 %. 

Gjennom KOSTRA fremkommer det at Arendal kommune økonomisk sett ligger relativt høyt når det 

gjelder netto driftsutgifter per barn i barnevernet sett opp mot snittet i Aust-Agder. Arendal kommune 

hadde netto driftsutgifter per barn i barnevernet på kr 126 078,- i 2019, mens Aust-Agder hadde kr 

115 021. Sett opp mot snittet for landet på kr 135 182,- ligger man lavere og det samme gjelder 

sammenlignet med KG13 som ligger på kr 130 466,-. Tvedestrand ligger lavt med kr 98 638,-. 
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Kommunens styringsdokumenter 

Barneverntjenesten innleder sin årsrapportering med at de i 2019 har hatt et merforbruk på 3,5 mill kr i 

forhold til vedtatte budsjettramme. Dette begrunnes med i hovedsak lønn til fosterhjem og noe overtid 

til barnevernvakta.  

Det fremgår at barneverntjenesten har videreført satsingsområder fra 2018 som blant annet omhandler 

temaene familieråd, traumebevisst tilnærming og arbeid med traumatiserte barn, arbeid med barn 

utsatt for vold og overgrep, hospitering ved Stine Sofie senteret, sped- og småbarns psykiske helse, 

forvaltning og saksbehandling, flerkulturell forståelse og arbeid med barnevern i et 

minoritetsperspektiv.  

En spesiell satsing i 2019 har vært gjennomføring av felles kompetanseheving sammen med alle 

barnverntjenestene på Agder, kalt KUBA. Dette er forankret i regionalt kompetansenettverk initiert av 

regjeringen og forankret hos Fylkesmannen. Hovedtemaer som skal implementeres er forsvarlig 

barnevern, planmessighet i samarbeid med andre, barnevernfaglige vurderinger og dokumentasjon. 

Dette har vært opplæring for alle ansatte, både rettet mot nyansatte og de med mer erfaring. 

Barneverntjenesten deltar også i Mitt Liv Barnevern hos Forandringsfabrikken, som er en 

brukerorganisasjon for barnevernsungdom. 

Det fremgår at tjenesten i mindre grad har greid å gjennomføre planer om nye tiltak knyttet til åpenhet 

og tilgjengelighet for befolkningen, blant annet gjennom foredrag og folkemøter. 

Ifølge årsrapport 2019 har ledergruppen gjennomgående hatt fokus på en åpen kultur med rom for 

tilbakemeldinger, etiske refleksjoner og arbeid opp mot tjenestens målsetting. Enheten har jobbet med 

å få ned sykefraværet. Det har blitt jobbet med i ledergruppa og vært tema på fagdager og 

idedugnader. De ansatte har på den måten bidratt med innspill til hvordan vi kan få redusert 

sykefravær. I 2019 var sykefraværet i enheten på 10,27 %. Tjenesten meldte i 2019 2 HMS avvik og 8 

kvalitets avvik.  

Barneverntjenesten rapporterer at internkontroll er en kontinuerlig prosess hvor tjenesten arbeider 

systematisk på ulike plan for å sikre forsvarlige tjenester til barnets beste og at tjenesten oppfyller de 

krav som barnevernloven setter. 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i 2019 knyttet til forsvarlig ettervern fra 

barneverntjenesten og forsvarlige sosiale tjenester fra NAV, med vekt på brukermedvirkning, 

samarbeid og koordinering. Det fremgår av tilsynsrapporten at barneverntjenesten i Arendal mangler 

system for å fange opp ungdom som takker nei til ettervern, slik at de kan ta kontakt med dem innen et 

år i tilfelle de angrer og ønsker ettervern likevel. Videre fremgår det at barneverntjenesten ikke alltid 

fatter vedtak om ettervern innen den unge fyller 18 år.  

 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen var det 23 % som mente at det i veldig stor grad knytter seg risiko målt opp mot 

overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av 

politiske vedtak. 13 % mener at det stor grad knytter seg en risiko til tjenesten. Når det kommer til 

spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon neste periode havner barneverntjenesten på en tredje 

plass av femten ulike skisserte tjenesteområder. 
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Samtale med rådmannen 

Rådmannen fremhevet i samtale med revisjonen at man har et høyt fokus på å skape effektive 

strukturer knyttet til skole. Man må ifølge ham ta innover seg at det blir stadig flere tomme pulter som 

følge av endringer i demografi. Dette handler først og fremst og økonomiske drivere som naturlig 

kommer av at det blir dyrere å drifte færre elever. Rådmannen har hatt et ønske om 

forvaltningsrevisjon knyttet til skolestruktur, men dette har ikke vært et politisk ønske så langt.  

Andre økonomiske drivere i skolen er ifølge rådmannen forhold som knytter seg til eksempelvis krav 

til vikarer, hvem som er vikarer, type kompetanse osv. Dette styres stort sett av hvilke økonomiske 

rammer som ligger til grunn.  

Når det gjelder barnehager har også her rådmannen et fokus på å gå nærmere inn på struktur. Det 

nevnes her at den private delen av strukturen kan vurderes opp mot kommunalt oppkjøp og at en 

omstrukturering fortløpende vurderes. Mye av fokuset i samtalen med rådmannen knyttet til denne 

sektoren handlet om barneverntjenesten. Rådmannen ser at det er en krevende tjeneste når det kommer 

til krav knyttet eksempelvis til skriftlighet, omfang og økende antall bekymringsmeldinger. 

Barneverntjenesten er ifølge rådmannen et tjenesteområde som også fremover får et administrativt 

fokus.  

3.1. RISIKOVURDERINGER BARN, UNGE OG FAMILIER 

Etter vår vurdering er det innenfor skole flere forhold som kan være nærliggende å kontrollere. Først 

og fremst er det vanskelig å avskrive mobbing som en risiko. Sett i lys av nylig gjennomført 

forvaltningsrevisjon kan det være nærliggende å tenke at nylig oppfølging av denne er 

risikodempende, men sett i lys av de funn Fylkesmannen gjorde ved sitt tilsyn av Birkenlund skole gir 

dette indikasjoner på at man har utfordringer med å sikre et forsvarlig system fra skoleeiers side. 

Tallene for elevundersøkelsen 2019 viser også en negativ utvikling knyttet til mobbing.  

Konsekvensene for barn som blir mobbet kan være så store at det vanskelig lar seg gjøre å senke 

konsekvensdelen av våre vurderinger. Sannsynligheten for negativ utvikling på dette området, sett i 

lys av det fokuset kommunen har på dette, vil være noe lavere enn konsekvens, som til enhver tid vil 

være svært alvorlig. Det er imidlertid et aspekt vi i liten grad ser kommentert i sammenheng med det 

forebyggende arbeid knyttet til et godt og trygt læringsmiljø. Det handler om det høye sykefraværet i 

sektoren som kan ha en sammenheng med hvordan et godt læringsmiljø sikres. Hyppig bruk av vikarer 

og mangel på kontinuitet hos ansatte i skolen kan øke risikoen for at læringsmiljøet blir påvirket 

negativt.  

Spesialundervisning gir på flere områder grunn til at det vil være interessant å se nærmere på praksis 

knyttet til vedtak, omfang og innhold i spesialundervisningen. Vi anser at det ligger til grunn en 

moderat risiko og konsekvens. Konsekvens vil først og fremst være av økonomisk art knyttet til 

omfang av timer per elev sett i lys av KOSTRA.  

Skolestruktur er også et forhold som kan ha en risiko ved seg, da med fokus på økonomi. Det bør 

vurderes om den samfunnsmessige utviklingen sett i lys av demografi, i tilstrekkelig grad er i takt med 

kommunens skolestruktur. Sett i lys av økonomiske utviklingstrekk er det nærliggende å peke på en 
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risiko knyttet til at skolestruktur på sikt ikke fremstår synkronisert med demografiske behov. Vi ser 

dette i sammenheng med det som er uttalt fra rådmann knyttet til nedgang i antall skoleelever.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering skole: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat   
Skolestruktur / 
ressursstyring 

Arbeidsmiljøet i 
skolen / sykefravær 

Psykososialt 
miljø 

Stor   Spesialundervisning   

Svært stor      

 

Når det kommer til barnehage er det her flere forhold som har vært under oppfølging som følge av 

foregående forvaltningsrevisjon, men det vil være et potensiale for å se nærmere på både oppfølgingen 

av forvaltningsrevisjonen så vel som bemanning, herunder sykefravær og utviklingstall på antall barn 

og strukturelle forhold mellom private og offentlige barnehager. Høy grad av vikarer og mye 

sykefravær vil på flere områder påvirke kvaliteten i arbeidet med det pedagogiske, så vel som at det 

kan øke risikoen for svakheter med det psykososiale arbeidet i barnehagen. Når det gjelder struktur vil 

dette i større grad handle om økonomiske konsekvenser for kommunen når det kommer til 

uhensiktsmessig drift.    

Risiko- og vesentlighetsvurdering barnehage: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat   Struktur  Bemanning 

Stor      

Svært stor      

 

Det fremgår av årsrapport for avlastning og bosetting at man har lav grad av forutsigbarhet knyttet til 

de konjunkturer man opplever i forhold til mottak av enslige mindreårige og bosetting av disse. 

Samtidig opplever man en økning på andre områder i enheten knyttet til flere nye ressurskrevende 

brukere. I sin rapportering oppleves enheten å ha god gjennomføringskraft når det gjelder tilpasning av 

bemanning. Negative indikatorer er økning i sykefravær og en ekstrem økning i antall meldte avvik.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering avlastning og bosetting: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat   
Bemanning / 

økonomistyring 
Arbeidsmiljø 

(avvikshåndtering) 
 

Stor      

Svært stor      

 

Umiddelbart er det forhold knyttet til koronapandemien som kan ha risiko omkring seg ved enhet for 

forebyggende tjenester. I og med at det inntil videre ikke fremgår så mye informasjon omkring dette i 
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enhetens rapportering 1. tertial 2020, er det vanskelig å ta stilling til hvordan dette vil gi seg utslag i 

hvordan driften ved enheten har vært den siste perioden. Det er ikke til å komme utenom å løfte risiko 

for hvor godt planverket var for smittevern, og om man var tilfredsstillende bemannet for å håndtere 

dette uten at det gikk utover andre lovpålagte tjenester. Sett i lys av KOSTRA lå enheten noe lavt med 

hensyn til avtalte årsverk sett opp mot sammenligningsgrunnlaget. Dette er imidlertid noe dempet ved 

at enheten har fått tilført årsverk fra Helsedirektoratet.   

Risiko- og vesentlighetsvurdering forebyggende tjenester: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat   Bemanning  
Planverk knyttet 

til smittevern 

Stor      

Svært stor      

 

Sett i lys av at det i skrivende stund pågår en forvaltningsrevisjon knyttet til barnevern, kan det anses 

som lite hensiktsmessig å gå inn på spesifikke risikoer da evalueringen vi gjør vil kunne gi indikatorer 

for videre oppfølging og grunnlag for oppdatert risikobilde av tjenesten. Det er imidlertid enkelte 

forhold som anses nærliggende å løfte uavhengig av dette og det knytter seg først og fremst til de 

økonomiske perspektiver. Sykefraværet skiller seg også negativt ut ved å ligge relativt høyt selv om 

det er forventet at dette skulle følges opp etter rapporten utarbeidet i 2016.    

Risiko- og vesentlighetsvurdering barnevern: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat    Økonomistyring Arbeidsmiljø 

Stor      

Svært stor      
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4. HELSE OG LEVEKÅR 

 

Helse og levekår hadde i 2019 et økonomisk merforbruk på 17,3 mill. kr. Fra årsberetningen for 2019 

fremgår det at sektoren hadde et merforbruk på 22,4 mill. kr. knyttet til enhetene institusjon og 

hjemmebaserte tjenester, mens enhetene som hadde mindreforbruk i hovedsak knyttet seg til mestring 

og habilitering samt koordinerende enhet. Enhetene med merforbruk forklarer dette med merforbruk 

på lønnsposter, merkostnader på lør-/søndagstillegg, merforbruk på medisinske forbruksvarer og 

leasingbiler, økte utgifter til mat og avgifter, lisenser og gebyrer. 

I 2018 hadde sektoren et samlet merforbruk på 23,6 mill. kr. Merforbruket da, knyttet seg til enhetene 

institusjon med 13,1 mill. kr og hjemmebaserte tjenester med 8,4 mill. kr. I tillegg hadde barnevern et 

merforbruk på 2,6 mill. kr, men er nå organisert under ovennevnte sektor. Som årsaker til 

merforbruket nevnes kjøp av tjenester (barnevern), ekstrahjelp og overtid, kost og reduserte inntekter. 

Vi gjennomførte i 2019/2020 en forvaltningsrevisjon knyttet til rapportering håndtering av avvik i 

enhetene institusjon og hjemmebaserte tjenester. Resultatene fra denne undersøkelsen viste at det 

foreligger en risiko knyttet til både forhold omkring rapportering så vel som hvordan avvik følges opp 

og bidrar til kvalitetsforbedring i enhetene. Dette er en risiko vi ser som levende, men tatt i betraktning 

at sektoren fremdeles jobber med oppfølging av dette er det vanskelig å ta stilling til effekten av 

eventuelle tiltak. Rapporten tok også for seg forhold omkring ytring og varsling. Dette vil vi omtale 

nærmere i et sektorovergripende perspektiv. 

I årsrapport for 2019 fremgår det at sektorens satsingsområder for 2018-2021 er alle innenfor! Ingen 

utenfor!, gode forløp, det gode menneskemøtet, trygge individer – trygge hjem, kompetanse, 

rekruttering og innovasjon. 

Arendal kommune har netto driftsutgifter til omsorgstjenester som utgjør 32,7 % av kommunens 

samlede netto driftsutgifter, og har vært stabilt de siste årene. Det er imidlertid blant den høyeste 

andelen i sammenligningsgrunnlaget, og til sammenligning har Grimstad, kommunegruppe 13 og 

landet en andel på henholdsvis 30,4 %, 31,9 % og 31,3 %. Arendal brukte i 2019 kr 27 400 på 

kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger i kommunen, noe som nært tilsvarer 

landsgjennomsnittet på kr 28 000.  

Felles for sektoren er at man jobber med heltidskultur. Vi registrerer at enhetene rapporterer omkring 

dette, men har i mindre grad tatt dette inn som en del av risikobildet i sektoren. Så fremt vi ikke ser 

noen vesentlige sammenhenger mellom dette og sykefravær (reduksjon). 

 

MESTRING OG HABILITERING 

Kommunens styringsdokumenter 

Enhetens resultat ved årsslutt viser et mindreforbruk på nær 4,6 mill. kr. Dette forklares med at 

utbygging av Madshaven bo- og dagtilbud ble forsinket. Videre ble det gitt en økonomisk styrking av 

enheten for å etablere nye tilbud til nye ressurskrevende brukere hvor tiltak er iverksatt, men ikke alle 

disse fikk full økonomisk effekt i 2019. Det legges til at når man har reduksjon i utgifter til 
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ressurskrevende brukere reduseres også inntekten fra staten. Det har derfor vært et fokus på å følge 

godt med på dette gjennom året.  

Enheten rapporterer at økonomistyring har vært i fokus i hele 2019, og at ledere har god kontroll og 

styring over egne rammer. Videre fremgår det at enhetens ledergruppe gjennom året har hatt et godt 

samarbeid, jevnlige møter og individuell kontakt med økonomirådgiver. Det har også i 2019 vært 

ekstra fokus på bruk av overtid. I tillegg har det vært stort behov for god økonomisk styring og 

kontroll i forbindelse med tiltak knyttet til heltidssatsning, alternative turnusordninger og 

helgeutfordring. God økonomistyring og «orden i eget hus» er målsettingen for avdelingslederne i 

enheten. 

Enheten har i 2019 hatt en gradvis reduksjon av tjenestene til brukere som får sine tjenester utført av 

eksterne aktører. Utgiftene til dette er i løpet av året oppgis å være redusert med ca. 500 – 800 000 kr.  

Sykefraværet ved enheten har økt fra 2018 med 8,3 % til 2019 med 9,99 %. Langtidsfraværet har hatt 

mest økning. Antall HMS avvik sank betraktelig fra 2018 med 475 avvik mot 246 i 2019. Av enhetens 

årsrapport fremgår det at de fleste HMS avvik er knyttet til vold og trusler, og det hele tiden jobbes 

med å forebygge avvik. I flere av avdelingene er det utarbeidet prosedyrer og tiltak for å unngå 

situasjoner som kan resultere i utageringer hos brukere. Ansatte har fått opplæring i forebygging av 

vold og trusler samt i metoder for å takle eventuelle utageringer.  

 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen var det 17 % som mente at det i stor grad knytter seg risiko til habilitering målt 

opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging 

av politiske vedtak. 0 % mener at det i veldig stor grad knytter seg en risiko til tjenesten. Når det 

kommer til spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon neste periode havner habilitering på en 

sisteplass med 0 %. 

 

HJEMMEBASERTE TJENESTER 

KOSTRA 

KOSTRA gir en rekke indikatorer når det kommer til kommunens ytelser av timer til omsorgstjenester 

knyttet til timebaserte tjenester. Tendensen er at Arendal har en nedgang på en rekke parametere 

knyttet til timebaserte tjenester som ytes i hjemmet. Når det gjelder praktisk hjelp - daglige gjøremål 

viser tall fra 2017 at det ble ytt 33 210 timer, mens i 2018 var tallet 30 078 og i 2019 26 478 timer. Når 

det kommer til praktisk hjelp – opplæring daglige gjøremål var timetallet 244 377 i 2017, 256 490 i 

2018 og 245 239 i 2019.  

Helsetjenester i hjemmet har også vist seg å være nedadgående hvor det i 2017 fremgår 294 303 timer, 

308 579 timer i 2018 og 289 266 timer i 2019. På dette punktet viser andre kommuner i Aust-Agder 

moderate og til dels store økninger i antall timer.  I Arendal kommune er andel innbyggere over 80 år 

som bruker hjemmetjenester 27,1 %. Dette er en nedgang fra 2018 hvor tallet var 28,9 %. 

Sammenlignet med landsgjennomsnittet ligger man lavere enn dette som i 2019 var på 30 %. Grimstad 

hadde 23, 4 % og Tvedestrand 37 %. Kommunegruppe 13 lå noe over Arendal med 28,1 %.  
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Når det gjelder årsverk per bruker av omsorgstjenester ligger Arendal rundt snittet for 

kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Arendal ligger med sine 0,59 imidlertid noe over både 

Grimstad og Tvedestrand. Utviklingen har vært en økning siden 2017 i Arendal kommune da tallet lå 

på 0,51 og 0,56 i 2018. Dette er en utvikling på nivå med kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. 

Andel brukerrettede årsverk med helseutdanning viser at Arendal med sine 83,5 % ligger godt over 

landsgjennomsnittet på 77,5 % og kommunegruppe 13 med 77,3 %. Aust-Agder har et snitt på 82,3 %. 

Blant brukerne av hjemmetjenester i Arendal er 51,8 % av dem under 66 år. Selv om dette er noe 

høyere enn landsgjennomsnittet på 47,8 %, er det tilsvarende Kommunegruppe 13, og noe mindre enn 

i Grimstad og Tvedestrand hvor denne andelen er på henholdsvis 62 % og 55,2 %. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

I årsrapport 2019 vises det til et merforbruk i enheten på 9,7 mill. kr. Det fremgår av enhetens 

årsrapport at man ved inngangen til året utarbeidet en økonomisk handlingsplan med mål om å holde 

budsjettrammen fastsatt av bystyret. Handlingsplanen rettet seg i hovedsak mot bemanning og vikarer, 

overtid, sykefraværsoppfølging og medisinske forbruksartikler. Overtid og utgifter til medisinske 

forbruksartikler ble ifølge årsrapport vesentlig redusert, men på grunn av vekst i tjenester i 

hjemmesykepleien har det ifølge enheten vært nødvendig å bemanne opp ut over budsjett ved flere 

avdelinger for å håndtere økningen. 

Selv om bemanningen er økt meldes det i enheten om høyt arbeidspress. Enheten peker på at økning i 

vedtakstimer hadde en til dels kraftig økning i slutten av 2019. Det fremgår også at det har vært en 

økning i brukere med omfattende og middels behov. Oftere enn før har det vært nødvendig med 

døgnkontinuerlig fastvakt i påvente av institusjonsplass eller i forbindelse med at noen ønsker å 

avslutte livet hjemme. 

Sykefraværet i enheten har ligget stabilt høyt i 2019 sammenlignet med 2018 på henholdsvis 13,1 % 

og 13,2 %. Dette er nær det dobbelte av kommunens mål om under 7 % sykefravær. Når det gjelder 

avvik så ble det i 2018 rapportert 428 HMS avvik med en nedgang til 351 avvik i 2019. Enhetens mål 

er 500 avvik knyttet til HMS i året. Når det gjelder kvalitetsavvik så har det vært en marginal nedgang 

fra 2018 med 1220 avvik til 1209 avvik. Enheten har et mål om 1000 kvalitetsavvik i året.  

Antall årsverk har økt fra 286,4 i 2018 til 308,9 i 2019.  

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen 28 % av respondentene som mener at det i 

stor grad foreligger en risiko innenfor tjenesteområdet, mens 10 % av respondentene mener det i 

veldig stor grad foreligger en risiko.  

Hjemmetjenesten ligger høyt rangert basert på resultater fra spørsmål om hvilket tjenesteområde 

respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon neste 4 år. Respondentene mener at en 

forvaltningsrevisjon knyttet til hjemmetjenesten bør prioriteres nest høyest neste 4 år.  
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INSTITUSJON 

KOSTRA 

I Arendal kommune var 11,3 % av dem over 80 år innlagt på sykehjem i 2019. Dette er nær snittet for 

kommunegruppe 13, Aust-Agder og landsgjennomsnittet. Utviklingen viser at man har hatt en liten 

nedgang fra 2017 med 12,5 % og 2018 med 11,5 %. 

Når det gjelder utgifter per oppholdsdøgn ligger Arendal kommune høyest i sammenlignings-

grunnlaget med 4041 kr per døgn, og det har vært en jevn økning de senere år. Utgiftene per 

oppholdsdøgn er med dette om lag 100-300 kr høyere i Arendal enn eksempelvis i Tvedestrand, 

kommunegruppe 13 og på landsbasis. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Institusjon har i likhet med hjemmetjenester hatt et vesentlig merforbruk. Institusjon beskriver i sin 

årsrapport et negativt resultat på 12,5 mill. kr. Merforbruk forklares med økt bemanningsbehov 

grunnet krevende pasienter. Det pekes også på at budsjettet tidlig ble kraftig utfordret og at dette 

medførte at man kom i en vanskelig situasjon.  

Andre årsaker til merforbruket knyttes til økte utgifter til mat med 2 mill. kr, forhøyet lokal sats på 

lørdag- og søndagstillegg i Arendal kommune som ikke er kompensert (3 mill. kr) og avgifter, lisenser 

og gebyrer med 1 mill. kr. Det ble gjort tiltak ved å avslutte inntak av vikarer utover grunnbemanning, 

jobbe mer intensivt med å få ned korttidsfravær, innføring av innkjøpsstopp og reduksjon i bruk av 

overtid.  

Sykefraværet i enheten har økt noe fra 2018 med 8,1 % til 9,3 % i 2019. Antall HMS avvik gikk ned 

fra 650 i 2018 til 543 i 2019. Antall kvalitetsavvik gikk ned fra 1171 i 2018 til 976 i 2019. Enhetens 

mål er 759 HMS avvik og 1500 kvalitetsavvik i året.  Antall årsverk på 312 er uendret fra 2018 til 

2019. 

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen 14 % av respondentene som mener at det i 

stor grad foreligger en risiko innenfor tjenesteområdet, mens 7 % av respondentene mener det i veldig 

stor grad foreligger en risiko. Institusjon ligger rangert på en sjuende plass på spørsmål om hvilket 

tjenesteområde respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon neste 4 år. 

 

KOORDINERENDE ENHET 
Koordinerende enhet har ansvar for samordning og koordinering av tjenestetilbud i de fem 

omsorgsenhetene. De viktigste oppgavene oppgis å være forebyggende tilbud, utredning og 

veiledning, rehabilitering og hjelpemidler i hjemmet, frivillighetsarbeid og saksbehandling.  

 

KOSTRA 

Arendal kommune har en dekning på 1,7 ergoterapeuter per 10.000 innbyggere, noe som utgjør den 

laveste andelen i sammenligningsgrunnlaget. Landsgjennomsnittet er her på 4,5 ergoterapeuter, mens 

gjennomsnittet i kommunegruppe 13 er på 4,3. 
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I 2019 var det i Arendal 405 brukere av støttekontakt. Dette har vært en nedgang sammenlignet med 

2016 med 431 brukere, 426 i 2017 og 416 i 2018. Til sammenligning hadde Grimstad 277 brukere av 

støttekontakt i 2019 og Tvedestrand 67. 

I 2019 hadde Arendal kommune 53 brukere med omsorgsstønad. Dette har vært en nedgang 

sammenlignet med 2016 med 63 brukere, 59 i 2017 og 62 i 2018. Til sammenligning hadde Grimstad 

71 brukere med omsorgsstønad og Tvedestrand 9. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Enheten leverte et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner. Enheten hadde ifølge årsrapport flere 

utfordringer som ble løst gjennom stram drift, merinntekter på enkelte ansvar samt at enkelte stillinger 

ble holdt vakant, blant annet på grunn av rekrutteringsutfordringer. Det fremgår av årsrapport at det 

har vært jobbet med tiltak for å sikre at enheten skulle gå i balanse i 2019.  

Økte kostnader knyttes til ressurskrevende pasienter (67+) med behov for tett oppfølging. En annen 

utfordring enheten peker på er variabelt ressursbehov som antas å være vanskelig å planlegge for. 

Merkostnad på andre driftsutgifter skyldes ifølge enheten høyt forbruk av medisinsk forbruksmateriell, 

medisiner, mat, leasingbiler, renhold/vaskeritjenester og renovasjon. Disse budsjettpostene har stadig 

blitt presset da det ifølge enheten ikke har blitt gitt kompensasjon for prisstigning over flere år. 

Enhetene har hatt noe økning i sykefraværet fra 2018 til 2019. Sykefraværet ligger for 2019 på 7,99 % 

og således over kommunens målsetting om sykefravær under 7 %.  

Antall HMS avvik gikk ned fra 107 i 2018 til 63 i 2019. Antall kvalitetsavvik gikk ned fra 363 i 2018 

til 314 i 2019. Enheten har ikke satt mål for antall avvik, men har gitt utfyllende forklaringer omkring 

sitt arbeid med avviksrapportering og avviksoppfølging.  

 

LEGEVAKTEN 

Kommunens styringsdokumenter 

Det fremgår fra enhetens årsrapport at man de siste årene har gått med underskudd grunnet 

nødnettkostnadene. Ifølge enhetens årsrapport er det Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) og 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som fakturerer legevakten for alle kostnader 

knyttet til nødnettet. Dette er ifølge enheten utgifter utenfor deres kontroll som påløper uten at dette 

kan påvirkes. I 2019 var nødnettbudsjettet på 1 536 624 kr., mens kostnadene endte på 2 211 508 kr., 

dvs. at dette var underbudsjettert med 674 884 kr. Legevaktens ordinære drift klarte å gå i pluss, og 

dermed ender underskuddet totalt på 291 636 kr., der Arendal kommunes andel utgjør ca. halvparten. 

Antall klager mottatt i 2019 var 14, hvorav 2 var tilsynssaker fra Fylkeslegen. Tilsvarende tall for 

2018 var 16 og 0. 

Økt antall innbyggere, økt antall henvendelser og mer utfordrende sykdomstilstander og 

pasientgrupper har ifølge årsrapport ført til at presset på legevaktens ansatte stadig øker. Legevakten 

fikk ifølge enheten en styrking i 2019 etter mange års rapportering om for lav bemanning, men fortsatt 

ligger legevakten i Arendal ifølge enheten lavest i bemanning av sammenlignbare legevakter. 
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Videre rapporterer enheten at det i 2019 var gjennomsnittlig svartid for 166 117 (telefonnummeret) 

telefonen på Legevakten i Arendal på 77 %. Det er 3 % under kravet fra Akuttmedisinforskriften 

(2015) som sier at 80 % av innkommende samtaler skal ha svar innen 2 min. Landsgjennomsnittet lå 

på 79 %. Det var store variasjoner i løpet av året. Juli og desember lå på 70 % mens mai hadde en 

svarprosent på 85. På enkeltdager og tidspunkt på døgn, er variasjonen ifølge enheten enda større. 

Enheten peker på at legevaktens lokaler er svært uhensiktsmessige, noe som medfører at sikkerhet og 

taushetsplikt utfordres og brytes hver dag. Ved rapportering 1. tertial 2020 melder enheten at man 

fører alle ekstra utgifter på et eget prosjektnummer. Videre fremgår det at man estimerer de ekstra 

kostnadene inntil rapportering på omkring 1,5 mill. kroner.  

 

Enheten har økt antall årsverk fra 2018 med 19,1 til 22,1 i 2019. Det har vært noe negativ utvikling 

knyttet til langtidsfraværet som har økt fra 2018 til 2019. Sykefraværet ved enheten er på 8,5 % en 

økning fra 2018 hvor man lå på 5,2 %. Antall HMS avvik i enheten er på 24 meldte avvik og 

kvalitetsavvik meldt i 2019 var 51. Enheten har ikke satt mål for antall avvik per år. De alvorligste 

avvikene går ifølge enheten på lokaliteter, underbemanning og lang ventetid på telefonen. Flere 

omhandler ifølge enheten samarbeidsutfordringer med andre instanser. 

 

NAV ARENDAL 

KOSTRA 

KOSTRA-tall knyttet til økonomisk sosialhjelp viser at gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned 

ligger på kr 7389 i Arendal kommune. Dette er en økning fra 2017 hvor gjennomsnittlig utbetaling lå 

på kr 6492,-, mens for 2018 var det kr 6785,-. Til sammenligning har Grimstad en gjennomsnittlig 

utbetaling på kr 10214,-  i 2019 og Tvedestrand hadde kr 7738,-.  

Antall sosialhjelpsmottakere i Arendal var i 2019 på 1536 personer. Det var en nedgang på 6 % fra 

2018 hvor antallet var 1674. Til sammenligning hadde både Grimstad (18 %) og Tvedestrand (2 %) en 

økning fra 2018 til 2019. Også for gruppen 18-24 år viser Arendal kommune en nedgang i antall 

sosialhjelpsmottakere. I 2018 var det 375 personer i denne gruppen, mens det i 2019 var 316. 

I 2019 hadde Arendal kommune totalt 402 av sosialhjelpsmottakerne utbetaling av sosialhjelp som sin 

viktigste kilde til livsopphold, mens Grimstad og Tvedestrand hadde henholdsvis 245 og 101 

mottakere. For Arendal innebærer dette en andel på 25 % av alle mottakerne. Mens andelen brukere 

med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har økt med nesten 60 % i Grimstad de siste tre 

årene, er denne andelen redusert med om lag 15 % i Arendal.  

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere er en lovfestet ordning kommunen må tilby, med 

formål å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller 

utdanning. Arendal har totalt 283 deltakere i programmet, mot 153 i Grimstad og 44 i Tvedestrand. 

Netto driftsutgifter er på 150 000 kr per deltaker i ordningen, noe som er relativt tilsvarende lands- og 

fylkesgjennomsnitt på om lag 155 000 kr. Videre viser data fra KOSTRA til netto driftsutgifter til 

introduksjonsordningen pr. innbygger i kommunen på 900 kr, en reduksjon på 200 kr de siste tre 

årene. Dette er noe under de sammenlignbare kommune, hvor Grimstad og Tvedestrand i 2019 hadde 
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netto driftsutgifter til ordningen per innbygger på henholdsvis 1100 kr og 1300 kr, men mer enn hva 

landet i gjennomsnitt bruker per innbygger på ordningen. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

NAV Arendal gikk i 2019 i balanse grunnet bruk av fond og innsparingstiltak.  

Enheten peker i sin årsrapportering på at det meste av NAV sin virksomhet dreier seg om levekår, og å 

få mennesker inn i positive aktiviteter som arbeid og utdanning. Videre peker enheten på at mye av det 

forebyggende arbeidet ligger i andre enheter i kommunen knyttet til helse, levekår, barn, unge og 

familier. NAV samarbeider ifølge årsrapport tett med disse, og samarbeidet og integrasjonen er økende 

som følge av kommunens store satsing på området.  

For å løse levekårsutfordringene mener enheten at aktiv næringsutvikling er vesentlig. NAV Arendal 

viser til at de er aktive i forhold til å bistå bedrifter med oppbemanning, nedbemanning og 

omstillingsprosesser. Når det gjelder nyetableringer og vekst samarbeider NAV Arendal ifølge 

årsrapport tett med etablerersenteret og kommunens næringsavdeling. Det er stor aktivitet rundt 

nyetableringer noe som kan være positivt for regionen på sikt. Når det gjelder bistand til etablering til 

brukere på dagpenger, er NAV Arendal og regionen best i landet. Det er bare Stavanger som er på 

samme nivå. NAV Arendal har ansvaret for etableringer fra NAV sin side for alle 4 kommunene som 

samarbeider om Etablerersenteret IKS. 

Enheten rapporterer at sosialhjelpsutgiftene har økt de siste årene på tross av at det har vært stor 

satsing på å redusere dem. Begrunnelsen for økningen er at arbeidsavklaringspenger er redusert fra 4 

til 3 år. Kommunen har også tatt imot et større antall flyktninger enn tidligere fremgår det av 

årsrapporten. På øvrige saker er det en moderat nedgang.  

NAV Arendal stiller aktivitetskrav til alle sine brukere. Det fremgår at det er en utfordring å drifte 

selve aktiviteten da dette krever tett oppfølging. Enheten øker ifølge sin årsrapport graden av tett 

oppfølging parallelt med at den frigjør ressurser som følge av digitalisering.  

NAV Arendal har ulike satsinger knyttet til ungdom, rus og psykisk helse og tett oppfølging. Det 

fremgår av årsrapport at man har et spesielt fokus på ungdom som dropper ut av videregående eller 

står i fare for det. Når det gjelder rusarbeid peker man på at dette har utviklet seg i positiv retning, men 

at det er en bekymring at det er lang og til dels økende ventetid for rusbehandling ved helseforetaket 

som har ansvar for denne behandlingen. Dette medfører økte kostnader til institusjonsopphold i 

påvente av plass ved SSHF. Den kanskje største satsingen ved enheten har vært å etablere veileder 

som skal følge opp de brukerne som trenger det mest, på en tettere måte. Ved årets slutt i 2019 hadde 

man 25 veiledere som skal følge opp ca. 20 brukere hver. Normtall er 80 brukere per veileder.  

I sin årsrapport skriver enheten at NAV Arendal har bosatt 42 flyktninger i 2019 og har jobbet med å 

bedre det helhetlige arbeidet rundt flyktninger. Introduksjonsprogrammet har ifølge enheten hatt stor 

aktivitet som følge av økt bosetting og volumet er her ikke lavere enn i 2017. Det jobbes aktivt med 

norskopplæring og aktiviteter som skal føre til arbeid. På dette området jobbes det tett opp mot 

Arendal voksenopplæring. Overgangen til arbeid og utdanning i etterkant av introduksjonsprogrammet 

er ifølge enheten god i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er ifølge enheten spesielt gledelig 
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at antall på sosialhjelp er svært lavt og at bruken av NAV sitt virkemiddelapparat er god. Årsrapport 

viser at antall bosatte innenfor 5 år inkludert familiegjenforente er på ca. 510 personer. 

Som følge av koronapandemien har vi sett det som hensiktsmessig å gå nærmere inn på enhetens 

rapportering 1. tertial 2020. Denne viser en litt annen situasjon ved enheten enn ved årsrapportering 

2020. NAV Arendal hatt ekstremt stor pågang av permitterte og i noen grad oppsagte mennesker som 

skal registrere seg som arbeidssøkere, samt søke dagpenger. En del av disse vil også ha behov for 

sosialhjelp og råd og veiledning til hvordan de skal håndtere sin privatøkonomi. Dette medfører:  

- Økt behov til å behandle sosialhjelpsaker  

- Økt behov for oppfølging 

- Økt behov for Økonomi og Gjeldsrådgivning  

- Økte sosialhjelpsutgifter 

Det er laget en egen rapport på personalbehovet som konkluderer med at NAV Arendal trenger 5 

årsverk for å løse sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, men det pekes på at enkelte scenarier 

viser et behov for opptil 12 årsverk mer. NAV Arendal peker på at det vil være en god total økonomi å 

ha bemanning til å følge opp de som har utfordringer for å hjelpe dem ut av en vanskelig livssituasjon 

og forebygge at problemene blir større.  

Enheten har per årsrapport 2019 61,2 årsverk som var en økning fra 2018 hvor man hadde 58.8 

årsverk. Sykefraværet i 2019 økte med 3,1 % fra 2018 hvor man hadde et sykefravær på 7 % mot 10,1 

% i 2019. Ser man nærmere på sykefraværet ved 1. tertial 2020 så viser det en nedgang for tertiale 

med et sykefravær på 6,4 % i 1. tertial 2020 mot 9,8 % i 1. tertial i 2019. 

Når det gjelder avvik er det meldt 21 HMS-avvik ved enheten i 2018 og 12 i 2019. Enheten har et mål 

om 25 HMS-avvik per år. Det er meldt 0 kvalitetsavvik ved enheten i 2018 og 2019, mens målet er 5 

per år.  

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen mange som opplever NAV Arendal som 

en enhet med høy risiko. Så mange som 21 % av respondentene mener at det i veldig stor grad 

foreligger en risiko innenfor tjenesteområdet, mens 34 % av respondentene mener det i stor grad 

foreligger en risiko. NAV Arendal er rangert høyest basert på resultater fra spørsmål om hvilket 

tjenesteområde respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon neste 4 år. 

 

ØSTRE AGDER KRISESENTER 
Krisesenteret er en lovpålagt tjeneste som tilbyr hjelp til barn, kvinner og menn som er utsatt for eller 

er vitne til vold og mishandling i nære relasjoner. Dette innebærer oppgaver som døgnkontinuerlig 

telefonvakt, botilbud, dagsamtaler, informasjonsarbeid, faglig og praktisk bistand.  

Uttrekk av KOSTRA viser at kommunens totale kostnader til krisesentertilbud i 2017 utgjorde 5 mill. 

kr, 4,5 mill. kr i 2018 og 5,1 mill. kr i 2019. KOSTRA viser at Østre Agder krisesenter har hatt et 

system for internkontroll i krisesentertilbudet i årene 2017, 2018 og 2019. 
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Kommunens styringsdokumenter 

Enheten hadde i 2019 et mindreforbruk på 850 000,- kr, mens netto driftsramme var på 5,7 mill. kr.  

I enhetens årsrapport fremgår det oversikt over brukere i botilbudet ved senteret. I 2017 var det 42 

kvinner, 3 menn og 41 barn. I 2018 52 kvinner, 2 menn og 63 barn. I 2019 var det 40 kvinner, 2 menn 

og 30 barn.  Når det gjelder Arendal kommunes andel av brukere var denne i 2017 på 45 %, 2018 47 

% og 2019 56 %.  

I tillegg til brukere i botilbudet har man også dagbrukere. Denne oversikten viser en nedgang fra 2017 

til 2019 hvor man i 2017 hadde 55 kvinner og 7 menn, i 2018 50 kvinner og 4 menn, mens i 2019 var 

det 43 kvinner og 3 menn. Enheten skriver i sin årsrapport at det er svingninger fra år til år på antall 

brukere og at slik er det på de fleste krisesentrene i landet, bortsett fra de største byene. Det kommer 

ikke fram spesielle tendenser som sier noe om tallene fra år til år ifølge enheten.   

I årsrapport fremgår det at enheten jobber aktivt med å informere om tematikken. Dette gjøres blant 

annet via sosiale medier og mer rettet informasjon mot blant annet voksenopplæringen, NAV og Sam 

Eyde videregående skole. Enheten beskriver i sin årsrapport sitt arbeid med å sikre tilstrekkelig 

kompetanse blant de ansatte. Det er blant annet gjennomført to fagdager med tema vold i nære 

relasjoner i regi av Østre Agder krisesenter. Informasjon til aktuelle målgrupper gikk ut til alle 

samarbeidskommunene. 

Enheten gjengir funn fra tilsynsrapport fra Fylkesmannen hvor det fremgår at Arendal kommune ikke i 

tilstrekkelig grad sikrer et likeverdig krisesentertilbud for menn. Enheten rapporter også at; «siden 

2017 har behovet for et fullverdig krisesentertilbud for menn og barn som sikrer lovkrav, vært 

dokumentert i enhetens virksomhetsplaner, tertialrapporter og årsberetninger. Dagens tilbud fyller 

ikke sikkerhetskrav, er ikke universelt utformet, har ikke stedlig personell 24/7 og fyller ikke krav til 

egnet utendørs lekeområde for barn».   

Når det gjelder samarbeid rapporterer enheten at det er utarbeidet årshjul som sikrer systematisk 

samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere med møter minimum 1 gang per år. 

Vi ser i vår gjennomgang av årsrapport at enheten i ustrakt grad beskriver sitt arbeid knyttet til det 

forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten. Det er fokus på sikkerhet for beboere og 

ansatte, tiltak for å sikre lavt sykefravær og tiltak for å sikre at ansatte skal oppleve trivsel, utvikling 

og mestring på jobb. Ros analyser jf. kap. 23A i AML er ikke sluttført og skal jobbes videre med i 

2020, men ellers er tiltak gjennomført. 

Enheten har ifølge årsrapport et spesielt fokus på avvikshåndtering som gjelder sikkerhet, individuell 

oppfølging og «hva er avvik?». I 2019 ble det meldt 7 HMS avvik, mens det i 2018 ble meldt 0. 

Enhetens mål er 10 HMS avvik per år. Det er meldt 21 kvalitets avvik i 2019, mens det i 2018 ble 

meldt 20. Enhetens mål er 15 per år.  

Sykefraværet ved enheten var i 2018 3,4 %, mens det i 2019 var på 7,81 %.  
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PSYKISK HELSE OG RUS 

KOSTRA 

Innen rus- og psykisk helsearbeid ligger Arendal kommune høyt når det gjelder ansatte med 

videreutdanning, med 11,7 ansatte per 10.000 innbyggere med videreutdanning innen psykisk 

helsearbeid og 3,7 per 10.000 innbyggere med videreutdanning innen rusarbeid. Totalt sett utgjør dette 

den største andelen av ansatte med videreutdanning per innbygger av kommunene i sammenlignings-

grunnlaget hvor eksempelvis landsgjennomsnittet er 8,5 for psykisk helsearbeid og 3,1 for rusarbeid.  

Når det gjelder netto driftsutgifter til tilbud for personer med rusproblemer hadde Arendal i 2019 

kostnader på 580 kr per innbygger (18-66 år). Dette er vesentlig lavere enn driftsutgiftene i Grimstad 

for tilsvarende tilbud, som i 2019 var på 1430 kr, og også lavere enn landsgjennomsnittet på 720 kr. 

Snittet for Aust-Agder lå på kr 596. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Enheten klarte balanse i 2019, men for å få dette til var det nødvendig å holde stillinger vakante i 

perioder og begrense bruken av vikarer. Det har vært et krevende år spesielt for de ambulerende 

tjenestene fremgår det av årsrapport. 

Enheten har lagt frem oversikt over antall brukere siste fire år og det viser en økning på alle felt også 

når det gjelder nye brukere med tjenesten i 2019, samtidig som det er økning i antall avsluttede 

brukere samme år. Utfordringen er at det er færre avsluttede brukere (95) enn nye (105). Den samme 

tendensen gjelder for uteteam – oppfølgingstjenesten, hvor antall nye brukere var 79 og antall 

avsluttede brukere var 54. 

Det fremgår av enhetens årsrapportering at den desidert største andelen av brukerne i alle tjenestene er 

i aldersgruppa 18-49 år, den nest største er i aldersgruppa 50-66 år. Økningen er størst i den yngste 

gruppa.  

Holdningene til psykiske problemer og rusmiddelavhengighet og forståelsen for kompleksiteten i 

problematikken, er ifølge enheten viktig for å gi brukerne gode tjenester. Ansatte i andre deler av 

helsetjenestene som ikke har spesiell kompetanse om rus og psykiske helseproblemer, har fått 

veiledning fra ansatte i psykisk helse for å styrke kompetansen på dette feltet. 

Enheten deltar på en rekke felt og satsingsområder hvor det blant annet jobbes med integrering av 

velferdsteknologi, etablering av pårørendegruppe, brukermedvirkning for å sikre gode forløp, alle 

innenfor!, ingen utenfor!, NM i gatefotball ble arrangert i Arendal og arbeid rettet mot 

selvmordsforebygging og forebygging mot overdosedødsfall. 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Arendal kommune høsten 2019 knyttet til kommunale 

tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse som bor i Blå Kors Bosenter 

Arendal (BKBA). Undersøkelsen knyttet seg til om tjenester ble utført i samsvar med aktuelle lovkrav 

slik at brukerne får trygge og gode tjenester. Fylkesmannens konklusjon var at kommunen mangler 

system for kontroll om tjenesten som utøves fra Blå Kors Bosenter Arendal er forsvarlig. Det fremgår 

videre at tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige og tilsynet er 

derfor avsluttet.  



 

   
   
   

   29 

 

Enheten hadde i 2019 91,9 årsverk og et sykefravær på 8,48 %. Det fremgår av enhetens kommentar 

til sykefraværet at lederne følger tett opp både ansatte som står i fare for å bli sykmeldt og ansatte med 

sykefravær. Ansatte er oppmerksomme på om noen kollegaer sliter og avlaster hverandre ved behov. 

Videre fremgår det at det krever raushet fra kollegaer å få til god tilrettelegging og at man har vært 

opptatt av at kollegaer holder kontakt med den sykmeldte i tillegg til leder. 

Når det gjelder avvik så ble det meldt 41 HMS avvik i 2019 hvor enhetens mål var 100. Det ble meldt 

82 kvalitets avvik og også her var enhetens mål 2019. Grunnet organisasjonsendring foreligger det 

ikke tall for 2018. 

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen 7 % av respondentene som mener at det i 

veldig stor grad foreligger en risiko innenfor tjenesteområdet, mens 41 % av respondentene mener det 

i stor grad foreligger en risiko.  

Psykisk helse og rus er rangert på en delt 4 plass når det kommer til hvilket tjenesteområde 

respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon neste 4 år. 

 

Samtale med rådmannen 

I samtale med rådmannen diskuterte man i hovedsak forhold omkring institusjon og hjemmetjeneste. 

Rådmannen oppfatter det som utfordrende å gjøre store endringer knyttet til hjemmetjenesten. Dette 

begrunnes med at man jobber med en intensjon om å holde bruker i hjemmet fremfor institusjon. Det 

er ifølge rådmannen forhold omkring styring som kunne vært av interesse å se nærmere på. Det kan 

ligge til grunn en opplevelse av at tjenester kan få en tendens til å bli brukerdrevet og ikke 

behovsdrevet. Dette henger tett sammen med tildeling av tjenester som gis av tjenestekontor og 

dialogen mellom instansene er avgjørende for lykkes med en optimalisering av tjenestene. Når det 

gjelder institusjon er nok risikoen lavere på dette området selv om rådmannen ikke er fornøyd med 

merforbruket knyttet til denne enheten.  
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4.1. RISIKOVURDERINGER HELSE OG LEVEKÅR 

Det er forhold ved enhet for mestring og habilitering som viser at man er avhengig av ytre faktorer for 

å sikre stabilitet. Dette handler i første rekke om at man har vært i situasjon hvor aktiviteten ikke har 

økt som forventet som følge av forsinkelser knyttet til bygging av nytt bo- og dagtilbud, samtidig som 

statens tilskudd er aktivitetsbasert. Disse forholdene kombinert med en økning i et allerede høyt 

sykefravær gjør at det stilles store krav til økonomistyring så vel som ressursstyring. Det er signalisert 

et høyt fokus på økonomistyring og tiltak knyttet til dette i enheten. Økonomistyring antas å ha en 

risiko ved seg i enheten, men relativt lav som følge av det gjennomgående fokuset man har på dette. 

Vi vurderer imidlertid sykefravær og bemanning i kombinasjon med tjenestens art å være en risiko. 

Det at det har vært en markant nedgang i antall meldte avvik gir også grunn til risiko da dette kan 

indikere at man slutter å melde hvis avvik ikke håndteres og følges opp. Dette er erfaringer vi har gjort 

knyttet til forvaltningsrevisjon i enhet for institusjon og enhet for hjemmetjeneste.   

Risiko- og vesentlighetsvurdering habilitering: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat   Økonomistyring 
HMS – og avviks-

rapportering/håndtering 
 

Stor      

Svært stor      

 

Innenfor hjemmetjenester mener revisjonen det knytter seg størst risiko til økonomistyring og drift. På 

tross av at det er utarbeidet en økonomisk handlingsplan ser man ikke ut til å sikre en økonomisk 

balanse innen enheten. KOSTRA tallene viser på flere områder nedgang i antall timer samtidig som 

aktiviteten hevdes å øke. Det pekes på økninger knyttet til lønn og tillegg og forbruksvarer og leasing 

av biler, som alle er forhold som innebærer risiko med hensyn til både planlegging og 

beslutningskompetanse omkring innkjøp og bestilling av varer/tjenester. Når det kommer til vår 

risikovurdering omkring bemanning handler den om at dårlig ressursstyring kan medføre blant annet 

økning i sykefravær, mens økonomistyring handler om at beslutninger av økonomisk art i avdelingene 

gir en naturlig økonomisk konsekvens og at de vurderinger som ligger til grunn tas på et nivå som har 

rett kompetanse, myndighet og ansvar.   

Risiko- og vesentlighetsvurdering hjemmetjenester: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat      

Stor    
Ressurs- og 

økonomistyring 
 

Svært stor      

 

Etter revisjonens vurdering er det innenfor institusjon flere indikatorer for at det kan foreligge risiko 

knyttet til styring innen flere områder. Ressursstyring knyttet til bemanning kan være hensiktsmessig å 

vurdere en gjennomgang av sett i lys av at Arendal kommune ligger høyere enn 
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sammenligningsgrunnlag når det kommer til kostnader per liggedøgn. Videre vil det være naturlig å 

trekke frem økonomistyring og organisering på avdelingsnivå for å finne komparative forskjeller som 

kan forklare kostnadsnivået. Det er forhold ved det gjentagende merforbruket som har aspekter ved 

seg som forsterker nytten av å se nærmere på økonomistyringen.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering institusjon: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat      

Stor    
Ressurs- og 

økonomistyring 
 

Svært stor      

 

Koordinerende enhet har en viktig rolle med ansvar for samordning og koordinering av 

tjenestetilbudet i de 5 omsorgsenhetene. Med tanke på at enheten har ansvar for tjenestekontoret er det 

her man i utgangspunktet beslutter tjenesteomfanget for flere av enhetene i sektoren. Når det kommer 

til enhetens beskrivelser av merforbruk knyttet til drift gir dette indikatorer som er relativt like som 

flere andre enheter i sektoren peker på. Enhetens presisering av at man ser økte behov knyttet til 

ressurskrevende brukere samtidig som det er vanskelig å planlegge for peker, sammen med øvrige 

faktorer, mot risiko knyttet til drift av enheten   

Risiko- og vesentlighetsvurdering koordinerende enhet: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat  Tjenestetildeling Drift   

Stor      

Svært stor      

 

Legevakten peker på flere forhold som danner grunnlag for risiko. Det er imidlertid flere av disse 

faktorene som er en konsekvens av pågående arbeid knyttet til lokalisering av tjenesten. Vi har vurdert 

dette til å være såpass kjent risiko at vi har latt være å peke på noen særskilt risiko omkring dette. Når 

det kommer til enhetens merforbruk er vår vurdering at dette kan knyttes til lovpålagte krav og således 

ikke kan knytte dette til en risiko driftsperspektiv. Det er enkelte øvrige forhold som kan indikere at 

det er risiko ved driften som blant annet de utfordringer enheten selv beskriver omkring respons til 

befolkningen på telefon, faren for brudd på krav til taushetsplikt og sikkerhet, samt et økende 

sykefravær. Det er også en økning i tilsynssaker. Det er samlet sett det vi oppfatter som en negativ 

utvikling på flere parametere som over tid kan øke risikoen på flere områder knyttet til driften.   
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Risiko- og vesentlighetsvurdering legevakten: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat    Drift  

Stor      

Svært stor      

 

NAV Arendal har etter vår vurdering i sin årsrapportering for 2019 ikke indikert noen spesielle 

forhold som peker seg ut som risiko. KOSTRA viser at NAV Arendal i liten grad peker seg negativt ut 

i forhold til sammenligningsgrunnlaget. NAV Arendal har etter vår vurdering et tilfredsstillende fokus 

på det forebyggende arbeid og de brukergrupper som har behov for ekstra innsats i dette arbeidet. Det 

å skape aktivitetsplikt ser vi i flere kommuner som en risiko da dette er krevende å gjennomføre og 

følge opp.  

Det er imidlertid flere indikatorer for at risikoen ved enhetens drift øker som følge av 

koronapandemien. Vår vurdering er at enheten har et tilfredsstillende med tanke på tidlig innsats og 

det forebyggende perspektiv på dette området knyttet til merarbeid med saker relatert til pandemien. 

Den vesentlige endringen i omfanget av saker for enheten øker risikoen knyttet til å overholde 

lovpålagt saksbehandling både med hensyn til kompetanse så vel som kvalitet. Disse forholdene 

ivaretas av krav til internkontroll til tjenesten hvis denne foreligger og utføres i tråd med intensjonen.   

Spørreundersøkelsen indikerer at det er forhold ved NAV Arendal som i stor grad engasjerer 

respondentene omkring behovet for forvaltningsrevisjon neste 4 år. 

Det har vært nasjonale utfordringer knyttet til blant annet tolkninger av regelverk, senest knyttet til det 

som omtales som EØS-saken. Vi legger til grunn til at risikoene omkring prinsipielle tolkninger 

håndteres nasjonalt. 

Det er ingen spesielle forhold omkring flyktninger som kan indikere at Arendal har noen store 

utfordringer sett i lys av enhetens rapportering og de foreliggende KOSTRA tall. Det er imidlertid en 

utfordring sett opp mot voksenopplæringens rapportering at det øyensynlig kan være økonomiske 

utfordringer at flere har behov for opplæring utover 3 år og at dette kan øke presset økonomisk på 

NAV før disse kommer ut i arbeid. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering NAV Arendal: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat  Økonomistyring Internkontroll Saksbehandling  

Stor      

Svært stor      
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Psykisk rus og helse har etter vår vurdering flere positive indikatorer knyttet til KOSTRA. Blant annet 

har man en god dekningsgrad i forhold til utdanning blant ansatte innen fagfeltene og relativt lav 

kostnad knyttet til netto driftsutgifter per innbygger målt opp mot sammenligningsgrunnlaget. 

Enheten har som øvrige enheter i sektoren et relativt høyt sykefravær, men enheten gir i sin 

årsrapportering inntrykk av å ha et særlig fokus på dette området med flere tiltak som vi anser som 

positive hvis de gjennomføres i praksis.   

Det er vår vurdering at det er positivt at enheten jobber på tvers i kommunen for å informere og 

veilede knyttet til eget fagfelt opp mot andre enheter og tjenester.  

Det er en bekymring at det er en økning i antall brukere i aldersgruppen med de yngste brukerne. Dette 

vil kunne gi et lengre perspektiv på både tjenester og oppfølging sammenlignet med eldre 

brukergrupper. Dette er for øvrig en nasjonal trend som flere peker på. Vi ser at enheten i møte med 

disse utfordringene jobber med en rekke ulike modeller.  

Vår vurdering er at det sett i lys av nylig organisasjonsendring og de tilbakemeldinger som er gitt i 

spørreundersøkelsen foreligger en form for risiko knyttet til om man er organisert hensiktsmessig for å 

imøtekomme de samfunnsmessige utfordringene som er knyttet til tjenesteområdet. I dette ligger også 

hensyn omkring sykefravær, bemanning og drift.  

Tilsyn fra Fylkesmannen har indikert svakheter på systemnivå knyttet til system for kontroll av 

forsvarlighet knyttet til tjenestene ved BKBA. Dette kan indikere at dette kan være en risiko også ved 

andre deler av enhetens virke. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering psykisk helse og rus: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten    Organisering  

Moderat    Internkontroll  

Stor      

Svært stor      
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5.     KULTUR, INFRASTRUKTUR OG UTVIKLING 

Kultur, infrastruktur og samfunnsutvikling viste for 2019 et mindreforbruk på ca. 10,7 mill. kroner. 

Dette var i hovedsak knyttet til selvkostområdet vann, avløp og renovasjon. Sektoren består av stab 

samfunnsutvikling og seks enheter med kommunalteknikk og geodata, kulturenheten, østre Agder 

brannvesen, voksenopplæringen, innovasjon og kompetanse og vitensenteret. 

 

STAB SAMFUNNSUTVIKLING 

Arendal kommune har organisert sin plan- og byggesaksbehandling under stab samfunnsutvikling.  

KOSTRA 
Tall fra KOSTRA viser at Arendal kommune i 2019 behandlet i alt 680 byggesøknader. Antall saker 

til behandling har vært relativt stabilt de siste årene. Til sammenligning behandlet Grimstad kommune 

753 byggesøknader i 2019, mens Tvedestrand behandlet 146. Når det gjelder gjennomsnittlig 

behandlingstid for byggesaker med 3 og 12 ukers frist (målt i dager), ligger Arendal på et 

gjennomsnitt på 18 dager i saker med 3 ukers frist og 25 dager i saker med 12 ukers frist. Til 

sammenligning brukte Grimstad på saker med 12 ukers frist, 62 dager, mens kommunegruppe 13 i 

gjennomsnitt hadde 39 dagers saksbehandlingstid. 

Når det gjelder andel innvilgede byggesøknader gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (i %) viser 

tallene fra KOSTRA at det i Arendal var dispensasjon i 9 % av totalt antall behandlet saker, mens 

Tvedestrand hadde en andel på 64 % i tilsvarende saker. 

Når det kommer til reguleringsplaner viser tall fra KOSTRA at Arendal kommune i 2019 vedtok 12 

reguleringsplaner. Til sammenligning vedtok Grimstad 6 reguleringsplaner, Tvedestrand 3 og antall 

reguleringsplaner totalt i Aust-Agder var på 35. Arendal vedtok i 2018 16 reguleringsplaner og i 2017 

9 reguleringsplaner. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Det fremgår av årsrapport 2019 at det ble fattet totalt 1156 vedtak etter plan- og bygningsloven (alle 

typer) i 2019. Videre fremgår det at tilsvarende tall for 2017 og 2018 var henholdsvis 1032 og 1138. 

Det ble gitt avslag i 26 av vedtakene. Saksbehandlingstiden har ifølge årsrapportering holdt seg stabilt 

innenfor de krav som ligger til grunn. 

Ifølge årsrapport ble det i 2019 vedtatt 12 reguleringsplaner og en kommunedelplan. 2018 ble det 

vedtatt 15 reguleringsplaner og 1 kommunedelplan. Total portefølje er ca. 90 planer som befinner seg 

på ulike stadier i planprosessen. Planavdelingen har ifølge årsrapportering ellers vært involvert i 

utarbeiding av flere kommunale planer som kommunedelplaner og turveier. Det ble også vedtatt 31 

«mindre» endringer av planer i 2019. Tilsvarende tall var i 2018 24. 

Gjennomføring av tilsyn er en sentral del av ansvaret innen tjenesteområdet. Plan- og bygningsloven 

legger gjennom § 25-1 til grunn en tilsynsplikt som innebærer tilsyn med byggesaker for å sikre at 

tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser. Kommunen skal føre tilsyn i et slikt omfang at 

den kan avdekke regelbrudd. Det fremgår ingen informasjon i kommunens rapportering omkring dette. 

Et uttrekk fra KOSTRA viser at det for 2019 ble gjennomført totalt 2631 tilsyn med byggesaker i 
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kommuner tilhørende kommunegruppe 13. Dette var en økning på ca. 300 tilsyn mot 2330 tilsyn i 

2018. I kommunegruppe 13 er det totalt 39 kommuner noe som gir et snitt på 67 tilsyn per kommune. 

Arendal gjennomførte i 2019 20 tilsyn med byggesaker. 

KS gjennomførte i 2018 en utredning knyttet til status og råd for etikkarbeidet i kommunesektoren. 

Gjennom spørreundersøkelse blant enhetsledere og administrasjonssjefer i undersøkte kommuner ble 

det stilt spørsmål om etikkarbeid og forekomst av uetisk atferd og korrupsjon. Svarene fra 

undersøkelsen viser at areal, plan- og byggesak peker seg ut som en sektor hvor henvendelser om 

utilbørlig atferd er mest vanlig. Av de spurte enhetsledere og administrasjonssjefer var det 28 % som 

mente dette og at slike henvendelser fortrinnsvis kom fra grunneiere og privatpersoner og 

næringsvirksomhet innen bygg og anlegg.10 

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen 3 % av respondentene som mener at det i 

veldig stor grad foreligger en risiko innenfor tjenesteområdet, mens 21 % av respondentene mener det 

i stor grad foreligger en risiko. Plan- og byggesak er rangert på en delt 4 plass når det kommer til 

hvilket tjenesteområde respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon neste 4 år. 

 

KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA 

KOSTRA 

Når det gjelder driftsutgifter per innbygger tilknyttet vannforsyning, har Arendal hatt en mindre 

reduksjon de siste årene fra 829 kr i 2017 til 789 kr i 2019. Arendal ligger med dette blant kommunene 

i sammenligningsgrunnlaget med laveste driftsutgifter, og til sammenligning hadde Grimstad og 

Tvedestrand driftsutgifter for tilsvarende tjenester i 2019 på henholdsvis kr 947 og kr 1781. Arendal 

ligger også blant de laveste i sammenligningsgrunnlaget når det gjelder gebyrgrunnlaget og 

gebyrinntekter per innbygger tilknyttet vannforsyning, som i 2019 var på hhv. 1338 kr og 1504 kr.   

Når det gjelder avløp, viser tall fra KOSTRA at Arendal har et årsgebyr for avløpstjenesten som ligger 

relativt gjennomsnittlig med sammenligningsgrunnlaget. For Arendal utgjorde dette i 2019 4150 kr 

(eks. mva.), noe som har vært stabilt de siste tre årene. Når det gjelder Aust-Agder som snitt ligger 

dette på kr 5555, mens kommunegruppe 13 ligger på kr 3874 og landsgjennomsnittet på kr 4139. 

Kommunen har driftsutgifter per tilknyttet innbygger – avløp - på kr 1429, noe som er vesentlig under 

Tvedestrand på 2645 kr, men vesentlig mer enn Grimstads driftsutgifter på 974 kr. Aust-Agder har et 

snitt på kr 1555, mens landsgjennomsnittet er kr 1301.  

Når det gjelder avfallstjenesten, som i Arendal utføres av Agder renovasjon IKS, er årsgebyrene i 

Arendal på kr 3652, og med dette vesentlig høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og landet 

som er på henholdsvis kr 2637 og kr 2855. Sammenlignet med Grimstad og Tvedestrand, har Arendal 

lavest antall kg med husholdningsavfall per årsinnbygger, som i 2019 var på 450 kg. 

                                                                 
10 Utredningsoppdrag for KS, februar 2018 – status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren 
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Kommunens styringsdokumenter 

Enheten har en todelt økonomi, en rammefinansiert del med overføringer fra kommunes driftsbudsjett 

og en selvkost del som er gebyrfinansiert. Innenfor enhetens rammefinansierte del hadde enheten i 

2019 et merforbruk på 0,18 mill. kroner. Faktiske inntekter endte 10,26 mill. kroner høyere enn 

budsjett, samtidig som faktiske utgifter økte med 10,44 mill. kroner mot budsjett.  

Innenfor enhetens selvkostområde har det ifølge enhetens årsrapportering vært en normal økning av 

VA gebyrene. Inntektene endte 14,48 mill. kroner høyere enn budsjettert, samtidig som kostnadsnivået 

ble redusert med 5,21 mill. kroner. Dette gir positiv sum netto på 9,27 mill. kroner for faktisk mot 

budsjett, før finansering. Ved årsslutt 2019 har vann, avløp, renovasjon, slam og tilsyn separate avløp 

midler på selvkostfond. Selvkostforskriften11 beskriver forhold omkring håndtering av overskudd på 

selvkostområdet. Det fremgår at et overskudd som ikke dekker inn et underskudd, skal avsettes til et 

selvkostfond i selvkostregnskapet. Et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal tilbakeføres ved 

å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at overskuddet oppstod.  

Ved årsslutt 2019 har vann, avløp, renovasjon, slam og tilsyn separate avløp midler på selvkostfond. 

Totalt opprinnelig investeringsbudsjett for VA ledningsnett i 2019 var 125 mill. kroner, og det er til 

sammen investert for 136 mill. kroner. 

Fra 2019 er det ifølge enhetens årsrapport innført nye rutiner for tettere oppfølging av totale tildelte 

VA-midler. Dette innebærer vurdering av samlede tildelte VA-midler hvert tertial sett opp mot justert 

forventning for året, og at eventuell samlet restbevilgning ved årets slutt tas ned. 

Enheten har i 2019 arbeidet med å få større utnyttelse av kompetansen og ressursene i enheten. Flere 

tverrfaglige prosjekter og prosesser er startet opp med et overordnet mål om en mer effektiv drift og 

kvalitet på leveransene. 

På tjenesteområdet vann beskrives hovedsatsingen å være reduksjon av vannlekkasjer. Det fremheves 

risiko knyttet til alternativ vannforsyning med status dårlig og utslipp fra overløp på nettet med status 

dårlig. Det er gjennomført skrivebords-beredskapsøvelse for vann i 2019, og det er videre planlagt 

tilsvarende øvelser for Avløp og Vei første halvår av 2020. 

Når det gjelder tjenesteområdet geodata fremgår det at endringene i IKT-Agder i 2019 hadde negative 

konsekvenser for tjenesteområdet ved at de ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til å gi den støtte Arendal 

kommune ved teknisk sektor hadde behov for. Dette førte til at mange viktige tiltak og prosjekter 

ligger på vent, noe som oppgis å være uheldig for Arendal kommune sin digitale utvikling.  

Enheten kan vise til en nedgang i sykefraværet fra 7 % i 2018 til 5,7 % i 2019. Når det gjelder avvik så 

ble det i 2019 meldt 20 avvik knyttet til HMS som var nær en halvering i forhold til antall meldte 

avvik i 2018. Når det gjelder kvalitetsavvik økte disse fra 10 i 2018 til 14 i 2019.   

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen 3 % av respondentene som mener at det i 

                                                                 
11 Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer  
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veldig stor grad foreligger en risiko innenfor tjenesteområdet, mens 14 % av respondentene mener det 

i stor grad foreligger en risiko.  

Vann, avløp og renovasjon er rangert lavt (delt 8 plass) når det kommer til hvilket tjenesteområde 

respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon neste 4 år. 

 

KULTURENHETEN 

KOSTRA 

Tall fra KOSTRA viser at Arendal kommune ligger noe lavere enn kommunegruppe 13 og 

landsgjennomsnittet når det kommer til netto driftsutgifter av kultursektoren i prosent av kommunens 

totale netto driftsutgifter (prosent). Arendal har over de tre siste årene ligget på 3,7 % i 2017, 3,9 % i 

2018 og 3,6 % i 2019. Kommunegruppe 13 lå på 4 % i 2017 og 2018, men 4,1 % i 2019. 

Landsgjennomsnittet var likt med kommunegruppe 13 i 2017 og 2018, men 4,2 % i 2019. Når man 

sammenligner med Grimstad og Tvedestrand ligger Arendal vesentlig høyere. Grimstad hadde 3 % i 

2019 og Tvedestrand hadde 2,8 % i 2019.  

Når det gjelder netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger ligger Arendal på kr 2176,- i 2019, 

mens landsgjennomsnittet var kr 2627,- og kommunegruppe 13 kr 2406,-. 

Antall besøk i folkebibliotek lå for Arendal kommune på 4,4 per innbygger i 2019, mens snittet for 

landet lå på 4,8 besøk og det samme for kommunegruppe 13. For Arendal er det altså en motsatt trend 

i forhold til antall besøk på folkebibliotek per innbygger i forhold til øvrige sammenlignbare grupper. 

Arendal hadde 5 besøk per innbygger i 2017, 4,7 besøk i 2018 noe som viser at antall besøkende per 

innbygger har gått ned siden 2017. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Ifølge enhetens rapportering for 2019 er omsetningen høyere enn budsjett, men driftsresultatet er 

innenfor budsjettrammen. Avvik på inntektssiden skyldes i hovedsak tilskudd til fritidskortet, 

spillemidler, ulike tilskudd fra Bufdir og IMDi. Dette er tilskudd som i all hovedsak deles ut igjen til 

ulike tiltak og anlegg i regi av lag og foreninger. Enheten har hatt merinntekter knyttet til sykepenger, 

innhenting av fond samt inntekter/mersalg knyttet til drift Bomuldsfabriken og avdeling Park, idrett og 

friluft. 

Over tid har kulturenheten sett behovet for organisering i flere avdelinger. Ved inngangen til 2019 

bestod kulturenheten av kulturskolen, biblioteket og kulturnettverket. For å styrke innsats og 

kompetanse på flere områder ble det etablert to nye avdelinger: park, idrett og friluft og ung kultur. 

Kulturenheten rapporterer i sin årsrapport at nedgang i besøk og utlån ved biblioteket kan knyttes til 5 

uker stenging av biblioteket i forbindelse med legging av nytt gulvbelegg. Nedgang i utlån knyttes 

også opp mot en sammenheng med lavt budsjett for innkjøp av bøker og andre medier.  

Arendal kommune ble pilotkommune for Fritidskortet høsten 2019. Kortet dekker deltakeravgift på en 

eller flere aktiviteter inntil 1 000 kroner per barn per halvår. Første året har man hatt fokus på å få 

informert om ordningen samt få betalt ut midlene. Nærmere 4 000 barn og unge tok i bruk fritidskortet 
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i løpet av høsten. Det ble påbegynt et arbeid med å finne/utvikle en teknisk utbetalingsløsning. Slik vi 

har forstått det så er dette nå på plass. 

Kulturskolen har kontinuerlig fokus på organisatorisk utvikling og muligheter for å utvikle nye tilbud 

før innflytting i og samlokalisering i Kulturkammeret midt i sentrum. 

Enheten beskriver et ekstra fokus på arbeidsmiljø i 2020 som følge av resultater fra 

medarbeiderundersøkelsen. Sykefraværet for enheten ligger på 6,7 %, mens enhetens mål er under 5 % 

sykefravær. Antall meldte HMS avvik var i 2019 17, mens enhetens mål er 30. Antall meldte 

kvalitetsavvik var 7, mens enhetens mål var 30.  

 

ØSTRE AGDER BRANNVESEN 

KOSTRA 

Når det gjelder brannvern i kommunen utføres dette av Østre Agder Brannvesen (ØABV). Arendal har 

ifølge KOSTRA 5,6 km, eller 7 minutter, til nærmeste brannstasjon uavhengig av type. 

Kommunen hadde for 2019 en kostnad per innbygger på kr 969,-, som er relativt uendret de siste tre 

årene. Når det gjelder sammenligningsgrunnlaget så ligger Grimstad kommune på kr 811,-, Aust-

Agder kr 990,- og landsgjennomsnittet på kr 879,-.  

Når det gjelder årsverk i brann og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere viser tallene fra 2019 at man lå på 

0,72 årsverk som er nærmest tilsvarende landsgjennomsnittet på 0,71 årsverk.  

Når det gjelder antall piper feiet i Arendal kommune viser tallene en vesentlig nedgang fra 2017 med 

6687 piper feiet til 4356 i 2019. Når det gjelder andel piper feiet i prosent så viser dette en nedgang fra 

2018 med 42,6 % til 2019 med 23,5 %. Grimstad hadde til sammenligning en andel på 42 % i 2019. 

Når det gjelder årsverk av feier for de samme årene viser dette en økning fra 0,14 årsverk per 1000 

innbyggere i 2017 til 0,16 årsverk i 2019. Gjennomsnittet for landet var i 2017, 2018 og 2019 0,13 

årsverk.  

 

Kommunens styringsdokumenter 

Enheten beskriver i sin årsrapportering at man i stort balanserte regnskapet med et mindre overskudd 

som fordeles etter gjeldende avtaler mellom samarbeidskommunene. Unntaket her er Agder110 som 

hadde et mindre overforbruk som dekkes inn påfølgende år. 

Beredskapsavdelingen fortsatte ifølge årsrapporten fokuset på lovpålagte kurs i 2019. Budsjettene er 

fra og med 2019 styrket noe på kurs og kompetanse, ettersom potten i kommunale forpliktelser fra 

2008 er avviklet i 2018. Beredskapsavdelingen var alarmert og rykket ut på 1 251 hendelser i 2019. 

Forebyggende avdeling utfører ifølge årsrapport tilsyn, saksbehandling og veiledning i alle Østre 

Agder-kommunene med unntak av Grimstad. Det vil fremdeles være fokus på tilsyn samtidig som 

man ønsker å øke fokus på undervisning og informasjon. Alle aktiviteter forebyggende gjør vil bli 

prioritert med tanke på ØABV sin visjon om at ingen skal omkomme i brann. 
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Feieravdelingen gjennomførte feiing og tilsyn i 2019 på ca. 21 000 objekter av en total portefølje på 

omtrent 35 000 objekt (fordelt på enhetens 7 samarbeidskommuner). Per 1. januar 2019 hadde 

feieravdelingen ti ansatte fordelt på ni feiere og en leder. Nytt og revidert budsjett fra og med 2019 la 

opp til en styrking av tjenesten med ett årsverk i 2019. Det årlige gebyret for feiing har i mange år 

vært uendret, men ble ifølge årsrapport fra og med 2019 økt fra 300 kroner inkl. mva. til 305 kroner 

inkl. mva. 

Sykefraværet ved enheten økte fra 2,86 % i 2018 til 4,73 % i 2019. Antall HMS avvik meldt i 2019 

var 9, mens antall kvalitetsavvik var 16.  

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen 17 % av respondentene som mener at det i 

stor grad foreligger en risiko innenfor tjenesteområdet, mens 3 % av respondentene mener det i veldig 

stor grad foreligger en risiko.  

Brannvern og beredskap er rangert på en delt 11 plass basert på resultater fra spørsmål om hvilket 

tjenesteområde respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon neste 4 år. 

 

 

VOKSENOPPLÆRINGEN 

KOSTRA 

Når det gjelder deltakere i voksenopplæring har Arendal hatt en økning i antall deltakere de siste tre 

årene, fra 101 i 2017 til 134 i 2019. Tilsvarende har økningen i voksenopplæring i grunnskolen vært, 

hvor det i samme tidsperiode økte fra 70 til 99 deltakere. Arendal kommune ligger på begge områdene 

ganske likt med Grimstad, som har 128 deltakere i voksenopplæring og 105 deltakere i 

grunnskoleopplæring for voksne. Når det gjelder spesialundervisning for voksne hadde Arendal 

kommune i 2019 32 deltakere, mens Grimstad hadde 20. 

Kommunens styringsdokumenter 

Enheten skal sikre innvandrere og flyktninger språkkunnskaper på et godt nivå slik at de lettere og 

raskere kan komme i lønnet arbeid, tilrettelegge for tilpassede arbeidsrettede og utdanningsrettede løp, 

tilrettelegge for arbeidstilvenningstilbud som fanger opp de med særlig svak faglig bakgrunn og 

stimulere voksne med mangelfull utdanning til å fullføre et utdanningsløp og bidra med prosjektarbeid 

innenfor satsingsområdet Livslang Læring, kommunedelplan Tidlig innsats for bedre levekår 2023. 

Arendal voksenopplæring har i 2019, ifølge årsrapport, brukt av enhetens disposisjonsfond, samt 

konsekvensjustert budsjettet etter 1. tertial. Konsekvensen av flyktningsituasjonen 2015-2017 har ført 

til at flere deltagere har behov for grunnskoleopplæring, norskopplæring og kvalifisering utover tre år 

for å komme videre i utdanning og arbeid. Det har kommet færre personer inn i den 3-årige, statlige 

finansieringsordningen samtidig som flere har behov for opplæring ut over 3 år. Skolen har siden 2017 

rapportert på og vært klar over de økonomiske utfordringene. 

I sin årsrapport har enheten gitt en oversikt over tjenesteproduksjonen og denne viser at man 

gjennomfører opplæring for voksne innen norsk og samfunnskunnskap for innvandrere fra Arendal, 
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Froland og Tvedestrand, norskopplæring for voksne og enslige mindreårige asylsøkere 

(introduksjonsloven) med ca. 220 deltakere. Spesialundervisning for voksne med ca. 30 elever og 

grunnskoleopplæring for voksne innvandrere fra Arendal, Froland og Tvedestrand med ca. 230 elever. 

I tillegg har man kortere kurs med varierende lengde 50-90 timer.  

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen 10 % av respondentene som mener at det i 

stor grad foreligger en risiko innenfor tjenesteområdet, mens 7 % av respondentene mener det i veldig 

stor grad foreligger en risiko.  

Voksenopplæringen er rangert lavt (delt 11 plass) basert på resultater fra spørsmål om hvilket 

tjenesteområde respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon neste 4 år. 

 

INNOVASJON OG KOMPETANSE 

Kommunens styringsdokumenter 

Enheten gikk i balanse i 2019. Mye av enhetens budsjett er ifølge årsrapporten basert på inntekter fra 

billettsalg, prosjektstøtte, sponsorinntekter og leieinntekter. Ifølge enheten knytter det seg alltid 

usikkerhet til inntektene, men det er stort fokus på å balansere variable inntekter og utgifter. 

Overskudd fra inntekter på Arendalsuka og Fremtidens kommuner settes på fond for bruk til 

fremtidige arrangementer. Enhetens budsjett knyttet til lønn og driftskostnader for Servicesenter, 

Kommunikasjon Eureka kompetanse og Innovasjon gikk i balanse. 

Av årsrapport fremgår det at enhetens innovasjonstjeneste har en rekke arrangementer i løpet av året 

med samarbeid med blant annet Universitetet i Agder. Videre gjennomfører tjenesteområdet 

konferanser som innovasjonskonferansen Fremtidens kommuner og TEDx. Av årsrapport fremgår det 

at enhetens kommunikasjonstjeneste har ansvar for kommunens nettsider og kommunikasjon i sosiale 

kanaler, kommunikasjonsrådgivning til enheter, i prosjekter og satsinger, i tillegg til store 

arrangementer som Arendalsuka og Fremtidens kommuner. Kommunikasjon har også en sentral rolle i 

kommunens informasjonsberedskap. Servicesenteret er en tjeneste under enheten som har ansvar for 

kommunens sentralbord og publikumsmottak.  

Det vi har sett nærmere på knyttet til denne enheten er håndtering av det faktum at Arendalsuka 2019 

ble avlyst. Per rapportering 1. tertial foreligger imidlertid ikke data som kan underbygge konsekvenser 

for kommunen i denne sammenheng. Det fremgår av tertialrapportering at det per 1. tertial 2020 ikke 

er avvik i inntekter, men at enkelte av enhetens inntekter vil på årsbasis gå ned som følge av 

koronasituasjonen. Dette gjelder leieinntekter til Eureka kompetanse, billettinntekter til Fremtidens 

kommuner, sponsorinntekter til Arendalsuka og omsetningsavgift på alkohol. Det fremgår at det i 

løpet av månedene etter rapportering vil bli klarere hvor store konsekvensene blir.   

Sykefraværet ved enheten gikk fra 2018 til 2019 noe ned. Sykefraværet lå i 2018 på 8,3 %, mens det i 

2019 lå på 7 %. Enhetens målsetting var et sykefravær under 5 %. Enheten hadde i 2018 1 innmeldt 

HMS avvik som var samme antall i 2019. Enheten hadde 3 innmeldte kvalitetsavvik i 2018 og 1 i 

2019. 
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VITENSENTERET  
Senteret bestod i 2019 av 13 årsverk noe som var en økning på 1 årsverk fra 2018. Det fremgår av 

enhetens rapportering at en vesentlig del av enhetens økonomi er basert på statlige overføringer. I 

tillegg til definerte satsningsområder og strategier, følger det også en liste på 12 kriterier for å motta 

støtten, noe som gjør at enheten ifølge sin årsrapportering er stolte av den innsatsen de som 

organisasjon har levert i 2019. Et av kriteriene enheten skal levere på er «arbeide systematisk for 

fornyelse og oppdatering av eksisterende utstillinger og læringstilbud, slik at tilbudet er i stadig 

utvikling». Enheten fremhever at det å få prosjektmidler for å utvikle gode planer er vanskelig.  

Hva enheten får av statlige tildelinger får man vite helt på slutten av et kalenderår, det vil si de aldri 

kan budsjettere med en økning. Vitensenteret er derfor avhengig av å ha en økonomi der man kan 

gjennomføre utviklingsprosjekter og fornyelse. Vitensenteret søker aktivt samarbeidspartnere, 

prosjektmidler og sponsorer. 

Det ligger ifølge enhetens rapportering føringer for statlig støtte, ved at det kommunale og 

fylkeskommunale tilskuddet skal utgjøre 30 % av omsetningen. Vitensenteret har økt egeninntjening 

og statlig tilskudd siden etableringen i 2012. I 2012 utgjorde den kommunale støtten 100 % av 

vitensenteret sitt budsjettet. I 2019 utgjør Arendal kommunes rammetilskudd 17,8 % av den totale 

omsetningen, og det fylkeskommunale tilskuddet utgjør 8,5 %. 

Vitensenteret oppgir å ha en sunn økonomi, og at man har fått erfaring i hvordan man skal drive en 

enhet hvor vekst, innovasjon og fornyelse er en del av den normale drift. Koronasituasjonen hadde for 

vitensenteret en svært negativ konsekvens ved at man måtte stenge ned publikumstilbudet. Enheten 

beskriver flere forhold ved driften som følge av koronapandemien ved rapportering 1. tertial 2020. Det 

skisseres et samlet inntektstap på kr 500 000 pr. måned ved total nedstengning. Videre peker man på 

måten man har valgt å organisere vitensenteret på, har i koronatiden vært svært verdifullt. Det har 

bidratt til at man har fått gjort mange utviklingsoppgaver som man var nødt til å ferdigstille før 

sommeren. 4 av 13 ansatte har ifølge tertialrapportering vært omdisponert til bo- og omsorgssentre. 

Enheten hadde relativt lavt sykefravær i 2018 med 4 % og 4,9 % i 2019. Antall HMS avvik meldt i 

2019 var 1 og det samme var i 2018. For 2018 hadde man 2 meldte kvalitetsavvik, mens i 2019 var 

dette 0. 

Samtale med rådmannen 

I samtale med rådmannen var det størst fokus på de forhold som har preget kommunen over den 

senere tid. Dette gjelder blant annet tilkoblingsproblematikken knyttet til avløp som har vært omtalt i 

media. En sak har flere sider ifølge ham og det er krevende for kommunen når det tas diskusjoner i 

media basert på et grunnlag hvor man opplever at ikke helheten legges til grunn. Samtidig opplever 

rådmannen det som nyttig å få gode avklaringer omkring selvkost og hvordan dette skal fordeles. Det 

er nå satt ned en gruppe for å se på dette i konkrete sammenhenger.  

Kommunen opplever på det tekniske området at det nå må kjøres gode prosesser knyttet til at det er 

nye politikere med varierende erfaring som kommer inn i politiske utvalg. Dette må kommunen ha 

fokus på for å sikre at man har felles rammer og god forståelse for hverandres roller i en slik 

sammenheng.    
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5.1  RISIKOVURDERINGER KULTUR, INFRASTRUKTUR OG UTVIKLING 

Vi har hatt en helhetlig gjennomgang av sektoren basert på foreliggende dokumentasjon. For flere av 

enhetene ser vi i liten grad risiko og har derfor ikke utarbeidet risikovurderinger på alle 

tjenesteområder tilknyttet sektoren.  

Når det kommer til plan- og byggesaksbehandling er grunnlaget for å vurdere risiko noe snevert 

basert på den foreliggende dokumentasjon, noe som sannsynligvis grunner i at tjenesteområdet ikke er 

organisert som en enhet og således ikke rapporterer på en helhetlig måte. KOSTRA indikerer i liten 

grad noen risiko når det kommer til saksbehandlingstid. Når det gjelder tilsynsaktiviteten er det 

indikatorer på at man i Arendal kommune ligger på et lavt aktivitetsnivå på dette området. Videre er 

det nasjonale forhold kombinert med resultater fra spørreundersøkelsen og innspill fra kontrollutvalg 

som bidrar til at vi løfter risiko på tjenesteområdet. Vår erfaring fra andre eierkommuner gjennom 

tidligere forvaltningsrevisjoner er at man jevnt over har en svak internkontroll.   

Risiko- og vesentlighetsvurdering plan- og byggesaksbehandling: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat    Internkontroll  

Stor    Regelverksetterlevelse  

Svært stor      

 

Når det kommer til enhet for kommunalteknikk og geodata er det få indikatorer som skulle tilsi høy 

risiko. Det har imidlertid vært flere forhold omkring disse tjenesteområdene som har vært et høyt 

fokus omkring når det kommer til kostnader omkring tilkobling for den enkelte innbygger. Dette anser 

vi å være et mer prinsipielt spørsmål omkring fordeling av kostnader og ikke en risiko ved 

administrasjonens drift.  

Enheten kan vise til overskudd på selvkostområdet med en vesentlig sum i 2019. I tråd med 

selvkostforskriften beskrives dette å være avsatt til selvkostfond. Tjenesteområdet legger selv frem 

risiko på to områder som omhandler alternativ vannforsyning og utslipp fra overløp på nettet. På sikt 

vil nødvendige investeringer og oppgraderinger ha et økonomisk aspekt ved seg som kan være utgjøre 

økonomisk risiko. Enheten omtaler under internkontroll at det er gjennomført skrivebords-

beredskapsøvelse for vann i 2019.  

KOSTRA knyttet til avfall viser noen relativt store forskjeller knyttet til pris og volum for Arendal sett 

mot det komparative grunnlaget.  

Kontrollutvalget i foregående periode pekte i sine vurderinger på selvkost innen VAR-området som et 

tema man ønsket revisjonen skulle vurdere i sitt arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger.  
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Risiko- og vesentlighetsvurdering kommunalteknikk og geodata: 

    Konsekvens 
Sa

n
n

sy
n

lig
h

e
t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten     
Alternativ 

vannforsyning 

Moderat   
Selvkoststyring/ 

internkontroll 
  

Stor  Selvkost avfall    

Svært stor      

 

Fare for svikt innen brannvern og beredskap er etter vår vurdering moderat på bakgrunn av de 

foreliggende data, men vi merker oss at det er enkelte KOSTRA-tall knyttet til feiing som skiller seg 

vesentlig fra sammenligningsgrunnlaget. KOSTRA knyttet til feiing viser at man for Arendal 

kommune har hatt et vesentlig fall i aktivitet samtidig som man bemanner opp tjenesten. Dette kan ha 

rimelige sammenhenger sett i lys av at tjenesten er et samarbeid med østre Agder kommunene. Selv 

om aktiviteten har gått vesentlig ned i Arendal øker man selvkosten ved feiing og samtidig bemanner 

opp (1 årsverk). Basert på forelagt dokumentasjon og spørreundersøkelse er det generelt liten grunn til 

å løfte særskilte risikoer. Selv om vi vurderer sannsynligheten noe lavere innen sektoren vil 

konsekvensen av uønskede hendelser være høy. 

Enheten skaper gjennom sin rapportering transparens og det er tydelig at man jobber på flere fronter 

av sitt ansvarsområde. Svakheter knyttet til beredskap oppleves å ha lav sannsynlighet, men samtidig 

er dette forhold som kan få store konsekvenser. Vurdering av risiko deretter. Nylige lukkede avvik på 

HMS-området demper denne risikoen. Tjenestens art vil likevel ha risiko ved seg knyttet til 

arbeidsmiljø. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering brannvern og beredskap: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten     Arbeidsmiljøforhold 

Liten    Feiing  

Moderat     Brannvern / beredskap 

Stor      

Svært stor      

 

Når det gjelder voksenopplæringen velger vi å ikke løfte noen særskilt risiko knyttet til dette 

tjenesteområdet på det grunnlag at det utføres lovpålagte tjenester i tråd med de forventninger som er 

gitt. Det er imidlertid viktig å ha en tett oppfølging av det arbeidet som gjøres med å sikre effektiv 

utdanning slik at elevene kommer raskt i arbeid. Dette har tett sammenheng med tjenesteområdet 

NAV Arendal sett i perspektiv av statlig tilskudd med introduksjonsordningen.  

Kulturenheten har enkelte negative KOSTRA tall knyttet til seg når det gjelder aktivitet ved 

folkebibliotek. Dette er gitt oppklarende informasjon omkring grunnlaget for i enhetens 

årsrapportering. Enheten indikerer i sin årsrapportering at det er forhold ved medarbeider-

undersøkelsen som krever særskilt oppfølging, men sykefraværet ved enheten er ikke noe spesielt 

avvikende fra øvrige enheter. Arendal kommune har relativt lave utgifter til kultursektoren i forhold til 

sammenligningsgrunnlaget. Vi ser ikke grunn til å løfte noen særskilt risiko ved tjenesteområdet. 



 

   
   
   

   44 

 

Innovasjon og kompetanse er en enhet hvor vi i liten grad ser noen grunn til å løfte risikoer. Det er 

imidlertid viktig å merke seg at deler av enheten er aktivitetsbasert og at frafall av inntekter kan ha en 

viss påvirkning på enheten. Dette er forhold som må ses i sammenheng med enhetens bemanning og 

arbeidsoppgaver. Spesielt i sammenheng med koronasituasjonen uttrykker enheten at man påvirkes 

økonomisk.  

Vitensenteret er en enhet som delvis finansieres av kommunen, men dette har vært redusert over tid 

siden 2012. Vi ser ingen store risikoer knyttet til enhetens drift utover at man er avhengig av 

finansiering fra eksterne for å holde kommunens kostnader nede. Samtidig foreligger det en betydelig 

økonomisk risiko knyttet til koronasituasjonen sett i lys av frafall av inntekter. Enheten viste i 

forbindelse med vårens koronasituasjon å være omstillingsdyktige ved at de avgav 4 ansatte til helse 

og omsorg.  
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6.  KOMMUNALE FORETAK 

I motsetning til aksjeselskaper som eies helt eller delvis av kommuner eller interkommunale 

selskaper (IKS), er de kommunale foretakene ikke egne rettssubjekter, men er en del av kommunen 

som juridisk enhet. De er derfor til forskjell fra AS-er eller IKS-er – forpliktet til å etterleve 

forvaltnings- og offentlighetsloven når det gjelder saksbehandling og offentlig innsyn. 

I Kommunelovens § 9 fastslås det at styret i kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha minst tre 

medlemmer. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv leder, nestleder og øvrige medlemmer til 

styret. Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. 

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, foretakets formål og 

vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller 

retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget. Styret skal føre tilsyn med daglig 

leders ledelse av virksomheten. Styret for foretaket vedtar et eget årsbudsjett innenfor de rammene 

som kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt for foretaket. Styret avlegger årsregnskapet og avgir 

årsberetningen for foretaket. Kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha internkontroll med 

foretakets virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Daglig leder i foretaket er ansvarlig for 

internkontrollen. 

Arendal kommune har to kommunale foretak for henholdsvis eiendom og havn. Dette er foretak som 

rapporterer om sin virksomhet gjennom kommunens ordinære årsrapportering. Årsregnskap og 

årsberetning for begge foretak ble presentert for bystyret 28. mai 2020. Presentasjon ble også gitt 

kontrollutvalget den 29. april 2020. 

 

ARENDAL EIENDOM KF 

Foretaket hadde i 2019 et regnskapsmessig resultat på kr 294 000. Resultatet omtales i årsberetning for 

2019 som akseptabelt sett i forhold til det økonomiske handlingsrommet foretaket har. Regnskapet 

viser for øvrig at det har vært en økning i driftsinntekter fra ca. 353 mill. kroner i 2018 til ca. 365 mill. 

kr i 2019. Sum driftsutgifter har økt fra ca. 297 mill. kroner i 2018 til ca. 317 mill. kroner i 2019. Kjøp 

av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er tilnærmet lik mellom årene. 

Lønnsutgifter økte fra 64,4 mill. kr i 2018 til 68,4 mill. kr i 2019.  

Foretaket rapporterer på foretakets mål i sin årsrapportering for 2019. Det angis i rapporteringen mål, 

strategi og tiltak på fire sentrale områder; kunder, økonomi, samfunnsrollen/næringsutvikling og 

organisasjonsutvikling. Når det gjelder de økonomiske målene så handler det om god økonomistyring 

og realistisk budsjettering samt oppnå et positivt driftsresultat. Av resultat på dette knyttet til 

rapportering 2019 fremgår det at det har vært sterkt press på vedlikeholdsposter og innført 

konsernbidrag på 2 mill. kroner som har medført et tilnærmet nullresultat i 2019. Videre har man som 

mål at vedlikeholdsetterslepet reduseres fra ca. 120 mill. kroner i 2016 til 90 mill. kroner i 2022. Det 

fremgår av resultat at ytre vedlikeholdsetterslep er redusert med 1 mill. kroner til 102 mill. kroner. 

Foretaket har også mål om å avhende eiendommer som ikke benyttes til kommunal kjernevirksomhet. 

Av resultat knyttet til dette fremgår det at det er ingen solgte formålsbygg, men solgt tomter på 

Marisberg.     

https://snl.no/aksjeselskap
https://snl.no/interkommunalt_selskap
https://snl.no/interkommunalt_selskap
https://snl.no/rettssubjekt
https://snl.no/AS
https://snl.no/interkommunalt_selskap
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Foretaket hadde i 2019 et sykefravær på 6,8 % som er nær uendret fra 2018. Enheten har satt seg en 

målsetting om at sykefraværet skal være under 6 %. Det fremgår av foretakets årsrapportering at man 

har jobbet systematisk knyttet til reduksjon av sykefravær hvor det er fokus på tilrettelegging.  

I en risiko- og vesentlighetsanalyse knyttet til foretaket er det ikke til å komme utenom at Arendal 

eiendom KF har kommet i en uheldig situasjon knyttet til byggingen av heis Fløyheia. Det er 

imidlertid noe tidlig å kunne konkludere omkring hvorvidt det foreligger forhold som kan konkluderes 

omkring sett i lys av risiko. Kontrollutvalget bestilte en undersøkelse fra Aust-Agder Revisjon IKS i 

sitt møte i oktober 2020 hvor man ber om at revisjonen undersøker om beslutningsgrunnlaget som lå 

til grunn for bystyrets beslutning om igangsettelse av prosjektet ble forsvarlig utredet. I årsberetning 

for 2019 peker daglig leder på at etableringen av heis til Fløybyen har vært særlig krevende i 2019. 

Det fremgår også at daglig leder har iverksatt tiltak for å styrke kvalitetssikring og 

prosjektrapportering.  

Det har vist seg at det knyttet til flere større investeringsprosjekter i våre eierkommuner har vært 

betydelige kostnadsoverskridelser knyttet til investeringsprosjekter. Det vi ser som indikatorer for at 

dette skjer er manglende overholdelse av prosjektmetodikk, mangelfulle utredninger knyttet til 

prosjekters tidlige fase og knappe ressurser til å følge opp prosjekter. Prosjektstyring handler om å 

tilfredsstille virksomhetsledelsens ønske om tilstrekkelig forutsigbarhet og kontroll.     

Eiendom og investering er rangert på en delt 4 plass basert på resultater fra spørsmål om hvilket 

tjenesteområde respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon neste 4 år. I vår 

spørreundersøkelse ble det stilt spørsmål om sektorovergripende forhold som målt opp mot 

overholdelse av lover, bestemmelser og politiske vedtak, har risiko knyttet til seg. Prosjektstyring ble 

rangert relativt høyt i denne sammenheng på en delt fjerde plass. Kontrollutvalget gav i sitt innspill til 

fokusområder for risiko- og vesentlighetsanalysen et ønske om at det ble sett nærmere på 

beslutningsgrunnlag for investeringer.    

Foretaket har etablert vedtekter som regulerer forhold omkring informasjon, rapportering og 

samarbeid med rådmannen. Det fremgår for øvrig at alle større beslutninger knyttet til kjøp, salg, 

utvikling og utbygging av kommunal eiendom vedtas av bystyret selv. Er styret i tvil om saken faller 

inn under denne bestemmelsen, legges saken frem for bystyret. Revisjonen gjennomførte i 2016 en 

forvaltningsrevisjon knyttet til foretak i Arendal kommune. Det ble da konkludert med at Arendal 

eiendom KF var et velfungerende foretak som i stor grad samsvarte med de intensjoner og føringer 

som kom til uttrykk gjennom etableringsvedtak, rammeavtalen og vedtekter. Revisjonen oppfattet 

foretakenes periodevise rapporteringsrutiner til bystyret som både forutsigbare og gode. Det ble 

imidlertid gitt en anbefaling om at det ble utarbeidet felles rammer vedrørende samhandling og 

formelle møtepunkter mellom foretakene og rådmann samt foretakene og politisk ledelse. 

Kontrollutvalget fulgte opp anbefalingene. 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte høsten 2020 en forenklet etterlevelseskontroll knyttet til 

innkjøpsområdet i foretaket. Dette ble redegjort for i kontrollutvalgets møte den 7. oktober 2020. 

Resultatene fra kontrollen viste at Arendal eiendom i 13 av 14 anskaffelser som var tatt utplukk på, 

kunne vise til tilfredsstillende dokumentasjon.   
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ARENDAL HAVN KF 
Foretaket gjennomgår sin aktivitet og økonomiske situasjon i kommunens årsberetning for 2019. 

Foretaket rapporterer om sin høyeste inntekt noen gang med 41,6 mill. kroner i 2019 med et netto 

driftsresultat på 2,5 mill. kroner (alle aktiviteter 2019). Samtidig peker man på at økning i utgifter inkl. 

tap på fordringer er for høyt. Foretaket melder i sin årsberetning at man ikke mottar økonomiske 

overføringer fra bystyret.   

Det fremgår av foretakets årsberetning at man har hatt en vesentlig vekst og viser blant annet til 

økning i antall tonn gods over kai. Totalt utgjorde antall tonn gods over kai i 2019 672 000 tonn, noe 

som var en økning på 30 % fra 2018. Foretaket ytrer en bekymring knyttet til at tilgjengelig kaier og 

areal for godset i perioder er under sterkt press. Havnen peker i sin årsberetning på at man har måttet 

avvise oppdrag og kunder på grunn av manglende kapasitet. Man peker også på at økning i aktivitet 

gir økning i driftsutgifter så vel som økning i inntekter. Det fremgår i årsberetning fra foretaket at 

innleie av eksterne kontraktører og utstyr gir press på fortjeneste og marginer.  

Foretaket rapporterer på flere målsettinger som i hovedsak baserer seg på vedtak fra eget styre eller 

nasjonale målsettinger. Det rapporteres blant annet om fokus knyttet til arbeid med utslippsfrie ferger 

fra 2022, oppgraderinger gjennomført og planlagt knyttet til kaianlegg, overføre gods fra vei til sjø 

med mer.  

Generelt preges foretakets rapportering av at man er i en fase hvor vekst får mye fokus. Dette ser man 

blant annet knyttet til årsrapportering på internkontroll hvor det fremgår at man utfører internkontroll 

kontinuerlig, men at dette ofte vil bli prioritert ned pga. sterk aktivitetsvekst. Videre peker man på at 

man sliter med etterslep knyttet til vedlikehold på flere lokasjoner. Når det gjelder havneoperasjoner 

og arbeid i og omkring disse, utgjør dette høy risiko for involvert personell. Foretaket redegjør for 

dette i sin årsrapportering for 2019. Foretaket har målsetting om ingen personskader, ingen varige 

men, ingen unødig miljøpåvirkning og ingen skade på eiendeler, utsyr eller eiendom.  

Foretaket redegjør for forhold omkring klima og miljø i sin årsrapportering for 2019 og det fremgår at 

man har satset på landstrøm, men at man innen alle virksomhetsområder søker kontinuerlig etter nye 

og mer miljøvennlige løsninger. Det i denne sammenheng nevnes at det tidlig i 2020 ble rettet kritikk 

mot støy ved havnen på Eydehavn. Problemstillingen ble behandlet politisk tidlig i 2020 og av 

bystyrets vedtak fremgår det blant annet at Arendal havnestyre ønsker dialog med naboer og vil 

arbeide kontinuerlig for å redusere uønskede virkninger fra havnens aktiviteter.  

Foretaket har 10 årsverk og et svært lavt sykefravær med 0,7 % i 2019. Dette var en nedgang fra 2018 

hvor sykefraværet var 4,5 %. Når det gjelder avvik så ble det meldt 99 HMS avvik i 2019, mens det 

ble rapportert 0 kvalitetsavvik. Når det gjelder kvalitetsavvik ble det meldt 12 avvik i 2018, altså en 

vesentlig nedgang i antall meldte avvik.  

Knyttet til vår forvaltningsrevisjon av kommunale foretak i Arendal er det relativt like funn knyttet til 

havn som eiendom, men spesielt for havn var at vi gav en anbefaling om at det foretas en 

gjennomgang av havneforetakets aktiviteter og oppgaver, for å skape en felles forståelse av hva som 

skal defineres som havnevirksomhet og derved tilhører havnekapitalen. Kontrollutvalget behandlet 

revisors rapport i sitt første møte i 2017.  
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6.1. RISIKOVURDERINGER KOMMUNALE FORETAK 

Arendal eiendom KF har etter vår vurdering gitt en ryddig og oversiktlig rapportering knyttet til mål 

og resultater. En slik rapportering avdekker forhold knyttet til risiko selv om ikke foretaket har 

rapportert risikovurderinger knyttet til måloppnåelse, fremgår det av årsrapportering at foretaket 

gjennomfører risikovurderinger. 

Sett i lys av de yrkesgruppene foretaket har knyttet til sin drift er det knyttet risiko for disse sett i lys 

av høy grad av manuelt arbeid for flere av gruppene. Det vurderes som positivt og risikodempende for 

sykefraværet at foretaket har høyt fokus på tilrettelegging og fokus på å få arbeidstakere raskt tilbake i 

arbeid.  

Det er en rekke forhold som peker på prosjektstyring som et risikoområde og som et tema som kan 

være relevant for nærmere undersøkelser knyttet til foretaket. Uavhengig av vår pågående 

undersøkelse knyttet til heis Fløyheia er det naturlig å løfte risiko knyttet til prosjektstyring i Arendal 

kommune generelt så vel som i foretaket. Et øvrig forhold som er nærliggende å knytte risiko til er 

foretakets arbeid for å sikre måloppnåelse på økonomiområdet. Det er snakk om målsettinger som 

innebærer store reduksjoner på kort tid som igjen vil øke risikoen for at disse målene ikke nås.  

Når det gjelder styringsformen er det forhold omkring denne som kan utgjøre en risiko når det 

kommer til informasjon og kommunikasjon til eierorganet. Dette vil være en løpende risiko. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering Arendal eiendom KF: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat   
Informasjon og 
kommunikasjon 

Måloppnåelse  

Stor     Prosjektstyring 

Svært stor      

 
Arendal havn KF har i sin rapportering gitt beskrivelser av aktivitet og økonomiske forhold omkring 

driften. Det gis et gjennomgående inntrykk av økning i aktivitet som gir seg utslag på flere områder. 

Det vi merker oss er at man beskriver flere forhold som kan være drivere for økt risiko.  

Først og fremst ser vi at enhetens arbeid med internkontroll kan være skadelidende nettopp fordi man 

opplever økt aktivitet. Sett i perspektiv av økt aktivitet er det helt vesentlig å ha et økt fokus på 

internkontroll. Det er spesielt to forhold ved internkontrollen vi ønsker å løfte risiko omkring.  

HMS og mål knyttet til dette er synliggjort i foretakets rapportering. Det er imidlertid ikke rapportert 

på eventuell måloppnåelse og/eller antall avvik/uønskede hendelser. Det kan godt hende dette ikke har 

skjedd, men da bør det også kunne rapporteres. Videre ser vi en risiko til økning i aktivitet uten at det 

er tilført årsverk til driften. Dette trenger ikke ha noe å si ettersom dette må ses i sammenheng med 

foretakets forklaring omkring innleie, men kan være belastende for ansatte. 
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Når det gjelder kommentar omkring innleie av kontraktører og materiell som kostnadsdriver er dette 

etter vår vurdering en faktor for økt risiko knyttet til økonomistyring så vel som krav til offentlige 

anskaffelser. I en slik sammenheng står krav til internkontroll som viktige elementer for å sikre god 

økonomistyring. Offentlige anskaffelser ønsker vi også å løfte risiko omkring ettersom det fremgår av 

foretakets rapportering at man kompenserer økt aktivitet med kontraktering og innleie. 

Når det gjelder havn knytter vi samme risikovurdering som vi har gjort til eiendom når det gjelder 

informasjon og kommunikasjon. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering Arendal havn KF: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten     HMS 

Moderat   
Informasjon og 
kommunikasjon 

  

Stor    
Internkontroll, økonomistyring 

offentlige anskaffelser 
 

Svært stor      
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7.  SEKTOROVERGRIPENDE RISIKOOMRÅDER 

Arendal kommune har en rekke risikoområder som ikke nødvendigvis knytter seg til én sektor eller 

tjeneste, men som knyttes mot støttetjenester eller på tvers av kommunens sektorer og tjenester. Vi har 

valgt å se nærmere på noen av disse som kan anses å ha varierende grad av risiko knyttet til seg.  

 

Budsjett- og økonomistyring 

Budsjett- og økonomistyring er et sektorovergripende forhold, men fremstår i ulik grad mellom 

sektorer og enheter. Noen har en forutsigbarhet knyttet til sin drift, mens andre må håndtere risikoer 

knyttet til uforutsigbare faktorer som sykefravær, driftskostnader mm. En realistisk budsjettering 

danner utgangspunkt for at sektorer og enheter skal lykkes med å oppnå balanse. Vi ser at det er flere 

sektorer i kommunen som har utfordringer knyttet til driften når det kommer til å overholde budsjett. 

Til merforbruk knyttes det forklaringer om økte kostnader til bemanning i form av vikarer fortrinnsvis 

knyttet til skole og omsorgsenhetene eller driftsmessige forhold som eksempelvis i omsorgsenhetene 

knytter seg til mat og biler, kort oppsummert. Rådmannen innleder for øvrig årsmelding 2019 med å 

blant annet peke på at kommunens drift i 2019 var preget av stramme budsjettrammer og store 

oppgaver. 

Sentralt for god økonomistyring legges det til grunn at man sikrer tilfredsstillende internkontroll og en 

tilfredsstillende årsverksstyring. Sistnevnte forhold knytter seg spesielt til helse og levekår hvor den 

menneskelige faktoren er den vesentligste kostnadsdriveren. I samtale med rådmannen ytrer han 

enkelte bekymringer knyttet til overholdelse av budsjett med styringsutfordringer på enhetsnivå.  

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om sektorovergripende forhold som målt opp mot 

overholdelse av lover, bestemmelser og politiske vedtak, har risiko knyttet til seg. Budsjett- og 

økonomistyring ble rangert tredje høyest. På spørsmål om konkretisering av sektorer der man mener 

risikoen er høyest, er det gjennomgående prosjektstyring og helse og omsorg som fremheves. 

I åpne svar fra spørreundersøkelsen, er økonomi et gjennomgående tema som opptar respondentene. 

Dette er for øvrig naturlig å sette i sammenheng med den økonomiske situasjonen kommunen er i.  

 

Offentlige anskaffelser 

Offentlige anskaffelser er en tematikk som har relativt høy grad av offentlig omtale og fokus fra 

omgivelsene generelt. I utredningen «status og råd for etikkarbeidet i kommunesektoren» fremheves 

anskaffelser som en risiko som bør gis oppmerksomhet. Det fremgår av utredningens råd 2:  

«Kommunen bør prioritere kartlegging av risiko for uetisk atferd og korrupsjon i kjente 

risikoområder som anskaffelser, plan- og byggesaksbehandling og eierstyring av kommunale 

selskap» 

Dette begrunnes med at man fra undersøkelser vet at anskaffelser er et område hvor det er særlig risiko 

for uetisk atferd og korrupsjon. Det pekes i denne sammenheng på at dette er et område hvor det 

forvaltes betydelige ressurser, som til dels blir skjønnsmessig fordelt.  

En ytterligere forsterkende faktor for risiko er at det i mange tilfeller er delegert fullmakt for kjøp av 

varer og tjenester ned på ulike nivåer, hvor kompetanse varerier og kommer i konkurranse med en 

rekke andre oppgaver som er tillagt ledere. I våre undersøkelser gjennomført i øvrige eierkommuner 
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og tidligere Aust-Agder fylkeskommune ser vi indikasjoner på manglende kompetanse blant ledere på 

lavere nivå, som en høy risiko for at det forekommer avvik knyttet til dokumentasjon eller at det ikke 

gjennomføres konkurranser knyttet til enkeltanskaffelser.  

I samtale med rådmannen fremheves offentlige anskaffelser som en risiko fra rådmannens side. Det 

pekes blant annet på kompetanse sett i lys av at ikke alle gjennomfører innkjøp så ofte, en ønsket 

styrking av støttetjenester på området og forhold omkring inngåelse og bruk av rammeavtaler.  

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte høsten 2020 en forenklet etterlevelseskontroll knyttet til 

innkjøpsområdet. Dette ble redegjort for i kontrollutvalgets møte den 7. oktober 2020. Resultatene fra 

kontrollen viste at Arendal kommune i 26 undersøkte anskaffelser var 7 av disse anskaffelsene ikke i 

tilstrekkelig grad dokumentert i tråd med lovens krav.  

Tidligere kontrollutvalg har gitt innspill om å se nærmere på kjøp av konsulenttjenester sett i lys av 

behovsvurderinger og regler om offentlige anskaffelser. I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål 

om sektorovergripende forhold som målt opp mot overholdelse av lover, bestemmelser og politiske 

vedtak, knytter seg risiko til og offentlige anskaffelser ble rangert nest høyest av elleve 

sektorovergripende risikoer. 

Økokrim peker i sin trusselvurdering for 2020 på at OECD anser anskaffelser som ett av de viktigste 

risikoområdene for korrupsjon internasjonalt. Regelverket for offentlige anskaffelser er preget av 

mange konkrete vurderinger og stor bruk av innkjøpsfaglig skjønn. Denne skjønnsutøvelsen øker, 

ifølge økokrim, risikoen for misbruk av regelverket. I Sverige mener tre av ti tilbydere i offentlige 

anbudskonkurranser at de har tapt kontrakten på grunn av korrupsjon. Også i Norge er det en trussel at 

kriminelle aktører kan få innpass ved anbudskonkurranser.12 

 

Ytring og varsling 

Rådmannen gjør i årsberetning for 2019 kort rede for kommunens mål omkring ytringskultur og 

varsling. Rådmannen viser til at arbeidsgiverpolitikken i Arendal kommune skal tilrettelegge for et 

trygt og åpent arbeidsmiljø med åpenhet omkring kritikkverdige forhold. Det fremgår at det er et mål 

for Arendal kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og behandles.  

Arendal kommune opplevde i 2018 at det kom varsel fra en av kommunens enheter på helse- og 

omsorgsområdet. Saken ble fulgt opp politisk og administrativt gjennom en egen handlingsplan. I 

årsberetning 2019 fremgår det at Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i august 2019 og konkluderte med 

at det i løpet av 2019 hadde skjedd en klar forbedring av tjenesteytingen til pasientene og ledelsens 

kontroll med tjenestene.  

Vi gjennomførte i 2019 en forvaltningsrevisjon knyttet til rapportering og håndtering av avvik i helse 

og levekår avgrenset til enhetene institusjon og hjemmetjeneste. En av våre problemstillinger dreide 

omkring ytringsbetingelser på arbeidsplassen i de to enhetene institusjon og hjemmetjeneste. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen vi gjennomførte blant de ansatte på de to enhetene høsten 2019, 

viser at fire at ti ansatte lar være å melde fra om kritikkverdige forhold som følge av manglende 

                                                                 

12 https://www.okokrim.no/getfile.php/4678205.2528.mlnkpuupliuq7z/okokrim-trusselvurdering-2020-skjerm.pdf 
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opplevelse av trygghet. En slik indikasjon på ytringskultur er ikke i tråd med de mål kommunen selv 

gir uttrykk for.  

Hvis man setter enhetenes kultur for å melde avvik i sammenheng med den helhetlige ytringskultur 

kan det foreligge en risiko for at det ikke foreligger et fullt ut utnyttet potensiale i dette, sett i lys av 

kommunens løpende forbedringsarbeid. Det er gjennomgående for enhetenes årsrapportering at man i 

en rekke enheter ikke når egne eller kommunens målsettinger om antall meldte avvik i 2019.   

I økokrim sin trusselvurdering for 2020 peker man på at det gjenstår en del arbeid før hele 

kommunesektoren er deltagende i et systematisk antikorrupsjonsarbeid.13 Det vurderes at trusselen for 

korrupsjon i lokalforvaltningen, særlig rettet mot utbyggingsprosjekter i Norge, vil fortsette å være 

stor. Korrupsjonsfaren vil avhenge av kommunenes egeninnsats i eget antikorrupsjonsarbeid, graden 

av gode varslingskanaler, kontrollutvalg og solid varslervern. 

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om sektorovergripende forhold som målt opp mot 

overholdelse av lover, bestemmelser og politiske vedtak, knytter seg risiko til. Varsling og etiske 

retningslinjer ble rangert som desidert høyeste risiko av respondentene.  

Internkontroll 

Internkontroll har på lik linje med flere andre sektorovergripende forhold fått stort fokus fra revisjonen 

i en rekke av våre eierkommuner i foregående valgperiode. I Arendal kommune har dette i mindre 

grad fått et frittstående fokus, men har vært satt i sammenheng med andre undersøkte forhold.  

Internkontroll har i et revisjonsperspektiv vært basert på krav til rådmannens betryggende kontroll satt 

i sammenheng med anerkjent teori på området. Fra 1. januar 2021 har man gjennom ny kommunelov § 

25.1 i større grad konkretisert forventninger i form av krav til kommunens internkontroll. Vår 

vurdering er at de nye kravene vil stille større krav til kommunens arbeid med internkontroll, og dette 

arbeidet vil bidra til større bevisstgjøring omkring internkontroll og risikostyring på de ulike nivåene i 

organisasjonen.  

Kommunens håndtering av kommende lovkrav vil innebære risiko knyttet til implementering og 

utarbeidelse av dokumentasjon på kommunens ulike nivåer. Det fremgår imidlertid av årsrapport 2019 

at rådmannen har informert alle enhetsledere om ny kommunelov, prinsipper for internkontroll i 

Arendal kommune, rådmannens ansvar for overordnet internkontroll og enhetsledernes ansvar for 

gjennomføring av aktiviteter og rapportering på enhetsnivå. Det fremgår videre at rådmannen i 2019 

har etablert en tydeligere systematikk for rapportering fra enhetene om gjennomførte aktiviteter 

innenfor internkontroll. Samtidig beskrives det at man i 2019 jobbet med å skifte ut avvikssystem og 

at nytt system skal tas i bruk i starten av 2020. 

Kommunen omtaler internkontroll i sammenheng med kommunens arbeid med etikk i årsberetning 

2019. Vi merker oss at kommunen i tråd med krav i kommuneloven redegjør for sitt arbeid med etikk. 

Vi kunne imidlertid i større grad sett at kommunen hadde redegjort for risiko knyttet til drift, 

økonomisk måloppnåelse og regelverksetterlevelse i sin rapportering, noe som er tillagt enhetenes 

rapportering. Enhetene rapporterer internkontroll og at det er gjennomført ROS-analyser. Man 

beskriver i liten grad hvilken risiko som knytter seg til disse. Hadde enhetene løftet forhold omkring 

                                                                 

13 https://www.okokrim.no/getfile.php/4678205.2528.mlnkpuupliuq7z/okokrim-trusselvurdering-2020-skjerm.pdf 
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resultater fra ROS-analyser kunne dette gitt en bedre oversikt over hvor kommunen kan konsentrere 

sin internkontroll som et ledd i risikoreduserende tiltak.  

Når det gjelder etikk sett i et internkontrollperspektiv har vi liten grad sett risiko knyttet til dette basert 

på den foregående forvaltningsrevisjonen innen enhetene institusjon og hjemmetjeneste. Vi ble i den 

forbindelse forelagt en rekke dokumentasjon som blant annet knyttet seg til arbeidsgiverstrategi med 

klare forventninger til ledere og ansatte med hensyn til arbeidet med etikk. Videre har Arendal 

kommune etablert et etisk råd som er formelt oppnevnt og tverrfaglig. Rådet drøfter etiske spørsmål og 

dilemmaer innenfor tjenestene i helse og levekår. I vår forvaltningsrevisjon knyttet til rapportering og 

håndtering av avvik i enhetene institusjon og hjemmetjenester fremgår det av resultatene fra 

spørreundersøkelsen at 2 av 10 ikke er kjent med kommunens etiske retningslinjer 

(arbeidsgiverstrategi).  

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om sektorovergripende forhold som målt opp mot 

overholdelse av lover, bestemmelser og politiske vedtak, knytter seg risiko til. Internkontroll ble 

rangert som tredje høyeste risiko.  

 

Personvern  

Vedrørende personvern og Arendal kommunes implementering av krav etter GDPR – ny 

personvernforordning, så fremgår det av årsrapport 2019 at arbeid knyttet til informasjonssikkerhet og 

personvern har foregått gjennom hele året. Dette arbeidet skjer ifølge årsrapport lokalt og 

interkommunalt, i tett samarbeid med personvernombudet som ble ansatt august 2019. 

Arbeidet med personvern er omfattende, spredt og basert på en rekke lokale forhold ved enhetene. Av 

årsrapporteringen fra enhetene registrerer vi at en enhet omtaler sitt arbeid med personvern. En av 

enhetene peker på at de har utarbeidet en personvernerklæring som omfatter behandlingen av sensitive 

opplysninger.  

Personvernombudet var i kontrollutvalgets møte i august 2019, hvor det ble orientert om ombudets 

oppgaver, organisering og rutiner. Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering og anmodet 

samtidig revisjonen om å ta dette fagområdet inn i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Personvernombudet har i årsrapport 2019 rapportert for ombudets aktivitet i rapporteringsåret. Der 

fremgår det at ombudet blant annet driver med informasjonsarbeid, arbeid med ny lagringsinstruks, 

samarbeid med prosjektgruppen om innføring av nytt internkontrollsystem, håndtering av ca. 30 

henvendelser fra ledere i organisasjonen herunder prosjektledere og avdelingsledere. Kommunen har 

et lovkrav om et personvernombud, og dette er ivaretatt gjennom eget personvernombud. Kommunen 

har på sine hjemmesider presentert både personvernerklæring og kontaktinformasjon til 

personvernombudet.  

En av enhetene i kommunen har i sin årsrapportering kategorisert innmeldte avvik opp mot 

informasjonssikkerhet og personvern. Det ble for denne enheten meldt 3 slike avvik.  

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om sektorovergripende forhold som målt opp mot 

overholdelse av lover, bestemmelser og politiske vedtak, knytter seg risiko til. Personvern/GDPR ble 

rangert som fjerde høyeste risiko.  
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Måloppnåelse  

Arendal kommune har etablert mål på en rekke områder. Av kommunelovens §  14-7 fremgår det at 

årsberetningene skal redegjøre for virksomhetens måloppnåelse. Når det gjelder sektorovergripende 

mål har gjennomgående enhetene gjennom sine rapporteringer tatt for seg måloppnåelse innen status 

for sykefravær og måloppnåelse knyttet til avvik. Flere enheter redegjør for i hvilken grad man har 

nådd eventuelle fastsatte mål innen egen enhet. 

I kommunens årsrapport for 2019 er det for flere mål gitt redegjørelse for kommunens arbeid med å nå 

målene. Det er imidlertid en rekke mål i budsjett 2019 og handlingsplan 2019-2023 hvor det er mål 

som blir mer detaljert hvor kommunen ikke umiddelbart oppleves å redegjøre for hva status er for 

disse målene. Tar man eksempelvis for seg næringsutvikling fremgår det et tydelig mål om at Arendal 

kommune har som målsetting at netto økning i nye arbeidsplasser økes med minimum 150 i 2019 og 

200 i 2020. Videre er det en målsetting om at Arendal kommune regulerer nye næringsarealer og 

næringsbygg for en økning av minimum 500 arbeidsplasser pr. år fra 2017. Målene knytter seg til 

næringspolitisk handlingsplan for 2017 – 2023.  

Kommunen har målsetting om økt innsats for mindre fravær. Spørsmålet er hvordan kommunen i et 

sektorovergripende perspektiv jobber med å evaluere sine målsettinger om reduksjon i sykefravær. Vi 

ser av årsberetning at det er gitt en oversikt over fraværsutvikling. Fraværsutviklingen har sine 

positive sider, men flere enheter forklarer sitt merforbruk med økte vikarutgifter. Sett i lys av at dette 

og de vesentlige kostnader dette utgjør mener vi det kan være grunn til å vurdere arbeidet som gjøres 

med å nå målet om sykefravær under 7 %.  

Kommunen har vedtatt at drosjer med nullutslipp prioriteres når kommunen bestiller. Er dette gjort 

kjent i alle enheter og hvor står man i arbeidet med å sikre at dette målet om prioritering nås. Når det 

gjelder klima har kommunen en rekke uttalte mål på dette området og har gjennom årsrapportering 

redegjort for dette. Vi ser også at det innen enkelte enheter og foretak er fastsatt konkrete mål som er 

lett å gi status omkring arbeidet med. 

Å identifisere mål og eventuelle evalueringer av disse er krevende, men det kan på flere områder 

konkretiseres risiko hvis ønskelig. I det store og hele handler måloppnåelse om oppfølging av politiske 

vedtak. 

 

Beredskap 

Kommunens beredskapsarbeid omtales på en rekke felter i årsrapportering 2019. På et overordnet nivå 

rapporteres det om at man i sammenheng med samfunnssikkerhet har et delmål om at Arendal 

kommune som samfunnsaktør skal være i beredskap og håndtere konsekvenser av uønskede hendelser 

i samfunnet. Det fremgår under dette delmål at man i 2019 hadde en grundig gjennomgang av 

beredskap i helse- og sosialsektoren, og at man er i gang med risikovurdering av kritisk infrastruktur 

sammen med aktuelle eiere av denne infrastrukturen. Det fremgår at brannsikring av verneverdig 

trehusbebyggelse er prioritert. Flere av enhetene rapporterer omkring sitt arbeid med beredskap i sin 

årsrapportering 2019. Først og fremst er det enheter som har en naturlig rolle i kommunens 

beredskapsarbeid knyttet til eksempelvis vann, brann osv, men det er eksempler på andre enheter som 

viser til arbeid med beredskapsrutiner knyttet til brann, trusler og vold.  
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Vi merker oss at det er to av kommunens skoler som omtaler beredskap ved at man ved en skole skal 

fullføre arbeidet med ROS-analysene knyttet til beredskapsplanene, mens i en annen skole har man 

gjennomført skrivebordsanalyse i henhold til skolens beredskapsplan: mistanke om 

grenseoverskridende adferd og seksuelle overgrep mot elever. 

Fylkesmannen gjennomførte i 2019 tilsyn med kommunens beredskapsplanlegging. Det ble gitt 4 

avvik og 3 merknader. Avvik knyttet seg i hovedsak til forhold omkring system for internkontroll, 

plan for helsemessig og sosial beredskap – politisk behandling, system for opplæring i kommunens 

krisehåndtering og system for langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av sitt 

beredskapsarbeid. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltak som er satt i verk som tilstrekkelige og 

tilsynet er avsluttet.    
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7.1. RISIKOVURDERING SEKTOROVERGRIPENDE RISIKOOMRÅDER 

Budsjett- og økonomistyring fremstår som en risiko basert på flere enheters gjentakende merforbruk. 

Det er flere forhold ved driften som kan ha forhold ved seg som kunne vært interessant å gå nærmere 

inn på, da flere enheter peker på et relativt felles sett av kostnadsdrivere i sine årsrapporter. Det at 

rådmannen peker på at budsjettene er stramme kan være risikodempende i den grad at enhetene ikke 

gis romslige rammer som åpner opp for et «merforbruk» innenfor tildelt ramme. Det vil være knyttet 

et større behov for begrunnelse ved merforbruk utover ramme og således enklere å identifisere 

kostnadsdrivere. Basert på kombinasjonen spørreundersøkelse, enhetenes årsrapportering og 

rådmannens tilbakemeldinger velger vi å løfte budsjettering og økonomistyring som et risikoområde. 

Dette begrunner vi også med den økonomiske fremtiden til kommunen som stadig setter høye krav til 

god økonomistyring.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering budsjett- og økonomistyring: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat      

Stor    Økonomistyring   

Svært stor      

 

Offentlige anskaffelser har etter revisjonens vurdering en høy risiko knyttet til seg ettersom 

kommunen har flere indikatorer som kan gi et bilde av at det foreligger utfordringer knyttet spesielt til 

enkeltanskaffelser. Dette baserer vi på nylig gjennomført etterlevelseskontroll kombinert med 

spørreundersøkelsen og samtale med rådmannen. Det er i liten grad beskrevet risiko eller forhold 

omkring arbeidet med risikoreduserende tiltak i kommunens årsrapportering/årsberetning på dette 

området.  

En gjennomgang av kommunens rammeverk når det kommer til offentlige anskaffelser vil være 

omfattende og risiko knytter seg til flere aspekter ved anskaffelsesprosessen. Sett i et 

internkontrollperspektiv danner rutiner og prosedyrer kombinert med kompetanse viktige elementer 

for å lykkes med regelverksetterlevelse. I dette ligger også gode beskrivelser av myndighet, ansvar og 

roller. I et utvidet perspektiv ligger det også et potensiale i å kontrollere om anskaffelser i kommunens 

regi faktisk er etterprøvbare knyttet til om varen er levert og i kommunens eie, og/eller at tjenester 

betalt for er levert i tråd med bestilling. Dette vil være et aspekt av internkontroll på innkjøpsområdet.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering offentlige anskaffelser: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat      

Stor    
Internkontroll / 

rutiner og prosedyrer 
 

Svært stor    Kompetanse  
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Ytring og varsling vil ha en høy grad av konsekvens hvis det forekommer svikt eller avvik knyttet til 

dette. Det er derfor viktig at kommunen etablerer gode systemer og retningslinjer. For å lykkes med 

dette må man ha et gjennomgående fokus på etiske retningslinjer, et sunt ytringsklima for 

organisasjonens medarbeidere hvor man føler det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, og gode 

rutiner for å håndtere avvik og/eller varsling.  

Nylig gjennomført forvaltningsrevisjon viste at det knyttet til kommunens ytringskultur er jobbet 

aktivt med å forbedre seg på dette området. På tross av dette viser spørreundersøkelsen blant de ansatte 

i enhetene institusjon og hjemmetjeneste at det er flere indikatorer som viser at det er manglende tillit 

og kunnskap når det kommer til ytring, etiske retningslinjer og det å si ifra om kritikkverdige forhold. 

Det å kunne danne en felles etisk plattform for ansatte innebærer at kommunen må jobbe aktivt på alle 

nivåer for å sikre tilstrekkelig tillit og kunnskap. Om de funn vi ser av spørreundersøkelsen kan 

generaliseres på tvers i organisasjonen er imidlertid noe usikkert.  

Risiko knyttet til avviksrapportering og håndtering løftes som følge av enhetenes rapportering på 

avviksomfang 2019, erfaringer fra forvaltningsrevisjon og spørreundersøkelsen. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering ytring og varsling: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat   
Implementering 

etiske retningslinjer 
 Avvikshåndtering 

Stor     Ytringskultur 

Svært stor      

 

Internkontroll i et sektorovergripende perspektiv redegjøres for i kommunens årsberetning og på 

enhetsnivå gjennom enhetenes årsrapportering. Rådmannen synes å ha et tilfredsstillende fokus på 

iverksetting av nye lovkrav knyttet til internkontroll fra 1. januar 2021. Vår vurdering er at det er et 

godt grep å se på dette som et sektorovergripende krav og ikke delegere og overlate alt ansvar for 

utforming til enhetsnivå. Et felles perspektiv med tilbakerapportering ser vi som en god vurdering av 

rådmannen.  

Vi opplever i liten grad at det synliggjøres risikoer fra enhetenes rapportering 2019. Det rapporteres 

gjennomgående på internkontroll og om man har gjennomført ROS-analyser, men i liten grad hvilke 

risikoer enhetene har kartlagt og hva status er knyttet til disse.  Vår vurdering er at internkontroll bør 

inngå som en del av forvaltningsrevisjon knyttet til øvrige temaer eller enheter som skal undersøkes. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering internkontroll: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten    
Implementering av nye 
krav til internkontroll 

 

Moderat    Risikovurderinger  

Stor      

Svært stor      
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Det er gjennom ny personvernforordning (GDPR) skjerpede krav til personvern for kommunene, og 

kommunens korrekte håndtering av personlig data utgjør i seg selv en stor risiko med tanke på 

omfanget av alle opplysninger som kommunen måtte inneha. Etter revisjonens vurdering er risikoen 

likevel moderat sett i lys av den rapportering ombudet gir i sin årsrapportering 2019. Vår vurdering er 

at en rapportering fra enheter differensiert på personvern kunne gitt et bedre bilde av omfanget på 

dette området. Det samme gjelder kategorisering av avvik som knytter seg til personvern og som en av 

enhetene har utført i sin årsrapportering. 

En kommune på Arendals størrelse håndterer årlig en stor mengde sensitive personopplysninger og det 

å sikre sektorovergripende rutiner så vel som lokalt tilpassede rutiner er avgjørende for å lykkes i dette 

arbeidet. Konsekvensen av brudd på lovgivningen vil ha store konsekvenser for kommunen og risiko 

løftes slik sett på grunn av dette.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering personvern/GDPR: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten    Etterlevelse 
Rutiner på 
enhetsnivå 

Moderat      

Stor      

Svært stor      

 

Når det gjelder måloppnåelse er vår vurdering at det kan foreligge et potensiale for å gå nærmere inn 

på enkelte av kommunenes klart definerte mål og/eller politiske vedtak hvor det kan være 

hensiktsmessig å se nærmere på administrasjonens oppfølging. Manglende målrettet arbeid med 

politisk vedtatt mål kan være skadelig for flere forhold som omdømme, økonomi og utvikling. Spesielt 

for Arendal vil næringsutvikling være viktig satt i sammenheng med økonomisk utvikling for 

kommunen. Arbeidet med digitalisering er viktig for kommunens utvikling og effektivisering. Vi ser 

en noe dempet risiko siden det innen dette feltet er etablert ny styringsgruppe som vil ivareta tettere 

rapportering på arbeidet mot kommunens målsettinger.  

Når det gjelder sykefravær ser vi enkelte positive bevegelser omkring enkelte sektorer og enheter, 

mens andre har en negativ utvikling. Vårt fokus perspektiv er først og fremst den økonomiske siden av 

sykefravær generelt knyttet til om de tiltak som settes inn gir den ønskede effekt og hvordan 

kommunen jobber for å nå sitt mål på sykefravær under 7 %. Mål innenfor klima går igjen i en rekke 

målsettinger på et sektorovergripende nivå. Flere av disse målsettingene er ikke like enkelt å måle 

status på, men enkelte enheter/foretak har klart definerte mål som kan være av en slik art at det kan 

være relativt enkelt å måle resultat omkring.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering måloppnåelse: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten   Digitalisering Klima  

Moderat   Næringsutvikling  Sykefravær 

Stor      

Svært stor      
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Kommunens arbeid med beredskap er en svært viktig oppgave med relativt store konsekvenser hvis 

man ikke er forberedt på de konsekvenser dette kan gi. Det er en vanskelig oppgave å peke på forhold 

som kan ha høyere risiko enn andre basert på tilgjengelig dokumentasjon. Konsekvensen er generelt 

sett høy uavhengig av hvilket risikoområde man peker på, men liv og helse er å betrakte som viktigst.  

Tradisjonelt sett er det Fylkesmannen som ivaretar tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid og 

tilsynene gir gode indikatorer på hvor kommunen står i sitt arbeid.  

Det er et forhold vi ønsker å løfte risiko omkring og det er skolenes arbeid med beredskap. Vi ser at 

dette nevnes fra enkelte skoler målrettet fokus knyttet til beredskapsøvelser og arbeid med 

planverk/ROS-analyser. Hva som ligger til grunn av overordnede risikoanalyser for sektoren og 

skolenes planverk knyttet til uønskede hendelser er ukjent, men vi mener det kan ligge et potensiale 

for risiko omkring dette basert på den rapporteringen som er gitt.  

Vi reduserer på bakgrunn av nylig tilsyn sannsynligheten for risiko omkring den generelle 

beredskapsplanleggingen. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering beredskap: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten     Beredskapsplanlegging 

Moderat     
ROS-analyser i skolesektoren / 
beredskapsplaner for uønskede 

hendelser 

Stor      

Svært stor      
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RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

 

DEL 2: EIERSKAPSKONTROLL 
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8.  RISIKOVURDERINGER AV KOMMUNENS EIERSKAP 

Av kommuneloven fremgår det at kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av 

selskaper kommunen har eierinteresser i samt at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

eierinteresser i sine selskaper. Kommunen har et bredt spekter av ulike eierskap og 

organisasjonsformer, både innenfor ulike interkommunale samarbeid, interkommunale selskaper og 

aksjeselskaper med ulike eierinteresser. Figuren nedenfor viser ulike organiseringsformer for eierskap 

kommunen kan ha interesser i, med økende grad av autonomi.         

Av de ovennevnte organiseringsformene er det kun aksjeselskaper, interkommunale selskaper og 

interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekter, som omfattes av eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i selskap. Oppgavefellesskap som ikke er et eget rettssubjekt samt kommunale 

foretak faller inn under kommunens egen interne organisering, da de inngår i kommunen som 

rettssubjekt. Stiftelser er heller ikke omfattet, da stiftelser ikke eies av noen og det er dermed heller 

ingen eierinteresser å føre kontroll med.   

Arendal kommune forvalter store verdier gjennom sine eierandeler i ulike selskap. En utstrakt brukt av 

fristilt selskapsorganisering kan utgjøre en potensiell risiko for kommunen. Det stilles derfor høye 

krav til god eierstyring og kontroll fra kommunen. Bystyret har det overordnede ansvaret for de deler 

av kommunens virksomhet som er lagt ut til selskaper, og det er viktig at de innehar en god eierstyring 

med disse. I forbindelse med eierstyringsansvaret har kommunen utarbeidet et sett med 

eierskapsprinsipper, som inneholder krav iht. flere av KS sine prinsipper for god eierstyring, f. eks: 

- Utforming av eierstrategier  

- Styremedlemmer og styresammensetning 

- Rapporteringsrutiner 

- Habilitet og opplæring 

- Krav til etiske retningslinjer, samfunns- og miljøbevisst drift 

Det ble i 2018 gjennomført en revisjonsrapport knyttet til «Overordnet eierskap og eierstyring» i 

Arendal kommune. Det ble funnet forbedringspunkter knyttet til kommunens selskapsspesifikke 

strategier og generell oppfølging av eierskapsmeldingen, samt opplæring av og føringer ift. 

kommunens eierrepresentanter. Dette ble tatt tak i, i etterkant av revisjonsrapporten, og rapportert 

tilbake til i kontrollutvalget.  

Kommunen reviderer for øvrig jevnlig sin eierskapsmelding, med siste oppdatert versjon vedtatt av 

bystyret 28.05.2020. Kommunen har samtidig utarbeidet en selskapsspesifikk eierstrategi som 

definerer kommunens strategi med det enkelte eierskap. Denne ligger ved det enkelte selskapet i 

eierskapsmeldingen.  

Risikoen knyttet til et eierskap vil basere seg på ulike egenskaper ved det enkelte selskapet. Både 

organisasjonsform, kommunens eierandel, økonomi, formål og utbytte vil alle være variabler som kan 

påvirke risikoen med eierskapet og hvor vesentlig risikoen er. Arendal kommune har eierinteresser i en 

Kommunale 
foretak

Interkommunale 
samarbeid

(politisk råd eller 
oppgavefelleskap)

Vertskommune 
samarbeid

Interkommunale 
selskaper (IKS)

Aksjeselskap
(heleid og deleid,  

indirekte og 
direkte)

Stiftelser
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rekke selskaper, herunder 22 aksjeselskap og 8 interkommunale selskap, samtidig som de er 

deltakende i en rekke interkommunale samarbeid. Med hensyn til omfanget av alle selskap kommunen 

har eierinteresser i, vil ikke revisjonen redegjøre for detaljer om det enkelt selskapet i denne rapporten. 

For å foreta de korrekte risiko- og vesentlighetsvurderinger vil revisjonen oppsummere vurderingene i 

form av organisasjonsform, kommunens eierandel, styring og rapportering, øvrige eiere, økonomi, 

formål og utbytte. Av hensyn til omfang pga. kommunens mange selskaper, vil for øvrig kun selve 

konklusjonen fremgå av dette kapittelet. Tidligere gjennomførte selskapskontroller samt resultatet av 

spørreundersøkelsen vil også være viktige momenter for revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering.  

INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS)  

Selskapsnavn Eierandel Medeiere Formål 
Risiko- og 

vesentlighetsvurdering 

Agder Renovasjon 

IKS 

 

62 % 

 

 

 

 

Grimstad (30 %) og 

Froland (8 %) 

 

Renovasjon Konklusjon: Største eier med nesten 2/3 

av selskapet og forutsigbare medeiere. 

KOSTRA indikerer relativt høye kostnader 

til avfallshåndtering for Arendal kommune 

sammenlignet med kommunegruppe 13 og 

landsgjennomsnittet. Selskapet har et 

samfunnsnyttig formål med viktige 

tjenester til kommunens innbyggere. 

Mange ansatte, sterk styring gjennom 

rep.skap og styret, ikke tidl. gjennomført 

selskapskontroll, gjør at risikoen vurderes 

til middels-høy. 

Etablerersenteret 

IKS 

57 % Grimstad (27 %), 

Froland (8 %) og 

Tvedestrand (8 %) 

kommuner 

Nærings-

utvikling 

Konklusjon: Største eier med forutsigbare 

medeiere. Årsberetning legges årlig frem 

for formannskapet, rådmann i rep. skap. 

Mindre økonomisk risiko, men vi registrer 

høy grad av kjøp av tjenester. Ingen 

kritiske tjenester, ingen tidl. kontroller, 

men noe høyere risiko gjennom 

sp.undersøkelsen. Kontrollutvalget gav i 

sitt innspill et ønske om at man så nærmere 

på Etablerersenteret IKS med formål om å 

kontrollere hvordan selskapet bidrar til å 

underbygge kommunens mål med 

tjenesten. Risikoen anslås dermed til 

middels-høy.  

Agder 

Arbeidsmiljø IKS 

45 % Agder fylkes-

kommune (45 %) og 

Froland kommune  

(10 %) 

Bedriftshelse-

tjeneste 

Konklusjon: Delt stor eierandel med 

fylkeskommunen med forutsigbare 

medeiere. Lovpålagt tjeneste og viktig 

arbeid for kommunen som arbeidsgiver og 

for alle ansatte. God eierstyring med 

rådmann i eierorganet. Gjennomført 

kontroll i 2018. Risikoen anslås som  

lav-middels.     
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Aust-Agder 

Revisjon IKS* 

41 % Grimstad, Risør, 

Tvedestrand, Åmli, 

Birkenes, Lillesand, 

Froland, Gjerstad og 

Vegårshei 

Revisjon *) Har ikke foretatt en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av oss selv 

IKT Agder IKS 29 % Agder fylkes-

kommune, Grimstad, 

Vennesla, Risør, 

Tvedestrand, 

Froland, Gjerstad, 

Åmli og Vegårshei 

kommuner 

IKT-tjeneste Konklusjon: Største eierandelen, men 

forutsigbare store medeiere. Et samfunns-

messig ansvar og viktig IKT-leverandør 

for mange innbyggere/ansatte i eier-

kommunene. Et selskap i stadig vekst og 

utvikling, med store endringer de siste 

årene. Sterk styring med rådmann i 

eierorganet og årlig rapportering til 

bystyret. Risikoen anslås som middels. 

Aust-Agder 

Museum og Arkiv 

IKS 

16 % Agder fylkes-

kommune (47 %) og 

Grimstad kommune 

(10%) samt øvrige 

kommuner i tidl. 

Aust-Agder 

Arkiv og kultur Konklusjon: Mindre eierandel ift. andre 

og mange forutsigbare store eiere. Et 

samfunnsnyttig formål for kommunene, 

lovpålagte arkivfunksjoner samt kultur-

tilbud for innbyggere. Mange ansatte og 

ikke tidl. gjennomført selskapskontroll, 

gjør at risikoen totalt anslås til middels-

høy. 

Vestfold, 

Telemark og 

Agder 

Kontrollutvalgs-

sekretariat IKS 

(Vetaks IKS) 

6,2 % 33 kommuner og 2 

fylkeskommuner i 

Vestfold og 

Telemark samt 

Agder 

Kontrollutvalgs-

sekretariat 

Konklusjon: Mindre eierandel med en 

stor andel forutsigbare medeiere. Selskapet 

ivaretar lovpålagt tjeneste. Liten 

økonomisk risiko. Revisjonen anslår 

risikoen som lav-middels. 

Konsesjonskraft 

IKS 

1,02 % Totalt 19 kommuner 

i Agder og Agder 

fylkeskommune. 

Herunder blant annet 

Grimstad, Åmli, 

Froland , Birkenes 

kommuner 

Kraftsalg Konklusjon Liten eierandel med mange 

store forutsigbare eiere. Har et 

samfunnsmessig ansvar, ikke direkte 

innbyggerrelatert. Liten økonomisk risiko, 

men stor økonomisk gevinst ift. eierandel 

(1,8 mill. kr. utbetalt i 2020). Pga. nylig 

kontroll anslås risikoen til lav-middels.    

 

HELEIDE AKSJESELSKAP  

Selskapsnavn Eierandel Formål Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Hove Drift og 

utvikling AS 

100 % Utvikling av 

Hove 

Konklusjon: Heleid selskap øker risikoen isolert. Bystyret utgjør 

generalforsamling, samfunnsmessig og næringsmessig formål, samt 

innbyggerrelatert aktivitet. Kommunen har hjemmelen til 

eiendommene, og dermed lav økonomisk risiko, innskudd 
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aksjekapital på 14,1 mill. kr. Nylig gjennomført forvaltningsrevisjon 

av selskapet i 2019. Risikoen vurderes til middels. 

Fløybyen AS 100 % Eiendoms-

utvikling 

Konklusjon: Heleid selskap øker risikoen isolert. Samfunnsmessig 

formål med utvikling av eiendommen. Formålet med selskapet er 

under endring og vil følges opp i egne prosesser. Styret i kommunens 

eiendomsforetak utgjør generalforsamling, og det rapporteres til 

formannskapet. Vurdering av eierskap og evt. å selge ut deler er en 

pågående prosess. Totalt vurderes risikoen p.t. til middels. 

Fløyveien 14 AS 100 % Eiendoms-

utvikling 

Konklusjon: Heleid selskap øker risikoen isolert. Et single-purpose 

selskap for bygging på eiendommen til tidl. sjømannsskolen. Styret i 

kommunens eiendomsforetak utgjør generalforsamling, og det 

rapporteres til formannskapet. Vurdering av eierskap og evt. å selge 

ut deler er en pågående prosess. Totalt vurderes risikoen p.t. til 

middels. 

 

AKSJESELSKAP MED OFFENTLIGE OG PRIVATE EIERE 

Selskapsnavn Eierandel Medeiere Formål 
Risiko- og 

vesentlighetsvurdering 

Durapart AS 

*Vedtatt 

sammenslåing med 

Proflex AS i 2020  

Før sammen-

slåing: 59,4 

% (Durapart) 

og  

88,3 %  

(Proflex) 

*61,66 % 

etter 

sammenslåing 

Agder fk, Froland 

Tvedestrand, Risør, 

Grimstad, Vegårshei, 

Gjerstad og Åmli 

kommuner, samt 

Norges 

Handikapforbund 

Arbeidsmarkeds-

bedrift 

 

Konklusjon: Vesentlige eierandeler i 

tidl. og nye selskap, stor samlet 

omsetning etter sammenslåing. 

Moderat økonomisk risiko, da innskutt 

kapital er 3,6 mill. kr. Stort selskap 

med mange ansatte. Ikke mulighet for 

økonomisk utbytte. Viktig samfunns-

nyttig oppgave og tilbud til en gruppe 

innbyggere. Sammenslåing kan gi 

utfordringer. Risikoen til kommunens 

eierskap anses å være middels-høy. 

Myra Biovarme 

AS 

51 % AT Biovarme AS 

(34%), Skogsvarme 

AS (15 %) 

Energi-

forvaltning 

Konklusjon: Kommunen er største 

eier, hvor Arendal har innskudd AK på 

2,5 mill kr. Gir noe økonomisk risiko. 

Ikke direkte innbyggerrelatert, 

samfunnsnyttig formål ift. klima og 

miljø. Få ansatte. Oppgis mindre grad 

av politisk innflytelse, og begrenset 

styringsdialog med selskapet. Risikoen 

vurderes til middels-høy. 

Pollen P-hus AS 33,67 % Veidekke Entreprenør 

(16,67 %), Einar 

Johnsen 

Eiendomsselskap AS  

(16 %) 

Parkeringshus Konklusjon: Største eierandel, men 

likevel negativt flertall i general-

forsamling. Rapporteres til formann-

skapet, men ellers mindre grad av 

politisk innflytelse. Moderat 

økonomisk risiko, med AK fra Arendal 

på 10,1 mill kr., samtidig mulighet for 
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utbytte. Selskapet har 4 ansatte. 

Innbyggerrelatert tjeneste med 

samfunnsnyttig formål ift. byliv og 

fjerning av gateparkering. Selskapet 

eier 6,5 % av Arendal by AS. Risikoen 

vurderes totalt sett til middels. 

Tyholmen P-hus 

AS 

33,62 % ALTI Arendal AS 

(15,09 %,), 

Sparebanken Sør 

(11,21 %) 

Parkeringshus Konklusjon: Nytt selskap i høst 2019, 

hvor kommunen er største eier. 

Innskutt AK for Arendal er 7,8 mill. 

kr., og er pr. nå noe økonomisk risiko, 

da p-huset ikke er ferdig. Forventes 

avkastning i fremtiden. Årsberetning 

legges frem for formannskapet. 

Innbyggerrelatert tjeneste med 

samfunnsnyttig formål ift. byliv og 

fjerning av gateparkering. Oppgis 

mindre grad av politisk innflytelse. 

Risikoen anslås til middels.  

Canal Street AS 25 % APL AS, Arendal 

Fossekompani ASA 

og Agder 

Fylkeskommune eier 

25 % hver 

Kultur Konklusjon: Delt risiko ift. eierskap 

da alle eier 25 % hver. Overskudd i 

2018, betydelig underskudd i 2019. 

Kommunen har årlig innskudd på 0,3 

mill. kr., samt AK på 0,5 mill. kr. Både 

innbyggerrelatert og samfunnsnyttig 

bidrag. Få ansatte, etablert i mange år. 

Risikoen vurderes til middels 

P-hus Vest AS 20,7 % Sanden AS (42,98 %) 

Sentrum Parkering 

Arendal AS (33,88 %) 

Parkeringshus Konklusjon: Flere eiere med store 

andeler ift. kommunen. AK på 5 mill. 

kr. for Arendal, mottatt utbytte i 2019. 

Arendal med egen plass i styret, samt 

rapportering av årsmelding i formann-

skapet. Få ansatte, vært etablert i 

mange år. Risikoen vurderes derfor til 

middels-lav.  

Arendal by AS 19,4 % P-hus Vest AS  (13 

%), Pollen P-hus AS 

(6,5 %) og flere 

mindre eiere  

(<5 % hver) 

Sentrums-

utvikling 

Konklusjon: Kommunen er største 

eier, men mange mindre eiere. 

Samfunnsnyttig formål og ubetydelige 

økonomiske midler knyttet opp til 

selskapet. Årsberetning rapporteres til 

formannskapet. Bystyret bedt om 

evaluering av selskapet. Risikoen 

vurderes til middels-lav 

Eydehavn 

Næringsutvikling 

AS 

14,46 % AS Nymo AS  (86,54 

%) 

Eiendoms-

forvaltning 

Konklusjon: Mindre eierandel, 

eierskap beskrives som strategisk da 

kommunen er grunneier. AK på 1 mill. 

kr. for Arendal, og kommunen får 

utbytte og avkastning på kapital. 

Årsberetning rapporteres til 

formannskapet, og Arendal Havn KF 
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utøver eierrollen i selskapet. Risikoen 

anslås totalt sett til middels-lav. 

Sørlandets 

Europakontor AS 

8,9 % Agder 

fylkeskommune (72,2 

%) og Kristiansand 

kommune (18,9 %) 

Samfunns- og 

næringsutvikling 

EU/EØS 

Konklusjon: Arendal med minste 

eierandel, forutsigbare off. medeiere. 

Kommunens AK kun på 18.300 kr., 

men årlig innskudd på ca. 71.000 kr. 

Liten økonomisk risiko, ikke 

kommunal virksomhet, ikke innbygger-

relatert, men samfunnsnyttig formål. 

Årsberetning til formannskapet. 7 

ansatte. Risikoen anslås sett til 

middels-lav. 

Sørnorsk 

Filmsenter AS 

8,7 % Agder fk. Vestfold og 

Telemark fk., 

Kristiansand 

kommune 

Kultur Konklusjon: Liten eierandel og 

forutsigbare off. medeiere. AK for 

kommunen på kun 10.000 kr., 

samfunnsnyttig formål og 

innbyggerrelatert ift. kulturskapende, 

liten økonomisk risiko. Årsberetning til 

formannskapet. Risikoen anslås sett til 

middels-lav. 

Agder Energi AS 6,39 % Kommuner på Agder 

har aksjemajoritet 

(totalt 54,4 %). 

Statkraft største 

enkeltaksjonær med 

45,5 % 

Energiforvaltning Konklusjon: Et samfunnsnyttig formål 

som tjener innbyggerne. Stor 

økonomisk betydning til tross for liten 

eierandel. Både økonomisk og 

strategisk motivert eierskap. 

Kommunens AK er 172 mill. kr. Sterk 

og bevisst eierstyring fra selskapet. 

Vurderes til middels risiko. 

Arendal Lufthavn 

Gullknapp AS 

6,02 % Arendal 

Fossekompani ASA 

(88,56 %), Froland 

kommune (1,5 %) og 

øvrige eiere (2,06 %) 

Lufthavn Konklusjon: Liten eierandel og 

mindre samfunnsviktig oppgave for 

innbyggerne. Et satsningsområde for 

regionen, men moderat økonomisk 

risiko da de gikk med solid underskudd 

i 2018. Kommunen vurderer å tre ut av 

selskapet. Risikoen for kommunens 

eierskap anses som middels-høy. 

Innoventus Sør 

AS 

4,8 % SIVA SF (46,6%) 

Agder 

Fylkeskommune 

(11,1%) J. B. Ugland 

Venture AS (9,3%) og 

en rekke øvrige off. 

og private eiere (<6 

%) 

Bedrifts-

rådgivning 

Konklusjon: Liten eierandel, ikke 

direkte innbyggerrelatert, men 

samfunnsmessig formål da det støtter 

opp om gründervirksomhet. Arendals 

AK kun på 0,5 mill. kr., forventes ikke 

utbytte, så mindre økonomisk risiko. 

Selskapet har 8 ansatte. Årsberetning 

rapporteres til formannskapet. Risikoen 

anslås til middels-lav.  
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Jordøya 

Tomteutvikling 

AS 

4,31 % Åmli kommune 

(63,15 %) AT Skog 

(15,92 %) Froland 

kommune  

(4,72 %) 

Eiendoms-

utvikling 

Konklusjon: Liten eierandel med 

forutsigbare medeiere. Moderat 

økonomisk risiko mtp. eierandel, men 

med innskudd AK på 0,75 mill kr. 

Politiker fra Arendal i styret positivt 

for eierstyring, samtidig som 

årsberetning legges frem for formann-

skapet. Risikoen anslås til middels. 

Agder Nærings-

selskap AS 

4,47 % Eies av bank/ 

forsikring, 

næringsorganisasjoner 

og øvrige kommuner 

på Agder 

Næringsutvikling Konklusjon: Liten eierandel, med 

mange ulike og forutsigbare eiere. 

Arendal-politikere som styreleder, og 

årsberetning i formannskapet styrker 

eierstyringen. Rent investeringsselskap, 

lite innbyggerrelatert, men samfunns-

nyttig. Liten innskutt AK, med 136.000 

kr. Risikoen anslås til middels-lav. 

USUS AS 3,63 % Agder 

fylkeskommune 

(53,42 %) m. fl.  

Turistnæring Konklusjon: Liten eierandel, med 

forutsigbare eiere, og fylket med aksje-

majoritet. Samfunnsmessig formål og 

innbyggerrelatert. Liten økonomisk 

risiko ift. både utbytte og aksjekapital. 

Risikoen anslås til middels-lav. 

Aktieselskabet 

Kolbjørn AS 

0,57 % En rekke private 

selskaper og 

enkeltpersoner (ca. 

600) 

Fergetransport Konklusjon: Svært liten eierandel og 

en rekke medeiere. Svært liten 

økonomisk risiko, men samfunnsnyttig 

og innbyggerrelatert formål/tjeneste. 

Risikoen anslås til lav.  

 

Interkommunale oppgavefellesskap 

- Agder kommunale støttetjenester (AKST) – Et interkommunalt samarbeid som leverer 

lønn, regnskap, dokumentsenter og arkivtjenester i Arendal og Grimstad kommune. Hensikten 

med det interkommunale oppgavefellesskapet er å hente ut gevinster gjennom reduserte IKT-

kostnader og stordriftsfordeler, og anslås også å gi mer robuste fagmiljø og virke 

rekrutteringsfremmende for kompetent arbeidskraft. 

- Østre Agder – Et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen, med Arendal, 

Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand og Åmli som deltakende 

kommuner. Regionrådet skal bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, 

som sikrer vekst i folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder, samordne 

regionens og kommunenes interesser, arbeide for å styrke regionens infrastruktur, iverksette 

prosjekter med sikte på å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet 

til levering av kommunale tjenester m.m. Ordfører i Arendal er styreleder og rådmannen deltar 

i rådmannsutvalget 


