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Bildene i årsmeldingen er tatt av Per Flåthe og ansatte i Bamble kommune.
Ansvarlig utgiver er Bamble kommune ved rådmann Tore Marthinsen.

Kommunikasjonsrådgiver Tore Hammersmark har stått for lay-out og produksjon.

Bamble kommune har i flere år hatt en jevn utflytting fra kommunen. 
Dette var også tilfellet i 2015. Innbyggertallet er nå 14.088 (14.144), 
hvor det er størst nedgang i de yngre årsklasser og en økning av eldre. 
Kommunen har i alle år hatt en målsetting om å få til vekst målt i antall 
innbyggere. Det er derfor positivt at flere viktige beslutninger ble tatt i 
2015, som legger grunnlaget for økt næringssatsing og tilrettelegging 
av flere områder for boligbygging.

Etter svært mange år har det endelig lykkes å få til en avtale om å 
legge ned Fjelljordet skytebane, noe som vil åpne for nye boligområder 
på Grasmyr mot Fjelljordet. Kommunestyret har vedtatt at dette vil bli 
gjort i samarbeid med en privat utbygger. I forbindelse med prosessen 
om å finne alternativt område for skytebane, ble det gjort avtale med 
Opplysningsvesenets fond. Disse vil nå utvikle området Lilletorvet i Langesund med leiligheter. Samtidig 
pågår arbeidet med å utvikle verftsområdet Smietangen, som tas hånd om av lokale utbyggere som kjen-
ner det lokale boligmarkedet godt.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni, og viser betydelige arealer for både bolig og nærings-
utvikling. Noen av områdene er i kommunalt eie og vil bli tilrettelagt av kommunen. Et av disse er 
Bunestoppen på Stathelle.

Når det gjelder satsing på næring og tilretteleggelse for nye arbeidsplasser, har kommunen vedtatt å gå 
tungt inn på Skjerkøya og Frier Vest. Kommunen har avsatt 85 millioner kroner til dette. Det vil være et 
krevende og omfattende arbeid som må gjøres for å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet. Det er derfor 
gledelig at Ineos Bamble AS, Grenland havn IKS og Bamble kommune, som deltakere i selskapet Frier 
Vest AS, har sammenfallende interesse i å utvikle nye næringsområder i tilknytning til den petrokjemiske 
industri. 

2015 har også vært året, hvor det har vært stort engasjement knyttet til vurdering og utredning av ny 
kommunestruktur og endring av ungdomsskolestrukturen. Disse utredninger og prosesser fortsetter inn 
i 2016, og vil helt sikkert fortsatt engasjere. Med økt satsing på boligbygging og utvikling av nærings-
områder, er det vårt mål at målsettingen om flere innbyggere endelig nås. I tillegg har kommunen gode 
tjenester, noe du kan lese om på de følgende sider. 

God lesing!

Målgangen i Langesund for Tour of Norway rytterne 2015

Grunnlaget for 
vekst er lagt
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Virksomhet for plan og  
økonomistyring

Gode driftsresultater i 2015

Virksomheten yter støtte til alle kommunens øvrige virksomheter innenfor  
områdene:
• Budsjett
• Regnskap
• Økonomistyring
• Rapportering
• Planarbeid

Økonomisjef 
Gunn Ellen Berg

I 2015 har Bamble kommune opplevd at skatteinngangen, rammeoverføringene fra   
staten er blitt 5,1 mill.kr høyere enn opprinnelig forutsatt. Imidlertid har vi hatt en 
svikt i finansavkastningen som kun ble på 2 %. Derimot har enhetenes resultater blitt 
betydelig bedret. 

Driftsregnskapet
I regnskapet for 2015 var drifts-
inntektene på 1.075 mill.kr. Fra 
2014 økte inntektene med 63,1 
mill.kr. eller 6,2 %. Kommunen 
har sine største inntekter fra 
skatt på inntekt/formue og eien-
dom på 35 %, statlige rammetil-
skudd og overføringer på 38 % 
og brukerbetalinger/avgifter 
15 %. Driftsutgiftene økte med 
20,3 mill.kr. eller 1,9 % fra 2014 
og var totalt på 1.064,7 mill.kr. 
65 % av dette er lønnskostnader. 

Finans
Netto utgift på finanspostene 
var 36,5 mill.kr. Dette var 18,9 
mill.kr. mer enn i 2014. Kom-
munen har 886,9 mill.kr. i lån 
og er sårbar for svingninger i 
rentenivået. Driftsregnskapet er 
belastet med 50,9 mill.kr. i rent-
er og avdrag. Kommunen har 
283,8 mill.kr. plassert i finans 
markedet. Avkastningen var på 
5,4 mill.kr. Dette er 10,4 mill.kr. 

lavere enn budsjettert. Skagerak 
Energi AS utbetalte utbytte for 
året 2014 i 2015 på 2,2 mill.kr.

Resultatet
Netto driftsresultat viser kom-
munens finansielle handlefrihet 
og er kommuneregnskapets 
viktigste resultatbegrep. Netto 
driftsresultat ble positiv på 21,4 
mill.kr. 2,0 % av driftsinntek-
tene. Enhetene har avsatt et 
netto overskudd på 21,7 mill.kr. 
til fond.
  Netto driftsresultat er 27,8 
mill.kr. bedre enn i 2014. 
Regnskapet avsluttes med et 
overskudd på 7,1 mill.kr. 

Investeringer
Det er foretatt investeringer 
på 64,2 mill.kr. De største 
investeringene er innenfor vann, 
avløp og renovasjon på 28,4 
mill.kr., veg og trafikksikkerhet 
9,1 mill.kr., tilpassede boliger 
6,6 mill.kr., IKT investeringer

3,0 mill.kr. og oppgradering 
kommunale bygg på 2,8 mill.kr.

Kommunens likviditet er fortsatt 
god. I hovedsak skyldes dette 
at kommunen har driftsfond på 
141,6 mill.kr.

Nøkkeltall (i tusen kroner)    
  2012 2013 2014 2015
Sum driftsinntekter 933 497 1 010 805 1 012 528 1 075 622
Sum driftsutgifter -969 046 -1 019 083 -1 044 383 -1 064 671
Brutto driftsresultat -35 549 -8 277 -31 854 10 951
Resultat ekst. finansieringstransaksjoner -2 047 -14 695 -17 629 -36 501
Motpost avskrivninger 37 190 39 995 42 997 46 913
Netto driftsresultat 3 688 17 023 -6 487 21 363
Netto avsetninger 4 059 -16 930  6 688 -14 214
Regnskapsmessig mer/mindre forbruk 7 747 93 201 7 149

• Kommunal fakturering og innfordring
• Finansforvaltning
• Låneopptak
• Skatteinnkreving



Talenter i vekslingsløp
Benjamin Thorjussen 
Bamble kommune ble i høst med i et prøveprosjekt,
Talenter i vekslingsløp (TIV), der man prøver ut 
en alternativ vei til fagbrev i helsearbeiderfaget. 
Istedenfor hovedmodellen med 2 år på skole og 2 
år som lærling, starter elevene i prosjektet med en 
blanding av skole og praksis fra første dag, og opp-
legget går over 4 år. Dette kan være et alternativ for 
elever som er lite motivert for teori og liker å jobbe 
praktisk. 

Vi har tatt en prat med Benjamin Thorjussen som 
startet i TIV i høst. Han er nå i praksis 4 dager i uka 
og 1 dag på skolen.  Benjamin er 17 år og forteller 
at han trives godt med å jobbe på Bamble helsehus, 
og at dette opplegget passer for ham. Han er ikke så 
glad i teori og var litt lei av skolen, men når teorien 
flettes sammen med praksis blir det annerledes. Det han lærer på skolen om f.eks. observasjon og 
sykdommer, får han direkte nytte av i praksis. Han følges opp av instruktør Lena Strøm, og får tilbake-
meldinger på det han gjør.  

Benjamin jobber mest på pleieavdelingen, og det å disponere arbeidsdagen slik at han rekker det han 
skal, er noe man må trene på. Dette lærer vi ikke på skolen, sier han. Det er noe som må øves på i 
praksis. Han liker å jobbe med mennesker, og i starten var det mange inntrykk og nye utfordringer. 
Gradvis har han lært de ulike arbeidsoppgavene og kan ta litt mer ansvar. Han er glad for at han alltid 
har noen å spørre hvis han lurer på noe, og hvis ikke Lena er der spør han en kollega.  På spørsmål om 
hva han mener er viktig for å gjøre en god jobb i helsearbeiderfaget, nevner han kommunikasjon. Det er 
ikke alle beboerne som hører og ser godt, så kroppsspråket er viktig. God kontakt med beboerne skaper 
trygghet og er viktig for å gi riktig hjelp til hver enkelt. Selv om hverdagen er travel, prøver Benjamin å 
være til stede i øyeblikket sammen med hver enkelt beboer. Han liker best dagvakter, for det er litt mer 
stille på kveldsvaktene synes han. På fritiden trener han, og han spiller håndball på Urædd. Benjamin 
trives godt og føler han har valgt riktig fag. Målet er fagbrev som helsefagarbeider, og vi ønsker ham 
lykke til! 

Administrasjon og 
organisasjonsutvikling
Enheten har ansvar for:
• Personal, HMS, informasjon og organisasjonsutvikling
• Service- og dokumentsenter
• Politisk virksomhet

Bamble kommune har 943 årsverk med 1163 fast ansatte. Det ble utbetalt 691 
millioner kroner i lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift i 2015. 

Personalsjef
Liv Rollefsen

Nøkkeltall    
  2012 2013 2014 2015
Antall dok. behandlet gjennom arkivsyst. 35 871 36 358 40 657 61 010
Antall pc'er utplassert og driftet 590 613 623 573
Antall stillinger kunngjort 95 73 113 91
Antall søkere 1 379 1 361 894  1 284
Enhetens driftsutgifter i % av 5,6 5,5 5,9 5,6 
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.) 58 716 56 489 61 328 59 582

Benjamin Thorjussen sammen med instruktør, 
Lena Strøm.

4



5

Nytt telefonsystem
Bamble kommune innførte et 
nytt telefonsystem i mars 2015. 
Telefonsystemet skal gjøre det 
lettere for telefonoperatørene 
å finne frem til riktig saksbe-
handler ved at det registreres 
fortløpende informasjon om den 
ansattes oppgaver.
 Ringer du direkte til ansatte 
i Bamble kommune, får du 
opplest når vedkommende er 
tilgjengelig og du kan velge å 
bli satt over til sentralbordet for 
videre hjelp. Systemet er under 
utvikling og flere tjenester tas i 
bruk utover i 2016. Forhåpentlig 
vil dette gi bedre service på tele-
fonhenvendelser til kommunen. 

Nye nettsider
I januar 2015 lanserte Bamble 
kommune nye nettsider. Dette 
er en forutsetning for videreut-
vikling av brukervennlige digi-
tale tjenester og utnyttelse av ny 
teknologi. Universell utforming, 
tilpasning til mobile flater og ny 
søkemotor gjør nettsidene mer 
brukervennlige. Kommunen er 
også på sosiale medier og opp-
lever økt interesse på Facebook. 

Rekruttering
Bamble kommune hadde ved 
årsskiftet 1163 ansatte fordelt 
på 943 årsverk. Vi annonserer 
ledige stillinger i kommunen 
den 15. i hver måned på vår 
internettside og i lokalavisene.   
I fjor annonserte vi 91 faste stil-
linger og vikariater og vi hadde 
1284 søkere. Noen sykepleier-
stillinger måtte annonseres på 
nytt pga. mangel på kvalifiserte 
søkere.
 Virksomhetene i kommunen 
scorer høyt på trivselsunder-
søkelser, og kommunen opp-
lever lav turnover med 2,7 %. Vi 
hadde 135 studenter og elever 
i videregående skole i praksis i 
2015.

Lærlinger
Bamble kommune hadde 21 
lærlinger ved utgangen av 2015 
og 14 av disse er innenfor 
helse-arbeiderfaget. Andre fag 
er barne- og ungdomsarbeider-
faget, kontor- og administra-
sjonsfaget og anleggsmaskin-

førerfaget. Utdanning av fagar-
beidere er viktig for kommunen, 
og helsearbeiderfaget prioriteres 
høyt fordi man innenfor dette 
fagområdet vil ha det største 
rekrutteringsbehovet framover. 
 Det var 12 lærlinger som tok 
fagprøve i løpet av 2015 og alle 
bestod, 6 av disse med karakte-
ren «meget godt bestått», som 
er beste mulige karakter på en 
fagprøve. Dette er resultater vi 
er stolte av.  
 I tillegg til de ordinære lærlin-
gene har vi to elever i vekslings-
løp som er et prøveprosjekt fra 
høsten 2015.  

Økt kompetanse 
– bedre tjenester
I kommunens arbeidsgiver-
politikk «Fra ord til handling» 
er kompetanse og utvikling ett 
av hovedområdene. Tilgang på 
og forvaltning av egen arbeids-
kraft, samtidig evne til utvikling 
og nyskaping er svært viktig. 
Bamble kommune har satt 
kompetanseutvikling høyt på 
agendaen i mange år. 
 I 2015 fullførte 48 ansatte 
kompetansegivende videre-
utdanning innen ulike fagom-
råder. Det kan her nevnes orga-
nisasjon og ledelse, matema-
tikk, tysk, veiledning, sykepleie, 
psykisk helse, beredskapsle-
delse, sårpleie, geriatri, spesial-
pedagogikk, markedsføring, 
kommuneregnskap, 
fortellerglede og vernepleie. 

Digital postkasse
Bamble kommune startet i 
oktober 2015 med å sende ut 
post til innbyggerne digitalt. 
Bamble har valgt å bruke utsen-
delse via Altinn. Innbyggere som 
har valgt å koble seg mot digital 
postkasse fra eboks eller 
digipost, vil etter hvert også 
motta post fra kommunen til 
disse postkassene. Det igang-
settes i 2016. 
 Dersom du ikke åpner den 
digitale meldingen du mottar 
innen 3 dager, vil du få den 
tilsendt som vanlig brevpost. 
Ønsker du ikke å benytte digital 
postkasse, kan du reservere deg 
og da vil du motta dokumenter i 
postkassa på vanlig måte.

9 av våre nye lærlinger i Bamble kommune i 2015

Telefonsystemet...

Digital postkasse

Bamble kommunes verdier

Web portal lansert 6. januar 2015

ENGASJERT
• er modig og ser muligheter

KOMPETENT 
• kvalitet og utvikling i alle ledd

RESPEKT 
• likeverd og lojalitet
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Stortrives i Bambleskolen
Elevundersøkelsen for 2015 er klinkende klar. Elevene i 
Bamble kommune trives på skolen! Faktisk scorer Bamble 
kommune best i Telemark og over landsgjennomsnittet.

Elevundersøkelsen stiller spørsmål om trivsel og mestring 
og om hvordan eleven opplever læringsmiljøet på skolen.
Sammenliknet med 2013 og 2014 har Bamble-skolen 
framgang på alle områder. Undersøkelsen bekrefter at det 
langsiktige arbeidet som legges ned nå bærer frukter. I 
de siste årene har alle skolene jobbet i et prosjekt som 
heter Respekt. Her har blant annet læringsmiljø og klasse-
ledelse stått på programmet, og det er mye som tyder på 
at dette arbeidet har vært med på å gi elevundersøkelsen 
et stort løft. 

Dette har blant gitt utslag på motivasjon hvor Bamble scorer 3,94 av fem mulige poeng. Her ligger lands-
gjennomsnittet på 3,88. Tilsvarende økning finner vi på mestring, hvor Bamble scorer 4,08 mot lands-
gjennomsnittet på 4,04. Økt motivasjon og mestring er to viktige områder med tanke på økt gjennomfø-
ring av den videregående opplæringen. 

De gode resultatene i elevundersøkelsen brukes som motivasjon for å jobbe videre med innholdet i 
Respekt-programmet. Målet er å score like bra og kanskje enda bedre i elevundersøkelsen for 2016. Dette 
skal ivaretas med systematisk og kollektiv jobbing på den enkelte skole. 

Enhet for skole og 
barnehage

Konsituert kommunalsjef 
Trond Gausnes

Nøkkeltall    
  2012 2013 2014 2015
Antall barnehageplasser 687 665 671 643
 herav kommunale 390 382 384 365
 herav private 297 283 287 278
Antall skoleelever 1 704 1 698 1 678 1 654
 herav barnetrinnet 1 158 1 148 1 120 1 117
 herav ungdsomstrinnet 546 550 558 537
Enhetens driftsutgifter i % av 24,1 25,1 25,4 25,9
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.) 254 020 256 067 264 872 275 618

”Åpner dører mot verden og framtida”
 
Enhet for skole og barnehage har ansvar for kommunens grunnskoler og 
barnehager. Bamble kommune har seks kommunale og fem private barnehager, 
samt en åpen barnehage. Kommunen har syv grunnskoler: to barneskoler, to 
ungdomsskoler og tre 1-10 skoler. Det er fem SFO-ordninger knyttet til skolene 
med barnetrinn. I tillegg er det et alternativt skoletilbud, Havhesten, lokalisert 
og driftet av Langesund ungdomsskole. I enheten inngår også to andre tjenester. 
Innføringstjenesten Paletten for nyankomne minoritetsspråklige elever og PPT & 
spesialpedagogisk kompetansesenter.

Fokusområder for alle enhetens tjenesteområder i perioden 2016-19 er:   
• Pedagogisk lederskap 
• Læringsmiljø 
•  Fysisk aktivitet og helse 
•  Fagområder i barnehage; kommunikasjon, språk, tekst, antall, rom og form 
• Grunnleggende ferdigheter i skole; lesing og regning 
•  Foreldresamarbeid 
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Mindre mobbing
Mobbing er et tema som har 
et kontinuerlig og stort fokus. 
Bamble kommune har en null-
visjon på dette området og elev-
undersøkelsen for 2015 forteller 
at det går den riktige veien. På 
7. og 10. trinn som undersøkel-
sen tar utgangspunkt i, var det 
ingen som svarte at ble mobbet 
2-3 ganger i uka. En liten andel 
svarte at de ble mobbet en sjel-
den gang. Dette gjør at Bamble 
har betydelig bedre resultater 
enn landsgjennomsnittet. På 
eksempelvis 7. trinn, får vi et 
snitt på 2,14 prosent på elever 
som sier de blir mobbet, mot 
landsgjennomsnittet på 4,03 
prosent. Men selv om tallene 
på papiret er gode, skal kam-
pen mot mobbing fortsettes. 
Dette er en lang og kontinuer-
lig prosess som krever et godt 
planverk og gode systematiske 
tiltak.  

Ny kommunalsjef skole 
og barnehage
Trond Gausnes ble i desember 
konstituert som kommunalsjef 
for skole og barnehage etter 
Kjersti Vevstad. Gausnes har de 
siste årene arbeidet som rektor 
ved Grasmyr ungdomsskole. 
Det jobbes for tiden med å se 
på Bamble kommunes organi-
sering, og til våren vil det være 
klart om kommunens enheter 
skal bestå slik de er i dag eller 
om det blir en omorganisering. 

Ny organisering PPT og 
spesialpedagogiske 
kompetansesenter
I 2015 ble det satt ned en 
arbeidsgruppe som skulle se 
på muligheten for å innlemme 
PPT, ressursteam, Paletten og 
støttepedagoger i en virksom-
het. Gruppen konkluderte med 
at det var mange positive sider 
ved å samle tre av tjenestene, 
og fra januar 2016 ble PPT og 
spesialpedagogisk kompetanse-
senter opprettet som egen virk-
somhet. Virksomheten består 
av assistenter, støttepedagoger 
i barnehager, veiledere i skole 
og barnehage, logoped og 
PP-rådgivere. Tanken har vært 
å samle de pedagogiske støt-
tefunksjonene til barnehager og 
skoler i Bamble i en virksomhet, 

slik at man skal sikre en rød 
tråd i arbeidet for å skape et 
best mulig læringsmiljø for alle 
barn og unge i kommunen. 
 Virksomheten skal samarbeide 
tett med skolene og barneha-
gene i kommunen for at vi skal 
gi hvert barn i Bamble kom-
mune et så godt opplæringstil-
bud som mulig. 
 Ny virksomhetsleder for PPT 
og spesialpedagogiske kompe-
tansesenter er Simen Storås.

Cafè Europa og Cafè 
verden
Stathelle barneskole gjennom-
fører dette tverrfaglige oppleg-
get på 6. og 7. trinn hvor de 
fokuserer på land i henholdsvis 
Europa og verden. Elevene job-
ber i grupper og velger et land 
som de skal lære seg mer om.  
 Det er et tverrfaglig prosjekt 
som tar for seg kompetansemål 
i norsk, engelsk, matematikk, 
mat og helse (7. trinn), kunst 
og håndverk og samfunnsfag. 
Mot slutten av prosjektet invi-
teres foreldrene på cafèbesøk. 
Gymsalen blir fylt av stands der 
de forskjellige landene presen-
teres med plakater, flagg, kunst 
og mat. Etter cafèbesøket drar 
alle tilbake til klasserommet for 
en presentasjon av de respek-
tive landene. Opplegget blir tatt 
meget godt imot av både elever 
og foreldre.

Regnbuens velkomstfest
En høstdag i oktober var alle 
5 åringene i alle barnehagene 
som deltar i «Være sammen-
programmet» invitert til teater-
forestilling i Sentrumsgården. 
«Være sammen» har som mål 
at barnehagene skal være en 
engasjerende, varm og tydelig 
læringsarena der alle byr på seg 
selv og gir plass til andre.
 Alle ungene kom pyntet i alle 
regnbuens farger for å ønske 
Regnbueløven velkommen til 
barnehagen. Engasjerte skue-
spillere presenterte en flott 
forestilling som formidlet løvens 
verdier; mangfold vennskap og 
inkludering.
 Etter forestillingen kom to 
barn fra hver barnehage opp på 
scenen for å motta en løve – et 
symbol på at barnehagene er 
løvebarnehager.

Elevundersøkelsen for 2015 går den riktige veien

??

PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter

Paletten ble eget tjenesteområde fra 1. januar 2016

I Bamble kommune er Loveloven viktig



Elin Bredsand startet i prosjektstillingen som kreftkoordinator i 
2012. At dette er en prosjektstilling forklarer hun med at den er 
delfinansiert av Kreftforeningen. Av Telemarks 18 kommuner, 
er det kun 3 av disse som har kreftkoordinator støttet med 
lønnsmidler fra Kreftforeningen, Skien, Porsgrunn og Bamble. 
Kommunens innbyggertall avgjør størrelsen på delfinanseringen.

Hensikten med å ha en kreftkoordinator er å bedre hverdagen 
for kreftsyke og ikke minst de pårørende. Å få den tunge 
beskjeden om at man har fått en kreftdiagnose kan snu 
livet opp og ned for de fleste. Da er det greit å kunne ha et 
kontaktpunkt som kan koordinere, tilrettelegge og samordne 
tilbud og tjenester i kommunen og være et bindeledd mellom 
sykehus og kommune. Samarbeid med fastlege, fysioterapi, 
ergoterapi, hjemmesykepleie, Nav, helsesøstertjeneste, ambulant palliativt team, Lindrende Enhet, ulike 
sykehusavdelinger, pasientforeninger,rehabiliteringsinstitusjoner osv. er viktig. Det kan være instanser 
som skal kontaktes for at den kreftsyke skal bli best mulig tatt vare på.. Dette er litt av Elins jobb. Hun 
koordinerer og samordner for at hverdagen skal bli litt enklere. Hun kan mye om utfordringer rundt 
kreftpasienter. Mer info om Elin finner du på kommunens nettsider.

Enhet for helse og omsorg
”Vår fleksibilitet – din trygghet”
Alle som henvender seg til helse og omsorg skal få en god og vennlig mottakelse, 
og skal oppleve at våre ansatte forsøker å finne gode løsninger. Du skal få rett hjelp 
til rett tid.

Enheten har ansvar for:
• Hjemmetjenester, hjemmesykepleie og hjemmehjelp
• Psykisk helse og rusomsorg
• Habilitering og rehabilitering
• Fysioterapi og ergoterapi
• Legevakt og legetjenester
• Omsorgsboliger, både frittstående og i bofellesskap med 
   heldøgns omsorgstjenester
• Dag- og aktivitetstilbud
• Korttids- og langtidsopphold i institusjon
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Omsorgslønn
• Tjenester til funksjonshemmede
• Trygghetsalarm
• Kjøkken og vaskeri
• Utlån av tekniske hjelpemidler
• Miljørettet helsevern
• Helsestasjon for voksne
• Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser
• Lindrende enhet

Kommunalsjef Birgit Sannes

Nøkkeltall    
  2012 2013 2014 2015
Antall plasser i sykehjem 54 62 62     62
Ant. boliger i bofellesskap heldøgns bemanning 82 82 82     84
Kommunale omsorgsboliger 75 75 75    75
Enhetens driftsutgifter i % av 25,4 27,5 28,9     25,9
kommunens driftsutgifter 
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.) 267 881 280 146      280 146      294 124

Bamble kommune har en 
KREFTKOORDINATOR

8



9

Legevakta med nytt 
digitalt nødnett
22. oktober 2015 kl. 10.00 gikk 
legevakta på Sundby live med 
nytt nødnett. Nødnettet merkes 
ikke av den enkelte innbygger i 
kommunen, dette går fullsten-
dig digitalt og er en sikker kom-
munikasjonslinje mellom nød-
etatene. Telefoner som lege-
vakta mottar fra nødsentraler 
kommer inn i prioritert rekke-
følge, hvor den alvorligste hen-
delsen kommer først i køen.
 Bamble kommune og legevakta 
ønsker å utvikle dette nødnettet 
til andre soner og institusjoner i 
kommunen etterhvert.

Full tenning på 
Nustad Gård
I august 2015 startet Nustad 
Gård et prosjekt med å 
produsere opptenningsrør.  
 Opptenningsrørene er et 
gjenvinningsprodukt, de lages 
av gamle aviser og stearinlys-
stumper. Gaveeskene blir laget 
av skoesker dekorert med tapet-
prøver/rester. Også gaveposene 
som tennrørene selges i, lages 
av tapet. 
 For brukerne som jobber på 
Nustad gård har det blitt en 
populær oppgave å lage 
opp-tenningsrør. Det skal 
rulles, telles, pakkes, pyntes og 
leveres til forskjellige utsalg. 
Her er det oppgaver alle kan 
mestre i tillegg til å utfolde 
seg både motorisk og kreativt. 
Oppgavene er varierte og kan 
tilpasses den enkeltes ferdig-
heter.

På tre hjul i svingene
Dagavdelingen på Bamble helse-
hus fikk bevilget midler til inn-
kjøp av en sykkel som gjør det 
mulig for ansatte å ta gjestene 
med på en luftetur.
 Ny asfalt rundt Dammane på 
Sundby har gjort det enklere å 
benytte nærområdet til  
helsehuset. Selve sykkelen har 
en elektrisk hjelpemotor, men 
personalet som bruker den sier 
de merker de blir i bedre form 
etter at sykkelen ankom.
 Sykkelen bidrar sterkt til å nå 
målsettingen til helsehuset som 
er; "Sammen om et aktivt liv."

Samhandlingsreformen 
innen psykisk helse og 
rus
Samhandlingsreformen innen 
disse to områdene startet i 
begynnelsen av 2015 og pågår 
enda. Siden oppstarten er det 
etablert en arbeidsgruppe for 
hvert område, på tvers av alle 
Grenlandskommunene, bruker-
organisasjonene A-Larm, Mental 
helse og STHF (Sykehuset 
Telemark). 
 Målet med samhandlings-
reformen er bedre folkehelse og 
bedre helse- og omsorgstjenes-
ter på en bærekraftig måte.
 Målet med arbeidet i arbeids-
gruppene er å etablere proses-
ser og foraer som kan bidra til å 
få fram nye tiltak til forbedring 
av samhandlingen innen de 
områdene som samhandlings-
reformen skal ha fokus på.

Målet med arbeidet:

Bamble legevakt ned nytt nødnett

Opptenningsrør produsert på Nustad Gård

På sykkeltur rundt Dammane

Bamble helsehus

Samhandlingsreformen

Forebygge mer, behandle tid-
ligere og samhandle bedre
Rett behandling til rett tid på 
rett sted
God samhandling når ansva-
ret for pasienten flyttes mel-
lom sykehus og kommuner
Legge om folks levevaner som 
tidligere har ført til sykdom

•

•

•

•

Den overordnede samarbeids-
avtalen som er utarbeidet 
mellom sykehuset og 
kommunene i Telemark
Opprette et likemanns-
prosjekt innen rusomsorgen. 
Prosjektets navn er "Å skape 
bærende og nærende 
relasjoner"
Oppbygning av kommunale 
øyeblikkelig hjelp senge-
plasser
Bruk av tvang innen rus-
behandlingen
Medikamentfritt behandlings-
alternativ innen psykisk helse
Hyppige innleggelser på syke-
hus innen psykisk helsevern
Psykoedukativ familiebehand-
ling som betyr at alle kommu-
nene får tilbud om opplæring 
fra høsten 2016.
STHF sitt arbeid med 
utviklingsplan frem til 2030

•

•

•

•

•

•

•

•

Fokusområdene har vært:



Alle fortjener en sjanse
For å få til god integrering av innvandrere, er 
kommunen og NAV helt avhengig av å spille 
på lag med næringslivet. En av arbeidsgiverne 
som har et sterkt ønske om å bidra til dette, er 
Andreas Kristiansen, eier og driver av Victoria 
Gjestgiveri i Langesund. For ham er det helt 
naturlig å stille bedriften til disposisjon for 
arbeidstrening og språkpraksis for innvandrere. 
Mange av dem har også fått fast jobb i etterkant.

- Jeg har hatt ansatte fra omtrent hele verden. 
Det er en vinn-vinn situasjon, hvor kandida-
tene lærer masse, samtidig som vi lærer utrolig 
masse av dem. Det er moro å kunne bidra på 
denne måten. Mennesker er mennesker, og alle 
fortjener en mulighet, sier Kristiansen.

Han sier det skjuler seg enorme ressurser i disse 
menneskene, og det er viktig at de får muligheten til å vise dette. Kristiansen ønsker at flere arbeidsgivere 
åpner opp dørene sine for arbeidstrening og språkpraksis, og tror mange ville blitt positivt overrasket over 
kandidatene.

Enhet for kultur og 
oppvekst
"Vi skal bidra til at alle i Bamble har mulighet 
for et verdig liv"
Enhet for kultur og oppvekst skal gi befolkningen et godt kulturtilbud og sikre barn 
og unge et godt oppvekstmiljø. Enheten har også ansvar for andre tjenester til 
mennesker som trenger hjelp.

Enheten har ansvar for:
• Kultur- og fritidstilbud
• Forebyggende arbeid
• Folkehelsearbeid
• Hjelp til barn, ungdom og familier som trenger spesiell oppfølging
• Tiltak til funksjonshemmede barn og unge
• Helsesøster- og jordmortjenesten
• Barne- og familievern
• Integrering av flyktninger og innvandrere
• Voksenopplæring
• NAV-tjenester
• Hjelp til å komme ut i arbeid og aktivitet

Kommunalsjef Rolf Dehli

Nøkkeltall    
  2012 2013 2014 2015  
 
Utlån på biblioteket 75 987 75 439 68 700 63 994 
Antall elevplasser i kulturskolen 364 354 372 366
Utbetalt tilskudd til kulturlivet 1 334 500 1 669 518 1 781 008 1 705 819 
Antall bosatte flyktninger i Bamble 64 42 47 50
Antall barn med barnevernstiltak 184 179 168 190
Antall mottakere av sosialbistand 405 432 409 415
Enhetens driftsutgifter i % av 13,8 14,8 15,1 16,1
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.) 145 532 150 976 157 580 171 005

Eier og daglig leder av Victoria Gjestgiveri, Andreas Kristiansen
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Onkel Reza
Som 14 åring, flyktet Reza (19) 
fra Afghanistan, alene som barn.  
Etter ett år på mottak i Norge 
kom han til Bamble hvor han 
etterhvert ble en ressursperson 
for nye enslige, mindreårige 
flyktninger. 
  Strandgata bofellesskap ble 
hans første adresse, hvor han 
raskt viste seg å være en stor 
ressurs og fikk etterhvert store 
oppgaver. Han ble en storebror, 
en omsorgsperson for de andre 
beboerne. Dette syntes han var 
skummelt, men han utmerket 
seg fort. 
  Reza ønsket å lære seg 
språket, så han hadde et ønske 
om å starte på ungdomsskolen, 
i tillegg spilte han fotball på 
Stathelle og fikk seg etterhvert 
en stor omgangskrets. Deretter 
tok han helse og omsorgslinjen 
på Croftholmen og er nå lærling 
på Bamble sykehjem. Han har i 
tillegg fått et overordnet ansvar i 
bofellesskapet for enslige, 
mindreårige flyktninger i Falkås-
veien. Her blir han omtalt som 
onkel Reza. Han sier selv at 
denne jobben har en stor betyd-
ning for ham. Beboerne skal føle 
seg trygge og der gjør Reza en 
utmerket jobb.

Møt Ali Mohammad
På Croftholmen jobber en 
assistent ved navn Ali 
Mohammad. Han har rukket å 
bli 33 år gammel og jobber med 
flyktninger, men drømmer om å 
drive med integrering på heltid. 
Men, for 10 år siden var Ali en 
båtflyktning fra Libya. 
Han kommer opprinnelig fra 
Somalia, men klarte å flykte fra 
krigen der, over til Libya og med 
båt over Middelhavet til Malta 
hvor han oppholdt seg i 5 år. 
Deretter gikk turen til Norge, 
hvor han har vært gjennom 
introduksjonsprogrammet til 
VIVA, lært seg norsk på rekord-
tid, vært på språkpraksis og til 
jobben på Croftholmen.   
   Ali ble oppdaget som en 
fantastisk ressurs, skaffet seg et 
bra nettverk og ordnet seg gode 
referanser for å komme dit han 
er i dag. Når han ikke jobber, 
dømmer han ofte fotballkamper 
gjennom sitt medlemsskap i 
Langesund Idrettsforening.

Nurte jobber frivillig
Nurte Aden er en voksen dame 
på 31 år, opprinnelig fra 
Somalia. Nurte har aldri sett sitt 
eget hjemland, fordi hun vokste 
opp i flyktningleir i Dadab, sør i 
Kenya. 
 Hun kom til Norge som flykt-
ning i 2011. Da hadde det 
allerede vært krig i hjemlandet 
hennes. Men, hun klarte allike-
vel å dra meg seg en høysko-
leutdannelse innen sosiologi 
og statsvitenskap. På grunn av  
språket følte hun hun trengte 
litt mer studiekompetanse for 
å få seg en norsk jobb. Derfor 
går hun i disse dager på skole 
i Kragerø for å få generell                    
studiekompetanse. Ellers er 
hun en viktig ressurs for VIVA, 
hvor hun hjelper til med å lære 
somalske flyktninger å lese og 
skrive, samtidig som hun er 
oversetter og hjelper til med 
mattekunnskapene sine. Hun 
har allerede søkt flere jobber, 
men gir ikke opp håpet om å 
få en jobb hun trives med. Hun 
ønsker å hjelpe andre, både 
ungdommer og voksne.

Amanuel Tesfay
Amanuel er 35 år gammel, 
opprinnelig fra Eritrea. Han var 
soldat i hjemlandet sitt de siste 
11 årene før han kom til Norge. 
Han klarte å komme seg inn i 
Sudan ved å rømme, og entret 
grensene inn til Norge i 2009. 
Ved ankomst til Norge havnet 
han først utenfor Kristiansand 
før han ble flyttet til et bofelles-
skap i Langesund. 
 Han tok introduksjonspro-
grammet og studier ved voksen-
opplæringen og tok første året 
på grunnskolen. Etter dette fikk 
han jobb på Bergbys på Myren 
i Skien, før han ble flyttet til 
Bergbys på Vallemyrene, deret-
ter Brotorvet.
 Siden oktober 2015 har han 
hatt en fast jobb på Bakeribua 
på Spar på Rugtvedt hvor han 
blant annet baker boller, rund-
stykker og kjører rundt med 
leveranser.
 Målet hans er å ta fagbrev som 
baker og konditor. Som han sier 
selv, Norge er et brevland, man 
kan ikke gjøre noe i dette landet 
uten et fagbrev. Ellers har han 
egen leilighet, eier egen bil og 
trives veldig godt i Bamble.

Onkel Reza på Bamble sykehjem

Ali Mohammad sammen med Marianne fra Nav

Nurte Aden lærer andre somaliere å lese og skrive

Amanuel var soldat i 11 år før han kom til Norge

Sosiale sammenkomster



Godt grunnlag for videre utvikling!
I juni 2015 ble kommuneplanens arealdel for 2014-2025 vedtatt av kommunestyret etter en lang og 
grundig prosess, med bred deltakelse fra kommunens administrasjon, politikere, lag/foreninger, grunn-
eiere og enkeltpersoner. Arealdelen til kommuneplanen er et av kommunens viktigste styringsverktøy med 
henblikk på vern og utvikling av kommunen. Planen er rettslig bindende for all arealutnyttelse, den skal ha 
et langsiktig perspektiv og skal stake ut kommunens behov for boliger, næringsområder, naturområder og 
sjøbruksområder, for å nevne noen.

Bamble er en kommune med store utfordringer, da vi er en del av Grenlandsregionen, kommunen innehar 
høye kvaliteter, så som geologi, sårbare naturområder og viktige rekreasjonsområder. For kystområdene 
spesielt var det viktig å legge inn en prioritering av hvilke brukere som skal prioriteres.  Næringenes, 
befolkningens og det offentliges behov ble særlig vektlagt.

Enhet for teknikk og 
samfunnsutvikling

Nøkkeltall    
  2012 2013 2014 2015
Ledningsnett (km)     
- vann 171 173 174 175
- avløp 149 151 151 152
- overvann 65 66 67 69
Vei     
- antall km å vedlikeholde 118 119 119 120
- antall km asfaltert 107 109 109 110
Bygningsmasse å vedlikeholde (m2) 80 546 80 906 80 906 81 000
Antall besøk Eik gjennvinningsstasjon 49 573 69 678 74 423 88 693
Antall utleie boliger/hvorav selveide 343 349/228 361/229 378/235
Antall utrykninger i regi av brannvesen 310 358 306 322
Antall piper feiet 3 208 2 650 3 210 3 100
Antall kvm plen parkvesenet vedlikeh. 95 000 95 000 95 000 95 000
Antall behandlede byggesøknader/vedtak 650 500 400/650 370 
Gjennomsnittlig behandlingstid (dager) 40 45 42 35
Antall godkjente reguleringssaker 9 9 7 12
Enhetens driftsutgifter i % av 15,1 17 14,8 16,7
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i hele tusen kr.) 159 056 172 781 155 027 177 803

Ingeniørvesenet (Vann, avløp, 
renovasjon, vei og park) (VAR/VP)
• Kommunale gater, veier, gang- og 
   sykkelveier
• Vannforsyning og rensing av kloakk
• Kommunale renovasjonsordninger
• Drift av parker, friområder, 
   idrettsanlegg, lekeplasser    
   og skjærgårdspark

Brann og redningstjeneste (BRU)
• Brann, ulykkesberedskap og brann-  
  forebygging
• Beredskap mot akutt forurensning

Bolig bygg og eiendomsforvaltning 
(BBE)
• Kjøp, salg, forvaltning og utvikling  
   av eiendommer

• Låneformidling og bostøtte
• Boligutleie
• Prosjekt- og byggeledelse

Byggdrift og vedlikehold (BDV)
• Vaktmester- og vedlikeholdstjenester
• Renholdstjenester
• Forvaltning og vedlikehold kommunale  
  bygg og boliger

Næring, miljø og samfunnsutvikling 
(NMS)
• Byggesaker
• Plansaker
• Oppmåling (geodata)
• Miljøsaker
• Landbruk (jord- og skogbruk
• Eiendomsskatt

Konstituert kommunalsjef
Leidulf Aakre
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Kjærlighetsstien
Tomtene i Kjærlighetsstien er 
opparbeidet av Bamble 
kommune og ble solgt i løpet 
av kort tid. Boligfeltet ligger 
nær metrolinjen og er innenfor 
bybåndet definert i areal- og 
transportplanen for Grenland.     
 Det blir til sammen 17 bo-
enheter på feltet hvorav 5 er 
ordinære eneboliger. Porsgrunn, 
Bamble og Borgestad bolig-
byggerlag fører opp 8 boliger 
tilrettelagt med livsløps-
standard. Disse er ventet å stå 
ferdige mot slutten av 2016. I 
enden av feltet skal det opp-
arbeides en områdelekeplass.  
 
Skjerkøya
Bamble kommune kjøpte 
Skjerkøya i 2014 for 15 
millioner kroner etter å ha festet 
området i lang tid. Til sammen 
disponerer kommunen nå 
70.000 kvm i området som skal 
selges. I den forbindelse har 
kommunen satt i gang en 
omregulering av området med 
sikte på å få til en lengre 
kaifront og tillatelse til å fylle 
ut i sjøen. I tillegg blir det gjort 
mindre justeringer som inne-
bærer en bedre arrondering av 
tomtene. Skjerkøya gir mulighe-
ter for nyetableringer for indus-
trien og vi håper dette kan bidra 
til flere arbeidsplasser i kommu-
nen. Store deler av området er 
ferdig planert, men det er også 
tomter som er under planering 
og helt urørte tomter som er til 
salgs. Når utfylling i sjøen er 
ferdigstilt vil det også være til-
bud om tomt med mulighet for 
kaifront.

Adresseringsprosjekt 
Bamble kommune er med i et 
felles nasjonalt adresseprosjekt 
igangsatt av Kartverket. Alle 
kommuner i Norge skal erstatte 
matrikkeladresser med vei-
adresser. Veinettet ble inndelt 
i adresseparseller med unike 
adressekoder.
 I møter i Utvalget for vei- og 
områdenavn ble alle parsellene 
gjennomgått og innkomne for-
slag ble vurdert før endelig 
vedtak ble fattet 1. juni.
Ytterligere informasjon finnes 
på Bamble kommunes websider. 
Her er det mulig å koble seg 
opp mot webkart som viser 

veinavn på de aktuelle områ-
dene. Alle berørte parter vil bli 
tilskrevet.

Miljøsatsing
Kommunen har i 2015 utvidet 
miljøvernkonsulentstillingen til 
100 %.
 Det er viktig for kommunen å 
tilrettelegge i 2016 for befarin-
ger og prøvetaking av avløpsan-
legg før å begrense lokale foru-
rensninger av brønner, bekker/
vassdrag, sjøsoner og strand-
linjer. Arbeidet skal ivareta
befolkningens drikkevanns-
interesser og sikre god vann-
kvalitet i områder som benyttes 
til bading og rekreasjon.

Samarbeid om beredskap
Året 2015 har blant annet vært 
preget av tettere samarbeid 
på ulike beredskapsarenaer. 
Bamble brannvesen har inngått 
en gjensidig beredskapsavtale 
med Porsgrunn brannvesen 
(Brevik) om bistand til bygnings-
branner og andre større hen-
delser. IUA Telemark har også 
inngått samarbeidsavtale med 
skogbranntroppene i Telemark 
om materiell- og personellres-
surser. Disse avtalene fører til 
mer beredskap og ikke minst 
større «slagkraft» ved hendelser. 
Brannvesenet har også i løpet 
av året gjennomført samvirke-
kurs med andre nødetater og 
samvirkeaktører(frivillige). Dette 
skal styrke samhandlingen mel-
lom de ulike beredskapsetatene. 

Godkjente regulerings-
planer i 2015
Kommunedelplan:  
255   E-18 Rugtvedt –   
  Langangen
Detaljplaner:    
272   Coop – Herre
244   Del av 4/244 og 91,   
  Rafneskåsa
270   E-18 Rugtvedt – Dørdal,  
  døgnhvileplasser
264   Eik-Asvall øst
267   Del av Vallekjær/del 
  av Isnes
256   Eikvika Valle
249   Eik gravlund
269   Tubukta Hafsund
248   Lenes as
225   Langholmen – Østre   
  bukta
224   Meikjerr - Feset

Bygging foregår i Kjærlighetsstien

Skjerkøya

Samvirkekurs med nødetatene

Nasjonalt adresseprosjekt

Wrights gate 



 

Turistinfo for Bamble og Grenland
VisitGrenland AS er turistorganet for og eid av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og 
Skien. Selskapet har fire hovedoppgaver:

Grenland - det urbane Telemark - rommer et vell av muligheter. Kontrastfylte opplevelser 
er tilgjengelig i en kompakt region. Stolt kulturhistore, et yrende kultur- og festivalliv, 
moderne aktivitets- og idrettsanlegg og flotte naturperler innbyr til aktive opplevelser. 
VisitGrenland viser deg hvordan du kan oppleve det urbane Telemark.

I Bamble markedsfører vi spesielt øyhopping, kyststien, kystkultur, kultur- og festival-
tilbudet, bade- og båtliv, Geoparken samt overnattingssteder, campingplasser og 
Fjordline.

Næringsavdelingen for 
Grenlandskommunene
Spennende ting er på gang i Grenland. Yara investerer kr 2,4 mrd. i sitt anlegg 
på Herøya. Elkem Solar flytter inn i RECs tidligere bygg samme sted. BioGren og 
Synsel jobber for å etablere grønn virksomhet på Skjerkøya og Rønningen i Bamble 
(hhv pellets og biodrivstoff), mv. 

Utviklingen av de store næringsområdene på Rønningen, Frier Vest, går videre. Det 
er etablert et aksjeselskap som skal stå for utviklingen. Kommunestyret har bevil-
get ca. 60 millioner kroner og områdereguleringen begynner i løpet av høsten. 
Med denne satsingen legges det til rette for store etableringer med grønn profil 
og  fremtidsrettet virksomhet.

Vekst i Grenland har også sterkt fokus på nyskaping. Vi har rigget oss til med 
et eget team for å ivareta og videreutvikle gode ideèr. Team nyskaping er godt i 
gang, og kan vise til mange spennende prosjekter. 

Les mer om vårt arbeid på www.vig.no 

Drifte nettsider med turistinfo, kulturkalenderen Hva Skjer og sosial medier
Vertskapskurs slik at resepsjonister, servicemedarbeidere og turistkontor kan gi 
god turistinformasjon
Utvikle og videreutvikle reiselivet, deltagelse i flere prosjekter
Spre informasjon og kampanjer via magasin, nyhetsbrev, annonsering på nett og 
print osv.

1.
2.

3.
4.

Hanne Gro Haugland, 
næringssjef i Grenland og 

Daglig leder i Vekst i Grenland
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Tour of Norway inntok Langesund og Bamble kommune med bravur 
i mai 2015. Norges største sykkelritt og et av landets største idretts-
arrangement lagde folkefest for flere tusen fremmøtte i målområdet, 
samt under folkefesten i Langesund sentrum. 

Tour of Norway for kids trakk inn over 300 deltakende barn i alle 
aldre som fikk anledning til å sykle et mini-ritt rundt Wrightegaardens 
vegger. Kjempestor suksess som kommunen gjentar i mai, når Tour 
of Norway sirkuset nok en gang kommer tilbake til kommunen vår. 

Vær med og lag liv i løypene, målområdet og Langesund sentrum!

«Når sola henger høyt over Langesund, da er det sommer på 
jorda»  MS Sjøkurs fikk en fantastisk mottagelse over Rognsfjorden 
med RS2 i spissen for en armada av fritidsbåter. På vei inn i 
Langesundet kokte det. Programlederne Dan Børge Akerø og 
Jeannette Platou konstaterte at dette var sommerens beste motta-
gelse. Sommer på jorda, Langesunds Damekor og Mandsangforening 
sang om kapp og tusenvis av mennesker var med på å lage folkefest 
både når Sommerbåten la til kai og under kveldens direktesending 
fra Dampskibsbrygga. 

Jeanette fikk grusomme smaksutfordringer av Youtubestjernene 
Prebz og Denniz. Langt bedre var delikatessene som Vigdis og 
Tom Erik fra Langøya Hovedgård lagde på direkten i sitt røykeri. 
NRKprofilene skamroste den kortreiste maten. På scenen sang 
Ingebjørg Bratland mens publikum koste seg med Langesundsreker, 
bacalao og fiskesuppe fra Kokkenes Mesterlaug.

Sommerbåten 2015
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Viktig informasjon!
Trygghet og beredskap i Bamble

Alvorlige ulykker, katastrofer og svikt i samfunnsviktige systemer avslører ofte 
at samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere en vanskelig situasjon 
tilfredsstillende.

Bamble kommune arbeider for å forebygge alle typer uønskede hendelser samt 
utvikle konsekvensreduserende tiltak for å være best mulig forberedt i en krise-
situasjon. Kommunen har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhø-
rende beredskapsplaner som danner grunnlag for beredskapsarbeidet.

Kommunen har også sin egen beredskapskoordinator som drifter og koordi-
nerer beredskapsarbeidet i kommunen. Bamble kommune legger vekt på sam-
funnssikkerhet og beredskap slik at innbyggerne skal kunne leve i et trygt og 
godt lokalsamfunn. Trenger du informasjon om beredskap kan du gå inn på 
våre hjemmesider:

www.bamble.kommune.no/beredskap

Varabrannsjef 
(beredskapskoordinator)
Jørn Urberg Tveten

Akutthjelp

LEGEVAKT
Telefon 116 117 (35 96 55 20), Sykehjemsveien 1,
3960 Stathelle (samme bygning som helsehuset på Sundby)

GIFTINFORMASJON
Ved mistanke om forgiftning ring 113 eller Giftinformasjonen på tlf: 22 59 13 00.

TEKNISK VAKT / VANN- OG AVLØPSVAKT 
Tlf: 913 65 000

ULYKKE ELLER FARE
Ved en større ulykke eller fare vil tyfonanlegget til Sivilforsvaret bli tatt i bruk, og 
melding vil bli sendt ut via NRK, P4, Radio Norge eller lokalradio.

PARKERING
Vi henstiller alle om å parkere slik at utrykningskjøretøy lett kommer fram.

SØPPELHÅNDTERING
På grunn av brannfare, ber vi alle plassere søppeldunker og containere i god 
avstand fra bygninger og brennbare kilder.

Klipp gjerne ut denne siden og oppbevar den i hjemmet.

BRANN 110  -  POLITI 112  -  AMBULANSE 113




