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1. Kommunesamarbeidet i Østre Agder   

Saksfremlegg 
   

    

Vår saksbehandlere: Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og prosjektleder Bård Vestøl Birkedal   

   

Saksgang: 

 Utvalg Møtedato 

 Rådmannsgruppen 09.01.2018 

 Styret Østre Agder 19.01.2018 

 Kommune – og bystyrer Jan 18 

 

Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor 
rammen av Østre Agder 

 

Forslag til vedtak:  

1. Kommune- / Bystyre inngår i et forpliktende samarbeid om nærings- og 

samfunnsutviklingsarbeid i Østre Agder. Dette innebærer å ansette en person i sekretariatet 

som får sitt ansvar innenfor samfunns- og næringsutvikling. 

2. Kommune- /Bystyret Styret legger forslaget til mandat for samarbeid om nærings- og 

samfunnsutvikling til grunn for denne satsningen. 

3. kommune- /Bystyre legger til grunn at satsningen finansieres gjennom forslag til 

hovedmodell for finansiering av interkommunale samarbeid, jf. sak betalingsmodeller. 

 

1.0 Dokument i saken 

1. Notat med grunnlag i status sommeren 2017 for pågående næringsprosjekt: «Om 

organisering av en varig felles satsning på samfunns- og næringsutvikling innenfor rammen 

av Østre Agder med tilhørende ressurser i form av medarbeider og driftsmidler» – Vedlegg. 

 

2.0 Innledning 

På rådmannsmøte 7.juni 2017 presentert Østre Agder næringsforum sine vurderinger av videre 
samarbeidet om næringsutvikling i regionen når prosjektperioden utløper. Basert på disse 
anbefalingene er det utarbeidet et saksgrunnlag for å formalisere et permanent samarbeid mellom 
kommunene med sikte på å skape en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i hele regionen. 
Rådmennene ba om at saken skulle kunne tas opp til behandling på første styremøte etter 
sommeren(25.august). Det skjedde, og der anbefalte styret forslaget og anmodet sekretariatet om å 
utarbeide et saksgrunnlag for videre behandling.  

 

Styret fattet 25.august følgende vedtak:  
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1. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å inngå et forpliktende samarbeid om nærings- 

og samfunnsutviklingsarbeid. Dette innebærer å ansette en person i sekretariatet som får sitt 

ansvar innenfor samfunns- og næringsutvikling. 

2. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å vedta forslaget til mandat for samarbeid om 

nærings- og samfunnsutvikling. 

3. Styret anbefaler at satsningen finansieres gjennom en økning av medlemskontingenten i 

Østre Agder med kr.6 pr. innbygger i 2018 og videre med kr.12 pr. innbygger i 2019. 

I tråd med sak om endrede betalingsmodell legger vi til grunn at punkt tre endres til at styret 
anbefaler at satsningen finansieres gjennom forslag til hovedmodell for finansiering av 
interkommunale samarbeid, jf. sak betalingsmodeller. 

Samtidig ba styret om at alle saker knyttet til evalueringen av Østre Agder skulle sees i sammenheng 
og saken har derfor blitt utsatt i påvente av endelig utkast til vedtekter. Nå foreligger dette forslaget, 
og saken videresendes til de deltakende kommuner for behandling. 

I tillegg til vurderinger fra Østre Agders næringsforum om felles satsning på nærings- og 
samfunnsutvikling foreligger anbefalingene fra den eksterne evalueringen av Østre Agder. 
Agderforskning peker der på at felles innsats for å oppnå en positiv nærings- og samfunnsutvikling er 
en viktig oppgave for interkommunale samarbeid. Videre har samtlige kommunestyrer/bystyrer gitt 
styringssignaler gjennom evalueringsprosessen for Østre Agder om det samme. 

En felles satsning på nærings- og samfunnsutvikling er en forutsetning for å kunne følge opp Østre 
Agders nye formålsparagraf, der det blant annet heter at regionrådet skal:  

- bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, som sikrer vekst i folketall, 
arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder.  

- samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på 
region-, fylkes- og/eller riksplan.  

- arbeide for å styrke regionens infrastruktur  

- arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter. 

 
3.0 Bakgrunn 
Erfaringen med Østre Agders arbeid på feltet i prosjektperioden viser nødvendigheten av samspill 
mellom fagmedarbeidere i kommunene og Østre Agder, og det politiske miljø representert ved 
styret/ordførerne. Dette må bygge på en rollefordelingen der politisk og administrativt nivå utfyller 
hverandre. Det interkommunale samarbeidet i Østre Agder mobiliseres for å oppnå gjennomslag for 
regionens interesser på nasjonalt nivå. Politisk medvirkning er avgjørende for å kunne oppnå 
gjennomslag i mange saker. Viljen politikere fra alle politiske miljø har vist til å stille opp på vegne av 
regionens interesser, har i sak etter sak bidratt til gode løsninger for regionen.  

Samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling handler om den langsiktige og strategiske utviklingen 
av regionen. I deler av arbeidet kan Østre Agder gis et klart og avgrenset mandat for å kunne opptre 
på vegne av kommunene i samarbeidet. Samtidig bør det trekkes en klare grenser mot hoveddelen 
av det direkte næringsarbeidet. Dette ivaretar kommunene godt i egen regi. 

 

4.0 Rådmennenes vurdering 

Østre Agder har i noen sammenheng kunnet bidra med kompetanse og ressurser til kommuner og 
interkommunale virksomheter i utrednings- og iverksettingsfasen. Styret anbefaler derfor at en 
viderefører praksisen med at Østre Agder involveres når vertskommunen finner dette ønskelig, og de 
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andre kommunene gir tilslutning til dette. Erfaringene med å innhente ekstern konsulentbistand er 
entydig at dette koster mye, og at det krever betydelig egeninnsats. Når utredninger kan skje i egen 
regi vil det gi betydelige gevinster. Etablering av et permanent sekretariat for nærings- og 
samfunnsutviklingsarbeidet vil styrke forutsetningen for å kunne gjøre dette. 

Evalueringsrunden styreleder og sekretariatsleder har hatt til bystyrer og kommunestyrer har gitt 
mange signaler fra folkevalgte i kommuner om at felles innsats for å møte regionens 
samfunnsmessige utfordringer har bred støtte, og er høyt prioritert. Kommunene ivaretar sine 
lovregulerte tjenesteyting på de fleste felt, men de står alle overfor store utfordringer knyttet til 
levekår, utvikling av nye arbeidsplasser, etablering av ny infrastruktur og god vekst i folketallet. 
Styrket interkommunalt samarbeid politisk og administrativt for å bidra til dette synes å være godt 
forankring i det politiske miljø. 

Rammevilkårene for å kunne påvirke regionalt politisk nivå endres når Agder blir ett fylke fra 2020. 
Østre Agdersamarbeidet vil møte et styrket fylkeskommunalt nivå med økte ressurser og 
kompetanse, men også et nivå som trolig i mindre grad enn tidligere vil kunne inneha detaljert 
lokalkunnskap om de utfordringer og behov regionen Østre Agder møter. Det kreves da at regionen 
evner å fremme sine utfordringen på en ny måte, og i en setting der vi vil møte andre sterke regioner 
med behov for å få fram sine problemstillinger. En ny sterk kommune bestående av Kristiansand, 
Søgne og Songdalen vil bli en viktig maktfaktor med stort gjennomslag i det nye fylket. 35-36% av den 
samlede befolkning i det felles fylket bodde i den nye storkommunen andre kvartal 2017. Selv om 
Østre Agder vil representere den nest sterkeste regionen i det nye fylket så vil vi måtte forholde oss 
til en sterk fylkeshovedstad i Kristiansand. Utfordringene knyttet til å nå fram overfor den nye 
fylkeskommunen kan bli store. Rådmennene mener at et sterkt regionalt miljø innenfor rammen av 
Østre Agder gir oss forutsetninger til å klare dette. 

Rådmennene legger til grunn at Østre Agder gjennom prosjektperioden med oppfølging av strategisk 
næringsplan og BYR-prosjektet har høstet verdifulle erfaringer med rollefordeling, samarbeid, og 
hensiktsmessig oppgaveløsning på arbeidsfeltet. Mandatforslaget for Østre Agders arbeid innenfor 
nærings- og samfunnsutvikling bygger på disse erfaringene og rådmennene anbefaler dette som 
grunnlag for videre arbeid. 

En felles innsats innenfor rammen av Østre Agder om nærings- og samfunnsutvikling forutsetter at 
kommunene forplikter seg til å sette av midler til dette. Anbefalingen fra rådmennene innebærer at 
satsningen finansieres etter hovedmodellen for finansiering av interkommunale samarbeid fra 2019. 
Finansiering av 2.halvår 2018 foreslår rådmennene baseres på de signaler som tidligere er gitt 
gjennom budsjettkonferansen. Der baserte en forslaget på at utgiftene til tilbudet skulle fordeles 
etter folketall. Dette innebærer en kostnad for Risør på kr.42.000, Grimstad kr.135.000, Arendal 
kr.266.000, Gjerstad kr.15.000, Vegårshei kommune kr.12.000, Tvedestrand kommune kr.36.000, 
Froland kommune kr.34.000 og Åmli kommune kr.11.000. 

Dersom hovedmodellen innføres fra 2019-2021 med 10%-15% likt fordelt, og med helårseffekt, så 
blir bidragene avrundet til nærmeste tusen som følgende tabell viser: 
 

Kommune 2019 2020 2021 2022 

Risør 88000 89000 91000 91000 

Grimstad 257000 254000 250000 250000 

Arendal 492000 482000 472000 472000 

Gjerstad 41000 43000 46000 46000 

Vegårshei 36000 39000 42000 42000 
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Tvedestrand 79000 80000 82000 82000 

Froland 75000 77000 78000 78000 

Åmli 34000 37000 39000 39000 

 

Rådmennene er opptatt av at denne satsningen må omfatte alle deltakende kommuner. Innsats for 
at Østre Agder som region oppnår en god samfunnsutvikling ikke kan begrenses til noen kommuner. 
Dette er et basisoppdrag fra kommunene til Østre Agder regionråd. Alle kommuner har uttrykt sterk 
forståelse for at Østre Agder er en felles bo- og arbeidsregion. Innsats for styrket samfunnsutvikling 
vil alle de deltakende kommuner nyte godt av. 



 

Organisering av en varig felles satsning på samfunns- og 

næringsutvikling innenfor rammen av Østre Agder med 

tilhørende ressurser i form av medarbeider og driftsmidler. 
 
Fra:   Sekretariatet i Østre Agder 
På oppdrag av: Rådmannsgruppen i Østre Agder  
 

1. Bakgrunn for Østre Agders næringssatsing og erfaringer fra 
prosjektperioden 

I Østre Agder startet samarbeidet innenfor næringsutvikling for fullt med vedtaket om felles 
strategisk næringsplan, og opprettelsen av Østre Agder næringsnettverk i april 2015.  Alle 
kommunene med unntak av Froland søkte høsten 2015 om midler fra kommunal- og 
moderniseringsdepartementets program «utviklingsprogram for byregioner». Søknaden ble innvilget, 
og regionen har fra 1.januar 2016 med statlige midler kunnet finansiere en full stilling i sekretariatet 
for oppfølging av programmet, hvor fokuset har vært næringsutvikling. Den statlige finansieringen 
varer frem til juni 2018. 

Samarbeidet om næringsutvikling i Østre Agder har gitt betydelig resultater i form gjennomførte 
prosjekter, og i form av økt samhandling og samarbeid:  

- Strategisk næringsplan påpekte at en av hovedutfordringene i regionen var mange 
overlappende og lite koordinerte tiltak. Dette er et ikke en utfordring i dag. Nettverket har 
ført til felles forståelse av utfordringer og muligheter som igjen skaper grunnlag for utvikling. 

- Kommunene lærer av hverandre og det er etablert faste og stabile samarbeidsarenaer 
mellom de åtte kommunene. 

- Det etableres formelle og uformelle samarbeidet på prosjekter og tiltak.  
- Froland kommune har kommet med i næringssamarbeidet.  
- Sterkt samarbeid mellom plan og næring i de åtte kommunene. 
- Styrets eierskap til næringsarbeidet i regionen er styrket. 
- Utfordringsbildet er tydeliggjort, blant annet ved den felles samfunnsanalysen fra 

Telemarksforskning, som har blitt et felles referansepunkt for kommunene.   
- Østre Agder er etablert som begrep i næringssamarbeidet, og er på vei mot å bli en tydelig 

felles resultatenhet 
- Det er opprettet og utviklet kommunikasjonsplattformer, som hjemmesider med mer. 
- Det er etablert et system for å jobbe med saker knyttet til nærings- og samfunnsutvikling i 

Østre Agder.  
 
Viktige satsingsfelt for Østre Agders politiske innsats for å gi regionen en positiv samfunnsutvikling 
har vært og er: 

- Nytt fengsel til Froland til erstatning av Arendal fengsel og med vesentlig høyere kapasitet. 
- Ulike prosjekt på E18 fra Grimstad til Telemark grense. 
- Bidra til å løfte fram Grenlandsbanen i NTP-sammenheng, herunder stasjon til 

Brokelandsheia 
- Felles tomteselskap for tilrettelegging av etablering av stort biodrivstoffanlegg på Jordøya i 

Åmli.  
 
I arbeidet bidrar administrasjonen til at spørsmål utredes med bakgrunn i regionens interesser, og 
om nødvendig med ekstern bistand. Hele det politiske spekteret som regionen representerer 



 

mobiliseres og fronter arbeidet overfor politiske beslutningsfattere på nasjonalt og regionalt nivå. 
Derved vil den aktuelle kommune alltid kunne nå relevante beslutningsfattere gjennom politikere fra 
samme politiske parti. Et slikt tett samarbeid basert på tillit for å ivareta regionens felles interesser 
på tvers av politiske skillelinjer har vært, og vil bli, avgjørende for å oppnå gjennomslag på nasjonalt 
nivå. 
 
Regioner som lykkes med effektivt og godt samarbeid innenfor samfunns- og næringsutvikling har en 
større verdiskapningsevne enn regioner som ikke lykkes med dette. Gjennom samarbeid skapes 
synergier mellom kommuner. Med felles innsats kan man iverksette prosjektarbeid den enkelte 
kommune ikke har anledning til alene, samt i fellesskap iverksette prosjekter av regional betydning. I 
tillegg kan man som region gi tyngde bak prioriteringer inn mot regionale og nasjonale 
beslutningsmyndigheter.  

Gjennom evalueringsprosessen av Østre Agder i kommunestyrer og bystyrer er felles innsats for 
nærings- og samfunnsutvikling blitt trukket frem som et viktig satsningsområde. Fra hele det politiske 
miljøet uttrykkes det stor vilje til aktivt å ta del i arbeidet.  Etableringen av det nye fylket Agder gir 
kommunene i Østre Agder et vesentlig større behov for løpende å forholde seg til fylkeskommunen 
som en dominerende regional aktør. Den nye fylkeskommunen vil ha vesentlig svakere lokal 
forankring enn Aust-Agder fylkeskommune har hatt. Kommunene i Østre Agder må derfor 
samarbeide, om de skal kunne være premissleverandør overfor en ny stor fylkeskommune. 

Viljen til å samarbeid og de endrede forutsetningene på regionalt nivå gjenspeiles i styrets forslag til 
nye vedtekter som sendes til kommunene sammen med denne saken. En felles satsning på nærings- 
og samfunnsutvikling er en forutsetning for å på en god måte kunne følge opp Østre Agders nye 
formålsparagraf der det blant annet heter at regionrådet skal:  

- bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall og 
arbeidsplasser i hele Østre Agder.  

- samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på 
region-, fylkes- og/eller riksplan.  

- arbeide for å styrke regionens infrastruktur  

- arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter. 

2. Behov for – og konkretisering av innhold i det felles 
næringsarbeidet og behovet for ressurser til dette  

Kjernen i å lykkes med et regionalt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid ligger i at det tar 
utgangspunkt i ønsker og opplevd behov blant kommunene. Dette har det kommet tydelig ønske om 
gjennom evalueringsmøtene av Østre Agder i kommunestyrer og bystyrer.  

For å få mest mulig ut av en felles innsats på området er det viktig at Østre Agder gis et tydelig 
mandat og definert handlingsrom på vegne av kommunene. Det må foreligge en vilje til å sette av 
ressurser til en felles stilling med nødvendige driftsmidler for å kunne utrede relevante 
problemstillinger, og for å kunne bidra til å samle politisk og administrativ ledelse i felles langsiktig og 
strategisk innsats for å skape muligheter for regionens næringsliv, og for å oppnå gjennomslag 
overfor nasjonale myndigheter. Samfunnsutviklerrollen i lys av endrede regionale forutsetninger 
sikres også best ved at sekretariatet i Østre Agder styrkes med en medarbeider på feltet nærings- og 
samfunnsutvikling. Med to stillinger blir sekretariatet mindre sårbart og man sikrer kapasitet til å 
følge opp behov fra styret.  

Østre Agder næringsforum (næringssjefer og næringsmedarbeidere i kommunene) anbefaler at 
regionens næringsarbeid ikke må miste sin lokale forankring der lokalt næringsliv og kommunen er 
de sentrale aktørene. Det skjer mye godt næringsarbeid i hver kommune som må videreføres. 



 

Samtidig mener forumet regionale utfordringer må løses i fellesskap. I samarbeid kan man ha fokus 
på det strategiske, langsiktige og kommuneoverskridende. For regionen er det viktig å opprettholde 
gjennomføringskapasitet og drivkraft på dette området.  

Østre Agder næringsforum mener at en fast stilling med tilhørende driftsmidler er en forutsetning og 
vil gi den nødvendige drivkraft i det felles næringsarbeidet. Med stabile og langsiktige driftsrammer 
kan kommunene støtte opp under, og ha forutsetninger for å gå inn i tyngre regionale prosjekter. 
Gjennom en fast organisering i form av en felles stilling skapes forutsetninger for profesjonell drift og 
oppfølging av Østre Agder næringsforum, rådmannsgruppen og styret på prioritert satsingsfelt. Det 
gir evne til å iverksette egne prosjekt av regional karakter, og bistå kommuner når de etterspør dette. 
En fast stilling vil styrke sekretariatet i Østre Agders evne til å gjennomføre næringsrelevante 
analyser og utredninger ved behov.   

3. Mandat for Østre Agders nærings- og samfunnsutviklingsarbeid 
Østre Agders nærings- og samfunnsutviklingsarbeid har følgende hoved-, del-, og arbeidsmål:  

Hovedmål:  

- Gjennom langsiktig og strategisk næringsarbeid bidra til en felles, bærekraftig nærings- og 

samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall og arbeidsplasser i hele Østre Agder 

Delmål:  

- Øke kompetanse og kunnskap om nærings- og samfunnsrelevante tema blant 

beslutningstagere  

- Øke kvalitet og kvantitet på regionale samfunns- og næringsrelevante prosjekter av langsiktig 

strategisk betydning 

- Øke samhandlingen og tilliten mellom kommunene i regionen 

- Skape fokus på forutsetninger for næringsutvikling basert på regionenes historiske- og 

naturgitte muligheter. 

 

Arbeidsmål:  

Østre Agder skal legge til rette for:  

- Politisk samarbeid og samhandling om nærings- og samfunnsutvikling 

- Samarbeid og samhandling mellom administrasjonen i de åtte kommunen om nærings- og 

samfunnsutvikling 

- Dialog og informasjonsflyt mellom styringsnivåene på regionalt og kommunalt nivå  

- Skape synergier mellom gode tiltak i de ulike kommunene 

Østre Agder skal jobbe aktivt med å:  

- Initiere og gjennomføre konkrete prosjekter. Herunder bistå kommuner og interkommunale 

virksomheter i utviklingsprosjekter der det er relevant for hele regionen. Prosjekter 

prioriteres etter behov og muligheter på oppdrag av styret, rådmannsgruppen eller Østre 

Agder næringsnettverk. 

- samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på 

region-, fylkes- og/eller riksplan. 

- Styrke regionens infrastruktur og for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige 

og private virksomheter, blant annet ved å være proaktive og å bygge nettverk, relasjoner og 

oversikt som sikrer at regioner kommer tidlig på banen i forbindelse med aktuelle 



 

infrastrukturinvesteringer, etablering av statlige arbeidsplasser, og større 

bedriftsetableringer.  

 



 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

      Arendal 12.februar 2018 

 

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 9.februar 2018 i 

kommunestyresalen i Vegårshei kommunehus. 

 

Følgende møtte: Ordfører Kirsten Helen Myren - Vegårshei, Ordfører Jan Dukene, 
Tvedestrand kommune, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, Ordfører Inger Løite, 
Gjerstad kommune, Ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, Ordfører Robert Cornels 
Nordli, Arendal kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune. 

Fylkesordfører Gro Bråten møtte.  

Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune og opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener – 
Arendal hadde forfall og vararepresentant hadde ikke anledning til å møte. 

Styres nestleder Ordfører Kirsten Helen Myren - Vegårshei ledet møtet.  

Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Trond Aslaksen, Risør, Christina 
Ødegård, Åmli, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad. 
For rådmann Bo Andre Longum møtte Øystein Bråstad 

Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad, 

Ass. fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

SAKSLISTE: 

 

Utsatt sak fra styremøtet 19.januar 2018: 

Sak 4/18 Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor 

rammen av Østre Agder   

 



 

 

 

 

Styremedlem Robert Cornels Nordli foreslo å utsette saken til forslag til 
betalingsmodell er behandlet i kommunene 

Vedtak med fem mot to stemmer (Glimsdal og Dukene): 

Saken utsettes. 

Sak 8/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 19.01.2018 
 

Vedtak: 

Referatet fra styremøtet 19.01.18 godkjennes, men styret anmoder om at dato 
(9/11) for Krystallnattarrangementet tas med i referatet. 

Sak 9/18 Uttalelse til Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus HF 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og kommunelege Vegard Vige 
redegjorde for planutkastet og forslaget til høringsuttalelse. 

Representanten Robert C. Nordli satte fram forslag om følgende tillegg til 
pkt.6 andre kulepunkt 

   
 Delregionale senterfunksjoner med bl.a. PCI – senter, robotassistert 

kirurgi ved prostatskreft i Arendal samt føde – og barneavdeling i Arendal 
(sengepost og poliklinikk). 

 
Og nytt avsnitt etter dette: 
En forutsetning for at valgt struktur gir et trygt akuttilbud for innbyggerne i 

Østre Agder er at SSHF videreutvikler sykehuset i Arendal som et stort 

akuttsykehus med et bredt spekter av spesialisthelsetjenester innen 

diagnostikk og behandling. Spesielt må tilbudet innenfor intensiv  behandling 

og overvåking videreutvikles på alle fagområder, for å sikre at det 

høyspesialiserte tilbudet ved PCI – senteret ved sykehuset i Arendal 

opprettholdes som et regionalt behandlingstilbud. 

Videre følgende tillegg i pkt.9.1: 

Kommunene har med bekymring merket seg at kapasiteten ved akutt – og 
intensivavdelingen ved sykehuset i Kristiansand (SSK) er presset, og at 
uhensiktsmessige arbeidsforhold innebærer en betydelig økt pasientrisiko. 
Arbeidet med å få investeringsmidler til nytt akutt- og intensivbygg ved 

sykehuset i Kristiansand må gis høy prioritet, da det potensielt kan være 

avgjørende for pasientsikkerheten for alle innbyggere på Sørlandet. 

Oppgradering av nåværende lokaliteter for akutt – og intensivavdelingen ved 

sykehuset i Arendal må også inngå investeringsplanene til SSHF. 

Kapasitetsproblemer i akutt – og intensivtilbudet ved sykehuset i Kristiansand 



 

 

 

 

vil kunne føre til uforsvarlig press på akutt – og intensivtilbudet ved sykehuset 

i Arendal. 

Vedtak: 

Styret i Østre Agder vedtar uttalelsen til Utviklingsplan 2035 for Sørlandet 
sykehus HF med tilleggene foreslått av representanten Robert Cornels Nordli. 

Uttalelsen følger referat som trykt vedlegg og sekretariatet oversender denne 
til Sørlandet sykehus HF.  

Sak 10/18 Regnskap Østre Agder 2017 

Styret ønsker en samleoversikt med det totale regnskapet i tillegg til 
oversikten for hvert enkelt ansvar. Sekretariatet lovet å legge fram en egen 
sak med oversikt over status for fondsbeholdning og vedtatte forpliktelser 
knyttet til bruk av fondene.  

Vedtak: 

Styret godkjenner regnskap for 2017. 

Sak 11/18 Bruk og avsetninger av fond for 2017   

Vedtak: 

Styret godkjenner avsetninger til fond og bruk av fond i 2017. 

 

Sak 12/18 Uttale til Planprogram for Regionplan Agder 2030 

Sekretariatsleder redegjorde for planprogrammet og forslaget til uttalelse. 
Rådmennene ble pålagt et særlig ansvar for å følge opp regionplanprosessen 
med sikte på at kommunene skal kunne ha et felles saksgrunnlag når de 
uttaler seg underveis i planprosessen og til det endelige planforslaget. 

Vedtak: 

Styret i Østre Agder har følgende anbefalinger til planprogrammet for 
Regionplan Agder 2030: 

Med bakgrunn i at regionplan Agder 2020 har vært et godt verktøy for 
utviklingen av landsdelen etter at den ble vedtatt, så bør en vurdere å 
videreføre satsingene derfra knyttet til klima, det gode livet, utdanning, 
kommunikasjon og kultur. Den omfattende opplisting av aktuelle tema i 
forslaget til planprogram vil i hovedsak kunne grupperes innenfor rammen av 
de 5 målene i gjeldende plan. Østre Agder mener at dersom listen fra 
Regionplan Agder 2020 skal suppleres så kan bør det være med et punkt med 



 

 

 

 

hovedvekt på næringsliv og verdiskaping der en også legger vekt på å få med 
et internasjonalt perspektiv.  

Under overskriften Det gode liv ønsker styret fokus på levekårsutfordringer i 
ulike deler av fylket og at liten vekst i mange kommuner utfordrer målet i 
overskriften. Planen må bidra til å snu utviklingen med fallende 
sysselsettingsgrad i Agder. En større del av befolkningen må være del av 
arbeidslivet hvis målet om Det gode liv skal være innenfor rekkevidde for en 
stor del av befolkningen. I tillegg mener styret at en i planarbeidet må vie 
ekstra oppmerksomhet på indre, østre og vestre deler av Agder hvor en har 
ekstra utfordringer. Det vises i denne sammenhengen til vedtaket som 
fylkestingene gjorde knyttet til sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder 
fylkeskommuner. I vedtakets pkt. 5 sies det følgende: 

 
«Fylkestinget støtter forhandlingsutvalgets uttalelser om å opprettholde et 
godt tjenestetilbud i hele regionen. Fylkestinget merker seg også flertallets 
målsettinger om å styrke indre, østre og vestre deler av Agder, og ber 
fylkestingene i Aust-Agder Vest-Agder utarbeide konkrete tiltak for å bedre 
levekår, utdanningsnivå og næringsutvikling i de nevnte distriktene.» 

 

Østre Agder vil alt nå anbefale at tidsplanen for planprosessen utvides med 
tre måneder slik at plan behandles august 2019 istedenfor sommer 2019. 

Sak 13/18 Orientering om programsatsing folkehelse og levekår 

Fylkeskultursjef Hege Solli orienterte om fylkeskommunens 
samordningsansvar for folkehelsesatsningen. Rådgiver Malin Paust fra Risør 
kommune orienterte om Risørs prosjektlederansvar for BTI – bedre 
tilrettelagt innsats og rådgiver Christine Mikkelsen fra Grimstad kommune 
orienterte om deres prosjektlederansvar for Helsefremmende skoler. 
Arbeidsgruppa for folkehelse og levekår i Østre Agder var invitert til å være 
tilstede under behandlingen. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

Sak 14/18 INFO-brev til ordførere 

  Vedtak: 

I tillegg til ordførere så skal rådmennene være adressat. Form og innhold 
tilfredsstiller behovet. 

 

Sak 15/18 Eventuelt 



 

 

 

 

Personvernombud 

Leder av Rådmannsutvalget orienterte om at de arbeider med sikte på å 
etabler en felles løsning for funksjonen som personvernombud som loven 
setter krav om at skal være på plass innen 25.juni 2018. Fylkesmannen har på 
Kontrollutvalgskonferansen opplyst at de raskt tar sikte på å kontrollere at en 
slik ordning er etablert gjennom sine tilsyn.  

  Fagskole stuntmann 

Tvedestrand kommune opplyste at en fagskole for stuntmann opplæring er 
under etablering der. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  
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Sammendrag 
En utviklingsplan er en samlet plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for 

å møte framtidig behov for helsetjenester i regionen. Rammene for planarbeidet bygger på 

føringer gitt av det regionale helseforetaket (Helse Sør-Øst). Arbeidet med Utviklingsplan 

2035 (U 2035) har i Sørlandet sykehus HF (SSHF) pågått i to faser fra høsten 2012 til feb. 

2015 og fra høsten 2016 til 2018. Plandokumentet er omfattende, og det er krevende å få 

oversikt over hovedstrategier og ønsket utviklingsretning innenfor de ulike områdene. 

En vesentlig mangel er fraværet av analyse av nåsituasjonen som bakgrunn for retningsvalg 

i framskrivning. Dokumentet har ikke i tilstrekkelig grad synliggjort hvordan en har tatt 

hensyn til demografisk utvikling, og de særskilte behov knyttet til den voksende 

eldrebefolkningen.  

Beregningene som legges til grunn for utvikling av tjenestene på rus- og psykisk helsefeltet 

fremstår generelt som lite begrunnet og faglig vurdert. Østre Agder ser med bekymring 

rundt tilbudet til de alvorligst psykisk syke barn og unge, herunder de med alvorlig psykisk 

sykdom og/eller betydelig rusmisbruk eller sosial dysfunksjon Planlegging og 

kapasitetsutvikling på dette feltet vil kreve nøye overvåkning og kontinuerlig samhandling 

med kommunene. 

 

Østre Agder har framhevet helsefremming og forebygging, psykisk helsevern og 

rusbehandling samt eldre og pasienter med sammensatte lidelser som sentrale 

samhandlingsområder.  

 

Nasjonal helse – og sykehusplan (2016 – 2019) - meld. St. 11 (2015–2016) beskriver 

følgende utviklingstrekk for eldre og pasienter med sammensatte lidelser:  

«Det grunn til å tro at eldre også framover vil ha et større behov for døgnbehandling. For 



 

 

 

 

gruppen over 65 år vil behovet for døgn- og dagbehandling vil øke med cirka 60 prosent fram 

mot 2030. Dette betyr økt behov for sengekapasitet.» 

Det foreslås å iverksette felles prosjekt mellom sykehus og kommuner for å utprøve og 

utvikle modeller for samordnede tjenestetilbud. 

 

Presset på spesialisthelsetjenesten er avhengig av tilbudet i kommunehelsetjenesten, mens 

presset på kommunehelsetjenesten er avhengig av tilbudet sykehuset gir. Samarbeid, 

samordning og tilpassede finansieringsordninger er derfor en forutsetning for å kunne gi et 

godt helsetilbud til pasientene. 

 

 

Kommunene i Østre Agder savner i Utviklingsplan 2035 en sterkere ambisjon fra SSHFs side  

om at kommunene og helseforetaket i fellesskap planlegger og dimensjonerer «Pasientens 

helsetjeneste» fram mot 2035. En revitalisering av OSS og andre samhandlingsorgan og det 

lovpålagte avtaleverket er derfor nødvendige tiltak for styrke det strategiske 

utviklingsarbeidet.  

Forbedringstiltak knyttet til samhandling om utskrivningsklare pasienter er i for liten grad 

omtalt i planen. Det vises til dokumentets referanse 7, s.7 «Tryggere utskrivning». 

 

Kommunene i Østre Agder støtter plandokumentets valgte løsning for sykehusstruktur på 

Sørlandet i planperioden med 3 somatiske sykehus i helseforetaket; store akuttsykehus i 

Arendal og Kristiansand og akuttsykehus i Flekkefjord og delregionale senterfunksjoner 

med bl.a. PCI – senter og robotassistert kirurgi ved prostatskreft i Arendal. Denne løsningen 

bidrar til et trygt akuttilbud for innbyggerne i Østre Agder.  

 

For å fremme at Agder skal være en forsknings – og kunnskapsintensiv region støtter 

kommunene opp om planens målsetting om at SSHF fortsatt skal være det mest 

forskningsaktive sykehuset utenfor universitetsmiljøene i Norge.  

Kommunen på Agder støtter opp om påbegynt utredningsarbeid om å bli 

universitetssykehus. Kommunene har merket seg at status som Universitetssykehus kan ha 

betydning for rekruttering av fagpersoner. Utredningsarbeidet må belyse hvorvidt og evt 

hvordan målet om å bli universitetssykehus vil påvirke sykehusstruktur og samarbeid med 

kommunehelsetjenesten. 

Kommunene har med bekymring merket seg at kapasiteten ved akutt – og 

intensivavdelingen ved sykehuset i Kristiansand, og arbeidet med å få investeringsmidler til 

nytt akuttbygg må gis høy prioritet. 

 

Samhandling mellom partene for å sikre en helhetlig akuttmedisinsk kjede er sentralt for å 

gi rask tilgang på helsetjenester til befolkningen når det er nødvendig. I den forbindelse 

viser Østre Agder til pågående planlegging av ny legevakt og KØH - enhet lokalisert 

sykehusnært som har god framdrift. 

1. Innledning og bakgrunn 
Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus HF (heretter U2035) legger til grunn «Veileder for 

arbeidet med utviklingsplaner» som er utarbeidet av Helse Sør –Øst RHF.  

En utviklingsplan er en samlet plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for 



 

 

 

 

å møte framtidig behov for helsetjenester i regionen. Formålet er å skape pasientens 

helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.  

 

Arbeidet med utviklingsplanene i helseforetakene tar utgangspunkt i de regionale 

helseforetakenes lovpålagte ansvar, nasjonale og regionale føringer og understøtte en 

tjenesteutvikling i regionene i tråd med framtidig behov for helsetjenester, god kvalitet og 

effektiv utnyttelse av samlede ressurser. 

 

Arbeidet med U2035 har i Sørlandet sykehus HF (SSHF) pågått i to faser fra høsten 2012.  

I første fase pågikk et planarbeid med Utviklingsplan 2030 som ble behandlet i styret i SSHF 

i februar 2015. Østre Agder gav høringsinnspill til denne planen i oktober 2014 sammen 

med øvrige kommuneregioner på Agder. Regjeringen Solberg bebudet tidlig at de ville 

igangsette et arbeid med å utarbeide en nasjonal helse – og sykehusplan (NHSP). Arbeidet 

med NHSP startet i 2015, og planen ble vedtatt av Stortinget våren 2016.  

Fase 2 i arbeidet med utviklingsplan i SSHF startet våren 2016. SSHF har invitert 

kommunene på Agder, brukerorganisasjoner og en rekke andre instanser til å avgi 

høringsinnspill til den endelige planen U2035. Herved følger høringsinnspill fra Østre Agder. 

 

2. Planprosess og plandokumentet 
I tråd med «Utviklingsplaner for helseforetakene, strategier, planer og regionale føringer» 

(referanse nr. 7 i vedlegg Utviklingsplan 2035) fra Helse Sør – Øst, Regionalt helseforetak, 

har SSHF i hele planprosessen, herunder workshops, lagt til rette for medvirkning og 

åpenhet for innspill. Dette er positivt med hensyn til felles forståelse og videre samhandling. 

Plandokumentet er omfattende, og det er krevende å få oversikt over hovedstrategier og 

ønsket utviklingsretning innenfor de ulike områdene. Dette kan løses ved å vurdere lay-

outmessige grep og reduksjon av tekstmengde. En kortfattet leseveiledning om planens 

oppbygging, struktur og sammenheng anbefales. 

Dokumentets referanse 6 og 7 legger føringer på oppbygging og innhold i dokumentet. 

Føringene er bare delvis fulgt. Dokumentasjonen av aktivitets- og kapasitetsframskrivning 

fra Sykehusbygg er bare i liten grad integrert i dokumentet. Mer bruk av tabeller vil være 

positivt.  
  

3. Behovsvurderinger, analysegrunnlag og framskrivning 

En vesentlig mangel er fraværet av analyse av nåsituasjonen som bakgrunn for retningsvalg 

i framskrivning. Dette gjør at dagens praksis framskrives, selv om uønsket variasjon mellom 

kommuner og helseforetak i landet er grundig dokumentert. 

Dokumentet har ikke i tilstrekkelig grad synliggjort hvordan en har tatt hensyn til 

demografisk utvikling og de særskilte behov knyttet til den voksende eldrebefolkningen. Ny 

teknologi og nye måter å levere tjenester på kan få konsekvenser for gyldigheten av de 

påvirkningsfaktorene som legges til grunn i referanse 57. Et eksempel på dette er 

dreiningen fra døgnbasert behandling til dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. 

Dette gir en risiko for et under- og feildimensjonert tilbud av døgnbehandling i 

spesialisthelsetjenesten. Utviklingsplanen bør ta høyde for usikkerhet knyttet til hvordan 

sykdom i eldrebefolkningen vil påvirke behovet for helsetjenester. Pasienter som har flere 

sykdommer samtidig (komorbiditet) vil være en av de store utfordringene når andelen eldre 



 

 

 

 

i befolkningen øker. Økt grad av spesialisering gir ikke nødvendigvis et optimalt 

spesialisthelsetjenestetilbud til disse pasientene. Det kan tvert imot bidra til forsterkning av 

uønsket «siloorganisering» innenfor helsetjenestene.  

 

Høy egendekningsgraden ved sykehuset bør ikke være et mål i seg selv, men det er viktig 

for befolkningen i Agder at en har et godt helsetilbud til høyvolumgruppene ved SSHF. 
 

4. Utvalgte fag – og tjenesteområder 
 

4.1 Helsefremming og forebyggende arbeid 

Helseforetakene oppgave knyttet til helsefremming og forebygging er beskrevet i 

spesialisthelsetjenestelovens§ 2.1 a hvor det står: 

«Det regionale helseforetaket skal sørge for at helseinstitusjoner som de eier, eller som mottar 

tilskudd fra de regionale helseforetakene til sin virksomhet, bidrar til å fremme folkehelsen og 

forebygge sykdom og skade» 

 

I plandokumentet 2.3.2 viser SSHF til at samhandlingen er et verktøy for å dempe veksten i 

behovet for helsetjenester, og at folkehelsearbeidet skal understøttes. 

 

Kommunene i Østre Agder anser dette som et felles ansvar for kommuner og helseforetak 

Vi vi peke på følgende punkter: 

 Samarbeidet på fagnivå mellom kommuner (f.eks helsestasjoner) og helseforetaket 

krever forsterket samhandling og en tydeligere rolleavklaring og oppgavefordeling 

på det forebyggende feltet 

 En effektiv forebygging av reinnleggelser på sykehus krever tett samarbeid mellom 

kommunen og helseforetaket 

 I det sekundærforebyggende arbeidet vil kommunene understreke betydningen av 

brukermedvirkning og medbestemmelse («Hva er viktig for deg?) for å sikre 

pasientens eierskap til valg av behandlingsplan. 

 
4.2 Psykisk helsevern og rusbehandling 

I høringsutkastet poengterer SSHF at tidligere radikale forslag om kursendring og reduksjon 

av sengeplasser innen psykisk helsevern og TSB er kraftig moderert. I drøftingene av 

tallgrunnlag, som synes mangelfulle, fremkommer dette imidlertid ikke tydelig. Det legges 

til grunn premisser for strategier med hensyn til reduksjon i sengetilbudet og aktivitetsvekst 

innenfor polikliniske tjenester. SSHF utrykker selv stor usikkerhet rundt dette. Dersom disse 

strategiene ikke lykkes vil det være et økt behov for 50 sengeplasser frem mot 2035. Dette 

er en betydelig økning, og vil utgjøre en stor risiko for det døgnbaserte 

spesialisthelsetilbudet til befolkningen i regionen. Når det gjelder framskrivning av 

polikliniske behov er analysene enda mer usikre. Beregningene som legges til grunn for 

utvikling av tjenestene på rus- og psykisk helsefeltet fremstår som lite begrunnet og faglig 

vurdert og vil derfor kreve nøye overvåkning og kontinuerlig samhandling med 

kommunene. Ansvars- og oppgavefordeling vedrørende polikliniske oppgaver og 

ambulante tilbud må inngå i dette og en må vurdere konsekvenser av endringen fra døgn til 

dag/poliklinikk, blant annet for kommunene, brukere og pårørende.  



 

 

 

 

Døgntilbudet for voksne må ha kapasitet for å sikre at barn som pårørende periodevis 

skjermes ved at alvorlig syke voksne som bor hjemme med barna, kan få opphold i 

spesialist-helsetjenesten.   

 

Funn og analyser fra «Samhandlingsmeldingen for rus- og psykisk helsefeltet i Agder» må 

innarbeides i U2035.   

 

Psykisk helsevern for barn og unge er i hovedsak et poliklinisk tilbud ved Sørlandet sykehus 

HF. Aust- og Vest-Agder lå betydelig under landsgjennomsnittet for døgnbehandling i BUP 

i perioden 2014-2016. Når det gjelder døgntilbudet til barn og unge fremstår beregningene 

for hvordan man er kommet frem til sengebehov i 2035 uklart. Framskrivning og faglige 

vurderinger i tilknytning til både døgn- og poliklinisk tilbud savnes i dokumentet. Bruken av 

senger i voksenpsykiatrien for barn og unge er heller ikke problematisert og belyst i denne 

sammenheng. Det henvises til beskrivelser av dette i «Samhandlingsmeldingen for rus- og 

psykisk helsefeltet i Agder». Det har i forbindelse med dette arbeidet fremkommet 

betydelig bekymring rundt tilbudet til de alvorligst psykisk syke barn og unge, herunder de 

med alvorlig psykisk sykdom og/eller betydelig rusmisbruk eller sosial dysfunksjon. Det er 

pekt på at samhandlingen mellom kommunenes helsetjeneste, barnevernet, politiet og 

spesialisthelsetjenesten må forsterkes og gjennomgås på nytt.  Det er også fremkommet at 

noen kommuner anser tilbudet ved Sørlandet sykehus HF, Avdeling for barn og unges 

psykiske helse som mangefult på kveld/natt og i helger. 

Når det gjelder ansvar- og oppgavefordeling knyttet til primær- og sekundærforebyggende 

innsats på barn- og ungefeltet er også dette en del av avklaringsbehovet knyttet til 

behovsvurdering og tjenesteutvikling. «Samhandlingsmeldingen for rus- og psykisk 

helsefeltet i Agder» peker på dette, også i tilknytning til prioriteringsutfordringer fremover. 

Se også dokumentets referanse nr 7, side 16, vedrørende samarbeidsavtaler, retningslinjer 

og samarbeidsforum omhandlende barn og unge. 

 

4.3 Eldre og pasienter med sammensatte lidelser 

Plandokumentet påpeker at forekomsten av pasienter med sammensatte lidelser og 

medikamentbruk stiger ved økende alder. Disse pasientene som legges inn på sykehus har 

høy risiko for reinnleggelser og uhensiktsmessige forløp mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. Den diagnosesentrerte helsetjenesten som tradisjonelt er tilpasset 

behandlingsforløp for akutte sykdommer er ikke tilpasset fremtidens store utfordring med 

hensyn til økt antall eldre som har flere sykdommer samtidig.  

Allerede i dag er SSHF det helseforetaket som har lavest forbruk av døgnopphold i den 

eldre befolkningen over 80 år, med gjennomsnittlig nesten to døgn mindre liggetid.1 

Ytterligere effektivitetsoppnåelse knyttet til behandlingstid innenfor døgnbehandling for 

denne pasientgruppen kan det derfor ikke planlegges for på kort eller lang sikt.  

 

Økt kompleksitet vil også utfordre eksisterende faglige tilnærminger på mange områder, 

samt øke behovet for mestringsfokuserte tilnærminger. Dette er en faglig og etisk utfordring 

                                                           
1 Høringsuttalelse Kristiansand kommune 



 

 

 

 

som må vies oppmerksomhet i den videre samhandlingen mellom sykehuset og 

kommunene.  

Utviklingstrekk beskrevet i Nasjonal helse – og sykehusplan (2016 – 2019) - Meld. St. 

11 (2015–2016) 

 Sykdomsbildet vil i første rekke bli preget av aldersutviklingen. 

 

 Forbruket av helsetjenester blant 70-åringene er omtrent dobbelt så høyt som blant 

40-åringene. Deretter øker behovet og forbruket av tjenester med stigende alder. 

Når gjennomsnittlig levealder stadig øker, vil det også bli flere eldre, og flere av de 

eldste vil ha stort behov for tjenester.  

 

 Veksten fram mot 2030 vil i første rekke komme for somatiske tjenester på grunn av 

økningen i store sykdomsgrupper som rammer de eldre.  

 

 Selv om trenden med overgang til mindre belastende behandlingsformer fortsetter, 

er det grunn til å tro at eldre også framover vil ha et større behov for 

døgnbehandling  

 

 For gruppen over 65 år er det beregnet at behovet for døgn- og dagbehandling vil 

øke med cirka 60 prosent fram mot 2030. Dette betyr økt behov for sengekapasitet. 

 

 Det er spesielt tilbudet til pasientene i de største sykdomsgruppene som vil være 

under press. Sykdom øker med alder, og disse sykdomsgruppene omfatter i stor 

grad eldre pasienter som oftest også har flere diagnoser. 
 

Samarbeid om utvikling av helhetlige pasientforløp for pasienter med sammensatte 

lidelser 

En hovedutfordring for helseforetaket er å møte behovene for spesialisthelsetjenester til en 

aldrende befolkning med sammensatte lidelser. Dette vil kreve samordning av tjenester i 

tverrfaglige team på tvers av medisinske spesialiteter, sykehusavdelinger og –enheter og 

forvaltningsnivå.  

I en framtidig spesialisthelsetjeneste bør det være et mål at tjenestene oppsøker pasienten 

framfor at pasienten legges inn på sykehus. Dette gjelder særlig flytting av eldre skrøpelige 

pasienter.2 

SSHF og kommunene bør i sterkere grad allerede ved innleggelse i sykehus starte 

planlegging av behandling og omsorg etter utskriving til kommunene for pasienter med 

behov for kommunale tjenester med sikte på å: 

o sikre effektiv helhet i pasientforløp og trygge overganger mellom tjenester,  

o oppnå best mulig behandlingsresultat,  

o fremme rask gjenvinning av tidligere funksjonsnivå og  

o forebygge tilbakefall og reinnleggelse i sykehus.  

                                                           
2 Future Hospital Commission, Royal College of Physicians, UK, 2013 



 

 

 

 

 

Ambulante spesialisthelsetjenester bør vurderes å inngå i behandlingsplanen etter behov. 3 

Det foreslås å iverksette et eller flere prosjekt, forankret i sykehus og nærliggende 

kommuneregion, for å utprøve og utvikle modeller for samordnede tjenestetilbud som sikrer 

effektiv helhet i forløpet til pasienter med sammensatte lidelser som trenger 

spesialisthelsetjenester. 

Slike prosjekt vil kunne omfatte utvikling av tjenestetilbud, herunder arenafleksible og 

ambulante spesialisthelsetjenester 4. Prosjektene vil også kunne belyse behov og muligheter 

for økonomiske incentivordninger, som understøtter effektivt helhetlige og samordnede 

pasientforløp for pasienter med sammensatte lidelser.5  

 

5.Samhandling med kommunene 

I plandokumentet (pkt. 2.3.2) beskriver SSHF at måloppnåelsen med OSS – arbeidet6  og 

avtaleverket er mangelfullt og svakt.  

Presset på spesialisthelsetjenesten er avhengig av tilbudet i kommunehelsetjenesten, mens 

presset på kommunehelsetjenesten er avhengig av tilbudet sykehuset gir.  

Samarbeid, samordning og tilpassede finansieringsordninger er derfor en forutsetning for å 

kunne gi et godt helsetilbud til pasientene. 

 

For å møte de utfordringene som er beskrevet i stortingsmelding om samhandlingsformen, 

lovproposisjoner og Nasjonal helse – og sykehusplan må kommunene og helseforetaket 

planlegge og samhandle med lang tidshorisont. 

 

Kommunene i Østre Agder savner i Utviklingsplan 2035 en sterkere ambisjon fra SSHFs side  

om at kommunene og helseforetaket i fellesskap planlegger og dimensjonerer «Pasientens 

helsetjeneste» fram mot 2035. 

 

En revitalisering av OSS og andre samhandlingsorgan og det lovpålagte avtaleverket er 

derfor nødvendige tiltak for styrke det strategiske utviklingsarbeidet. Påbegynt felles 

Lederutviklings-program mellom kommunene på Agder og SSHF er et godt eksempel på 

tiltak som kan styrke slikt samarbeid. 

 

Når det gjelder den strategiske retningsendring i spesialisthelsetjenestetilbudet med 

overgang fra døgn- til dagbehandling og poliklinikk, fremkommer det ikke av analyser 

hvordan man ser dette i sammenheng med veksten i eldrebefolkning og kommunenes 

samlede helse – og omsorgstjenester (nye former og modeller for tjenesteyting. Dette bør 

synliggjøres.) 

I dokumentets referanse nr. 7 side 7 fremgår det: « …De lovpålagte samarbeidsavtalene og 
etablerte samarbeidsorganene mellom sykehus og kommunene må brukes i alt utviklings-

                                                           
3 Pasientsentrert helsetjenesteteam Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i samarbeid med Tromsø og 

Harstad kommune 
4 Nasjonal helse- og sykehusplan, sidene 73 og 74 
5 Nasjonal helse- og sykehusplan, sidene 50 og 51 
6 OSS er det partssammensatte overordnede strategiske samarbeidsutvalg mellom SSHF og kommunene på 

Agder 



 

 

 

 

/endringsarbeid som har betydning for andre parters tilbud og tjenester». Kommunene er 

opptatt av at SSHF i forbindelse med planarbeidet fram mot 2035 tydeligere får frem 

utviklingsarbeidet SSHF og kommunene på Agder har om samarbeidsstrukturer.  

Vi støtter beskrivelsen i kap. 4.3.2 av de punktene som er identifisert som hemmende for 

samhandling. Når det gjelder forbedringsområder kunne dokumentet med fordel vært 

tydeligere.  

 

God kvalitet på henvisninger fra fastleger, legevaktsleger og evn andre med henvisningsrett 

til helseforetaket er viktig, for å sikre riktig ressursbruk av helsetjenester. Kommunene 

ønsker tett samarbeid med SSHF for å sikre kvaliteten på henvisninger. 

 

Utskrivningsklare pasienter 

Forbedringstiltak knyttet til samhandling om utskrivningsklare pasienter er i for liten grad 

omtalt i planen. Utviklingsplanen skal beskrive forbedringstiltak knyttet til utskrivning fra 

sykehus for å sikre overgangen mellom tjenestenivåene. Det vises til dokumentets referanse 

7, s.7 «Tryggere utskrivning» som bl.a. peker på følgende eksempler på forbedringstiltak: 

 
o Utskrivningsplan – planlegging av utreise starter ved innkomst på sykehuset.  

Medikamentgjennomgang og legemiddelsamstemming  

o Utreisedokumenter  

o Utskrivningssamtale - alle pasienter skal ha en planlagt og systematisk utskrivningssamtale før 

utreise og avtales på forhånd slik at pasient og pårørende gis anledning til å forberede spørsmål 

og pårørende gis mulighet til å delta  

o Sjekkliste for utreise - sjekklisten skal inneholde alle viktige områder ved utskrivning,  

og sikre overgangen mellom tjenestenivåene. 

 

Ved behandling og omsorg av pasienter ved livets slutt er det viktig at pasient og 

pårørende blir involvert tidlig slik at samspillet mellom leger og pårørende gir grunnlag for 

samvalg. Samvalg er ikke mindre viktig ved vurderinger om forflytning av pasienten mellom 

sykehusavdelinger eller mellom nivåene.  
 

6.Sykehusstruktur på Sørlandet - to store akuttsykehus og et akuttsykehus  
Kommunene i Østre Agder støtter plandokumentets valgte løsning for sykehusstruktur på 

Sørlandet i planperioden: 

 

 3 somatiske sykehus i helseforetaket; store akuttsykehus i Arendal og Kristiansand 

og akuttsykehus i Flekkefjord, i henhold til definisjoner i NHSP 

 Delregionale senterfunksjoner med bl.a. PCI – senter, robotassistert kirurgi ved 

prostatskreft i Arendal samt føde – og barneavdeling i Arendal (sengepost og 

poliklinikk). 

 

En forutsetning for at valgt struktur gir et trygt akuttilbud for innbyggerne i Østre Agder er 

at SSHF videreutvikler sykehuset i Arendal som et stort akuttsykehus med et bredt spekter 

av spesialisthelsetjenester innen diagnostikk og behandling. Spesielt må tilbudet innenfor 

intensiv  behandling og overvåking videreutvikles på alle fagområder, for å sikre at det 

høyspesialiserte tilbudet ved PCI – senteret ved sykehuset i Arendal opprettholdes som et 

regionalt behandlingstilbud. 



 

 

 

 

Sykehuset i Arendal er også viktig som kompetansearbeidsplass og samfunnsinstitusjon. 

Arbeidsplassene gir ringvirkninger for næringslivet. Helsepersonellet ved sykehuset styrker 

det helsefaglige kompetansemiljøet, som igjen kan gi synergier med UiA og andre 

akademiske fagmiljøer. 

 

7.Forskning og innovasjon 
For å fremme at Agder skal være en forsknings – og kunnskapsintensiv region støtter 

kommunene opp om planens målsetting om at SSHF fortsatt skal være det mest 

forskningsaktive sykehuset utenfor universitetsmiljøene i Norge.  

Kommunene understøtter også planens ambisjon om økt forskningsinnsats på geriatri, 

innvandring/migrasjonshelse og e-helse. Kommunene viser også planens utdyping av 

behov for inngående samarbeid innen innovasjon, kvalitetssikring og forskning mellom 

kommune- og spesialisthelsetjenesten. Et viktig tiltak i samarbeidet på dette feltet er å 

utvikle gode digitaliserte systemer for data som kan inngå i kvalitetsregistre, og som kan 

bidra til klinisk beslutningsstøtte. 

Sykehuset oppfordres til å beskrive egen forskningsaktivitet i en større bredde. Forskningsaktiviteten 

i klinikk for psykisk helse er svært lite omtalt. Særlig ABUP har omfattende forskningsaktivitet, men 

oppleves ikke integrert i SSHFs sentrale forskningsenhet. 

I punkt 6.6 fremgår det som et strategisk mål at en ønsker å øke samhandlingsforskning7 i et mellom 

UiA, SSHF og kommunene. Dette støttes. 

8.Universitetssykehus 

Kommunen på Agder støtter opp om påbegynt utredningsarbeid om å bli 

universitetssykehus. Kommunene har merket seg at status som Universitetssykehus kan ha 

betydning for rekruttering av fagpersoner, herunder også allmennleger, og opprettholdelse 

samt etablering av kliniske oppgaver ved SSHF. Allerede i dag er det 

rekrutteringsutfordringer, og 46 % av alle leger som i dag ansettes i helseforetaket har tatt 

den medisinske utdanningen i utlandet.  

 

Et av planens strategiske mål for 2018 – 2020 er økt satsing på samhandlingsforskning 

mellom UiA, SSHF og kommunene. 

Utredningsarbeidet må belyse hvorvidt og evt hvordan målet om å bli universitetssykehus 

vil påvirke sykehusstruktur og samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

9. Akuttmedisinske kjede 

 

9.1 Kapasitet på akutt- og intensivtilbudet ved sykehuset i Kristiansand 
Kommunene har med bekymring merket seg at kapasiteten ved akutt – og 

intensivavdelingen ved sykehuset i Kristiansand (SSK) er presset, og at 

uhensiktsmessige arbeidsforhold innebærer en betydelig økt pasientrisiko. 

Arbeidet med å få investeringsmidler til nytt akutt- og intensivbygg ved 

sykehuset i Kristiansand må gis høy prioritet, da det potensielt kan være 

                                                           
7 ” Samhandlingsforskning er forskning der en i et pasientforløpsperspektiv skal etablere ny kunnskap om 
hvordan organisatoriske, kulturelle, økonomiske, teknologiske og kompetansemessige suksesskriterier og 

barrierer i tjenesten(e) virker for å understøtte samhandlingsreformens målsettinger”.    



 

 

 

 

avgjørende for pasientsikkerheten for alle innbyggere på Sørlandet. 

Oppgradering av nåværende lokaliteter for akutt – og intensivavdelingen ved 

sykehuset i Arendal må også inngå investeringsplanene til SSHF. 

Kapasitetsproblemer i akutt – og intensivtilbudet ved sykehuset i Kristiansand vil 

kunne føre til uforsvarlig press på akutt – og intensivtilbudet ved sykehuset i 

Arendal. 

 
9.2 Samhandling i den akuttmedisinske kjede 

I U235 kap. 2.2.4 «Prehospitale tjenester» vises det til egen rapport for «Akuttmedisinske 

kjede på Agder» i forbindelse med forrige strategiplanperiode 2015 – 2017. I rapporten 

pekes det på bl.a utfordringer knyttet til ledelse og strategi. 

I NOU 2015: 17 «Først og fremst - Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer 

og skader utenfor sykehus», fremhever Akuttutvalget betydningen av samhandlingsavtalene 

som verktøy for styrket samhandling. 

I denne forbindelse viser Østre Agder til pågående planlegging av ny legevakt og 

KØH - enhet lokalisert sykehusnært.  

Både samhandlingsavtalene og pågående planarbeid med ny legevakt/KØH – enhet er godt 

forankret på ledernivå hos begge parter, og er viktig for å styrke det videre samarbeid om 

den akuttmedisinske kjede. 
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1. Bakgrunn og historikk 
 

I 2015 ble Østre Agder næringsforum, bestående av næringsmedarbeider fra 
kommunene, opprettet.  

Det ble søkt om midler til deltagelse i byregionprogrammet som finansierte en 
prosjektlederstilling fra jan 2016 for gjennomføring av prosjekter knyttet til 
programmet. Programmet og finansieringen varer frem til juni 2018.    

Hovedformålet med næringsforumet er å samordne aktiviteter, dele erfaringer og ta 
frem tiltak som bør løftes opp på et regionalt nivå. For arbeidet med innsatsområdene i 
byregionprogrammet er næringsforumet en referansegruppe. Gjennomføringen foregår 
i mindre ad-hoc-grupper og involverer ved behov aktører utenfor næringsforumet.   

Som et resultat av evalueringen som har blitt gjennomført i 2017 vedtok styret i Østre 
Agder jan 2018 nye vedtekter, samt å opprette en fast stilling for å lede og støtte 
regionens arbeid med nærings- og samfunnsutvikling.  

Boks 1: Østre Agder sekretariatets rolle i arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling   

Sekretariat skal være en tilrettelegger for samarbeid, dialog og informasjonsflyt, og 
å skape synergier – være seg på politisk eller administrativt nivå.  

Sekretariatet i Østre Agder skal også være proaktive og sikre at vi kommer tidlig på 
banen, står samlet og utnytter de muligheter som finnes knyttet til 
infrastrukturinvesteringer (vei, jernbane, fly, havn) statlige arbeidsplasser, og også 
større bedriftsetableringer der muligheten byr seg. Sekretariatet skal også bistå 
kommuner og interkommunale virksomheter i utviklingsprosjekter der det er 
relevant for hele regionen. Prosjekter prioriteres etter behov og muligheter på 
oppdrag av styret, rådmannsgruppen eller Østre Agder næringsforum. 

 

2. Mandat 
Mandat for Østre Agder næringsforum ble vedtatt i april 2015: 

Formål 
Østre Agder næringsforum skal bidra til felles, handlekraftig næringsutvikling innen 
Østre Agder. Næringsforumet skal således arbeide aktivt for å realisere, konkretisere, 
utvikle og koordinere mål, planer, prosjekter og tiltak på næringsområdet innen Østre 
Agder.  
 
Næringsforumet skal bidra til gode relasjoner og nødvendig samordning mellom 
kommunene og andre offentlige virksomheter og næringslivet i regionen. Da 
landbruksnæringen er spesielt viktig for enkelte av medlemskommune, skal 
næringsforumet involvere de kommunale landbruksmedarbeiderne når denne 
næringen drøftes.    
 
Mandat 
Næringsforumet har mandat til å arbeide innenfor rammer gitt i Strategisk næringsplan 
for Østre Agder og andre regionale planer, samt årlig virksomhetsplan for 
næringsforumet vedtatt av rådmannsgruppen. Næringsforumet kan ta selvstendige 
initiativ på næringsområdet. 
  
Organisering 
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Østre Agder næringsforum er en undergruppe til rådmannsgruppen i Østre Agder. 
Hver kommune stiller med en medarbeider i forumet. Ledelse (leder og nestleder) av 
forumet velges for ett år av gangen og går på omgang mellom medlemmene. 
Dagsorden for møtene i forumet settes opp i samråd mellom leder og nestleder av 
forumet i felleskap.  
 
Aust-Agder fylkeskommune inviteres til å delta i forumet med tale og forslagsrett.  
 
Finansiering 
Alle tiltak som Østre Agder næringsforum ønsker å iverksette og som innebærer bruk 
av kommunal arbeidskraft eller som forutsetter kommunale bidrag ut over 
medlemskontingenten til Østre Agder, forutsetter vedtak i den enkelte deltakende 
kommune. 
 
Aktivitet 
Østre Agder næringsforum har møter ca 1 gang i måneden eller oftere ved behov.  

Nedenfor presenteres virksomhetsplan for arbeidet i Østre Agder næringsforum i 
2018.   

3. Målsettinger og fokusområder 
Frem til avslutning av utviklingsprogrammet for byregioner sommeren 2018 skal 
næringsforumet fungere som en referansegruppe for dette arbeidet. Her er 
utarbeidelse av felles næringsarealstrategi og gjennomføring av felles næringsforesight 
for Agder de viktigste prosjektene.  

Ut over dette har forumet et selvstendig gjennomføringsansvar innenfor prioriterte 
tiltaksområder. Tiltaksområder for Østre Agder næringsforum i 2018 vil være: 

 Økt vertskapsattraktivitet 

 Tiltak for kompetanseheving og kobling til forskningsmiljøene 

Møtene i næringsforumet skal ha følgende struktur  

1) Oppfølging og rapportering fra arbeid med byregionprogrammet (frem til 

sommeren 2018) 

2) Erfaringsutveksling med mål om å lære av hverandre, gi råd og støtte, bidra til 

kompetanseheving og diskusjon om næringsrådgiver rollen.  Løfte frem mulige 

satsinger av regional karakter.  

3) Del tre av møtet vies til ett av to hovedtema for året: 

a. Økt Vertskapsattraktivitet (tiltrekke & beholde,kapital bedrifter, talenter) 

Bruke nettverk, klynger, foreninger for input og samspill   

Diskutere tiltak og eventuelle felles satsinger  

Stikkord: Næringsvennlig kommune, Hva er vår rolle? Hvordan jobbe? 

 

b. Tiltak for kompetanseheving og kobling til forskningsmiljø    

Fokus fra grundere til ScaleUps  

Support til lokale FoU institutt  

 

4. Organisering 
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Leder 

Næringsnettverket ledes i 2018 av Anne Torunn Hvideberg fra Tvedestrand kommune. 

Liv Strand fra Vegårshei kommune er nestleder.  
 

 

  



Søknad fra kommune til Fylkesmann

1.1. Navn på kommunen

1.2. Kontaktperson

1.3. Adresse

1.4. E-post

1.5. Telefon

1.6. Kommunenummer 

1.7. Kontonummer

1.8. Merknad på utbetaling

Antall personer Søkt beløp
Ubrukt 

Ønskes overført

Ubrukt 

Betales tilbake
Resultat vedtak Totalt innvilget beløp

a. Helsefagarbeider -                           

b. Annen utdanning på videregående skolenivå -                          -                           

Sum : -                      -                      -                      -                      -                      -                                 

Antall personer Søkt beløp
Ubrukt 

Ønskes overført

Ubrukt 

Betales tilbake
Resultat vedtak Totalt innvilget beløp

a. Psykisk helsearbeid og rusarbeid -                          -                           

b. Eldreomsorg/demens -                           

c. Habilitering/rehabilitering -                           

d. Kreftomsorg/lindrende behandling -                           

e. Veiledning -                           

f. Annen fagskoleutdanning -                           

Sum : -                      -                      -                      -                      -                      -                                 

1. Informasjon om kommunen

Kommunesamarbeidet i Østre Agder søker med Arendal kommune som søkerkommune. 

Harry Svendsen

Postboks 503,

harry.svendsen@ostreagder.no

91662944

906

3000 40 49019

Tilskudd til prosjekt «FoU –strategi Østre Agder»

2. Kompetansetiltak (grunn-, videre- og etterutdanning)

2.1. Videregående skole, fag- og yrkesopplæring innen helse (fagbrev)

Utdanningstype

Kommune
Fylkesmannen

(Fylles ikke ut av kommunen)
Merknader

(nærmere om hvilken annen utdanning)

  2.3. Bachelorutdanning helse- og sosialfag

2.2. Fagskoleutdanning

Utdanningstype

Kommune
Fylkesmannen

(Fylles ikke ut av kommunen)
Merknader

(nærmere om hvilken annen utdanning)

mailto:harry.svendsen@ostreagder.no


Antall personer Søkt beløp
Ubrukt 

Ønskes overført

Ubrukt 

Betales tilbake
Resultat vedtak Totalt innvilget beløp

a. Sykepleie -                          -                           

b. Vernepleie

c. Fysioterapi

d. Ergoterapi

e. Sosial arbeid (sosionom)

f. Barnevernspedagogikk

g. Annen bachelorutdanning

Sum : -                      -                      -                      -                      -                      -                                 

Antall personer Søkt beløp
Ubrukt 

Ønskes overført

Ubrukt 

Betales tilbake
Resultat vedtak Totalt innvilget beløp

a. Psykisk helsearbeid og rusarbeid

b. Tverrfaglig videreutdanning 

     i psykososialt arbeid med barn og unge

c. Eldreomsorg/demens

d. Kreftomsorg/lindrende pleie

e. Habilitering/rehabilitering

f. Veiledning

g. Lederutdanning

h. Annen videreutdanning og/eller masterutdanning

Sum : -                      -                      -                      -                      -                      -                                 

Antall personer Søkt beløp
Ubrukt 

Ønskes overført

Ubrukt 

Betales tilbake
Resultat vedtak Totalt innvilget beløp

a. Demensomsorgens ABC

b. Eldreomsorgens ABC

c. Mitt livs ABC

d. Velferdsteknologien ABC

Utdanningstype

Kommune
Fylkesmannen

(Fylles ikke ut av kommunen)
Merknader

(nærmere om hvilken annen utdanning)

2.5. ABC-opplæring

Utdanningstype

Kommune
Fylkesmannen

(Fylles ikke ut av kommunen)
Merknader

(nærmere om hvilken annen utdanning)

  2.4. Videreutdanning og mastergradutdanning (påbygg bachelorutdanning)

Utdanningstype

Kommune
Fylkesmannen

(Fylles ikke ut av kommunen)
Merknader

(nærmere om hvilken annen utdanning)



Sum : -                      -                      -                      -                      -                      -                                 

Antall personer Søkt beløp
Ubrukt 

Ønskes overført

Ubrukt 

Betales tilbake
Resultat vedtak Totalt innvilget beløp

a.  Psykisk helsearbeid og rusarbeid

b. Annet

Sum : -                          -                          -                          -                           -                          -                                      -                                                                              

Total sum : -                      -                      -                      -                      -                      -                                 -                                                                    

Antall søkt Søkt beløp
Ubrukt 

Ønskes overført

Ubrukt 

Betales tilbake
Resultat vedtak Antall innvilget Totalt innvilget beløp

a. Arbeidsledere 

b. Saksbehandlere 

c. Assistenter 

Totalt : -                          -                          -                          -                           -                          -                                      -                                                                              

3. Opplæringstilskudd BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Mottaker (Antall)

Kommune
Fylkesmannen

(Fylles ikke ut av kommunen)

4. Innovasjonsprosjekter

2.6. Annen internopplæring / korte etterutdanninger /kurs mv.

Utdanningstype

Kommune
Fylkesmannen

(Fylles ikke ut av kommunen)
Merknader

(nærmere om hvilken annen utdanning)

h. Kulturoplevelser

i. Annet

4.2. Samarbeidspartnere i prosjektet

 (Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket. Skriv inn kommunenummer for alle kommuner)

4.1. Tema til prosjekter

a. Forebygging tidlig innsats og egenmestring Merknader

(nærmere om annet)b. Habilitering og rehabilitering, herunder hverdagsrehabilitering

c. Velferdsteknologiske løsninger Videreføring av prosjektet "Sammen om FoU 

for bedre helse - og omsorgstjenester i Østre 

Agder 2017 -2020.
d. Samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren generelt og demensomsorgen spesielt

e. Legemiddelhåndtering

f. Ernæring

g. Fritidsaktivitet med assistanse



Kommunens navn Kommunenummer Organisasjonsnummer

Arendal 0906 940 493 021

Froland 0919 946 439 045

Gjerstad 0911 964 964 998

Grimstad 0904 864 964 702

Risør 0901 964 977 402

Tvedestrand 0914 964 965 7814.3. Prosjektneskrivelse

- Beskriv prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak som dere søker om tilskudd til, og målet med prosjektet. 

- Fylkesmannen legger særlig vekt på samlet måloppnåelse i prosjektet ved vurdering av søknadene.

a.  Titel for prosjektet

     (Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks 100 tegn)

«Sammen om FoU for bedre helse, omsorg og levekårstjenester i Østre Agder 2017 – 2020»

e Aktivitets- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd

   (Sett inn de viktigste aktivitetene for å nå målene for prosjektet og angi gjerne 

måned for gjennomføring) 

Innen 1. tertial: Gjennomføre kartlegging i den enkelt kommune. Innen 1. halvår ferdigstille strategisk dokument. Innen 1 tertial: Utvidelse av 

prosjektgruppe og styringsgruppe. Oppstart av delprosjekter fortløpende utover 2018. Gjennomføre oppsummeringskonferanse og workshops i 

3.tertial.

f. Metoder kunnskap eller erfaring

  (Beskriv hvilke teorier / faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken 

kunnskap/erfaring dere bygger på. Herunder metoder for brukermedvirkning)

Prosjektet bygger på "Samveis metodikken" som er utformet av KS. Det er også etablert formalisert kontakt med Kommunens strategiske organ 

for helsetjenesteforskning (KSF) nasjonalt samt reetablert trepartssamarbeid med SSHF, UiA og kommunene (OSO).

Vi vil benytte etablert kunnskap om prosjektstyring og prosjektarbeid som arbeidsform, da vi anser det som en effektiv og oversiktlig metode 

for å et så omfattende arbeid som inkluderer åtte selvstendige virksomheter og en rekke samarbeidspartnere.Nasjonale og regionale 

kompetanseinstitusjoner, virksomheter og enkeltpersoner vil bli involvert for å bringe inn strategier som har relevans for prosjektet. Dette 

g. Gevinster og effekter

   (Hvilke konkrete gevinster/effekter forventes tiltaket å gi, hvilken betydning kan det 

få for omlegging av praksis)

Prosjektet forventes å ha følgende gevinster/effekter

• Forskning i kommunene vil bidra til åpenhet for endringer og nytenkning
• Styrke kommunenes evner til å legge premisser for, og initiere forskning
• Mer forskningsmedvirkning og samskaping i kommunale utviklings – og innovasjonsprosesser
• Mer forskning som bidrar til kunnskapsbaserte tjenester og varig praksisendring

b. Bakgrunn for prosjektet

    (Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig, herunder hvilke behov og  

     utfordringer som ligger til grunn)

Søknad om midler til prosjektet «Sammen om FoU for bedre helse, omsorgs – og levekårstjenester i Østre Agder 2017 – 2020» er trinn 2 av FoU - 
prosjektet som det ble søkt om midler til i 2017 (se rapportering for 2017). Tittelen er utvidet til også å omfatte levekår begrunnet i innspill fra 

helseledere i kommunene og tidlig dialog med UiA om utforming av innhold i prosjektet. Som anført i fjorårets søknad er en konsekvens av 

samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen at tjenestetilbudet i kommunene må rustes opp.  Østre Agder ønsker gjennom eget FoU – 
c. Kort beskrivelse 

     (Gi en kort beskrivelse av prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak)

Alle kommunene i Østre Agder har i det langsiktige planarbeidet pekt på økende behov for helse – og omsorgstjenester. Økende og komplekse 
oppgaver til kommunene primært som følge av demografiske endringer krever både kvalitative og kvantitative endringer av tjenestetilbudet. 

Kommunene beskriver et sammenfallende utfordringsbilde, og erkjenner bl.a at dagens forskningsinnsats i liten grad er rettet inn mot å styrke 

kunnskapsbasert utvikling av helse – og omsorgstjenestene. Med utgangspunkt i Regjeringens «HelseOmsorg21 – strategi» viser kommunene i 
d. Mål for tiltaket på kort og lengre sikt 

   (Herunder mål for året dere søker om tilskudd og målgruppe for tiltaket)

Hovedmålet med prosjektet er at Østre Agder skal ta større og mer selvstendig ansvar for å videreutvikle feltet forskning, utvikling og 

innovasjon på helse – og omsorgstjenester i de åtte kommunene. I dette inngår også operasjonalisering av kommunenes lovfestede plikt til å 
legge til rette for, og medvirke til forskning (helse- og omsorgstjenestelovens § 8-3).

4.4. Budsjett for innovasjonsprosjekter

Kommune
Fylkesmannen

(Fylles ikke ut av kommunen)

h. Risikofaktorer

(Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere når målene, selv om dere mottar tilskudd fra 

Fylkesmannen?)

i. Forankring internt i kommunen

(Beskriv hvordan tiltaket er forankret internt i kommunen, faglig og administrativt i 

både utviklings og implementeringsfasen) 

FoU – strategien med påfølgende prosjekt er utarbeidet på oppdrag fra rådmannsgruppen i Østre Agder, og fulgt opp gjennom jevnlig 
rapportering til helse – og omsorgsledernettverket (HLF). Det videre arbeidet i utviklings- og implementeringsfasen vil sikres lederforankring 
gjennom styringsgruppen i prosjektet som består av rådmenn, helse –og omsorgsledere eller tilsvarende. FoU - strategien med tilhørende 
prosjektbeskrivelse ble presentert og forankret i styret (politisk nivå) for Østre Agder i mai 2017, og foreløpig status fra prosjektet blir lagt fram 

g Kontrolltiltak

-Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt 

rapportering og at målene nås. 

-Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte.

-Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert / ikke autorisert revisor, andre 

offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret 

dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at målene 

nås. 

Vedtatte organisatoriske rammer for prosjektet med styringsgruppe bestående av linjeledere (rådmenn/kommunalsjefer) vil ivareta behov for 

kontroll og tilstrekkelig rapportering.Arendal revisjonsdistrikt vil kontrollere at tildelte midler anvendes i tråd med prosjektets mål og 

prioriteringer 



Inntekter

- Skrive alle beløp i hele kroner

- Skriv null dersom en kategori er uaktuell

Ubrukt 

Ønskes overført

Ubrukt 

Betales tilbake
Totalt innvilget beløpSøkt beløp Resultat vedtak 

c. Konsulenttjenester 70 000                                                                                                                                                                                                                                                        

d. Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og 

    distribusjonskostnader

e. Investeringer/ inventar/ utstyr

    Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette

4.5. Utgifter

        -  Oppgi budsjett for søknadsbeløpet på kategoriene under

        -  Fylkesmannen gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen

        -  Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskpaet

        -  Skriv alle beløp i hele kroner. Skriv null dersom en kategori er uaktuell

a. Lønnsutgifter med sosiale utgifter 260 000                                                                                                                                                                                                                                                       

b. Reiseutgifter, arrangement, møter, konferanser 60 000                                                                                                                                                                                                                                                        

b. Egenfinansiering

     Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig 

     innsats dere har fått innvilget eller har søkt om til prosjektet 

     fra egen virksomhet

###################################################################################################################

####

Sum utgifter

Sum utgifter må være identisk med søknadsbeløpet
400 000                                                                                                                                                                                                                                                       

4.6. Informasjon om andre inntektskilder

         Når Fylkesmannen skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om andre inntekskilder i prosjektet

a. Inntekter fra andre kilder

     - Redegjør for inntektskilder dere har fått eller har søkt om

     - Oppgi hvor dere har søkt om finansiering, beskrivelse av 

        finansieringen og beløp

 Det er ikke søkt om andre inntektskilder. 

f. Driftsutgifter, forbruksmateriell og kontortjenester 

   inkludert lokaler og energi
5 000                                                                                                                                                                                                                                                         

g. Andre utgifter (Spesifiser i rader nedenfor) 5 000                                                                                                                                                                                                                                                         



Hei. 

 

Har fått beskjed om å sende dette refusjonskravet. 

 

Eventuelle spørsmål må du ta med Halvor Halvorsen eller Per Christian Andersen. 

 

 
 

Vennlig hilsen 

Mona Ramleth 
Saksbehandler, Enhet for omsorg 

Frydenborgsenteret, Risør kommune  

Tlf 37 14 97 14 

 

 


