Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Andre deltakere på møtet
Arendal 7.juni 2016

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic
hotell Dyreparken i Kristiansand.
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Reidar Saga,
Åmli kommune, Ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Kjetil
Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune og ordfører Ove
Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører
June Marcussen. Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for
han møtte varaordfører Terje Eikin fra kl.10.45. Opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal
kommune hadde forfall, men dette ble varslet så sent at vararepresentant ikke kunne kalles
inn
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Bjørn Kristian
Pedersen, Grimstad, Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei og Torill
Neset, Gjerstad.
Willy Hægeland, Froland og Øyvind Johannesen, Tvedestrand hadde forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Sekretariatsleder beklaget at ikke kommunereformen var satt opp på dagsorden og ba om at
den skulle behandles under eventuelt. Styret ga sin tilslutning til dette.

SAKSLISTE:
Sak 34/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 12.april 2016

Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak 35/16

Høringsuttalelse fra Østre Agder til Aust-Agder fylkeskommunen
vedrørende NTP(Nasjonal transportplan)
Vedtak:
Styret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse, men ber om at 3.setning i
3.kulepunkt blir tatt ut.

Sak 36/16

Forslag til revidert samarbeidsavtale for Arendal legevakt.
Vedtak:
Styret anbefaler kommunene om å godkjenne forslaget til ny
samarbeidsavtale for Arendal Legevakt. Det utarbeides et felles saksgrunnlag
for behandlingen i kommunene.

Sak 37/16

Forslag til videreføring av prosjekt KØH telemedisin
Vedtak:
Styret i Østre Agders vedtar at prosjektene Telemedisin i utredning og oppfølging av
enkeltpasienter og Telemedisinsk samhandling innen KØH blir videreført slik det
fremgår av vedlagt styringsdokumenter.
Kostnader for prosjektene i 2016 tilsammen: kr 1.500.000,- skal dekkes av Østre
Agders KØH fond
Styret viser til at prosjektet er forankret i strategisk rammeplan for velferdsteknologi
og ehelse med tilhørende tiltaksplan, og påpeker at prosjektet ses i sammenheng med
Østre Agders andre prosjekter inne ehelse og prosjektet Gode pasientforløp.

Sak 38/16

Tilbakemelding fra Østre Agder næringsforum vedrørende felles
satsning i havnesektoren
Vedtak:
Styret støtter de initiativ som tas av Østre Agder næringsforum vedrørende
felles satsninger i havnesektoren.

Sak 39/16

Prinsipper for videreføring av samarbeid om KØH Østre Agder etter
2017
Vedtak:

Styret vil anbefale at samarbeidet om felles KØH tilbud videreføres i 2017.
Når avklaring med sykehuset vedrørende samlokalisering av legevakt og
KØH foreligger anmoder styret å få en sak for å kunne drøfte hvordan
samlokalisering skal kunne iverksettes så snart som mulig.
Til grunn for videreføringen av tilbudet ligger et sengetilbud med syv senger
ved Myratunet og to senger ved Feviktunet. Videreføringen av tilbudet ved
Feviktunet forutsetter at bruken av sengene her i 2016 blir på linje med
sengene på Myratunet. Vertskommunen Arendal anmodes om å fortsette
arbeidet med ambulant KØH med sikte på å øke bruken av tilbudet og
derigjennom bidra til spredning av kompetanse og kapasitet til
hjemmetjenestene i de deltakende kommuner.
Legetjenesten ved KØH skal ved videre drift ha en legeressurs på dagtid på
80% i samsvar med anmodningen fra Arendal.
Styret legger til grunn at det innføres en ny finansieringsmodell for KØH
Østre Agder som samsvarer med finansieringsmodellen for legevakt.
Styret anmoder sekretariatet om å utarbeide et saksgrunnlag og et utkast til
samarbeidsavtale som kan legges til grunn for behandlingen av saken i de
kommuner som ønsker å være en del av samarbeidet om KØH i Østre Agder.
Sekretariatet får i oppdrag å utarbeide en revidert samarbeidsavtale fra og
med 2017 basert på føringene i dette vedtaket.
Sak 40/16

Orientering om dialog mellom IKT Agder og DDØ vedrørende fusjon
eller tettere samarbeid mellom de to virksomhetene.
Vedtak:
Styret for Østre Agder tar til orientering at det pågår en dialog mellom IKT
Agder og DDØ med sikte på å legge grunnlag for en framtidsrettet
organisasjon for dekning av kommunenes behov for datatjenester.

Sak 41/16

Tilbakemelding fra rådmennenes budsjettseminar med vekt på
investeringsbehov i handlingsprogramperioden
Vedtak:
Styret tar saken til orientering og anmoder om at det framlegges egne saker
vedrørende nytt kremasjonsanlegg og samlokalisering av legevakten og KØH
Østre Agder.
Styret vil uttrykke bekymring over de store kommunale økonomiske
uttellingene som følger av etableringen av nasjonalt nødnett.
Styret for Østre Agder vedtar at styrking av legevakt i 2.halvår 2016 for å
møte forskriftskravet om responstid på telefon finansieres med kr.1.200.000
som belastes KØH-fondet i Østre Agder samarbeidet.

Sak 42/16

Restart av evaluering av Østre Agder

Vedtak:
Styret drøfter mandat for evaluering av Østre Agder i sitt styremøte i
september. Sekretariatet kan forberede evalueringen fram til da. Det planlagte
styremøtet 11.november utvides til et heldagsmøte med vekt på evaluering av
det interkommunale samarbeidet.
Sak 43/16

Eventuelt
Kommunereform
Med bakgrunn i at det foreligger et positivt vedtak i Gjerstad vedrørende å
snakke med Risør om etablering av en ny kommune i dette området så pågår
det en intens prosess for å kunne overholde foreliggende frister. Både Risør
og Gjerstad er innstilt på å gjennomføre en prosess med sikte på å bringe på
det rene om det ligger til rette for å etablere en ny kommune med grunnlag i
disse to kommunene. Gjerstad ønsker gjennomført en innbyggerundersøkelse
med dette som tema.

Referent
Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

Forslag til møteplan
Styret
1.halvår
2.halvår

Rådmannsgruppe
1.halvår
2.halvår

20.jan
03.mar
24.mar
28.apr
09.jun
Arendal
Vegårshei
Åmli
Grimstad
Brussel/Arendal
25.aug
22.sep
27.okt
08.des
Gjerstad
Tvedestrand Risør
Froland

11.jan
15.feb
15.mar
19.apr
31.mai
Arendal
Vegårshei
Arendal
Grimstad
Arendal
16.aug
13.sep
18.okt
29.nov
Arendal
Tvedestrand Risør
Froland

Rådmannsmøte kl.09-12
Styremøte kl.09-13
nb rådmannsmøte 31.mai er budsjettmøte hel dag
Dersom styret ønsker besøk i Brussel i denne valgperioden bør en vurdere perioden ettermiddag 7.juni til 1

endal

i til 10.juni 2017

Østre Agder- samarbeid om
spesialiteter innenfor
fysioterapi i privat praksis

Tidligere behandlinger HLF og
rådmannsgruppen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KommunalsjefsForum 09.03.12
KommunalsjefsForum 08.06.12
KommunalsjefsForum 14.11.14
HLF 27.03.15
HLF 21.08.15
HLF 13.11.15
Rådmannsgruppen 09.03.16
HLF 08.04.16
HLF 17.06.16
Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Vedtak HLF 13.11.15
• HLF anbefaler overfor rådmannsgruppen at
kommunesamarbeidet i Østre-Agder utreder en
modell for samarbeid innenfor de fire spesialitetene
innenfor fysioterapi som arbeidsgruppen har kartlagt.
Løsningen må inneholde forslag til finansiering og
organisering når det gjelder behov for nye hjemler
innenfor de fire spesialitetene.
• Det oversendes et notat til Fylkeslegen om
problemstillingen for bl.a. avklaring av om krav til
nødvendig helsehjelp.
Grimstad kommune v/ Bente Somdal og Arendal
kommune v/ Torill Skår legger saken fram for
rådmennene.
Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Mandat
• Målsetting for felles tilbud
• Forutsetninger for tilstrekkelig kapasitet
• Modell for fordeling av utgifter mellom
kommunene

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Spesialitetene
• Lymfødem
• Barnefysioterapi
• Psykomotorisk fysioterapi

• Manuellterapi
Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Fordeling antall behandlinger totalt

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Bakgrunn
• Kommunen plikter å ha et tilstrekkelig og
tilgjengelig fysioterapi- tilbud (Helse- og
omsorgstjenesteloven)

• Refusjonsordning for reise til nærmeste
spesialist når det er påkrevet
(Syketransportforskriften)

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Målsetting for felles tilbud
Østre Agder- kommunene skal sammen
ha et tilstrekkelig og tilgjengelig tilbud
innenfor spesialitetene lymfødem,
barnefysioterapi, psykomotorisk
fysioterapi og manuellterapi

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Behov for nye driftstilskudd
• Lymfødem: Flere overlever kreft, men med senskader som krever
livslang behandling.
• Barnefysioterapi: Flere barn overlever fødsler, men med skader
som krever livslang oppfølging. Pga liten kapasitet må kommunalt
ansatte fysioterapeuter pr. i dag prioritere de yngste barna og har
ikke mulighet til å prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats.
• Psykomotorisk fysioterapi: Østre Agder- kommunene har store
levekårsutfordringer. Barn og unge er en utsatt gruppe og stadig
flere barn og familier har behov for psykomotorisk fysioterapi.
• Manuellterapi: Manuellterapeuter har status som selvstendige
primærkontakter innen sitt fagområde og bidrar til raske
pasientforløp ved f. eks sykemeldinger.

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Forutsetninger for tilstrekkelig
kapasitet
Minimumsbehov for nyopprettede tilskudd:

• 100% lymfødem - 80% båndlegges
• 100% barnefysioterapi - hele båndlegges
• 100% psykomotorisk fysioterapi - 80%
båndlegges
• 100% manuellterapi - hele båndlegges
Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Lokalisering av nye driftstilskudd
Vurdering gjøres ut fra:
• Nedslagsfelt
• Hva finnes allerede av spesialiteter i
kommunen
• Behov for fagmiljø

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Lokalisering av nye driftstilskudd
• Lymfødem – Arendal

– Største kommune, behov for fagmiljø, akseptabelt med reisevei

• Psykomotorisk fysioterapi – Tvedestrand

– Arendal og Grimstad har psykomotorikere, behov for fagmiljø,
DPS (østregionen) lokalisert i Tvedestrand

• Barnefysioterapi – Grimstad

– Nest største kommune, ingen barnefysio i privat praksis, mindre
akseptabelt med reisevei.

• Manuellterapi – Arendal

– Største kommune, ingen manuellterapeut. Mange fra andre
kommuner jobber i Arendal. Akseptabelt med reisevei.

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Forslag til opptrappingsplan
Treårig opptrappingsplan 2017-2019
1. 100% Lymfødem 2017
2. 100% Psykomotorisk fysioterapi 2018
3. 100% Barnefysioterapi 2018
4. 100% Manuellterapi 2019

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Modell for fordeling av utgifter mellom
kommunene
Behandlingsalternativet
• Kostnadene fordeles etter
utførte
gjestebehandlinger i
vertskommunen

Befolkningsalternativet
• Kostnadene fordeles etter
innbyggertall i
gjestekommunene

• Behandlingsdata fra
HELFO

• Folketall fra SSB

– Antall gjestebehandlinger

• Tall fra selvs.
næringsdrivende
fysioterapeuter

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Modell for fordeling av utgifter mellom
kommunene
• Behandlingsalternativet er det mest rettferdige da man
betaler for faktisk mottatt behandling. Modellen innebærer
derimot omfattende arbeid med innhenting av tallmateriale.
• Befolkningsalternativet er enklere og mindre ressurskrevende
å administrere.

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Faktiske utgifter ved bruk av
befolkningsmodellen
• 100% driftstilskudd pr 01.07.2016: kr 420.600,Folketall

Kostnad i kr

Risør

6920

31.716

Grimstad

22550

103.350

Arendal

44313

203.093

Gjerstad

2473

11.334

Vegårshei

2036

9.331

Tvedestrand

6014

27.563

Froland

5618

25.748

Åmli

1847

8.465

Totalt

91771

420.600

Samarbeid på tvers i Østre Agder –
spesialiteter fysioterapi

Prosjektbeskrivelse
Grønne datasentre i Østre Agder / satsning mot kraftforedlende industri

Hvorfor en satsning på Grønne datasentre?
• I følge fylkeskommunene vil det i perioden 2015-2020 bli investert 50-60 milliarder kroner i nye kraftnett og nye utvekslingskabler
for strøm på Sørlandet. De nye strømkablene kobler Agder til de store områdene i Vest-Europa hvor store mengder vindkraft (100
000 MW i 2030) nå blir bygd ut. Samtidig går Norge mot et rekordstort fornybart kraftoverskudd. I 2020 vil Norge ha et fornybart
kraftoverskudd på 13-14 TWh. Over halvparten av dette overskuddet vil være på Sørlandet (7-8 TWh). Agder har derfor gjennom
en kombinasjon av sin beliggenhet, infrastruktur og vannkraftproduksjon en unik global posisjon. Samlet gjør dette at Agder kan
kalle seg verdens største fornybare kraftknutepunkt. Denne unike posisjonen gir regionen handlingsrom som kan utnyttes til ny
grønn vekst i landsdelen. Et viktig område er utvikling av regional kraftforedlende industri.
• Datamengden i verden dobler seg i dag hver 18. måned og det trengs mye kraft for lagring og prosessering av datamengdene. I
2020 vil 5 milliarder mobiler, nettbrett og andre elektroniske enheter være knyttet til internett. «Skyen» består egentlig av store
datasentre som krever betydelige mengder kraft. I Europa alene, er det forventet at det fram mot 2020 vil bli bygd 200 nye
datasentre. Dette vil medføre store investeringer, og skape flere titalls tusen nye arbeidsplasser. Kraft kan utgjøre opptil 60 % av
driftsutgiftene for disse datasentre, og de største bruker like mye kraft som de største industribedriftene i Norge. Det stadig
økende kraftbehovet har ført til at datasenterbransjen i dag står for større globale klimautslipp enn verdens samlede flytrafikk. Det
er derfor databransjen trenger rimelig fornybar kraft.
• I tillegg kan Agder tilby sikker kraftforsyning, industriell kompetanse, universitet, sentral beliggenhet sydligst i Norge, kjølig klima
og stabile politiske forhold - faktorer som datasenterbransjen anser som viktige. Agderfylkene har derfor ifølge bransjens egne
kriterier gode forutsetninger for etableringer av store datasentre.

Regionalt prosjekt i Østre Agder
- Å satse på grønne datasentre i Østre Agder kan bli et luftslott. Skal vi
satse må det satses med kunnskap - og med tyngde.
- Vi vet lite konkret om potensialet for datasentre i Østre Agder, men i
samspill med fylkenes satsning på området kan det være en god
mulighet for etableringer i vår region
- Skal vi lykkes må vi stå samlet både som region og som landsdel
• En satsning i Østre Agder må ses i sammenheng med den fylkeskommunale
satsningen og øvrige regionale satsninger (Lister, Setesdalen og Knutepunktet)
• Fylke ønsker regionale initiativ velkommen, men anbefaler å «ha is i magen»
og spille på lag med den kunnskapsbaserte tilnærmingen i Agder

Grønne datasentre, kraftkrevende industri og
et Østre Agder rigget for fremtiden
• Selv om effekten og muligheten ved en regional satsning på grønne
datasentre kan bli et «luftslott» vil et prosjektet ha en rekke andre
positive effekter:
• Kartlegging av strømnettet  utgangspunkt for å bedre forstå mulighetene
for andre kraftkrevende industrier + eksisterende industri
• Kartlegging av fiber  grunnlag for å rigge oss for en digital fremtid
• Et Østre Agder rigget for å håndtere fremtidens samfunnsutfordringer

Videre prosjekt fylkeskommunene
Ansetter prosjektleder fra 22.august. Hovedpunkter i videre satsning er:
• Jobbe med etablering av «Invest in Agder»
• Igangsetter et delprosjekt innenfor området «styrke fiberinfrastrukturen» regionalt og internasjonalt
• Starte et arbeid med mål om å kartlegging av aktuelle datasenterlokaliteter
• Øke den regionale datasenterkompetansen gjennom:
•
•
•
•

Delta og etablere nettverk med viktige nasjonale og regionale DC-aktører
Kartlegge Agders kompetanse og forutsetninger for etablering av datasenterklynge
Utforme en regional datasenterpolitikk (rammevilkår)
Skaffe kunnskap om det globale datasentermarkedet

• Utarbeide en felles plan for gjennomføring av «datasenterstrategien» i regionen.
• Ønsker et nært samarbeid med regionrådene

Fylkeskommunens foreslåtte arbeidsfordeling
Regional nivå er her fylkeskommune

Hva bør regionene gjøre fremover? (I følge
DLE Consulting)
• Definere opp aktuelle areal og få de presentert med færrest mulig
fremtidige usikkerheter
• Forberede et godt mottaksapparat
• All usikkerhet er negativt

• Etablere en bred, lokalt engasjert og sammensatt interessegruppe
med god forankring politisk og næringsliv

Datasenterprosjekt i
Østre AgderOverordnet målsetning
og faseinndeling
Fase 2: Klargjøring
Kartlegge konkrete areal (brownog greenfield) i Østre Agder og
synliggjøre dette. Bygge
bransjekompetanse. Politisk
involvering og eierskap. Regional
fiberinfrastruktur. Kartlegge
regionale bedriftsmuligheter.
Fase 1: Kunnskap og
«brownfield» kartlegging.

Aktuelle Brown-field – lokasjoner
(eksisterende aktuelle
lokakasjoner).
Grunnlagskartlegging av strøm og
fiber. Regionspesifikk analyse.
Utarbeides ved å disponere
eksisterende ressurser. Primært
regionalt.

Kan gjennomføres med
eksisterende ressurser, men krever
disponering av ressurser fra både
kommuner og Østre Agder +
eventuelle reiser.

Fase 3: Salg og aktiv
markedsføring

Sikre bærekraftige
bedriftsetableringer
innenfor en
høyteknologisk bransje i
Østre Agder. Rigge Østre
Agder for en digital
fremtid

Etablere et solid
«mottaksapparat» med
interessegruppe og langsiktig
forretningsplan. Jobbe aktivt og
oppsøkende for å sikre
etableringer til vår region i
samspill med Invest in Agder.
Sikre videre fremdrift på
utvikling av aktuelle areal.
Prosjektleder som kan
samarbeide tett med «invest in
Agder». Prosjektlederstilling +
kostnader knyttet til
profileringsmaterial, reise, etc.

Oppstart av ny fase vedtas av styret, basert på:
- Kunnskap fra forrige fase
- Konkrete budsjett
- Arbeidsressursbehov fra den enkelte kommune
- Den enkelte kommune vurderer egen deltagelse i
prosjektet

Fase 1
• Delmål:

• Kartlegge og profilere aktuelle «brown-field» lokasjoner. Skal Østre Agder klare å tiltrekke seg
denne næringen er det helt avgjørende at infrastrukturen er klar til bruk på kort varsel.
• Fremskaffe en bedre grunnlagskartleggingen av strømnettet og dermed potensielle areal i
regionen. Herunder også få kartlagt lokal kraftproduksjon.
• Kommunene gir innspill på eksisterende kartlegging

• Utarbeide en kartlegging av regional fiberkapasitet

• Kommunale innspill på den overordnede kartleggingen utarbeidet av Nexians (jan 2016) – hvilke
muligheter har vi for å lage en bedre kartlegging?

• Utarbeide en regionspesifikke analyse for grønne datasentre. Sentrale avklaringer her må
være:
• Hva slags etableringer er aktuelt i vår region?
• Hvilke ringvirkninger vil dette eventuelt få? Skaper en satsning på grønne datasentre langsiktig og
bærekraftig utvikling i vår region?
• Hvor mye areal bindes opp i forhold til faktisk arbeidsplasser?
• Er vi for sent på ballen? Vil det være et potensial for oss i fremtiden?

Mer om brownfield - kartlegging
• Handler om å finne egnende areal som er helt klart til bruk «i morgen». Nedlagte
lagerbygg, ferdigplanert areal med infrastruktur. Minimum ferdig regulert og klargjort.

• Vårt beste kriteriesett:

• God strømdekning, redundans og minimum 20 mvh.
• God vei, asfaltert, min. 2-felt til området (eventuelt nær Jernbane)
• Maks 60 min reisetid til nærmeste internasjonal flyplass (noe fleksibelt).

•
•
•
•

Samles inn fra kommunen
Ved kjente lokaliteter fylles skjema fra Invest in Norway ut.
Samarbeid med fylkeskommunen og Agder Energi ved behov.
Output: En innledende kartlegging der eventuelle aktuelle lokaliteter
synliggjøres på Østre Agders database over næringsareal

Profilering på næringsarealbanken for Østre
Agder
http://arealguiden.no/Oestre-Agder

Grunnlagskartlegging av strømnettet og
fiberkapasitet
- Innledende overordnet arbeid. Kartlegge åpenbare «feil» i nåværende oversikt.
- Undersøke mulig datagrunnlag og samle eksisterende kunnskap
- Fra Nexias rapport: For å fremme Agder som en attraktiv region for etablering
av datasenter, vil det være viktig å arbeide for å fjerne så mye som mulig av
usikkerheten knyttet til tilgjengelighet av transmisjonsløsninger. Dette kan gjøres
gjennom konkrete vurderinger av tilgjengelige løsninger for utvalgte lokasjoner,
samt gjennom etablering av ytterligere direkte forbindelser fra Agder til
europeiske knutepunkter.

Fase 1: ressursbehov
• 30 % stilling på regionalt nivå (tas av eksisterende ressurser)
• Fra kommunene: deltagelse på 2-3 WS + tid til å fremskaffe relevant
informasjon om aktuelle areal.

Fase 2
• Delmål:

• Skape politisk entusiasme om prosjektet
• Detaljkartlegge potensialet og egenskaper ved areal i regionen. Få frem de best egnede areal, uavhengig av
nåværende regulering. Green-field – kartlegging.
• Behovsmatrise fra Invest in Norway brukes som base
• Bestille kartlegginger fra Agder Energi, kommunene og eventuelt andre ved behov. Samarbeid med fylkeskommunen.

• Styrke den regionale fiberinfrastrukturen
•
•
•
•

• Delta i utarbeidelse av strategi sammen med fylkeskommunene

Profilere utvalgte areal på vår felles arealguide i Østre Agder
Sikre profilering på nasjonale (Invest in Norway) og eventuelle regionale (Agder) plattformer
Knytte nettverk nasjonalt – IKT Norge og Innovasjon Norge + eventuelle private aktører
Øke bransjeforståelsen og bygge nettverk blant næringsmedarbeidere
• Tilknytte kunnskapspartnere – som for eksempel UiA.
• Herunder delta på nasjonale og internasjonale messer og arrangementer, for eksempel
http://www.datacloudnordic.com/programme - Stockholm 20. okt

• Kartlegge regionale bedriftsmuligheter:
• Entreprenører for bygg og vedlikehold
• Driftskompetanse
• Big data..

Fase 3
• Delmål:

• Etablere en langsiktig forretningsplan
•
•
•
•
•

• Definere målgrupper og site alternativer
• Spisse budskap, hvilke komparative fortrinn? Aktiv profilering.

Rigge et solid mottaksapparat
Samarbeide tett med fylkeskommunen og «invest in Agder»
Skape forutsigbarhet for eventuelle kunder i et 20 års perspektiv.
Interessegruppe
Partnere/samarbeid

Aktiv profilering:

Organisering (trenger vi en egen
prosjektorganisering?)
• Prosjekteier og styringsgruppe: Styret i Østre Agder - Styringsgruppe for prosjektet
utgjøres av ordførerne og rådmennene i deltagende kommunene i Østre Agder
• Prosjektgruppe: næringsnettverket for Østre Agder
• Prosjektledelse (fase 1-2): Bård Vestøl Birkedal
• Samarbeidspartnere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aust Agder fylkeskommune
Vest Agder fylkeskommune
Innovasjon Norge
IKT Norge
UiA
Andre regioner og kommuner i Agder
DigIN
Agder Energi
Eventuelle private aktører

Fremdriftsplan
Aug 2016

Styret
vedtar
prosjektet

Aug – okt 16

Okt 16

Fase 1
gjennomføres

Styret
vedtar om vi
går videre til
fase 2

Okt 16 –mar 17
Fase 2
gjennomføres

April 17
Styret
vedtar om vi
går videre til
fase 3

Fase 3
gjennomføres

Prosjektrapport for utredning vedrørende

Etablering av felles kremasjonsløsning for
kommunene i Østre Agder
Styret for Østre Agder har med grunnlag i vedtak i kommunestyrer og bystyrer i de
deltakende kommuner etablert en prosjektgruppe for å utrede en felles kremasjonsløsning:
dette har sin bakgrunn i at gremasjonsanlegget på Høgedal har nådd konsesjonsgrensen på
200, og at denne ikke kan økes uten innstallering av renseanlegg.
Grensen blir nå årlig overskredet med hjemmel i en midlertidig tillatelse fra Fylkesmannen i
Aust-Agder. Arendal kommune har derfor et pålegg fra fylkesmannen om å legge legge fram
planer for oppgradering av anlegget på Høgedal med renseanlegg slik at konsesjonsgrensen
permanent kan økes.

1. Organisering av arbeidet
Til å forestå utredningen ble det etablert en arbeidsgruppe med to representanter fra
kirkevergen som driver eksisterende anlegg – kirkeverge Arnold Lundvall, teknisk
medarbeider hos kirkevergen Petter Norberg, en fra Arendal Eiendom prosjektleder Jarl
Bollmanm Pedersen, driftsleder ved Arendal krematorium Sigmund Ranizewski og Ole
Jørgen Etholm fra sekretariatet til Østre Agder. De tillitsvalgte har vært invitert til å delta i
utredningsarbeidet, og derfra deltok Atle Brekke.
Østre Agder skal være sekretariat for utredningen og forestå kostnader knyttet til
utredningsarbeidet.

2. Målsetting
Kommunene i Østre Agder legger til grunn at kremasjon skal være et likeverdig alternativ til
bruk av kistegrav. Dette innebærer at forslaget til løsning legger til grunn at kremasjon skal
være gratis for alle innbyggere i Østre Agder, slik det i dag er for innbyggere i Arendal.
Tiltaket skal begrense behovet for nye areal til kirkegårder med løpende vedlikeholdsbehov
og å begrense investeringskostnadene knyttet til opparbeiding av nye kirkegårdsareal.
Gjennom å etablere et framtidsrettet og kvalitativt høyverdig tilbud om kremasjon i Østre
Agder skal innbyggerne oppleve kremasjon som et godt alternativ ved eget valg av denne
gravferdsløsning eller når pårørende gjør et valg av hvilken løsning som skal velges.
Utredningen legger stor vekt på at arbeidsforholdene for medarbeidere ved
kremasjonsanlegget skal gjøres så gode som mulig.
Utredningen skal kunne gi beslutningsgrunnlag for kommunenes vurdering av om de skal
delta i etableringen av et felles kremasjonsanlegg for regionen.

3. Mandat for utredningen
I arbeidsgruppens mandat inngikk å vurdere:









kremasjonsovn med størrelse som også ivaretar store kister
vurdere alternativ for oljebasert brenning som gass eller andre mer miljøvennlige
løsninger.
rom med kjøleanlegg for oppbevaring av kister, og med tilstrekkelig kapasitet til også
å dekke behovet når dette er størst.
Interne transportløsninger knyttet til kremasjonsprosessen
utstyr for å håndtere rester fra brenning
renseanlegg
mulighet for tilrettelagte lokaler for pårørende som ønsker å være tilstede under
kremasjonen, eventuelt visningsrom.
sikre garderobeanlegg for begge kjønn i tilknytning til utvidet bygg

Under utredningsarbeidet har en og arbeidsgruppen kommet til at det i tillegg til
kjølekapasitet må etableres en begrenset frysekapasitet for å håndtere et slikt særlig behov når
det oppstår. Dette er særlig knyttet til overføringer av kister fra rettsmedisinske institusjoner.
Utredningsgruppen fikk innenfor rammen av kr.100.000 anledning til å engasjere teknisk
spesialkompetanse på kremasjonsanlegg for vurderingen av tekniske løsninger.
Utredningen skal legge til grunn at det tilbud som etableres skal kunne dekke behovet ved
vesentlig økt bruk av kremasjon i regionen.

4. Studiebesøk
Arbeidsgruppen valgte å starte sitt arbeid med et studiebesøk til det nye krematoriet ved Nordre
gravlund i Skien. ……….. fra kirkevergen i Skien ga prosjektgruppen en innføring i dette moderne
anlegget. Med grunnlag i besøket ble det utarbeidet en befaringsrapport som følger utredningen som
vedlegg. Dette med bakgrunn i at befaringen ga klare føringer for et hensiktsmessig romprogram for
et framtidig nytt kremasjonstilbud i Høgedal.

5. Faglig bistand
Arbeidsgruppen valgte etter råd fra fagmiljøet ved kirkevergens kontor å kontakte Arkitektene
as ved arkitekt Espen Eskeland.
Bakgrunnen for dette valg av teknisk bistand er at det i Norge er et meget begrenset fagmiljø
med erfaring fra planlegging av krematorium. Det ble inngått en skriftlig kontrakt med
selskapet om å yte faglig bistand gjennom 80 timeverk. Denne ble underskrevet 23.mai.
Dessverre viste det seg at tegningsmaterialet som kirkevergen hadde til disposisjon i ikke var i
samsvar med anleggets utforming etter brannen på nittitallet. Noe ekstra tid gikk med før

korrekte tegninger kunne framskaffes fra kommunens fjernarkiv og da viste det seg at en
sentral tegning manglet. Dette har vært en ulempe under konsulentens arbeid.

6. Forslag til løsning
Som vedlegg 2 til rapporten følger skisseprosjekt utarbeidet av arkitekt Espen Eskeland.
Forslaget bygger på at framtidig krematorium skal være lokalisert der det ligger i dag, men
den del av bygningen som ivaretar krematorium funksjonen utvides i retning mot
parkeringsplassen og noe i retning av adkomsten til krematoriet. Forslaget bygger på
forlenging av dagens takkonstruksjon. Arbeidsgruppen har drøftet om dette kunne vært
erstattet av en flat tak løsning, men endelig valg av takløsning bør utstå til detaljplanlegging
av prosjektet.
Det etableres et nytt mottaksrom/visningsrom for kister som gis et høytidelig preg. Fra dette
rom vil pårørende som ønsker det kunne overvære innføring av kisten i krematorieovnen.
Arbeidsgruppen har etter råd fra Skien vurdert om det er mulig å gjøre visningsrommet så
stort at en her og kan gjennomføre bisettelser med lavt deltakertall. Arkitekten har ikke funnet
at tilgjengelige arealer er store nok til å gjøre dette. Arbeidsgruppen har tatt dette til
etterretning, men anbefaler at en nå en går videre i detaljplanleggingen ser om det kan komme
opp forslag som kan bidra til å øke arealet i visningsrommet noe.
I planlagt tilbygg er det lagt til rette for kremasjonsovnen med nødvendig rom for teknisk drift
av anlegget. På dette plan ligger og plass for urnelager. Under dette tilbygget etableres
renseanlegg og andre tekniske funksjoner. Deler av arealene i underetasjen vil kunne benyttes
til teknisk driftsutstyr for kirkegården. Til underetasjen skal det være direkte adkomst for
lastebil.
I eksisterende bygningsmasse bygges rommet som i dag brukes til kremasjonsovnen og
kjølelager om til et rent kjølelager med en mindre fryseenhet. I dette arealet settes det og av
plass til elektrisk truck med ladefasiliteter. I dette arealet settes det og av plass for
begravelsesbyråene slik at de elektronisk skal kunne registrere avlevering og henting av
kister.
I planen inngår garderobefasiliteter for medarbeiderne ved krematoriet samt personalrom.
I dag mangler Høgedal toalett tilrettelagt for rullestolbrukere. Dette er innarbeidet i forslaget,
men herre og dametoalettet ligger det ikke inne noen planer om å gjøre noe med og disse er
lange tynne innretninger med liten funksjonalitet.
Det etableres en baldakinløsning over inngangen der kister føres ut og inn i krematoriet. Av
hensyn til tilgjengeligheten for bårebil ved denne inngangen må en foreta en detaljplanlegging
av adkomsten. Erfaringen fra Skien tilsier at dette er et sårbart punkt i anleggets
funksjonalitet.
Arbeidsgruppen anbefaler valg av gass som oppvarmingskilde for anlegget. Denne løsningen
forutsetter plassering av en tank for gass på utsiden av bygningsmassen.

7. Kostnadsoverslag for utbygging
Viser til overslag fra konsulenten med merknader fra sekretariatet.

8. Forslag til organisering av tilbudet
Arbeidsgruppen anbefaler at kirkevergen i Arendal fortsatt skal ha driftsansvaret for et felles
framtidig kremasjonsanlegg. Det ligger store driftsgevinster i å drive dette sammen med
kirkegården. For å sikre at utgiftsfordelingen mellom timer bruk på kirkegården og på
krematoriet fordeles rettferdig må en for framtidene registrere tidsbruk fordelt på disse to
formålene. Arbeidsgruppen legger til grunn at det skal være en driftsleder for krematoriet.
Vedkommende skal kunne møte rådmannsgruppe/styret for Østre Agder ved behov. Som for
andre interkommunale tjenester organisert etter vertskommunemodellen så gis de andre
eierkommunene anledning til å komme med synpunkt på driften og påvirkning på framtidig
budsjett gjennom det årlige budsjettseminaret i Østre Agder.

9. Tidsramme for gjennomføring
Prosjektrapporten skulle foreslå en framdriftsplan for realisering av nytt anlegg. Dette for å
kunne ivareta kravene fra Fylkesmannen i Aust-Agder og for midlertidig å kunne få anledning
til å overskride tillatt antall brenninger i fasen fram til nytt anlegg er bygget.
Arbeidsgruppen anbefaler at de anslåtte investeringskostnadene for nytt anlegg innarbeides i
investeringsprogrammet i Arendal kommunes handlingsprogram. Når det er avklart at
prosjektet er plassert innenfor de investeringsrammer Arendal kommune vil arbeide utfra i
kommende år, så må det avklares om og på hvilken måte nytt og felles kremasjonsanlegg skal
drives, gjennom forpliktende vedtak i de kommuner som inngår i samarbeidet.
Styret i Østre Agder må når det foreligger en bekreftelse fra Arendal kommune om at en
ønsker iverksatt utbygging av nytt krematorium, ta stilling til hvordan detaljplanlegging av
anlegget skal gjøres. Arbeidsgruppa vil anbefale at et slikt oppdrag utføres av ekstern
konsulent og legger til grunn at utbygging skal skje som en totalentreprise. Videre vil
arbeidsgruppa understreke at en når en skal lyse ut anbudet på konsulentoppdraget legger vekt
på både pris og på dokumentert kompetanse på denne type spesialanlegg.
Arbeidsgruppen anbefaler at Arendal kommune KF får ansvar å lyse ut detaljplanleggingen av
utbyggingen og i neste fase totalentreprisen for anlegget.

10.
Forslag til ulike finansieringsmodeller for drift av felles
kremasjonsanlegg for kommunene i Østre Agder
Utredningen skal inneholde et samlet kostnadsoverslag for utbyggingen.
Utredningen henviser til anbefalingen fra rådmannsgruppen for hvordan investeringen og drift
bør finansieres. Prosjektgruppen legger til grunn at driften ivaretas av kirkevergen på oppdrag
av Arendal kommune som vertskommune for krematoriet.

Merknader til forprosjekt nytt krematorium
Gasstank for bruk av naturgass som kilde for oppvarming av kremasjonsovn:
Det forutsettes at det plasseres en egen gasstank på utsiden av bygningskroppen. Kostnader
knyttet til plassering og anskaffelse av tank, framføring av ledninger til bygningen er ikke
medregnet i kostnadsoversllaget.
Byggeledelse
Prosjektledelse og prosjektering inngår ikke i overslaget. Arkitekt anslår denne kostnaden til
12-13% av anslått kostnad.
Utsmykking
Utsmykking av bygningen er ikke innarbeidet i kostnadsoverslaget. 1-2% er anslag på slike
kostnader. Med bakgrunn i at visningsrommet kan benyttes til små bisettelser så bør det få
en verdig ramme i form av utsmykking.
Inventar
Løst inventar inngår ikke i overslaget. Behovet er begrenset, men om lag 30 stoler til
visningsrommet og møbler til spiserom og garderober for medarbeidere kommer i tillegg.
Summen for dette er ikke høy.
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1. KORT OPPSUMMERING AV FORPROSJEKTET
Målet med forprosjektet har vært å utrede grunnlaget for etablering av et felles bo – og
tjenestetilbud for målgruppen. Forprosjektet ble tildelt mandat (se s.4) av helse – og
omsorgslederforum 08.01.2016. Forprosjektgruppen, heretter forkortet til FPG, har kartlagt
målgruppen, vurdert nåværende ressurs – og kompetansebehov og beskrevet kort
ambulerende team som kan være et godt supplement til botilbudet. FPG har foreslått kriterier
for utbygging av et felles tilbud og beskrevet ulike økonomiske driftsmodeller.
Målgruppen er kartlagt sammen med kommunene. Flere kommuner har et tilbud som ikke er
tilstrekkelig i nå - eller framtid. I de senere år har flere av kommunene har vært nødt til å
kjøpe tjenester eksternt. Det er for tiden kartlagt 10 brukere fordelt på fire kommuner.
Kommunene er usikre på om det vil bli en økning av brukergruppen kommende år.
6 av 8 kommuner har meldt behov for bolig med heldøgnsbemanning.
Betydningen av beboersammensetning, gode rammevilkår og utstrakt og god samhandling
med spesialisthelsetjenesten fremholdes som svært viktige og vesentlige faktorer for å lykkes.
Avklarte ansvarsforhold, forståelse for hverandres lovverk og god samhandling mellom
kommunene og andrelinjetjenesten blir et viktig premiss, for å gi et heldøgns botilbud med
tilhørende kommunale tjenester overfor målgruppen.
FPG har estimert et behov på inntil 9 leiligheter anslått til en investeringskostnad på 20
millioner (eksklusiv kjøp av tomt). Det vil være behov for 18,1 årsverk (inklusiv ledelse) med
årlige lønnskostnader på 14 mill. I tillegg kommer andre driftsutgifter.
Av to beskrevne driftsmodeller, anbefales vertskommunemodellen.
Konklusjon:
Det er i dag et udekket behov i flere av kommunene i Østre Agder for heldøgns botilbud til
målgruppen, men det anbefales ytterligere kartlegging og utredning av ulike problemstillinger
gjennom et hovedprosjekt. Kommunene har i variabel grad deltatt i kartleggingen, og det er
for stor usikkerhet i forhold til validitet av tallmaterialet fra forprosjektet. Målgruppens
kompleksitet tilsier en grundigere kartlegging og utredning hvor også spesialisthelsetjenesten deltar, hvor en spleiseslagsmodell bør inngå i utredningen.
Forprosjektgruppa anbefaler at utredningen sees i sammenheng med annet planarbeid som
pågår mellom kommunene og helseforetaket.
Andre kommuners erfaring fra lignende utredninger og prosjekter følger som vedlegg.
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2. FORPROSJEKTET - BAKGRUNN OG MANDAT
2.1 Bakgrunn
Mange av kommunene i Østre Agder opplever utfordringer med å gi innbyggere med varige
og sammensatte lidelser/utagerende atferd et adekvat kommunalt tilbud. Målet med dette
forprosjektet har vært å utrede forutsetningene for, og om det er grunnlag for å etablere et
interkommunalt tjenestetilbud som kan dekke behovet i flere kommuner. Målsettingen er å
kunne etablere et robust tjenestetilbud med tjenester på et godt faglig nivå som også kan være
et senter for kompetanse for de deltakende kommuner. Et grunnleggende premiss for
satsningen er å ivareta de lovmessige kravene kommunene har overfor denne målgruppen.
Under utviklingen av tilbudet skal etiske sider ved de tjenester man yter ha stor vekt.
Sikkerheten til de ansatte skal ha høy prioritet.
Ambisjonen overfor brukerne av tilbudet må være at tilbudet over tid skal bidra til at de som
innbyggere i våre kommuner skal tilbys bedre oppfølging og økt livskvalitet.

2.2 Mandat
•
•
•
•
•
•
•

3

Beskrive tjenestemottagere (målgruppe) som utfordrer kommunene særskilt.
Beskrive hvilke tiltak kommunene har i dag, herunder kjøp av tjenester og i egen regi.
Avklare dagens behov, og om mulig å framskrive forventet utvikling i behovet for
tjenester.
Kartlegge kompetansen i kommunene i forhold til definert målgruppe.
Vurdere om interkommunalt tilbud kan gis desentralisert ute i den enkelte
deltakerkommune.
Aktuelt nivå for et felles tjenestetilbud med ett eller flere lokaliseringssteder, og
vurderer mulige lokaliseringer.
Anbefale en finansieringsløsning som gir tjenestetilbudet driftsgrunnlag over tid, og
kommunene forutsigbare utgifter.

PROSJEKTORGANISERING

Styringsgruppa for prosjektet består av:
Helse – og omsorgslederforum i Østre Agder

Leder forprosjektet:
o Tina Fabricius
Forprosjektgruppe:
o Tina Fabricius, Prosjektleder (og enhetsleder for
sosialtjenesten i Grimstad kommune)
o Lillian Andersen, prosjektmedarbeider (og
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FORPROSJEKTETS OMFANG
4.1 Beskrivelse av prosjektets omfang

Dette er et forprosjekt som har kartlagt målgruppen for tiltaket i de deltakende kommuner,
herunder belyst omfanget av kommunens eksisterende tilbud, som omfatter både tilbud i egen
regi og kjøp av tjenester eksternt. I den grad det er erfaringsgrunnlag har forprosjektet vurdert
hvordan behovene kan komme til å endre seg over tid. Videre er det beskrevet hvilke
ressurser som brukes og hvilken kompetanse som er tilgjengelig i kommunene.
Det er også vurdert om et ambulant tilbud til målgruppen kan benyttes som alternativ til en
felles lokalisering av tilbudet. Videre har forprosjektet foreslått noen anbefalte kriterier for
lokalisering av tilbud som skal betjene hele eller deler av Østre Agder.
Forprosjektet har også gitt anbefalinger for hvordan et felles tilbud bør bygges opp, og
beskrevet en mulig finansieringsmodell som kan legges til grunn for driften.
Prosjektperioden har vært på tre måneder, fra 01.02.16 til 30.04.16.

4.2 Avgrensninger
Forprosjektet har ikke vurdert aktuelle tomter eller geografisk plassering av et mulig framtidig
tilbud. Dette ble avklart med styringsgruppen før oppstart.
Det ble klart i utredningsarbeidet at det innenfor gitte rammebetingelser ble for komplekst og
omfattende til at prosjektgruppen kan komme med eksakte og klare konklusjoner, og av den
grunn har vi definert arbeidet som et forprosjekt.

4.3 Definisjoner
Bofellesskap: Beboerne har egne boenheter – leiligheter – som tilfredsstiller kravene
til en separat bolig, det vil si at den har minimum et rom og vanligvis eget kjøkken
og bad. Men beboere kan også dele kjøkken og bad. Et bofellesskap vil som oftest
ha noen fellesarealer, som er til beboernes disposisjon i bofellesskapet med
tilknyttet tjenesteyting. Hver beboer har egne leiekontrakter eller de kan eie sin egen boenhet.
Samlokaliserte boliger: Flere separate boenheter som ligger samlet. Boligene kan
være samlet i en oppgang i en blokk, det kan være leiligheter i én bygning, og det
kan være rekkehus eller småhus som for eksempel er samlet rundt et tun. Samlokaliserte
boliger kan også ha fellesarealer, for eksempel en leilighet eller rom for personale
med eller uten tilgang for beboerne. Også her har beboerne egne leiekontrakter eller
de eier boligene sine i en eller annen form.
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5 KARTLEGGINGEN FRA KOMMUNENE I ØSTRE AGDER
5.1 Metode for kartlegging
Prosjektgruppen laget et kartleggingsskjema med utgangspunkt i mandatet.
Kartleggingsskjema ble sendt ut til alle kommunene ved kontaktperson, den 8. februar 2016
med svarfrist 21. februar. Fire kommuner svarte innenfor fristen. Den siste kartleggingen
mottok vi den 13. april. Den 26. februar ble det sendt ut e-post til alle kontaktpersonene om de
ønsket et møte for å utdype kartleggingen. Det var kun Tvedestrand, Grimstad og Arendal
som ønsket dette, og møter ble avholdt med aktuelle fagpersoner.

5.2 Beskrivelse av hvilke brukere som utfordrer kommunen
særskilt
Brukere som stiller nye krav til kommunens tjenesteapparat og utfordrer kommunen særskilt
har følgende utfordringer:
 Dobbeltdiagnosepsykiatri/psykisk utviklingshemning,
 Trippel- eller dualdiagnose rus/psykiatri/- psykiske utviklingshemning ofte kombinert
med reduserte somatisk helsetilstand, voldsproblemer/historikk og kognitiv svikt
Gruppen er ikke endogen og har svært ulike uttrykk, funksjonsnivå og hjelpebehov.

5.3 Tiltak kommunene har i dag, herunder kjøp av tjenester og i
egen regi
De fleste kommuner har botilbud til brukere med rus og psykisk lidelse, men flere oppgir at
tilbudet ikke er optimalt for målgruppen. To kommuner oppgir at de kjøper private tjenester
til brukere i målgruppen. Arendal og Vegårshei kjøper 1 plass hver fra Aleris. Grimstad og
Risør oppgir at det tidligere har forekommet kjøp av private tjenester til brukere i målgruppen.

5.4 Antall tjenestemottakere i målgruppen i kommunene
Det rapporteres fra kommunene at de totalt har 47 brukere som utfordrer kommunene. De
fleste håndteres nå av eksisterende tjenestetilbud i kommunens egen regi.
Når det gjelder brukere som utfordrer kommunens tjenestetilbud særskilt er det totalt ti
brukere i målgruppen i Østre Agder. Av disse er det fire brukere i Grimstad og tre i Arendal,
en i Froland og to i Vegårshei. De øvrige kommuner melder inn at de ikke har brukere i
målgruppen, som er aktuelle for et interkommunalt samarbeid nå.
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Ved kartleggingen fremkommer det at brukerne har ulike utfordringer. Dette kan
kategoriseres slik:
Antall brukere
4
4
2

Helseutfordringer
Rusproblemer og psykisk lidelse med utagering (flere av disse sliter med
psykoser)
Lavere evnenivå, rusproblemer og psykisk lidelse med utagering
Alvorlig psykisk lidelse. Det er ikke rusproblemer

Kommentarer til tabellen:
En kommune har meldt inn to brukere med alvorlig psykisk lidelse uten rusproblemer, se siste
kolonne. Disse er ikke innenfor dette prosjektets målgruppe, men oppleves som er stor
utfordring for denne kommunen. Det kan være flere innenfor denne målgruppen i de ulike
kommunene, men det er ikke kartlagt i dette prosjektet. Det ligger utenfor mandatet.

5.5 Kommunenes vurdering av fremtidig behov innen denne
målgruppen
Kommunene i Østre Agder sitt grunnlag for å beregne behovet er basert på en kombinasjon av
antall personer hjelpeapparatet konkret vet om nå, og personer som de tror vil få behov for et
slikt tilbud. Disse tallene gir uttrykk for utfordringen nå. Det er vanskelig for kommunene å
vite hvilke utfordringer som kan komme om et år. Helsesituasjonen til kjente brukere kan
endre seg drastisk på kort tid, og nye brukere kan flytte til kommunen.
Ingen av kommunene har estimert et konkret anslag på fremtidig utvikling av antall brukere
innen målgruppen.

5.6 Kommunenes vurdering av om et interkommunalt tilbud kan
dekke behovet for tjenester til målgruppen
5.6.1 Behov for bolig med heldøgnsbemanning
For de kommunene som har spilt inn behov for bistand med tjenestetilbudet til brukere i
målgruppen, er det unisont et behov for bolig med heldøgnsbemanning.
Av de kommunene som ikke har behov for interkommunale tjenester pr i dag, svarer 4 av
kommunene at det er heldøgsbemannet bolig de vil ha behov for. De to siste kommunene har
ikke svart på hva som kan være behovet i fremtiden. En kommune opplyser at dersom det
kommer ut sikringsdømte i målgruppen fra SSHF kombinert med kognitiv svikt, kan det være
aktuelt med helgdøgnsbemannet bolig i fremtiden.
5.6.2 Behov for et ambulerende team
Samtlige kommuner melder at et ambulerende kommunalt team ikke vil løse utfordringene
med denne målgruppen. Sykehuset har kartlagt behovet for et FACT-team, noe som flere
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kommuner mener vil være til god hjelp, men som ikke erstatter behovet for et egnet botilbud
med heldøgnsbemanning.
FACT – teamene (Flexible Assertive Community Treatment) yter langvarig oppfølging til
mennesker med alvorlige psykiske lidelser i deres lokalsamfunn. De er rettet mot mennesker
som i tillegg til sine alvorlige psykiske plager ofte har begrenset sosial fungering, ustabil bosituasjon, problemer med å få arbeid, økonomiske vansker og andre faktorer som gir lav
livskvalitet. De kan også ha vansker med å finne tilhørighet i nærmiljøet.
Det er ikke besluttet om sykehuset vil starte opp med FACT-team, men ut fra kartleggingen er
det uansett ikke et ambulerende team som vil løse utfordringen med denne målgruppen alene.
Kommunene vil imidlertid være avhengig av et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten for
målgruppen. Et FACT-team vil kunne organiseres/ være en del av dette, både med tanke på å
styrke leddene i behandlingskjeden i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og eventuelt
interkommunalt døgnbemannet botilbud, samt sikre samhandling og spesialisthelsetjenesten
sitt ansvar overfor brukere som er underlagt lov om tvungen psykisk helsevern.

5.7 Kompetanse i kommunene når det gjelder definert målgruppe
De kommunene som har brukere i målgruppen oppgir å ha ansatte med relevant utdanning.
Det er sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut, og helsefagarbeidere. Flere av
disse har også videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus, og boligsosialt arbeid. Et par
kommuner har også erfaringskonsulenter (ansatte med egenerfaring).
En kommune oppgir at de ikke har noen ansatte med kompetanse innen målgruppen grunnet
fraværende behov.

6 NASJONAL FREMSKRIVING AV BRUKERE INNEN
MÅLGRUPPEN
6.1 Beregningsgrunnlaget for framtidig behov
Behovene for boliger og tjenester er avhengig av flere forutsetninger. Vurdering av behovene
er avhengig av kommunens innsats tidligere; hvor store bolig- og tjenesteressurser kommunen
disponerer og hvordan ressursene brukes. Framtidig behov påvirkes videre av hvem en
definerer som målgruppe og hvem, innenfor målgruppen som prioriteres. Omfanget av
målgruppen bestemmes også av hvor raskt psykisk syke skrives ut av institusjon og overføres
til kommunene og mer generelt, forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen.
Et generelt problem knyttet til kartlegging av nå-situasjonen som basis for å beregne
og tallfeste et behov for framtiden, er ofte at metodene ikke tar høyde for nye og ukjente
behov på kartleggingstidspunktet. Det er ikke gjort noen forskningsbaserte beregninger av den
forventede utviklingen av alvorlig psykisk sykdom i befolkningen og
konsekvenser for kommunenes tilbud (Sintef 2015, se link pkt 3 under vedlegg). Dette
medfører en utforutsigbarhet for kommunene. Målgruppen definert på nasjonalt nivå anslår at
rundt 1 % av den voksne befolkningen i en kommune har en alvorlig psykisk lidelse som
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medfører bistand. Dette blir også brukt som underlag for andre utredninger, blant annet for å
beregne boligbehov. (Norges byggforskningsinstitutt 2006).
En annen utfordring er om vi skal vurdere at en person har et boligbehov når tjenesteyterne og
spesialisthelsetjenesten vurderer at vedkommende bør ha et annet boligtilbud, eller om det
skal det beregnes fra det tidspunktet brukeren søker om bolig. Det kan ofte oppstå diskrepans
mellom hva bruker selv ønsker, og det hjelpeapparatet mener brukerne kunne hatt behov for.

6.2 Nye krav til kommunene
Samhandlingsreformen og nasjonale planer vil legge føringer for kommunene som pålegges et
større ansvar for brukere innen målgruppen. Spesialisthelsetjenesten har en sterk oppbygging
av kapasitet i poliklinisk behandling, og arbeider for en viss reduksjon av døgntilbudet med
omlegging til poliklinisk og ambulant virksomhet. Dette stiller nye og andre krav til
kommunene. Oppgaveforskyvning og utviklingen i spesialisthelsetjenesten har påvirkning på
de kommunale tjenestene. Noen av dem som skrives ut fra institusjon har flere komplekse
problemstillinger med tyngre og sammensatte diagnoser enn tidligere.
Det er foreslått en del endringer. Det ble i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet
2016 varslet at det vil bli lovfestet at kommunene skal opprette øyeblikkelig hjelp døgnplasser - for brukere med psykiske lidelse og betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter
allerede fra 2017. I forbindelse med forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016 (fremlagt
11.mai) ble det meddelt at dette er utsatt til tidligst 2018.
Dette blir en ny utfordring for kommunen selv om målgruppen i denne utredningen, er
tallmessig en marginal andel av dette. Det oppleves imidlertid at oppgaveforskyvningen fra
spesialisthelsetjenesten ut til kommunene allerede er påbegynt. Pasienter som for et år siden
var vurdert å skulle være i spesialisthelsetjenesten/2.linjetjenesten i lang tid framover, blir nå
meldt utskrivningsklare og har et sammensatt hjelpebehov. Flere blir da søkt inn til
kortidsplasser i kommunale institusjoner eller til døgnbemannede boliger.
Oppgaveforskyvning og utvikling i spesialisthelsetjenesten har påvirkning på de kommunale
tjenestene. Noen av dem som skrives ut fra institusjon har flere komplekse problemstillinger
med tyngre og sammensatte diagnoser enn tidligere. Prosjektgruppen erfarer at en stor andel
av brukere i målgruppen er underlagt tvunget psykisk helsevern, hjemlet i lov om psykisk
helsevern. Dette kan være tvang i form av tvungen medikasjon eller tvungen behandling. Det
vil derfor være nødvendig med et godt og nært samarbeid mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten.

7 FORPROSJEKTETS VURDERING AV MÅLGRUPPEN OG FELLES
BOTILBUD
Det er viktig at brukere passer sammen når det skal etableres et felles botilbud. Selv om det er
åtte brukere i samme målgruppe, så betyr ikke det at alle de åtte kan bo sammen. Brukere med
samme helseutfordringer kan ha ulike personlige utfordringer som gjør at de ikke kan bo
sammen. Det er ingen heterogen gruppe, og for eksempel vil brukerne som har et lavere
evnenivå stort sett klare seg dårlig i et bofellesskap sammen med brukere med et høyere
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evnenivå samt rusproblemer/psykisk lidelse. De blir fort utnyttet på ulike måter, og har derfor
behov for skjerming fra rusmiljøet. Mange har behov for omfattende hjelp, men tåler dårlig å
bo i en for tett interaksjon med andre. Samtidig er de ofte hjelpesøkende og krever mye
ressurser fra kommunene. Noen brukere i målgruppen er mer avhengig av system enn
relasjon. I disse tilfellene er det viktig med individuelle tilpasninger og nedtoning av
personlige relasjoner av hensyn til brukeren, ansatte og andre. For de to brukerne som ikke
har rusutfordringer vil det være et sjansespill å sette dem sammen med andre beboere som
ruser seg. Det vil være vil en overhengende fare for at disse også starter med rusmidler. Hvis
det skjer har disse to brukerne fått enda en stor helseutfordring.
Noen kommuner har erfaring med døgnbaserte (samlokaliserte) bofellesskap. Deres erfaringer
er det viktig å lytte til. Ulikt lovverk mellom kommune og spesialisthelsetjenesten kan være
utfordrende i samhandlingen, og har betydning for etablering av bofellesskap. Betydningen av
beboersammensetning, gode rammevilkår og utstrakt og god samhandling med
spesialisthelsetjenesten fremholdes som svært viktige og vesentlige faktorer for å lykkes.
Avklarte ansvarsforhold, forståelse for hverandres lovverk og god samhandling mellom
kommunene og andrelinjetjenesten blir derfor svært viktig premisser og forutsetninger for å
lykkes med å gi kommunale tjenestene overfor målgruppen.

8 AKTUELT NIVÅ FOR ET FELLES TJENESTETILBUD
Kompleksiteten i brukergruppen gjør at det kreves omfattende ressurser for å kunne gi et
egnet tilbud. Kommunene melder om behov for bolig med heldøgnsbemanning. Grunnet
alvorlighetsgraden og komorbiditet innen målgruppen vil det være nødvendig med fem
ansatte på jobb dag og fire på kveld samt to ansatte på natt. Denne gruppen av ansatte vil
ivareta og tilrettelegge for beboernes individuelle behov for tjenester ved å fremme mestring,
boevne og livskvalitet for den enkelte. Dette kan for eksempel være i form av miljøarbeid og
oppfølging hvor en tilrettelegger for å:
 få dekket grunnleggende behov som hygiene, opprettholde god døgnrytme, kosthold,
innkjøp m.v.
 tilpasse og forsterke ADL- ferdigheter for å bedre/vedlikeholde funksjoner
(selvhjelpsferdigheter)
 tilrettelegge for å ivareta trygghet, sosial aktiviteter/relasjoner, samt aktiv og
meningsfull fritid
 skape struktur og gi forutsigbare rammer
 motivasjonssamtaler/støttesamtaler, relasjonsbygging
 skape struktur, forutsigbare rammer og trygghet ved å benytte en induktiv tilnærming
 medisinadministrering og observasjon/oppfølging i fht psykisk og somatisk
helsetilstand
 enkel økonomiveiledning
 samhandling og koordinering mellom ulike forvaltningsnivå
Brukere i målgruppen har generelt høyere fysisk helsesvikt enn den øvrige befolkningen.
Dette setter også kompetansekrav til de ansatte og hvor brukerne trenger individuelt tilpasset
oppfølging også med tanke på somatiske helseutfordringer. Dårlig økonomidisponering kan
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for eksempel medføre uregelmessigheter i forhold til inntak av mat og medisiner, noe som
medfører konsekvenser for brukeren.
Heldøgnsbemanning vil gi beboerne trygge rammer og tilgang til personal. Personalet skal
ikke utføre behandling.
Prosjektgruppen har sett til andre lignende prosjekter i landet når det gjelder vurderingen av
bemanningsfaktor og oppbygging av samlokalisering av botilbud. Vi har blant annet vært i
kontakt med Bergen og Drammen kommune i tillegg til avdelingsleder Tor Olav Sørensen
ved Eydehavn Bofellesskap i Arendal, som har brukere i samme målgruppe. Alle fremhever at
bemanningsfaktoren er svært viktig. De fremholder behov for 5+4+2 som en optimal
bemanning. Dette bør være nok bemanning også for ni beboere. Eydehavn bofellesskap i
Arendal har fire ansatte på dag, fire på kveld og to på natt til seks brukere. Bemanningen er
noe redusert i helgene (3+3+2) selv om dette ikke er ønskelig.
Personalet i boligen må ha god kompetanse innen rus og psykisk helse. De ansatte må både ha
faglig kompetanse, erfaring og interesse for målgruppen. Det vil være behov for tverrfaglig
kompetanse representert som sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Sosionomer og
ergoterapeuter er også aktuelle faggrupper, og personlig egenhet er av stor betydning.
Tverrfaglig sammensetning av personalet med ulik livserfaring, personlighet, kjønn og alder
er fordelaktig. Brukerkompetanse kan være en tilleggskompetanse. Målgruppen krever høyt
kvalifisert personell og alle ansatte må ha videreutdanninger innen psykisk helse og rus.
Sikkerhet for de ansatte er også meget viktig. Alle ansatte må derfor få opplæring innen
sikkerhet for håndtering av brukergruppen.

8.1 Vurdering av behovet for et eller flere lokaliseringssteder
Det er gjennom kartleggingen meldt inn behov for bolig til åtte brukere. Dette kan i
utgangspunktet løses ved å bygge en bolig med plass til alle sammen. Det er imidlertid
usikkert om alle brukerne i brukergruppen bør bo så tett sammen (jfr. pkt. 7). Dette er noe
som må utredes videre. Det bør bl.a vurderes om det vil være nødvendig å bygge en bolig for
brukere med lavere evnenivå, og en for brukere med normalt evnenivå. Dersom man kommer
til at det bør bygges to boliger, er det viktig at disse to boligene ligger på to forskjellige
lokaliseringssteder. Begrunnelsen for det vil være den samme som for at det må bygges to
boliger. Det vil si at brukerne må skjermes for hverandre.
Forprosjektet har ikke grundig nok dokumentasjon om brukerne til å kunne konkludere på
behovet for ett eller flere lokaliseringssteder. Det kreves tett samarbeid med faggruppene i de
aktuelle kommunene for å vurdere om det er hensiktsmessig med ett eller flere
lokaliseringssteder. Dette har det ikke vært rom for i forprosjektet.
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9 FORPROSJEKTETS ANBEFALING AV TYPE BOLIG
Noen av kommunene sier at de har eller vil få en del svært ressurskrevende brukere.
Noen kommer fra institusjon eller er kjent i kommunen fra tidligere, men har behov for et mer
omfattende tilbud. Disse trenger mye oppfølging og vil ha behov for et spesialtilpasset
boligtilbud, som også krever spesielle løsninger.
Organiseringen av boligene og tjenestene kan ha en todelt begrunnelse. Tildeling av bolig i
for eksempel et bofellesskap, kan på den ene siden ha en terapeutisk eller velferdsmessig
begrunnelse (brukernes behov) og på den annen side er kommunens behov for å organisere
tilbudet rasjonelt, praktisk og effektivt. Høye kostnader ved enkelbrukere kan tydeliggjøre
behovet for å velge bolig- og tjenesteløsning ut fra ressurshensyn.
Disse to behovene trenger ikke å være motsatser, men de kan bli det. Særlig dersom
ressursene er utilstrekkelige, kan brukerens behov bli underordnet i valg av løsninger både
med hensyn til organisering og innhold. Mange brukere har behov for mye tjenester. Da er det
praktisk og ressursbesparende å ha brukerne i nærheten av hverandre. Rasjonell og effektiv
bruk av tjenesteressursene kan imidlertid komme brukerne til gode.
Kommunene har enkeltbrukere som har svært spesielle krav til tilrettelegging av bolig, for
eksempel krav til omgivelser og miljø boligen kan eller bør ligge i, og de trenger mye
tjenester rundt seg hele døgnet. I de små kommunene utgjør de aller sykeste en liten gruppe
slik at det vil være økonomisk svært utfordrende å bygge opp et omfattende døgntilbud til få
personer for i den enkelte kommune. Kommunen er for liten til å klare å etablere og drifte et
slikt tilbud selv. Et interkommunalt botilbud kan være et godt alternativ.
FPG anbefaler, som en del av et hovedprosjekt, å vurdere nærmere om det bør etableres et
heldøgns interkommunalt botilbud.

10 FORPROSJEKTETS BESKRIVELSE AV ULIKE
DRIFTSMODELLER
10.1

Omfang og organisering

Kommunene i Østre Agder har spilt inn behov for plass til ti brukere i en interkommunal
heldøgnsbemannet bolig. To av disse brukerne er ikke i målgruppen. Det er dermed estimert
behov for åtte leiligheter i en slik bolig. Det er videre usikkert om flere av kommunene vil få
behov for plass til en bruker i boligen. Det bør derfor, som en del av et hovedprosjekt,
vurderes nærmere om det skal bygges en bolig med åtte + en leilighet (den siste bør være
ubebodd for å dekke et fremtidig behov). Denne siste leiligheten kan også benyttes som en
akuttbolig eller kartleggingsbolig for brukere, som trenger et forsterket tilbud i perioder, inntil
fast beboer er på plass.
Det vil være behov for å bygge en bolig på ca 700 m2. Denne boligen vil inneholde ni
leiligheter på ca 35 m2, fellesrom på ca 130 m2, personalrom på ca 80 m2 + tekniske rom og
boder. Det å bygge en forsterket bolig vil komme på kr 28.000 – kr 29.000,- pr m2. Dette er
inklusiv utvendige arbeider som p-plasser, hage, terrasser etc. En totalsum for hele boligen vil
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da ligge på ca 20 millioner. Pris til tomt er ikke lagt inn i dette regnestykket. Kommunene har
mulighet til å søke om inntil 40 % tilskudd fra Husbanken til en slik bolig. Alle beboerne må
også betale husleie.
Prosjektgruppen foreslår en bemanning på 5-4-2 i ukedagene, og 4-4-2 i helgene. Dette tilsier
17,1 årsverk i turnus, samt 1 årsverk for leder = 18,1 årsverk. Dette er det samme som ble
foreslått i Bolighelseprosjektet (se vedlegg 2). Dette vil koste ca 14 millioner på årsbasis.
Andre driftsutgifter er ikke tatt med i dette regnestykket.
Erfaringsmessig vil det være en del vedlikeholdskostnader på et bygg til denne
brukergruppen. Nivået på kostnader til reparasjon og vedlikehold vil bero på hvor tett
oppfølging det er i leilighetene.
Det er behov for en egen finansieringsmodell for investeringskostnaden ved bygging av
boligen og en egen modell for driftskostnadene.

10.2

Alternative driftsmodeller

Alternativ 1 - vertskommunemodell
Vertskommunen tar hele finansieringskostnaden til denne boligen. Fordelen med det er at
eierforholdet til boligen er avklart dersom det senere viser seg at Østre Agder ikke ønsker å
fortsette med dette tilbudet. Ulempen er at det er en stor investeringskostnad. Denne ulempen
kan imidlertid avhjelpes ved at løpende lånekostnader tas inn i beregningen av
driftskostnadene. Ved en slik løsning må det sikres at vertskommunen får dekket sine løpende
lånekostnader uansett belegg på leilighetene i boligen.
Alternativ 2 - sameiemodell
Alle kommunene dekker sin andel av investeringskostnadene på grunnlag av folketallet i
kommunen. På denne måten fordeles investeringskostnadene. Ulempen er at eierforholdet til
boligen er meget fragmentert. Det må da opprettes en type sameie hvor det kan oppstå flere
juridiske utfordringer, samt forlenget saksbehandlingstid, når noe skal endres i boligen.
Forprosjektet anbefaler alternativ 1 fordi det anses som en stor fordel at eierforholdet til
boligen, er knyttet til en kommune. Det er da naturlig at det er vertskommunen som har dette
ansvaret.

10.3

Driftsutgifter for tilbudet

Alternativ 1 - vertskommunemodell
Vertskommunen står ansvarlig for alle driftskostnader samt lønnskostnader knyttet til boligen.
Fordelen er at utgiftssiden er håndtert fra en kommune og at regnskapet da vil fremstå som mye mer
oversiktlig og sporbart. Ulempen er at en kommune står med hele det økonomiske ansvaret, men det
forutsetter en. Dette krever en god samarbeidsavtale som beskriver tydelige den økonomiske
fordelingen av kostnadene. Det er også viktig å ha eventuelle oppsigelsesklausuler som reduserer
vertskommunens risiko.
Alle kommunene som vil benytte plass i boligen, må betale en fast kostnad pr leilighet. De
kommunene som ikke har beboere i boligen, må betale en fast sum for å ha opsjon på å leie en plass i

Skrevet ut: 18.08.2016

Forprosjekt: Utredning av felles
tjenestetilbud i Østre Agder for
innbyggere med varige og
sammensatte lidelser
- psykisk helse og rus

Dato:
Side:

30.04.16
14 av 15

boligen (en type abonnementsordning). Det bør, som nevnt, utredes nærmere om ledig bolig benyttes
som akuttbolig inntil fast beboer er på plass. Kostnader for å benytte akuttbolig vil måtte beregnes som
en dagsats. Prisen for en slik plass bør være høyere enn for en fast plass. Begrunnelsen for dette er at
det er krevende for personalet å ivareta pasienten i en slik akuttplass, samt at vedlikeholdsutgiftene
fort øker i en slik leilighet.
Alternativ 2 - sameiemodell
Alle kommunene dekker sin andel av driftskostnadene (unntatt lånekostnader som dekkes etter
eierandel i boligen, jfr alternativ 2 under investeringskostnader). Alle kommunene som har beboere i
boligen må betale en fast kostnad basert på de faktiske driftskostnadene fordelt pr leilighet. Videre vil
en andel av driftskostnadene dekkes ved en kostnad for hver kommune, som har opsjon på en plass i
boligen.
FPG anbefaler alternativ 1
Begrunnelsen for det er at den er bygget på en løsning med vertskommune som gir en mer ryddig
økonomisk og juridisk ordning (alternativ 1 under pkt 9.2).

11 KOSTNADER FOR DEN ENKELTE KOMMUNE FOR Å DEKKE
BEHOVET TIL EN ENKELTBRUKER I MÅLGRUPPEN
Dersom en kommune skal drifte et botilbud med to ansatte i turnus, som kan være aktuelt for
enkeltbrukere, vil dette kreve 7,2 årsverk. Dette vil koste ca 5,5 millioner pr. år. Kostnader til
en leder er ikke tatt med i regnestykket.
Kjøp av private omsorgstilbud til brukere i målgruppen, vil koste minst kr 13.000 pr døgn.
Dette utgjør en pris på minst kr 4,75 millioner pr år.
Dette viser at kostnaden for en enkeltkommune kan bli meget store for å kunne gi forsvarlige
tjenester til en enkelt bruker.

12 VEIEN VIDERE
 En videre utredning må kartlegge nøyere behovene i den enkelte kommune.
 Det er behov for å utrede behovet for type bolig og grad av forsterket tilbud for å
ivareta de aktuelle beboerne. For å kunne utrede dette nærmere er det behov for å vite
hvem brukerne er og hva som er deres konkrete tjenestebehov.
 Nært samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (SSHF) er
avgjørende for å sikre et godt samarbeid om de aktuelle brukerne
 Det må vurderes om noen av kommunene ønsker å påta seg rollen som vertskommune
 Det må vurderes om det er hensiktsmessig med en bolig, eller om det bør være en egen
bolig for de med lavere evnenivå og en for dem med normalt evnenivå.
Konklusjon:
Det er i dag et udekket behov i flere av kommunene i Østre Agder for heldøgns botilbud til
målgruppen. FPG har konkludert med at det er behov for ytterligere kartlegging og utredning
av ulike problemstillinger gjennom et hovedprosjekt. Kommunene har i variabel grad svart
utdypende nok på spørsmålene i kartleggingsskjemaet. Dette medfører usikkerhet i forhold til
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validitet, noe som understøtter behovet for en tydelig forankring og videre kartlegging i
kommunene. Grunnet målgruppens kompleksitet er det nødvendig med en grundigere
kartlegging og utredning hvor også spesialisthelsetjenesten deltar i et forpliktende
utredningssamarbeid.
En såkalt spleiseslagsmodell bør inngå i mandatet ved utredning av et hovedprosjekt.
FPG anbefaler derfor at det videre arbeidet med å utrede heldøgns botilbud for denne
målgruppen, ses i sammenheng med det videre samhandlingsarbeidet mellom kommunene i
Østre Agder og spesialisthelsetjenesten (SSHF). Vi viser i denne forbindelse til kommunenes
deltakelse i utarbeidelse av handlingplaner innenfor arbeidet med Strategiplan 2015 – 2017 i
regi av SSHF, og felles planarbeid på Agder mellom kommunene og SSHF kalt
”Samhandlingsmelding psykisk helse – og rus” Dette prosjektet konstitueres nå på
forsommeren 2016.
Det må avsettes tilstrekkelig med utredningsressurser til et hovedprosjekt, enten ved 100 %
frikjøp av en fagperson fra en av kommunene med kompetanse på prosjektarbeid, alternativt
avsette midler til ekstern konsulentbistand til ledelse og administrasjon.

13 VEDLEGG
1. Kartleggingsskjema som ble sendt ut til kommunene
2.

Rapport Bolighelseprosjektet.pd

3. http://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/rapporter-sintef-ts/rapporta27362.pdf

4. https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helse-og-rus-arsverk-kompetanse-og-innhold-ikommunenes-tjenester
5. https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/politikk-ogadministrasjon/samfunnsutvikling/planer/boligsosial_handlingsplan2011_15.pdf
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Videreføring av prosjektet ”Gode Pasientforløp”



et samhandlingsprosjekt for å utvikle gode pasientforløp mellom sykehuset og
kommunene i Østre Agder
et kompetanseprogram for å sikre bedre behandling i pasientens hjem

Forslag til vedtak:
”Styret i Østre Agder viderefører prosjektet ”Gode pasientforløp” ut 2017.
Grimstad kommune er vertskommune for prosjektet.
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er ansvarlig for
koordinering, og faglig utvikling i prosjektet. Prosjektleder rapporterer
til egen prosjektgruppe for prosjektet.
Helse – og omsorgslederforum (HLF) er styringsgruppe for prosjektet.
Prosjektet har en årlig ramme på ett årsverk med tilhørende utgifter til reise, møte og
informasjonsspredning. Anslått kostnad for 2017 om lag kr. 950.000 som dekkes gjennom
bruk av midler på KØH-fondet.
Bakgrunn
Alle kommunene i Østre Agder har siden 2014 deltatt i det nasjonale læringsnettverket
”Helhetlig, trygge og koordinerte pasientforløp”. Dette er av praktiske grunner forkortet til
”Gode pasientforløp”. Styret i Østre Agder vedtok at Østre Agder skulle delta i
læringsnettverket i 2014 (sak 49/2014), og det ble bevilget midler til en prosjektmedarbeider i
100 % stilling for 2. halvår 2014, 2015 og 2016.
Videreføringen av prosjektet er en nødvendig forutsetning for den felles TILT (tidlig
identifisering av livstruende tilstander) som styret vedtok å bidra med midler til i styremøtet i
april.
KS er eier av satsingen som er en oppfølging av kvalitetsavtalen mellom Helse- og
omsorgsdepartementet og KS. Prosjektet administreres derfor av KS, med Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenester som faglig ansvarlig.
Læringsnettverkene har som målsetting å støtte kommunene og helseforetakene i å utvikle
gode pasientforløp. Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke bygger
på en sterkere satsing på helsefremmende arbeid. Brukerens egen deltakelse i
tjenesteutformingen er avgjørende.
Tre tiltak står sentralt i læringsnettverkets utviklingsarbeid:


Et gjennomført brukerfokus som trekker inn pasienten i hele forløpet, og flytter
oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»



Utvikle pasientforløp etter inspirasjon fra modellen «Helhetlige pasientforløp i
hjemmet» (Trondheimsmodellen)



Tett oppfølging fra tjenesteyterne (sykehus, fastlege og kommunene) ved bl.a
systematisk bruk av sjekklister og målinger.

Kort om prosjektet og status
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester har kunnskapsbasert praksis som fundament for
å faglige avgjørelser. Kunnskapsbasert praksis er basert på systematisk innhentet
forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt
situasjon.
Kunnskapsbasert praksis har sitt utspring fra «Evidence based medicine», og understreker at
praksis må baseres på flere kilder enn kun forskningsbasert kunnskap.
Kommunene får gjennom deltakelse på regionale nettverkssamlinger også tilgang på
oppsummert forskning, som er en systematisk gjennomgang av eksisterende forskning, og
som gir en samlet oversikt, genererer ny innsikt og identifiserer kunnskapshull.
Prosjektet er organisert med en felles prosjektleder ansatt ved Utviklingssenteret i Aust –
Agder, som koordinerer arbeidet i Østre Agder læringsnettverk og deltar aktivt som
veiledningsressurs i den enkeltes kommunes forbedringsteam.
Østre Agder har også valgt å kople sammen arbeidet med prosjektene ”Kommunal
øyeblikkelig hjelp – sengetilbudet, ”Ambulant ø – hjelp”, ”KØH Telemedisin og ”Gode
pasientforløp” i en nettverksorganisering, slik at flere utviklingstiltak i kommunesamarbeidet
koordineres og sees i en sammenheng.
Nevnte ”Forbedringsteam” som er etablert i hver av de åtte kommunene ivaretar prosjektets
mål om pasientrettet oppfølging i hver enkelt kommune.
Det er helt sentralt mål i prosjektet at det skal tilføres kompetanse og andre ressurser til
ansatte i kommunenes hjemmetjeneste for å sikre en mer proaktiv oppfølging av
pasientbehandlingen. Med proaktiv behandling menes å gi nødvendig behandling tidligst
mulig i pasientforløpet, raskere involvering av pasientens fastlege og ambulerende ø –
hjelpsteam (ved behov), framfor mer avventende og reaktiv behandling senere i forløpet.
En reaktivt (avventende) behandlingsforløp medfører oftere stor ressursmobilisering av både
legevakt, AMK (ambulanse) og innleggelse på sykehus.
Forsterket samhandling med Sørlandet sykehus HF (SSHF)
SSHF har siden 2014 hatt observatørstatus i prosjektet, men har besluttet fra høsten 2016 å gå
over til aktiv deltakelse i prosjektet for en to års periode fra høsten 2016.
SSHF mener prosjektet er i tråd med foretakets eget Strategiplanarbeid 2015 – 2017, og at det
kan bidra til bedre samhandling mellom sykehusene i foretaket og kommunene.

Utviklingsarbeidet i prosjektet mellom kommunene og sykehuset i prosjektet vil ha følgende
fokus:





Sterk lederforankring
Etablering av tverrfaglige forbedringsteam
Forsøk med et oppfølgingsteam for pasienter med behov for kompleks behandling
Etablering av følgeforskning

Gode pasientforløp vil fra høsten 2016 og være gjenstand for forskning. UiA og Senter for
omsorgsforskning –Sør har ansatt to pHd- stipendiater som skal bidra med forskning i forhold
til prosjektet og bruk av sjekklister i Gode pasientforløp. Grimstad kommune søkte
Fylkesmannen om kompetanse- og innovasjonstilskudd til dette arbeidet og
videreføring/implementering i alle Agder-kommunene. Der mottok en kr. 300 000,- som et
bidrag til videreføring av forskningsinnsatsen i 2017.

