KRAGERØ
KOMMUNE

ÅRSMELDING

2009
«Perlen blant kystbyene»

Matematikk er fornuftens musikk.2009 har på mange måter vært
et spesielt år for Kragerø kommune.

RÅDMANNENS
FORORD

På den ene side har året vært
preget av uønskede hendelser
og kriser. På den annen side
har vi også erfart optimisme og
positive markeringer.

I april hadde vi dessverre en tragisk brann i byen. To ungdommer
omkom og en gammel bygård brant
ned. En slik hendelse setter sitt preg på et lite
lokalsamfunn. Kommunen stilte opp med det som det
offentlige kan bidra med i en slik tragisk situasjon og har
fått gode tilbakemeldinger på den innsats som ble gjort.
Sommeren 2009 ble vi stilt overfor en ny dramatisk
hendelse. Skipet MS ”Full City” grunnstøtte på Såstein
utenfor Langesund. Mange følte en dyp fortvilelse over at
vår skjærgård ble forurenset av olje. Dette utløste et stort
lokalt engasjement, og mange frivillige deltok i oppryddingsarbeidet. Kragerø kommune er en del av den regionale og statlige beredskapen og deltok med betydelige
ressurser i forbindelse med oppryddingsarbeidet.
Finanskrisen har også i 2009 fått konsekvenser for næringslivet i kommunen. Arbeidsledigheten har økt og ved

ﬂere bedrifter er det gjennomført permitteringer. Regjeringens tiltakspakke har imidlertid medført økte bevilgninger til kommunen. De økte investeringsrammene er
bl.a benyttet til investeringer i idrettshallen på Kalstad.
Pandemien med svineinﬂuensa skapte også en krevende
situasjon for Kragerø kommune. Det ble etter hvert en betydelig utfordring å forholde seg til de forventninger som
informasjon fra statlige myndigheter skapte. Selv om
omfanget av pandemien ble mindre enn fryktet, krevde
massevaksineringen omfattende tiltak fra kommunens
side.
På tross av disse forholdene vil 2009 bli husket for alle
snorene ordføreren klippet. De senere års ambisiøse
investeringsprogram ble i 2009 materialisert gjennom
åpning av skolene på Helle og i Kragerø. I tillegg ble det
nye administrasjonsbygget på Sannidal ungdomsskole
og den nye barnehagen på Årø åpnet. I september ble det
nye NAVkontoret ofﬁsielt innviet. De statlige og kommunalt ansatte er nå samlet i moderne lokaler i Kirkegata.
2009 var Kulturminneåret. I den anledning ble det valgt
ut 12 fredninger som får status som nasjonale kulturminner. Riksantikvaren valgte å legge ett av disse nasjonale
kulturminnene til Kragerø, B/F ”Gamle Kragerø”. Ordføreren klippet nok en snor, og Kragerø ﬁkk sitt nasjonale
kulturminne.
2009 var også 100-årsjubileet for Edvard Munchs ankomst til Kragerø. Det ble en storslått markering med en
rekke tiltak som spredte seg over hele året.
Årsmeldingen gir en god oversikt over alle kommunens
aktiviteter. Lykke til med lesingen.

Helle skole. Elevene nyter både inne. og uteområde på sin
nye skole.
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Ole Magnus Stensrud
rådmann

ENDELIG KLIMAOG ENERGIPLAN

RÅDMANNENS
STAB

I september ble Kragerøs første klima- og energiplan endelig vedtatt. Planen munner
ut i en konkret handlingsdel.
Noen av tiltakene er allerede
gjennomført, for eksempel de
to el-ladestasjonene i parkeringshuset Byfjellet, miljøprisen
er delt ut for første gang og diverse
energisparetiltak i kommunale bygg
ble satt i gang. Planen er dessuten innarbeidet i økonomiplanen der alle enhetene har sine ansvarsområder.
Rådmannen er fornøyd med at kommunen har fått på
plass en meget god og operativ klima- og energiplan.
Planen og tiltakene som allerede er gjennomført, og som
videre skal gjennomføres, er og vil bli de synlige resultatene av økt politisk satsing på miljø i Kragerø kommune.

KRAGERØ SOM REISEMÅL

Kommunens næringsapparat har arbeidet med å legge
til rette for etablering av et destinasjonsselskap i Kragerø i 2009. Selskapet er etablert, og tiden vil vise om
reiselivsnæringen med økonomisk bistand fra Kragerø
kommune makter å utvikle selskapet til å bli et destinasjonsselskap for hele reiselivsnæringen i kommunen.
Videreutvikling Det har også vært jobbet videre med
å utvikle Kragerø Næringspark. Det er gjennomført en
rekke tiltak bl.a distribusjon av brosjyrer og DVDer om
parken til aktuelle aktører. En har imidlertid ikke maktet
å få gjennomført bygging av ny vei inne i parken. Videre
har det vært vanskelig å få på plass konkrete samarbeidstiltak mellom bedriftene i næringsparken.

AVVENTER OMSTILLINGER

Rådmannen var av den oppfatning at kommunen burde
foreta omfattende omstillinger i 2009 for å sikre nye
tjenestetilbud innenfor de økonomiske rammer kommunen har til disposisjon. Kommunestyret har valgt å
avvente de mest omfattende endringene.

GEVINSTER VED IKTBRUK

Innenfor IKT arbeides det med å ta i bruk nye systemer
og oppgradere eksisterende systemer. Tre prosjekter er
ikke gjennomført i henhold til planen. Det dreier seg om
oppgradering av kommunens elektroniske saksbehandlingssystem, ny internettportal og start av et prosjekt for
bruk av eHandel. Rådmannen har rapportert til kommunestyret om utsettelsene og prosjektene vil bli gjennomført i 2010. For øvrig er det tatt i bruk en rekke nye
systemer. Dette er noen av dem: Elektronisk ressursstyringssystem i omsorgstjenesten (elektronisk turnusplanlegging, vikar- og ekstrahjelpbruk, sykefravær og bruk av
lønnsmidler), eBilag i økonomiavdelingen, en rekke IKT

El-ladestasjoner i drift. Fra v.: miljøkonsulent Elke Karlsen,
Svein Olsen og varaordfører Solfrid R. Slettebakken.
investeringer innen skole, parkeringsfastsettingsystem
som betyr at parkeringsbøter skrives ut elektronisk på
papir ute på parkeringsplassene samtidig som operasjonen umiddelbart overføres til saksbehandler.
Intranettportalen er dessuten nå tilgjengelig for alle
ansatte.
Utfordringene i 2009 har vært å realisere gevinst ved
innføring av nye IKT systemer. Rådmannen mener vi i
stor grad har lykkes med dette.

UTARBEIDE EIERMELDINGER

Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides eiermeldinger for Kragerø Energi AS (KEAS), Kragerø Industri og
Service AS (Delecto AS) og Kragerø Fjordbåtselskap AS.
I følge virksomhetsplanen skulle det først utarbeides
melding om KEAS. Nødvendige opplysninger til bruk i
eiermeldingen vedrørende KEAS var på plass i løpet av
mars 2010. Eiermeldingen vil bli fremmet for kommunestyret i mai 2010.

VARSLING

I følge arbeidsmiljøloven har ansatte rett til å varsle om
kritikkverdige forhold. Videre er arbeidsgiver pliktig til å
legge forholdene til rette for varsling. Kragerø kommune
har utarbeidet retningslinjer for varsling, og retningslinjene er gjort tilgjengelig for de ansatte. I 2008 ble det
gjennomført opplæring for alle ledere med personalansvar. Kontrollutvalget tok opp varsling som tema i
2009. Rådmannen orienterte utvalget om kommunens
retningslinjer. Kontrollutvalget anbefalte rådmannen å
rapportere årlig på varsling.
I 2009 er det ikke meldt om noen varslingssaker i Kragerø kommune.
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Gjennom denne lange perioden har
banken bestått og arbeidet til beste for
Kragerøs innbyggere og næringsliv.
Banken har vært en nyttig bidragsyter
til kommunen vår på mange måter.
Det er ikke uten grunn at
Kragerø Sparebank har godkjennelse til
å bruke byvåpenet i vår logo!
Kommunen og banken har gått
hånd i hånd og bidratt til vekst og utvikling
gjennom generasjoner.

Banken og kommunen
- hånd i hånd!
Kragerø Sparebank eies av innskyterne
og styres av sentrale personer bosatt i
kommunen.
Ved å bruke kommunens eneste lokalt eide
og styrte bank, bidrar du også til distriktets
utvikling!

Kragerø Sparebank
«Lokalbanken siden 1840»

Tlf: 35 98 68 00
www.kragerobanken.no
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Arne Rasmussen
Banksjef

TEKSTFABRIKKEN • RLF

Kragerø Sparebank ble etablert
allerede i 1840. Det er 170 år siden!

Synger skolen inn. Kragerø barne- og ungdomsskole hadde en ﬂott innvielse der elevene var i
sentrum.

POLITISK
VIRKSOMHET

RESSURSKREVENDE VALG

Det ble avholdt Stortingsvalg mandag 14. september.
I tillegg ble det avholdt valg i
Kragerø krets søndag 13. september. Kommunestyret vedtok
på møte i mars å slå sammen stemmekretsene Årø og Skarbo til én ny krets, Helle krets.
Kragerø kommune har etter dette ni stemmekretser.
Valget ble gjennomført uten problemer, både ute i stemmekretsene og under opptellingen i kommunestyresalen. 28 kommunalt ansatte var engasjert i opptellingen
på valgdagen. I tillegg deltok ca. 80 valgmedarbeidere.

forrige stortingsvalg (2005) og hele 600 i forhold til siste
kommunestyrevalg (2007). Totalt ble det avgitt 6 160
stemmer ved valget i 2009. Dette utgjør en deltakelse
på 75,8 prosent. Til sammenlikning ble det avgitt 6.182
stemmer ved stortingsvalget i 2005.

Administrasjonsavdelingen var ansvarlig for avviklingen
av Stortingsvalget. Det ble holdt kurs for ca. 80 valgmedarbeidere fra de ni ulike stemmekretsene. Kasser
med valgmateriell ble sortert og delt ut til de forskjellige
stemmekretsene, og stemmeurnene ble fraktet tilbake
for opptelling.
Servicesenteret hadde ansvaret for gjennomføring av
forhåndsstemmegivning. Totalt ble det avgitt ca 1.600
forhåndsstemmer på henholdsvis Servicesenteret og
Kragerø Bibliotek. Dette er en økning på 300 i forhold til

Trivelig telling i kommunestyresalen. 28 kommunalt
ansatte var engasjert i opptellingen på valgdagen.
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INGEN ENDRINGER I ANTALL
UTVALG OG REPRESENTANTER
Kommunestyret består av 35 folkevalgte representanter
og er kommunens øverste myndighet med overordnet
ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret skal bestemme hvilke tjenester innbyggerne skal få
ut i fra lovverk og kommunens økonomi. Kommunestyret avholdt ti møter og behandlet til sammen 92 saker i
2009, en økning på seks saker fra 2008.
Noen av de viktigste sakene som kommunestyret behandlet i 2009 var følgende:
• Opprettelse av Kragerø kunstskole og søknad om godkjenning av denne
Søknaden er til behandling i Utdanningsdirektoratet
frem til utgangen av mai 2010.
• Innføring av røykfrie skoler, barnehager og SFOer i
kommunen.
• Ny barnehage på Stabbestad
Bygging har startet og barnehagen er planlagt å åpne i
august 2010
• Klima- og energiplan 2009 – 2012
• Etiske retningslinjer
Retningslinjene gjelder både for folkevalgte og alle
ansatte
• Behandling av kommuneplanen
Det politiske styringssystemet består for øvrig av formannskapet og ﬁre hovedutvalg. Når det gjelder hvem
utvalgene består av foruten leder, kan dette leses på
kommunens hjemmesider.
Formannskapet med ordfører Kåre Preben Hegland (H)
som leder er et lovpålagt utvalg som behandler og legger
fram innstilling til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Formannskapet kan bestemme i alle saker hvor
ikke annet er fastsatt i lov. I henhold til K-sak nr. 60/03
er følgende ansvarsområder tillagt formannskapet: Økonomi, næring og overordnet planarbeid. Formannskapet
fungerer som næringsråd og som styre for Næringsfondet og som Generalforsamling for Kragerø Energi
og Kragerø Fjordbåtselskap. Formannskapet avholdt 20
møter og behandlet til sammen 116 saker, en nedgang på
11 saker i forhold til 2008; i snitt 5,8 saker per møte.

sammen 38 saker, en økning på tre saker i forhold til
2008; i snitt 4,2 saker per møte.
Hovedutvalg for samfunn med Ellef Ellegård (FrP) som
leder har ansvaret for saker innenfor tekniske tjenester,
kommuneplanlegging, næringsarbeid, eiendomsforvaltning, landbruks- og skogbruksspørsmål, kultur og
bibliotektjenester.
Hovedutvalget avholdt ni møter og behandlet til
sammen 76 saker, en nedgang på 28 saker i forhold til
2008; i snitt 8,4 saker per møte.
Bygningsrådet med Trine Jørgensen (V) som leder
med ansvar for plan- og byggesaker. Bygningsrådet har
avholdt 14 møter og behandlet 255 saker. Dette var en
nedgang på 10 saker i forhold til 2008; i snitt 18,2 saker
per møte.
Ankeutvalget med Bjørn Vidar Bråthen (KrF) som leder
Bjørn Vidar Bråthen overtok ledervervet etter Kari Fosso
(H) som ﬁkk innvilget fritak fra politiske verv i kommunestyrets møte 14.05.09. Utvalget behandler klager på
enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven, fattet av
administrasjonen etter delegert myndighet. Ankeutvalget avholdt ti møter og behandlet 20 saker hvorav seks
var referatsaker; i snitt 2 saker per møte inkl. referatsakene. En av de ordinære sakene ble omgjort til fordel for
søkeren, mens de resterende 13 av de ordinære sakene
ble oversendt fylkesmannen til endelig avgjørelse.
Hovedutvalget for administrasjon med ordfører Kåre
Preben Hegland 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 evaluering av disse. Hovedutvalget
avholdt fem møter og behandlet til sammen 18 saker, en
nedgang på ﬁre saker i forhold til 2008: i snitt 3,6 saker
per møte.
Kontrollutvalget med Gotfred Nilsen (AP) som leder er
et lovpålagt utvalg valgt av kommunestyret. Utvalget
har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den

Hovedutvalg for læring og utvikling med Anders
Støren Sandaas (FrP) som leder har ansvaret for saker
innenfor skole, barnehage, barnevern og pedagogisk
psykologiske tjenester (PPT). Hovedutvalget avholdt ni
møter og behandlet til sammen 23 saker (inkl. skjenkebevillinger), en nedgang på sju saker i forhold til 2008; i
snitt 2,6 saker per møte.
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
med Paul Henning Furu (FrP) som leder har ansvaret
for saker innenfor bl.a. sykehjemstilbudet, hjemmesykepleietjenesten, ulike hjemme- og miljøtjenester, boliger
for eldre og funksjonshemmede og andre helse- og
sosialtjenester.
Hovedutvalget avholdt ni møter og behandlet til
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Helle som eget kirkesogn. Fra v. sokneprest Harald Gulstad, biskop Olav Skjevestad og prost Bente Heibø Modalsli
under åpningen.
FOTO: ROAR THORSEN, KV

Skåtøy Kafé. En god møteplass for fastboende og sommergjester. Innehaver Heidi Felle ﬁkk årets gründerpris.
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har fem medlemmer. Utvalget har avholdt seks møter i
2009. Sekretariatsfunksjonen ligger til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS da det ikke er lovlig å legge denne
funksjonen til kommunens administrasjon. Jfr. Forskrift
til Kontrollutvalg § 20.
Eldrerådet med Anders Gogstad som leder Eldrerådet
er et tverrpolitisk, rådgivende organ som skal behandle
alle saker som gjelder eldres levekår, ikke bare saker
innenfor helse-, omsorg- og sosialsektoren. Eldrerådet
kan også velge å ta opp saker på eget initiativ. Eldrerådet
består av fem medlemmer. Rådet avholdt ni møter og
behandlet til sammen 16 saker, en nedgang på to saker i
forhold til 2008; i snitt 1,8 saker per møte.
Rådet for funksjonshemmede med Oddbjørn Riser
som leder Rådet for funksjonshemmede er et lovpålagt,
rådgivende organ som skal arbeide for full deltaking og
likestilling for funksjonshemmede. Rådet består av åtte
medlemmer. Rådet for funksjonshemmede avholdt ni
møter og behandlet til sammen 23 saker; i snitt 2,5 saker
per møte. Rådet har i tillegg avgitt uttalelse i 31 høringssaker vedrørende universell utforming i offentlig bygg
og av uteområder.
Kontrollutvalget for alkoholomsetning med Arnﬁnn
Jensen (SV) som leder er et lovpålagt utvalg. Utvalget
består av tre medlemmer, og sekretariatsfunksjonen er
tillagt saksbehandler for salgs- og skjenkesaker. Utvalget
har i 2009, sammen med administrasjonen, avholdt tre
seks-timers kurs for ansatte på skjenkesteder i kommunen. Fokus på kurset var skjenkesteders holdninger og

Kontrollutvalg
5 medlemmer

Formannskap
9 medlemmer

Administrasjonsutvalget
8 medlemmer

aansvar
ansv
an
nsv
svar
ar i ffor
ar
orbi
or
bind
bi
ndel
nd
e se m
ed å h
ommu
om
m naal be
mu
vill
vill
llin
ing til
til
ti
forbindelse
med
haa en k
kommunal
bevilling
å skjenke alkohol.
Kirkelig fellesråd med Arvid B. Thorsen som leder
Kirkelig fellesråd består av to representanter fra hvert
av de ﬁre menighetsrådene, en geistlig representant
oppnevnt av biskopen og en representant oppnevnt av
formannskapet. Rådet hadde åtte møter og behandlet 44
saker; i snitt 5,5 saker per møte.
Kragerø Ungdomsråd med Anne Vilde Selvåg som leder
Kragerø Ungdomsråd består av 12 faste medlemmer og
12 vararepresentanter. Rådets medlemmer skal representere de forskjellige delene av kommunen som er delt inn
i følgende soner: Sentrum/Kalstad, Øydistriktet, Levang,
Sannidal og Helle.
Ungdomsrådet hadde et budsjett på kr 81 760,- til disposisjon for 2009. Rådet har hatt ti møter. Se mer om
ungdomsrådet under enhet for kultur.

HVEM FIKK PRISENE?

Kragerø kommune deler årlig ut forskjellige priser. Det
knytter seg mye spenning til utdelingen som i 2009 ble
lagt til Sannidal Samfunnshus. Kulturprisen for 2009 ble
tildelt Abraham Thomas Sørdalen, restaureringsprisen ble
tildelt Annemari Jensen og Jarle Henriksen for eiendommen Fredtun på Tåtøy og Håndverkerprisen ble overrakt
Brødr. Brubakken. I tillegg ﬁkk Naper Informasjonsindustri AS miljøprisen og gründerprisen gikk til Heidi Felle på
Skåtøy Kafé. Under arrangementet var 150 publikummere
til stede.

Kommunestyret
35 medlemmer

Hovedutvalg
for samfunn
9 medlemmer

Hovedutvalg for
læring og utvikling
9 medlemmer

Ankeutvalg
5 medlemmer

Hovedutvalg for
helse, omsorg og
sosiale tjenester
9 medlemmer

Bygningsrådet
9 medlemmer
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- Ditt lokale nettselskap
- Alt innen elektroinstallasjon
- Veibelysning
- Fremtidens bredbånd —

Bråtevn. 6
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i dag !

Tlf. 35 98 48 00

www.krageroenergi.no

Kruse Smith er blant Norges
ledende entreprenørfirma.
Vi har organisert vår entreprenørvirksomhet i 3 regioner: Vest, Syd og Øst.
Region Syd har distriktskontorer i Kristiansand, Arendal, Kragerø og Lyngdal.
I tillegg har vi egne forretningsområder innen Bolig- og Eiendomsutvikling
og Kruse Smith Anlegg.
Vi har for tiden ca. 1000 ansatte i hele konsernet, og hovedkontoret ligger i
Kristiansand. Konsernet forventer en omsetning i 2010 på 3 milliarder kroner.
Distriktskontoret i Kragerø omsetter for
ca. 150 millioner kroner med sine 50 ansatte.
• NYBYGG
• BYGGFORNYELSE
• BOLIG- OG EIENDOMSUTVIKLING
• ANLEGG

Spesial½rma i plast

Rådgivning • VA-ledninger • Dykkeravdeling
Inspeksjon • Verkstedtjenester

TT

JENT F
DK

ANS
OR

RSRE
VA

Rafnesveien 14, 3965 Herre • Tlf.: 35 96 72 10
Faks: 35 96 63 37 • E-post: post@opd.no
Web: www.opd.no

GO

Østlandets Plast og
Dykk Service AS

Vital – en naturlig
samarbeidspartner
for kommune-Norge

•
•
•
•

Riktig pris
Høy avkastning
God service
Bransjens beste HMS-konsept

64 kommuner og en fylkeskommune har sin
pensjonsordning i Vital.
73 kommuner har personskadeforsikring
i Vital.
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TIL LESERNE

REGNSKAP

Regnskapet for 2009 er presentert i et eget regnskapsdokument slik det formelt kreves.
I årsberetningen kan du lese
utfyllende informasjon og selv
vurdere hovedtallene
i regnskapet.

BOKFØRT
RESULTAT ER LIK
NULL
Overskuddsbegrepet i kommunalt regnskap er knyttet til
budsjettet ved at man måler overskuddet slik: Budsjett
minus regnskap =overskudd/underskudd. Årsbudsjettet
blir gjennom året revidert pr 30.4 og 31.8. Et årsresultat
nær 0 betyr altså at inntekter og utgifter har vært som
budsjettert. Av en brutto omsetning i 2009 på over 600
millioner kroner, kom vi ut med et underskudd på 0,25
mill kr som betyr et merforbruk i forhold til budsjettet på
dette beløpet (avvik kun 0,04 %). Regnskapsbestemmelsene for kommunene innebærer at man ved underskudd
skal stryke eventuelle avsetninger til fond i 2009 til resultatet blir 0. Slik strykning har blitt foretatt med 0,25 mill
slik at det bokførte resultatet for 2009 har blitt 0.
2009
2008
2007
Overskudd
6,5 mill 1,9 mill
Under-skudd 0,0 mill

2006
2005
15,4 mill 0,5 mill

BRUTTO DRIFTSRESULTAT – EN
FORKLARING
Brutto driftsresultat fremkommer som alle inntekter minus alle driftsutgifter (inkludert avskrivninger), men før
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ﬁnansutgifter/inntekter. Bruk og avsetning til fond er ikke
med i brutto driftsresultat. Slik har brutto driftsresultat
vært de siste årene:
2009
Positivt brutto
driftsresultat 12,8 mill

2008

2007

7,1 mill

Negativt brutto
driftsresultat

2006

2005

10,4 mill 11,1 mill
-13,5 mill

Avskrivningenes
andel av brutto
driftsresultat 22,8 mill 22,3 mill 18,3 mill

15,6 mill 14,3 mill

NETTO DRIFTSRESULTAT – EN
FORKLARING
Netto driftsresultat fremkommer som alle inntekter
minus alle driftsutgifter inkludert ﬁnansinntekter og
ﬁnansutgifter. Avskrivninger er ikke med i netto driftsresultat. Avskrivninger elimineres i det fullstendige driftsregnskapet, men istedet blir avdrag på lån betraktet som
en ﬁnansutgift som man kan si ”erstatter” avskrivningene.
Bruk og avsetning til fond er ikke med i netto driftsresultat. Slik har netto driftsresultat vært de siste årene:
2009
Positivt netto
driftsresultat
Negativt netto
driftsresultat

2008

2007

6,9 mill 0,05 mill

2006

2005

8,8 mill 30,7 mill
13,9 mill

Avdragenes
andel av netto
drifts- resultat 17,7 mill 16,1 mill 11,9 mill 13,4 mill 12,2 mill
Utviklingen i netto driftsresultat for Kragerø kommune
de siste årene:

UTVIKLINGEN I NETTO
DRIFTSRESULTAT 2000-2009

INVESTERINGER

Brutto investeringer de siste årene:
2009
2008
2007
2006
2005
Anleggsmidler 190,0 mill 210,3 mill 67,4 mill 36,4 mill 27,2 mill

8,00 %

6,00 %

De største investeringene i året har vært (tallene i parentes er investeringene over ﬂere år):

4,00 %

2,00 %

0,00 %
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2
2008

2009

-2,00 %

-4,00 %
Oppnådd netto driftsresultat
ønsket netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør
over tid være minst tre prosent for å reﬂektere en sunn og
bærekraftig økonomi. I 2009 var den på 1,1 prosent som
grafen viser. Snittet for årene 2000 til 2009 ligger på 1,4
prosent for Kragerø.
De store viktige gjennomførte investeringene de tre
siste årene, gir som ventet en utfordrende situasjon for
kommunen ved inngangen til 2010. Vedtatt driftsbudsjett for 2010 er satt opp med et negativt netto driftsresultat på 0,25 prosent. For å få budsjettet 2010 i balanse,
måtte man bruke av oppsparte reserver (fond).

Kragerø barne- og
ungdomsskole
61,0 mill
Helle skole
52,4 mill
Boligfelt Sjådammen
9,8 mill
Vann i skjærgården
7,7 mill
Avløp i skjærgården
7,4 mill
Sannidal u-skole
ombygging
6,7 mill
Sentrumsbarnehage
4,8 mill
Rehabilitering vann
3,1 mill
Vei Helle skole
3,0 mill
Boligfelt Stabbestad
2,7 mill
Ombygging
Årø barnehage
2,2 mill
Boligfelt Bråtøyskogen 2,2 mill
Kragerø kirke
2,1 mill
Brannbil
2,0 mill
Gulv idrettshall
1,8 mill
Barnehage Levangsheia 1,7 mill
Kragerø kapell
1,6 mill
IKT i skolen
1,3 mill
Feiemaskin gaterenhold w1,2 mill

(totalt 144,6 mill)
(totalt 112,7 mill)
(totalt 17,4 mill)
(totalt netto 12,5 mill)
(totalt netto 13,3 mill)
(totalt 6,9 mill)

(totalt 3,1 mill)
(totalt 15,1 mill)

(totalt 2,5 mill)
(totalt 4,7 mill)

Sammenlignet med kommunegruppe 11 (SSB’s sammenlignbare kommuner med Kragerø) illustrerer også
KOSTRAs nøkkeltall kommunens utfordrende situasjon i
årene fremover.

UTVIKLINGEN I NETTO
LÅNEGJELD PR INNBYGGER
OG FRIE INNTEKTER PR
INNBYGGER 2006-2009
60

Kragerø frie
inntekter

50
40

Kragerø netto lånegjeld
pr innbygger

30
20

Kommunegr 11
frie inntekter

10
0
2006

2007

2008

2009

Kommunegruppe
g p 11
netto lånegjeld
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LÅNEGJELD

Kommunens samlede lånegjeld ved årsskiftet var på
670,2 mill kr.
Lånene er fordelt på fastrentelån 253,8 mill kr med en
vektet fastrente på 4,8 prosent og med en bindingstid
varierende fra 0,25 år til 6,5 år. Resterende lån 416,4 mill
kr er lån med ﬂytende markedsrente. Renten ved årsskiftet er historisk lav og varierer fra 1,95 prosent og 3,1
prosent.
Kostratallene viser følgende utvikling i netto lånegjeld
for Kragerø per innbygger i kroner. Med netto lånegjeld
menes langsiktig gjeld minus utlån og ubrukte lånemidler (i tallene er også netto pensjonsforpliktelser fram i
tid en del av gjelden). Netto lånegjeld forventes å nå en
topp i 2009 når de store skoleutbyggingene er ferdig.

Kragerø 2007
Kragerø 2008
Kragerø 2009
Gj.snitt Telemarkskommuner 2008
Gj.snitt kommunegruppe 11
(sammenlignbare kommuner)

25 425
38 845
54 186
42 676
40 643

Utviklingen netto lånegjeld per innbygger kan også leses
i den graﬁske fremstillingen foran.

RESSURSBRUK

Alle kommunens inntekter og utgifter rapporteres til
staten på funksjonsområder. Avskrivninger på investeringer kommer også til uttrykk i den graﬁske fremstillingen. Slik har fordelingen av ressursene vært de ﬁre siste
årene i kommunen:

FORDELING AV RESSURSBRUK 2006-2009
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I 2009 har kostnadene til den politiske og administrative styring og fellesutgifter øket noe. Barnehageutgiftene
har stabilisert seg på et noe høyere nivå og gjenspeiler
økte avskrivninger på nye barnehager.
Den relative andelen som går til de store sektorene omsorg og skole, har gått ned i 2009. Fra 2010 vil imidlertid
økte avskrivninger på de nye skolebyggene slå ut.

ORGANISERING

Kommunens tjenesteproduksjon er i hovedsak fordelt
på enheter som samsvarer med foregående tabell. Denne tabellen over brutto driftsutgifter fordelt på enheter
gir uttrykk for omfanget av enhetenes virke:

Tallene for årene 2007 -2009 er inﬂasjonsjustert (deﬂatorregulert) slik at søylene uttrykker korrekt utvikling
i brutto driftsutgifter.
Enhet for eiendom, enhet for sosiale tjenester og tilskuddskapitlet for Bygg og areal har en nedadgående
trend i utgiftsnivået, mens for de ﬂeste andre enheter
er utgiftsnivået svakt stigende. Spesielt gledelig er det at
sosiale tjenester viser en nedadgående tendens selv etter
at den globale ﬁnanskrisen har virket en stund.
Største gjennomsnittlige stigning ﬁnnes innen omsorg
som i vesentlighet skyldes større produksjon (ﬂere
brukere). Utgiftsnivået for Enhet for skole er stabilt og
reﬂekterer et relativt stabilt nivå på elevtallet. Enhet for
kultur viser også et stabilt nivå.

BRUTTO DRIFTSUTGIFTER FORDELT PÅ ENHETENE
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ENHET
FOR STABOG STØTTETJENESTER

ELEKTRONIKKENS
INNTOGSMARSJ

I samarbeid med tillitsvalgte
har avdelingen kartlagt
kompetansen til ansatte i
kommunen. Med betydelig
tilrettelegging og opplæring
fra avdelingens side, har nå ca
1000, fast ansatte og vikarer,
registrert sine CVer elektronisk,
og omlag 90 prosent av alle søknader på stilling i kommunen skjer
elektronisk. I tillegg kommer søknader
om plass i barnehage nå elektronisk.
Personal- og lønnsavdelingen har i samarbeid med Enhet
for omsorg innført et nytt ressursstyrings- og turnusverktøy som vil bety at alle timelister innen omsorgen vil
være elektroniske.
Elektronisk behandles også reiseregninger sentralt, lønn
og godtgjørelser, og alle ansatte har fått tilbud om egen epost. Svært mange av de ansatte har benyttet seg av dette
tilbudet. Det er også tilgang for de ansatte til intranettet
hjemmefra via sikker tilkobling. All inngående post - også
fakturaer - blir nå scannet og sendt elektronisk for videre
behandling. Dokumenter av sensitiv karakter eller papirer
som hører til gårds- og bruksnummerarkivet er unntatt
fra scanning.
Flere muligheter til elektroniske søknader innenfor alle
fagområder samt oppdatering og tilpassing av Norsk
Tjenestekatalog planlegges i forbindelse med gjennomføringen av ny nettportal i 2010.

BOLIGORDNINGER – EN VIKTIG
BIDRAGSYTER
Det ble gitt Startlån til 21 boligkjøp som beløp seg til totalt
kr 5 345 916
Det er en økning på 65 prosent i forhold til året før. Antall
saker økte med 110 prosent.
Tilsvarende ble det innvilget etablerings- og utbedringstilskudd i 2009 tilsvarende kr 718 443. Det er en økning på
25 prosent i utbetalt tilskudd, og en økning på 50 prosent
i antall saker.
Startlån og tilskudd er virkemidler kommunene har for å
hjelpe økonomisk vanskeligstilte til å skaffe seg, eventuelt utbedre, bolig. Det er viktige boligsosiale virkemidler,
som i de ﬂeste tilfeller benyttes til toppﬁnansiering av
boligkjøp.
En økning i bruk av disse ordningene er svært positivt, da
det bidrar til at ﬂere får mulighet til å etablere seg og bli
boende i egen bolig.

NYE OPPGAVER

Kommunen v/Servicesenteret må nå ta seg av arbeidet
med beregning av egenbetaling ved opphold i institusjoner. Dette er krevende oppgaver som man tidligere ﬁkk
betydelig hjelp til fra NAV.

Innenfor det politiske området har man tatt i bruk
bærbare PCer til de folkevalgte i formannskapet og laget
rutiner for nedlasting av dokumenter fra kommunens
hjemmeside. Enheten har også ansvar for at kommunestyremøtene blir overført på internett. Mellom 60 og 200
mennesker følger med på disse nettmøtene – altså langt
ﬂere enn kommunestyresalen hadde hatt plass til. Det er
også utarbeidet elektronisk skriftlige rutiner knyttet til
arbeidsprosessen i forbindelse med stortingsvalget.

ALKOHOLSKJENKING –
KURS I ANSVARLIG VERTSKAP

MILLIONER I BOSTØTTE
OG FORMIDABEL ØKNING I
KLAGESAKER

STORE UTFORDRINGER I 2010

Totalt ble det i 2009 utbetalt kr 7 548 840 i bostøtte,
dvs. en økning i utbetalt bostøtte på 27 prosent. Ordningen omfatter tilskudd til ﬂere enn tidligere.
Økning i arbeid har vært betydelig større enn tallene
viser. Dette skyldes, særdeles mange systemfeil i Husbankens nye system. Feilmengden har medført en økning
i klage- og etterbehandlingssaker på anslagsvis 200
prosent..
I tillegg ble det gjennomført ekstern og intern opplæring i
den nye ordningen.
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Det var i juli 2009 at Husbanken innførte ny bostøtteordning. Siden ordningen administreres av kommunene,
førte omleggingen til mange utfordringer knyttet til
bemanningssituasjonen. Servicesenteret ble derfor tilført
0,4 årsverk for å ivareta dette arbeidet.
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I samarbeid med kontrollutvalget for alkoholomsetning
gjennomførte administrasjonsavdelingen i 2009 tre kurs
med tema Ansvarlig vertskap. Interessen for kurset var
stor med hele 226 påmeldte. 105 personer ﬁkk plass og
gjennomførte kurset i 2009. Ytterligere kurs blir arrangert i 2010.

Innenfor HMS-arbeidet har man betydelige utfordringer i 2010.
Et av resultatmålene var å innføre årshjul og bistå lederne
med dette arbeidet. Årshjulet er innført, men på grunn
av manglende ressurser i personal- og lønnsavdelingen er
det ikke rom for den ønskede bistanden ut i enhetene.
For å vedlikeholde og oppdatere HMS-systemet, må det
settes av ressurser til dette arbeidet.
Utover utfordringene ifht HMS-arbeidet, vil ﬂytting av
kommunale kontorer til Tangen bety store utfordringer.
Et nytt Servicesenter skal etableres og hele arkivet ﬂyttes
til de nye lokalene. Deretter vil man gå over til elektronisk
arkiv, som i seg selv vil kreve ny kompetanse.

Fra bygdetunet i Sannidal.
Arbeidet knyttet til reduksjon av uønsket deltid i kommunen, vil kreve spesiell oppfølging fra enheten.
Ved oppgradering av kommunens nye lønns- og personalsystem, må man sette inn betydelige ressurser for å få
ansatte og ledere til å ta i bruk de mulighetene som ﬁnnes
i webmodulene.
Målet er at alle timelister og reiseregninger kommer elektronisk, og at lederne opplever dette som et godt verktøy
til personaloppfølgingen.

HVORDAN MÅLE LIKESTILLING?
Statistisk sentralbyrå lager hvert år en likestillingsindeks
der de måler hvor gode kommunene er på likestilling.
Indeksen ble laget på en ny måte i 2009 der det er lagt
inn 12 indikatorer som skal vise det som nå kalles kjønnslikestilling.

For å oppnå en god grad av likestilling er det for eksempel
viktig å ha en god barnehagedekning. Høy skår på denne
indikatoren viser at det legges til rette for at mor og far
kan gå inn i arbeidslivet om de ønsker det. 87,8 prosent
av alle barn i barnehagealder benytter seg av barnehagetilbud i Kragerø kommune. I Telemark ligger vi omtrent
midt på treet for denne indikatoren.
Hvor mange av fedrene som kan ta ut fedrepermisjon,
gjør det? Høy skår på denne indikatoren viser en høy
grad av kjønnslikestilling om fedrene benytter denne muligheten. Her skårer Kragerø lavt – bare 4,4 av ti benytter
denne muligheten.
Når det gjelder høyere utdanningsnivå for kvinner og
menn, viser indikatoren at det er ﬂere kvinner enn menn
med høyere utdanning i Kragerø. Kragerø ligger som nr 5
blant Telemarkskommunene når det gjelder antall menn
med høyere utdanning, men er helt nede på plass nr 15
når det gjelder antall kvinner med høyere utdanning.

OVERSIKT OVER STILLINGSSAMMENSETNING 2009
Stillingsprosent
5 - 19,99
20 - 39,99
40 - 59,99
60 - 79,99
80 - 99,85
100
Antall ansatte

%-fordeling

Kvinner

Menn

Totalt

%-fordeling

59
54
140
122
92
304
771

6
5
11
10
7
119
158

65
59
151
132
99
423
929

7
6
16
14
11
46
100

Kvinner
83

Menn
17
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Hvilken grad av kjønnsbalanse har vi i offentlig forvaltning i Kragerø kommune? Her ligger kommunen dårlig
an. Det er stor overvekt av kvinnelige arbeidstakere i
alle segmenter av kommunens drift. Det samme gjelder
deltid. Bare 16 prosent menn jobber deltid, mens 46,6
prosent kvinner gjør det. Derimot skårer Kragerø på kvinnelige ledere i kommunen. I rådmannens lederteam er
det ﬂertall av kvinnelige enhetsledere (sju kvinner – seks
menn), mens det i toppledelsen er kun to og begge er
menn.
Den siste indeksen vi tar for oss her er kvinneandelen i
kommunestyret etter valget i 2007. Her har Kragerø totalt
40 prosent kvinner.
Forskjellene mellom enkelte kommuner på indeksen kan
være svært liten. Derfor rangerer SSB heller ikke kommunene fra nummer 1 (den mest likestilte kommunen)
til nummer 430 (den minst likestilte kommunen), da det
kan være relativt tilfeldig om en kommune havner på for
eksempel 10. eller 15. plass. Kommunene grupperes i ﬁre
grupper, etter hvor likestilte de er:
Gruppe 1 = den fjerdedelen med høyest skår (i 2009
gjelder dette 108 kommuner med en skår som varierer fra
0,696-0,776)
Gruppe 2 = den fjerdedelen med nest høyest skår (i 2009
gjelder dette 109 kommuner med en skår som varierer fra
0,671-0,695)
Gruppe 3 = den fjerdedelen med nest lavest skår (i 2009
gjelder dette 107 kommuner med en skår som varierer fra
0,641-0,670
Gruppe 4 = den fjerdedelen med lavest skår (i 2009
gjelder dette 106 kommuner med en skår som varierer fra
0,538-0,640)
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Kragerø ligger totalt i gruppe 3 med en skår på 0,669. Les
mer om indeksen på: http://www.ssb.no/likekom/

AKTIVITETSTALL

> 2021 personer har fått utbetalt lønn og annen godtgjøring
> 102 personer har fått utbetalt møtegodtgjørelse for
politisk arbeid
> 309 tilsettinger/økning av stillinger
> 23 varig omplassert gjennom attføringssystemet
> 203 attføringssamtaler
> I snitt 369 bostøttesaker pr. mnd. Utbetalt kr 7 548 840,i 2009
> Innvilget Startlån til kjøp av 21 boliger (10 i 2008)
> Innvilget etablerings- og ubedringstilskudd i 18 saker
(12 i 2008)
> 112 vedtak om egenbetaling for opphold i institusjon
Samlet egenbetaling for opphold i 2009 utgjorde
kr. 4 780 711
> 42 saker vedrørende serverings-/skjenke- og salgsbevillinger
> Det er registrert 8 696 innkomne dokumenter, av disse
er 3 985 registrert på gårds- og bruksnummer av enhet
for bygg og areal.
> Det er delt ut kr 120 000 fra to ulike legater med utdanningsformål til studerende Kragerøungdommer. Videre
er det delt ut kr 30 000 i midler fra Legat for individuelle behov og kr 48 000 fra Legat for allmennyttige
formål

SYKEFRAVÆR 2009
1. kvartal
2. kvatal
3. kvartal
4. kvartal
Hele året

Sykefravær hele
kommunen 2009
Rådmannens stab
Enhet for stab- og støttetjen.
Enhet for kultur
Enhet for bygg og areal
Enhet for teknisk drift
Enhet for eiendom
Enhet for omsorg
Enhet for helse og rehab
Enhet for barnehage
Enhet for skole
Enhet for voksenoppl. og ﬂyktn.tjen.
Enhet for sosiale tjenester

2009

2008

2007

%
10,4
8,4
7,0
9,4
8,8

%
9,1
8
6,7
9,6
8,3

%
7,6
6,9
6,4
8,4
7,3

Egenmeld. Sykmeld.
1-24 dg
1-16 dg
%
%
0,3
0,7
1,4
2,3
0,2
1
0,8
2,9
0,7
1
0,5
1,6
1,2
2,4
0,9
1,5
1,4
2,5
0,8
1,6
0,4
0,7
0,1
0,1

LITEN ØKNING I
SYKEFRAVÆRET
Sykefraværet økte med 0,5 prosent fra 2008 til 2009.
Kommunen har egen handlingsplan for å redusere
sykefraværet. Kommunen er en IA-bedrift (Inkluderende
arbeidsliv) og har et tett samarbeid med Arbeidslivssenteret (NAV).

HVA GJØRES FOR Å REDUSERE
SYKEFRAVÆRET?
Det er en kjent oppfatning at lederne spiller en viktig
rolle i oppfølging av sykmeldte, og kommunen har egne
retningslinjer for dette arbeidet. I tillegg startet man opp
prosjekt ”prosessrettet sykefraværsarbeid” i august ’09.
Dette er et samarbeid med Arbeidslivssenteret – Nav. Her
får ledere opplæring og veiledning i sykefraværsarbeid i
en periode på 10 måneder. Det er foreløpig startet opp to
grupper - èn gruppe med åtte ledere fra enhet for omsorg
og èn gruppe med alle barnehagelederne..
Dette vil øke ledernes kompetanse på dette feltet og gjøre
dem bedre stand til å følge opp de ansatte.
Attføringsutvalget, hvor også hovedverneombudet og
bedriftshelsetjenesten deltar, har møter hver sjette uke.

Sykemeld.
over 17 dg
%
4,2
2,0
4,5
0,0
2,0
7,1
9,3
5,9
7,8
5,8
5,6
15,0

Tot:
2009
%
4,9
4,3
5,5
2,9
3,0
8,6
11,8
7,4
10,3
7,3
6,3
15,0

Tot:
2008
%
4,2
6,8
2,0
1,0
3,2
7,6
11,7
8,2
9,3
6,4
2,8
9,6

Tot:
2007
%
2,3
4,4
4,7
0,6
3,3
5,0
10,2
8,1
11,3
5,3
1,3
3,3

I tillegg har kommunens attføringsteam møte med NAV
hver tredje uke. Her blir de som er i fare for å bli sykmeldte/er sykmeldte innkalt til samtale sammen med
leder. Noen ledere eller ansatte tar også kontakt selv.
Mange sykmeldte får tilrettelegging og oppfølging tilbake
til egen arbeidsplass, mens andre blir omplassert til nye
arbeidsoppgaver og/eller arbeidsplasser.
I 2009 har det blitt gjennomført 203 attføringssamtaler
og 23 personer har blitt omplassert.
Pga manglende ressurser i personal og lønnsavdelingen,
er det vanskelig å følge opp de som er omplassert på den
nye arbeidsplassen. Dette er etterspurt både av ledere og
de ansatte som blir omplassert.
Videre har alle fast ansatte mulighet til å trene ved helsestudio/svømmehall til betydelig redusert pris. 217 personer benyttet seg av dette tilbudet i 2009

SENIORTILTAK

Ansatte som har passert 62 år kan får noe redusert
arbeidstid, eller utbetalt et bonusbeløp ved å stå lenger i
stillingen.
I tilllegg kan ansatte over 58 år slippe å jobbe i nattevaktstillinger.
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ENHET
FOR
BARNEHAGE

”GAMMELT ”BLIR
FLOTT OG NYTT!

Nybygget ved ”gamle” Årø
skole har blitt bygget om til en
fantastisk ﬂott barnehage med
tilhørende spennende uteområde. Åpning og snorklipping
ble gjennomført med ordfører
og andre ”myndighetspersoner”
i august. Barnehagen har tre utvidede avdelinger. Til sammen har 55
barn og 16 voksne sitt daglige virke her
og er svært fornøyd med den nye barnehagen sin. Kommunen har til nå 12 barnehager.

FORSINKET

Fult så hyggelig er det ikke at Stabbestad barnehage har
blitt så mye forsinket. Brukerne og de ansatte gleder seg
stort til barnehagen står ferdig til nytt barnehageår høsten 2010.

BARN 0 – 16 ÅR, DERES
UTVIKLING OG LÆRING – EN
HELHETLIG STRATEGIPLAN:
Ifølge målsettingen er det jobbet med en rekke tiltak i
denne planen for å oppfylle en helhetlig strategi:
1. Språk i fokus
”Språktråden” er barnehagenes satsing på språkutvikling.
Tiltak for utvikling av språket er en viktig del av det daglige pedagogiske arbeidet. Sammen med helsestasjonen
er det i tillegg utarbeidet en rutinehåndbok om hvordan
man fastslår hvor det enkelte barn står rent språkutviklingsmessig, og hvordan utviklingen kan følges opp på
en god måte.
2. Forbedrede overgangsordninger
I samarbeid med skole legger man opp til tettere oppføl-

Flittige kokker forbereder sunn mat
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ging i overgangen barnehage/skole. Foreldrene er også
med, og et nytt samtykkeskjema er utarbeidet.
3. Matpakka er borte
Alle barnehagene serverer nå mat. Barnehagene har i
ﬂere år fokusert på sunt kosthold blant annet gjennom
prosjektet ”Fiskesprell”. Betydningen av et sunt kosthold
er av stor verdi for barns utvikling og læring og kosthold
har blitt en del av barnehagenes drift.
4. Sosial utvikling
Enheten har i løpet av året startet den ”sosiale tråden”
som blir barnehagenes felles plattform for det pedagogiske arbeidet med barns sosiale utvikling.
5. Reﬂeksjon – ”all god lærings mor”
Alle ansatte har fått avsatt tid til å reﬂektere sammen i
grupper to til tre ganger i året under overskriften ”Dagens
barnehagebarn – morgendagens verdensborgere.
6. Ikke i mål
I forbindelse med resultatmålet der barn oppfordres
og stimuleres til samtale, undring og ﬁlosofering, er vi
kommet litt kort. Det er et vanskelig tema i en hektisk
hverdag. Det er imidlertid satt på dagsordenen, men vi
har mye igjen. Dette vil vi arbeide videre med ved hjelp av
nye tiltak i løpet av 2010.

BRUKERUNDERSØKELSER

Enheten har utarbeidet små og overkommelige brukerundersøkelser for aktuelle temaer som er samlet i en
verktøykasse til bruk i alle barnehagene. Den enkelte
barnehage utarbeider og planlegger undersøkelser hvert
år i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg. Den
enkelte barnehage utarbeider planer for brukerundersøkelser hvert år i samarbeid med SU.

NÅR KOMMER BARNEHAGEN I
SENTRUM?
2010 er det siste året i barnehagereformen, og lovfestet
rett til barnehageplass er innført. I løpet av 2009 er det
utarbeidet planer for restbehovet for nye barnehageplasser. Det er ny barnehage på Stabbestad som ferdigstilles
sommeren 2010, og ny sentrumsbarnehage som planlegges ferdigstilt vår 2011. I løpet av 2009 har enheten beregnet behovet for antall barnehageplasser i de forskjellige
områder i kommunen ut i fra tilgjengelige opplysninger
om antall barn på daværende tidspunkt. Dette kan selvfølgelig endre seg i åra framover.
Det har skjedd en stor kvantitativ utvikling innenfor
barnehageområdet de siste åra. Kommunen har nå til
sammen godt utbygde barnehager i Sannidal, på Helle,
Skåtøy og - når Stabbestad barnehage ferdigstilles - også
på Levangsheia. I sentrum har vi ennå utfordringer i og
med at sentrumsbarnehagen ikke er klar før i 2011. På
grunn av endrede barnetall i Kragerø/Kalstadområdet må
det for barnehageåret 2010/2011 satses på midlertidige
løsninger for noen av de minste barna.

Hørt i barnehagen:
k Til 17. mai skal
jeg være ﬁn. Jeg
har sånn hvit
skjorte, men ikke
dugnad

k Jeg klarer å snakke svensk når jeg er norsk jeg!”
Hvordan gjør du det da? – yes…..

k Til morran i dag var jeg litt muggen i magen

k Hvis vi fryser får vi ”sneglsprekk!”
Fargeglede. Sosial trening og kreativ utvikling
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Vi takker Kragerø kommune
for godt samarbeid!

Bli medlem i KRAGERØ BOLIG- OG BYGGELAG
Som medlem får du:

> Forkjøpsrett til nye og brukte boliger
> Gode tilbud på forsikring, telefoni/bredbånd, strøm, alarm og kunst.
> Lokale rabattavtaler

Eigil Røe
Bygg- og Prosjektledelse AS
RÅDGIVENDE INGENIØR INNEN PROSJEKTADMINISTRASJON,
PROSJEKTLEDELSE, BYGGELEDELSE, UTSTYR /INVENTAR OG INNKJØP
Lyngbakkveien 5 3736 Skien
E-post: eigil.roe@bygg-prosjekt.no • Telefon 35 58 82 83

For mer informasjon se vår hjemmeside
www.kragero-bbl.no eller ring oss på tlf. 35 98 59 10
Tlf. 35 98 59 10 • www.kragero-bbl.no

SKAGERAK TREPLEIE
NYHET

Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

Sivilarkitekt Morten Lunøe MNAL
P.A. Heuchsgate 13 – 3770 Kragerø – Telefon: 35 98 33 00 – Fax.: 35 98 29 80
www.arkitekthuset-kragero.no

ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS

JENT F
DK

TT

FUNDAMENTET KAN DU LEGGE HOS:
ANS
OR

PEDER AARØ

GO

Hytter og hus,
eller kanskje en brygge,...?
All form for planlegging og prosjektering.
RSRE
VA

• Trepleie • Trefelling • Stubbefresing
• Vedlikehold av grøntanlegg
• Landskapspleie • Skogkultur

www.skagerak-trepleie.no

VI GRATULERER
KRAGERØ KOMMUNE MED
NY SKOLE PÅ HELLE!

Det er vi som sørger
for at det er lys og lyd i alle
klasserommene!

Vi takker Kragerø kommune
for et godt samarbeid!

Kragerø Elektriske AS
Kirkegaten 9, 3770 Kragerø
Tlf.: 35 98 65 66 - Faks: 35 98 65 61
www.krageroelektriske.no

Tlf. 465 44 460 • www.skager.no
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ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

ENHET
FOR BYGG
OG AREAL
TEMPO PÅ TOPP!

Byggebransjen har vært svært aktiv, og enhet for bygg
og areal har hatt høyt tempo gjennom året. Sju reguleringsplaner er vedtatt, 146 målebrev er utstedt og 705
byggesøknader/-meldinger er behandlet.
En av de sju vedtatte planene - reguleringsplanen for
Theilertomta - har i seg innslag i fjellet for start på sentrumstunnell. Dette var en av enhetens resultatmål, og en
million kroner ble bevilget til prosjekteringen.
Reguleringsplanen for byggefeltet Sollia er derimot noe
forsinket, men forventes ferdig i mai 2010. Her blir det
ca. 45 ﬂotte eneboligtomter og plass til tettere bebyggelse
som rekkehus og lignende.

Utsnitt fra Skrubben. Enhet for bygg og areal har gjennom året forberedt 255 saker til bygningsrådet.

Miljørevisjon av reguleringsplanen for Portør Pensjonat
ble ikke ferdigbehandlet i 2009 slik målsettingen var,
men regnes ferdigbehandlet før sommeren 2010. Deri-
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Vi er stolte
av å ha bidratt
til at Jomfruland
og Stråholmen
ble valgt ut som
ett av 20 nasjonale kulturlandskaper.

”Det har vært en utfordring å tilpasse seg ny
plan- og bygningslov og ny kommuneplan for
behandling av saker i strandsonen”

Variert hyttearkitektur i skjærgården. Vi er stolte av å
holde saksbehandlingstid innenfor de frister loven setter
- til glede for publikum.
mot ble miljørevisjon unødvendig for reguleringsplanen
RV 38 – Kalstadkrysset/Eklund Carlsen Eiendom AS fordi
arealbruken ble avklart i kommuneplanprosessen.
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Bærøybru. Eksempel på planleggingsarbeid: Bru til båthavn på Bærø.
Bygg og areal har også deltatt aktivt i ulike sammenhenger med Vegvesen og Jernbaneverk. Her dreier det seg om
planlegging av nytt kryss og ny togstasjon/jernbanetrasé i
Tangenområdet. Dette var et av de viktige resultatmålene
for 2009.

Vår
utfordring
Traktorskyss på JomfruTaxibåtene – et av Kragerøs kjennemerker og mye brukt av
land
–
kan
også
brukes
til
Enhet for Bygg og Areal.
i 2010:
befaring.
Vi vil bli gode på
gjennomføringen av
nytt lovverk: plan og
bygningsloven,
matrikkelloven,
å ha bidratt til at G/S vei nå
konsesjonsloven.
er sammenhengende fra
jordloven og
Kragerø til Tangen i Sannidal.
odelsloven.

Vi er stolte av
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ENHET
FOR
EIENDOM

TIDENES OPPDRAG:
BYGGING AV TO
NYE SKOLER

Hovedfokuset i Enhet for
eiendom har over tid vært på
nybygg og utvikling, og i 2009
ble to store og krevende byggeprosjekter avsluttet: Omfattende rehabilitering og tilbygg
til Kragerø barne- og ungdomsskole og ny skole på Helle. Begge de
to nye skolene er bygg for fremtiden,
og har tekniske anlegg som gir muligheter
for oppfølging og optimal styring av energiforbruk,
varme- og klimaanlegg.
Begge skolene ble åpnet med stor festivitas og tatt i bruk
av elever og lærere i høst.

OMFATTENDE ANDRE OPPDRAG

Samtidig åpnet også ny barnehage på tidligere Årø skole,
og svømmehallen fremsto i ”ny drakt”. Tilbygg på Sannidal ungdomsskole med blant annet nye arbeidsplasser
til lærerne ble tatt i bruk før jul. Også nytt gulv i ny del
av idrettshallen ble ferdig på samme tid. Boligtomter i to

nye byggefelt på Sjådammen og på Stabbestad ble i året
som gikk lagt ut for salg. Ni tomter er allerede solgt. NAV
ﬂyttet inn i nye kontorlokaler i høst, og ny leieavtale for
60 kontorplasser på Tangen ble inngått.

SAMARBEID EN VIKTIG DEL

Samarbeidet med brukerne i kommunale bygg er en
viktig del av det daglige arbeidet i Enhet for eiendom.
Planlegging av utvikling, drift og vedlikehold gjennomføres i tett samarbeid med brukerne. Planlegging av ny
barnehage på Stabbestad, nye lokaler for læringssenteret
og ny avlastningsbolig er allerede satt i gang. Kommunens avtale om utbygging i Kirkebukta forvaltes av Enhet for eiendom. Dermed er enhetens resultatmål godt
ivaretatt.

UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming og valg av miljøvennlige og energiøkonomiske løsninger i kommunale bygg står høyt på
ønskelisten i Enhet for eiendom og er i tråd med kommunestyrets vedtak. Dessverre krever miljøvennlige og
energiøkonomiske løsninger ofte høye investeringskostnader ved nybygg og ombygging. De lar seg derfor ikke
alltid realisere sammen med brukernes ønsker og behov
og innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Dette
er vi stolte av:
”Ansatte i Enhet for
eiendom er stolte av
kommunens nye
skolebygg ”

”Ny” svømmehall. Driftsoperatørene Ove Brede og Konrad Andersen er fornøyd med utbedringene.
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Dette
har vi fått til:
”Bygging av ny skole på
Helle og rehabilitering av
Kragerø barne- og ungdomsskole innenfor vedtatte økonomiske rammer
og fremdriftsplan ”

ENHETENS MANGE OPPGAVER
Enhet for eiendom skal sørge for
en effektiv og profesjonell
eiendomsforvaltning av
kommunens mange
Utfordringer
eiendommer og omi 2010
fatter forvaltning,
Krav til effektivisering
drift, vedlikehold
av kommunens tjenester
og utvikling.
og lite ressurser i Enhet
Utbyggingsavfor eiendom gjør det svært
taler og leieavutfordrende å gjennomføre
taler er også
alle pålagte arbeidsoppgaen del av vårt
ver og samtidig etterkomarbeidsomme økte krav fra brukerne
råde. I tillegg
og offentlige myndigheter.
er
enheten anEnhet for eiendom vil i
svarlig
for den
tiden fremover ha fokus
daglige
driften
på daglig drift og løsninger
av kommunens
som ivaretar kravene
svømmehall
og
fra offentlige
idrettshall.
myndigheter.

Også ”ny”. Årø barnehage ble også åpnet i 2009.
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FØRST I NORGE!

Det organiserte og forebyggende samarbeidet mellom Kragerø kommune og det lokale
politiet, kalt ”samordning
av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak(SLT)”, gir nå
resultater. Kommunens SLTkoordinator bidro, i samarbeid
med det lokale fengselet, til
etablering av adferdsreguleringskurset - også kalt sinnemestringskurs - i forhold til risikoutsatte barn
og unge, med stor suksess. Kommunen var
først ut i Norge, og opplegget er nå etterspurt av andre
kommuner.

ENHET
FOR
HELSE OG
REHABILITERING

HVORFOR FOLKEHELSEARBEID?

Utfordringene i forhold til livsstilssykdommer er
mange og sammensatte. Forebyggende arbeid blir
derfor viktig i tiden fremover, og folkehelsekoordinator og folkehelseråd blir krumtapper i dette arbeidet.
Folkehelsekoordinator bidro bl.a med etablering av oppstart av idrettsskole for barn 5-9 år. I tillegg satte hun i
gang skrittellerkampanje i samarbeid med bedriftshelsetjenesten der Meny i sentrum vant. Målet er at folkehelsearbeidet på ulike måter skal bidre til å forbedre helsa
til Kragerøs befolkning.

Det knytter seg store samfunnsmessige utgifter til
livsstilsrelaterte sykdommer. Kostnadene omfatter bl.a
direkte utgifter til helsetjeneste, men også kostnader i
forbindelse med sykefravær, trygdeutgifter og velferdstap.
Folkehelsearbeidet forutsetter et samarbeid med representanter fra kultur, skole, psykiatri, SLT-koordinator,
helsesøster, politikere og folkehelsekoordinator.

SVINEINFLUENSA ”I BOKS”

Helsestasjonen gjorde en formidabel innsats i forbindelse med inﬂuensavaksineringen i høst.
Hundrevis av vaksiner ble delt ut til legekontorene, og
helsestasjonen var i tillegg arena for massevaksineringen. Samtidig ble informasjonsplikten overfor publikum
ivaretatt på en god måte.

VARIERTE OPPGAVER I
ENHETEN!
Enheten administrerer et vidt spekter av tjenester,
hvor det rehabiliterende og forebyggende perspektivet skal være i fokus. Målsettingene i virksomhetsplanen for 2009 ble i hovedsak nådd.
Vi nevner fysioterapi, legetjenester, legevakt, fengselshelsetjenesten, privatavlastning og støttekontakttjenester, spesialpedagogiske tjenester til funksjonshemmede og aktivisering av funksjonshemmede
(KVOA), helsestasjonen, barnevern, miljørettet helsevern, koordinerende team med ansvar for bl.a
vedtak og oppfølging av arbeidet med individuelle
planer, koordinering av kriminalforebyggende
arbeid (SLT), folkehelsearbeid – med bl.a deltakelse
i folkehelseprogrammet, tilrettelegging av arbeid
innen psykisk helse og psykososial støttegruppe.
Medikamentutdeling til personer som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble etablert
som fast ordning i kommunal regi.
Det ble utarbeidet nytt internkontrollsystem for
samhandling omkring utsatte barn og unge. Et
forprosjekt for etablering av et lavterskeltilbud
innen forebyggende arbeid og rehabilitering på
områdene psykisk helse, rus og familierelaterte
problemer ble også satt i gang.

SAMARBEID MED ANDRE

Enheten har interkommunalt samarbeid på følgende områder:
> Felles legevaktstjeneste med Drangedal. Kragerø
er vertskommune.
> Felles kommuneoverlege/smittevernlege med
Bamble og Drangedal. Kragerø er vertskommune.
> Miljørettet helsevern med Porsgrunn som vertskommune.
Vi samarbeidet også med andre enheter om å lage

26

KRAGERØ KOMMUNE

Årsmelding 2009

KRAGERØ KOMMUNE

Årsmelding 2009

27

Trim. Trim for alle er resepten for god folkehelse.

en strategiplan for barns og unges oppvekstmiljø med
vekt på sosial kompetanse, språk og helse i aldersgruppen 0 – 16 år. Planen er politisk vedtatt.

FLERE FORELDRE TAR KONTAKT

Barnevernet har opplevd at foreldre i større grad selv
kommer for å be om hjelp. Dette kan være et tegn på at
folks holdninger og oppfatninger omkring barnevernets
arbeid er i endring. Honnør til de ansatte som i et så vanskelig arbeid klarer å opparbeide tillit i befolkningen.

VI SER MOT 2010

Utfordringene i 2010 retter seg i hovedsak mot endring
i organiseringen av tjenestetilbudene slik at de fremstår
som mer samlet og bedre koordinert. Videre blir det
viktig å arbeide videre for å fremme det forebyggende
arbeidet ytterligere.
”Vi vil forebygge mer i dag for å reparere mindre i morgen!”

LAVTERSKELTILBUD

Målet om omorganisering innen forebyggende arbeid
og rehabilitering innen psykisk helse, rus og familierela-
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terte problemer (LHR) er ikke nådd i 2009. Et forprosjekt
ble gjennomført på høsten, og arbeidet videreføres og
avsluttes i 2010.

Aktivitetstall
> 100 nye gravide – Vi gratulerer !
> 102 personer har vedtak om støttekontakt
> 34 familier/enslige mottar privatavlastning
> 24 barn/unge og 78 voksne har vedtak om
individuell plan
> Barnevernet har mottatt 99 bekymringsmeldinger.
23 barn er under omsorg i fosterhjem for ungdom,
og åtte barn i familiehjem/institusjon
> Psykososial støttegruppe har vært aktivert to
ganger i løpet av året
> Legemiddelassistert rehablitering (LAR)
ivaretas av legevakta og sørger for utlevering av
medikamenter til 25 LAR-pasienter

ENHET
FOR
KULTUR

MUNCH-JUBILEET
HØSTET BEGEISTRING – OGSÅ
UTENFOR KOMMUNEGRENSEN

de tekst på norsk og engelsk ute i byen og naturen hvor
Munch malte, i samarbeid med historielaget
> vandringer med guide i kunstnerens fotspor
> tre ulike utstillinger med tema ”Munch og Kragerø”
> foredrag med ulike kunsthistorikere om Edvard Munch
og Kragerø
> konsertforedrag om Munch med Ketil Bjørnstad på

Munch-jubileet 2009 var et
stort kulturløft for Kragerø og
har vært en av de mest synlige kulturelle begivenhetene på
mange år.

Munch og Kragerø er blitt knyttet sammen
på en ny og sterkere måte i folks bevissthet – både innad
i kommunen og utenfor Kragerøs grenser. Jubileet har
fått stor oppmerksomhet og høstet begeistring både
hos hyttegjester og fastboende, samt fått både regional
og nasjonal presse og høstet anerkjennelse i Munchmiljøet. Dette har ført til at Kragerø nå er en proﬁlert
Munch-kommune med alt det innebærer av muligheter
framover mot det nasjonale Munch-året i 2013.

NOEN AV DE MANGE TILTAKENE:
> forskning og formidling av Munchs Kragerø-periode
gjennom ulike typer foredrag og egen bokutgivelse;
”Soloppgang i Kragerø” av Hans Martin Frydenberg
Flaatten
> levendegjøring av Munchs liv i Kragerø gjennom teatervandringer på Skrubben
> nyskrevet ballett av Heidi Brandenbergers ballettskole
på Gunnarsholmen
> skilting med Munchs Kragerø-motiver med forklaren-

Konsertforedrag på bybrua med Ketil Bjørnstad. Dette
var kommunens gave til innbyggerne og sommergjester i
forbindelse med Munchjubileet.
bybrua i midtsommernatten
> månedlig Munch-kalender i lokalavisa der vi i samarbeid med kunsthistoriker Hans Martin Frydenberg
Flaatten og skolene har presentert et Munch-bilde fra
Kragerø som representerer årstiden med kommentarer
fra skolebarn samt kunsthistoriske opplysninger fra
Flaatten
> egen Munch-avis i samarbeid med KV som kom ut like
før jubileet åpnet ofﬁsielt i mai

”Edvard
Munch kom
tilbake til
Kragerø 100 år
etter!”
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ENDELIG KUNSTSKOLE?

Etter et langt forarbeid frem til januar 2009, ble
søknaden om etablering av Kragerø kunstskole utarbeidet og sendt til behandling i Utdanningsdirektoratet
våren 2009.
Kragerø kommune gikk inn som hovedaksjonær og eier
av selskapet. Et styre i selskapet ble etablert med representanter fra ulike organisasjoner i kommunen og fylket.

AKTIVT UNGDOMSRÅD

Etter en noe laber aktivitet i 2008 har ungdomsrådet
igjen blitt etablert med nye medlemmer og har gjennomgått kursing.
Rådet har i 2009 holdt et høyt aktivitetsnivå, de har
arrangert konsert og klubbutvalget har stått for ﬂere arrangementer på fritidsklubbene. Kulturutvalget har bla.
dannet en revygruppe.
Kragerø ungdomsråd har i 2009 avholdt ti møter og
deltatt på en rekke kommunestyremøter. Rådets talerett
har vært benyttet i ﬂere saker som har angått barn og
unge. Ungdomsrådet er representert i SLTs arbeidsgruppe, Fairtradeutvalget og i Kulturhusgruppen.

INTERNASJONAL DELTAKELSE

Kragerø er ledende i kystkultursamarbeidet og den
internasjonale satsing i fylket og er partner i KASKprosjektet ”IKON-Kulturmiljøer”

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt, med 47 danske, norske og svenske partnere, som gjennom grenseoverskridende samarbeid skal styrke regionens besøksnæring.
Det overordnede mål for prosjektet og alle aktivitetene
er å skape sesongforlengelse, noe som skal bidra til å
styrke transportnæring, reiseliv og handel i kommunen.
Kragerø kommune – kultur og næring - inngår som en
koordinator av aktiviteter i samarbeid med en rekke
”grassrotorganisasjoner” som kan være med å etablere
aktivitetene og videreutvikle disse i et samarbeid.

DELTAKELSE I
INTERREGPROSJEKTET
”COAST ALIVE”
Kragerø kommune er som eneste kommune partner i
”Coast Alive”. Prosjektet består av 12 partnere, hvor av
de 11 andre partnerne er på fylkeskommunalt nivå. Det
har hele tiden vært intensjonen at kystkulturtiltakene
kommunen ønsker å gjennomføre, skal kunne overføres
internasjonalt. I prosjektet ”Coast Alive” er folkehelse et
sentralt tema, og vårt bidrag er satsingen på ulike kystkulturtiltak sett i et folkehelseperspektiv.
Kragerø kommune har i 2009 opprettet et forum bestående av frivillige organisasjoner, som ønsker å være
deltakende i dette internasjonale nettverket.
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BO PÅ EN KYSTLEDHYTTE?

Kragerø kommune har forberedt utvidelse av sitt
kystledtilbud med en hytte til, Speiderhytta på
Lille Kirkeholmen, slik at for sommeren 2010 vil
to kystledhytter i Kragerøskjærgården være i drift.
Deccahuset på Jomfruland har siden 2007 vært i bruk i
som kystledhytte, driftet av Kragerø kystlag. De frivillige
organisasjonene er viktige samarbeidspartnere i
gjennomføringen av ulike kystkulturtiltak.

KULTURMINNEÅRET 2009

Etableringen av turløypa ”Fra istid til istid” som en
pilotløype på nasjonalt nivå og tilbakeføringen av ferja
”Kragerø” som nasjonalt kulturminne i regi av Riksantikvaren, er eksempler på arrangementer som Enhet for
kultur var delaktig i gjennomføringen av.

LEKSEHJELP PÅ LILLE STOPP’N

Tilbudet ”Etter skoletid” er et populært tilbud og er daglig besøkt av 20 – 40 ungdommer i alderen 12 – 15 år.
Viktige faktorer for tilbudet er muligheten for leksehjelp,
voksen kontakt, ulike aktiviteter og servering av mat.
Besøkstallene ved Lille Stopp´n har tatt seg opp, noe som
kan tilskrives ”Etter skoletid” tilbudet.

STADIG ØKENDE BESØK PÅ
BIBLIOTEKET
Kragerø bibliotek har åpent seks dager i uka og driver
Meierigalleriet med arrangementer og utstillinger
for alle innbyggerne i kommunen.
Biblioteket har igjen hatt et positivt år, med økning i
både antall utlån og besøkende. Økningen i utlån var på
hele 13,75 prosent i forhold til fjoråret, mens besøkende
kom opp i 76 086 (i 2008 hadde bibliotek besøk av
70 845), noe som tilsier en økning på 7,4 prosent. Biblioteket har fortsatt åpent på lørdager og likeledes har det
vært stor aktivitet med alt i alt 44 store og små arrangementer og utstillinger.
Med støtte fra Fritt ord arrangerte biblioteket ﬂere forfattertreff, blant annet med Danmarks største nålevende
forfatter Carsten Jensen, og med Knut Nærum, som sto
for publikumsrekord i antall besøkende til et arrange-
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Populære treff på Meierigalleriet. Fulle hus på bibliotekets arrangementer. Her er Knut Nærum i aksjon.
ment; 200 personer syntes det var verdt å høre ham!
Biblioteket arbeider mye overfor skolene, både i forbindelse med Verdens bokuke hvor alle kommunens 1.- 4.
klassinger er innom biblioteket i løpet av en og samme
uke. De ﬂeste skolene har hatt besøk fra biblioteket i
løpet av skoleåret, og det samarbeides om dataregistrering og oppbygging av skolebibliotek på skolene (pr
i dag Kalstad og Helle). I tillegg tilrettelegger og skaffer
bibliotekarene pensumlitteratur for stadig ﬂere fjernstudenter. I denne forbindelse er det et godti samarbeid
med Voksenopplæringssenteret.

KULTURSKOLEN MED KUNSTOG MUSIKKTERAPI
Tilbudet med tilpasset musikkopplæring gjennom kulturskolen er nå fast etablert.
Det er laget en 3 - årig styrkingsplan for å bedre tilbudet
i kulturskolen.
I denne planen inngår å utvide tilbudet for sang og gitar
for å korte ned ventelistene.
En ønsker også å sette i gang et teatertilbud. OASE-prosjektet i samarbeid med grunnskolen videreutvikles og
går fram til juni 2011. Antall barn i kulturskolen?

LITE SYKDOMSPRAT!

Aktivitetssenteret i Røde-Kors huset er svært godt
mottatt av kommunens seniorer. Det er mange aktive

ved bibliotek og kulturskole, feriekino, paintball, Gautefalltur, åpne fritidsklubber med eget ferieprogram, LAN,
sjakk, basketturnering, golf, håndball, dansekurs, åpen
svømmehall, skileik og aking.

KRAGERØ BIOGRAF:
HØYERE ENN
LANDSGJENNOMSNITTET!
Kragerø Biograf har opplevd et rekordår i besøk og
omsetning. 18.300 besøkende og en inntekt på 1,3 mill
kroner gir en økning på 17 prosent som faktisk er ca 10
prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Premiereﬁlmer i sommersesongen inﬂuerer i så måte. Kinoen brukes også svært mye til lokalteaterforestillinger, konserter
og lignende.
Det er spesielt hyggelig at ﬁre av de mest besøkte ﬁlmene er familieﬁlmer og at ﬁre er norske ﬁlmer.

UTFORDRINGER

brukere fra 55 år og oppover, og her ﬁnnes det ﬂere gode
tilbud tre dager i uken, mandag, tirsdag og onsdag fra
kl.10.00 til kl.14.30. Det er tilbud som trim med fysioterapeut to dager i uken, vever er tilgjengelig, dataopplæring, språkkurs, håndarbeidsgruppe en dag i uken,
bridgegruppe, stavgruppe, dansegruppe hver tirsdag,
turer, konsertbesøk, foredrag, diktlesing og mye annet
koselig. Masse godt humør og lite sykdomsprat gjør at
SENIOR`N blir et lite pusterom i hverdagen for mange.
Det at eldre og litt yngre kan være sammen og ha det
hyggelig er veldig positivt for alle. Det er 50 – 70 aktive
brukere hver uke, men det er fortsatt få menn som
benytter dette tilbudet, noe som blir en utfordring å få
rettet på i den permanente driften. F.eks ved litt trimopplegg, dataopplæring og slektsforskning via nettet
for å nevne noe.

Enhet for kultur har mange ulike utfordringer i forhold
til de forventninger som stilles fra brukerne, lag og
foreninger og publikum. Det skal mye god kreativitet
og samarbeid med ulike nettverk til for å få mest mulig
ut av kulturbudsjettet. Men også takket være tilførsel
av eksterne tilskudd kan tiltakene i Kunst- og kystkulturplanen gjennomføres. Særlig stor betydning får de
midler vi mottar gjennom deltakelse i internasjonale
prosjekter og fra fylkeskommunen.

En liten kafé sørger for deilig ferskt bakverk, og her
kan man sette seg ned og slå av en prat.
Dette tilbudet fra Kragerø kommune er gratis, bortsett fra enkelte kurstilbud som vil koste litt. Her har
man mulighet til å gå de dagene det passer og velge
de aktivitetene som man selv ønsker. Noen pensjonister reiser til utlandet de kaldeste månedene, og da
er det bare å komme tilbake når vårsola varmer.

FERIEAKTIVITETER FOR
BARN OG UNGDOM
Enheten samordner og organiserer ulike ferieaktiviteter for barn og ungdom i kommunen. Tilbudet
er allsidig i vinter- og høstferien og noe er også lagt til
sommeren. Det er museumsaktiviteter, spesielle tilbud
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Trim på Furubo.

ENHET
FOR
OMSORG

FRAVÆRSPROBLEMATIKKEN –
EN STOR UTFORDRING

Det ble innledet et prosjektsamarbeid med NAV, Arbeidslivssenteret, der åtte lagledere har hatt systematisk opplæring og veiledning i oppfølgning
av langtidssyke og med fokus på nærvær og arbeidsmiljø. Prosjektet sluttføres i juni 2010.
Dette prosjektet ble satt i gang som et tiltak fordi enheten gjennom en årrekke har slitt med et gjennomsnittlig høyt sykefravær i likhet med kommuner ﬂest. Det
har derfor vært viktig å fokusere på ansattes fysiske og
psykososiale arbeidsmiljø i tillegg til tett oppfølgning og
tilrettelegging for ansatte med helseplager.
Enheten har også deltatt i det enhetsovergripende arbeidet med å få frem planer og ideer om forebyggende
arbeid og rehabilitering innen psykisk helse, rus og familierelaterte problemer. Dette arbeidet videreføres i 2010.

UØNSKET DELTID – EN
UTFORDRING
Arbeidet med å redusere uønsket deltid opptar både
politikere, ansatte og ledere. Et partssammensatt utvalg
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la frem sin rapport for kommunestyret i juni 2009. Det
mest konkrete som kom ut av behandlingen var vedtak
om etablering av et system (database) for kartlegging og
vedlikehold av ansattes ønsker om utvidelse av stilling,
og som bl.a. forutsetter ansattes eget ansvar for å melde
sine behov/ønsker. Databasen vil bli brukt aktivt ved alle
ledige stillinger og innebærer at allerede fast ansatte skal
få tilbud om utvidelse av stilling før stillingen utlyses.
Videre ble det besluttet å gjennomføre en ny kartlegging
høsten 2009. En skuffende svarprosent på 53 prosent
viste at 73 prosent ønsket utvidelse av stilling men
bare under den forutsetning at det skjer på nåværende
arbeidssted. Det kom også fram at ansatte i liten grad
ønsker å arbeide turnus oftere enn hver tredje helg.
Arbeidet i forhold til ”uønsket deltid” videreføres i 2010.
Det er langt fram. Det er et ønske at man i større grad
enn tidligere er villige til å drøfte alternative turnusløsninger med ansattes representanter. Se for øvrig tabell
over deltid/heltidsstillinger under Enhet for stab og
støtte.

OMSORGSPLAN PÅ HØRING

Planutkastet ble sendt ut på høring i desember 2009.
Omsorgsplanen beskriver hvilke tjenestemessige utfordringer kommunen står overfor både for yngre og eldre
bl.a. som følge av den demograﬁske utviklingen, og den
forsøker å peke på en del strategier og tiltak som må til
for å møte disse. Dette var et enhetsovergripende arbeid
og ikke et rent ”eldreanliggende”.

En hovedmålsetting for 2009 med å få ferdig et forslag
til ”Omsorgsplan 2020” er dermed realisert. Den politiske behandlingen av planen skjer våren 2010.

MANGE GJØREMÅL!

Enheten gjennomfører et bredt spekter av tjenester, fra
hjemmehjelp og miljøtjenester, hjemmesykepleie og
drift av heldøgns boliger for eldre og funksjonshemmede (158), til sykehjemsdrift (45 plasser), avlastningstjenester for unge og eldre, omsorgslønn, brukerstyrt
personlig assistanse (BPA), psykisk helsetjeneste, dagtilbud, trygghetsalarmer, tekniske hjelpemidler og ulike
støttetiltak.
Disse tjenestene legger beslag på ca. 1/3 av kommunens
samlede ressurser og involverer nærmere 400 personer,
både fast ansatte og vikarer.

KREVENDE

Omsorgstjenestene er antageligvis den mest krevende av
alle enheter å styre, uansett hva vi sammenlikner med.
Hvert minutt, 24 timer i døgnet, 365 dager i året, hverdager, helg og høytider skal mennesker hjelpes. Skiftende
behov og uforutsigbarhet er vanlig. Ansatte må forholde
seg til det meste; fra sjøsprøyt i Jomfrulandsrenna og elg
på veien i Kjølebrønn, til nye brukere med omfattende
og til dels komplekse behov, og til arbeid med dokumentasjon, kvalitetssikring og HMS.

Minnerike
opplevelser
Ansatte er
initiativrike og
organiserer/tilrettelegger for en
rekke arrangementer
for beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
Fra cruise med Kragerø
Fjordbåtselskap, lønsj på
spa-hotellet, til handleturer på Volumsenteret.
Trofaste bidragsytere til
gode opplevelser er
kommunens kor, lag,
menigheter og foreninger. Røde Kors
besøkstjeneste er
av uvurderlig
betydning.

Mye er gjennomført
> 620 brukere mottok tjenester på regelmessig
basis.
> Våre serviceteknikere (tidligere amb. vaktmestre)
og hjelpemiddelformidlere(fagkonsulenter)
utførte
• 2200 formidlinger
• utplasserte 40 trygghetsalarmer (antall 189)
• kjørte 42 000 km.
> Hjemmesykepleien, nattpatruljen og
hjemmehjelpstjenesten utførte
• ca 143000 besøk
• samlet kjørelengde 24 300 km
• Det ble gjennomført ca. 1000 turer med taxibåt
og ferge i skjærgården
> Våre to saksbehandlere/fagkonsulentene
behandlet 484 søknader og revurderinger av
vedtak på ulike tjenester, 96 av disse var nye og vi
hadde åtte klagesaker.
> Tiltaksteamet behandlet 162 søknader om tildeling
av sykehjemsplass (permanent, korttidsopphold
og avlastning), omsorgs- eller trygdebolig. Det ble
gitt 28 avslag.

TILDELING AV PLASSER MM

> 31 personer ﬁkk permanent sykehjemsplass, to av
disse takket nei
> 14 personer ﬁkk korttidsopphold i sykehjem
> 31 personer ﬁkk avlastningsopphold i sykehjem
> 32 personer ﬁkk tildelt plass i bokollektiv eller
omsorgsbolig (11 av disse takket nei)
> ﬁre personer ﬁkk trygdebolig
> tre brukere hadde personlige assistenter
> 19 pårørende mottok omsorgslønn

VENTELISTER

Pr. 31.12.09
> ventet ﬁre personer på sykehjemsplass,
> 34 på omsorgsbolig/bokollektiv (herav tre ektepar)
> ﬁre unge funksjonshemmede på omsorgsbolig,
> ni på trygdebolig og
> to stod på venteliste til korttidsopphold i
sykehjem.
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VI
TRANSPORTERER
RULLESTOLER

Kragerø

MAXI TAXI
Ut på tur?
Ring og avtal pris!
Våre dyktige sjåfører kjører
deg hvor som helst og når
som helst!

VI HAR !
KE
KARAO

n

90 90 40 32

Vi takker Kragerø kommune
for et godt samarbeid

Mobil 917 28 101 • E-post: toennesloechstoeer@c2i.net
Mobil 92 26 32 90 • E-post: mredwardsen@c2i.net

• Alminnelig praksis •
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING
Tlf. 35 98 07 00 - Faks 35 98 11 83. Adr.: Rådhusg. 3, Pb. 171, 3791 Kragerø

Storg. 17, 3770 Kragerø • Tlf. 35 98 24 75

Bilvask med og uten
børster • Kragerøs nyeste
vaskemaskin – også med
polerende vaskeprogram
Oljeskift • Bilpleie • Dekk
Bilbatterier • Kioskvarer
og pølser • Bilberging

STOR FAGKUNNSKAP
OG LANG ERFARING
AVIS BILUTLEIE

BRØDR. WIIGS
BENSINSTASJON A/S
Kragerøvn 2 • Tlf. 35 98 12 96
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Den eneste bensinstasjonen
i Kragerø sentrum - like ved
Kragerø Biograf.
Det er vi som leverer drivstoff,
fyringsolje, parafin, diesel og
smøreolje fra Esso Energi til
kommunale bygg og kjøretøy.

ENHET
FOR
SKOLE

2009 – DET STORE
UTBYGGINGSÅRET!

Deler av to røde sløyfebånd
henger på veggen på skolekontoret og minner om
årets to største begivenheter: Åpningene av nybygde
Helle skole og den totalrenoverte Kragerø barne- og ungdomsskole.
Helle skole ligger i naturskjønne
omgivelser med et fantastisk uteområde
som utfordrer ungene til aktiv læring ute i naturen. Inne
er det også læring som står i fokus. På denne læringsarenaen skal det drives fremtidsrettet skole i mange tiår.
Her ﬁnnes leseterrasser, læringstrapper, lesehuler, amﬁ
og MI-tek, smartboarder, projektorer og små og store
klasserom. Lukta av våt svamp og kritt er vekk og minnes
bare av årgangslærerne.

ENESTE KOMBINERTE
BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I
KOMMUNEN
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Alt er gjort om til lyse, luftige klasserom for elevene på
ungdomstrinnet, hvor utsikten over skjærgården fortsatt
er like spektakulær. Skolekjøkkenet – eller lokalitetene
til faget mat og helse - er innredet til et usedvanlig ﬂott
og trivelig rom på loftet med bjelker og skråtak. I tillegg
er to amﬁer lagt inn. De yngste elevene har barnevennlige lokaler med store, gode garderober og fellesarealer.
En praktisk SFO med uteområdet rett utenfor er også til
stor glede for ungene og de voksne.
Skolesjefen vil benytte anledningen til å takke alle som
har bidratt i byggeprosessen. En ekstra takk til tålmodige
ansatte og elever som har levd oppi byggeprosessen..
Med to slike praktbygg og med oppussingen som har
foregått på de andre skolene (kommunen er ikke helt i
mål overalt), bør alt ligge til rette for kommunens visjon:
Trivsel og vekst.

KRAGERØSKOLENE MÅLES

Ut i fra kommunens visjon er enheten meget fornøyd
med resultatene fra Elevundersøkelsen, som viser høy
trivsel og lite mobbing.
Interessant er det at elevene også har sagt klart i fra om
at skolene kan bli bedre på vurdering.
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Lære matematikk med kroppen!

Høsttur.

Vaskebrett. Elever fra 9. klasse på Sannidal ungdomsskole
demonstrerte vasking i gamle dager.
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Kreativ matematikk. Elever på Levangsheia skole lager
elevbedrift av geometri og glass. Kristoffer er kry av glassfatet sitt.

Munchvandring. Elever fra Kalstad skole spiller og dramatiserer musikken Richard Strauss komponerte etterat han ble
inspirert av Munchs aulamalerier.

De nasjonale prøvene viser at en økning i resultatene på
ti prosent ikke ble oppnådd. Det er ﬁn fremgang på 5.
trinn, men 8. trinn har en lengre vei å gå.

KARAKTERER

Standpunkt- og eksamenskarakterer bekrefter resultatene
på Nasjonale prøver på 8. trinn. Resultatene i engelsk gir
grunn for bekymring, vi er under snittet både for Telemark og landet forøvrig. Det gledelige er gode resultater i
muntlige fag - her utmerker kragerøelevene seg! Se mer i
rapporten på nett på kommunens hjemmeside.

DATAUTSTYR OG
DATAKOMPETANSE
I 2009 fortsatte Kragerø kommunes satsing på data i skolen etter et opphold på et par år. Det er bevilget en million
i året til innkjøp av elevmaskiner og digitalt klasseromsutstyr over ﬁre år. Flere skoler har nå tatt i bruk sine første
interaktive tavler og fått oppgradert dataparken sin.
Lærerne har økt sin kompetanse i bruk av de elektroniske
tavlene og begynt på innføringen av Fronter, en digital
læringsplattform som gjør det enklere å kommunisere
med elever, og etter hvert foreldre, på nett. Elevmaskiner
er fortsatt for få i forhold til målsettingen om digitale
ferdigheter og gjennomføring av nasjonale prøver og
eksamen på nett.

HVORFOR HAR ENHETEN
UNDERSKUDD?
Enheten hadde et underskudd på 1,9 millioner i 2009.
Dette skyldes i hovedsak øte utgifter til spesialundervis-

ning. Disse tiltakene er ofte krevende og kostbare og øker
i omfang. I forbindelse med utbyggingene av skolene kom
det opp ulike driftsutgifter underveis som ikke var innberegnet i skolenes budsjett. Enheten har også hatt noe økt
sykefravær som har gått ut over vikarbudsjettene.

MANGE OPPGAVER

Enhet for skole administrerer åtte skoler, seks skolefritidsordninger, Kragerø maritime leirskole, pedagogisk
psykologisk tjeneste og et ambulerende spesialpedagogisk team.

OPP OG FRAM?
UTFORDRINGER I 2010
De tre enhetene helse- og rehabilitering, barnehage og
skole har utarbeidet en plan for helhetlig strategi med en
rekke tiltak for barns læring og utvikling i aldersgruppen
0 – 16 år. Det har i 2009 blitt jobbet kontinuerlig med
tiltakene – det vil også bli gjort i 2010.
Enheten ønsker å ha fokus på god mottaking av minoritetsspråklige barn som betyr større satsing når barna
nylig er kommet til Norge.
Kragerøskolene skal jobbe aktivt med temaet vurdering i
2010 og 2011/12. Målet med et slikt vurderingsprosjekt er
kunnskapen om at bedre tilbakemeldinger til elever gir
bedre resultater for dem.
Kompetansen til lærere og skoleadministrasjonen skal
økes ved ulike utdanningsprogrammer igangsatt av staten. Norsk, matematikk og engelsk er prioriterte områder
for lærerne, master i skoleledelse for rektorer/inspektører.
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NAV –
ENHET FOR
SOSIALE
TJENESTER

KAMPEN MOT
FATTIGDOM

Kvaliﬁseringsprogrammet
er et hovedvirkemiddel i
regjeringens innsats mot fattigdom. NAV Kragerø hadde
12 stk i programmet ved utgangen av 2009. Målgruppa
er langtidssosialhjelpsmottakere eller de som står i fare
for å bli sosialhjelpsmottakere
og som ikke kan dra nytte av andre
ordninger. De skal få en tett individuell
oppfølging, opplæringsaktiviteter og arbeidsrettede aktiviteter.
Økonomisk sosialhjelp er ment som en kortvarig ytelse i
en vanskelig situasjon, men i praksis er det altfor mange
som har hatt denne ytelsen som sin hovedinntektskilde
over lengre tid.

Kvaliﬁseringsprogrammet er et av virkemidlene for å
redusere antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp over lengre tid og bidra til at ﬂere kommer i arbeid.

UNGE I RISIKOSONEN

Unge i aldersgruppen 18-25 år, dropouts, sosialhjelpsmottakere, arbeidsledige og andre mottakere av statlige ytelser, er et av NAVs satsingsområder med mål om
at ingen i aldersgruppen 18 til 25 år skal være passive
stønads-/sosialhjelpsmottakere uten tilbud. Målet er å
få til en samordnet oppfølging av disse brukerne med
utgangspunkt i NAVs totale tjenestetilbud. Vi ønsker
ungdom ut i aktive tiltak som alternativ til sosialhjelp
eller statlige stønader.
Viktige samarbeidspartnere i denne sammenheng er
næringslivet (tiltaksplasser), videregående skole, opp-

HVA DRIVER NAV MED?

NAV kontoret skal arbeide for å oppnå at ﬂere
kommer i arbeid og aktivitet, og at færre havner på
stønad. Et inkluderende arbeidsliv er en prioritert
oppgave. Vi hjelper virksomheter med ledige jobber
slik at de får dekket sitt behov for arbeidskraft og
at personer med nedsatt arbeidsevne får en aktiv
hverdag. Det er viktig for oss å bidra til et økonomisk
og sosialt bærekraftig pensjonssystem, å bedre
levekårene for de vanskeligst stilte, å gi tjenester og
oppfølging tilpasset brukernes behov og sørge for
rett stønad til rett tid.

HVA HAR SOSIALTJENESTEN
ANSVAR FOR?
Sosialtjenesten har ansvar for å gi råd og
veiledning, forebygge sosiale problemer, sørge
for økonomisk sosialhjelp, gi gjeldsrådgivning,
følge opp rusmiddelavhengige og gjennomføre
Kvaliﬁseringsprogrammet (nytt fra 28.08.09).

ORGANISERING

Enheten er organisert som en del av NAV-kontoret i
Kragerø kommune. NAV-kontoret er et partnerskap
mellom stat og kommune med fordelingsnøkkel 30,3
prosent kommune og 69,7 prosent stat.

følgingstjenesten, Vestmar opplæringskontor, GREP,
Delecto, Voksenopplæringssenteret og andre enheter i
kommunen.
Det er etablert et helt nytt statlig tiltak i Vestmar (Metodeutviklingsprosjektet) for unge i aldersgruppen 18-25 år
med tilholdssted i tidligere Toppen Bruks lokaler i Sannidal. Tiltaket gjennomføres i regi av NAV og GREP. Dette
er et lavterskeltilbud hvor målet er aktive tiltak (skole/
arbeid). Den første gruppen på 12 deltakere startet opp
14.09.09.

PRIVATE RUSOMSORGSPLASSER
FORTSATT AKTUELT
Rusbehandlingsplasser i regi av sykehusforetakene er
fortsatt en utfordring ift lang ventetid – opptil et halvt
år. Behovet for kjøp av private omsorgsplasser er derfor
fremdeles aktuelt. I visse sammenhenger vil det ikke
være forsvarlig å la bruker vente i et halvt år. I tillegg er
det ikke alle brukere som proﬁterer på et behandlingsopplegg i regi av sykehusforetakene.

GJELDSSAKER

NAV gir råd og veiledning i et økende antall kompliserte
gjeldssaker.
Gjeldsrådgivning håndteres i dag av den enkelte saksbehandler. I de store og tunge gjeldsrådgivningssakene
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kjøper NAV tjenestene fra et konsulentﬁrma. Vi vil framover vurdere hvordan denne tjenesten skal organiseres
i NAV kontoret; kompetanse som skal besittes av den
enkelte sosialkurator eller en spesialfunksjon i NAVkontoret sett ift kjøp av denne tjenesten.

OPPFØLGING VED UTSKRIVING
FRA FENGSEL
Vi har igangsatt et lokalt samarbeid/samarbeidsavtale
med Kragerø Fengsel og Kriminalomsorg i frihet. NAV/
sosialtjenesten omfattes av samarbeidsavtalen mellom
DPS Porsgrunn/Vestmar og Kragerø kommune.
Samarbeidet mellom kriminalomsorgen og NAV er forankret i den sentrale samarbeidsavtalen.
Alle brukere som har koordinator gjennomgås årlig av
Koordinerende team for å sikre at alle som har krav på
det får tilbud om individuell plan.
Å sikre sosialfaglig god oppfølging ved utskriving fra
fengsel eller spesialtjeneste var en av målsettingene for
2009. Vi er fornøyd med resultatet.

NAV-leder ble ansatt fra 01.01.09 og overtok ansvaret for
sosialtjenesten fra samme dato.
Sosialtjenesten ble samlokalisert med NAV i nytt bygg i
Kirkegt. 14 fra 28.08.09.
Alle mottakere av sosialhjelp, nye og eksisterende, kanaliseres nå til NAV kontoret sammen med tidligere brukere av aetat og trygdekontor, og ikke til Servicesenteret.
Sosialtjenesten har ikke lenger telefontid og tilgjengeligheten har økt betraktelig.
Samlokalisering på alle nivåer var et av våre mål for året,
og vi mener vi har lykkes godt med dette.

SAMMENSMELTING AV
KULTURER
2009 startet med at et årsverk fra Enhet for sosiale
tjenester ble overført til NAV stat og integrert i oppfølgingsteamet og veiledningssenteret. Dette var et ledd i
etableringen av NAV-kontor og felles kompetansebygging og arbeidsmetoder og var svært positivt og ga en
god tilnærming inn mot etableringen av NAV-kontoret.
Hospiteringsordningen som ble startet opp i 2007 ble
også videreført i 2009, og sosialtjenesten og NAV stat
hospiterte hos hverandre.
Felles kontormøter for sosialtjenesten og NAV-stat startet opp fra 01.01.09 som felles arena for informasjon
knyttet til etableringen av NAV-kontor og faglig kompetanseoverføring mellom sosialtjenesten
og NAV-stat. 2009 har vært preget
av stor grad av opplæring og
kompetanseoverføring. NAV
Dette er vi
Basis er en grunnopplæstolte av at vi
ring i regi av NAV-stat
fikk til i 2009!
(modulbasert ut fra
den enkeltes behov).
> Unge arbeidsledige/
Våren 2009 er det
sosialhjelpsmottakere
gjennomført fem
har fått et bedre og mer
dagers grunnoppsamordnet tjenestetillæring og høsten
bud gjennom NAV og
2009 tre dagers
bruken av statlige tilgrunnopplæring. I
tillegg er det gjentaksplasser
nomført
opplæring
> Kvalifiseringsprogramknyttet
til
Kvaliﬁsemet med 12 brukere i
ringsprogrammet og
programmet
andre interne kompe> Etablering av NAV
tanserettede tiltak. Det er
kontoret
også gjennomført opplæring i Velferd for NAV-stat.

Fylkesmannen klipper snora. Fylkesmann Kari Nordheim
Larsen og NAV-leder Beathe With under åpningen av NAVs
nye lokaler.

BETYDELIGE UTFORDRINGER I
2010
Måltallet for Kvaliﬁseringsprogrammet for 2010 er 21 stk,
noe som betyr en betydelig økning ift antallet i 2009.
Kvaliﬁseringsprogrammet skal forsterke innsatsen og gi
et kvalitativt bedre tilbud til målgruppen som i stor grad
vil være personer som i dag er avhengig av økonomisk
sosialhjelp over lengre tid. Utfordringen vil bli å kunne
tilby tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging
til denne brukergruppen slik det er forutsatt i programmet.
Miljøterapeut innenfor rusfeltet er ikke tatt med inn i
NAV-kontoret. Dette gir NAV og sosialtjenesten en ny og
viktig utfordring til å bidra til forebyggende rusarbeid
utover egen enhet som er samordnet og enhetsovergripende.
Ungdomsgruppa er voksende og vi står overfor stadig
nye utfordringer. Tidlig intervensjon og videreutvikling
av samarbeidet med ansvarlige instanser vil bli høyt
prioritert.
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VANN I FOKUS

Gjennom hele året har det vært
jobbet med hovedplan for
vann og avløp. Det har vært
benyttet eksterne konsulenter som har tatt for seg alt
fra vannbehandlingsanlegget på Grøtvann til siste ledd
ytterst i Skjærgården. Planen
blir ferdig våren 2010, og vil
bli et nyttig verktøy for videre
satsing.
Videre er det lagt vann- og avløpsledninger i området Rønningen, Rønningsbakken og Vadfoss slik at beboerne kan koble seg
til renseanlegg og vannverk. Dette vil utgjøre en stor
miljøgevinst i området.

ENHET
FOR
TEKNISK
DRIFT

Arbeidene i skjærgården går sin gang og har bidratt til at
Golfparkområdet nå har fått ringledning og større sikkerhet for vannforsyningen.
Enheten foretar også tilrettelegging av industritomter,
og er i full gang med å bygge veg, vann og avløp til et
nytt område på Kragerø Næringspark, Fikkjebakke.

BYGGEKLARE TOMTER

I løpet av 2009 har vi fått byggeklare tomter på Lindvikskollen og Stabbestad. Vedrørende boligtomtene på
Bråtøyskogen gjenstår det kun ﬁnpussing før tomtene
kan legges ut for salg.
Vi har startet prosjektering av boligfeltet Holt, etappe II,
og byggestart på feltet vil bli i august med salg av tomter
tidligst januar 2011.

Investering i ny brannbil. Godt fornøyde brannmannskaper!

TRAFIKKSIKKERHET

Arbeidet med fortauet til Helleskolen ble ferdig i god tid
før skolestart, og mindre tiltak i traﬁkksikkerhetsplanen
er utført. I tillegg har vi gjort noen tiltak ved avkjøringene til Måneliheia for å bedre forholdene til fotgjengerne.

NY BRANNBIL!

Alle er meget tilfredse med nyanskaffelsen.
Den nye liften kan gå 27 meter opp i været, og har en
rekkevidde på 18 meter radius. Dette er en stor og viktig
investering med tanke på beredskap ved en eventuell
bybrann, men er også et nyttig redskap ved pipebranner. Bilen er utstyrt med vanntank, slik at den også kan
benyttes som vanlig brannbil. Liften har vært ﬂittig
brukt i vinter for å ta ned store istapper fra bygårdene i
sentrum.

IKKE I MÅL

Foruten de oppfylte resultatmålene ovenfor hadde
enheten også som mål å få til et samarbeid med Drangedal kommune for å tilfredsstille kravene til Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap om dimensjoneringsforskriften – det vil si antall ansatte i forhold til
innbyggertallet. Kragerø oppfyller ikke kravet til ledelse
i forhold til innbyggertallet. Det er avtalt nye drøftinger
med Drangedal om samarbeid i 2010.

UTFORDRINGER FOR
2010 – UTOVER VEDTATTE
RESULTATMÅL
> Forberedende arbeid med Valberg/bru
> Utredning av Biørneveien (traﬁkksikkerhet og parkering)
> Sentrumstunnel.
> Nilsbukjærr – hvordan utnytte deponiet, lovlig og
økonomisk.
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AR MILJØET PÅ ALVOR!
ÅRETS MILJØKATASTROFE

MS ”Full City” forliste på Såsteinﬂaket utenfor Langesund natt til 31. juli.
Det var store skader på skroget, og det oppsto oljelekkasjer fra skipet som berørte blant annet Stråholmen,
Jomfruland og Portør som ble tilgriset av oljesøl.
Kommunen registrerte frivillige som ønsket å delta i
arbeidet med oppryddingen.
Oppryddingsarbeidet foregikk helt frem til slutten av
året og kommer til å fortsette våren 2010. Oppfølging
etter hendelsen blir evaluert og målsettingen er å bedre
beredskapen i fremtiden.

TO RESULTATMÅL ” I BOKS”:
KLIMA- OG ENERGIPLAN
VEDTATT I SEPTEMBER (1)

SAMARBEID OM FRILUFTSLIVSARBEID I REGIONEN (2)
Forslag om et samarbeid når det gjelder friluftslivsarbeid
i Grenland ble lagt frem for miljøkontaktene i de seks
Grenlandskommunene. Det ble laget et notat fra gruppen med en anbefaling om å opprette et interkommunalt Friluftsråd i Grenland. Rådmann i Kragerø forbereder en sak til behandling i Grenlandsrådet som skal opp i
et av de første møtene i 2010.

KLIMAKUTT GRENLAND

Klimakutt i Grenland er et samarbeidsprosjekt mellom
kommunene i Grenland, næringslivet, forskningsinstitusjoner, fylkeskommunen, fylkesmannen og miljøorganisasjoner. Mål for prosjektet er å øke bevisstheten
rundt klima- og energiarbeidet i Grenland, reduksjon av
klimagasser og en karbonnøytral industri og næring.

En tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe har arbeidet
med klima- og energiplanen. Gruppa inviterte næringslivet og ungdom til møter og involverte energiselskapene
til å komme med sine innspill. De la frem sitt planforslag
til høring i juni/juli. Det kom inn ﬁre innspill til planen
som ble innarbeidet i det endelige dokumentet før den
politiske behandlingen.
Endelig forslag til plan ble behandlet i ﬂere utvalg og
vedtatt i kommunestyret den 17.09.2009.

Det er laget en handlingsplan med konkrete tiltak.
Denne er behandlet i Grenlandsrådet og oversendt Grenlandskommunene til videre behandling og oppfølging.
Transport med ny jernbane mellom Larvik og Eidanger,
samordning av arealplanleggingen i kommunene, fangst
og lagring av CO2 er tiltak som er fremhevet i handlingsplanen.

Kragerø kommune har som målsetting å redusere klimagassutslipp med 25 % fra 2007 nivået innen 2020 og
redusere sitt energibruk i kommunale bygg med minimum ti %.

Betydning av møtene er nettverksbygging kommunene
imellom. På dagsorden i juni var tema om fremtidens
fjordbyer, fysisk tilrettelegging, boplikt eller bolyst,
kystsoneplaner og nye byggeforbudsbestemmelser i
100-metersbeltet.
Skjærgårdsnettverket sendte brev til Miljøverndepartementet angående ulovlighetsoppfølging og oppretting
av et fond til oppkjøp av attraktive strandeiendommer.

SKJÆRGÅRDSNETTVERKET

Befaring. Miljøvernminister Erik Solheim kom til Kragerø i forbindelse med oljekatastrofen. Her fra Stråholmen.

KRAGERØ KOMMUNE

Årsmelding 2009

45

FOREKOMST AV ÅLEGRESS

Alle 7. klassinger i Kragerø kommune har vært med på
ålegress-prosjektet, dvs. 120-140 elever hvert år siden
2007. Det er funnet viktige ålegressenger rundt Skåtøy
og frisk sukkertare på ﬂere plasser. Prosjektet er friskt
feltarbeid med dykkermaske og vannkikkert, året rundt,
så lenge det ikke er is på vannet. Tilbakemeldingen er
udelt gode fra elever, lærere og foreldre. Det lages også
detaljerte kart over marine naturtyper som kommunen
og andre kan benytte i sitt planarbeid, men det viktigste resultatet er at skolene har stor glede og nytte av å
benytte skjærgården som undervisningsarena.

FYLKESMANNEN FANT AVVIK

Fylkesmannen i Telemark gjennomførte en kommuneundersøkelse i forbindelse med kommunens myndighet
når det gjelder forsøpling og ulovlige stengsler i strandsonen tidlig i 2009. Avvik som Fylkesmannen påpekte
var bedre rutiner for både registrering av sjikanøse
stengsler og ulovlig forsøpling. Kommunen har fulgt
opp avvik ved å innføre bedre rutiner og registrere ulovligheter på egne skjemaer som alle etatene har tilgang
til.

EARTH HOUR

Kragerø slukket lyset i sentrum i en time på det verdensomspennende arrangementet Earth Hour i mars.
Dette ble markert med appell fra varaordfører, kulturelle
innslag og fakkeltog.

NOEN MILJØBEGIVENHETER
GJENNOM ÅRET
> Varaordfører plantet kommunens klimatre ved kirken i
Kragerø sentrum i juni (se bilde).
> Miljøprisen 2009 ble tildelt Naper Informasjonsindustri AS som har svanemerket trykkerivirksomheten sin.
> Kragerø er blitt ”fairtrade kommune” i september. 14
bedrifter er med i ordningen og tilbyr fairtrade kaffe/
te i matpausene til sine ansatte eller markedsfører
fairtrade produkter.
> Kragerøs første El-ladestasjoner ble åpnet i Byfjellet
parkering i desember.
> Klimakonferansen i København i desember. Tre ansatte
fra kommunen reiste til København for å få med seg
klimakonferansen på nært hold. Utenom seminarer
om bord på den norske båten Norröna, ble frokostseminar arrangert av baltiske studenter og besøk hos en
dansk familie som viste rundt i sitt nye, klimavennlige
hus.
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OPPGAVER I KØ FOR MILJØKONSULENTEN
Miljøkonsulenten hadde 2009 som sitt første hele år i en
nyopprettet stilling. Hovedfokus var å lage en klima- og
energiplan for kommunen, undersøke muligheten for et
friluftssamarbeid i Grenland, fremme marine bevaringsområder og bidra til en handlingsplan i forbindelse med
”Klimakutt i Grenland”. Miljøkonsulenten har tatt initiativet til å starte et samarbeidsforum for miljøkontaktene
i Grenland, som møtes regelmessig for utveksling av
erfaringer og samarbeid om oppgaver.

MANGE UTFORDRINGER I 2010

En av kommunens miljøutfordringer er å sette i verk tiltak vedtatt i klima- og energiplanen, bl.a. skal det settes
fokus på energiøkonomisering i kommunale bygg.
Videre vil kommunen bidra til en samordning av
friluftslivsarbeidet i Grenland. Handlingsplanen fra Klimakutt i Grenland skal gjennomføres i handlingsplaner
for kommunen. Naturmangfoldåret 2010 skal markeres
blant annet ved samarbeid med skolene.

ENHET FOR
VOKSENOPPLÆRING OG
FLYKTNINGE- NOMINERT
TIL IMDIS*
TJENESTE

BOSETTINGSPRIS!

I 2009 bosatte Kragerø kommune 35 ﬂyktninger, inkludert fem enslige mindreårige fra Afghanistan – og kommunen ble
nominert til IMDIs bosettingspris!
En av grunnene til at Kragerø ble nominert er våre gode
resultater som ligger over de nasjonale måltallene både
for introduksjonsprogrammet og språkprøvene. Det
betyr blant annet at over 65 prosent av våre ﬂyktninger

kommer i arbeid eller ordinær utdanning etter introduksjonsprogrammet.
*International Migration and Development Initiative

HØYSKOLESTUDIER I KRAGERØ

Enheten er også stolt over å ha startet et studiesenter
for høyskolestudier ved hjelp av videokonferanser.
Nå har Voksenopplæringssenteret tilbud om alt fra
grunnopplæring, videregående og høyskolestudier –
og resultatene for også de norske studentene er fremragende. Våre populære datakurs fortsetter, blant annet
for seniorer og kommunalt ansatte. Alle kommunens
ledere skal ha ﬁre moduler i Datakortet innen sommeren
2010. Aktivitetsnivået er høyt på Munch’n og det er så
trangt at hver dag starter med en kabal for å ﬁnne rom
for alle aktivitetene. Likevel er stemningen på topp. Her
trives studenter og ansatte!

FULLSTAPPET AV FOLK PÅ
INTERNASJONAL DAG
Som et ledd i enhetens mål i 2009 om å skape enda
bedre forståelse og forbindelser mellom innvandrere og
norske for å videreutvikle demokratiske og humanistiske
verdier på ﬂere arenaer i lokalsamfunnet, arrangerte
enheten Internasjonal Dag på Bedehuset i Løkka som var
fullstappet av folk. Også fritidsmessen for alle nye innﬂyttere til kommunen er blitt en god tradisjon. Internt
på Munch’n er vi opptatt av å ha gode diskusjoner og
reﬂeksjon over hvilke verdier vi skal hegne om.
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Dessuten hører turer i skog og mark, sommer som vinter, med til opplæringen på senteret. I tillegg til mosjon,
legger vi vekt på god veiledning om kosthold. Høsten
2009 har en gruppe analfabeter kombinert lese- og skriveopplæring med drift av kantinen på Munch’n. Hjemmebakte rundstykker og salat har vært populært.
Disse tiltakene bidro til å nå målet enheten hadde satt
seg i 2009 - om å bidra til bedre folkehelse.

FLYTTING TIL BARNESKOLEN

Kåret til nasjonal
læringshelt!
Et godt eksempel på introduksjonsprogrammet
sto Qorane Ali for. Han ble kåret til nasjonal
læringshelt i 2009 fordi han kvaliﬁserte seg til
sykepleierstudier på rekordtid.
Før han kom til Kragerø hadde ikke Qorane gått på
skole. I løpet av litt over tre år hadde han tatt grunnog videregående skole med strålende resultater. I dag
studerer han til sykepleier i Fredrikstad.

En stor takk!
FYSISK
En stor takk til alle
TRENING
som bidrar til vellykket
HVER UKE
integrering av innvanStudentene på
drere i Kragerø – til venMunch’n har fysisk
nekontakter, leksehjeltrening hver uke,
pere, arbeidsplasser og
enten svømming
samarbeidspartnere i
eller gym, og mange
av ﬂyktningene på indet offentlige og private.
troduksjonsprogramSammen er vi bevis på
met trener på Family.
at vi kan skape et
meningsfylt flerkulturelt
lokalsamfunn.
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En av utfordringene for enheten i 2010 er ﬂyttingen
av senteret til Feierheia. Hvordan skal vi få plass til
vår virksomhet i den gamle barneskolen?
Voksnes læring blir bare viktigere og viktigere i samfunnet vårt. Enheten vil stå på for å tilby kompetanseheving
på alle områder og for å bidra til at Kragerø blir en enda
bedre kommune å bo i.

AKTIVITET PÅ MUNCH’N

Høyskolestudier
Fagopplæring via videokonferanse (Bl.a. helsefag)
Studiekompetansekurs
Grunnskolekurs
Norsk og samfunnsfag for innvandrere
IKT-kurs til Datakortet
Datakurs for seniorer
Fengselsundervisning
Oppdragsundervisning for NAV, Jobbklubb
Flyktningtjeneste
Til sammen mellom 120 – 140 kursdeltakere på daglig
basis og ca 150 på IKT-kurs i løpet av året.
Det snakkes 25 ulike morsmål i tillegg til norsk!

RENOVASJON • CONTAINERUTLEIE

Tlf.: 35 98 22 50 • kragero@veolia.no

PORSGRUNNSVEIEN 304 • 3736 SKIEN
Telefon 35 91 35 00
www.rorleggern.no

KRAGERØ
SEPTIKSERVICE AS

p

er op
Vi spyl rør
tette

• Septiktømming • Høytrykksspyling • Rørinspeksjon/
Kamerakjøring av rør • Tømming av fettutskillere / Sandfangere.
Morten

Geir

Ta kontakt med oss: 909 50 878 • 99 25 66 27
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MS”FULL CITY”-HAVARIET
SNUDDE OPP NED PÅ
SKJÆRGÅRDSTJENESTEN!
Driftsåret 2009 framsto som
et normalår fram til 31. Juli.
Da gikk bulkskipet ”Full
City” på grunn ved Såstein
i Bamble.
Driften av skjærgårdsparken
ble langt på vei satt helt til
side til fordel for innsats knytta
til ovennevnte hendelse. Dette
har medført et etterslep som det
fortsatt arbeides med å hente inn.
For øvrig har den økonomiske situasjonen
vært bedre i skjærgårdstjenesten enn på mange år. Dette
skyldes økte rammer, men også besparelser og inntekter
i forbindelse med ”Full City” aksjonen.
MS”Full City”slapp ut bunkersolje i store mengder, og
skjærgårdstjenesten ble umiddelbart engasjert i arbeidet

SKJÆRGÅRDSTJENESTEN

med å kartlegge utslipp og påslag, og etter hvert utlegging av lenser og oppsamling av olje. Dette arbeidet har
vært en ny, men også svært lærerik erfaring. I de første
fjorten dagene etter grunnstøtingen ble det hovedsakelig drevet kartleggings- og saneringsarbeid i området mellom Fengesholmen og Ellingsvik (Aust-Agder
grense). Det ble brukt mannskaper fra skjærgårdstjenesten, teknisk etat, heimevernet og frivillige. I tillegg ble
det gjort mye godt arbeid av hytteeiere og fastboende i
området. Arbeidet var krevende med tanke på planlegging, koordinering og organisering, men svært lærerikt.
”Knubben” viste seg å være et svært godt egnet arbeidsredskap i dette området som har mange små øyer,
trange viker, smale sund og mange grunne partier.

FLINKERE MED AVFALL?

Mengden ilanddrevet avfall har sunket jevnt de siste
årene, noe som kan bero på vind- og strømforhold,
og at skipsfarten har blitt ﬂinkere til å håndtere eget
avfall.
Strandryddingen ble i år gjennomført med hjelp fra Sannidal, Kalstad og Skåtøy skoler. Ryddingen foregikk på
Jomfruland.
Dette er en meget populær og nyttig aktivitet for elevene. Morgendagens miljøbrukere tar ansvar for eget
nærmiljø, samtidig som de blir kjent i egen skjærgård.

SAMME TENDENS MED
RENOVASJONSAVFALLET?
Avfallsmengden viser i år en reduksjon på 18,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette kan også
henge sammen med en relativt dårlig sommer og
oljeutslipp fra ”Full City”.
Det ble innhentet i alt 2619 sekker fra områdene. Dette
tilsvarer omtrent 50 tonn. I tillegg henter skjærgårdstjenesten søppel på store og lille Kirkeholmen tilsvarende
15 tonn per år. Kragerø Skjærgårdstjeneste har også
bistått skjærgårdstjenesten i Porsgrunn/Bamble ved å
hente søppel på Vågøy (186 sekker – 3,5 tonn).
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Skjærgårdstjenesten har i inneværende sesong tatt ut
åtte mindre områder av renovasjonsordningen.
Denne endringen ble det gitt informasjon om til publikum, og det har ikke medført problemer i form av
tilgrising eller forsøpling. Renovasjonsordningen utgjør
en stor del av skjærgårdstjenestens oppgaver om sommeren og går ut over andre aktiviteter som eksempelvis
skjøtsel, vedlikehold, tilsyn med naturreservater og
informasjonsarbeid.
I noen områder er avfall fra omkringliggende hytter et
problem. Rivningsmaterialer, kasserte husholdningsapparater, oppussingsavfall, malingsspann etc. representerer mye ekstraarbeid. Dette i tilegg til spillolje, oljeﬁlter,
batterier, griller, campingstoler, partytelt o.l gjør at
skjærgårdstjenesten bruker relativt mye tid til sortering
og ekstra transport.

NY PARKERINGSPLASS PÅ
BERG OG BRYGGE PÅ VESTRE
STABBESTAD
Vinteren 2009 ble i hovedsak benyttet til opparbeiding av ny parkeringsplass på Berg og ferdigstillelse
av bryggeanlegg på Vestre Stabbestad.
Arbeidet på Berg medførte hogst og rydding på gamle
jordteiger, samt at et område langs sjøen ble åpnet opp.
Ytterligere skjøtsel og vedlikehold
Beiting med villsau foregår på Brattøy, Langøy, Gumøy
og Stråholmen. Transporten av sau foretas med Knubben. På Brattøy ble det satt ut 19 sauer. Beitesesongen i
år har vært noe kortere, og med økt tilsyn sammenlignet
med fjoråret. Det er ikke registrert tap av sau, noe som
sikrer fortsatt beiting i deler av skjærgårdsparken.
Flere tiltak som er gjennomført i 2009 er:
> hogst i ”tårnskauen” på Jomfruland
> oppgradering av det elektriske anlegget ved Jomfruland gjestehavn

> skifta fenderverk Jomfruland gjestehavn
> rydding/hogst i Rekvika
> ny steinbrygge Nautebakken
> innkjøp av ny gressklipper med ﬁrehjulstrekk
> oppgradert strand Rekvika
> oppgradert strand Ramsdalen
> oppgradert strand Gunnarsholmen

EKSTRA INNTEKTER!

Skjærgårdstjenesten har solgt varer og tjenester som har
tilført midler til driftsbudsjettet:
> Ukentlig opptak av algeprøver for Mattilsynet (Blåskjellvarsel)
> Drift av Jomfruland Gjestehavn
> Transport av hytteavfall
> Renovasjonsoppgaver for Kragerø kommune (Kirkeholmen)
> Transport av bevegelseshemmede
> Ansvar for renovasjonsordningen på Lille Kirkeholmen
> Kabellegging Kragerø Energi

VERNING AV HUMMER?

Skjærgårdstjenesten deltar i det kommunalt opprettede hummerutvalget. Kommunestyret har bestemt
at dette skal være et permanent utvalg som også skal
se på mulige verneområder for både ﬁsk og hummer.
Utvalget har presentert et forslag til ﬁre verneområder.
Dette forslaget har vært ute på lokal høring og er politisk
vedtatt. Det skal nå behandles av ﬁskeridirektoratet, og
vil sannsynligvis bli iverksatt før hummerﬁsket starter i
2010.

UTSTRAKT SAMARBEID

Skjærgårdstjenesten satser på å ha gode samarbeidsrelasjoner til andre kommunale enheter. Vi har et fruktbart
samarbeid med Enhet for teknisk drift og ikke minst
Kragerø Havnevesen.
Det har også i år foregått et visst samarbeid innad i
Skjærgårdstjenesten i Telemark.

HVA KAN GJØRES I 2010?

Det vil i forkant av sesongen 2010 bli foretatt en kritisk
gjennomgang av ordningen med tanke på å ta ut ﬂere
områder. Eventuelt frigjort tid vil bli brukt til økt fokus
på de forannevnte oppgaver.
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VEDTAKSGRUNNLAG
NR 5 –
RESULTATMÅL

HAR ENHETEN
Her er det som ble vedtatt

SKJÆRGÅRDSTJENESTEN
> Resultatmål: Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken
i Kragerø følges
> Resultatmål: Skjærgårdstjenesten forblir en arbeidsplass uten skader og fravær
> Resultatmål: Holde et godt nivå på forvaltning av friarealene
ENHET FOR STAB- OG
STØTTETJENESTER
> Enheten oppdaterer eksisterende tjenestebeskrivelser
> Enheten innfører Nasjonal tjenestekatalog
> Enheten innfører elektroniske søknader på de mest
brukte tjenester på nett
> En utvikler en god arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å
beholde og rekruttere gode medarbeidere, og legger til
rette for at eldre arbeidstakere har en meningsfylt jobb
fram til ordinær pensjonsalder
> Enheten utarbeider rutiner ved innføring av PC for
folkevalgte, samt for support
> Rutiner knyttet til gjennomføring av stortingsvalg er
dokumenterte
ENHET FOR KULTUR
> Samordnet plan for kunst og kystkultur er styringsverktøy for Kragerø kommunes satsing innenfor disse
områdene
> Arenaer for barn og unge stimuleres med støtteordninger og tilbud
> Kragerø er ledende i kystkultursamarbeidet og den
internasjonale satsing i fylket
> Planlegging av kulturhus videreføres, med spesielt
fokus på ﬁnansiering
> Ressursene til klubbdrift, aktivitetssenter, prosjekter,
bibliotek og kulturskole utnyttes på en effektiv måte
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ENHET FOR BYGG OG AREAL
> Kragerø kommune arbeider aktivt for utbedring av
E 18 og at Tangenområdet i Sannidal skal få planfri
av- og påkjøring, samt fremtidig stasjon knyttet til ny
jernbanetrasé
> Kragerø kommune er en aktiv bidragsyter for å legge
forholdene til rette for et bilfritt sentrum
> Det er ferdig utarbeidet reguleringsplan for byggefeltet
Sollia
> Det er foretatt miljørevisjon på reguleringsplanen for
Portør Pensjonat
> Det er foretatt revisjon av reguleringsplanen for Rv 38
– Kalstadkrysset/Eklund . Carlsen Eiendom AS
ENHET FOR TEKNISK DRIFT
> Det er utarbeidet ny vann- og avløpsplan for hele kommunen
> En utreder samarbeid med Drangedal kommune med
sikte på å etterkomme DSBs krav til dimensjonering og
organisering av brannvesenet
> Kommunen har god tilgang til byggeklare tomter på
Stabbestad, på Holt i Sannidal og på Bråtøyskogen på
Skåtøy
> Vedtatt traﬁkksikkerhetsplan er under realisering
RÅDMANNEN, RÅDMANNENS STAB,
IKT-DRIFT
> Det er utarbeidet eiermeldinger for Kragerø Energi
AS, Kragerø Fjordbåtselskap AS og Kragerø Industri og
Service AS
> Kragerø Næringspark har en positiv utvikling. Parken
er markedsført på en god måte
> Kommunens IKT-systemer er oppdaterte og de nye
systemene er implementerte
> Økonomi- og regnskapsavdelingen er drivkraften i
optimaliseringen av de nye kjernesystemene

E NÅDD SINE MÅL?
av kommunestyret for 2009.
ENHET FOR EIENDOM
> Enhet for Eiendom søker å tilrettelegge for et fysisk
godt miljø i henhold til kommunal aktivitet og planer.
> Enhet for Eiendom sørger for at universell utforming
gjennomføres i vedtatte byggeprosjekter
> Enhet for Eiendom arbeider aktivt for miljøvennlige og
energiøkonomiske løsninger i kommunale bygg
> Enhet for Eiendom bidrar i planlegging av et regionalt
kulturhus
ENHET FOR OMSORG
> Ny omsorgsplan er utarbeidet (Omsorgsplan 2020)
Plandokument som viser fremtidige behov for omsorgstjenester for alle aldersgrupper og hjelpebehov
med tilhørende tiltak av forebyggende og behandlende
karakter, er lagt frem for politisk behandling i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett
høsten 2009.
> Etablerte planer er oppdatert
Må sees i sammenheng med utarbeidelse av ny Omsorgsplan.
> Helse, miljø og sikkerhet:
Rådmannen ønsker at man lager enhetsvise målsettinger for arbeidet med HMS. Enheten har gjennom en
årrekke hatt sterkt fokus på ansattes arbeidsmiljø og vil
videreføre dette. Men av særlig betydning blir arbeidet

med å ivareta den enkelte ansatte dersom rammereduksjoner blir vedtatt og nedbemanning er nødvendig.
ENHET FOR HELSE OG
REHABILITERING
> Enhet for helse og rehabilitering har i samarbeid med
enhetene for skole, barnehage, voksenopplæring og
ﬂyktningtjenesten en helhetlig strategi for barns og
unges oppvekstmiljø med vekt på sosial kompetanse,
språk og helse i aldersgruppen 0 – 16 år. (jfr Hovedmål
Barn og unge nr 5 og Fylkesmannens utfordring om
samordnede tjenester for barn og unge )
> Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er etablert
som fast ordning i kommunal regi. (jfr Hovedmål Omsorg og helse nr 13)
> Nytt internkontrollsystem for samhandling omkring
utsatte barn og unge er implementert i enheten. (jfr
Hovedmål Barn og unge nr. 4 og Fylkesmannens utfordring om koordinerte tjenester for utsatte barn og
unge)
> Forebyggende arbeid og rehabilitering innen psykisk
helse, rus og familierelaterte problemer er omorganisert og effektivisert. ( Jfr Hovedmål Omsorg og Helse
10 og 13, Fylkesmannens utfordring om samordnede
tjenester for barn og unge)
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Fra Levangsheia skole.
ENHET FOR BARNEHAGE
> Enhet for barnehage har i samarbeid med enhetene for
skole, helse- og rehabilitering og voksenopplæring og
ﬂyktningetjenesten en helhetlig strategi for barns og
unges oppvekstmiljø med vekt på sosial kompetanse,
språk og helse i aldersgruppen 0 – 16 år
> I kommunens barnehager skal barn oppfordres og
stimuleres til samtale, undring og ﬁlosofering
> Enhet for barnehage har utarbeidet en gjennomføringsplan for brukerundersøkelser, og en verktøykasse
med ulike typer undersøkelser til bruk i kommunens
barnehager
> Kragerø kommune sikrer at det ﬁnnes permanente
lokaler og tilstrekkelig med personalressurser for
forventet behov for barnehageplasser ved innføring av
lovfestet rett til barnehageplass fra 2009

ENHET FOR SKOLE
> Skolen i Kragerø har et mangfoldig læringsmiljø med
hovedfokus på elevenes læringsutbytte og de grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet
> Enhet for skole har i samarbeid med enhetene for barnehage og helse- og rehabilitering en helhetlig strategi
for barns og unges oppvekstmiljø med vekt på sosial
kompetanse, språk og helse i aldersgruppen 0 – 16
ENHET FOR VOKSENOPPLÆRING OG
FLYKTNINGTJENESTER
> Enheten skaper god forståelse og forbindelser mellom
innvandrere og norske for å videreutvikle demokratiske og humanistiske verdier på ﬂere arenaer i lokalsamfunnet
> Kragerø Læringssenter etableres på Feierheia
> Enheten oppnår bedre resultater enn forventet av sentrale myndigheter
> Enheten samarbeider med enhet for barnehage, skole,
helse og rehabilitering for å få en helhetlig strategi for
barns og unges oppvekstmiljø med vekt på sosial kompetanse, språk og helse i aldersgruppen 0 – 16 år
> Enheten bidrar til å nå kommunens mål innen folkehelse
ENHET FOR SOSIALE TJENESTER
> Sosialtjenesten utarbeider rutiner både på system og
individnivå, for sosialfaglig oppfølging ved utskrivelse
fra fengsel eller spesialisttjeneste
> Sosialtjenesten implementerer felles arbeidsmetoder
med NAV
> Felles kompetansebygging sammen med NAV

Mat og helse.
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• Nesten 8000 mennesker i Kragerø kommune er
tilknyttet Tel- Ag!
• Vi legger ﬁberkabel i alle nye byggefelt!
• TV, internett og telefon: Alt i en kabel!
• Tel- Ag dekker Sørlandskysten fra Kragerø til Lillesand!

4A KONTAKT FOR MER INFORMASJON PÌ
TLF  ) MOB    ) WWWTELAGNO
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”Livet” med Munchjubileum.
– Det var gøy å male dette
bildet, mener Elin fra Tåtøy og
smiler litt hemmelighetsfullt –
nesten som Mona Lisa?

Vi takker Roar Thorsen, Stein Lundgren, Hilde Rønning Claussen, Steinar Sannes, Terje Mindrebø, Ingvild Leren Stensrud og en rekke ansatte i
Kragerø kommune for bruk av billedmateriale.Forsidebildet er vinnerbildet i årets kulturmønstring, og er tatt av Ingvild Leren Stensrud.
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