Ny pumptrack på Stathelle

DETTE SKJEDDE I 2017

Et gledens år
I 2017 vedtok både Telemark fylkeskommune og Bamble kommune å satse
på Grasmyr som et skole- og oppvekstområde. Dette vil sikre all ungdom
et likeverdig, godt og bredt skoletilbud i ungdoms- og videregående skole,
i egen kommune. Disse vedtakene er de viktigste for kommunen siden
etableringen av den petrokjemiske industrien, og vil bidra til økt bosetting.
Den nye skolen vil ivareta kulturskolens behov, og det skal bygges nye
idrettsanlegg i tilknytning til skolen. Dette vil gi kommunens innbyggere et
bedre tilbud for kultur-, idretts-, og fritidsaktiviteter. Det skal også bli nye
lokaler til kommunens voksenopplæring og flyktningetjeneste, og samlet vil
det bli investert opp imot 1 milliard kroner på Grasmyr i årene som kommer.
Som følge av ny E18, vil Bamble med sin sentrale beliggenhet midtveis
mellom Oslo og Kristiansand, få nye handels- og næringsmuligheter som
må utnyttes. Bamble kommune har hatt et godt samarbeid med Nye Veier AS for å få en rask behandling
av reguleringsplanene for E18, slik at arbeidet kan gjennomføres uten forsinkende saksbehandling. Nye
Veier AS har fremhevet kommunens planarbeid som et svært godt eksempel til etterfølgelse for andre
kommuner.
Ros for godt arbeid er det alltid hyggelig å motta. Det er mange innbyggere som gir uttrykk for at
kommunens ansatte yter gode tjenester og service døgnet rundt. Det kan være på helseinstitusjoner, i
hjemmetjenesten, ved brøyting og strøing av veier, eller ved at kommunens kriseteam er tilgjengelig i
vanskelige situasjoner. At Grenlandssamarbeidet, som et samarbeidsprosjekt, mottok prisen for Årets
arkiv 2017, og at IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) har tildelt Bamble flere enslige, mindreårige flyktninger enn forventet, er uttrykk for kommunens gode arbeid.
Satsingen på «Livlige og trivelige» kommunesentra har fått mye positiv omtale. I 2017 har blant annet
gjestehavna på Stathelle blitt rustet opp, Furustranda er tilrettelagt som ny møteplass, og ny julebelysning ble kjøpt inn til bruk på Herre, Langesund, Stathelle og Valle. Arbeidet med oppgraderingen
av nordre og søndre dampskipsbrygge i Langesund har fortsatt, og kommunen har kjøpt og revet
Mølletangen på Stathelle. I tillegg vil kommunen utvikle Grasmyr og Bunestoppen til nye boligområder,
og det er gledelig at også private aktører velger å satse på boligbygging i kommunen.
Som en stor turistkommune, med 2.500 hytter og store campingplasser, er det et stort potensial for
økt turistbasert næring. Havparadiset på Kjønnøya er et godt eksempel på nyetablering. Interessen
for Skjerkøya industriområde har i de senere årene vært begrenset, men dette har snudd, og
kommunen har solgt og inngått intensjonsavtaler om salg av tilgjengelige arealer. I tillegg bidrar kommunen
finansielt til reguleringsplanen på Langrønningen ved ny E18, områdeplan for Frier Vest, og ny, oppdatert
reguleringsplan for «Gassveien» fra Rugtvedt til Surtebogen. Kommunen er derfor godt rustet til å kunne
tilby gode handels- og næringseiendommer.
Gode og trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø er viktig for kommunen. Dette gjelder både i forhold til
enkeltpersoner og uønskede hendelser og trusler som samfunnet kan bli utsatt for. Oppdatert risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og opplæring og øvelser, skal forberede kommunen til å håndtere dette. I 2017 ble øvelsen SCOPE (beredskapsøvelse) gjennomført i Bamble med stor internasjonal
deltagelse. I høst ble det også startet et kompetanseprogram for 500 ansatte som arbeider med barn og
unge («Kompetansehevingsgaven - Voksne som beskyttelsesfaktor»). Økt kompetanse om samarbeid på
tvers av fagområder og tidlig innsats skal bidra til å sikre en god oppvekst for barn og unge i kommunen.
Målet er at alle barn og unge skal oppleve å bli «vinnere i eget liv».
Den økonomiske veksten i Norge og globalt har medført at kommunens inntekter har blitt betydelig
høyere enn budsjettert. Høy sysselsetting og høyere skatteinngang, samt svært god avkastning på
finansplasseringer medførte at regnskapet ble avsluttet med et overskudd på 11,1 mill. kr.
Mer interessant lesestoff om kommunens virksomhet finner du på de neste sidene – god lesing!

Bildene i årsmeldingen er tatt av ansatte i Bamble kommune.
Ansvarlig utgiver er Bamble kommune ved rådmann Tore Marthinsen.
Kommunikasjonsrådgiver Tore Hammersmark har stått for layout og produksjon.
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Virksomhet for plan og
økonomistyring
Økonomisjef
Gunn Ellen Berg

Plan og økonomistyring har som sitt ansvarsområde:
• Planstrategi og overordnet planarbeid
• Økonomistyring, økonomiplan, årsbudsjett og rapportering
• Regnskap og avstemminger
• Kommunal fakturering og innfordring
• Finansforvaltning og låneopptak
• Skatteregnskap og -innkreving

Gode resultater og overskudd
Økt skatteinngang og god avkastning på finansplasseringene førte i 2017 til høyere inntekter
enn budsjettert. Enhetenes utgifter viste et mindreforbruk på 24,8 mill. kr. som er avsatt til bruk
senere år.

Driftsregnskapet
De samlede driftsinntektene
var på 1.171 mill. kr. (1.125
mill. kr.). Kommunens største
inntektsgrunnlag er skatteinntekter, statlige overføringer og tilskudd, og brukerbetalinger. Driftsutgiftene var
totalt på 1.154,6 mill. kr. (1.106
mill. kr.). Kommunens største
utgiftsposter er lønn og sosiale
utgifter, som til sammen
utgjorde 63 % av driftsutgiftene.

Finans
Kommunens finansposter
ut-gjorde netto en utgift på 19,9
mill. kr. i 2017. Kommunens
likviditet er god, noe som i
hovedsak skyldes at kommunen
har bygget opp driftsfond på
218,4 mill. kr. Det er tatt opp
135 mill. kr. i nye lån til investeringer, og lånegjelden eksklusiv pensjonsforpliktelser er
på 942,8 mill. kr. Gjennomsnittsrenten var på 1,78% ved
utgangen av året, og driftsregnskapet er belastet med
52,1 mill. kr. i renter og avdrag.

Kommunen har 320,3 mill. kr.
plassert i finansmarkedet, og
avkastningen var på 21,5 mill.
kr. 7,2%. I tillegg mottok kommunen 3,8 mill. kr. i utbytte for
2016 fra Skagerak Energi AS.

Resultatet
Netto driftsresultat viser kommunens finansielle handlefrihet,
og er kommuneregnskapets
viktigste resultatbegrep. Det
tekniske beregningsutvalget for
kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto
driftsresultat over tid utgjør
1,75 % av driftsinntektene. For
Bamble kommune utgjør netto
driftsresultatet 4,2 % av driftsinntektene. Kommunens netto
driftsresultat er positivt og
utgjør 49,7 mill. kr. Regnskapet
avsluttes med et overskudd på
11,1 mill. kr.

og renovasjon, oppgradering
og vedlikehold av kommunale
bygg og kirker, videreføring av
prosjektet «Livlige og trivelige»
tettsteder og ny stigebil til
brannvesenet.
I tillegg har prosjektering
av nye boliger for personer
med nedsatt funksjonsevne
(Nustadjordet) og rus/psykiatri
(Nustadbakken) fortsatt.

Annet
Kommunen forvalter husbankmidler, og i 2017 ble det formidlet lån på 38.9 mill. kr. (23,0
mill. kr).

Investeringer
Det ble foretatt investeringer for
77,7 mill. kr. (109,6 mill. kr.).
De største enkeltinvesteringene var innenfor vann, avløp

Nøkkeltall (i tusen kroner)				
		
Sum driftsinntekter
1
Sum driftsutgifter
-1
Brutto driftsresultat
Resultat ekst. finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Netto avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindre forbruk

2014
012 528
044 383
-31 854
-17 629
42 997
-6 487
6 688
201

2015
1 075 622
-1 064 671
-10 951
-36 501
46 913
21 363
-14 214
7 149

2016
1 125 486
-1 106 665
18 822
-23 474
48 417
43 764
39 818
3 945

2017
1 171 323
-1 154 634
16 689
-19 989
53 040
49 740
38 686
11 054
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Administrasjon og
organisasjonsutvikling
Administrasjon og organisasjonsutvikling støtter opp under målsetningen om at
Bamble kommune skal imøtekomme lokalsamfunnets krav og behov for tjenester
gjennom helhetlig prioritering, effektiv organisering og innovativ oppgaveløsning.
HR sjef
Kristin Alseth Hansen

Vårt overordnede mål er at kommunen skal være:
• En lærende organisasjon som bygger opp, deler og utnytter kommunens
samlede kompetanse
• En helsefremmende arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø og internkontroll
• En inkluderende arbeidsplass for ansatte som vil og kan arbeide med fokus på
nærvær og friskvern
Administrasjon og organisasjonsutvikling har ansvar for:
• Personaladministrasjon (livsfaseprosesser)
• Dokument – og servicesenteret
• Organisasjons- og kompetanseutvikling
• Lønn og tariff
• Arbeidsrett
• HMS
• Forvaltning av lærlingordningen
• Informasjon/kommunikasjon
• Politisk sekretariat
Bamble kommune har 955,6 årsverk, og 1150 fast ansatte.

Med fokus på internkontroll
Bamble kommune har de siste
årene hatt et økende fokus på
helse, miljø og sikkerhetsarbeid
(HMS). HMS er viktig for både
innbyggere, brukere og ansatte,
og kommunen stiller krav til sine
samarbeidspartnere i tråd med
dette fokuset. Kommunen arbeider
for å ha en god internkontroll, og
anerkjenner prinsippet om bedre
føre var. I dette arbeidet er opplæring og utvikling av styrende
dokumenter vesentlig.
I 2017 har HMS-arbeidet vært
fokusert på rutiner og oppfølging av sykemeldte, samt internkontrollrutiner med fokus på
avvikshåndtering. I tillegg har vi i
2017 arrangert et dialogseminar
sammen med Arbeidstilsynet og
Kragerø kommune, med tema vold
og trusler.

Nøkkeltall				
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Antall stillinger kunngjort
Antall søkere
Enhetens driftsutgifter i % av
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i tusen kr.)

2014

2015

2016

2017

113
894
5,9

91
1 284
5,6

107
1 604
5,9

138
1 711
5,7

61 328

59 582

65 534

65 237

Digitaliseringsprosjektet
og lokaldemokrati
Bamble kommune har tatt i
bruk KS SvarUt (eBoks, Digipost
og Altinn) for digital kommunikasjon med innbyggere og
næringsliv. Overgangen til
digitale kanaler betyr store
endringer for kommunens
innbyggere, og det arbeides
kontinuerlig for å forenkle og
tilpasse brukeropplevelsen og
tilgangen til digital kommunikasjon.
Da flere av våre kommunale
bygg benyttes av andre enn
kommunalt ansatte, er det
bygget ut trådløst gjestenett i
de fleste bygg.
Vi har igangsatt et arbeid for
å kartlegge hvilke tjenesteområder som kan digitalisere sine
tjenester og søknadsprosesser.
Dette er omfattende prosesser,
og vil være et fokusområde de
nærmeste årene.
Bamble kommune er en del
av Grenlandssamarbeidet, og
mottok sammen med fem andre
Grenlandskommuner prisen
for «Årets arkiv 2017». Prisen
gjelder vårt felles prosjekt
«nytt sak - og arkivsystem» i
Grenland. Vår arkivleder Anne
Marie Eliassen ble i 2017 nominert til årets Kommuneprofil
som følge av at hun har bidratt
sterkt til å digitalisere saks- og
arkivsystemet i seks grenlandskommuner – og til å styrke
lokaldemokratiet. Vi er stolte
over å ha solid arkivkompetanse, og gode systemer for å

støtte opp under lokaldemokratiet.

Kompetanseutvikling
Gjennom flere år har Bamble
kommune satset på kompetanseutvikling for ledere. Vi
ønsker ledere som kan møte
morgendagens kompetansekrav
og -behov. Strategisk ledelse og
personalledelse har vært
prioritert i lederopplæringen.
I 2017 videreførte vi temaene
relasjonsledelse, hvordan
utvikle Bamble kommune
som en attraktiv kommune
(omdømme), og Bamble kommune som arbeidsgiver. Halen
gård er kommunens kompetansesenter og brukes til kurs
og seminarer for ansatte og
ledere.

Kommunen har tatt i bruk KS SvarUt

Lærlinger
Bamble kommune ligger i
toppen når det gjelder resultater på fagprøver i Telemark. 11
fagprøver er avlagt og bestått
i 2017, og fem av disse fikk
karakteren meget godt bestått. I
hele Telemark ser vi en økning i
antallet voksne lærlinger,
spesielt innen helsearbeiderfaget. Bamble kommune hadde
en god søkermasse til læreplassene i 2017, og hadde
20 lærlinger ved årsskiftet
2017/2018. De fleste (16 stykker) er innen helsearbeiderfaget,
noe som henger sammen med
at behovet for rekruttering er
størst innen helse- og omsorgssektoren.

Kompetansesenteret Halen Gård

Anne Marie Eliassen nominert til årets kommuneprofil

Kommunens lærlinger i 2017
Noen av våre ansatte i administrasjon og organisasjonsutvikling
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Enhet for skole og
barnehage
”Åpner dører mot verden og framtida”

Kommunalsjef
Trond Gausnes

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 SFO-ordninger knyttet til skolene med barnetrinn. I tillegg er
det to alternative skoletilbud, Havhesten, lokalisert og driftet av Langesund
ungdomsskole og autismeavdelingen på Stathelle barneskole. I enheten inngår
også Innføringstjenesten Paletten for nyankomne minoritetsspråklige elever og PPT
og 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

- Vi gleder oss til den nye ungdomsskolen
Kommunestyret vedtok 14.
desember 2017 å gå videre i
arbeidet med å bygge ny ungdomsskole med tilhørende
idretts- og svømmehall. Yadael,
Henrik, Monica og Lisa blir alle
elever på den nye ungdomsskolen. De har allerede begynt
å glede seg.
«Det blir skikkelig gøy å gå på
den nye skolen og treffe elever
fra andre barneskoler. Vi tror
at skolen blir superfin», jubler
elevene.
2017 har vært brukt til å jobbe
frem et grunnlag til kommuneVi gleder oss til å begynne på den nye ungdomsskolen, sier elevene fra Langesund barneskole.
Fra venstre: Yadael 5B, Henrik 6A, Monica 7A og Lisa 6B
styret om bygging av en ny
fremtidsrettet ungdomsskole på
Grasmyr. Det har vært bred medvirkning gjennom hele prosessen. Elever, lærere, foreldre, idrettslag og
flere av kommunens tjenesteområder har spilt inn tanker, ideer og behov. Disse innspillene utgjør areal- og
funksjonsprogrammet som skal ut på anbud i løpet av våren 2018.

Nøkkeltall				
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2014

2015

2016

2017

Antall barn i barnehager
herav kommunale
herav private
Antall skoleelever
herav barnetrinnet
herav ungdsomstrinnet
Enhetens driftsutgifter i % av
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i tusen kr.)

671
384
287
1 678
1 120
558
25,4

643
365
278
1 654
1 117
537
25,9

638
355
283
1 634
1 120
514
25,3

628
348
280
1 643
1 161
482
25,1

264 872

275 618

280 469

290 354

Liv og røre

Rett fra levra

«Vi har det skikkelig moro på
skolen». «Skoledagen går mye
fortere og vi trives bedre». «Vi
lærer masse når vi får være
ute hver dag og ha undervisning». Slik uttaler elever fra
Langesund ungdomsskole seg
om Bambleskolens nye, store
satsting på fysisk aktivitet og
helse, Liv og røre. Liv og røre i
Bamble kommune handler om at
alle elever i Bambleskolen skal
være i fysisk aktivitet i en time
i snitt per dag, spise sunt og
godt, og tilegne seg gode
holdninger til dette livet ut.

Barn i barnehagen snakker
ofte rett fra levra, men akkurat
denne dagen skulle levra få en
mye mer praktisk betydning. På
vei til griseslakting på Dahl gård
svevde kommentarene i lufta.
«Jeg gruer meg.» «Æsj, det blir
sikkert masse blod.» «Stakkars
gris.» «Hva heter grisen?» «Det
blir gøy.» «Bacon kommer fra
grisen.» «Bacon er godt.» «Må
grisen dø for sånn at vi kan
spise den?» Friluftsgrisen på
Dahl ble avliva uten at barna
fikk se på, men under slaktinga fikk de både se og delta.
Med seg tilbake til Rønholt
barnehage fikk barna med seg
blære, hjerte og lever. Det ble
brukt til å utforske sansene
lukt, syn, følelse og smak. Alle
barna hadde forskjellige oppfatninger og synspunkter på dette.
Som en morsom avslutning for
barna, ble det blåst luft i blæra
til grisen slik at barna kunne
spille fotballkamp.

«Mamma, jeg tror hun
elsker meg»
Oliver (3) refererte til fagarbeider Monica i Nustad barnehage.
Mamma Anne Berit forteller at
Oliver har hatt dager hvor han
ikke ville i barnehagen. Oliver
bestemte seg for å snakke med
personalet. De hadde mange
gode samtaler, og ble enige om
lure ting å gjøre, både hjemme
og i barnehagen. Resultatet ble
altså at Oliver føler seg både
sett og hørt, og ikke minst,
han vil i barnehagen hver dag.
«All ære til personalet i Nustad
barnehage» sier mamma Anne
Berit.

Hjelp - jobben min er
ikke oppfunnet
Før i tida drømte barn om å bli
brannmann, lærer, lege, politi,
bonde, fisker og sykepleier. Nå
snakkes det om å bli YouTuber
eller dronefører, yrker som
ikke fantes for bare få år siden.
Og mer utfordrende blir det.
For barn som er født i 2017
er mange av jobbene de skal
utføre enda ikke oppfunnet.
Dette må vi forberede elevene
våre på, og da trenger vi et løft,
et digitalt løft. Det handler ikke
bare om elevene og lærerne,
men hele enheten vår. Og så må
vi samarbeide med verden rundt
oss, ikke minst alle foreldre.
Derfor har vi etablert prosjektet
IKT-løft i skole og barnehage.
Hovedmålet er at alle elever skal
få likeverdig, digital opplæring
uavhengig av skolen de går på,
og få økt læringsutbytte ved
god bruk av digitale verktøy.

Liv og røre

Anette Dørdal, prosjektleder IKT

Supererter
Vi er supererter! Roper to
jenter til meg i det de øper forbi
med kapper på. Supererter,
tenker jeg og ler litt for meg
selv. Jeg skal til å gjenta det
riktig, superhelter, men tar meg
i det. Jeg smaker på ordet og
liker det mer og mer. For er det
ikke det de er da, disse 2-åringene som løper lykkelige foran
meg? Supererter. Små frø som
skal spire og gro. Små, unike
erter som vokser godt under
riktige vekstforhold. Jeg kjenner på ansvaret. Det er vår
jobb, vårt ansvar og vårt
mandat å sørge for de aller
beste vekstvilkårene for superertene i Falkåsen barnehage.
Superertene som plantes tett i
tett og stelles med varsomme
fingre til de er sterke nok til
at de kan klare seg på egenhånd. Vi har et stort ansvar,
men vi er også heldige som får
følge superertenes reise. Vi er
heldige som får være sammen
med superertene hver dag,
dele engasjementet, entusiasmen og kjærligheten de har.
Engasjement og entusiasme
smitter. Superertene møter oss
med applaus og jubel hver
morgen.

Barna i Rønholt barnehage spiser hjemmelaget
leverpostei

Monica og Oliver i Nustad barnehage har et helt spesielt
forhold til hverandre

Vi er superertene i Falkåsen barnehage
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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.

Kommunalsjef
Birgit Sannes

Enheten har ansvar for:
• Støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn
• Velferdsteknologi og utlån av tekniske hjelpemidler
• Dag- og aktivitetstilbud
• Forebyggende tjenester til voksne
• Omsorgsboliger, både frittstående og i bofellesskap med døgntjenester
• Fysioterapi og ergoterapi
• Hjemmetjenester, hjemmesykepleie og hjemmehjelp
• Psykisk helse og avhengighet
• Miljøarbeidertjeneste, habilitering og rehabilitering
• Legevakt og legetjenester
• Kommunale akutte døgnplasser
• Korttidsopphold og langtidsopphold i institusjon
• Lindrende omsorg
• Kjøkken- og vaskeritjenester
• Miljørettet helsevern

Kompetanseheving
Flere brukere, nye brukergrupper, og nye
oppgaver til kommunene krever høyere
og mer omfattende kompetanse. Dette
medfører et behov for systematisk planlegging av kompetanseheving for våre
ansatte, alt fra grunnutdanning som
helsefagarbeider og syke-/vernepleiere,
til videreutdanning for alle yrkesgrupper.
Det legges også vekt på interne kurs og
opplæring i egen regi.
Helse og omsorg har mange godt
kompetente medarbeidere, som også
driver utstrakt grad av internopplæring.
Bamble helsehus har spisskompetanse
på mange områder, og initierer og
arrangerer opplæring.
Arbeidsgiver tilrettelegger de ansattes arbeidsdag og turnus, slik at utdanning lar seg gjennomføre i
kombinasjon med arbeid. Helse og omsorg er offensive med hensyn til å søke eksterne opplæringsmidler, som igjen brukes til å dekke deler av ansattes utdanning.

Nøkkeltall				
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2014

2015

2016

2017

Antall plasser i sykehjem
62
Ant. boliger i bofellesskap heldøgns bemanning
82
Kommunale omsorgsboliger
75
Enhetens driftsutgifter i % av
28,9
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i tusen kr.)
301 487

62
82
75
27,6

62
82
75
29,2

62
82
75
29,8

294 124

323 315

344 246

Tjenestekontoret
Tjenestekontoret startet å
saksbehandle alle helse- og
omsorgstjenester 1.1.2017.
Tjenestekontoret har 6 årsverk,
og saksbehandlerne har ansvar
for å kartlegge behov for
tjenester etter søknad eller
annen henvendelse. Søknadene
kommer i hovedsak fra innbyggere i kommunen med behov
for ulike tjenester.
Tjenestekontoret vurderer
behovene, og hjemmebesøk
kan være en del av kartleggingen. I tillegg informeres
det om de ulike tjenestetilbudene som kommunen tilbyr.
Det er et tett samarbeid mellom
Tjenestekontoret og tjenesteområdene, og samarbeidet med
sykehuset fungerer også godt.

Ruskontrakter
Oppfølgingen av ruskontraktene
ble overtatt av Helse og omsorg
ved avdeling for avhengighet
i 2017. Ruskontraktene er en
viktig del av det forebyggende
arbeidet for ungdom mellom 13
og 20 år. Oppfølgingen av
kontraktene er et samarbeid
mellom ruskonsulenten, helsesøstertjenesten og politiet. Det
er politiet som har det overordnede ansvaret for kontrakten. For de fleste er ordningen
frivillig, for andre er dette knyttet til en avtale om påtaleunnlatelse inngått med politiet. For
ungdom under 18 år er også de
foresatte involvert.

TERMA-instruktører
Helse og omsorg utdannet i
2017 2 TERMA-instruktører.
TERMA står for TERapeutisk
Møte med Aggresjon. Vold, og
trusler om vold, er dessverre en
del av noen ansattes arbeidshverdag. Dette krever at den
enkelte ansatte har god kunnskap om hvordan man skal forebygge og forhindre at uønsket
adferd oppstår.

Psykoedukativt
familiesamarbeid
I 2017 fikk 2 miljøterapeuter i
psykisk helseteam opplæring
innen Psykoedukativt familiesamarbeid for å kunne gi et mer

helhetlig tilbud til familier som
har et psykisk sykt familiemedlem. Tilbudet gis i samarbeid
med en terapeut i DPS Vestmar,
og er en utvidelse av det allerede eksisterende tilbudet innen
psykisk helse. Psykoedukativt
familiesamarbeid er en løsningsorientert metode som legger
stor vekt på å lære hvordan
man håndterer sine utfordringer, stress og symptomer på en
bedre måte, og hvor kommunikasjonsferdigheter står sentralt.
Målsettingen er å øke pasienten
og de pårørendes kompetansefølelse.

Tjenestekontoret

Menn i Helse
Norge har et stort behov for
utdannet helsepersonell. I årene
som kommer vil vi ha behov for
flere helsefagarbeidere for å
ivareta de økte omsorgsoppgavene vi kommer til å
møte fremover. Menn i helse er
et prosjekt for menn mellom
25-55 år, og som mottar ytelser
fra NAV. Bamble kommune er
med i dette nasjonale prosjektet, sammen med Porsgrunn,
Skien og Nome. Prosjektet er
et samarbeid mellom kommunene, NAV, fylkeskommunen, fylkesmannen, KS og
Helsedirektoratet. Deltakerne får
tittelen helserekrutt, og tilbys
et komprimert utdanningsløp
frem til fagbrev som helsefagarbeider. I 2017 hadde vi 5
helserekrutter, og dette har vært
ett verdifullt supplement i våre
avdelinger. Vi trenger flere faglærte, og vi trenger flere menn
i helse- og omsorgstjenestene.
Bamble kommune har valgt å
fortsette i dette prosjektet, og i
2018 vil det komme ytterligere
5 nye helserekrutter.

Rickshawsykler

Bamble helsehus

Menn i Helse

Psykodukativ familiesamarbeid

Bamble helsehus fikk en pengegave fra Kiwanis til innkjøp
av to Rickshaw sykler i 2017.
Disse syklene har vært mye
i bruk i løpet av året, til stor
glede for mange beboere. Flere
ansatte har tatt kurs for å kunne
bruke disse syklene. Krogshavn
omsorgssenter har også fått en
slik sykkel til disposisjon.

Helsehuset bruker rickshawsykler flittig
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Enhet for kultur og
oppvekst
"Vi skal bidra til at mennesker blir vinnere i eget liv"
Kommunalsjef
Rolf Dehli

Enheten har ansvar for:
• Kultur- og fritidstilbud
• Legge til rette for frivillig arbeid
• Forebyggende arbeid og et målrettet folkehelsearbeid
• Hjelp til barn, ungdom og familier som trenger spesiell oppfølging
• Helsesøster- og jordmortjeneste
• Barne- og familievern
• Integrering av flyktninger og innvandrere
• NAV-tjenester
• Hjelp til å komme ut i arbeid og aktivitet

Vinnere i eget liv
Enhet for kultur og oppvekst skal bidra til at
mennesker kan bli «vinnere i eget liv». Vi skal gi
barn og unge mulighet til å oppleve mestring og
glede gjennom å delta i kulturaktiviteter. Vi skal
legge til rette for et aktivt kulturliv i kommunen,
og et bredt frivillig engasjement. Vi skal hjelpe
mennesker til å mestre en vanskelig livssituasjon.
Alle mennesker har behov for en meningsfull
hverdag, å være en del av et fellesskap, og
oppleve å mestre eget liv. Å være vinner i eget liv
kan bety å gjennomføre en utdannelse, bli god
i idrett, dans eller musikk. Det kan også bety å
overvinne angst, komme i jobb og få økonomisk
trygghet. Som flyktning kan det bety å starte et
nytt liv og en ny framtid i Bamble.
Vi trenger alle oppmuntring og støtte for å bli vinnere i eget liv. Mange får god støtte fra familie og venner,
men også kommunens tjenester skal hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner til å bli vinnere i eget liv. Vårt
mål er at mennesker skal oppleve å være verdifulle både for seg selv og andre.

Nøkkeltall				

		

Utlån på biblioteket
Antall elevplasser i kulturskolen
Utbetalt tilskudd til kulturlivet
Antall bosatte flyktninger i Bamble
Antall barn med barnevernstiltak
Antall mottakere av sosialbistand
Enhetens driftsutgifter i % av
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i tusen kr.)
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2014

2015

2016

2017		

68 700
372
1 781
47
168
409
15,1

63 994
366
1 705
50
190
415
16,1

63 768
321
2 114
75
200
399
15,5

61 510
345
2 153
53
184
457
14,4

157 580

171 005

171 160

166 030

Kompetansehevingsgaven
Høsten 2017 startet et kompetansehevingsprogram for 500
ansatte som arbeider med barn,
unge og familier. Opplæringsprogrammet «Kompetansehevingsgaven» har som mål å
bidra til at alle kommunens
barn, unge og familier møter
engasjerte og profesjonelle
ansatte med høy kompetanse.
Kommunes tjenester og ansatte
skal være beskyttelsesfaktorer
som bidrar til best mulige livsog utviklingsvilkår.
Kompetansehevingsgaven er
den største satsingen gjort i
Bamble for å skape felles praksis
og tverrfaglig forståelse i
arbeidet med barn og unge.
Økt kompetanse om samarbeid
på tvers av fagområder og tidlig innsats, skal bidra til en god
oppvekst for barn og unge i
kommunen. Alle barn og unge
skal oppleve å bli «vinnere i eget
liv».

Talenthuset åpnet
Som en del av NAV og kommunens satsing på unge under
30 år som ikke er i arbeid og/
eller utdanning, startet vi opp
Talenthuset på Fjæra i
Langesund. Ungdommene får et
tilbud i regi av NAV og Frisk Bris
på Talenthuset, hvor målet er at
unge mennesker ikke skal
tilbringe dagene i passivitet,
men faktisk utrette noe. Er
det mangel på jobb og/eller
skoleplass får man bistand til
søknads- og CV-skriving, og det
samarbeides tett med næringslivet og skolene.
Talenthuset har allerede
gjennomført 6 samlinger over
6 uker, og har hatt individuell
oppfølging for de som har hatt
behov for det. 6 ungdommer
har fått jobb så langt, og mange
håper på skoleplass til høsten.
Talenthuset har åpent fra mandag til torsdag fra kl. 9.00 –
14.00, og hver dag får ungdommene gratis lunsj, som de selv
er med på å lage.
Aktivitetstilbudet varierer
fra samlinger inne på huset, til
trening i Skjærgårdshallen. Hver
torsdag har det vært arrangert

turdager hvor kommunens flotte
turområder har blitt benyttet.

Utstyrssentralen
Bamble bibliotek og litteraturhus
låner ut mye mer enn bare
bøker. Redningsvester, pianoer,
gitarer og forskjellig sportsutstyr som skøyter, snowboard,
slalåm- og langrennsski er ikke
det du kanskje forventer å finne
på et bibliotek?
Dette er et tilbud til barn,
unge og familier i kommunen
som ikke har anledning til å
kjøpe utstyr selv. Det å kunne
låne fint og nytt utstyr gjør at de
sosiale forskjellene blir mindre,
og at de fleste kan være med
på aktiviteter som skidager og
lignende. Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og
Aktivisering (VIVA) har vært
flittige brukere av utstyret, og
det har vært gøy for mange å
prøve ski og skøyter for første
gang.
Utlånet øker fra år til år, og en
god ekstra innsats fra de ansatte
på biblioteket, samt et godt
samarbeid med Frisk Bris, gjør
at dette har fungert godt.

Barn møter engasjerte og profesjonelle ansatte

Tilbud til ungdommen på Talenthuset

Mattedansprosjektet
Når folk flest tenker på
geometri, tenker de triangler,
sirkler og andre flate former.
«Mattedans» handler om å
utforske og kommunisere
matematikk ved hjelp av våre
egne kropper. Det er nyskapende, tilgjengelig, fysisk og
morsomt både å undervise og å
lære pensum i matematikk
gjennom bevegelse.
Gro Bull Melsom, danselærer i
Bamble kulturskole, har utviklet
mattedans som et pedagogisk
verktøy for elever i 1. trinn.
Danseaktiviteten i mattedans
setter de teoretiske begrepene
inn i en sammenheng, og for
barn er det en måte å utvikle og
berike sin matematiske tenkning
og forståelse på.
Å være fysisk aktiv er kjernen
i mattedans, og mattedans
bidrar derfor også til et positivt
skolemiljø gjennom fordelene
fysisk aktivitet har på både
kropp og sinn.

Utstyr kan lånes på biblioteket

Barna lager geometriske former

Ønsket om å ha et godt liv
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Enhet for teknikk og
samfunnsutvikling

Kommunalsjef
Leidulf Aakre

Kommunalteknikk (Vann, avløp,
renovasjon, vei og park)
• Kommunale gater, veier, gang- og
sykkelveier
• Vannforsyning og rensing av kloakk
• Kommunale renovasjonsordninger
• Drift av parker, friområder,
idrettsanlegg, lekeplasser
og skjærgårdspark
Brann og redningstjeneste
• Brann, ulykkesberedskap og brannforebygging
• Beredskap mot akutt forurensning

•
•
•
•
•

Boligutleie
Prosjekt- og byggeledelse
Vaktmester- og vedlikeholdstjenester
Renholdstjenester
Forvaltning og vedlikehold kommunale
bygg og boliger

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

Eiendomsforvaltning
• Kjøp, salg, forvaltning og utvikling
av eiendommer
• Låneformidling og bostøtte

Ny stigebil til brannvesenet
I 2017 ble brannvesenet styrket med en ny stigebil. Stigen har en rekkevidde på rundt 30 meter,
og gjør stigebilen i stand til å operere i høyden,
men også ned mot vannoverflaten eller lignende.
Kurven har pumpe og vannkanon, samt bårefeste
som muliggjør evakuering av skadde og syke
personer.
Anskaffelsen av en ny stigebil har bedret brannvesenets høydeberedskap, og vil bidra til raskere
og mer effektive redningsoppdrag, og bekjempelse av branner.

Nøkkeltall				

		

2014

2015

2016

2017

Ledningsnett (km)					
- vann
174
175
175
176
- avløp
151
152
152
153
- overvann
67
69
70
71
Vei					
- antall km å vedlikeholde
119
120
120
121
- antall km asfaltert
109
110
111
111
Bygningsmasse å vedlikeholde (m2)
80 906
81 000
81 000
81 000
Antall besøk Eik gjennvinningsstasjon
74 423
88 693
92 966
93 934
Antall utleie boliger/hvorav selveide
361/229
378/235
377/234
370/229
Antall utrykninger i regi av brannvesen
306
322
295
316
Antall piper feiet
3 210
3 100
1 894
3 100
Antall kvm plen parkvesenet vedlikeh.
95 000
95 000
95 000
95 000
Antall behandlede byggesøknader (vedtak)
400
370
282
193
Gjennomsnittlig behandlingstid (dager)
42
35
32
51
Antall godkjente reguleringsplaner
7
12
10
16
Enhetens driftsutgifter i % av
14,8
16,7
15,9
16,5
kommunens driftsutgifter
Enhetens driftsutgifter (i tusen kr.)
155 027
177 803
175 813
190 162
12

Livlige og trivelige
kommunesentra
Ferdigstillelsen av ny brygge,
samt opprydding på Mølletangen
på Stathelle, ny dypoppsamler
for søppel, og pågående arbeider med bryggene i Langesund,
er noen av prosjektene som er
satt i gang i satsingen på Livlige
og trivelige kommunesentra.
Det samme er ny natursteinmur, sørlandsgjerder og amfi
i Furustranda. Julebelysning
på Valle, Herre, Stathelle og
Langesund fikk også mange
positive tilbakemeldinger. Flere
prosjekter er under planlegging,
og arbeidet fortsetter i 2018.

Boligutbygging
Bamble kommune planlegger et
nytt boligfelt på Bunestoppen
sør-øst for Stathelle barneskole.
Det vil bli en blanding av eneboliger, rekkehus og firemannsboliger, og det antas at det
er plass til 80-100 boliger. På
Grasmyr har planleggingen av
rundt 300 boliger startet, som
et prosjekt som involverer flere
grunneiere.

Fornying vann og avløp
I forbindelse med byggingen
av ny Bamble-tunnel på E18 var
det behov for en omlegging av
kommunens hovedvannledning.
Bamble kommune har i 2017
skiftet ut vann- og avløpsledninger i Langesund og på Herre.
Kommunalteknikk har også lagt
til rette for at områdene rundt
«dammane» ved Sundby har fått
et ansiktsløft. Det er hogd og
ryddet, samt montert ei bru for
å bedre tilgangen til rekreasjonsområdene.

Bjørnis
Bjørnis er valgt som nasjonal
satsing innen brannforebyggende kommunikasjon rettet
mot barn. Brannbamsen Bjørnis
er en bamse som skal møte
barns behov for omsorg og
trygghet ved ulykker og traumer,
samt vekke barns interesse for
forebyggende brannvernarbeid.
Det store Bjørniskostymet er
finansiert av tildelte midler fra
«Det store brannløftet» gjennom Gjensidigestiftelsen, og

Bamble brannvesen koordinerer
disposisjonsretten til kostymet
for brannvesenene i Telemark.
Brannvesenet driver opplæring i forebyggende brannvern
sammen med Bjørnis for alle
barnehagene i Bamble hvert
år. Utdeling av brannbamsen
Bjørnis, som en trøstebamse i
forbindelse ulykker og traumer,
er også en del av konseptet til
Bjørnisprosjektet.

Julebelysning på Stathelle

Øvelse SCOPE 2017
Kystverket arrangerte i
september 2017 storøvelsen
SCOPE 2017 (Skagerak
Chemical Oilspill Exercise)
i Grenlandsområdet.
Telemarkskysten ble valgt med
bakgrunn i den sterkt trafikkerte kystlinjen, og som et godt
utgangspunkt for internasjonale
bistandsressurser. Grenland
er en av landets største risikoregioner med mye skipstrafikk,
og stort forurensingspotensiale
grunnet de store landbaserte
anleggene i området.
SCOPE 2017 var tidenes største
olje- og kjemikalieøvelse i Norge,
og var støttet av midler fra EU.
Øvelsen var også i stor sett i
europeisk sammenheng, og hele
30 organisasjoner og en rekke
land deltok. Interkommunalt
utvalg mot akutt forurensning
(IUA) satte stab på Halen gård,
og en rekke ressurser fra Bamble
kommune deltok inn mot IUAledelsen. Ansatte fra HMS-teamet
i kommunen deltok også i øvelsen, og fikk gode tilbakemeldinger fra Kystverket på opplæring
og ivaretakelse av HMS-krav.
Bamble kommune brukte SCOPE
2017 som utgangspunkt for en
kriseøvelse for egen beredskapsorganisasjon, og fikk dermed
også god øvelse i bruk av egne
beredskapssystemer.

Fornying av vann og avløpsanlegget

Brannbamsen Bjørnis tar vare på barna

Øvelse SCOPE - Krogshavn

Godkjente reguleringsplaner i 2017
Det har blitt utarbeidet reguleringsplaner for både hytter, boliger, næring og samferdsel. De
viktigste reguleringsplanene er
boliger på Smietangen (ca. 120),
og omreguleringen av E18 fra
Dørdal til Grenlandsbrua.

Langesund og Smietangen
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Kystsoneplan for Bamblekysten
I regi av Telemark Fylkeskommune er det tatt initiativ
til oppstart av en Regional kystsoneplan for Telemark.
Mange har interesser langs kysten; maritim næring,
yrkesfiskere, friluftsliv, hytteeiere og næringsliv på
land, og et viktig mål med planarbeidet er derfor å
oppnå felles forståelse, felles forvaltning og et felles
regelverk for kystsonen i Telemark.
Bamble var en av de første kommunene i landet med
egen kystsoneplan etter endringene i plan og bygningsloven i 1985. Den gang var planen et produkt av
å veie sjøbruksinteresser opp mot framtidig bosetting
og fritidsinteresser. Ivaretakelsen av både næringsinteressene og allmennhetens bruk og tilgang til kysten
var viktig. Fjordsystemene var, og er, under konstant press, og den gang som nå var det viktig å enes om
hvordan aktiviteten langs kysten skal prioriteres. Bamble kommunes målsetting er klar; kystens næring
skal sikres for framtida, allmennhetens tilgang skal sikres, hytteeiere skal trives i kommunen, og andre
offentlige behov skal ivaretas. Bamble kommune ligger strategisk plassert i Telemark mellom de store
byene i nord, og fritidskommunen Kragerø i vest, og har derfor valgt å ha en offensiv rolle i arbeidet med
regional kystsoneplan.
Det er avholdt befaringer og åpne møter om temaet i 2017, og utredningene pågår. Planarbeidene vil
fortsette i 2018, og vil involvere mange ulike fagmiljøer.

Kystlotteriet
Hvert år havner millioner av tonn med plastavfall i
verdenshavene, og dette setter også sitt tydelige preg på
norskekysten. Globalt utgjør marint avfall en alvorlig trussel mot alt dyreliv knyttet til havet, og hvert år tar dette
livet av hundretusenvis av marine pattedyr, millioner av
sjøfugl og et ukjent antall fisk.
Vi har en lang kystlinje i Bamble kommune, og den ønsker
vi å forvalte på best mulig måte. I 2017 ble derfor kystlotteriet startet opp i samarbeid med nabokommunene
Porsgrunn og Kragerø. I løpet av lotteriets første år ble
det samlet inn 149 sekker med marint søppel langs
Telemarkskysten, noe som tilsvarer mellom et halvt og ett
tonn marint avfall!
Kystlotteriet tar sikte på å gi folk en mulighet til å gjøre
en innsats for miljøet, og alle kan delta; familier, enkelt
personer, skoleklasser, foreninger og lag. Filosofien er at
når alle bidrar litt, blir resultatet stort. Oppdatert informasjon om Kystlotteriet, premier, utlevering av avfallssekker
og innleveringssteder legges ut på kommunens hjemmesider, og på www.kystlotteriet.no.
Konseptet er veldig enkelt:
• Hent en sekk (eller flere) ved et av utleveringspunktene
• Gå ut og plukk søppel langs kysten
• Lever sekken(e) til retur
• Vær med i trekningene og vinn premier!
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Ny E18 - en ny epoke for Bamble
Gjennom en lang planavklaring, med stort engasjement
hos grunneiere, i befolkningen og i det politiske liv, ble
planene for ny hovedvei gjennom Bamble godkjent i
2013. Planarbeidene var den gang i regi av Statens
Vegvesen. Tre år senere ble det imidlertid dannet et
nytt statlig veiselskap, Nye Veier AS, og målet med
etableringen var raskere og billigere veiutbygginger.
I forbindelse med oppstart av utbyggingsprosjektet
ønsket Nye Veier AS endringer i reguleringsplanene fra
2013. Endringene ble prioritert høyt av kommunen, og
det ble samarbeidet tett med Nye Veier AS og Hæhre
entreprenør AS. De politiske beslutningsmyndighetene
viste stor vilje til samhandling, noe som medførte
rask politisk behandling og vedtak av nye reguleringsplaner. Byggingen er i full gang og vil fortsette i 2018 med blant annet utbygging av Rugtvedtkrysset.
Veiutbyggingen i skogsområdene, der de nye planene var forenlige med de gamle, pågikk parallelt med
endringsarbeidet. Nå er det stor utbygging på hele strekningen fra Dørdal til Rugtvedt, inklusiv ny tunnel
gjennom Høgenhei, og reguleringsplan for ny Grenlandsbru kommer til politisk behandling våren 2018.
Ikke siden de store veiutbyggingene på 1960-tallet med ny Breviksbru, utbyggingen av dagens E18,
og omleggingene over Bakkevannet mot Kragerø, har det vært et infrastrukturprosjekt med så store
virkninger. Utbyggingen av ny E18 innleder en ny epoke for kommunen, og dette er en unik mulighet som
Bamble kommune og næringslivet må utnytte positivt.

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 krisesituasjon. Kommunen har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse med
tilhørende beredskapsplaner som danner grunnlag for beredskapsarbeidet.

Brannsjef
(beredskapskoordinator)
Jørn Urberg Tveten

Kommunen har også sin egen beredskapskoordinator som drifter og
koordinerer beredskapsarbeidet i kommunen. Bamble kommune legger vekt på
samfunnssikkerhet 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

Akutthjelp

BRANN 110 - POLITI 112 - AMBULANSE 113
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.

Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn. 12
Sentralbord: 35 96 50 00
postmottak@bamble.kommune.no
www.bamble.kommune.no



Bamble kommune

