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FORORD 
Med dette legger rådmannen i Kragerø fram årsmeldin-
gen for 2005. 
Basert på tidligere tilbakemeldinger fra både kommu-
nes innbyggere og politikere fulldistribueres årsmel-
dingen igjen til samtlige husstander.. Årsmeldingen 
gir et innblikk i hvordan kommunens drift har forløpt 
gjennom året.  Samtidig mener rådmannen at årsmel-
dingsdokumentet gir innbyggere mye, 
og god informasjon, om kommunens 
tjenestetilbud.

Fra og med 2003 har Kragerø kommu-
ne hatt et eget system for rapportering 
på resultatmål og opplæringsplaner i 
tillegg til vanlig økonomirapportering. 
Det er rådmannens ønske at leserne av 
årsmeldingen skal kunne få kunnskap 
om kommunens drift utover det en kan 
lese seg til ved å gjennomgå kommu-
neregnskapet. 

Vårt rapporteringssystem bygger på 
at kommunestyret vedtar kommunens 
budsjetter på rammenivå, kommunes 
målsettinger samt overordnede felles 
opplæringsplaner. De ulike hoved-
utvalgene behandler detaljbudsjet-
tene, tiltakene knyttet til de enkelte 
resultatmålene og enhetenes detaljerte 
opplæringsplaner.
Kommunens driftsenheter har arbeidet 
målrettet med å realisere de målset-
tinger og tiltak som de ulike politiske 
fora har vedtatt. Målene for 2005 har 
vært ambisiøse og har ført til stor aktivitet i de ulike 
driftsenhetene.  Rådmannen uttrykker tilfredshet med 
at en har lykkes i å realisere de fl este av de vedtatte 
resultatmålene. 

Nåværende administrativ organisering har vært virksom 
siden september 2004.  Vårt første hele driftsår basert 
på ny struktur, gir rådmannen foreløpige holdepunkter 
for å hevde at vi har en formålstjenlig organisering av 
kommunens virksomhet. 
Da kommunestyret vedtok nåværende struktur, ble 
det forutsatt at organiseringen skal gjøres til gjen-
stand for en mer omfattende evaluering ved årsskiftet 
2006/2007.

I 2005 har administrasjonen hatt et betydelig større 
fokus på kommunens næringsarbeid enn i tidligere 

år. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at det er 
brukt vesentlig mer økonomi- og personellressurser 
på dette området.  Satsingen har nær og direkte sam-
menheng med de betydelige næringslivsutfordringer 
kommunen står overfor, blant annet som resultat av 
nedbygging av industriarbeidsplasser de seinere år. 
Rådmannen uttrykker forventninger om at målret-
tet arbeid over tid igjen skal kunne bidra til vekst og 
utvikling i lokalsamfunnet.

Kragerø kommune har i 2005 arbeidet med en rekke 
saker av stor betydning for den framtidige utviklingen i 
Kragerø. Her nevnes store utbygningsplaner og skole-
struktursaken.
Rådmannen registrerer med tilfredshet at engasje-
mentet, både fra lokalpolitikerne og befolkningen for 
øvrig, har vært betydelig. Administrasjonen vil også i 
tida framover bestrebe seg på å tilrettelegge for at alle 
positive krefter i lokalsamfunnet skal kunne komme fra 
med innspill til hvordan Kragerø-samfunnet bør utvikle 
seg.

Avslutningsvis vil rådmannen takke kommunens politi-
kere for samarbeidet i året som har gått, samt kreditere 
kommunes ansatte for vel utført arbeid.

Ole Magnus Stensrud – Rådmann
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POLITISK ORGANISERING
Valg
Det ble avholdt stortings- og sametingsvalg mandag 
12. september.  I Kragerø krets ble det i tillegg avholdt 
valg søndag den 11. september.

Kragerø kommunes folkevalgte
Kommunestyret er kommunens øverste myndighet 
med overordnet ansvar for hele kommunens virksom-
het.  Kommunestyret skal bestemme hvilke tjenester 
innbyggerne skal få ut i fra lovverk og kommunens 
økonomi. For å vitalisere kommunestyret og hovedut-
valgene er det vedtatt at saker går direkte fra hoved-
utvalgene til kommunestyret der dette er mulig uten å 
komme i konfl ikt med reglene i kommuneloven.  Kom-
munestyret avholdt åtte møter og behandlet til sammen 
72 saker i 2005.
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Antall saker i kommunestyrert og formannskpaet 
gjennom en fire-års periode

For øvrig består det politiske styringssystemet av for-
mannskapet og fi re hovedutvalg. Når det gjelder hvem 
utvalgene under består av foruten leder, se kommunens 
hjemmesider.

Formannskapet med 
ordfører Erling Laland (Ap) som leder
er et lovpålagt utvalg som behandler og legger fram 
innstilling til økonomiplan, årsbudsjett og skatteved-
tak.  Ellers kan formannskapet bestemme i alle saker 
hvor ikke annet er fastsatt i lov.  I henhold til K.sak 
nr. 60/03 er følgende ansvarsområder tillagt formann-
skapet: økonomi, næring og overordnet planarbeid. 
Formannskapet fungerer som næringsråd og som styre 
for Næringsfondet. Formannskapet avholdt 23 møter og 
behandlet til sammen 98 saker. 

Hovedutvalg for familie og oppvekst med 
Erik K. Næsland (Ap) som leder
har ansvaret for saker innenfor skole, barnehage, bar-
nevern-, helse-, sosial- og PP-tjenester. 
Hovedutvalget avholdt åtte møter og behandlet til 
sammen 41 saker, av dem 11 skjenkesaker.  

Hovedutvalg for omsorg med 
Mette K. Ofstad (Ap) som leder 
har ansvaret for saker innenfor bl.a. sykehjemstilbudet, 
hjemmesykepleietjenesten,  bo- og omsorgsløsninger, 
boliger for eldre og funksjonshemmede samt hjemme- 
og miljøtjenesten. 
Hovedutvalget avholdt åtte møter og behandlet til 
sammen 39 saker. 

Hovedutvalg for samfunn med 
Per Kristian Nilsen (Ap) som leder
har ansvaret for saker innenfor tekniske tjenester, kom-
muneplanlegging, næringsarbeid, kultur, eiendoms-
forvaltning, landbruks- og skogbruksspørsmål samt 
bibliotektjenester.
Hovedutvalget avholdt ti møter og behandlet til 
sammen 66 saker. 
Underutvalg:  Bygningsrådet, med ansvar for plan- og 
byggesaker, har avholdt 13 møter og behandlet 155 
saker.

Ankeutvalget 
Utvalget behandler klager på enkeltvedtak etter regle-
ne i forvaltningsloven, fattet av administrasjonen etter 
delegert myndighet. Ankeutvalget avholdt sju møter og 
behandlet 17 saker.  To av sakene ble omgjort til fordel 
for søkerne, mens 15 ble oversendt fylkesmannen til 
endelig behandling. 

Ordfører Erling Laland. F
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Hovedutvalget for administrasjon med 
ordfører som leder 
har sitt arbeidsområde knyttet til ansettelsessaker, 
omgjøring/endring av stillinger, reglementer/evaluering 
av disse, instrukser/evaluering av disse, tolkning av 
avtaler, personalpolitiske retningslinjer, tariffavtaler, 
opplærings- og kompetanseutviklingsplaner og eva-
luering av disse. Hovedutvalget avholdt sju møter og 
behandlet til sammen 16 saker.  

Kontrollutvalget med 
Lars Martin Bråtane (Sp) som leder 
er et lovpålagt utvalg valgt av kommunestyret. Utvalget 
har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den 
kommunale virksomhet som sitt ansvarsområde og har 
fem medlemmer. Kontrollutvalget avholdt tre møter og 
behandlet til sammen 15 saker.

Kontrollutvalget for alkoholomsetning  
er et lovpålagt utvalg og velges av kommunestyret.  Ut-
valget består av tre medlemmer, og sekretariatsfunksjo-
nen er tillagt saksbehandler for salgs- og skjenkesaker.  
Utvalget hadde fi re møter i 2005. 

Kragerø Ungdomsråd 
med Linn Guste-Pedersen som leder
Kragerø Ungdomsråd består av 12 faste medlemmer 
og 12 vararepresentanter, samt to representanter fra 
Telemark Ungdomsting.   Rådets medlemmer skal 
representere de forskjellige delene av kommunen som 
er delt inn i soner: Sentrum/Kalstad, Øydistriktet, Le-
vang, Sannidal, Helle samt en representant fra hver av 
de to fritidsklubbene. Ungdomsrådet hadde et budsjett 
på kr 79 700,- til disposisjon for 2005. 

Politisk organisering

Kommunestyret
35 medlemmer

Kontrollutvalg
5 medlemmer

Ankeutvalg
5 medlemmer

Formannskap

9 medlemmer

Hovedutvalg 
for adm.

5 medlemmer

Hovedutvalg 
for samfunn

9 medlemmer

Hovedutvalg 
for familie 

og oppvekst
9 medlemmer

Hovedutvalg 
for omsorg

9 medlemmer

Bygningsråd

9 medlemmer
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Hellekirken Barnehage.

Fra åpningen av den nye riksveien.

Fra Portør.
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KOSTRA-TALL
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjo-
nalt informasjonssystem som gir informasjon om kom-
munale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenes-
teområder. Informasjonen skal tjene som grunnlag for 
analyse, planlegging og styring lokalt og nasjonalt. 

Detaljerte opplysninger om Kragerø kommunes resul-
tater når det gjelder økonomi og tjenester fi nnes på 
internett (http://www.ssb.no/kostra). I årsmeldingen 
har vi kun anledning til å vise noen nøkkeltall. Tall er 
hentet fra SSBs foreløpige tall for 2005. Tallene bør 
derfor brukes med varsomhet. De endelige tallene vil 
være tilgjengelige fra 15. juni. 

I sammenligningene har vi valgt å bruke gjennom-
snittstallene for kommunene i Telemark. En av forde-
lene med å bruke dette som sammenligningsgrunnlag, 
er at befolkningssammensetningen i Kragerø og snittet 
for Telemark er likt. Vi vet på den annen side at kom-
munene er forskjellige og at kostnader og omfang av 
tjenester må tilpasses den enkelte kommune. I tillegg 
sammenligner vi Kragerø med Gjennomsnittet for 
kommunegruppe 11. Dette er kommuner som er sam-
menlignbare med Kragerø med hensyn til størrelse og 
inntekter. 

Hovednøkkeltallene viser at Kragerø kommune hadde 
et positivt driftsresultat på 2,3 prosent i 2004 og 6,6 
prosent i 2005. Rådmannen anser det som meget viktig 
at en oppnår positive driftsresultater også i årene fram-
over. Målsettingen for Kragerø bør være det kommu-
naldepartementet anbefaler: et positivt driftsresultat på 
over tre prosent av brutto inntekter. Resultatet i 2005 
skyldes ekstraordinære forhold bl.a i forbindelse med 
momskompensasjon.

Tallene viser videre at vår langsiktige gjeld utgjør en 
lavere prosent av driftsinntektene sammenlignet med 
de andre kommunene. Lånegjelden, uttrykt i kroner 
per innbygger, har økt fra 2004 til 2005, og vi befi nner 
oss snart på landsgjennomsnittet. 
I 2002 var lånegjelden i kroner per innbygger kr 
42.992,- så økningen har vært betydelig de senere år.

Hovednøkkeltall økonomi

   Gj.snitt 
   kommune Gj.snitt Gj.snitt landet
 Kragerø Kragerø gruppe 11  Telemark  utenom Oslo
 2004 2005 2005 2005 2005

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter   2,3   6,6   2,2   4,1   3,9 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter   144,2   146,0   176,3   172,4   163,0 

Frie inntekter i kroner per innbygger  25 995   27 194   27 838   26 002   25 807 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger  56 246   61 258   75 647   72 344   62 217 

- herav Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger  37 092   41 315   46 674   42 923   39 302 

Jens Lauersens plass.
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Tabellen viser netto driftsutgifter i kroner. Når det 
gjelder Kragerø er tallene for 2004 og 2005 tatt med. 
Sammenlignet med gjennomsnittet for gruppe 11 har 
Kragerø høyere kostnader innen administrasjon, sty-
ring og fellesutgifter, barnevern og kirke. 

Når det gjelder administrasjon, styring og felleskostna-
der skyldes økningen fra 2004 til 2005 økte avsetnin-
ger til pensjonskostnader (kostrafunksjon 170). Disse 
kostnadene føres på administrasjon selv om det gjelder 
alle kommunens ansatte. Forholdet er omtalt i regnska-
pet for 2005.

 

Netto driftsutgifter i kroner

   Gj.snitt 
   kommune Gj.snitt Gj.snitt landet
 Kragerø Kragerø gruppe 11  Telemark  utenom Oslo
 2004 2005 2005 2005 2005

Adm. styring og fellesutgifter per innbygger  2 627   3 462   3 069   3 095   2 726 

Kommunal eiendomsdrift per innbygger  1 777   1 932   2 388   2 168   2 587 

Barnehager per innbygger 1-5 år  10 206   9 468   10 576   9 353   10 087 

Grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år  62 766   65 542   67 966   67 316   64 637 

Kommunehelsetjenester per innbygger  1 108   1 061   1 342   1 330   1 229 

Pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over  190 118   199 916   212 182   187 982   208 757 

Barneverntjenesten per innbygger 0-17 år  5 397   5 488   3 672   4 154   3 879 

Kultursektoren per innbygger  900   976   1 191   1 291   1 223 

Kirke (funksjon 390,393) per innbygger  447   488   465   432   403 

 Sum netto driftsutgift for omtalte tjenester   275 346   288 333   302 851   277 121   295 528 
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Oppstillingen viser hvordan Kragerø kommune prioriterer bruk av midler på ulike tjenester sammenlignet med 
andre kommuner.

Sammenlignet med kommunegruppe 11 bruker Kragerø mer ressurser på administrasjon og styring, pleie og om-
sorg, sosialtjenester, barnevern, kirke, brann og ulykkesvern.  

Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter

   Gj.snitt 
   kommune Gj.snitt Gj.snitt landet
 Kragerø Kragerø gruppe 11  Telemark  utenom Oslo
 2004 2005 2005 2005 2005

Adm, styring, fellesutg, (ekskl. funksjon 170, 180, 190) 10 10 9,3 9 9,3

Barnehage 1,8 1,6 2 1,7 2,2

Grunnskoleopplæring 29,8 29,3 30,6 29,9 32,1

Kommunehelse 3,9 3,6 4,3 4,4 4,3

Pleie og omsorg 36,9 36,7 36,6 34,7 33,8

Sosialtj. 7,1 6,9 4,9 6,8 5,8

Barnevern, 4,1 3,9 2,8 3,1 3,3

Vann, avløp, renovasjon/avfall -0,8 0,2 -0,4 -0,8 -0,8

Kultur 2,6 2,7 3,1 3,6 3,7

Kirke 1,7 1,7 1,5 1,6 1,5

Samferdsel 1,6 1,1 2 2,1 1,8

Brann og ulykkesvern 2 2,1 1,6 1,9 1,6

Dekningsgrader

   Gj.snitt 
   kommune Gj.snitt Gj.snitt landet
 Kragerø Kragerø gruppe 11  Telemark  utenom Oslo
 2004 2005 2005 2005 2005
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 70,9 74,3 76 74,8 76,1

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 4,1 4,1 6,4 4,2 5,7

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,3 8,3 9,2 8,5 8,9

Fysioterapiårsverk per 10 000 innb., kommunehelsetjenesten 9,6 9,6 8,8 8,6 8,6

Andel innbyggere 67 år og over som mottar hjemmetjenester 22 23,1 20,6 17,3 19,5

Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 42,8 44,6 39,5 35,7 37,9

Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 2,6 2,5 5,6 5 5,8

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 6,1 6 14,6 10,5 13,8

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, 
av innbyggerne 20-66 år 6,9 7 4,6 5,2 4,4

Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 4,1 4,5 4 4,5 3,6

Tabellen vier dekningsgrader knyttet til en rekke sentrale tjenester. Når det gjelder Kragerø, er tallene for 2004 og 
2005 tatt med. 
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REGNSKAP
Kragerø kommunes regnskap viser et overskudd på kr 
9.716.793 etter årets avsetninger. I løpet av 2005 er 
kr 6,3 mill brukt til å dekke inn det resterende akku-
mulerte underskuddet (inkludert i beløpet er fjorårets 
resultat på kr 0,95 mill), slik at kommunen ikke lenger 
har et slikt underskudd. 

Kommunens brutto driftsinntekter er kr 470.306.956. 
I 2004 beløp dette seg til kr 433.662.662 og dette kan 
sammenstilles i følgende tabell (tall i tusen);
 
Av dette kan man se at skatteinntektene har økt med 
sju prosent, refusjoner (eller overføringer med krav 

til motytelser, dvs. tilsvarende 
økte kostnader innenfor samme 
tjenesteområde) har økt med 34 
prosent, mens det statlige ram-
metilskuddet ikke har endret seg 
fra 2004 til 2005.
Kommunens øvrige inntekter, 
som f.eks. fi nansinntektene ’ren-
teinntekter og utbytte’, innehol-
der et ekstraordinært utbytte fra 
Kragerø Energi på 20 millioner 
kroner som tilbakeholdt over-
skudd. Dette leses i årsregnska-
pet og er ikke med i tabellen 
ovenfor.
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Kommunens brutto driftsutgifter beløper seg til kr 
459.207.875. Fordelt på de nye driftsenhetene (utenom 
ansvar 9000/fi nansiering), fordeler kostnadene seg slik 
(tall i tusen);

På grunn av omorganiseringen fra sektorer til enheter 
1.9.04, kan man ikke sammenligne disse tallene med 
2004. Enhetenes resultater er nærmere beskrevet 
under deres avsnitt. 

Kragerø kommunes investeringer har hatt en utvikling 
siden 2001 slik tabellen nedenfor viser (tall i tusen);

Tallene for 2003 er inklusive investeringen på kr 80 
mill til Marienlyst sykehjem. 

Investeringer
Det har blitt investert i nybygget på Sannidal ung-
domsskole, kunstgressbane på Kragerø Stadion, 
oppgradering Svømmehallen, ny avdeling på Sanni-

dal barnehage, start for prosjektet bærbare PC-er til 
lærerne, restaurering av det gamle fyret på Jomfruland, 
nye møbler i kommunestyresalen, oppgradering av 
kartverk, diverse utstyr til brannvesenet samt en rekke 
oppgraderinger på bestående kommunale anlegg blant 
annet innenfor vann og avløp.
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ENHET FOR STAB- 
OG STØTTETJENESTER
Enhetsleder: Randi Skauen.
Enhet for stab- og støttetjenester består av fi re fagavde-
linger og holder til i Kragerø rådhus. Hovedoppgavene 
for enheten er følgende:
•  Servicesenteret er kommunens ”skranke” og bistår 

publikum og hjelper driftsenhetene i forhold til pu-
blikumsretta tjenester, samt videreutvikler kommu-
nens internett og intranett. Videre er servicesenteret 
kommunens boligkontor.

•  Administrasjonsavdelingen er politisk sekretariat for 
alle politiske utvalg i kommunen, i tillegg til å være 
saksbehandlerinstans for salgs- og skjenkesaker. 
Avdelingen har også ansvar for kommunale legater, 
avvikling av kommunestyre- og stortingsvalg og for 
post/arkiv.

•  Regnskaps- og skatteavdelingen har ansvar for alle 
kommunale inn- og utbetalinger, bokføring og avslut-
ning av kommuneregnskapet, regnskap for Kragerø 
havnevesen, Kragerø kirkelige fellesråd, overformyn-
deriet og diverse legater, innkreving av skatter, avgif-
ter og øvrige kommunale krav. Videre yter avdelingen 
bistand i forbindelse med innkjøpsrutiner, innhen-
ting av anbud og inngåelse av innkjøpsavtaler.

•  Personal- og lønnsavdelingen har ansvar for bistand 
i arbeidsgiverspørsmål, tilsettinger, sykefraværs-
oppfølging, lønnsforhandlinger, lønnsutbetalinger og 
pensjonsforsikringer.

•  Videre er kommunens lærlingeordning administrativt 
knyttet til enheten.

Resultatmål  
Det ble vedtatt åtte resultatmål i 2005. Enheten skulle 
bidra med videreutvikling av kommunens hjemmeside 
slik at publikum sikres best mulig informasjon om 
tjenestetilbudet. Sidene utvikles stadig med nye lenker 
og ny informasjon. Det må skoleres ressurspersoner for 
å vedlikeholde hjemmesidene.
Sammen med enhet for omsorg har enheten deltatt i en 
arbeidsgruppe for å lage lokale retningslinjer for å re-
dusere uønsket deltid. Arbeidet er påbegynt, men ikke 
avsluttet. Enheten hadde videre ansvar for å starte opp 
arbeidet med boligsosial handlingsplan. Det ble eta-
blert en arbeidsgruppe.  Senere er ansvaret for fram-
driften i prosjektet overført enhet for sosiale tjenester.

For 2005 hadde man en målsetting om å inngå fl ere 
rammeavtaler innen innkjøp, samt gjennomføre opplæ-
ring av enhetene i gjeldende lovverk og anskaffelses-
prosedyrer. Arbeidet er startet opp, og vil videreføres i 
2006. 

Etablering av felles arkivdepot for Grenlandskommu-
nene i Skien ble utsatt. Dette hadde sammenheng med 
at depotet i Skien ikke var klart for mottak av arkivma-
teriale før sommeren 2006. 
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Resultatmålet som la opp til at man skulle behandle 
post til kommunen elektronisk (scanne inn post), er 
lagt inn i kommunens IKT-prosjekt. 

Enheten har intensivert samarbeidet mellom kommu-
nen, politiet, politikere og bevillingshavere i bevil-
lingssaker. 

Kommunestyret påla enheten å utarbeide retningslin-
jer for livsfasepolitikk i Kragerø kommune. Prosjekt-
gruppa avsluttet sitt arbeid høsten 2005. På grunn av 
usikkerhet knyttet til valg av tiltak, vil den politiske 
behandlingen av retningslinjene først skje våren 2006.

Andre aktiviteter gjennom året
To avdelingsledere har påbegynt lederutviklingspro-
gram i regi av BI. Utdannelsen varer 1,5 år. Ut over 
dette har ansatte deltatt i opplæring knyttet til vedlike-
hold og videreutvikling av eksisterende fagkompetan-
se. Enhetsleder har deltatt i rådmannens lederprogram. 

Flere kommunale enheter gjennomførte trivselsunder-
søkelse for ansatte. Resultatet av undersøkelsen viste 
at ansatte i enhet for stab- og støttetjenester stort sett 
var fornøyd med organiseringen av arbeidet, innholdet 
i jobben, samarbeid med kolleger, ledelsen og faglig 
og personlig utvikling. De ansatte er stolte av arbeids-
plassen sin og trives på jobben. Men innen området 
som gjelder lav bemanning og for dårlig tid til å utføre 
arbeidsoppgavene, scorer denne enheten lavere enn de 
øvrige enhetene. 

To ansatte i enheten er faste deltakere i IKT-prosjek-
tet; i tillegg deltar seks personer i ulike delprosjekter. 
Enheten har hatt tre ubesatte stillinger i 2005. 

Likestilling 2006
Av alle kommunens ansatte er ca. 70 prosent kvinner.
Kommunen hadde 72 ledere, som var fordelt slik:

LEDERKATEGORI TOTAL KVINNER MENN
Rådmannsnivået 2 0 2

Enhetsledere 12 4 8

Avdelingsledere 
(inkl. rektorer) 58 40 18

Sum 72 44 28

Gjennomsnittslønn for avdelingsledere var kr 343 
100,- mens gjennomsnittslønn for enhetsledere lå på 
kr 426.100,-. Dette er en økning fra 2004 på hhv kr 
18.800,- og kr 19.100,-. 

Kvinner og menn tilfører organisasjonen forskjellige 
perspektiver og verdier. Det er viktig at kommunen får 
innfl ytelse fra begge kjønn. Det er derfor en målsetting  
å oppnå større grad av kvinnelige ledere på toppnivået 
i Kragerø kommune.

Økonomi 
I tillegg til fagavdelingene rapporterer politisk virk-
somhet til enheten. Totalt for enheten viste regnskapet 
et netto forbruk på kr 13 911 000,-. Budsjettet var til-
svarende kr 14 149 600. Netto overskudd for enheten 
ble dermed kr 238 500. 
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ENHET FOR KULTUR
Enhetsleder: Harald Bothner.

Enheten har oppgaver innenfor kulturformidling; 
kunst, idrett og tippemidler, friluftsliv, kulturminner, 
kino, bomiljø, kulturbasert næringsutvikling, koordine-
ring og samarbeid arrangementer, Jomfrulandsutstillin-
gen, Jomfrulandsstipendet, Jomfruland-eiendommene, 
kunstnerisk utsmykning,  vennskapsbysamarbeid, 
internasjonale prosjekter, medier, kontakt/møter lag/
foreninger og samarbeidsorgan, museumssaker, barne- 
og ungdomsarbeid, drift fritidsklubber, ungdomsråd, 
bibliotek og kulturskole.

Resultatmål  
Enheten hadde fem resultatmål. Ett er ikke gjennom-
ført, mens de øvrige fi re målene er nådd.

Kulturadministrasjon/kunst/idrett og tilskudds-
fordeling.
Gjennom tiltak i Markedsplanen har det vært møte-
kontakt med hytteeiere og sendt ut informasjonsmate-
riell.  Tiltak som ”Prøvebo” og ”Imageundersøkelse” 
knyttet til resultatmål nr. 1 er ikke gjennomført. Det 
årlige romjulstreffet for Kragerø-ungdom samlet ca 70 
ungdommer med tilhørighet i Kragerø. 

Det arbeides aktivt med samordning av planverk 
innenfor Kunst og Kystkultur, innbefattet Kunstskolen 
og Kunst- og designsenter. 100-årsmarkeringen av 
Unionsoppløsningen ble markert med mange arran-
gementer. Samarbeid med gallerier og arrangører av 
konserter med felles aktivitetsbrosjyre er gjennomført. 

Kragerø fi kk tildelt kr 1.835.000,- i spillemidler 
hvorav kr 1,1 mill til ny kunstgressbane. Det ble 
fordelt kr 1.627.500,- til lag, korps, kor, foreninger og 
kulturinstitusjoner. Berg – Kragerø Museum fi kk økt 
den kommunale tilskuddsandelen til kr 300.000,-.
Det gamle fyrtårnet på Jomfruland ble restaurert og 
fi kk ny kalkpuss.  Kostnadene på ca 1 mill ble dekket 
gjennom samarbeid mellom Riksantikvaren, fylkes-
kommunen, Kystverket, Jomfruland Vel og Kragerø 
kommune. 

Årets konserter i Fyrmesterhagen på Jomfruland var 
de hittil mest besøkte. Konsertene med Madrugada 
og de Lillos samlet hver ca 2000 publikummere. På 
samme måte ble årets Skåtøyfestival en suksess, med 
VAMP som det store trekkplasteret.  Programmet under 
Sommerjazzen holdt en meget høy kvalitet og samlet 
mange. I «Friluftslivets År 2005» har enheten samar-
beidet med lag og foreninger og tilrettelagt for frilufts-
livsaktiviteter og folkesti i Studsdalen med offi siell 
åpning i september.

Starthavnprosjektet fortsatte i 2005. I mai måned var 
Telemark vertskap for Canallinkgruppen med Kragerø 
og Gunnarsholmen som et av reisemålene. Utvikling 
av gjestehavner på Jomfruland og Gunnarsholmen er i 
rute.

Kragerø deltar i Geopark prosjektet i VTB*-regionen.

* VTB står for Vestfold, Telemark og Buskerud

Fra konsertområdet på Jomfruland. F
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Kino
Kragerø Biograf fi kk en besøksnedgang på 11 prosent. 
Totalt besøk 12.872. Innspilt kr 752.750,- mot kr 
851.000,- året før. Familiefi lmen Madagaskar ble årets 
mest besøkte sammen med Harry Potter og Ildbegeret. 
Utlån av kinoen til andre formål reduserte fi lmvisnin-
gen med ca 1,5 måned.

Bibliotek
Lørdagsåpent bibliotek er ikke forsøkt, men under 
budsjettbehandlingen i desember vedtok kommunesty-
ret lørdagsåpent bibliotek i Kragerø fra høsten 06. 
Besøk i 2004: 48625 Utlån i 2004: 44463
Besøk i 2005: 58011 Utlån i 2005:  49835 

Kragerø bibliotek var vertskap for det årlige bibliotek-
ledermøtet i Telemark og fylkeskommunens Hovedut-
valg for kultur og identitet la et av sine arbeidsmøter 
til biblioteket. Videre har biblioteket vært med på i 
100-årsmarkeringen for unionsoppløsningen og Kul-
turhistorisk Vandring. Det har vært fl ere utstillinger, 
bla  litteraturutstilling av Per Hanssons liv og verker 
i forbindelse med 
avduking av Per 
Hanssons plass ved 
Rådhuset, Bjørnson 
og Nordraaks-utstil-
ling i forbindelse 
med avduking av 
relieff gitt i gave til 
Kragerø kommune. 
Kulturskolen har 
utstilt sine elev-
arbeider. Besøk 
fra vennskaps-
byen Valkeakoski i 
Finland resulterte 
i fi nsk korkonsert i 
biblioteket.

Kulturskolen
Kulturskolen hadde undervisning i piano, keyboard, 
gitar, fi olin, cello, fl øyte, saksofon,  trumpet, sang, 
jazzdans og tegning og maling. I tillegg har Kultursko-
len solgt dirigent- og instruktørtjenester til fem korps 
og tre kor.

Det koster kr 1.800,- per år å være elev i Kultursko-
len. Skolen er i stadig vekst og hadde 188 elever, men 
70 sto på venteliste. Kulturskolen har egne lokaler i 
2. etasje i kinobygget. Danseundervisningen foregår i 
gymsalen på Kragerø ungdomsskole. Kulturskolen har 
også utleie av strykeinstrumenter til nybegynnere.

Kulturskolen har også ansvar for å arrangere Ungdom-
mens kulturmønstring, et årlig arrangement som har 
stor oppslutning. I 2005 var det hele 110 deltakere.

Kulturskolen deltok også i forbindelse med ”Perlera-
den”; den lokale versjonen av ”Den kulturelle skolesek-
ken”; ved  å arrangere rockeverksted og danseverksted 
for ungdomsskoleelevene pluss Vårsang-konsert for alle 

tredjeklassingene i 
Kragerø på Lilletor-
vet. Kulturskolen har 
hatt to elevkonserter 
i kinoen, pluss en 
kirkekonsert og en 
danseforestilling. 
Enkeltelever og 
grupper av elever har 
også opptrådt i andre 
sammenhenger, på 
sykehjem, på torget, 
borgelig konfi rmasjon 
etc.

Biblioteket øker utlånet. 
Plassering i sentrum er gunstig. F
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Barn og unge, fritidsklubber/ungdomsråd
Et nytt ungdomstilbud ble sist sommer etablert i 
Kragerø sentrum, ungdomskaféen ”Lille Stopp’n”. I 
tillegg drives fritidsklubben Snerten i Sannidal med to 
åpningsdager i uken.

Kragerø deltar for andre året i programmet ”Utviklings-
program for styrking av oppvekstmiljøet”, et statlig 
treårig program. Midlene har bl.a. støttet Kragerø Spei-
dergruppe, Helle IF, Kragerø Bibliotek, Enhet for Helse 
og rehabilitering og  ”Lille Stopp’n.

Ungdomsrådet skal blant annet ta vare på interes-
sene og øke samfunnsengasjementet hos ungdom og 
jobbe for at barn og unge blir sett på som en ressurs. 
Et opplæringsseminar med dette som mål ble avholdt 
på Bø hotell. Ungdomsrådet har deltatt i seks kommu-
nestyremøter og i møtene til hovedutvalg for familie og 
oppvekst. Ungdomsrådet fungerer også som høringsin-
stans i plan- og reguleringssaker, og i forbindelse med 
utbyggingen i Kirkebukta har rådet avgitt en uttalelse. 
12. juli arrangerte ungdomsrådet konsert på Gunnars-
holmen med Span som headliner og Congressen som 
supportband. Dette arrangementet samlet om lag 300 
ungdommer. I samarbeid med Telemark Fylkeskommu-
ne tilrettelegges tilbudet ”Trygt heim for ein femtilapp”.

Økonomi
Enheten har totalt sett et underskudd på kr 178 000 
som i hovedsak skyldes besøksnedgangen på kinoen.

ENHET FOR BYGG OG AREAL
Enhetsleder: Arnt Rugseth.

Tjenesteområdene er innenfor arealplanlegging, byg-
gesaker, utslippsaker, delingssaker, miljøforvaltning, 
oppmåling av tomter, kartverk, eiendomsskattetakst, 
landbruksforvaltning, konsesjonssaker og tilretteleg-
ging for ny og eksisterende industri.

Enheten betjener både den profesjonelle bransjen og 
den enkelte innbygger med tjenester. I tillegg til Kra-
gerø kommunes befolkning har kommunen ca. 4000 
hytter som medfører betydelig henvendelser både i 
form av søknader og kontakter for øvrig.
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Det har gjennom året vært et meget høyt aktivitetsnivå 
innenfor byggebransjen, og dette har gjenspeilet seg i 
enheten. Det har vært behandlet sju reguleringsplaner 
og utstedt 160 målebrev. Det pågår store utbyggings-
prosjekter i form av sentrumsnære leiligheter: Løkka 
med fem leiligheter, Utsikten ni, Kilen Gamle skole 
åtte og Sjåen med 16 leiligheter. I tillegg har det vært 
høy aktivitet når det gjelder fritidsbebyggelse med to 
prosjekter på Bærøy med 54 hytter og Gulodden med 
28 enkelthytter pluss terrasseleiligheter, til sammen 85 
enheter. 

Stabbestad er defi nert som kommunens fjerde tettsted. 
Golfanlegget er ferdig og arbeidet med det nye Spa-ho-
tellet pågår for fullt. Det bygges hotell med 35 leilighe-
ter pluss 20 store rom og 122 leiligheter i sidebygnin-
ger. Enheten har arbeidet med bebyggelsesplan for å 
legge forholdene til rette for fast bosetting.

Videre pågår det planarbeid med Kragerø havnefront 
og Tangen Verfts område med tanke på en utvikling av 
disse områdene. Enheten har vært en aktiv medspiller 
i utarbeidelse og behandling av den nye innfartsveien 
fra Eklund til Sannidal. Reguleringsplanen er ferdig 
vedtatt og oppstart av arbeidet er beregnet 2006/2007.

Til tross for en ubesatt stilling har enheten klart å 
holde en meget god saksbehandlingstid innenfor de 
frister som plan- og bygningsloven setter og som i tid 
ligger under andre kommuner. Enheten har i mange 
år hatt samarbeid med Grenlandskommunene innen 
bygg og arealplanlegging, og dette har medført at det er 
etablert et felles tilsynskontor fra årets begynnelse.

Innenfor landbruksforvaltning er det samarbeid med 
Drangedal om felles skogbrukssjef.
Foruten ordinære driftssaker har landbruksforvaltnin-
gen et særlig fokus på bevaring av viktige kulturland-
skap og bygningsvern i forbindelse med dette.

Enhetens ansvar for eiendomsskattetakst medfører et 
betydelig arbeid for å følge opp kommunestyrets ved-
tak om utvidelse av grensene på Skåtøy.

Resultatmål  
Enheten har utarbeidet en kommunedelplan for Val-
berghalvøya som vil bli ferdigbehandlet våren 2006. 
Planen legger opp til en utvikling av boliger og næring 
og en broforbindelse fra Valberg til Gromstad. I nye 
reguleringsplaner hvor forholdene ligger til rette for 
det, legges det inn krav om utredning av alternative 

Innfartsveien i 3D-versjon. F
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energiformer. Landbruksplanen er behandlet og har 
vært ute til høring. Den vil bli lagt frem for kommune-
styret til endelig behandling.

Enheten tilegner seg løpende kompetanse innenfor 
miljøinformasjon.

Geodataplanen er revidert og vedtatt. Arbeidet med 
heldekkende plandatabase er i gang. Det betyr at alle 
reguleringsplaner med bestemmelser vil bli digitalisert 
og lagt inn i kommunens kartverk. 

Andre aktiviteter gjennom året
Enheten har gjennom kurs tilegnet seg betydelig 
kompetanse på digitalt planverktøy. Videre er vi i gang 
med kompetansehevingen for oppmålingsavdelingen 
innenfor ny Matrikkellov.

Økonomi
Som følge av den meget høye aktiviteten har enheten 
fått inn betydelig økte gebyrinntekter i forhold til 
fjoråret. Mens disse inntektene var på 4.152.396 kr i 
2004, var inntektene i 2005 på 5.593.377. Merinntek-
ter utover budsjett innenfor bygg og areal, er avsatt på 
selvkostfond med kr 1.924.000, for å ta opp svingnin-
ger i byggebransjens aktivitetsnivå. Det er et mål at 
bygg og areal skal drives etter selvkostprinsippet.
Enhet for bygg og areal hadde et samlet underskudd ift 
budsjett på kr 596.000.

ENHET FOR TEKNISK DRIFT
Enhetsleder: Rolf W. Ausland.

Aktiviteten i enheten bestod hovedsaklig i oppgrade-
ring av eksisterende anlegg. Dette ble muliggjort gjen-
nom investeringsbudsjettet. Rehabilitering av anlegg er 
gjennomført før brukerne har merket spesielle drifts-
problemer. Vann- og avløpsledninger ble bygget ut 
parallelt med innfartsveien. Kragerø kommune overtok 
også enkelte nye veistrekninger, som må vedlikehol-
des på lik linje med andre veier, da ny innfartsvei ble 
ferdigstilt. Blant annet ble veien gjennom Kilen da et 
kommunalt ansvar.

Resultatmål  
Enheten har fem resultatmål; et er forskjøvet i tid. De 
fi re andre er gjennomført.
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Kildesortering i Kragerø Kommune.

F
O

T
O

: 
K

R
A

G
E

R
Ø

 K
O

M
M

U
N

E



20

I løpet av året ble det utarbeidet en ny hovedplan for 
vann og avløp med hovedvekt på skjærgården. Pla-
nen ble politisk vedtatt og arbeidet ble koblet opp 
mot utbyggingen av vann til 
Bærø som var vedtatt tidligere. 
Samarbeidet med utbyggerne 
på Bærø ga realiseringen av 
den vedtatte skjærgårdsplanen 
en ”fl ying start”.  Forberedel-
sene til vedlikehold av broene 
derimot tok lengre tid enn 
planlagt. Det viste seg at noen 
av broene måtte undersøkes 
grundigere før anbudsdoku-
mentene kunne utarbeides. 
De fl este broene vil trolig bli 
rehabilitert i løpet av 2006. 
Trygging av skoleveier har i all 
hovedsak skjedd i samarbeid 
med Kragerø Energi og har handlet om bedre opplyste 
gater og gangveier. For å kunne lokalisere tyngre olje-
vernutstyr har Kragerø stilt lokaler til disposisjon på 
Nilsbukjerr. Det handler om utstyr som skal/kan bru-
kes på kyststrekningen Vestfold – Rogaland ved behov. 
Derfor er plasseringen nær E-18 god. Reguleringsplan 
for Stabbestad har vært under behandling, og tekniske 
anlegg er klargjort for å kunne starte moderniseringen 
av tettstedet i overensstemmelse med den planen som 
blir vedtatt. 

Andre aktiviteter gjennom året
I og med at boligbygget på toppen av Biørneveien 

ble realisert, utløste dette rehabilitering av vann- og 
avløp ned ”Utsikten”. Et godt samarbeid med Kruse 
Smith AS og Kragerø Energi AS gjorde det mulig å 

realisere en tidligere vedtatt 
reguleringsplan - med gangvei 
- for området parallelt med 
rehabiliteringen. I samarbeid 
med Vegvesenet og entreprenør 
fant det også sted omfattende 
rehabilitering av ledningsnettet 
på vann og avløp langs den nye 
traseen på innfartsveien. Veien 
på Skåtøyroa er også utbedret i 
forbindelse med etablering av 
nytt fergeleie. Innen brann og 
redning er det anskaffet utstyr 
til å kunne redde personer som 
har falt i vann eller har gått 
gjennom isen. Opplæring og 

øvelse i bruk av utstyret er gjennomført. 

Økonomi
Enheten hadde et overskudd på 1,3 millioner kroner. 
Overskuddet er et resultat av parkeringsinntekter m.v 
utover budsjetterte. Videre gikk det med mindre midler 
enn budsjettert til veivedlikehold. Mindrefforbruket 
har sammenheng med usikkerhet knyttet til hvilke 
behov en har for veivedlikehold, f.eks snørydding, 
siste del av året. Denne usikkerheten vil i framtiden 
elimineres ved å avsette fondsmidler som benyttes til å 
fange opp svingninger knyttet til uforutsett veivedlike-
hold på både i sommer- og vinterhalvåret.

Fra arbeidet med utvidelsen av utsikten. F
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ENHET FOR EIENDOM
Enhetsleder: Heidi Howatson.
Enhet for eiendom har ansvar for all forvaltning av 
Kragerø kommunes eiendommer. Dette omfatter 
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Enhet for 
eiendom representerer Kragerø kommune som eier og 
tar seg av kjøp og salg av kommunal grunn og eiendom, 
inngår leie-/festeavtaler, planarbeid, samt utvikling 
og tilrettelegging av kommunale byggefelt. Andre 
arbeidsområder er den daglige driften av kommunale 
bygg, som renhold, teknisk og bygningsmessig vedli-
kehold, vedlikehold av uteområder, og også tilretteleg-
ging for brukerne av kommunens bygg. Planlegging 
og oppfølging av kommunens byggeprosjekter er også 
arbeidsoppgaver for enheten, i tillegg til daglig drift av 
kommunens svømmehall og idrettshall.

Resultatmål  
Kommunestyret vedtok tre resultatmål med sterkt 
fokus på intern kvalitetsut-
vikling for enheten. 
Resultatmålene i tilknyt-
ning til kvalitetsutvikling 
i enheten er gjennomført, 
men det står igjen noe 
arbeid i forbindelse med 
utarbeidelse av en ”stan-
dard” for enheten. Dette 
skyldes at når Enhet for 
eiendom først går ut med 
en standard, må dette 
være basert på tilstrekke-

lig erfaring og være grundig gjennomarbeidet. Skoler, 
barnehager og administrasjonsbygg har hatt jevnlig 
besøk av våre driftsoperatører gjennom året. Det er 
utarbeidet driftshåndbøker og brannpermer for alle 
kommunale bygg, og det vil fortsatt bli jobbet aktivt 
med kvalitetsutvikling i tiden fremover. Samtlige PCB-
holdige lysarmaturer i kommunale bygg er skiftet ut i 
løpet av året. Enhetens driftsavtaler er gjennomgått, 
og fl ere er allerede reforhandlet og nye inngått. For 
enkelte områder er det ikke inngått egne driftsavtaler, 
fordi det er uhensiktsmessig. Det arbeides kontinuerlig 
med modernisering av kommunens renhold. Ren-
holds- og vedlikeholdsplaner er rullert. Arbeidet med 
digitalisering av tegninger for kommunens bygg er godt 
i gang, og mange bygg er allerede ferdigstilt. Planlagt 
deltakelse i ENØK-nettverk med nabokommunene er 
ikke gjennomført fordi kommunene ønsker å utsette en 
evt. deltakelse. ENØK-tiltak er gjennomført i idretts-
hall og svømmehall, men fl ere av Kragerø kommunes 

bygninger har store vedlike-
holdsmessige etterslep, og 
fokus i kommunens planer 
for energiøkonomisering 
for 2005 og 2006 er derfor 
bygningsmessig vedlikehold 
og vedlikehold av tekniske 
anlegg.

Andre aktiviteter 
gjennom året
Opplæringsplanen er delvis 
gjennomført, og sju ansatte 

Juleaktivitet i svømmehallen. F
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har tatt fagbrev som renholdsarbeidere. Videreutdan-
ning innenfor eiendomsområdet er utsatt til høsten 
2006 av personalmessig hensyn. Kommunens leieavta-
ler er gjennomgått, og noen nye er inngått. 

Økonomi
Enhet for eiendom har hatt stort fokus på økonomi i 
året som er gått, spesielt med hensyn til å utnytte en-
hetens totale ressurser på best mulig måte med fokus 
på drift og vedlikehold. Det er utført større vedlike-
holdsarbeid spesielt i kommunens svømmehall, men 
også i idrettshallen og i andre av kommunens bygg 
er det utført større vedlikeholdsarbeid. Totalt sett har 
enheten et overskudd på 323 000 kroner.

ENHET FOR OMSORG
Enhetsleder: Vidar Stein Andersen.

Enheten har ansvar for tjenester som hjemmehjelp, 
hjemmesykepleie, miljøtjenester til funksjonshemmede, 
psykiatritjenester, avlastningstjenester, drift av 14 om-
sorgsboligkomplekser og bokollektiver, sykehjemsdrift, 
dagsenter eldre, dagsenter psykiatri, ambulerende vakt-
mestertjenester, hjelpemiddelformidling og trygghetsa-
larmer. Brukere er i aldersgruppene fra 0 til 100 år.
Enheten består av administrasjonen og fellestjenester 
som holder til i Trekanten (ett årsverk), en distriktsbase 

i Sannidal og en på Tangeheia, og sykehjemstjenestene 
ved Marienlyst. Enheten er organisert etter arbeids-
lagsprinsippet og har nå 19 arbeidslag. 

Noen nøkkeldata
Brukere: 
•  685 brukere mottar tjenester på regelmessig basis.
Ambulerende vaktmestertjenester/hjelpemiddelformid-
lere: 
•  Utførte 2 317 formidlinger av tekniske hjelpemidler 

og utplasserte 52 trygghetsalarmer. 
•  Kjørte 39 000 km.
Hjemmesykepleie/hjemmehjelp hele kommunen
•  Utførte ca. 103 500 besøk. Av dette utfører nattpa-

truljen ca 13 500 besøk. Kjørelengden  utgjorde 240 
000 km. 

•  Det ble gjennomført 712 turer med taxibåt i skjær-
gården.

Saksbehandling, vedtak om hjemmetjenester: 
•  Det ble behandlet 209 nye søknader om tjenester. 
•  243 tidligere vedtak ble revurdert.
Tildeling av institusjonsplass og boliger: 
•  Tiltaksteamet behandlet 138 søknader om tildeling 

av sykehjemsplass, omsorgsbolig/bokollektiv med 
heldøgns tjenester eller trygdebolig 

•  23 personer fi kk permanent sykehjemsplass
•  42 personer fi kk korttidsopphold i sykehjemmet

Barn i hvitveiseng på Jomfruland. F
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•  53 personer fi kk omsorgsbolig eller plass i bokol-
lektiv

•  12 personer fi kk trygdebolig
Ventelister pr. 31.12.05 viser:
•  ni står på venteliste for korttidsplass i  sykehjem
•  to venter på permanent sykehjemsplass
•  22 står på venteliste for omsorgsbolig/bokollektiv
•  tre unge funksjonshemmede venter på omsorgsbolig
•  åtte venter på trygdebolig

Pr. 31.12.05 disponerer kommunen 196 bo- og omsorg-
senheter med heldøgns tjenester. 

Resultatmål  
Kommunestyret vedtok fem resultatmål for enheten 
med relativt sterkt fokus på kvalitetsutvikling av tje-
nestene.
Arbeidet med å utarbeide avtaler og rutiner som sikrer 
beboere i sykehjemmet og bokollektivene for alders-
demente en tilstrekkelig faglig medisinsk oppfølgning, 
gikk tregere enn forutsatt, men er stort sett på plass. 
Det er behov for fl ere tilsynslegetimer i sykehjemmet. 

Arbeidet med tilpasning av avlastningsinstitusjonen i 
Skogstjerneveien 4 ble forsinket på grunn av redusert 
kapasitet i Enhet for eiendom.

Det ble vinteren 04/05 gjennomført både bruker- og 
medarbeiderundersøkelser i hjemmetjenestene og i 
Marienlyst sykehjem. Resultatene ved brukerundersø-
kelsen i Marienlyst sykehjem var svært positive med 
høy grad av tilfredshet blant beboere og pårørende. 
Resultatet var over gjennomsnittet for landet. Resul-
tatet ved brukerundersøkelsen gjennomført i hjem-
metjenestene (både i og utenfor omsorgsboligene) viser 
også gode resultater og ligger på et landsgjennomsnitt. 
Undersøkelsen viser også at brukerne opplever knapp-
het i tilbudene. Dette samsvarer med kommunens 
økonomiske situasjon de siste årene med prioriteringer 
av brukergrupper med store behov. Resultatene på 
medarbeiderundersøkelsene er positive, og beskriver 
en ganske tøff arbeidssituasjon, men med høy grad av 
trivsel blant ansatte. Undersøkelsen viser at ansatte er 
mindre fornøyd med kommunens overordnede politiske 
og administrative ledelse. Det jobbes med konkrete 
tiltaksplaner for ytterligere forbedringer.

Fra overrekkelsen av nytt piano til Marienlyst sykehjem. 
Gave fra Kragerø Sparebank. Ivar Kristensen ved pianoet. 
Odin Bohmann synger F
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Ny boenhet for fi re unge funksjonshemmede sto 
innfl yttingsklar i juni, permanent drift etablert fra 
juli/august. Brukere og foresatte har gitt gode tilbake-
meldinger.

Andre aktiviteter gjennom året
Opplæringsplanen ble gjennomført.  Tre ansatte har 
tatt fagbrev som omsorgsarbeidere, tre andre tok hjel-
pepleierutdanning. Kurs for 15 ufaglærte gjennomført 
i regi av Voksenopplæringssenteret. Fire ansatte er i 
gang med hjelpepleierutdanning, to tar utdanning som 
omsorgsarbeidere. To ansatte holder på med sykeplei-
erutdanning, en ansatt gjennomførte etterutdanning i 
pleie av alvorlig syke og døende.
Enheten har jobbet systematisk for å redusere uønsket 
deltid ved å tilby 29 fast ansatte større stillinger når 
dette har vært mulig, men også med å kartlegge ønsker 
blant ansatte.

Økonomi
Blant uforutsette utfordringer er nye, særlig ressurskre-
vende brukere, noe enhetens budsjettrammer ikke tar 
høyde for. Dette skaper en økonomisk ubalanse.
Netto driftsresultat viser et underskudd på kr 434 
000. Enhetens samlede netto forbruk  var på kr 105,6 
millioner. Det er to hovedårsaker til underskuddet; 
stort behov for ekstrahjelp i enkelte omsorgsboliger 
og bokollektiver for eldre på grunn av store pleie- og 
omsorgsbehov, og særlig ressurskrevende brukere. 

ENHET FOR HELSE OG 
REHABILITERING
Enhetsleder: Ulf Rønneberg.
Enheten har ansvar for koordinering av tiltak og tjenes-
ter for personer som trenger hjelp fra fl ere enheter. En-
heten koordinerer også psykisk helsearbeid, følger opp 
psykiatriplanen, har ansvar for kommunale fysioterapi- 
og legetjenester, samt fengselhelsetjenesten. Miljørettet 
helsevern og smittevern er noen av enhetens ytterligere 
oppgaver. Støttekontakt-ordning, privatavlastning og 
spesielt tilrettelagt opplæring for voksne med omfat-
tende funsjonshemninger blir også ivaretatt av denne 
enheten.

Resultatmål  
Koordinerende team er igangsatt, og har etablert faste 
skriftlige rutiner for mottak og oppfølging av henven-
delser vedrørende brukere med omfattende tjenestebe-
hov.
Dette målet er nådd. De som deltar i koordinerende 
team er psykiatrikoordinator, vernepleierkonsulent og 
ledende fysioterapeut. Teamet har begrenset kapasitet, 
men de har allerede fått tilbakemeldinger b.l.a. fra 
spesialisthelsetjenesten og fylkesmannen om at dette 
er en god tilrettelegging fra kommunens side. Hoved-
fokus i år har vært å få oversikt over ansvarsgrupper i 
kommunen og saksbehandlingsrutiner for individuelle 
planer.
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Enheten er engasjert i minst ett særskilt prosjekt med 
økonomisk støtte, rettet mot fysisk aktivitet for barn og 
unge, og/eller personer med rusproblemer eller psykia-
triske lidelser.

Miljørettet helsevern er vurdert i alle nye plan- og 
byggesaker i løpet av året. Det har vært arbeidet med 
en formalisering av kontakten med ulike enheter etter 
omorganiseringen. Så langt ser det ut til at kommune-
lege og konsulent for miljørettet helsevern får tilgang 
på de aller fl este saker av betydning.

Det er igangsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe for å vur-
dere befolkningens fremtidige behov for medisinskfag-

lige tjenester i kommunen.  Dette målet er ikke nådd. 
Det har fra helsesjefens side ikke vært kapasitet til å 
starte dette arbeidet i inneværende år.

Andre aktiviteter gjennom året
I hovedsak har arbeidet i enheten vært preget av 
tilpasning til ny kommunal organisering i nye enheter, 
samt utvikling og samordning av de ulike tjenestene. 
To ansatte har i løpet av året tatt etterutdanning i tverr-
faglig rehabilitering.

En av de største utfordringene enheten har fått i løpet 
av året er endringer i det økonomiske grunnlaget for 
legevaktsdriften, som krever driftsmessige omleggin-
ger. I tillegg har det pågått et omfattende arbeid med 
utarbeidelse av ny smittevernplan.
Det har i løpet av året vært stor aktivitet på den kom-
munale fysioterapisiden, hvor det foruten behandling 
og oppfølging av enkeltpersoner er etablert gruppeak-
tiviteter. Svømmegruppe for personer med psykiske 
lidelser er ett eksempel.

KVOA* har hatt jevn drift gjennom året. Et hovedtema 
har vært forbedrede saksbehandlings- og vedtaksruti-
ner, og planer for bedre utnyttelse av uteområdene. 

*  KVOA står for Kalstad Voksenopplæring- og Aktivitetssenter. 

Flere opplysninger på kommunens hjemmeside.

Økonomi
Økonomisk har enheten gått med lite underskudd på 
kr 28 000.

Mange hadde møtt opp til åpningen av 
folkestien. F
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ENHET FOR BARNE- OG 
UNGDOMSTJENESTER
Enhetsleder: Nils H. Nilsen.

Enheten for barne- og ungdomstjenester består av 
følgende avdelinger: PP-tjenesten, helsestasjon og 
barneverntjenesten.
 
PP-tjenesten 
PP-tjenesten er en veiledningstjeneste som skal hjelpe 
skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organi-
sasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette 
for elever med særlig behov. PP-tjenesten skal sørge 
for at det blir utarbeidet sakkyndig vurderinger der 
loven krever det. Avdelingen har i 2005 hatt en økning 
av sakkyndighetsvurderinger på 54 prosent. Resultatet 
har blitt at PP-tjenesten har operert med venteliste på 
et halvt år og har dermed fått redusert det systemret-
tede arbeidet i skolene. 
PP-tjenesten har et nært samarbeid med BUP - barne 
og ungdomspsykiatrien. PP-tjenesten kjøper psykolog-
tjenester. 

Helsestasjonen 
Helsestasjonen gir følgende tjenester:
Tilbud til blivende foreldre, oppfølging etter fødselen, 
skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, reisevak-
sinering, tuberku-
losearbeid og annet 
smittearbeid og fl ykt-
ninghelsearbeid. 100 
prosent av spedbarn 
fullførte helseunder-
søkelse innen utgan-
gen av 8. leveuke, 
mens 90 prosent av 
alle barn i alderen to 
til tre år fi kk fullført 
helseundersøkelse. 
Ved skolestart hadde 
88 prosent av andel 
barn fullført helseun-
dersøkelse. 
Helsestasjon for 
ungdom hadde i 2005 302 henvendelser – en økning 
på 13,5 prosent i forhold til 2004. Når det gjelder 
reisevaksinering/veiledning har helsestasjonen hatt 
424 henvendelser. Dette er en økning på 38 prosent i 
forhold til 2004.
Netto driftsutgifter til forebygging (skolehelsetjenesten 
og helsestasjon) per innbygger 0-16 år var kr 1.324, 
mens gjennomsnittet i Telemark er kr 1.398.

Barneverntjenesten 
Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn 
og unge, som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til 
rett tid og derved bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstvilkår.
Barnevernadministrasjonens leder er barneverntjenes-
tens øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål og 
er unntatt kravet om politisk behandling og styring. 

Barneverntjenesten har mottatt 85 meldinger; samme 
antall som i 2004.
Pr 31.12.05 hadde barneverntjenesten fem fl ere barn 
plassert i fosterhjem enn pr 31.12.04. Barnevern-
tjenesten har hatt fi re saker i Fylkesnemda, en sak i 
Tingretten og en sak i Lagmannsretten. Pr.31.12.05 
hadde barnevernet 3,1 prosent fristoverskridelser mens 
gjennomsnitt i sammenlignede kommuner var på 31,0 
prosent. Andel barn med barnevernstiltak i forhold til 
innbyggere 0-17 år var 4,5 prosent, mens gjennomsnitt 
for alle kommuner i landet var på 3,7 prosent.

Resultatmål  
Enheten hadde tre resultatmål som omhandler kvali-
tetssikring på tjenestene, samarbeid med andre for å 
oppnå en helhetlig tjenestetilbud, samt utarbeide en 
situasjonsbeskrivelse over barn og unges livssituasjon i 

Kragerø. Beskrivelsen 
kan sees på kommu-
nens hjemmesider. Si-
tuasjonsbeskrivelsen 
har blitt behandlet 
politisk og vedtakene 
vil danne grunnlag 
for det videre arbeid 
i 2006. Til sammen 
utløste resultatmålene 
18 tiltak. 14 tiltak 
er gjennomført. Fire 
tiltak ble ikke gjen-
nomført på grunn av 
eksterne forhold og 
permisjoner.

Andre aktiviteter gjennom året
Alle avdelingene innen enheten samarbeider med 
andre enheter/avdelinger. Tunge barnevernssaker og 
en sterk økning av sakkyndige vurderinger har vært 
uforutsette utfordringer i tillegg til permisjoner, syke-
meldinger og vanskelig vikarsituasjonen innen enkelte 
avdelinger.

Spedbarnskontroll på Helsestasjonen.
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Kompetanseheving
Enheten hadde utarbeidet egen opplæringsplan for 
enhetens avdelinger. Opplæringsplanen hadde 15 opp-
læringstiltak. Tiltakene i opplæringsplanen var knyttet 
opp til enhetens resultatmål. Da enkelte tiltak innen 
resultatmålene gikk ut og enheten i tillegg hadde stort 
arbeidspress og permisjoner i avdelingene, ble bare ti 
av opplæringstiltakene gjennomført, blant dem kurs om 
metoder i aktivisering av barn og unge med tverrfaglig 
deltakerrepresentasjon samt treningsgruppe i svømme-
hallen i samarbeid med elever fra Idrettslinja, KVS.

Økonomi 
Barneverntjenesten hadde et underskudd på kr 
368.000, mens de andre avdelingene har et samlet 
overskudd på kr 64.000. Dette førte til et underskudd i 
enheten på kr 304.000.
Barnevernsvakta ble billigere enn budsjettert da fl ere 
kommuner ble med i ordningen.

Så hyggelig å bli kjent med dere. Fra Helsestasjonen. F
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ENHET FOR BARNEHAGE
Enhetsleder: Margaret Medhus.

Enheten har ansvar for sju kommunale barnehager, 
drift av Skåtøy SFO og tilsynsansvar for tre private 
barnehager. Pr. 15 desember 2005 hadde 395 barn 
barnehageplass fordelt på alle barnehagene (kommu-
nale og private). Aldersmessig er fordelingen 101 barn 
under tre år og 294 barn over tre år.

Resultatmål  
Det ble for 2005 vedtatt seks resultatmål for Enhet for 
barnehager.
Barnehageplasser til alle søkere har vært hovedutfor-
dringen. Dette har blitt innfridd ved å ta i bruk føl-
gende alternative tiltak i løpet av året: 
•  Ny avdeling ved Sannidal barnehage ble opprettet 

ved å leie idrettshuset på Kolbånn (utbygging ved 
Sannidal barnehage planlagt i 2006) 

•  økt antall barn ved Rømerverven barnehage 
•  økt antall barn ved Solsikke barnehage og endring 

i drift ved Blåveisen familiebarnehage til ordinær 
barnehage, som også medførte økning i antall barn. 

Innholdsmessig har alle barnehagene arbeidet med 
utarbeidelse av fagplan for femåringene. Planen er fer-
dig, og det skal arbeides videre med implementering, 
idébanker og evalueringsverktøy i 2006. 
Alle barnehagene har gjennomført brukerundersøkelse 
og medarbeiderundersøkelse. Oppfølging av begge 
undersøkelsene er gjennomført.
Det har i løpet av året blitt gjennomført kurs for nybe-
gynnere og viderekomne i data. I tillegg har barneha-
gene lagt tiltrette for økt tilgang for bruk av data for de 
ansatte i barnehagene. 
Hjemmesider for barnehagene, som var et resultatmål, 
ble ikke gjennomført. Det er satt opp som mål for 2006 
og er planlagt etablert i løpet av våren 2006.
Enhet for barnehage har aktivt samarbeidet med aktu-
elle enheter om å samordne tjenester rettet mot barn og 
unge.

Andre aktiviteter gjennom året
Enheten har inngått leieavtale med Kragerø speider-
gruppe om langtidsleie av speiderhuset i Studsdalen på 
dagtid. Arealet er godkjent som barnehageareal og er 
klar til bruk av barnehagene i sentrum fra januar 2006. 
Enheten har fått ansvar for spesialpedagogiske tjenes-
ter for barn under opplæringspliktig alder. På grunn 
av stor økning i antall barn under tre år har enheten 
planlagt og utført noe fysisk tilretteleggelse i enkelte 
barnehager for de minste barna. Det videre arbeidet 
med dette vil fortsette i 2006.

Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på kr 265 000. Dette 
skyldes noe usikkerhet i forhold til tildeling av 
skjønnsmidler fra staten, ettersom eksakt beløp ikke 
ble kjent for kommunen før desember 2005. 

Barn fordelt på alder og oppholdstid
Født 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
100% plass 2 14 33 48 56 59 4
80% plass  4 2 12 15 16 1
60% plass 1 8 22 22 19 31 
50% plass  3 12 4 3 4 
       
Sum 3 29 69 86 93 110 5
Fødsler 89 84 97 82 96 115 104

Krabbe – hvor er du? F
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ENHET FOR SKOLE
Enhetsleder: Stig A. Kjellevold.
Enheten har ansvaret for grunnskoleundervisningen 
i Kragerø kommune og består av fi re fådelte og fi re full-
delte barneskoler, to ungdomsskoler, åtte skolefritids-
ordninger (SFO)  og Kragerø Maritime Leirskole. En av 
skolefritidsordningene drives av Enhet for barnehage.
Skoleåret 2004/2005 gikk det 1356 elver i kommu-
nens grunnskoler. Skoleåret 2005/2006 er elevtallet 
på 1317. Våren 2005 gikk 285 barn i skolefritidsord-
ningen. Høsten 2005 var tallet 262. Kragerø Maritime 
Leirskole mottar elever først og fremst fra østlandsom-
rådet. Vårsesongen mottok skolen 48 elevgrupper og 
høstsesongen 42 elevgrupper, mens i  2004 var tallene 
henholdsvis 40 og 38 .
Høsten 2005 økte timetallet til elevene i 1.-4. årstrinn 
med til sammen fi re timer per uke fordelt på fagene 
engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.
Timer til spesialundervisning i prosent av antall 
lærertimer økte totalt fra 11 prosent våren skoleåret 
2004/2005 til 13,9 prosent skoleåret 2005/2006. An-
tall elever som fi kk spesialundervisning var konstant i 
samme tidsperiode. 
Antall fremmedspråklige elever økte fra 28 skoleåret 
2004/2005 til 51 skoleåret 2005/2006.

Resultatmål  
Det ble for 2005 vedtatt fem resultatmål for Enhet for 
skole. 
Enheten skulle være en aktiv samarbeidspartner 
innenfor fokusområdet entreprenørskap. Tiltakene 

gikk først og fremst ut på å inngå partnerskapsavtaler 
med kommunens næringsdrivende og å opprettholde 
lokale miljøtiltak som fremmet entreprenørskap. Disse 
tiltakene ble i hovedsak gjennomført.
Driften av grunnskolene må tilpasses den vedtatte 
skolestruktur og enhetens økonomiske rammer, og 
rådmannen fremmet i den forbindelse i mai en egen 
sak om dette. Det ble vedtatt å slå Kragerø ungdoms-
skole og Kragerø skole sammen til en 1-10 skole. 
Samtidig skulle Skåtøy skole og Tåtøy skole ledes 
av rektoren ved 1-10 skolen. Kragerø kommunestyre 
vedtok 15.12.2005 at Tåtøy skole skal nedlegges fra 
01.08.2006 og at Skåtøy skole skal gjøres om til 1-4 
skole fra høsten 2007.  
Enheten brukte våren 2005 mye ressurser på å gjen-

Masker laget av gips som aktivitet 
i kunst og håndverk.
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Tåtøy skole på bytur til svømmehallen.
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nomføre nasjonale prøver. Kvaliteten på prøvene var 
svært varierende og gjennomføringen støtte på så 
mange vansker at man ikke kunne bruke resultatet til å 
gi en god analyse av læringsutbyttet til elevene. Nåvæ-
rende regjering har derfor utsatt den videre bruken av 
disse prøvene.
Skolene i Kragerø fokuserer på å skape et fl eksibelt 
læringsmiljø slik at elevene er aktive i egen læring. 
Her har prosjektet SMIL ( S= strategier for læring, MI= 
mange intelligenser, L= læringsstiler) vært sentralt, og 
de planlagte tiltakene er stort sett gjennomført. Skole-
nes store utfordring i den forbindelse er lærertettheten 
som legger begrensninger på mulighetene for å tilret-
telegge slik man ønsker.
Enhet for skole har for øvrig aktivt samarbeidet med 
andre aktuelle enheter om å samordne tjenester rettet 
mot barn og unge. Samordningen har først og fremst 
foregått i form av at det er opprettet oppvekstteam på 
de enkelte skolene, og at man har videreført prosjek-
tet Telemarkspilotene. Dette er et samarbeid som er 
videreført fra 2004, men det ble ikke satt i verk noen 
nye tiltak i 2005.

Andre aktiviteter gjennom året
Utbyggingen av Sannidal ungdomsskole ble sluttført. 
Prosjektet ”Bærbare PC-er til lærerne” ble startet opp 
på begge ungdomsskolene og fortsetter i 2006.
En stor utfordring for enheten har vært - og er - innfø-
ringen av Kunnskapsløftet. Kommunestyret vedtok i 
juni en strategiplan for kompetanseutvikling for skole-
ledere og lærere 2005 – 2008. Samtidig ble ”Tiltaks-
plan kompetanse for pedagogisk personale” vedtatt for 

skoleåret 2005/2006. Skolelederne var der prioritert, 
og tiltaksplanen er i det store og hele gjennomført. 
Skolene fi kk også alle tilbudene til Kulturskatten og 
gjennomførte i tillegg sin lokale kulturplan ”Perlera-
den”. Som en del av utviklingsarbeidet har kollegiene 
ved alle skolene i løpet av 2004 og 2005 gjennomført 
ekskursjoner til andre skoler i Norge og Danmark 
fi nansiert ved hjelp av statlige midler.
2005 har ellers vært preget av at enheten ble pålagt 
rammereduksjoner som krevde nedbemanning. Dette 
sammen med debatten rundt skolestrukturen skapte 
usikkerhet og uro blant personalet. Nedbemanningen 
ble på 12,47 årsverk. Rundt seks årsverk skyldes ram-
mereduksjonene og resten skyldes elevtallsnedgangen. 
KOSTRA-tallene viser at Kragerø kommune har lavest 
lærertetthet  i barneskolen blant kommunene i Tele-
mark etter denne rammereduksjonen til tross for en 
skolestruktur med fi re fådelte skoler.
Økonomi
Regnskapet viser et underskudd på rundt regnet kr 
1,2 mill. for enheten. Ca. kr 965 000,- av dette skyl-
des merutgifter til vikarer. Dette kan være et uttrykk 
for at skolene med nåværende lærerdekning har liten 
mulighet til å dekke vikarbehovet ved å omdisponere 
lærerne.
Samtlige skoler har i høst gitt tilbakemelding om at 
rammereduksjonene merkes godt. Hovedbudskapet 
er at man har store utfordringer med å opprettholde 
den ønskede standarden på undervisningen, noe som 
først og fremst går utover muligheten til å gi tilpasset 
undervisning.

Skoletur til Jomfruland
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ENHET FOR 
VOKSENOPPLÆRING OG 
FLYKTNINGTJENESTER
Enhetsleder: Helen Bøe.

Enhet for voksenopplæring og fl yktningtjenester 
holder til på ”Munch’en” ved Gunnarsholmen. Bygget 
har plass for fl yktningtjenesten, kurs i videregående 
studiekompetansefag, grunnskolekurs, EDB-kurs, 
skriveopplæring, motivasjonskurs og opplæring i norsk 
for innvandrere. På kveldstid er huset i bruk til kurs, 
malerklubb, slankekurs og møter. 

Flyktningtjenesten
Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og integre-
ring av fl yktninger i deres første fem år i 
kommunen, som er perioden kommunen får integre-
ringstilskudd for. Økonomiske ytelser til fl yktninger er 
også en del av tjenestetilbudet. I 2005 hadde fl yktning-
tjenesten ansvar for følgende fl yktninger: 34 fra Tsjet-
sjenia, 22 fra Afghanistan, 11 fra Iran, 10 fra Myanmar 
(Burma), 5 fra Kosovo, 4 fra Kroatia, 4 fra Eritrea, 3 
fra Etiopia, 3 fra Tadsjikistan og 2 fra Burundi. I løpet 
av 2005 fl yttet 3 familier fra Kragerø: 12 personer fra 
Tsjetsjenia og 2 fra Iran, alle bosatt i 2003.

25 av disse fl yktningene ble bosatt i Kragerø i 2005: 
16 fra Tsjetsjenia (inkludert 8 barn) og 9 fra Afgha-
nistan (deriblant 5 barn). I tillegg bosatte det seg 3 
husholdninger i en afghansk storfamilie.

Voksenopplæringssenteret
Virksomheten på Voksenopplæringssenteret følger 
skoleåret. I 2004-05 var det stor aktivitet på mange 
områder. 39 kvinner og 27 menn fra 17 forskjellige 
land fi kk grunnopplæring i norsk og samfunnsfag. Av 
disse deltok 22 på kurset ”Veivalg” for å få arbeid. 
Fem personer kom i fast arbeid, fem i vikariater med 
jobb i sikte, seks i praksis, mens resten fortsatte på 
skole eller kurs. 

18 personer fullførte grunnskolefag for voksen, herav 
seks norske. 40 personer deltok på kurset i studie-
kompetansefag. Av disse ble 28 ”russ” og fortsatte på 
høyskolenivå. Eksamensresultatene på begge kursene 
var fremragende.

40 personer tok EDB-kurs mot Datakortet. I tillegg 
deltok 74 kommuneansatte på korte datakurs. Voksen-
opplæringssenteret testet for Datakortet, Båtførerbevis 
og Språkprøven.

24 langtidsledige sosialhjelpsmottakere, vesentlig 
ungdommer, gikk på motivasjonskurs. Mange fi kk 
jobb eller skoleplass etter kursene. 22 av kommunens 
pleieassistenter deltok på kurs i omsorgsfag. Skoleåret 
2004/05 deltok 60 personer på kommunens psykiatri-
skole.

Resultatmål  
Enheten oppnådde alle resultatmålene i fl yktningtje-
nesten: Ny fl yktningekonsulent ble tilsatt, arbeidet ble 
systematisert, og skriftlige rutiner og informasjon laget.

Høsten 2005 startet enheten et kurs i reiseliv som gir 
10 studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Tele-
mark. Dette medfører at enheten har oppnådd målet 
om tilknytning til HiT. Resultatmålet med å engasjere 
næringslivet lyktes ikke. Å gjøre 3. etasje på Munchen 
mer hensiktsmessig for konferanser ble utsatt til 2006. 

I tråd med opplæringsplanen har de ansatte arbeidet 
intenst og lært seg nye læreplaner og introduksjonslo-
ven med tilhørende forskrifter. Personalet er nå rustet 
til å gjennomføre opplæring og saksbehandling etter 
denne loven.

Økonomi
Enheten hadde et underskudd på 318 000 kr som 
skyldes høyere utgifter enn budsjettert til sosialhjelp 
til fl yktninger.

Stadig kurs på voksenopplæringssenteret Munch’n.
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Fra Munch’n.
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ENHET FOR 
SOSIALE TJENESTER
Enhetsleder: Georg Weisser.

Enheten gir tjenester etter Lov om sosiale tjenester 
§ 5 og § 6. Det omfatter råd og veiledning, økonomiske 
støtteordninger og særlige tiltak for rusmisbrukere; 
herunder oppfølging av legemiddelassistert rusbehand-
ling (Metadon). I 2005 mottok 487 personer økonomisk 
sosialhjelp i varier-
ende omfang. Det er 
det samme antall som 
i 2004. I gjennomsnitt 
mottok klientene hjelp 
i seks måneder, mens 
gjennomsnittstiden 
er kortere i sammen-
lignbare kommuner. 
At folk mottar sosial-
hjelp over en lengre 
periode i Kragerø, har 
sammenheng med de 
særlige levekårsutfor-
dringene i kommunen. 

Resultatmål  
Sosialtjenesten hadde 
to resultatmål som 
omhandlet tilbudet til 
rusmisbrukere. Det 
ene var å heve kura-
torenes kompetanse 
på rusfeltet. I den 
forbindelse deltok ku-
ratorene på fl ere kurs 
og samlinger i regi av 
Helse Sør og Borgestadklinikken. Videre var ønsket å 
bedre samarbeidet med frivillige organisasjoner, slik at 
en kunne gi et bedre lokalt tilbud til rusmisbrukerne 
og deres pårørende. Det ble inngått samarbeidsavtale 
med Blå Kors eiendom om bygging av leiligheter for 
personer med dobbeltdiagnosen rus og psykiatri, og det 
ble i  samarbeid med Landsforeningen Mot Stoffmis-
bruk startet selvhjelpsgruppe for pårørende av rusmis-
brukere. 
Øvrige resultatmål var å øke kompetansen innen 
gjeldsrådgivning. I den forbindelse deltok og gjen-
nomførte en av kuratorene Agder Distriktshøyskoles 
videreutdanning i gjeldsrådgivning.
For å hindre økning i antall sosialhjelpstilfeller var 
det fjerde og siste resultatmålet å ha fokus på og bruke 
alternative ordninger til sosialhjelp. Med bakgrunn i 

tidligere gode erfaringer, arrangerte Enhet for Voksen-
opplæring og Flyktningetjenester kurset  ”Veivalg”, 
der 24 unge langtidsledige sosialhjelpsmottakere fi kk 
råd og veiledning for den videre veien ut i studier eller 
arbeid. 

Andre aktiviteter gjennom året
I siste halvdel av 2005 kom det utfyllende opplysnin-
ger om NAV* reformen og dens konsekvenser for kom-
munene. Det resulterte i økt samarbeid med aetat og 

trygd om samkjøring 
og felles arenaer. Det 
ble startet et forum på 
klientnivå, som ved 
årsskiftet talte over 40 
fellesklienter. Dette er 
et godt skritt i riktig 
retning, og det er 
store forhåpninger til 
den videre utviklin-
gen i samarbeidet.
Opplæringsplanen 
hadde et mål om kom-
petanseheving for det 
merkantile personalet 
på sosialkontoret. Det 
har ikke vært rele-
vante kurs eller tilbud 
for denne gruppen, 
og målet er derfor 
ikke nådd. En håper 
å kunne tilby de 1,25 
stillingene i denne 
viktige funksjonen et 
tilbud i løpet av 2006.
I september ble 
sosialhjelpssatsene 

hevet til statens veiledende norm. I denne forbindelse 
ga kommunestyret sosialtjenesten fullmakt til selv å 
regulere satsene slik at de til enhver tid følger den 
veiledende normen.
Enheten har et godt arbeidsmiljø, og de ansatte trives 
på arbeidsplassen sin. Dette kom til uttrykk i medar-
beiderundersøkelsen, der sosialtjenesten scoret høyere 
på trivselsindikatorene enn gjennomsnittet.

Økonomi
Enhetens underskudd var på 660 000 kr Dette skyldes 
i hovedsak en oppjustering av sosialhjelpssatsene og 
bortfall av veilvalgskurs.

*NAV står for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning – en sammenslå-

ing av aetat, sosialkontor og trygdekontor til et felles kontor
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