KRAGERØ
KOMMUNE

ÅRSMELDING

2008

le.

«TRIVSEL OG VEKST»
KK_AARS08-oms 1

23-03-09 21:06:16

TEKS
TE
EKSTFABRIKKEN • RLF
E

Kragerø Sparebank ble etablert
allerede i 1840. Det er 169 år siden!
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.

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!

Krragerø Sparebank
«Loka
albanken siden 1840»

Tllf: 35 98 68 00
www.k
kragerobanken.no
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Forord
Den positive utviklingen for Kragerø kommune de senere
år har fortsatt i 2008. Kommunen har hatt en befolkningsvekst, riktignok kun en liten vekst på seks personer fra 2007
til 2008. Kragerø kommune har nå 10620 innbyggere. Den
positive næringsutviklingen har fortsatt i 2008. Finanskrisen rammer imidlertid også næringslivet i Kragerø, og ved
inngangen til 2009 har det kommet flere urovekkende meldinger om permitteringer og oppsigelser fra kommunens
næringsliv.

Kronprinsparet ankom Kragerø onsdag 8. oktober i et forferdelig regnvær. Kragerø kommune ved ordføreren sto for
den offisielle middagen på Quality Spa & Resort Kragerø,
og det ble en udelt suksess. I tillegg til kommunens politikere var det representanter både fra næringsliv, frivillige
organisasjoner og den eldre garde. Det var spesielt hyggelig at alle gjestene fikk håndhilse på Kronprinsparet. Etter
middagen benyttet mange av gjestene anledningen til å ta
en nærmere prat med Kronprinsparet.

Årsmeldingen for Kragerø kommune viser at vi har en stor
aktivitet og mange positive resultater. Kommunen opplever imidlertid et sterkt og økende press på de kommunale
tjenester. Rådmannen er av den oppfatning at det gjøres
en imponerende innsats i alle enhetene – ikke minst sett i
forhold til de relativt lave ressursene som stilles til rådighet.
Sammenlignet med andre kommuner viser flere undersøkelser at Kragerø kommune produserer rimeligere tjenester.
Vi merker imidlertid i økende grad at forventingene fra brukerne stiger mer enn det vi klarer å yte av tjenester.

Torsdag 9. oktober var en strålende høstdag. Kragerø fikk
vist seg fra sin beste side. Det var nesten ikke en ledig plass
i Kragerø sentrum da kronprinsparet ankom med båt fra
Stabbestad. Det ble et meget vellykket arrangement på
Jens Lauerssøns plass med musikk, teater og offisielle taler.
Kronprinsparet avsluttet sitt besøk med signering på Steinmann ved siden av signaturene til Kong Harald og Dronning
Sonja fra 1975. I løpet av april vil signaturene være inngravert på Steinmann. Jeg oppfordrer alle som har anledning
til å ta seg en tur opp til dette flotte utsiktspunktet. Der kan
man sitte på de nye benkene, nyte den fine utsikten, studere de nye skiltene til Geoparken og se Kronprinsparets
nye signatur.

I 2008 fikk Kragerø kommune gleden av å være vertskap
for Kronprinsparet da de besøkte Telemark og Kragerø. Det
er 34 år siden sist. Det viste seg at besøk av de kongelige
krever mye forberedelser. Etikette og sikkerhet må ivaretas
samtidig som vi ønsket å vise Kronprinsparet, nasjonal og
internasjonal presse hvilken fin kommune vi bor i.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte, politikere
og innbyggere for samarbeidet i 2008.
Ole Magnus Stensrud – rådmann
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Kragerø kommunes folkevalgte

Kommunestyret (35 representanter) 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
86 saker i 2008, en nedgang på 14 saker i forhold til 2007.
For øvrig består det politiske styringssystemet av formannskapet, fire hovedutvalg og bygningsrådet. Når det gjelder
hvem utvalgene består av foruten leder, kan dette sees 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. Ellers
kan formannskapet bestemme i alle saker hvor ikke annet
er fastsatt i lov. I henhold til K.sak nr. 60/03 er følgende
ansvarsområder tillagt formannskapet: økonomi, næring og
overordnet planarbeid. Formannskapet fungerer som næringsråd og som styre for Næringsfondet. Formannskapet
avholdt 24 møter og behandlet til sammen 127 saker, en
økning med 13 saker i forhold til 2007.

Hovedutvalg for læring og utvikling med
Anders Støren Sandaas (FrP) som leder
har ansvaret for saker innenfor skole, barnehage, barnevernog pedagogisk psykologiske tjenester (PPT). Hovedutvalget
avholdt åtte møter og behandlet til sammen 30 saker, en
nedgang på 18 saker i forhold til 2007.

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
med 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 ti møter og behandlet til sammen 35

4

saker, en økning på 13 saker i forhold til 2007. Økningen
skyldes i det vesentlige antall salgs- og skjenkesaker p.g.a.
ny bevillingsperiode da alle bevillinger behandles på nytt.

Hovedutvalg for samfunn med
Ellef Ellegård (FrP) som leder
har ansvaret for saker innenfor tekniske tjenester, kommuneplanlegging, næringsarbeid, eiendomsforvaltning, landbruks- og skogbruksspørsmål samt bibliotektjenester.
Hovedutvalget avholdt 11 møter og behandlet til sammen
104 saker, en økning på to saker i forhold til 2007.

Bygningsrådet med Trine Jørgensen (V) som leder
har ansvar for plan- og byggesaker og har avholdt 14 møter
og behandlet 265 saker. Dette er en økning på 126 saker i
forhold til 2007. Økningen har sammenheng med et svært
høyt aktivitetsnivå i byggebransjen.

Ankeutvalget med Kari Fosso (H) som leder
Utvalget behandler klager på enkeltvedtak etter reglene i
forvaltningsloven, fattet av administrasjonen etter delegert
myndighet. Ankeutvalget avholdt sju møter og behandlet 20
saker, en økning på to i forhold til 2007. Av de 20 sakene
var sju referatsaker. Ingen saker ble omgjort til fordel for søkerne. En av sakene ble endelig behandlet i ankeutvalget,
11 saker ble oversendt fylkesmannen til endelig behandling
mens en ble sendt til fylkeskommunen for endelig behandling.

Hovedutvalg for administrasjon med
ordfører som leder
har sitt arbeidsområde knyttet til ansettelsessaker, omgjøring/endring av stillinger, reglementer/evaluering av disse,
instrukser/evaluering av disse, tolkning av avtaler, personalpolitiske retningslinjer, tariffavtaler, opplærings- og kompetanseutviklingsplaner og evaluering av disse. Hovedutvalget
avholdt seks møter og behandlet til sammen 22 saker, en
økning på fem saker i forhold til 2007.
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Kommunestyret
35 medlemmer

Kontrollutvalg
5 medlemmer

Formannskap
9 medlemmer

Administrasjonsutvalget
8 medlemmer

Hovedutvalg
for samfunn
9 medlemmer

Kontrollutvalget med
Gotfred Nilsen (AP) som leder

Hovedutvalg for
læring og utvikling
9 medlemmer

Ankeutvalg
5 medlemmer

Hovedutvalg for
helse, omsorg og
sosiale tjenester
9 medlemmer

Bygningsrådet
9 medlemmer

det for funksjonshemmede avholdt 11 møter og behandlet
til sammen 26 saker, en økning med 20 saker fra 2007.

er et lovpålagt utvalg valgt av kommunestyret. Utvalget har
det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt ansvarsområde og har fem medlemmer.
Kontrollutvalget avholdt seks møter og behandlet til sammen
27 saker, en økning på fem saker i forhold til 2007.

Eldrerådet med Anders Gogstad (H) som leder
er et lovpålagt, rådgivende utvalg 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. Rådet består av fem
medlemmer. Utvalget avholdt 11 møter i 2008 og behandlet
18 saker, samme antall som i 2007.

Rådet for funksjonshemmede med
Oddbjørn Riser som leder

Kragerø Ungdomsråd
Rådet har hatt liten aktivitet i 2008. Rådet har 12 faste medlemmer og 12 vararepresentanter, samt to representanter
fra Telemark Ungdomsting. Rådets medlemmer skal representere de forskjellige delene av kommunen som er delt inn
i soner: Sentrum/Kalstad, Øydistriktet, Levang, Sannidal,
Helle samt en representant fra hver av de to fritidsklubbene.
Det ble foretatt valg av nytt ungdomsråd i desember med
Anne Vilde Selvåg som leder.

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 avholdt sju møter og behandlet 40 saker, en økning
på 18 saker fra 2007.

Rådet for funksjonshemmede er et lovpålagt, rådgivende
organ som skal arbeide for full deltaking og likestilling for
funksjonshemmede. Rådet består av åtte medlemmer. Rå-

Grenlandssamarbeidet er betegnelsen på det interkommunale samarbeidet mellom kommunene
Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Samarbeidet har sin basis i
by- og kommunestyrene i nevnte kommuner, Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet.
Grenlandskommunene representerer et samlet folketall på ca 115.000 innbyggere, altså ca 70
prosent av befolkningen i Telemark. De samarbeidende kommunene har en felles ambisjon om å
levere kostnadseffektive og gode tjenester til sine innbyggere. Et annet forsett er å utvikle Grenland
til en slagkraftig region, som oppnår en vekst på høyde med andre storbyregioner.
En egen årsmelding er utarbeidet for Grenlandssamarbeidet. Årsmeldingen er tilgjengelig på
www.grenlandssamarbeidet.no. For Kragerø kommunes del nevnes spesielt deltakelsen i
prosjektet Klimakutt i Grenland.
Kommunens varaordfører er prosjektleder for prosjektet som har fått mye positiv medieomtale,
og et møte med bl.a. miljø- og utviklingsministeren om viktige miljøspørsmål er avholdt.
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Rådmannen, rådmannens stab

Rådmannsnivået i kommunen består av rådmannen selv
og kommunalsjefen.
Rådmannens stab omfatter økonomiavdelingen, IKT-driftsavdelingen og næringskonsulenten.
I 2008 ble det også ansatt miljøvernrådgiver som er organisert i rådmannens stab. I tillegg har det i 2008 vært ekstra
ressurser tilgjengelig til arbeidet med kommuneplanen.

Resultatmål i 2008:

Opplev

KRAGERØ

gode opplevelser

hele året

Krag-erheløe året!

1 Utviklingsprosjektet Reisemål
1.
Kragerø er gjennomført, og ReiK
semål Kragerø er etablert som et
destinasjonsselskap.
I 2008 er det arbeidet med å få
etablert destinasjonsselskapet.
Det er utarbeidet nye nettD
ssider www.visitkragero.no
og nye brosjyrer. Videre har
o
kommunen deltatt i en rekke
prosjekter som støtter opp
under reiselivsaktiviteter i
Kragerø. Selskapet er foreløpig ikke på plass, men
det arbeides for at dette
skal bli realisert i løpet av
første halvår 2009.

bare sommerbyen.
Kragerø er mer enn
vinteren.
eren - magisk om1
Strålende om somm www.visitkragero.no erende hele året!
Faktisk ganske sjarm

HØST
VÅR

VINTER

SOMMER

www.visitkragero.no
1

26-11-08 09:10:42

engasjementet. I forbindelse med Kronprinsparets besøk i
2. Kragerø Næringspark, på Fikkjebakke, har en positiv utKragerø i 8. og 9. oktober fikk vi igjen anledning til å presenvikling. Parken er markedsført på en god måte.
tere Geoparken og vise fram de nye infoskiltene på SteinDet er utarbeidet og distribuert ny brosjyre for
mann.
næringsparken. Videre er det laget og distribuert en DVD film som fokuserer på
4. Kommunens IKT-systemer er oppDette er vi
mulighetene i næringsparken og
daterte og de nye systemene er imstolte av:
kvalitetene ved å bo i Kragerø.
plementert.
”Kronprinsparets besøk høsten
Det er i 2008 forberedt ytterliØkonomi og personalsystemet
gere veibygging i parken som
er på plass og tatt i bruk. Det
2008 var en flott opplevelse. Fint vær,
skal gjøre det mulig å ta i
har vært en stor utfordring
gode arrangementer og stor oppslutning
bruk nye og allerede reguå ta i bruk hele systemet.
fra innbyggerne bidro til at vi fikk vist fram
lerte områder.
Vi er meget godt fornøyd
kommunen på en måte vi var stolte av.”
med systemene og den
3. Gea Norvegica Geoinnsats som er nedlagt i
”Vi er veldig fornøyde med utarbeidelsen av den
park er offisielt åpnet, og
gjennomføringsfasen.
Kragerø har en fremtrenye kommuneplanen. Kragerø kommune har fått
dende posisjon i dette
5. Økonomi og regnet plandokument som gir klare prioriteringer for
samarbeidsprosjektet.
skapsavdelingen er drivvidere utvikling av kommunen”
Åpningsmarkeringen, som
kraften i optimaliseringen
”Rådmannen har registrert at politikerne i
fant sted på Jomfruland i
av de nye kjernesystemeKragerø er flinke til å rose kommunens
september 2008, ble en fin
ne.
ansatte. Dette setter vi pris på.
og minnerik start på et viktig
Ledere på alle nivåer har nå
satsingsområde. Det var spesielektronisk tilgang på oppdaSamtidig bidrar rosen til
elt hyggelig å se det sterke lokale
terte
økonomirapporter. Videre ble
forsterket motivasjon.
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detaljbudsjettet utarbeidet ved hjelp av det nye systemets
budsjettmodul.
6. Det er tatt i bruk nytt innkrevingssystem i skatteavdelingen.
Kommunens innkreving blir nå foretatt ved hjelp av et elektronisk system som har bidratt til bedrede muligheter til å få
inn kommunens utestående krav.

En kort forklaring på mindreforbruk.
Totalt, innenfor rådmannens ansvarsområder, er det et mindreforbruk på litt over kr 200.000,-. Økonomiavdelingen har
hatt et overforbruk kr 280.000,-. Årsaken til dette er økte
vikarkostnader og bruk av overtid i forbindelse med gjennomføringen av nye systemer. I tillegg har økt sykefravær i
avdelingen ført til økte lønnskostnader. IKT-avdelingen har
et underforbruk på kr 130.000,-. Hovedforklaring på dette
er at lisenskostnader for nye programmer først vil påløpe i
2009. Miljø har et underforbruk på kr 370.000,-. Årsaken til

Antall ansatte:
• 18,2 årsverk
• åtte kvinner
• 12 menn
Sykefravær var på 4,2 prosent i
2008. Til sammenligning var sykefraværet på 2,3 prosent i 2007.

dette er at det var budsjettert med utgifter til utarbeidelse av
klima- og energiplan samt utgifter til miljøverkonsulentstillingen. Miljøvernkonsulenten ble først tilsatt høsten 2008.

Utfordringer for 2009.
Rådmannen: Gjennomføre nødvendige omstillinger i kommunen for å sikre nye tjenestetilbud innenfor de rammer
kommunen har til disposisjon.
Økonomiavdelingen: Realisere gevinsten ved innføringen
av de nye økonomisystemene. Gevinst i form av økt kvalitet
på økonomidata og redusert ressursbruk.
Næring: Mobilisere reiselivsnæringen i Kragerø til å bli med
på å etablere destinasjonsselskapet ”Reisemål Kragerø
AL”.
Miljø: Utarbeide klima- og energiplan for Kragerø kommune.

Antall brukere:
Økonomiavdelingen og IKT-avdelingen betjener hele kommunens
organisasjon. Næringskonsulenten
yter service til hele kommunens
næringsliv i tillegg til potensielle
nyetablerere.

Tilholdssted:
• Rådhuset
• IKT avdelingen holder til i leide
lokaler i Rådhusgata.
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BRØDR. WIIGS
BENSINSTASJON
Den eneste
bensinstasjonen i
Kragerø Sentrum - like
ved Kragerø Biograf!
Det er vi som leverer
drivstoff, fyringsolje,
parafin, diesel og
smøreolje til
kommunale
bygg og kjøretøy!
• BILVASK MED OG UTEN
BØRSTER – KRAGERØS NYESTE
VASKEMASKIN – OGSÅ MED
POLERENDE VASKEPROGRAM

•
•
•
•

OLJESKIFT
BILUTLEIE
DEKK
BILBATTERIER

• KIOSKVARER OG PØLSER
• BILREDNING
• STOR FAGKUNNSKAP
OG LANG ERFARING

BRØDR. WIIGS BENSINSTASJON

AVIS BILUTLEIE
8

Kragerøv. 2,
Tlf. 35 98 12 96

Gass
fra:
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Regnskap
Regnskapet for 2008 er presentert i et eget regnskapsdokument slik det formelt kreves. Her i årsberetningen gis det
utfyllende informasjon og vurderinger av hovedtall i regnskapet.

Årets resultat er akkurat tilstrekkelig til å dekke renter og
avdrag på lån.
Slik har utviklingen i netto driftsresultat for Kragerø kommune vært de siste årene:

DRIFTSREGNSKAPET
Overskuddsbegrepet i kommunalt regnskap er knyttet til
budsjettet. I 2008 kom vi ut med et overskudd på 6,5 mill
kr som betyr en besparelse i forhold til budsjett på dette
beløpet. Slik har overskudd/underskudd målt på denne
måten vært de siste årene:

Overskudd
Underskudd

2008
2007
2006
6,5 mill 1,9 mill 15,4 mill

2005
0,5 mill

2004
5,1 mill

Et resultat nær 0 betyr altså at inntekter og utgifter har vært
som budsjettert.

BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Brutto driftsresultat fremkommer som alle inntekter minus
alle driftsutgifter (inkludert avskrivninger), men før finansutgifter/inntekter. Bruk og avsetning til fond er ikke med i
brutto driftsresultat. Slik har brutto driftsresultat vært de
siste årene:
2008

2007

2006

2005

2004

Positivt brutto
7,1 mill
10,4 mill 11,1 mill 3,8 mill
driftsresultat
Negativt brutto
driftsresultat
-13,5 mill
Avskrivningenes
andel av brutto
driftsresultat
22,3 mill 18,3 mill 15,6 mill 14,3 mill 14,4 mill

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør
over tid være minst tre prosent for å reflektere en sunn og
bærekraftig økonomi. I 2008 var den på null prosent som
grafen viser. Snittet for årene 2000 til 2008 ligger på 1,4
prosent for Kragerø.
Sett i lys av budsjettert netto driftsresultat på -0,6 prosent
for 2009 (vi bruker av oppsparte midler), og de store investeringene som sluttføres i 2009, har Kragerø en stor utfordring med budsjettene de nærmeste årene.

INVESTERINGER
Brutto investeringer de siste årene:

Anleggsmidler

2008
2007
2006
210,3 mill 67,4 mill 36,4 mill

2005
27,2 mill

2004
20,5 mill

NETTO DRIFTSRESULTAT
Netto driftsresultat fremkommer som alle inntekter minus
alle driftsutgifter inkludert finansinntekter og finansutgifter.
Avskrivninger er ikke tatt med i netto driftsresultat. Avskrivninger tas ut i det fullstendige driftsregnskapet, men isteden 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:
2008
Positivt netto
driftsresultat
Negativt netto
driftsresultat
Avdragenes
andel av netto
driftsresultat

2007

0,05 mill

2006

2005

2004

8,8 mill

30,7 mill

9,9 mill

13,4 mill

12,2 mill

10,7 mill

13,9 mill

16,1 mill 11,9 mill

De største investeringene i året har vært:
Kragerø skole
Ny skole Helle
Boligfelt Stabbestad
Avløp i skjærgården
Vann i skjærgården
Boligfelt Lindvikskollen
Rehabilitering avløp
Grunnkjøp Sollia
Ferjeleie Tangane
Ferjeleie Tåtøy
Ferjeleie Skåtøy
Brannbil
Legionella tiltak dusjanlegg
Maskinpark teknisk

89,4 mill
47,7 mill
12,1 mill
10,2 mill
9,9 mill
7,7 mill
5,9 mill
5,0 mill
3,4 mill
3,0 mill
2,9 mill
2,6 mill
1,8 mill
1,7 mill
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LÅNEGJELD
Kommunens samlede lånegjeld ved årsskiftet var på 580,3
mill kr.
Lånene er fordelt på fastrentelån 277,5 mill kr med en vektet fastrente på 4,8 prosent og med en bindingstid varierende fra 0,25 år til 4,5 år. Resterende lån 302,8 mill kr er
lån med flytende markedsrente. Renten ved årsskiftet (nedadgående tendens som fortsetter i 2009) varierte fra 5,15
prosent til 6,8 prosent.

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 2006
Kragerø 2007
Kragerø 2008
Gj.snitt Telemarkskommuner 2008
Gj.snitt kommunegruppe 11
(sammenlignbare kommuner)

19 328
25 425
38 845
38 990
36 183

Kostratallene viser følgende utvikling i netto lånegjeld for
Kragerø per innbygger i kroner. Med netto lånegjeld menes

Kostratallene
Netto driftsutgifter per funksjon i prosent
av totale netto driftsutgifter

Diagrammet viser utviklingen på den interne ressursbruken
på de ulike tjenesteområdene for de fire siste årene.
Som vist er det glidende snittet for utgifter til administrasjon
på vei ned. Omsorg har fortsatt en økning som reflekterer
alderssammensetningen i Kragerø. Utgiftene til sosialtjenesten har vist nedgang de siste årene som følge av de
vedvarende gode tidene vi har hatt frem til finanskrisen høsten 2008. Kulturområdet er på nivå med fjoråret, men har
hatt en god økning de siste fire årene. De økte utgiftene til
samferdselsformål skyldes i hovedsak omfattende ombygging og oppgradering av ferjeleiene i kommunen.
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Brutto driftsutgifter fordelt på ansvar

Tjenesteproduksjonen i kommunen er fordelt på de forskjellige enheter som kommer til uttrykk i tabellen.
Diagrammet viser nettoutgiftene i løpende priser slik at det er relevant at alle søylene vokser (inflasjon). Men også denne
tabellen antyder at omsorg tar en stadig større del av midlene.

Kragerø kommunes investeringer

I 2003 ble sykehjemmet ferdig og i 2007 og 2008 er de de to store skoleutbyggingene som gir seg utslag i stolpediagrammet.

Brutto driftsinntekter

Rammetilskudd og skatt er kommunens største inntektskilde og blir i hovedsak fastsatt gjennom statsbudsjettvedtaket.
Av de øvrige inntektene er det spesielt eiendomsskatten som kommunen selv kan bestemme. De øvrige inntektene har
kommunen begrensede muligheter til å påvirke. Blant annet skal mange tjenester (for eksempel vann, avløp, renovasjon,
feiing, byggesaksgebyr m.fl.) beregnes til selvkost.

KRAGERØ KOMMUNE

Årsmelding 2008
KK_AARS08.indd 11

11

24-03-09 19:26:09

Enhet for stab- og støttetjenester

Enheten har i hovedsak ansvar for å hjelpe og veilede publikum som besøker rådhuset, bistå øvrige driftsenheter og
det politiske apparatet. Enheten har videre ansvar for kommunens hjemmesider og har i den forbindelse blant annet
ansvaret for at kommunestyremøtene overføres på internett.
Enheten utbetaler lønn og godtgjøringer, foretar ansettelser
og oppsigelser og administrerer boliglån og tilskudd.

Enheten har hatt fem resultatmål:
1.Innbyggerne er sikret korrekt informasjon om kommunale
tjenester på kommunens hjemmeside.
Gjennomført intern opplæring i enhetene slik at de er i stand
til å endre/lage nye tjenestebeskrivelser på kommunen
hjemmesider. Dette sikrer at informasjonen på våre nettsider er korrekt.
2. Enheten sikrer at innbyggerne får svar på henvendelser
innen rimelig tid, herunder også via e-post.
Gjennom intern informasjon og nytt reglement for behandling av e-post, er ansattes bevissthet på publikumshenvendelser, økt.
3. Kompetente ledere bidrar til gode kommunale tjenester.
Det er gjennomført to samlinger for alle kommunens ledere.
Temaer på disse samlingene har blant annet vært: HMS,
sykefravær og endringsledelse. Kommunen har ikke hatt
noen forbedrings”målinger”, men rådmannen anbefaler at
alle lederne forholder seg til de forbedringspunktene som
ble påvist i forbindelse med lederevalueringen og som ble
gjennomført da lederprogrammet ble avsluttet for et par år
siden.

ver at publikum i stor grad har vært fornøyd med ordningen
og den hjelpen de har fått.
På tross av at Servicesenteret ikke har fått tilført ekstra ressurser har vi klart å gjennomføre utvidelsen av Husbankens
bostøtteordning fra tre til 12 terminer per år. I snitt er det 315
søknader pr. termin. Administrasjonsavdelingen har hatt en
større jobb med rengjøring, registrering og katalogisering av
en del gammelt arkivmateriale for tidligere Sannidal kommune. Med de økende arbeidsoppgaver enheten står overfor,
foreslo enhetsleder i budsjettdokumentet å opprette en ny
stilling, noe som ikke ble innvilget.

Servicesenteret
Enheten har gjennom lang tid jobbet aktivt for å effektivisere
tjenestene, og det arbeidet vil fortsette. Men med de betydelig økte oppgavene som Husbanken pålegger kommunene, vil dette medføre store utfordringer i året som kommer.
I tillegg til at Husbanken la om sin ordning fra tre til 12 terminer i året (sept ’07), som resulterte økt tidsbruk tilsv. 86
prosent stilling, vil Husbanken fra 2009 utvide sin ordning
slik at langt flere kan komme innenfor bostøtteordningen.
Dette er en god nyhet for kommunens innbyggere og for
sosialtjenesten. I 2008 ble det utbetalt kr 6,2 mill i bostøtte.
Med den nye ordningen, der det er anslått økt støtte med
50 prosent, vil det bety økt utbetaling av bostøtte med 3,1
millioner. I forhold til servicesenterets ansatte blir det imidlertid krevende, fordi personalressursen ikke er økt.
De tiltak man må vurdere for å imøtekomme økte oppgaver
er:
• Tilbakeføre tjenester til enhetene som ikke er utbredte publikumstjenester
• Redusere andre statlige tjenester som ikke er lovpålagte
oppgaver

4. De kommunale arkivene tilfredsstiller arkivforskriftens krav
innen 2012. Arbeidet med oppgraderingen starter i 2008.
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Servicesenteret

Tørking av
Sannidalsarkivet

Fra middagen: De har alle Kongens
fortjenestemedalje
Politikere:
Avdelingen vil ha noe redusert tilgjengelighet i forhold til ledere av politiske utvalg.

Personal- og lønnsavdelingen:
Har deltatt i prosjektet med innføringen av nytt lønns- og
personalsystem.

Likestilling - lønnsnivå
Rådmannsnivået består av to menn. Rådmannens ledergruppe består ytterligere av 12 personer, hvorav fire er kvinner.
Antall med
i statistikken

Snittlønn ulike yrkesgrupper:
Lagledere m/høgskole
Barnehageledere
Rektorer
SFO-ledere
Sykepleiere/vernepl. m/tillegg
Ingeniører m/tillegg
Ansatte brannvakt m/tillegg
Fagarbeidere teknisk
Barn- og ungdomsarbeidere
Omsorgsarbeidere/hj.pleiere m/til.
Pleiermedarbeidere m/tillegg

400.400
404.100
456.200
356.800
357.600*
425.100
461.100
311.400
291.500
286.400*
222.200*

Kvinner/menn
Kvinner
Kvinner/menn
Kvinner/menn
Kvinner/menn
Kvinner/menn
Menn
Kvinner/menn
Kvinner/menn
Kvinner/menn
Kvinner/menn

40 pers
10 pers.
8 pers.
8 pers.
14 pers.
152 pers.
64 pers.

Yrkesgrupper som kan sammenlignes i forhold til utdanning er: • Sykepleiere og ingeniører • Ansatte ved brannvakta og
omsorgsarbeidere/hjelpepleiere • Fagarbeidere teknisk og barn- og ungdomsarbeidere
Det er 355 personer med i statistikken.
* Innen yrkesgruppene merket med stjerne er også deltidsstillinger med
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Kommunen har 59 mellomledere.
Gjennomsnittslønnen er kr. 409.200,-.
Av disse er 14 menn, med gjennomsnittlønn på kr. 428.800,- og 45 kvinner med gjennomsnittlønn på kr. 403.100,-.

Lønnsutvikling mellomledere
Mellomlederlønn
Gjennomsnittlønn
Kvinner
Menn

2007
366 200
361 500
383 500

2008
409 200
403 100
428 800

2008
9,1 %
8,0 %
6,7 %
9,6 %
8,3 %

2007
7,6 %
6,9 %
6,4 %
8,4 %
7,3 %

Økning i kr
43 000
41 600
45 300

Økning i %
11,7
11,5
11,8

Sykefraværsstatistikk 2008
1. kvartal
2. kvatal
3. kvartal
4. kvartal
Hele året

Sykefravær hele
kommunen

Egenmeld.
1-24 dg.
%
Rådmannens Stab
0,2
Enhet for stab- og støttetjen.
0,8
Enhet for kultur
0,3
Enhet for bygg- og areal
0,3
Enhet for teknisk drift
0,6
Enhet for eiendom
0,6
Enhet for omsorg
1,2
Enhet for helse og rehab
0,8
Enhet for barnehage
1,3
Enhet for skole
0,8
Enhet for voksenoppl.
Og flyktn.tjen.
0,5
Enhet for sosiale tjenester
0,7
Egenmeldt fravær 2007
Egenmeldt fravær 2008

Sykmeld.
1-16 dg.
%
0,4
1,6
0,5
1,0
1,6
1,9
2,6
1,5
2,7
1,5

Sykmeld.
Over 17 dg.
%
3,9
4,2
5,2
6,8
1,5
0,0
1,6
5,6
9,1
6,7
6,6
4,9

1,5
1,6

1,4
8,0

1% - dvs 601 fraværsdager
1% - dvs 619 fraværsdager

Tot: 2008

Tot:2007

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

%

4,7
0,6
3,3
5,0
10,2
8,1
11,3
5,3

2,8
9,6

1,3
3,3

1013 personer med i utvalget
1073 personer med i utvalget

Kommentarer til sykefraværet:
Kommunen er en IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv) og har åpnet adgang til at ansatte kan ha inntil 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder.
Selv om sykefraværet for hele kommunen har økt med en prosent fra 2007 til 2008, er fortsatt fraværet knyttet til egenmeldt fravær en prosent.

Oversikt deltidsansatte per 31.12.08
Kvinner
Menn
Sum antall deltidsansatte

464
43
507

92 % av de deltidsansatte
8% av de deltidsansatte

Stillingsstørrelser
8 - 99 %
5,33 - 89,2 %

137 under 50 %
17 under 50 %
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Rammen for stab- og støttetjenester har et for
fforeløpig
eløpi
l ig mermer
erforbruk på kr 120 000,- Lærlingetilskuddet ble lavere enn
forventet og overføringsutgiftene, dvs Husbankens tilskuddsmidler til etablering og utbedring, høyere enn budsjettert. Merforbruket dekkes av avsatte midler/fond til
formålet. Man vil således justere avviket i forbindelse med
regnskapsavslutningen. Overføringsinntekter til formålet og
de faktiske innvilgede tilskudd vil variere ut fra hvor mye
tilskuddsmidler man får tilført fra Husbanken i løpet av året
og hvor mye man har disponibelt på fond/konto.

• an
ansv
ansvar
svar
ar ffor
or en kartlegg
kartlegging
gin
i g av kom
kompetanse
mpetansse fo
forr al
a
alle
lle a
ansatte
n atte i
ns
kommunen. Dette arbeidet er bestemt av sentrale
sentralle pa
part
parter
r er
ved hovedtariffoppgjøret.
• avvikling Stortings- og Samtingsvalget
• prosjekt om innføring av skanning av inngående dokumenter og webgrensesnitt i kommunens elektroniske
sak- og arkivsystem
• innføring av nytt ressursstyringsprogram for omsorg

Antall ansatte:
14,8 årsverk (ev. stillingshjemler)
fordelt på
• 17 kvinner
• to menn
17 lærlinger, fordelt på følgende fag:
• Tømrerfaget
• IKT
• Malerfaget
• Barne- og ungdomsfaget
• Helsefagarbeider
• Kontor
Frikjøp:
2,55 årsverk tillitsvalgte - fordelt på
følgende fagforeninger:
• Fagforbundet 175 prosent
• Delta 50 prosent
• Sykepleierforbundet 15 prosent
• Utdanningsforb, førskole 15 prosent
I tillegg kommer hovedtillitsvalgt for
Udanningsforbundet som er frikjøpt

i 55 prosent - lønnet av Enhet for
skole
Sykefravær:
6,8 prosent fordelt slik på avdelingene:
• Enhetsleder inkl lærlingene:
2,8 prosent
• Tillitsvalgte: 1,7 prosent
• Personal- og lønnsavdelingen:
11,1 prosent
• Administrasjonsavdelingen:
1,0 prosent
• Servicesenteret: 14,9 prosent
Antall brukere:
• 1904 personer har fått utbetalt
lønn og annen utbetaling
• 85 personer har fått utbetalt møtegodtgjørelse for politisk arbeide
• 281 tilsettinger/økning av stillinger
• 17 varig omplassert gjennom attf.
systemet
• 214 attføringssamtaler

• I snitt 315 bostøttesaker pr. mnd,
utbetalt kr.6.228.000 i 2008.
• Behandlet 335 konsesjonserklæringer
• 115 vedtak om egenbetaling for
opphold i institusjon
• Behandlet 76 søknader om skjenkebevilling og 29 søknader om salg
av øl fra forretning
• Delt ut 15 legatporsjoner à
kr. 6 000 til studerende ungdommer fra Kragerø
• Det er registrert 9022 innkommende dokumenter, av disse er 3600
dokumenter registrert på gårds- og
bruksnummer av enhet for bygg &
areal
• 39 politikere og 15 ledere/ansatte
hadde registrert seg i styrevervregisteret per 31.12.08
Tilholdssted:
Enhet for stab og støttetjenester
holder til i Kragerø rådhus.
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Enhet for barnehage

Kommunen er nå på tampen av barnehagereformen der
målsettingen om lovfestet rett til barnehageplass på det
nærmeste er oppfylt. Enheten har så langt fått til mye positivt for barnefamiliene i Kragerø. Kommunen har full barnehagedekning, selv om det kan by på utfordringer deler av
året. Vi mangler tilfredsstillende lokaler i enkelte barnehager
og ser fram til nye barnehagebygg i 2009 og 2010. Den
enkelte barnehage har vært veldig imøtekommende med å
tilby plass til nye søkere gjennom året.

Enheten har hatt fire resultatmål:

barns språkutvikling – se ytterligere informasjon på kommunens hjemmeside). Planen er omfattende og vil strekke
seg over flere år før den er gjennomført.
2. Enhet for barnehage, helse og rehabilitering og skole har
utarbeidet en felles strategi for at barn og unge har et godt
kosthold og er fysisk aktive.
Et av resultatene vedrørende fokus på kosthold er at samtlige barnehager nå serverer to måltider per dag i tillegg til
frukt og grønt. Barnehagene har kartlagt bruk av tur- og
uteområder i sitt nærmiljø. Det ble også arrangert et temamøte på kost og aktivitet i regi av folkehelseprogrammet.
Deltakere var ledere og ansatte fra involverte enheter. Tema
kost og fysisk aktivitet fortsetter i 2009.

1. Enhet for barnehage, helse og rehabilitering og skole har
utarbeidet en plan for helhetlig strategi for barns
læring og utvikling for aldersgruppen 0-16 år.
3. Kragerø kommune sikrer at det finnes
Planen er delvis implementert i barnehager
En liten
permanente lokaler og tilstrekkelig
og skoler.
fiskehistorie:
personalressurser for forventet behov
I løpet av 2007 og 2008 har det vært
Barnehagene har fokus
for barnehageplasser.
nedsatt en prosjektgruppe i regi av
Det er utarbeidet oversikt over forbarnehage, skole og helsestasjon
på sunn mat og spesielt
ventet behov for antall barnehagesom har utarbeidet planen. Planen
fisk i forbindelse med temaet
plasser i årene som kommer. Ut i
ble ferdig ved årsskiftet og skal leg”fiskesprell”. Ola på to og et halvt
fra dette er det i 2008 planlagt tre
ges fram for hovedutvalget i 2009.
år sitter ved bordet og skal spise
nye barnehager i 2009 og 2010,
Det er nedfelt tre hovedområder i
mat. Han velger seg makrell i
henholdsvis Årø barnehage som
barns oppvekst som skal sikres tomat samtidig som han synger
vil flytte inn i nybygget på gamle
Språk, helse og sosial kompetanse.
Årø skole høsten 2009, ny barnehaBarnehagene har gjennom 2008
”Bob, bob deri deri bob
ge på Stabbestad med tomt bak det
startet flere aktiviteter på språk knytbob su –de svømte og de
tet til ”Språktråden” (tiltak vedrørende
nye hotellet og ny sentrumsbarnehage

svømte” osv.
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som i budsjettmøtet i desember 2008 fikk bevilget 3,5 millioner i 2009 og 12 millioner for 2010.
4. I kommunens barnehager er det rom for opplevelser,
undring og gode samtaler – barn/barn, barn/voksne, voksne/voksne.
Det er etablert refleksjonsgrupper for alle ansatte i barnehagene som møtes to til tre ganger i året for å reflektere over
utfordringer knyttet til barnehagehverdagen.

Årets nyvinning – sommerbarnehage!
Sommeren 2008 ble sommerbarnehagen etablert. Uke 29
og 30 var alle barna som ikke hadde ferie i det tidsrommet samlet på Kalstad barnehage. Det var organisert med
bemanning fra alle barnehagene og var grundig forberedt.
Resultatet av forsøket var svært positivt både for ansatte,
barn og foresatte. Ingen negative tilbakemeldinger er mottatt. Sommerbarnehagen gjorde at det ble enklere å avvikle ferier og at ansatte fra forskjellige barnehager ble bedre
kjent med hverandre. Det var også positivt for barna at de
fikk flere lekekamerater enn om de var i egen barnehage
med bare få barn tilstede. Mellom 30 og 50 barn var tilstede hver dag i sommerbarnehagen.

Antall ansatte:
94,52 årsverk fordelt på108 ansatte
• 101 kvinner
• sju menn
Sykefravær:
2007: 11,3 prosent
2008: 9,3 prosent

Økonomi
Barnehagevirksomheten har som følge av statlig satsing
vært i en rivende utvikling. Årets mindreforbruk skyldes i
hovedsak økte inntekter fra staten på grunn av økt aktivitet
i løpet av året. Enheten har et mindreforbruk på ca. kr 515
230,-. På grunn av øremerking kommer deler av ressursene fra staten i etterkant av etablering av nye tilbud. Det
kan dermed være vanskelig å beregne nøyaktig hva som
kan brukes til drift gjennom året. Utgangspunktet er å ikke
bruke mer ressurser enn det som er nødvendig for driften.
Kr 515 230,- settes av på bundet fond øremerket barnehageformål
Det er ikke avsatt midler til inventar vedrørende ny barnehage på Årø. Avsatte midler går i stor grad til bygningmessige
utbedringer. Det kan også være andre utgifter som kommer på vedrørende bygging av for eksempel barnehage på
Stabbestad og ny barnehage i sentrum. Avsatte midler på
bundet fond kan da eventuelt brukes til å supplere.

Utfordringer for 2009
• Planlegge og realisere ny barnehage på Stabbestad
• Planlegge ny sentrumsbarnehage

Antall barn i barnehage:
380 barn i kommunale barnehager
65 barn i private barnehager
Tilholdssted:
• Administrasjonen: Trekanten 3.
etg.
• 11 barnehager spredt rundt i

kommunen. Se kart med mer på
Kragerø kommunes hjemmeside
under Barn og unge - barnehage.
Den enkelte barnehage har sin
egen hjemmeside med en rekke
opplysninger.
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Alt i boring, sprenging og
graving på hus- og hyttetomter.

Vi takker Kragerø kommune
for et godt samarbeid

Vi bygger også brygger
og legger plen!

KT

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

Vi samarbeider med Kragerø kommune!

VI
TRANSPORTERER
RULLESTOLER

Kjell Thorsen
Måneliveien • 3790 HELLE
Tlf. 35 99 04 85 • Fax 35 99 04 58
Mobil 41 44 90 44
e-post: kjth2@online.no

Kragerø

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

TT

JENT F
DK

ANS
OR

RSRE
VA

GRAVING - SPRENGNING - TRANSPORT

GO

ENTREPRENØRFIRMA

Leif Øygarden a/s

VI HAR !
KE
KARAO

90 90 40 32

3766 Sannidal • Tlf. 35 99 02 18 • Fax. 35 99 08 09 • Mobil. 918 77 023 • 958 98 248

SKAGERAK TREPLEIE
NYHET

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

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76 KRAGERØ

www.skagerak-trepleie.no

Prinfo
1/4 side

NYTT NAVN
samme sted og samme tjenester!

RENOVASJON

CONTAINERUTLEIE

Tlf.: 35 98 22 50 • kragero@veolia.no
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Spesialﬁrma i plast

TT

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
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Enhet for bygg og areal
Det har vært stor aktivitet i byggebransjen. Det har medført
høyt tempo innenfor vår enhet:
• Seks reguleringsplaner er vedtatt
• To bebyggelsesplaner er vedtatt
• 193 målebrev er utstedt
• 816 byggesøknader/meldinger er behandlet
Begge utfordringene som ble nevnt i årsmeldingen 2007 –
ferdigstille kommuneplan og arbeid med eiendomsskatten
– er gjennomført.

Enheten har hatt fem resultatmål:
1. Nødvendig plangrunnlag for utnyttelse av Valberghalvøya og videre utnyttelse av Kragerø Næringspark er utarbeidet.
Fylkesmannen har hatt innsigelse til reguleringsplanen Valberghalvøya m.h.t. støy og støvproblematikk fra bruddet.
Dette er blitt ryddet av veien og saken ble lagt frem for
kommunestyret til endelig behandling. Kommunestyret utsatte saken og sendte den tilbake til rådmannen for å finne
tilfredsstillende løsninger for partene. Ordfører søker å finne
frem til enighet mellom partene. Saken vil bli fremmet for
kommunestyret på nytt. Utvidelse av Kragerø Næringspark
er ikke gjennomført, idet behovet vurderes fortløpende og
vil bli igangsatt så snart dette melder seg.
2. Krav om alternative energikilder i plan og
byggesaker hvor forholdene ligger til rette
for det, er innarbeidet.
Det settes krav til slike vurderinger i de enkelte arealplaner og større byggesaker, og
dette følges opp.
3. Kommuneplanens arealdel er endelig
vedtatt.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt
06.11.2008 i kommunestyret. Fylkesmannens innsigelser
innenfor tre områder/temaer blir viderebehandlet.
4. Det er ferdig utarbeidet reguleringsplan for byggefeltet
Sollia Vest.
På grunn av betydelig arbeid med andre planoppgaver er
ikke dette arbeidet ferdig. Vi regner med at planen blir behandlet i bygningsrådet før sommeren 2009.
5. Det er utarbeidet Gårdskart i kommunen.
Arbeidet er ferdig. Å utarbeide gårdskart betyr å kartlegge
kommunens jordbruksressurser som er et viktig grunnlag
for forvaltning av tilskudd og lovsaker.

Årets nyvinning - vi er blant de
20 utvalgte!
Vi klarte å få Jomfruland og Stråholmen blant de 20 nasjonalt utvalgte kulturlandskapsområder.

En kort forklaring på mindreforbruk

Fordi det har vært et høyt aktivitetsnivå i byggebransjen,
har enheten fått inn betydelige gebyrinntekter. I 2008 var
inntektene 6.162 millioner mot budsjettert 4.852.
Overskuddet avsettes til selvkostfond. Loven
krever selvkostberegninger i forbindelse med
Dette er
byggesaker og oppmåling.

vi gode på!!

Vi holder lav
saksbehandlingstid
innenfor de frister loven
setter til glede for
publikum.

Utfordringer for 2009
• Innføring av ny Plan- og bygningslov
• Ferdigbehandle pågående reguleringsplaner, inkl. reguleringsplan for G/S vei
Sannidal – Kil
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Jomfruland

Stråholmen

Antall ansatte:
Ti medarbeidere
• tre kvinner
• sju menn
Ledelse:
Bygningssjef - mann

Oppgaver:
• arealplanlegging
• byggesaker
• utslippssaker
• delingssaker – oppmåling
• miljøforvaltning
• kartverk
• eiendomsskatt
• landbruksforvaltning
• konsesjonssaker

Sykefravær: 2,1 prosent
Brukere:
• Innbyggere
• Byggebransjen
Tilholdssted for de ansatte:
Rådhusgata 2. – 2. etasje
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Grunnsteinsnedlegging
på Helle Skole

Enhet for Eiendom
Enhet for Eiendom skal sørge for en effektiv og profesjonell
eiendomsforvaltning gjennom forvaltning, drift, veldikehold
og utvikling av kommunens mange eiendommer.
Hovedutfordringen
• å bidra tilstrekkelig i forhold til andre enheters forventninger.

Enheten har hatt fire resultatmål:

ningsinstitusjon på Kalstad ble påbegynt, men på grunn av
en forskyving av prosjektet til 2010 fortsetter planleggingsarbeidet først i 2009.
2. Enhet for Eiendom sørger for at bygging av ny skole på
Helle og rehabilitering av Kragerø barne- og ungdomsskole
gjennomføres innenfor vedtatte rammer.
Rehabilitering og tilbygg til Kragerø barne- og ungdomsskole ble påbegynt i januar 2008. Det har vært mange og store
utfordringer i byggeperioden. Hovedbygningen ved skolen
er en teglsteinsbygning fra ca 1890, og rivningsarbeidene
medførte omfattende merarbeid med sikring av bygget.
Prosjektet ser like vel ut til å bli ferdigstilt som planlagt til
skolestart høsten 2009. Grunnarbeider ved Helle skole er
gjennomført, og bygging av selve skolen er påbegynt. Avtale med Helle IL om bruk av Hellehuset er inngått. Også
Helle skole ser ut til å følge vedtatt fremdriftsplan.

1. Enhet for Eiendom tilrettelegger for et fysisk godt miljø for
brukere av kommunale bygg.
Enheten arbeider regelmessig med tilrettelegging for et fysisk godt oppvekstmiljø i kommunale bygg. Dette gjøres
gjennom samarbeidsmøter med brukere og ved å sette fokus på daglig drift og vedlikehold av kommunale bygninger.
Enheten jobber også aktivt for et moderne renhold med god
kvalitet. Det er i 2008 inngått en avtale om leie av lokaler for
NAV. NAV flytter inn i nye lokaler i august 2009. Tilbygget til
Sannidal barnehage ble ferdigstilt, og det er også brukt mye
3. Enhet for Eiendom arbeider aktivt for miljøvennlige og
tid på å tilpasse de øvrige barnehagebyggene til dagens
energiøkonomiske løsninger i kommunens bygg.
barnehagedrift. Rehabilitering av kommunens prestebolig er
Ved tilbygg, nybygg og rehabilitering velges det miljøvennferdigstilt. Svømmehall og Idrettshall har fått installert et nytt
lige materialer der det er mulig. Det er investert betydelige
dusjanlegg med automatisk legionelladesinfisering. Etter en
beløp i tekniske anlegg i kommunens bygg de
vurdering av totalt behov for barnehageplasser i
siste fire årene, noe som bidrar til energiøkoKragerø kommune gjennomføres ikke tilbygÅrets
get til Kalstad barnehage. Planlegging og
nomisering og økt sikkerhet for brukere.
begivenhet:
bygging av ny barnehage på Levangsheia
Det er påbegynt et arbeid med utskifting
”Vannkvaliteten i
ble ikke påbegynt, slik som planlagt, på
av dører og vinduer i kommunale bygg
Kragerø svømmehall er
grunn av forsinket infrastruktur i boligsom ENØK-tiltak. I tilknytning til tilbygg
feltet. Byggestart ved Sannidal U-skole
og nybygg velges det energiøkonoblitt veldig bra,”
er blitt forsinket, og påbegynnes først
miske løsninger for oppvarming, som
i 2009. Årsaken til forsinkelsen skylf.eks i Sannidal barnehage hvor det er
Dette er vi stolte av:
des en utvidelse av prosjektet, samt at
valgt vannbåren varme. Arbeidet med
”Vi har god kvalitet på
tilbygget var planlagt utført med egne
en energiøkonomiseringsplan er utsatt
renhold i kommunale
ansatte, men blir nå utført av eksterne
i påvente av en overordnet energiplan
entreprenører. Planlegging av ny avlastfor Kragerø kommune.
bygg”
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Befaring på nye Kragerø barne- og ungdomsskole

4. Enhet for eiendom bidrar til etablering av kommunale boligfelt.
Kragerø kommune har i 2008 kjøpt en større eiendom på
Sollia vest, hvor det er planlagt boligtomter klare for salg i
2010. Arbeidet med etablering av vei, vann og avløp i planlagte boligfelter på Stabbestad og Lindvikskollen er forsinket, og som en følge av dette, ble ikke boligtomtene salgsklare i 2008. Tomteforvaltningsplanen er blitt forskjøvet fram
i tid på grunn av enhetens mange oppgaver og begrensede
personalressurser.

Enhetens økonomiske resultat – i korte trekk:

for ikke brukt disposisjonsfond med 1,3 mill). Merforbruk
skyldes økte energikostnader.

Utfordringer for 2009.
Enhet for Eiendom har mange utfordringer for neste år.
Blant annet:
• salg av kommunale eiendommer
• leie av administrasjonslokaler
• koordinering og oppfølging av utbyggingsavtaler
• en rekke byggeprosjekter skal gjennomføres, blant dem:
– ferdigstillelse av Helle skole
– ferdigstillelse av Kragerø barne- og ungdomsskole

Enhet for Eiendom har et merforbruk på 0,7 mill kr (justert

Antall ansatte:
37,7 årsverk
• 42 kvinner
• 12 menn
Sykefravær:
Sykefraværet i Enhet for Eiendom
er på 7,6 prosent for 2008. Dette er
en økning på 2,7 prosent sammen-

lignet med 2007. Økningen skyldes
langtidssykefravær.
Ansvarsområder:
• Vedlikehold og drift
• Tomteforvaltning, leieavtaler og
utbyggingsavtaler
• Renhold
• Idrettshall

• Svømmehall
• Boligforvaltning
• Nybygg og utvikling
Tilholdssted for de ansatte:
• Rådhusgt. 2
• Idrettshall
• Svømmehall
• Fermannsbakken 5.
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Enhet for helse og rehabilitering

Enhet
E
nhett fo
for
or helse
helse
hel
he
s og
g rehabilitering
reh
ehab
abililitititering har
h r 15
ha
5 ulike tjenesteområE hete
En
t n arrangerte
a ra
ar
r ngerte en fagdag
f gdag med
fa
med Øyvind Aschjem fra AlAAl
Enheten
derr m
med
ed hovedfok
hovedfokus
kus på forebygging
forebygging, behandling
behandling, rehabiliternativ til vold.
vold Fagdagen var åpen for alle som arbeider
tering og koordinering av tjenester til mennesker med ommed barn og unge i Kragerø kommune. Den hadde til henfattende tjenestebehov. Etter at helsestasjon og barnevern
sikt å styrke den enkelte ansatte til å våge å se barn som
ble tilknyttet enheten fra 2007, er tjenestene nå rettet mot
lever under krenkende forhold slik at hjelpen kan komme
alle aldersgrupper.
tidlig inn. Resultatmålet har bidratt til å sette fokus på denI enhetens visjon om ”å forebygge mer for å reparere minne vanskelige problematikken, og gjort at de ansatte er mer
dre” finner vi også våre største utfordringer:
observante og offensive enn tidligere.
• å ha tilstrekkelig kunnskap om skadelige livsbetingelser til å kunne forebygge
2. ”Det er iverksatt faste rutiner for sam”Dette
• å ha tilstrekkelig kompetanse til å
ordningskontakt mellom aktuelle aver vi gode på”
delinger i nye saker som omfatter
avdekke vansker som allerede er
Psykososialt kriseteam er
barn og unge.”
oppstått
Enheten gjennomførte en to• å ha tilstrekkelige rammebeen tjeneste til innbyggere som har
dagers samling i Nissedal
tingelser til å iverksette tiltak
vært utsatt for uventede, belastende
for samtlige ansatte, der tepå tidligst mulig tidspunkt.
hendelser og som trenger bistand til
maet var taushetsplikt og
bearbeiding av dette i en akuttfase. Aktivering
Dette krever dyktige ansamhandling. Samlingen
av teamet skjer via legevakt eller politi. Teamet
satte som til en hver tid
har resultert i etablering
har gjennom sine oppgaver i løpet av året for
arbeider etter faglig oppav faste samhandlingsdaterte kunnskaper og
arenaer mellom barnealvor fått satt sine prosedyrer og faglige standard
prinsipper.
vern, helsestasjon og sopå prøve. Erfaringer og tilbakemeldinger viser
sialtjenesten
og utvikling
at teamet er godt rustet til å møte denne type
av nye rutiner.
Enheten har sju

utfordringer, og at rutiner for aktivering og
innsats fungerer som planlagt. Spesielt
3. ”Enheten har målemeto1. ”Barn og ungdom blir i
ønsker enheten å fremheve det gode
der for om enkelttiltak overmøte med vårt fagpersonell
for brukere av barnevernet gir
stilt konkrete spørsmål som
samarbeidet med politiet og Vestmar
ønsket
resultat.”
kan avdekke krenkende opplebedriftshelsetjeneste.
resultatmål:

velser.”

Resultatmålet viser til utfordringer
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som gjelder landet som helhet. I fagmiljøet generelt fokuseres det nå i stor grad på forskning med det formål å utvikle
virksomme metoder innen barnevern. I påvente av resultater fra dette er det ikke utviklet egne målemetoder i det
lokale barnevernet. Derimot er målet endret, til å gjelde måling av antall meldinger til barnevernet fordelt etter aldersgrupper, fra interne avdelinger i kommunen. Barnevernet
har nå utviklet verktøy, slik at målsettingen så langt må sies
å være nådd.
4. ”Det er laget en informasjonsplan for formidling av helseog samlivsopplysninger til barn, unge og foreldre”
Arbeidet er påbegynt. Det er nødvendig med noe m
mer
er ttid
id
de
erf
rfor
or
på utvikling av en slik plan, og arbeidet vill derfor
videreføres i 2009.
5. ”Det er utarbeidet en plan for kommumuunal tilkobling til Norsk helsenett (NHN)”
N)”
N)
Målet er ikke nådd i inneværende
e år.
år.
Et forprosjekt - noe forsinket - er satt
sa
att
i gang med utredning av en felles
elle
es
IKT-drift i Grenland, hvor tilkobling
g til
tiil
Norsk Helsenett inngår som en naturtu
ur-lig del. Forprosjektet går som planlagt
ag
gt
og en fremdriftsplan for tilkobling vil
vil
være klar i løpet av første halvår 2009.
9.

6. ”Det er gjennomført en evaluering av miljørettet helseverns delaktighet i planer og planprosesser første halvår
2008”
Miljørettet helsevern i Grenland er varslet om at Kragerø
kommune ønsker en evaluering. Tilbakemeldingen er at
dette ikke kan gjennomføres før 1.tertial 2009.
7. ”Det er laget egen hjemmeside om psykisk helsevern i
kommunen”
Det er laget et eget informasjonssted på kommunens hjemmeside, som presenterer samtlige tilbud innen psykisk helsearbeid for voksne, barn og unge. Informasjonen, som
finn
nnes
e un
under punktet helse, er basert på en mal fra helsedirekt
re
ko
rektoratet
tilpasset våre lokale forhold.

Dette
er vi stolte
av:

Kommunen har ansatt
folkehelsekoordinator i 30
prosent stilling.
Tilrettelegging for fysisk
aktivitet, kost og ernæring
i skole, barnehager
og SFO er viktige
satsingsområder!

En
E
n kort forklaring på
en
enhetens
merforbruk.
En
Enheten
E
har et merforbruk på 0,8 mill
kkroner. Dette knyttes i hovedsak opp
kr
m
mot barnevernet og skyldes økte
kkostnader til tiltak kombinert med reduserte refusjonsinntekter fra staten.
d
Videre skyldes noe av overforbruket
V
økte lønns- og driftsutgifter ved leø
gevakt og legetjenester. Flere av de
g
andre tjenestene har hatt et lite mindrea
forbruk.
f
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Utfordringer for 2009.
• Opptrappingsplanen for psykisk helse, som har pågått i ti
år, ble avsluttet ved utgangen av 2008. I forbindelse med
dette, gjennomførte enheten en evaluering av hele det
psykiske helsefeltet i Kragerø kommune. Konklusjonen er
at det psykiske helsefeltet fremstår som fragmentert og
som lite synlig for brukere og ansatte. En av hovedutfordringene i 2009 blir derfor å sikre at dette feltet fremstår
som samlet, synlig og mer tilgjengelig for dem som trenger det, noe som kan medføre behov for organisatoriske
endringer i enheten.
• Kalstad voksenopplærings- og aktivitetssenter, KVOA,
har påbegynt et større endringsarbeid, da det er behov
for tilpasning av drift til flere og nye brukergrupper. Behovet har sammenheng med restriksjoner i NAV’s regelverk i
Antall ansatte:
40,69 årsverk fordelt på 60 ansatte
• 48 kvinner
• 12 menn
Aktivitet:
• 24 har dagaktivisering og/eller
voksenopplæring på KVOA
• 104 personer har støttekontakt
• 36 familier/enslige mottar privatavlastning

forhold til hvem som fyller vilkår for tilrettelagt arbeid, bl.a.
ved KIS.
• Videreføre arbeidet med hensyn til å avdekke og iverksette tiltak overfor barn med psykososiale vansker så tidlig
som mulig. På denne måten vil man kunne arbeide mer
forebyggende og redusere behovet for kostbare tiltak,
bl.a. innen barnevernet.

Annet:
Kommunen v/ legevakta og sosialtjenesten har i løpet av
året overtatt ansvaret for LAR (legemiddelassistert rehabilitering) som et prøveprosjekt. Det har vært midlertidig drift
i brakker ved sykehuset. Ved utgangen av året flyttet virksomheten inn i nyoppussede lokaler i kinobygget. 22 personer benytter i dag tjenesten.

• 23 barn og unge og 78 voksne
har individuell plan og koordinator
knyttet til dette
Barnevernet
• har mottatt 102 bekymringsmeldinger
• 26 barn er under omsorg i fosterhjem
• tre ungdommer er i familiehjem
eller institusjon

Sykefravær:
• 8,2 prosent
• Nybygg og utvikling
Tilholdssted:
• Trekanten, KVOA, Marienlyst, Kragerø sykehus, Kragerø fengsel
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Vårkonsert med 3. klassene

Enhet for kultur

Året 2008 har vært et aktivt og utfordrende år for Enhet
for kultur og svært spennende i forhold til de mange positive tiltak som er gjennomført. Kulturbudsjettet ble styrket
med ytterligere 1,5 mill kroner, og sammen med tilsvarende
bevilgning i 2007 har det vært godt med midler til mange
gode formål, ikke minst til lag og foreninger. Langt de fleste
resultatmål med tiltak er gjennomført.

Enheten har hatt fem resultatmål:
1. Mål og tiltak i Plan for kunst og kystkultur gjennomføres
med innsats fra kunstnermiljø, kulturarbeidere og offentlige
kulturinstitusjoner.
Det har aldri tidligere vært bevilget så mye midler til lag og
foreninger eller lokale kulturtiltak og festivaler som i 2008
noe følgende oversikt viser:
• Naturforvaltning
Kr. 63 000.• Museer
Kr. 335 000,• Kunstformål
Kr. 330 000.• Festivaltilskudd
Kr. 185 000,• Idrett
Kr. 590 000.• Øvrig kultur
Kr. 336 000.• Korps og kor
Kr. 129 000.• Barne- og
ungdomsformål
Kr. 264 000.Til sammen
Kr.2 232 000.Tilskudd 2007
Kr.1 804 000.(ekskl. Barne og familiedepartements overf.)

Utgivelse av brosjyremateriell for samordning og markedsføring av konserter, festivaler og utstillinger sommeren 2008
ble gjennomført i samarbeid med Bamble kommune. Det
samme gjelder kystkultursamarbeidet som gir god støtte
fra fylkeskommunen. Tiltak innenfor kystkultur har vært
åpning av kystkultursenteret i sjøbua på Jomfruland, utvidelse av kystlednett og drift, trebåtregatta og ikke minst
200-årsjubileet for Gundersholmen kystforts trefninger med
barkassene fra den britiske fregatten ”Tartar”.
Et prosjekt ble igangsatt for å markere 100-årsjubileet for
Edvard Munch i Kragerø 2009. Tilsvarende ble det igangsatt et prosjekt med sikte på oppstart av kunstskole.

2. En aktiv satsing på barne- og ungdomsaktiviteter i Kragerø.
Enheten deltar i det tverrfaglige Samordning av
Lokale Kriminalforebyggende Tiltak – kalt SLTsamarbeidet. Enhetslederen deltar i styrings”Dette er
gruppa og kulturkonsulent og klubbleder
vi stolte av at
deltar i arbeidsgruppa. Flere av våre aktiviteter inngår som tiltak i handlingsplavi fikk til i 2008!
nen til SLT.
Plan for kunst- og

kystkultur er godt mottatt
i lag og foreninger, hos
samarbeidspartnere, og
politikerne avsetter
midler til tiltakene.

Kragerø ungdomsråd har hatt liten aktivitet. For å rette opp dette, ble det i i
høst satt i gang en informasjonskampanje rundt om på skolene (se mer side
5).
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Jomfrulandsutstillingen

Fra Kronprinsparbesøket.
Kronprinsessen i samtale med barnehagebarn.

3. Planlegging av kulturhus, med aktiv deltakelse fra brukergruppene videreføres
Etter et vellykket seminar om kulturhusplanleggingen i februar, ble det nedsatt en egen finansieringskomité med representanter fra næringsliv og banker. Komiteen startet sitt
arbeid, men har bedt om en avklaring av tomtespørsmålet
før arbeidet gjenopptas. Sak om tomt ble utarbeidet om
høsten, men er ikke behandlet politisk.
4. Kragerø er deltakende i internasjonale prosjekter
Kragerø kommune har gjennom sin erfaring ved deltakelse
i interregprogrammene konkludert med å styrke sin kompetanse på dette feltet ved at det er avsatt midler til opplæring
innenfor dette området. På denne måten har Kragerø kommune prioritert et offensivt engasjement i forhold til internasjonalt arbeid - særlig når det gjelder næringsutvikling og
kultur.
Kystkulturnettverket i Telemark mellom kommunene Kragerø og Bamble og Telemark fylkeskommune ønsker å skape et mulig tettere samarbeid, både med aktuelle regioner
i Nordsjø-samarbeidet, men også med samarbeidspartnere
i Danmark og Sverige gjennom KASK (Kattegat/Skageraksamarbeidet). Telemark Fylkeskommune ønsker at de enkelte kommuner og øvrige instanser skal spille en mer aktiv
rolle i det internasjonale arbeidet.

Sotenäs i Sverige i særlig grad innenfor kystkultur- og museumsnettverket. Helårsturisme i regionen er målet.
Kragerø kommune har gjennom sitt engasjement i IKON,
påtatt seg en koordinerende rolle i prosjektet gjennom å
være norsk prosjekteier i forprosjektperioden.

Coast Alive – Interreg IVB
Prosjektet er et samarbeid mellom Nordsjølandene og kalles ”Coast Alive”. Den maritime satsingen og miljøaspektet
er sentralt. Målet er å etablere nye og innovative tiltak innen
det man kaller ”opplevelsesøkonomi”, tiltak som bidrar til
en helsebringende, bærekraftig og et levende lokalsamfunn. Sentralt i dette er den ”grønne” infrastrukturen
ved vannet, som blant annet opplevelsesruter langs kysten.
For Kragerøs del blir også kystled og Sykkelvei nr 1 sentralt
i ferdselsnettet.

Gea Norvegica – Geopark

IKON – Interreg IVA

ble offisielt åpnet den 16. juni. Den lokale åpningsseremonien var på Jomfruland den 13. september. Foreløpig er to
Geopark-lokaliteter i Kragerø skiltet: Jomfruland og Steinmann. Formålet med Geoparken er gjennom en felles administrasjon å vise folk flest, skolebarn og turister utvalgte deler
av Norges geologiske naturarv, samt synliggjøre geologiens
rolle i hverdagen for hvermannsen; det vil si å vise sammenhenger mellom geologisk mangfold og betydningen dette
har for menneskene i dag – i fortid og i framtid.

Prosjektideen Kulturmiljøer - IKON er blitt presentert for Kragerø kommune som et mulig samarbeidsprosjekt gjennom
den dialogen som er etablert mellom Kragerø, Skagen og

Kragerø kommune var i september vertskap for våre venn-

Vennskapsbybesøk
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Ungdommens kulturmønstring

Prisvinnere

skapsbyer Slagelse, Valkeakoski, Mariehamn og Visby. Et
vellykket arrangement med bl.a. industribesøk og skjærgårdstur.
5. Ressursene til klubbdrift, bibliotek og kulturskole utnyttes
på en effektiv måte.
I samarbeid med Enhet for eiendom er det igangsatt en prosess for å se på ulike alternativer til lokaliteter for klubbvirksomhet. Da det er nødvendig å involvere brukergruppene og ungdomsrådet, vil det legges fram en sak til politisk
behandling våren 2009.
Tilbudet ”Etter skoletid” er et populært tilbud og er besøkt av opptil 40 ungdommer daglig. Målgruppen er barn
og unge i alderen 12 – 15 år. Bærebjelkene er tilbud om
leksehjelp, voksenkontakt, ulike aktiviteter og muligheten til
å få et måltid mat.

var det 70845 besøkende og det ble lånt ut 55162 bøker og
andre medier fra biblioteket, dette er en ubetydelig nedgang
fra 2007. Lørdagsåpent bibliotek er et mye brukt tilbud og
bidrar til et mer levende sentrum. Gjennomsnittlig besøkstall
på lørdager er 100. Åpningstidene og de kulturelle tilbudene
i Meierigalleriet er med på å gjøre Kragerø bibliotek til et
attraktivt og aktivt møtested. Kragerø bibliotek har gjennomført mer enn 40 små og store arrangementer gjennom
året. Det har vært nesten en fordobling av tilhørere til disse,
i 2007 var det 1343 frammøtte på arrangementene, mens
det i 2008 var 2477.
Kulturskolens opptrappingsplan over tre år, er nå fullført.
Det har medført en kraftig reduksjon av ventelistene på gitar
og piano, og i tillegg er tilbudet til korps blitt forbedret både
på treblås og messing. Kulturskolen har fremdeles venteliste på gitar og sang (hhv. 18 og 12).

For å styrke samarbeidet mellom grunnskolen og
kulturskolen er det igangsatt et prosjekt kalt
Noen
OASE. Her skal kulturskolens kompetanav årets
se/lærerkrefter bidra til å heve kvaliteten
begivenheter:
på kulturfag i grunnskolen. På Skåtøy
• 200-årsmarkeringen
skole ble det satt opp et eget musikkGunderholmen Kystfort
spill hvor tema var kystkultur og sjømannsliv.
• Etablering av ”Senior’n”

Besøket ved ”Lille Stoppen” har tatt seg opp,
noe som kan tilskrives tilbudet «etter skoletid». Dette er en god måte å gjøre klubbtilbudet på kveldstid kjent på. I Sannidal har ”Snerten” ikke vært i drift, noe
som skyldes personalmangel.
Ungdomsrådets virksomhet har i
året vært preget av passivitet, men
senhøstes ble det igangsatt valgkamp og valg av nytt ungdomsråd.

• Fast ordning med lørdagsåpent
Enhet for kultur har innledet et
bibliotek
samarbeid med Enhet for helse og
rehabilitering
om tilpasset musikk• Suksess med ”Etter skoletid”
opplæring. Her samarbeides det med
• Satsingen på kystled og
Besøks- og utlånstallene for bibliotesykehuset om lokaler. Vi har hatt et
kystkultursenter
ket ser ut til å ha stabilisert seg. I 2008
prøveprosjekt
siden april. Dette har blitt
p
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meget godt mottatt. Vi ønsker å gjøre tilbudet fast og øke
det fra 20 til 30 prosent neste år.
Kragerø Biograf hadde 15,500 besøkende, noe som er
en økning på ti prosent fra året før. Innføring av nettbasert
billettsalg skjedde i april. Ca 20 prosent av billettene har blitt
solgt på nettet. Det er fortsatt stor pågang for å leie kinosalen til konserter, teater, møter osv.

være en del av innholdet. Turer/utflukter og enkle kurs arrangeres etter årstid og ønsker fra brukerne. Senteret har nå
gjennomsnittlig 50 – 60 brukere innom i løpet av uka. Folk
kan bruke senteret som de ønsker, og tilbudet er gratis. Det
har kommet mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde
pensjonister, og det ser ut som tilbudet har blitt veldig godt
mottatt i kommunen.

En kort forklaring på enhetens regnskapsresultat:
Senior’n kultur- og aktivitetssenter i Røde-Korshuset
ble startet opp 1. september, og er et prøveprosjekt som
skal gå ut 2009. Tilbudet er for eldre hjemmeboende. Senteret er oppe fra kl.10.00 til kl.14.30 hver mandag, tirsdag
og onsdag. ”Senior’n” tilbyr følgende aktiviteter: trim med
fysioterapeut to dager i uken, datamaskiner er tilgjengelige. Det samarbeides med seniornett og kursopplegg på
Munch’n. To vever er flittig i bruk,. Ellers kan Senior’n tilby
håndarbeidskafé, malegruppe, bridgeklubb, fotpleie, og
seniordans. Ellers vil sangkafé, diktlesing, foredrag og kåseri

Antall ansatte:
39 ansatte fordelt på 19,6 årsverk
• 27 kvinner
• 12 menn
Sykefravær:
to prosent - en nedgang på tre
prosent

Regnskapet for enheten viser tilnærmet balanse med et lite
mindreforbruk på 1.962,- kr av et budsjett på 12 millioner
kroner.

Utfordringer for 2009.
• Feiringen av Munch-jubileet
• Videreføring av kystkultursamarbeidet
• Intensiv satsing på internasjonale prosjekter
• Kystleden
• Ombygging av kinoen til digital

Antall brukere:
Besøk Kragerø Biograf:
15,500
Besøk Biblioteket:
70 845
(643 færre enn i 2007)
Utlån Biblioteket:
55 162
(1474 færre enn i 2007)
Antall elever på kulturskolen:
200 + kor og korps
Antall besøkende klubbene:
Fra 20 – 70 – basert på variasjonen
i besøk.

Snittbesøk ”Senior’n”: Det er
mellom 50 – 70 brukere i uka.
Tilholdssted:
• Stab og administrasjon: Rådhuset.
• Bibliotek i Meierigården, Rikard
Nordraaksgata, Kulturskolen
og Kino i Gamle Kragerøvei 4,
Senior’n på Bråten, Lille Stopp’n
i Storgt 4 og Snerten i Sannidal
Samfunnshus
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Enhet for omsorg
Enhetens primære oppgave er å sørge for at befolkningen
får dekket sine behov for ulike pleie- og omsorgstjenester
etter bestemmelsene i Lov om helsetjenester og Lov om
sosiale tjenester i kommunene.
Behov og etterspørsel øker for hvert år – særlig i gruppen
yngre funksjonshemmede.
De vedtatte resultatmålene må sees i sammenheng med
kommuneplanens samfunnsdel, men det må samtidig understrekes at kommuneplanen ikke på noen måte er utfyllende for hvilke oppgaver og utfordringer enheten skal
håndtere.

Enheten har hatt fem resultatmål:

Det ble våren 2008 nedsatt egen plangruppe for demensomsorgen. Planutkastet ble ferdig i januar 09 og skal
drøftes i hovedutvalget. Demensplanen vil inngå som en
delplan i kommunens nye ”Omsorgsplan 2020”.
3. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid omkring sammensatte tjenester til rusmisbrukere er etablert med synlig ansvars- og oppgavefordeling.
Målet er ikke nådd. Det gjenstår avklaringer mellom sosialtjenesten, omsorgstjenesten og helse- og rehabiliteringstjenesten, selv om helse/rehab har overtatt ansvaret for LAR
(legemiddelassistert rehabilitering).
4. Det er etablert brukerpanel som en samarbeidsarena
mellom frivillige, pårørende, interesseorganisasjoner og
omsorgstjenesten.
Det er etablert samarbeidsarenaer med brukere/pårørende innen deler av omsorgstjenestene.
er vi

1. Planarbeid i forhold til fremtidens omsorgsutfordringer
2010 – 2020 er igangsatt
Egen sak om planprosessen ble vedtatt i
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiaDette
le tjenester i februar 2008. Fremdriften
stolte av:
5. Det er holdt konstant fokus på
i selve planarbeidet har gått tregere
Til tross for opplevelse av
fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
enn først antatt. Delvis skyldes
ressursknapphet blant mange
i alle arbeidslag for ytterligere fordette at arbeidet er enhetsoveransatte og et vedvarende høyt
bedringer av arbeidsmiljøet samt
gripende, delvis at det ikke er
redusere sykefraværet.
avsatt ressurser til arbeidet. Ny
arbeidspress i de fleste ledd av
Det ble jobbet systematisk med
omsorgsplan er forutsatt klar for
tjenestene, er forekomsten av klager
arbeidsmiljøutfordringer og opphøring i juni 2009.
fra brukere og pårørende svært
følging av sykemeldte i tråd med
liten. Vi er stolte av innsatsen fra
målsettingen. Til tross for dette
2. Det foreligger konkrete forslag
ansatte
og det faktum at vi leverer
viste sykefraværsutviklingen en
til endringer i organisering og inntjenester med bra omfang
økende tendens året sett under
hold i tjenester til mennesker med
demenstilstander (rullering av deett.
og gjennomgående god
mensplanen).
kvalitet.
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Peder Christian Schaufel i ivrig
samtale med Kronprinsen.

Økonomi:
Som det fremgår av regnskapet hadde enheten samlet sett
et merforbruk på ca. kr. 1,8 mill. Hovedforklaringen er merforbruk av vikarer og ekstrahjelp som følge av flere brukere med
særlig store behov, men også at tidligere igangsatte tiltak ikke
var fullt ut finansiert gjennom den vedtatte rammen. Enheten
har flere brukere som karakteriseres som særlig ressurskre-

Oppgaver og tjenester
(Brukere er i aldersgruppene fra 0 til
100 år)
• hjemmehjelp
• hjemmesykepleie
• miljøtjenester til funksjonshemmede
• psykisk helsetjeneste for voksne
• avlastningstjenester
• omsorgslønn
• brukerstyrt personlig assistanse
(BPA)
• drift av 14 omsorgsboligkomplekser og bokollektiver for funksjonshemmede, eldre og for demente
• sykehjemsdrift
• dagsenter eldre
• dagsenter psykisk helse

vende. I den forbindelse har kommunene anledning til å søke
om delvis refusjon for utgifter som overstiger fastsatte beløp.
For 2008 har enheten hatt 11 klienttilfeller med en samlet nettoutgift på kr. 17,5 mill. Refusjonskravet tilfaller ikke enheten,
men gir kommunene en merinntekt på 2,9 mill over budsjett.
Det kan være nyttig å ha med seg dette perspektivet i vurderingen av enhetens merforbruk i 2008.

• ambulerende vaktmestertjenester
(serviceteknikere)
• hjelpemiddelformidling og trygghetsalarmer
• transportordning for funksjonshemmede (TT-kort) på vegne av
Telemark fylkeskommune
Organisering:
• Administrasjonen og fellestjenester
(ett årsverk): Trekanten
• En distriktsbase i Sannidal
• En distriktsbase på Tangeheia
• Sykehjemstjenestene ved Marienlyst.
• 20 arbeidslag (enhet for omsorg er
organisert etter arbeidslagsprinsip-

pet), fire av lagene er under felles
ledelse (to lagledere)
Ansatte:
246,04 faste årsverk fordelt på 387
ansatte:
• 18 menn
• 369 kvinner
Gjennomsnittelige sykefravær:
11,7 prosent, en alarmerende økning
sammenlignet med 2007 hvor snittet
var 10,2 prosent.
Til tross for systematisk arbeid for å
motvirke uønsket deltid blant ansatte, er andelen deltidsansatte fortsatt
altfor høy (se side 14).
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KRAGERØ
SEPTIKSERVICE A/S
• Rehabilitering av vann/avløpsrør
• Septiktømming • Høytrykksspyling
• Rørinspeksjon • Kamerakjøring
Ta kontakt med oss:
99 25 66 27 • 909 50 878

Vi kan borettslag!
Etter mer enn 50 års erfaring med forvaltning av borettslag blir
jobben utført profesjonelt. KBBL forvalter i dag 1085 leiligheter
fordelt på 50 borettslag, 3 sameier og Kragerø Kommunale
Boligstiftelse.
Vi kan tilby:
• Regnskapsførsel

FUNDAMENTET KAN DU LEGGE HOS:

• Svært gunstige medlemsfordeler

TT

JENT F
DK

ANS
OR

RSRE
VA

ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS

GO

Hytter og hus,
eller kanskje en brygge,...?
All form for planlegging og prosjektering.
Sivilarkitekt Morten Lunøe MNAL
P.A. Heuchsgate 13 – 3770 Kragerø – Telefon: 35 98 33 00 – Fax.: 35 98 29 80
www.arkitekthuset-kragero.no

• Forvaltningsmessige spørsmål
• Byggeteknisk bistand,
prosjekt- og byggeledelse

Ta kontakt med KBBL på
telefon 35 98 59 10 eller se
www.kragero-bbl.no

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

VI GRATULERER
KRAGERØ KOMMUNE MED
NY SKOLE PÅ HELLE OG NYTT
SKOLESENTER PÅ FEIERHEIA:

ADVOKAT

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

• Alminnelig praksis •

Marie R. Edwardsen
Mobil 92 26 32 90
E-post: mredwardsen@c2i.net
ADVOKAT

Johan Tønnes Løchstøer
Mobil 917 28 101
E-post: toennesloechstoeer@c2i.net
Tlf. 35 98 07 00 - Faks 35 98 11 83
Adr.: Rådhusg. 3, Pb. 171, 3791 Kragerø

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

ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER
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Perleugle

Vannlilje

Utfordringer for 2009.
Hovedutfordringen er å opprettholde og videreføre kapasitet og kvalitet på tjenestene som samsvarer med behovet
til befolkningen, men som samtidig er i tråd med vedtatte
økonomiske rammer.

Tjenester i 2008:
• 605 brukere mottok tjenester på regelmessig basis.
• Ambulerende vaktmestertjeneste (serviceteknikere) og
hjelpemiddelformidlere utførte
– 2372 formidlinger
– utplasserte 45 trygghetsalarmer
– kjørte 40360 km
• Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten utførte
– ca 140500 besøk
– av dette nattpatruljen 14263
– Samlet kjørelengde 229000 km
– Det ble gjennomført 1012 turer med taxibåt i
skjærgården
• Saksbehandlerne/fagkonsulentene behandlet 494 nye
søknader om tjenester og reviderte mange ”gamle”
vedtak.

• Tiltaksteamet behandlet 162 søknader om tildeling av
sykehjemsplass, omsorgs- eller trygdebolig.

Andre tall:
• 33 personer fikk permanent sykehjemsplass
• 29 personer fikk korttidsopphold i sykehjem
• 17 personer fikk avlastningsopphold i sykehjem
• 51 personer fikk tildelt plass i bokollektiv eller omsorgsbolig (tre av disse takket nei)
• 11 personer fikk trygdebolig
• fire brukere hadde personlige assistenter
• 17 pårørende mottok omsorgslønn

Tall ventelister:
• Pr. 31.12.08 ventet fire personer på sykehjemsplass,
• 28 på omsorgsbolig/bokollektiv,
• fire unge på omsorgsbolig,
• fem på trygdebolig og
• fire stod på venteliste til korttidsopphold i sykehjem.
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Sykkelopplæring for alle
4. klassene i Kragerø

Enhet for skole
Enhetens fokus er fortsatt på lesing og skriving i alle fag. Utfordringen er derfor å gi en undervisning tilpasset elevenes
evner og talenter slik Læringsplakaten krever.
Her gjøres det etter skolesjefens vurdering mye godt arbeid
rundt om på skolene.
Enheten har også hatt fokus på å ta i bruk det nasjonale og
kommunale kvalitetssikringssystemet hvor det bl.a. settes
fokus på læringsresultater, læringsmiljø og ressurser. Politisk nivå fikk på grunnlag av dette en tilbakemelding i november/desember.
Resultatene viste:
• at ressursene som brukes på skolene totalt sett ligger under sammenlignbare kommuner
• at Kragerø stort sett hadde samme resultat som Telemark
fylke og nasjonalt når det gjelder læringsmiljø
• at resultatet på nasjonale prøver viste at Kragerø lå under
snittet for nasjonalt nivå og litt under snittet for Telemark
fylke

Enheten har hatt fem resultatmål:

rere (11 lærere) ved alle de største skolene bl.a. har fått et
grunnkurs i ART (Agressjonserstatningstrening). ART er en
opplæringsmetode i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og
moralsk ressonering. Lærere ved de små skolene har fått
lignende opplæring i form av kortere kurs.
Hovedtema på kommunens kursdager har vært lesing i alle
fag. Dessuten går 42 lærere på nettbaserte fagkurs i de
mest sentrale skolefagene. I tillegg deltar 14 lærere på videreutdanning innen forskjellige fag som gir studiepoeng.
3. Skolen i Kragerø har tatt i bruk forskjellige kvalitetssikringsverktøy i arbeidet med å sikre overordnet myndighetskrav om kvalitet i skolen.
Vedtatt kvalitetssikringssystem i henhold til opplæringslovens § 13 – 10 er tatt i bruk.

4. Enhetene for barnehage, helse og rehabilitering og skole
har utarbeidet en helhetlig strategi for barns og unges utvikling i aldersgruppen 0 – 16 år. Planen er delvis implementert
i helsestasjon og i utvalgte barnehager og skoler.
En prosjektgruppe har arbeidet med dette målet i hele 2008.
Det har vært et svært omfattende arbeid. Det gjenstår noe skrivearbeid før planen kan presenteDette
res i sin helhet for hovedutvalget i 2009.

1. Kunnskapsløftet er innført i takt med myndighetenes tiltaksplan.
Det er laget en plan for kompetanseutviker vi stolte
ling av skoleledere og pedagogisk perav:
sonale. Planen ble vedtatt av kommuEnheten har bidratt
nestyret, og den er fulgt til punkt og
prikke. Lokale fagplaner er evaluert
til at de to store
som forutsatt.
utbyggingsprosjektene
2. Skolen i Kragerø har et fleksibelt
læringsmiljø hvor det er lagt til rette
for at elevene kan være aktive i egen
læring.
Skolekontoret har lagt til rette for at læ-

–
skolen på Feierheia og den
nye Helleskolen – følger
ubyggingsplanen slik at de
blir innflyttingsklare i
2009.

5. Enhetene for barnehage, helse og rehabilitering og skole har utarbeidet felles strategi som sikrer at barn og unge
har godt kosthold og er fysisk aktive.
Enhetene har hatt felles opplæring av
Jorunn Borge Westhrin som er prosjektleder for Folkehelseprogrammet
i Telemark fylke. Arbeidet videreføres
i 2009.
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Kragerø maritime leirskole
Leirskolen er nå inne i sitt 31. år og har i 2008 hatt besøk av
ca. 1800 elever fordelt på 85 elevgrupper (klasser) fra SørNorge, fra Sel i nord til Froland i sørvest og Åsnes i øst. Elevene er fra 6. til 8. årstrinn, men flest fra 7. årstrinn. Elever fra
fjellet og skogen skal til kysten. Også storbyene velger kysten. Det er økende bestillinger fra Oslo med en stor andel
innvandrerbarn. Leirskolen tilbyr to programmer, basert på
båtliv og tilrettelagt for funksjonshemmede og språksvake
elever. Kragerø maritime leirskole har både spesialpedagog
og marinbiolog, mens lokalhistorien ivaretas av Berg-Kragerø museum. Ukentlige skriftlige tilbakemeldinger viser at
brukerne er fornøyde med leirskolens undervisningsplaner
og gjennomføringsevne. Leirskolen er i tillegg et godt næringspolitisk tiltak, da det viser seg at mange elever som
har vært her, kommer tilbake med familien sin på besøk senere.

Spes-ped.teamet
Enheten har i mange år hatt et spesialpedagogisk team
som har som oppgave å arbeide med de elevene som har
et særlig behov for spesialundervisning.
Teamet består av sju personer i ulike stillingsstørrelser som
ambulerer mellom de forskjellige skolene alt etter gjeldende
behov.

Pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT)
De siste fem årene har PPT hatt stor økning i sakkyndighetsarbeid, fra 31 sakkyndige vurderinger i 2004 til 57 sakkyndige vurderinger i 2008 – nesten en fordobling. Det var
i 2008 185 enkeltsaker. Det registreres at pågangen på enkeltsaker fortsetter å øke. Fra 2007 til 2008 er det registrert 44 prosent øking på nye henvisninger på enkeltsaker.
Arbeidspresset er stort. Konsekvensen er ventelister og at
mange må vente for lenge, og utover det som forvaltningsloven krever, på å få behandlet sine saker.

PPT har ikke greid å få frigjort tid til å arbeide med viktig
utviklingsarbeid i skole og barnehage. Tjenesten må utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det. Ressursene blir i stor grad brukt til sakkyndighetsarbeid. Videre
ser PPT at det ville være mer hensiktsmessig å samarbeide
med skole og barnehage for å skape et faglig godt læringsog utviklingsmiljø. Dette vil på sikt være med på å forebygge
økning av enkeltsaker. Økt bemanning ville løse dette.

Økonomi
Enheten hadde i 2008 et merforbruk på rundt regnet 760
000 kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak to forhold som
ikke ble fanget opp under tertial 2.
1. Gjelder barn som barnevernet har plassert i fosterhjem i
andre kommuner. Enheten må betale utgiftene til skolegang
for disse barna.
2. Gjelder elever i andre kommuner. Her ble det i forbindelse
med første tertial varslet et avvik på 500 000 kroner fra 1,9
mill til 2,4 mill. Dette ble rettet opp innen enhetens egne
økonomiske rammer. Regnskapstallene viser et ytterligere
merforbruk 679 000 kroner, fra 2,4 mill til 3,079 mill. Her er
det tydelig at barnevern og skole må forbedre sine samarbeidsrutiner. Utfordringen er at mange at de fleste av barna
er rettighetselever som blir mye dyrere for kommunen når
de blir spredt rundt i flere kommuner. Vi kan da ikke nytte
muligheten til å sette dem i grupper på samme måte som
vi har kunnet gjøre hvis de gikk ved en av skolene i kommunen.
I tillegg kommer ulykkesforsikring til elever som ikke var
budsjettert. Denne utgiften, 56 000 kroner, har såvidt vites
ikke tidligere vært belastet enhet skole. Skolekontoret har
dessuten hatt en utgift på 18 000 kroner til tekniske hjelpemidler som heller ikke var budsjettert.

Utfordringer for 2009.
PPT sine satsningsområder er å utvikle kartleggingsverktøyet STAS i skolen. Et annet satsingsområde er kompetanseutvikling av programmet ART. I barnehage har PPT sett
viktigheten av tidlig innsats for de yngste barna som har behov for tilrettelegging. ”Effekten av tiltakene øker jo tidligere
de blir satt inn…”. (st. melding nr. 16).
Organisering:
Enheten har ansvaret for grunnskoleundervisningen og består av:
• fire fådelte barneskoler
• tre fulldelte barneskoler
• en ren barneskole
• en kombinert barne- og ungdomsskole
• syv skolefritidsordninger
• ett spesialpedagogisk team
• Kragerø Maritime leirskole
• Pedagogisk psykologisk tjeneste
(PPT)
Antall ansatte:
169,59 årsverk fordelt på 209 personer

• Oppfylle kommunestyrets ønske om en bedring på 10
prosent når det gjelder resultatene på nasjonale prøver.
• Gjennomføre gode flytteprosesser når det gjelder det renoverte skolesenteret på Feierheia og ny skole på Helle
skole.

• 152 kvinner
• 57 menn
Sykefravær:
2007: 5,10 prosent 2008: 6,40
prosent
Endringen er en økning på 1,3
prosent
Økningen vurderes til å være tilfeldig
og ikke som en varig tendens. Fraværet skyldes først og fremst forhold
som enheten ikke har kontroll over.
Noe av fraværet vurderes likevel til å
ha sammenheng med hardt arbeidspress.

Antall brukere (elever):
Skolene:
1303 skoleåret 2007/008
1264 skoleåret 2008/2009
SFO:
233 våren 2008
245 høsten 2008
Tilholdssted:
• Administrasjonen: Trekanten, 3.
etasje
• PPT: Trekanten, 2. etasje
• Skolene/SFO er plassert rundt
om i kommunen. Se nærmere på
skolenes hjemmeside.
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Enhet for sosiale tjenester
Enheten skal gjennom råd/veiledning og aktiv støtte fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for
vanskeligstilte og forebygge sosiale problemer. Videre er
enheten ansvarlig for oppfølging av rusavhengige.

De største utfordringene i 2008 har vært:

aktivitetene rundt ”Blå Korsgården.” Kommunen ved sosialtjenesten dekker utgiftene knyttet til husleie og løpende
utgifter for Kirkens Bymisjon og Værestedets lokaler, samt
til lavterskeltilbudet ”Grand kafé.” Sosialtjenestens miljøterapeut samarbeider med Kirkens bymisjon og diakonen
rundt driften av bygget samt med oppfølging av enkeltbrukere.

• Råd og veiledning i et økende antall kompliserte gjeldssaker
• Gjennomføring av gode miljøtiltak for rusavhengige
2. Gi gruppen vanskeligstilte på boligmarkedet et bedre til• Forberedende tiltak i forbindelse med gjenbud.
nomføring av NAV-reformen
Boligsosial handlingsplan ble ferdigstilt
Dette
• Oppstart av nytt datasystem for soog vedtatt i mai. I vedtaket er det liser vi stolte av
siale tjenester f.o.m. 01.01.08
tet opp en del tiltak som det vil bli
at vi fikk til i 2008!
arbeidet videre med i 2009. Til• At vi har vært pådrivere og
takene vil kunne bedre muligEnheten hadde tre mål:
hetene for vanskeligstilte på
1. Samarbeide med frivillige
tilretteleggere for at Kirkens Bymisjon,
boligmarkedet. Det målretorganisasjoner innen ruog at Værestedet nå har etablert sin
tede arbeidet rundt å forsomsorgen.
virksomhet i Blå Kors gården. Det er åpnet en
hindre tvangsutkastelser
Sosialtjenesten har arbeilavterskel kafé, og alle leilighetene er bebodd.
fra bolig, har ført til at det i
det med å styrke miljø• Miljøtjenestene til rusavhengige er styrket, og
Kragerø i 2008 bare var to
tjenestene for rusavhendenne gruppa har fått et merkbart bedre tilbud.
slike saker. Dette er gode
gige. For å komme i mål
resultater sett i forhold til
med dette arbeidet, er
• Antall tvangsutkastelser fra egen bolig er
sammenlignbare
komen avhengig av et godt
redusert til et minimum.
muner.
Samarbeidet
med
samarbeid med frivillige
• Gruppa unge arbeidsledige har fått et bedre
Blå Kors rundt leilighetene
organisasjoner som også
tilbud gjennom samarbeidet med NAV.
i Blå Korsgården er videdriver sin virksomhet inn
•
Vi har tatt i bruk nytt datasystem for
reført, samtlige leiligheter er
mot denne gruppen. Derfor
våre sosiale tjenester uten å kunne
bebodd, og tilbakemeldingene
er det inngått forpliktende avfra beboere og miljøtjenesten er
taler med Kirkens Bymisjon og
konvertere opplysninger fra det
udelt positive.
den lokale menigheten knyttet til
gamle systemet.
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Mandarin

3. Forsterke samarbeidet med NAV rundt kompetanseutvikling og felles arbeidsmetoder.
I august 2009 samlokaliseres sosialtjenesten med NAV i nye
lokaler i Kirkegaten. Felles leder er ansatt f.o.m. 01.01.09.
Kragerø har valgt en integrert arbeidsmodell, der de ansatte i sosialtjenesten skal inngå i team sammen med ansatte fra tidligere trygd og aetat. For å forberede dette samarbeidet best mulig har sosialtjenesten avsatt ressurser til
NAV sitt oppfølgingsteam. Videre har vi sammen med NAV
ansatte deltatt på felles opplæringstiltak, og hospitert hos
hverandre gjennom året. Målrettet samarbeid med NAV har
resultert i at de ansatte føler seg godt forberedt i forhold til
samlokaliseringen, og at vi føler oss trygge på at brukerne
vil få et bedre og mer helhetlig tilbud.

Økonomi
Som det fremkommer av regnskapet hadde sosialtjenesten
et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. kr. 990 000,-.
I tillegg vedtok kommunestyret å saldere budsjettet ved å
”ta” en million fra sosialtjenesten i forbindelse med andre
tertial. Mindreforbruket skyldes nedgang i antall klienter,
kortere tid på sosialstønad og ledige stillinger i forbindelse
med sykemeldinger.

Antall ansatte:
Åtte – en mann og sju kvinner
Dette er 6,75 årsverk fordelt på:
• 1,0 Sosialsjef (mann)
• 1,25 merkantile stillinger
• 2,5 sosialkuratorer
• 1,0 ruskurator

Utfordringer i 2009
Det er store utfordringer i forbindelse med at arbeidsledigheten stiger raskt, og at antallet gjeldssaker øker betraktelig. Som følge av dette har antallet klienter steget de siste
tre måneder i 2008. Ser det ut som om oppgangen skal
fortsette. Satsene for økonomisk sosialhjelp steg med til
sammen sju prosent f.o.m. 01.01.09. Det betyr at utgiftene til økonomisk sosialhjelp vil øke tilsvarende, forutsatt at
klientantallet er stabilt.
Enhet for sosiale tjenester går inn i et spennende år. Flytting
og samorganisering vil kreve økt innsats av alle ansatte.
Samtlige vil oppleve at arbeidsformen og arbeidsoppgavene blir radikalt forandret. Dette krever at alle ansatte klarer
å holde motet og optimismen oppe, helt til målene er nådd.
En slik stor omorganisering vil nødvendigvis kreve mye av
hver enkelt, så lenge daglig drift må opprettholdes parallelt. Enhetens ansatte føler imidlertid at de er godt i gang.
De ansatte gleder seg til nye arbeidsoppgaver og kolleger.
Gevinsten av en slik samorganisering vil komme brukerne
våre til gode, og det er den viktigste faktoren.

Sykefravær:
13,2 prosent

Tilholdssted:
Rådhuset – 1. etasje

Antall brukere:
356 - nedgang på 27 i forhold til
2007.
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Enhet for teknisk drift
pålagte arbeidsmiljøtiltak og blir igangsatt tidlig 2009.
Kompetanse og kapasitet innen enhetens tjenester og fortløpende bidrag til samfunnets utvikling var og er viktige ele2. Trafikksikring er i fokus i hele kommunen
menter i enhetens virksomhet. En ny ingeniørstilling som
Trafikksikkerhetsplan er utarbeidet med bl a gatelys, gangble tilført i løpet av året sammen med ny arbeidsfordeling
og sykkelstier, fartshindere og fartsbegrensinger i samarivaretar begge deler. Tjenestene som ytes, dokumenteres
beid med skole, representant for barn og unge, politi og
og kvalitetssikres i stadig større grad. Utfordringene knyttet
trafikksikkerhetsutvalg m.fl. Politisk sak ble fertil veivedlikehold blir imidlertid større og størdigstilt i desember og ekspedert til bere. Kommunen overtar stadig flere veier
Dette
handling.
som nedklassifiseres fra fylkeskomer vi stolte av
munale veier. Dette skjedde sist i
I tilknytning til ny innfartsvei
3. Videreutvikling av nye admiforbindelse med mange mindre
er deler av vann- og avløpssystemet
nistrative rutiner (i forlengelveistrekninger i tilknytning til
sen av nye IKT systemer)
den nye og etterlengtede
videreutviklet slik at nye områder kan
sikrer framtidige gode
innfartsveien.
forsynes med vann og kobles til renseanlegg.
tjenester.
Samtidig er vannforsyningen mellom Grøtvann
Vedtak om nye vannEnheten har hatt
og byen styrket kraftig i og med at det er lagt ny
og avløpsforskrifter,
fire resultatmål:
vannledning gjennom tunnelen i Sannidal.
vedtatt av kommu1. Enhetens vedtatte
nestyret, og nytt IKT
investeringsprosjekverktøy
(Kom-Tek)
ter er under utarbeiDette er vi gode på
har
gitt
bedre
kondelse.
Resultatet av fjorårets nye innsamlingsordning på avfall
troll over antall abonMaskinparken er i ferd
var meget vellykket. Sorteringsgraden steg kraftig og
nenter på de ulike
med å bli meget bra.
miljøavgiften stupte til gavn for miljø og innbyggere.
tjenesteområdene.
Vann og avløp i skjærEnhetens interne argården går etter plaUtbyggingen av vann- og avløpsanlegg i
beidsfordeling er gjennen, mens utviklingen
nomgått og justert i løpet
på Kragerø Næringspark
skjærgården går etter planen. Ca 70 prosent
av
året.
er mer komplisert enn
av ledningsnettet er bygget ut, og nærmere
tenkt på grunn av vann og
40 prosent av målsettingen på antall
4. Utbygging av boligområtrykkforhold. Luktfjerning i Kirabonnenter er nådd.
dene på Stabbestad og Lindkebukta er utredet sammen med
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Stor festivitas under åpningen av tunnellen.

vikskollen er realisert. Utbygging på Holt, Sollia Vest og
Bråtøyskogen er under planlegging.
Stabbestad hadde tilnærmet salgsklare tomter innen utgangen av året. Både der og på Lindvikskollen dukket det
opp uforutsette forhold underveis som, for eksempel, store
avvik på masseberegninger. Lindvikskollen blir ferdig våren
2009. Bråtøyskogen på Skåtøy vil være klar til utbygging så
snart det kommer vann og avløp til området høsten 2009.
Sollia Vest er under planlegging, og utbygging av boligfeltet
på Holt vil kunne påbegynnes i 2009.

Økonomi
Enheten får et resultat på 142 000 kr i mindreforbruk på
enhetens ramme, som ikke inneholder selvkosttjenestene
vann, avløp, slam, renovasjon og feiing. Inntektene på næringsavfall har økt delvis som et resultat av bedre sortering i tillegg til noe mer inntak fra omverdenen. Parkeringsinntektene var også over det forventede. Totalt ga disse

Antall ansatte:
36 ansatte
• fire kvinner
• 32 menn

to positive elementene ca 550 000 kr mer inn til enheten
enn budsjettert. Imidlertid er det overforbruk på områdene
brannberedskap og veilys. Veivedlikehold, som er enhetens
store utfordring, er holdt innenfor gitte rammer – på godt
og vondt.

Utfordringer for 2009.
Utfordringene for enheten er todelt.
For det første er omfanget av veier og stadig økende antall
meter veg en stor utfordring. Veivedlikeholdet overstiger de
økonomiske rammene enheten har.
Den andre utfordringen er bemanning på brannvakta. Det
er åtte fast ansatte i beredskapen som skal dekke hele året
– gjennom sykdom og ferie.
I tillegg har kommunen ikke tilstrekkelige ressurser til ledelse og brannforebygging ifølge Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.

Sykefravær:
• 1 tertial 0,9 prosent
• 2 tertial 1,6 prosent
• 3 tertial 4,8 prosent
Antall brukere:
Alle innbyggere og besøkende er
brukere av enhetens tjenester.

Tilholdssted:
• Stab og administrasjon sitter i
Rådhusgata 2
• Driftsavdelingene brann og ingeniøravdelingen holder til i Fermannsbakken
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Enhet for voksenopplæring og flyktningtjenester

Enhet for voksenopplæring og flyktningtjenester bidrar til
å bruke digitalt verktøy som Microsoft Office og Class Fronøkte kunnskaper og mangfold i kommunen. I 2008 har enter i sine studier. Nå investeres det i ny videokonferanseheten hatt ansvar for tre store prosjekter: ”IKT for seniorer –
teknologi.
en satsning for fr@mtida”, bestilt og betalt av Fornyings- og
2. Enheten har et aktivt samspill med lokalsamfunadministrasjonsdepartementet, ”Basiskompetanse
net, hvor brukerne har gode sosiale relasjoi arbeidslivet” i samarbeid med SørTre Bruk
Dette
ner. Flyktninger og deres barn har et
og utredning av høyskolestudier. Flere
godt sosialt nettverk.
enn 200 mennesker på Weifa, i ener vi stolte av:
Også i år har enheten tatt initiativ til
het for omsorg og i tilknytning til
9. september stod biblioteket
internasjonal dag på Gunnarsseniorklubben har blitt kompeog voksenopplæringssenteret for den
holmen og fritidsmesse på
tente databrukere gjennom
nasjonale åpningen av Seniorsurfdagen.
Munch’n. Flyktningforeldre
førstnevnte prosjekt. På
Ca 150 personer var innom biblioteket.
har hatt ukentlige kurs om
SørTre er de fleste ansatte
Mange fikk høre om IKT-prosjektet for
foreldrerollen i Norge, og
godt i gang med opplæflyktningtjenesten
har
ring i data.
seniorer og flere meldte seg på nye kurs!
innført nye ordninger
for å motivere foreldre
Enheten har hatt fire
Dette er vi glade for:
til å følge opp sine barn
mål:
Framgang innen IKT, mot høyskolestudier og
i fritidsaktiviteter. Mot
16. Enheten ligger i forbedre sosiale nettverk for flyktninger er noe av det
slutten av året har flere
kant når det gjelder utsom har gledet mest i 2008
Kragerø-folk
engasjert
styr, kompetanse og tjeseg som leksehjelp, vennester knyttet til IKT.
nekontakt, turkamerat elVoksenopplæringssenteret
Dette er vi gode på:
ler
reservebesteforeldre! Her
har investert i nye maskiner
”Voksenopplæringssenteret kan lære deg
er det bare å melde seg for å
og programvare for å kunne
IKT uansett hvor lite du kan fra
komme i kontakt med interestilby brukere siste nytt på datafør! ”
sante mennesker fra hele kloden!
fronten. Alle heltidsstudenter lærer
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3. En prosjektleder ved Voksenopplæringssenteret arbeider
for å realisere et nytt samlende læringssenter i kommunen.
Det er gjort forsøk på å få i gang høyskolestudier i kystkultur samtidig som det er arbeidet med å få til et studiesenter
for et mangfold av desentraliserte studier. Om kort tid blir
Kragerø kommune innmeldt i ”Studiesenteret.no”. Gjennom denne landsdekkende organisasjonen får vi tilgang på
mange forskjellige studier over internett og via videokonferanser. I tillegg inngås det et samarbeid med Høgskolen i
Telemark i forbindelse med førskolelærerstudier. Dessuten
har prosjektlederen og ordføreren fortsatt samtaler med
Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark om kystkulturstudier. Nå er det bare å komme i gang med høyskolestudier i Kragerø!
4. Behov for framtidig arbeidskraft i kommunen kartlegges
og kvalifiseringstiltak iverksettes på alle nivåer.
Enheten har et godt samarbeid med NAV og personalkontoret i kommunen, men det kan gjøres mer for å kartlegge
kompetansebehovet i kommunen for framtida. Det er et

Antall ansatte:
20 ansatte i 15 årsverk
• 16 kvinner
• fire menn
Sykefravær:
2,8 prosent

ønske også å få til et tettere samarbeid med KIS i den henseende. Langsiktig satsing på fagopplæring og høyere utdanning blir viktig for å møte morgendagens krav. Samtidig
må man satse på grunnleggende kompetanseheving slik
det gjøres på SørTre Bruk hvor 29 ansatte har fått opplæring i IKT på bedriften. I 2009 er det enda flere bedrifter som
søker VOX om midler til basiskompetanse i arbeidslivet.

Økonomi
Enheten går i økonomisk balanse i 2008.

Utfordringer i 2009
• mottak av 35 flyktninger
• å planlegge flytting til nye lokaler på Feierheia
• å etablere høyskolestudier
Til sammen 23 flyktninger, voksne og barn, fra Eritrea, Irak,
Rwanda, Palestina og Burma er bosatt i Kragerø i 2008. I
2009 er det vedtatt å ta i mot 35 nye flyktninger til berikelse
for kommunen.

Brukere:
• Ca 110 studenter på dagtid (herav
ca 40 norske)
• nesten 300 på IKT-kurs
• fem høyskolestudenter
• 26 på NAV-kurs

Tilholdssted:
Munch’n ved Gunnarsholmen
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Jomfrulandsrenna,
januar 08

SKJÆRGÅRDSTJENESTEN I KRAGERØ

Driftsrapport
Skjærgårdstjenesten i Kragerø ble etablert i 1993. Den har
ansvaret for mer enn 6000 dekar skjærgårdspark, fordelt
på 70 små og store friluftsområder. To fast ansatte i 100
prosent stilling tar seg av oppgavene i tillegg til en ferievikar
i to måneder om sommeren. Administrativt sorterer skjærgårdstjenesten under Kragerø Havnevesen med Borgar
Thorsen som leder. Politisk rapporterer tjenesten til Hovedutvalg for samfunn.

Generelt
Driftsåret 2008 har vært preget av godt vær, noe som har
gitt gode driftsforhold i skjærgårdstjenesten. Etter en vindfull start på sommeren kom godværet midt i juli, og besøket i skjærgårdsparken har vært godt. Innhentet søppelmengde viser en økning fra 2007. Ved å ta i bruk enda
flere rullecontainere, i kombinasjon med nye tømmerutiner,
har skjærgårdstjenestens drift blitt ytterligere effektivisert.
Dette arbeidet vil fortsette neste år. Ved hjelp av statlige
midler har det blitt satt i gang opprusting av noen områder.
Noen er sluttført, mens andre er under arbeid. Resten vil
sannsynligvis bli gjennomført i løpet av 2009. I september
havarerte motoren om bord i Knubben. Det tok seks uker å
få ny motor på plass, noe som førte til redusert drift i denne
perioden.

menlignet med fjoråret. Det ble innhentet i alt 3223 sekker
fra områdene. Dette tilsvarer omtrent 50 tonn.
Renovasjonsordningen i Kragerø kommune er under omlegging. Skjærgårdstjenesten tilpasser seg denne ordningen gradvis. Det har i år blitt kjøpt inn 15 nye plastcontainere, og det har blitt gjort avtale om at Kragerø Renovasjon
& Containerservice tømmer disse direkte. Bruken av disse
plastcontainerne medfører en stor lettelse for mannskapene i skjærgårdstjenesten. Skjærgårdstjenesten vil før neste
sesong ta kontakt med de ansvarlige for den kommunale
renovasjonsordningen for å se på ytterligere forbedringer
av renovasjon i skjærgårdsparken. Noen områder vil bli tatt
ut av ordningen.

Skjøtsel
Vinteren ble brukt til gjennomføring av tiltak i Jomfruland
landskapsvernområde med rydding og restaurering av
gjerder. Beiting med villsau foregår på Brattøy, Langøy og
Stråholmen. Transporten av sau foretas med Knubben. På
Brattøy ble det satt ut 19 sauer. Bare 11 var tilbake ved
innhenting. Tre er konstatert druknet(antatt jaget av løshunder), mens de resterende fem kan ha blitt tatt av ”tobeinte
rovdyr”. Denne situasjonen kan ødelegge for videre beiting
på Brattøy.
Fire geiter har vært på beite på Bukkholmen og Larsøy.

Ordinære oppgaver

Opparbeidelse og vedlikehold

Strandrydding
Strandryddingen ble i år gjennomført med hjelp fra elevene
ved Sannidal, Skarbo og Årø skoler. Elevene ved Kroken
skule ble forhindret av dårlig vær. Det har i år blitt ryddet
på Jomfruland og Skratta. Problemet med ilanddrevet avfall
har avtatt de siste årene, noe også renovasjonsstatistikken
viser.

Etter søknad er det tildelt statlige midler til og gjennomført
følgende tiltak:
• Forbedret atkomst, Næpa
• HC-rampe og dør, Portør
• Utbedring molo, Tårnbrygga Jomfruland
• Nytt bryggeanlegg, Vestre Stabbestad
• Ny ilandstigningsbrygge, Paradisbukta
• Generelle tiltak, Rekvika

Renovasjon
Avfallsmengden viser i år en økning på 7,2 prosent sam-

Planlagte tiltak i 2009 (finansiert av de samme midlene)
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Rydding Jomfruland

Nytt bryggeanlegg på Vestre
Stabbestad

• oppgradering Sjøbadet
• stupebrett og badetrapp, Nordre Dypsund
• skjøtsel/opparbeide ny parkeringsplass på Berg

Oppgaver utenom ordinær drift
Det er 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

Maskiner og utstyr
Motorhavari
Tirsdag 16. september fikk vi igjen oppleve et motorhavarerte i Skjærgårdstjenestens båt igjen. Det viste seg heldigvis at dette var en garantisak, og seks uker etter havariet
var båten igjen i normal drift. Det er innført daglige rutiner
for vedlikehold og ettersyn av motor, som dokumenteres
skriftlig, og som skal bidra til at skjærgårdstjenesten gjør
hva den kan for å unngå en slik hendelse.
Skjærgårdstjenestens utstyr for gressklipping og rydding er
gammelt og nedslitt og krever mye vedlikehold og reparasjoner. Behovet for utskifting av gammelt utstyr er stort.

søkt, og krever stor innsats fra skjærgårdstjenestens side.
Det er særlig saltvannsbassenget, og reingjøring av dette,
som er svært arbeidskrevende. Med det utstyret som skjærgårdstjenesten har tilgjengelig bør det ideelt sett brukes en
dag per uke for å holde en god standard i bassenget. Dette
er ikke mulig med dagens rammer, og situasjonen er frustrerende. Bassenget blir ikke rengjort slik det er ønskelig,
og i tillegg tar det uforholdsmessig mye tid.

Naturoppsyn
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. Skjærgårdstjenesten
har i hele sommer tipset politiet om ulovlig satt fiskeredskap, uten at dette ser ut til å ha hjulpet nevneverdig i forhold til ulovlig hummerfiske. I tillegg drives det i sesongen
oppsyn med sjøfuglreservater og med ulovlig laks- og sjøørretfiske.

Samarbeid
Skjærgårdstjenesten satser på å ha gode samarbeidsrelasjoner til andre kommunale enheter. Det er et fruktbart
samarbeid med Teknisk Enhet og ikke minst Kragerø Havnevesen samt et nært samarbeid innad i Skjærgårdstjenesten i Telemark.

Arbeidsmiljø
Det er ikke registrert skader eller fravær forårsaket av arbeidsmiljøet i 2008. Sykefraværet har vært to prosent.

Gunnarsholmen
Gunnarsholmen er et bade- og rekreasjonsanlegg i tilknytning til Kragerø sentrum. Dette området er meget godt be-

Utfordringer i 2009
• etablere systematikk og rutiner knytta til HMS-arbeid.
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KLP Skadeforsikring samarbeider med Kragerø kommune.
Alle ansatte i kommunen er ulykkes- og yrkesskadeforsikret hos oss. Barnehagebarna er forsikret når de er i
barnehagen, og skoleelevene er forsikret i skoletiden og
på vei til og fra skolen. I tillegg forsikrer vi kommunens
eiendommer og kjøretøy.
For mer informasjon, ring oss på 22 03 78 70,
eller gå inn på www.klp.no/forsikringer.

for dagene som kommer

Vi takker Kragerø
kommune for
grunnarbeidet på
Lindvikskollen
Boligfelt!

Mobil: 90 68 37 60
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«Perlen blant kystbyene»

Vi takker Stein Ove Sannes, Kerstin Thorsen, Steinar Sannes, Willy Nilsen, Hilde Rønning Clausen, O. M. Stensrud og en rekke ansatte i Kragerø kommune for bruk av billedmateriale.
produksjon: rlf – grafiske tjenester og design • fjellh@online.no – trykk: erik tanche nilssen
KK_AARS08-oms 48

23-03-09 21:01:33

