Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Arendal 26.sept 2016

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 16.september 2016 i
lokalene til Abelsenteret på Brokelandsheia.
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli
kommune, ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, ordfører Kjetil Glimsdal,
Grimstad kommune, opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal kommune, ordfører Jan
Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune,
ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet fram til behandlingen av sak 59/16 da han måtte
forlate møtet. Deretter ledet nestleder Kirsten Helen Myren møtet.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde meldt forfall og hans stedfortreder hadde ikke
anledning til å møte.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Bjørn Kristian
Pedersen, Grimstad, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og
Torill Neset, Gjerstad.
Harald Danielsen, Arendal, hadde forfall og for han møtte kommunalsjef Geir Skjæveland.
Willy Hægeland, Froland, hadde forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og prosjektleder Bård Vestøl Birkedal.
Under drøftingen av sak 57/16 deltok følgende næringsrådgivere Tonje Berger Ausland Gjerstad, Kamilla Solheim - Risør, Kåre Andersen – Arendal, Tarjei Retterholt – Åmli,
Bodil Slettebø– Grimstad kommune, Liv Strand – Vegårshei kommune, Ole Tom Tjuslia –
Froland kommune, Anne Torunn Hvideberg – Tvedestrand kommune og Torleiv Momrak –
Aust-Agder fylkeskommune
Sak 55/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.2016
Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 56/16

Status kommunereform
Hvert styremedlem oppsummerte sine erfaringer med prosessen i egen
kommune.

Sak 57/16

Oppfølging av Strategisk næringsplan for Agder
Saken var lagt opp som et næringsseminar der Knut Vareide ved
Telemarksforskning redegjorde for en oppdatert Samfunnsanalyse for Østre
Agder som blant annet viste at Østre Agder har hatt under forventet vekst i
arbeidsplasser alle år siden 2007. Videre ga han noen anbefalinger i forhold
til hvordan Østre Agder kan bli en mer attraktiv region for næringsliv og
bosetning. Hovedpoenget til Vareide er at vi må endre måten vi jobber på
dersom vi skal nå høyvekstscenarioet for Østre Agder. Prosjektleder Bård
Vestøl Birkedal fokuserte på alternative strategier for å møte utfordringene og
påpekte at det er behov for at man på et regionalt nivå har et bredt perspektiv
på næringsutviklingsarbeidet. I diskusjonene ble det ellers blant annet påpekt
at vi på et regionalt nivå må ha en sterkere prosjektorganisering av arbeidet,
og at gjennomføringen av regionale prosjekter kan og bør involvere bredt i
kommunene.
Forslag til et prosjekt knyttet til en regional næringsarealstrategi presenteres
på neste møte.
Vedtak:
Styret er innstilt på å påta seg en ledende rolle i Østre Agders
næringsutviklingsarbeid og det vil være et viktig tema i det videre
evalueringsarbeidet. Herunder hvordan vi jobber med store samfunns- og
næringsutviklingsspørsmål på et regionalt nivå, for eksempel knyttet til en
felles innsats til å bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom bedret
infrastruktur.

Sak 58/16

Evaluering av Østre Agder
Vedtak:
Det nedsettes et utvalg bestående av leder Per Kristian Lunden, nestleder
Kirsten Helen Myren, ordfører Kjetil Glimsdal, rådmann Harald Danielsen,
rådmann Jarle Bjørn Hanken og rådmann Christina Ødegård som får i
oppgave å utarbeide et forslag til mandat for evalueringen av Østre Agder.
Sekretariatet ved Ole Jørgen Etholm og Bård Vestøl Birkedal skal bistå
utvalget.

Sak 59/16

Samfunnsanalyse KVU Grenlandsbanen

Vedtak:
Styret vedtar å engasjere Analyse & Strategi til å forestå to utredninger
1. Analyse av Brokelandsheia stasjon i eksisterende modell som belyser
potensial for regional utvikling.
2. En konkurranseflateanalyse mellom bil, buss og bil/tog. Hensikten med
analysen er å belyse hvordan Brokelandsheia stasjon kan fungere som
omstigningspunkt mellom bil og tog for en stor mengde reisende i AustAgder.
Kostnadsramme for utredningen forutsettes å holdes innenfor en
kostnadsramme på kr.100.000 eks moms. Kostnaden forutsettes dekket fra
sekretariatsfondet.
Forutsetningen er at Analyse &strategi kan levere dette slik at det utgjør et
grunnlag for styrets behandling av høringsuttalelse til KVU for
Grenlandsbanen i styremøtet 21.oktober 2016.
Sak 60/16

Eventuelt
Orientering om status i drøftingen mellom IKT Agder og DDØ.
Sekretariatsleder orienterte styret om status for det pågående
utredningsarbeidet igangsatt av rådmennene for å avklare effekter av
sammenslåing av de to virksomhetene.
Beslutningsprosessen videre følger bestemmelsene for dette i henholdsvis
IKT Agder IKS og gjennom vertskommuneavtalen Vegårshei kommune har
med de fire andre kommunene som hører inn under dette samarbeidet.
Studiebesøk til Jordøya i Åmli
Ordfører i Åmli Reidar Saga inviterte styret til å besøke Jordøya
næringsområde. Det var samstemt ønske om å få dette til.
Vedtak:
Åmli kommune sammen med sekretariatet får ansvar for å planlegge et besøk
til Jorøya med nærliggende industrivirksomheter.
Studiebesøk til Brussel i juni 2017
Med bakgrunn i erfaringer fra besøket formannskapet i Arendal gjorde til
Brussel høsten 2016 ble det anbefalt at en la inn et møte med Agder energis
representant i Brussel Jan Pedersen.
Vedtak:

Sekretariatet får ansvar for å forsøke å legge inn en orientering fra Agder
energis representant i Brussel under studiebesøket til Brussel i juni 2017.

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

Høringsuttalelse KVU Grenlandsbanen
Vedlegg 1: Oppsummering av KVU Grenlandsbanen, høringsutkast. Utarbeidet for styret i Østre
Agder

1. Oppsummering av KVU (høringsversjon)
Jernbaneverket har utarbeidet Konseptvalgutredning (KVU) Grenlandsbanen, og kommet med en
anbefaling for videre planarbeid.
Følgende samfunnsmål gjelder for prosjektet:
«Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Oslo-området kunne
gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi
regional utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked.»
Jernbaneverket har kommet med følgende anbefalinger:
•
•
•
•
•
•
•

Det midtre konseptet (M1) anbefales.
Fjerntogstopp anbefales lagt til Porsgrunn sentrum og Tangen/Kragerø.
Dobbeltspor anbefales for å kunne kjøre mer godstrafikk og utvikle lokaltog og InterCity (IC) i
tillegg til fjerntog. Dette vil gi grunnlag for bedre samfunnsøkonomi.
Mulige reisetider Oslo - Kristiansand vil være 3t 23 min, Kristiansand - Porsgrunn 1t 50 minutter
og Kristiansand-Tønsberg 2 t 32 min.
Anbefalt hastighet 200 km/t.
Investeringsbehov vil være ca. 22 mrd.
Samfunnsøkonomiske beregninger inklusive netto ringvirkninger er positiv (800 mnok.)

Konseptet må tilpasses videre i neste planfase for å finne et optimalt forhold mellom hastighetsprofil
og kostnader for å få best mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

1.2 Bakgrunn for saken
Grenlandsbanen har vært en ide og blitt omtalt og utredet i mange år. Gjennom 1990 tallet ble det
gjennomført en større konsekvensutredning og det ble vedtatt en felles fylkesdelplan i Telemark og
Aust Agder som ble stedfestet av Miljøverndepartementet i 2001.
Jernbaneverket fikk bestilling på en KVU om sammenkobling mellom Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen fra Samferdselsdepartementet i juli 2014. Jernbaneverkets ledelse drøftet prosjektets
samfunnsmål og konseptene høsten 2015. Samferdselsdepartementet fastla samfunnsmålet i brev av
27.4.2016. I 2014 vedtok Stortinget å be Jernbaneverket om at det ble utarbeidet en
konseptvalgutredning for en mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
Jernbaneverket har jobbet med denne utredningen siden bestillingsbrevet ble mottatt av
Samferdselsdepartementet i juli 2014.
Realiseringen av InterCity-utbyggingen med blant annet planlagt dobbeltspor bygget til Porsgrunn
innen 2030, med vesentlig reduksjon av reisetiden mellom Grenland og Oslo, har nå gjort prosjektet
enda mer aktuelt. KVU-arbeidet skal legges til grunn for arbeidet med Nasjonal transportplan 201829. Gjennom denne planprosessen må det avklares hvordan og når prosjektet kan finansieres.

I konseptvalgutredningen har Jernbaneverket jobbet bredt med involvering av interessenter. Behov,
mål og krav er kartlagt, analysert og prioritert. Prosjektmålene er etablert og godkjent av
Samferdselsdepartementet. Det er utviklet en rekke ulike konsepter som igjen er vurdert i forhold til
måloppnåelse. Til sist er det gjort ulike analyser, bl.a. transportanalyser, samfunnsøkonomiske
analyser, konsekvensvurderinger osv., av de ulike konseptene. På bakgrunn av det faglige arbeidet
kommer Jernbaneverket med sin anbefaling om eventuell realisering av Grenlandsbanen.
Konseptvalgutredningen kvalitetssikres eksternt (KS1) for å sikre at utredningen tilfredsstiller kravene
til store statlige investeringsprosjekter og blir deretter et faglig grunnlag for den videre politiske
behandlingen av prosjektet.

1.3 Forslag til løsning og konsekvenser
Nedenstående beskrivelser og vurderinger er hentet fra KVU dokumentet:
Alternative løsninger med konsekvenser
Mulighetsrommet begrenses av at utredningen skal handle om en sammenkobling mellom
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Det er også vurdert et konsept som belyser hvordan utvikling av
E18 kan ta transportbehovet (buss/bil/godstrafikk).
Utredningen har med flere hovedkonsepter, hvorav noen med undervarianter, til fulle
samfunnsøkonomiske analyser.
Viktige forskjeller er:
1. Skal bane (eller vei) takle fremtidens transportbehov på strekningen?
2. Ønsker en å bygge noe som er kapasitetssterkt og med høy hastighet utover det absolutte
minimum?
3. Skal toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger ha stopp i en, ingen eller to Grenlandsbyer
(Porsgrunn, Skien)
4. Skal toget mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger betjene et mellommarked på Tangen (Telemark)
eller Brokelandsheia (Agder) i tillegg til i Grenland?
Følgende konsepter er gått videre til fulle analyser:
Buss/vegkonseptet – utbygd E18 4 felt til Kristiansand (25,8 mrd)
Hastighetskonseptet (Y/Y2 - ytre) – kapasitetssterkt, 250 km/t dobbeltspor, uten stopp i Porsgrunn
(24,4 mrd)
Fylkesplankonseptet (M1B) – variant B: kapasitetssterkt, 250 km/t dobbeltspor, stopp på
Brokelandsheia og Porsgrunn (25,6 mrd)
Fylkesplankonseptet (M1T) – variant T: kapasitetssterkt, 250 km/t dobbeltspor, stopp på Tangen
og Porsgrunn (25,6 mrd)
Billigkonseptet (M2) – kapasitetssvakt, 160 km/t enkeltspor, stopp Porsgrunn samt Tangen og/eller
Brokelandsheia. (17,2 mrd)
By og regionutviklingskonseptet (I), kapasitetssterkt, 250 km/t dobbeltspor, 31,2 mrd)

For alle jernbanekonseptene ligger det inne i tilbudsgrunnlaget ett tog i timen hver vei. Konseptene
med dobbeltspor (Y, M1 og I) har kapasitet utover dette og kan håndtere vesentlig mer trafikk, f eks
mer godstrafikk, ulike lokaltogtilbud, økt frekvens på Sørlandsbanen etc. Enkeltsporkonseptet M2 vil
ikke ha restkapasitet etter åpning, og kan ikke takle mer trafikk enn ett tog i timen hver vei, samt noe
godstrafikk ved avvikssituasjoner.

De ulike konseptene har blitt gjenstand for blant annet følgende analyser:




Transportanalyser og netto ringvirkninger; hovedfunn 2035- Oslo – Kristiansand,
følsomhetsberegninger, forskjell mellom stopp Tangen/Sannidal v.s stopp Brokelandsheia
Markedsanalyser; regionforstørring, konkurranseflater for toget og sensivitetsanalyse OsloKristiansand
Virkningsberegninger; trafikkantenes valg av reisemiddel i fremtiden, usikkerhet ved fremskriving
og forholdet til buss og vegkonseptet (uten ny bane)

Anbefalinger i KVU
Analysene viser at det er betydelig positiv samfunnsnytte i å bygge ut Grenlandsbanen, selv med
konservative anslag. Markedsanalyser og følsomhetsberegninger viser at det er potensiale for mer
trafikk enn det som er vist i transportanalysene. Man må forvente en vesentlig endret arealbruk
rundt stasjonene enn det som ligger inne i prognosene. Dette vil igjen gi høyere trafikktall/mer
samfunnsnytte. Øker man frekvensen på togene og utvikler Sørlandsbanen ytterligere mot
Kristiansand vil den samfunnsøkonomiske effekten øke ytterligere.

 Togkonsepter eller Buss/vegkonseptet
De oppsummerte virkningsberegningene viser at det vil være høyere samfunnsøkonomisk
lønnsomhet og bedre måloppnåelse ved å bygge ut jernbane (alle konsepter) på strekningen enn å
bygge ut E18. Dersom det legges til grunn at beslutningen om full utbygging av E18 allerede er tatt
gjennom etableringen av Nye Veger AS med tildelt portefølje, vil buss/vegkonseptet komme best ut i
beregningen. Dette konseptet vil gi lavere måloppnåelse for samfunnet enn et togtilbud, målt mot
effektmålene miljø, avstandskostnader og regional utvikling.

 Stopp i Porsgrunn by gir bedre regional utvikling enn stopp ved Eidanger
Hastighetskonseptet (Y) med stopp ved Eidanger har noe bedre samfunnsøkonomi, men scorer
vesentlig lavere på effektmålene regional utvikling og avstandskostnader enn Fylkesplankonseptet
(M) med stopp i Porsgrunn. Dette er knyttet til at Hastighetskonseptet stopper godt utenfor
knutepunktet og bykjernen i Porsgrunn. Konseptet med stopp både i Porsgrunn og Skien (I) har så
høye kostnader at maner langt unna samfunnsøkonomisk lønnsomhet med netto nåverdi på -11,7
milliarder kroner.
 Dobbeltspor er fremtidsrettet og muliggjør vesentlig mer samfunnsnytte enn enkeltspor
Markedsanalysen peker på at toget vil kunne ta høyere markedsandeler enn hva transportmodellene
gir i trafikktall. Analysen av netto ringvirkninger viser videre et betydelig potensial for
regionforstørring ved forbedring av transporttilbud i korridoren på jernbane. Begge deler peker på en
sannsynlig utvikling der det er ønskelig med hyppigere frekvens og flere togtilbud på
Grenlandsbanen, utover ett fjerntog i timen.
Den samfunnsøkonomiske analysen peker i retning av at det i dag vil være mest lønnsomt å bygge ut
«M2 Billigkonseptet». Dette inkluderer en lavere hastighet enn IC-strekningene, og en bane med
begrenset kapasitet. Konseptets kapasitet (ett tog i timen hver vei) vil være begrensende for videre
utvikling av togtilbudet på strekningen (persontrafikk og godstrafikk).

 Stopp på Tangen eller stopp på Brokelandsheia
KVU-en peker på at det ikke marked for flere stopp på strekningen enn de anbefalte to (Porsgrunn og
Tangen). Nåværende analyser viser at det reduserer netto nåverdi med over en milliard om man
velger stopp på Brokelandsheia fremfor på Tangen. Dette støttes opp av øvrige markedsanalyser.

 Optimalisering av anbefalt konsept i neste planfase vil gi bedre samfunnsøkonomisk nytte
De samfunnsøkonomiske analysene viser at det viktigste bidraget i samfunnsøkonomisk nytte er
knyttet til bygging av den manglende forbindelsen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Det
betyr mindre hvilket konsept man velger. Enkeltsporkonseptet er billigere og er dimensjonert for 160
km/t. Dette utelukker videre utvikling av togtilbudet utover ett tog i timen hver vei.

Dobbeltsporkonseptet er dyrere og dimensjonert for 250 km/t. Her vil man ha mulighet for høyere
frekvens og utvikling av nye togtilbud på både gods- og passasjersiden, med tilhørende positive
effekter. En del av kostnadsforskjellen mellom enkeltsporkonseptet og dobbeltsporkonseptet er den
økte hastighetsprofilen, som i dette terrenget gir vesentlig høyere tunnelandel og bruandel (For

prisdifferensen mellom konseptene er ca. 30 % knyttet til dobbeltspor og ca. 70 % knyttet til økt
hastighetsprofil).

På Intercitystrekningene gjøres det nå vurderinger knyttet til nytten av å bygge for 250 km/t. Det er
billigere å bygge for 200 km/t, uten at det gir stor reduksjon i samfunnsnytten – da reisetiden
påvirkes marginalt (gitt det aktuelle stoppmønsteret). I neste planfase for Grenlandsbanen bør man
derfor optimalisere tiltaket for å finne den optimale og ønskede hastighetsprofil, vurdere krav til
overhøyde osv slik at man får mulighet til å utvikle et godt togtilbud på dobbeltspor men holder
kostnadene så lave som mulig.
Med bakgrunn i en helhetsvurdering, anbefaler Jernbaneverket videre planlegging med
Fylkesplankonseptet, dobbeltspor, med stopp i Porsgrunn og ett stopp på Tangen.
Konseptet optimaliseres videre i neste planfase for å finne et optimalt forhold mellom
hastighetsprofil og kostnader for å få best mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Vurdering av klimakonsekvenser
Reduserte utslipp i transportsektoren er en av de fem foreslåtte innsatsområdene. For å oppnå dette
peker regjeringen blant annet på teknologiutvikling innenfor kjøretøy- og drivstoffteknologi, og på de
nye statlige retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Videre beskrives det
at klimahensyn må tillegges vesentlig vekt i areal- og transportplanlegging, slik at utbyggingsmønster
og transportsystem fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet
og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det påpekes i KVU`en at
Grenlandsbanen fremmer et transportsystem som er sikkert, fører til verdiskapning og bidrar til
omstilling til lavutslippssamfunnet. Bedre fremkommelighet for personer og gods reduserer
transport-ulykker, reduserer klimagassutslippene i tråd med omstillingen mot lavutslippsamfunnet.

Høringsuttalelse KVU Grenlandsbanen
Vedlegg 2
Nye analyser av Brokelandsheia stasjon
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Nye analyser av Brokelandsheia stasjon

1. Innledning
Vi ønsker i vår høringsuttalelse å argumentere for at det bør etableres et togstopp for
fjerntoget på Sørlandsbanen ved Brokelandsheia. Østre Agder har på eget initiativ utarbeidet
en alternativ analyse for utviklingen av Brokelandsheia som vi mener må ligge til grunn for
beregningen i KVU-en. Analysen er utarbeidet med bistand fra Multiconsult Analyse & Strategi
AS, som også utarbeidet grunnlagsmaterialet for KVU-en.
Analysen er delt i to. Den første delen ser på utviklingen på selve Brokelandsheia og hvordan
Brokelandsheia kan være et vekstsenter som bidrar til regionforstørring. Regionforstørring
handler om å utvide mulighetsrommet for reiserelasjoner. Redusert reisetid, økt frekvens, ny
infrastruktur og stasjoner vil legge til rette for nye reiserelasjoner med toget, som tidligere ikke
har vært mulige eller ikke ansett som attraktive.
Den andre delen av analysen belyser hvordan Brokelandsheia vil kunne bli en viktig stasjon for
store deler av Aust Agder ved å være inngangsporten til tognettet.

2. Brokelandsheia som et vekstsenter –
regionforstørring
Analyse og Strategi har analysert potensialet for regionforstørring basert på det anbefalte
konseptet i KVUen, men med alternative input-verdier for befolkning og arbeidsplasser rundt
Brokelandsheia stasjon. Ved å knytte Agder nærmere Grenland og Vestfold kan
Grenlandsbanen bidra til regionforstørring. Utbyggingen vil kunne legge til rette for nye
reiserelasjoner og styrke eksisterende reiserelasjoner. Potensialet for regionforstørring
analyseres ved en modell som beskriver et teoretisk mulighetsrom for hvor man kan bo og
hvor man kan jobbe innenfor rimelig reisetid med toget via Grenlandsbanen. Underlagsrapport
fra Analyse & Strategi beskriver metoden mer utfyllende.
Brokelandsheia er i sterk vekst og er et prioritert handelssted i regionale planer. Basert på
utviklingsplan for Brokelandsheia1, og regional plan for senterstruktur og handel2, samt flere
regionale føringer og den historiske utviklingen de siste 20 årene har vi kunnet gi en realistisk
vurdering av både arbeidsplasser og befolkningen i og rundt Brokelandsheia i 2035. Vedtatt
utviklingsplan for Brokelandsheia er basert på to års arbeid med flere workshops og en ukes
lang plansmie med alle parter involvert; Arkitekter, studenter, urbanister, administrasjon,
politikere, nærinsdrivende/-foreninger, nabokommuner og lokalbefolkningen generelt. De
siste 20 årene har vi også sett at det har vært en stor vekst på Brokelandsheia (5 % årlig vekst i
arbeidsplasser). Som et regionalt knutepunkt med ferdig utarbeidet utviklingsplaner er det
ingen grunn til å anta at denne veksten ikke vil vedvare.
Det mest realistiske scenarioet vi derfor kan se for er at det i 2035, innenfor 500 meter fra
stasjonen er 500 arbeidsplasser. Innenfor 750 meter fra ny stasjon antar vi at det er 750
arbeidsplasser.
Som boareal er området også attraktivt og vil kunne videreutvikles. I utviklingsplanen for
Brokelandsheia er det regulert for om lag 2000 nye innbyggere innen 2035 som høyst
sannsynlig vil bli meget attraktive og realisert med en eventuell ny Brokelandsheia stasjon. Vi
antar derfor at det innenfor fem minutters reisetid fra Brokelandsheia vil være 2000 innbygger
i 2035. Det er ingen særskilte utviklingsplaner for området med mellom fem og ti minutters
reise fra Brokelandsheia og vi antar her derfor kun en utvikling basert på SSBs prognoser (som
også ligger til grunn i dagens KVU).

2.1 Regionforstørring Brokelandsheia, resultater
Resultatene vises for ulike forutsetninger for akseptabel reisetid med tog, kjøretid fra bosted til
stasjon og gangavstand fra stasjon til arbeidssted. I modellen er det den relative forskjellen

Utviklingsplan for Brokelandsheia – underveis til en stasjonsby. Vedtatt av Gjerstad kommunestyre
19.11.2009
2
Regional plan for senterstruktur og handel i Aust Agder. Vedtatt av fylkestinget i Aust Agder
20.10.2015
1
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mellom ulike konsepter/alternativer som er av interesse. Resultatene presenteres derfor for
følgende alternativer:
1.
2.
3.

KVU Brokelandsheia: Anbefalt konsept fra KVUen med stopp på Brokelandsheia
KVU Tangen: Anbefalt konsept fra KVUen med stopp på Tangen
Alt. Brokelandsheia: Anbefalt konsept fra KVUen med stopp på Brokelandsheia, med alternative
tall for befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon.

Antall teoretiske
pendlingsrelasjoner mellom
bosteder og arbeidssteder

Sammenlikning med hovedanalysen fra KVU Grenlandsbanen:

KVU (Brokelandsheia)
KVU (Tangen)
Alt. Brokelandsheia

10 min - 500m

Figur 1Potensialet for regionforstørring i det anbefalte konseptet med stopp på henholdsvis
Tangen eller Brokelandsheia (med og uten oppdaterte tall for befolkning og arbeidsplasser rundt
Brokelandsheia stasjon). Hver linje i figuren tilsvarer 1 mill. teoretisk mulig pendlingsrelasjoner.
Forutsetninger: 45 minutters reisetid med tog, 10 minutter kjøretid fra bosted til stasjon, 500
meter (5 min) gangavstand fra stasjon til arbeidssted.

En økning i befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon øker potensialet for
regionforstørring. Årsaken er at mulighetsrommet for pendling både til og fra Brokelandsheia
øker hvis det blir flere arbeidsplasser, samtidig som en større befolking gir flere potensielle reiser
til arbeidsplasser ved andre stasjoner i tognettverket. Alternative tall for befolkning og
arbeidsplasser ved Brokelandsheia stasjon reduserer den relative forskjellen mellom stasjon på
Tangen (gitt forutsetningene i KVUen) og Brokelandsheia.
Akseptabel reisetid med tog på 45 minutter:
Med den nye Grenlandsbanen kan man reise mellom Brokelandsheia og Porsgrunn eller Larvik
på henholdsvis litt over 20 minutter og 35 minutter. Grunnet bytte til buss med omstigningstid
og omstigningsulempe på tilsammen 20 minutter i Porsgrunn, når man ikke Skien med 45
minutters reisetid.

Antall teoretiske
pendlingsrelasjoner mellom
bosteder og arbeidssteder

Hovedanalysen fra KVUen

KVU (Brokelandsheia)
KVU (Tangen)
Alt. Brokelandsheia

5 min - 500m

5 min - 1000m

10 min - 500m

10 min -1000m

Figur 2 Potensialet for regionforstørring i det anbefalte konseptet med Kommunesamarbeidet
Østre Agder sine tall for befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon.
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Sammenliknet med resultatene fra KVUen gitt ulike forutsetninger knyttet til avstand fra bo- og
arbeidssted til stasjonen. Hver linje i figuren tilsvarer 1 mill. teoretisk mulig pendlingsrelasjoner.

Gitt 45 minutters reisetid med tog, og nye tall for befolkning og arbeidsplasser, gir
Brokelandsheia større potensial for regionforstørring enn det som er lagt til grunn i KVUen.
Dersom folk er villige til å kjøre ti minutter fra bosted til stasjonen, og deretter gå 1000 meter til
arbeidsplasser vil stopp på Tangen (gitt forutsetninger fra KVUen) gi størst potensiale for
regionforstørring.

Antall teoretiske
pendlingsrelasjoner mellom
bosteder og arbeidssteder

Akseptabel reisetid med tog på 60 minutter:
En reisetid med toget på 60 minutter medfører at man fra Brokelandsheia kan reise via
Grenlandsbanen til Porsgrunn, Larvik, Skien, Torp, Tønsberg og Sandefjord. Tilsvarende som for
45 minutters reisetid med tog, og nye tall for befolkning og arbeidsplasser, gir Brokelandsheia
ved 60 minutters reisetid størst potensial for regionforstørring. Unntaket er hvis folk er villige til
å kjøre ti minutter fra bosted til stasjonen, og deretter gå 1000 meter til arbeidsplasser.

KVU (Brokelandsheia)
KVU (Tangen)
Alt. Brokelandsheia

5 min - 500m

5 min - 1000m

10 min - 500m

10 min -1000m

Figur 3 Potensialet for regionforstørring i det anbefalte KVU-konseptet med
Kommunesamarbeidet Østre Agder sine tall for befolkning og arbeidsplasser rundt
Brokelandsheia stasjon. Sammenliknet med resultatene fra KVUen gitt ulike forutsetninger
knyttet til avstand fra bo- og arbeidssted til stasjonen. Hver linje i figuren tilsvarer 1 mill.
teoretisk mulig pendlingsrelasjoner.

3. Brokelandsheia som et regionalt knutepunkt – togets
konkurransekraft
En stasjon på Brokelandsheia vil betjene hele Østre Agder. Analyse og Strategi har gjennomført
en analyse av togets konkurransekraft på flere reisesegmenter for en person som er villig til å
kjøre 30 minutter til Brokelandsheia stasjon. Med ny e-18 mellom Tvedestrand og Arendal
inkluderer dette store deler av Arendal kommune. Til sammen finner vi i dag om lag 50- 60 000
innbyggere i Agder med under 30 minutters reisetid til Brokelandsheia. Med befolkningsøkning
frem til 2035 vil man innenfor 30 minutter betjene 60 – 75 000 innbyggere. Selv om analysen
kun gjelder for 30 minutter vil vi kunne se mye av den samme tendensen om vi strekker oss til
45 minutter og inkluderer hele markedet på om lag 120 000 innbyggere i 2035.
I rapporten er konkurranseflateanalysen utført for følgende to strekninger og segmenter:
1.
2.

30 minutter  Brokelandsheia – Porsgrunn sentrum (arbeidsreiser)
30 minutter  Brokelandsheia – Oslo sentrum (fritids- og tjenestereiser)

Følgende alternative reisemåter vurderes i analysen:




Bil: Bil på hele strekningen
Bil m/kø: Bil på hele strekningen, men med forsinkelse grunnet kø
Buss: Buss på hele strekningen
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Bil + Tog (B)): Bil til Brokelandsheia, tog videre fra Brokelandsheia,
Bil + Tog (T): Bil til Tangen, tog videre fra Tangen,

I konkurranseflateanalysen undersøker vi reisendes valg mellom bil, tog og buss på
strekningene. Vi antar en reisende bor omtrent 30 minutter i kjøretid fra Brokelandsheia. For
alle transportartene legges det derfor til 30 minutters kjøretid til Brokelandsheia. Det betyr at
reisene varer 30 minutter lenger enn reisetiden fra Brokelandsheia tilsier. I diskusjonen av
resultatene mener vi reisende inntil 30 minutter fra Brokelandsheia ved omtale av
Brokelandsheia.

3.1 Togets konkurransekraft, Resultater
Tolkningen av konkurranseflatemodellen gjøres i et diagram som viser sammenhengen mellom
generalisert reisekostnad på vertikalaksen, og den reisendes verdsetting av tid (VaT) på
horisontalaksen. Alle reisende forutsettes å velge den transportarten som ligger lavest i
diagrammet (dvs. har lavest generalisert reisekostnad) for den verdsettingen av tid som gjelder
for hver enkelt reisende.
Der grafen til to transportarter krysser hverandre, leses verdien for Verdsetting av tid (VaT) av.
Ved hjelp av den avleste VaT og akkumulert log-normal distribusjon, identifiseres andelen av de
reisende i segmentet som har en betalingsvilje som ligger høyere og lavere enn
krysningspunktet, og som således har en preferanse for en av de to transportartene. Endring i
arealet under distribusjonskurven (altså integralet) gir skiftet i antall reisende.
Det henvises til underlagsrapporten fra Analyse og Strategi for mer utfyllende beskrivelse av
metode og forutsetninger i analysen.
Fra Brokelandsheia (+ 30 minutter) til Porsgrunn
ARBEIDSREISER

Arbeidsreisende mellom Aust-Agder (omtrent 30 minutter fra Brokelandsheia) og Porsgrunn har
valget mellom bil, tog fra Brokelandsheia (eventuelt fra Tangen) og buss. Reisetiden med tog er
raskere enn de andre transportartene på strekningen. For bilen forutsettes gratis parkering (hos
arbeidsgiver) og bompengekostnader for å kjøre inn i Porsgrunn. Dersom bilføreren må betale
parkering svekkes bilens konkurransekraft ift de viste analysene
Tabell 1 Reisetid, Brokelandsheia (+ 30 min) til Porsgrunn

Bil

Reisetid

01:16

Bil m/kø

01:26

Buss

01:54

Tog
(Brokelandsheia)
01:05

Tog
(Tangen)
01:13

Figur 4 (under) viser konkurranseflaten for transportartene på strekningen. Toget har sterk
konkurransekraft for arbeidsreiser på strekningen (illustrert ved at grafen for toget ligger lavest
i diagrammet).
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Brokelandsheia-Porsgrunn, Arbeidsreiser
0,02

Bil + Tog (B)
Bil

1,00

Bil m/kø
Buss

0,80

Bil + Tog (T)
Distribusjon VaT

0,60

0,01

0,40

0,20

-

Markedsandel, log-normal distribusjon

Generalisert Kostnad (GK), 1000 kroner

1,20

0
0

100

200

300

400

500

Verdsetting av tid (VaT) (Kr/t)
Figur 4 Konkurranseflate for arbeidsreiser på relasjonen Brokelandsheia (+30 minutter) til
Porsgrunn.

Resultatet fra analysen viser at toget vil bli et attraktivt reisemiddel for arbeidsreisende inn til
Porsgrunn. De aller fleste som skal til arbeidsplasser sentralt i Porsgrunn sentrum vil foretrekke
toget (den mørkeblå linjen ligger lavest i nesten hele diagrammet). Selv i en situasjon uten kø vil
kun de bilreisende med relativt lav verdsetting av egen tid (mindre enn ca 65 kr) velge bilen (der
den turkise linjen ligger lavere enn den mørkeblå). Merk imidlertid at forskjellene er små, og at
bil og tog (B) er svært konkurransedyktige med hverandre for de som verdsetter sin tid til under
150 kr pr time (om lag halvparten av markedet). I en situasjon med 10 min kø inn til Porsgrunn
sentrum svekkes bilens konkurransekraft og store deler av markedet vil foretrekke toget (alle
med tidsverdi over ca 30 kr). Bussen fremstår ikke som et konkurransedyktig alternativ.
Konkurransekraft for toget med påstigning på Brokelandsheia
Forklaringen til togets konkurransekraft på strekningen er først og fremst rask reisetid, men også
lave reisekostnader som tilsammen bidrar til at toget fra Brokelandsheia har lave generaliserte
reisekostnader for ulik verdsetting av tid. Dersom bilen har et belegg på 1,8 personer eller lavere
i henhold til forutsetningene i analysen vil alle fritidsreisende på strekningen som ikke er låst til
et annet transportmiddel foretrekke toget.
Togets fortrinn forutsetter at den reisende har tilgang på bil som kan parkeres på Brokelandsheia
stasjon eller blir kjørt til stasjonen på Brokelandsheia.
Konkurransekraft hvis bilen har høyt belegg
Dersom bilen har høyt belegg (3 personer) reduserer det togets relative konkurransekraft. Høyt
belegg medfører at reisende som verdsetter tiden sin lavere enn ca 200 kr/time vil velge bilen
fremfor toget. Dette tilsvarer at omtrent 1/4 av de reisende – de med høyest verdsetting av egen
tid - vil velge toget.
Forskjell mellom påstigning på Tangen og Brokelandsheia
Dersom reisende fra Aust-Agder får påstigning på Tangen istedenfor Brokelandsheia øker deres
totale reisetid med 8 minutter. Årsaken er at man med bil bruker 12 minutter på å kjøre fra
Brokelandsheia til Tangen stasjon, mens toget kjører samme strekningen på 4 minutter.
Ettersom vi forutsetter i analysen at fritidsreisende benytter seg av miniprisbilletter er
kostnaden for togbilletten det samme fra Tangen og Brokelandsheia, mens bilkostnaden øker
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med 19 kroner ved påstigning på Tangen3. Totalt sett vil reisende fra Aust-Agder ved påstigning
på Tangen oppleve økte generaliserte reisekostnader, gjennom høyere reisekostnad og noe
lenger reisetid. Dette medfører at togets konkurransekraft mot bilen reduseres. I valget mellom
tog fra Tangen og buss eller bil vil omtrent alle de reisende velge toget. Det samme gjelder i
valget mellom tog fra Tangen, og bil med normalt fritidsbelegg. Ved høyt belegg (3 personer i
bilen), vil reisende som verdsetter sin tid til ca 350 kr/time eller høyere – ca 1 av 10 - foretrekke
toget.
TJENESTEREISER

Tjenestereisende mellom Aust-Agder (omtrent 30 minutter fra Brokelandsheia) og Oslo har
valget mellom tog fra Brokelandsheia (eventuelt fra Tangen), buss og bil. Vi antar at
tjenestereiser utføres både i og utenom rushtid. Både bil og buss fremstilles derfor i analysen
med og uten kø. Returen fra Oslo til Brokelandsheia er ikke uviktig. Tjenestereiser som krever
fremmøte kl 9, slik at man blir sittende i kø innover kan være ferdig tidlig, slik at returen blir
køfri. Eller man kan ha en køfri innreise, men så havne i kø på vei ut av Oslo. I denne analysen
belyses konkurransesituasjonen for to enveis tjenestereise, den ene i rushtiden og den andre
utenfor rushtiden. En tjenestereiser som utføres i rush den ene retningen og utenom rush i den
andre er ikke spesifikt belyst, men vil ligge omtrent midt i mellom de to.
Vi forutsetter i analysen at kostnader knyttet til billetter, bompenger og drivstoff refunderes av
arbeidsgiver. For bilførere påløper det likevel kapitalkostnader og kostnader knyttet til slitasje
av dekk, olje, reparasjoner etc. som fordeles etter antall kilometer som kjøres. Dette medfører
at alle reisemåter som inkluderer bilkjøring i analysen har en reisekostnad også for
tjenestereisende. Dette er i tråd med analysene i KVU Grenlandsbanen.
Tabell 2 Reisetid 30 minutter fra Brokelandsheia til Oslo

Bil

Reisetid

03:08

Bil

Bil m/kø

m/kø

Fullt
godgjort

03:38

03:38

Buss

03:54

Buss

Tog

Tog

m/kø

(Brokelandsheia)

(Tangen)

04:24

02:39

02:47

Reisetiden med tog er over 30 minutter raskere enn det raskeste alternativet på strekningen, og
bidrar til at toget har sterk konkurransekraft for tjenestereise på strekningen. Bussen har lavest
reisekostnad, men lang reisetid bidrar til å redusere bussens konkurransekraft.
Figur 5 (under) viser konkurranseflaten for transportartene på strekningen.

3

Mindre enn for arbeidsreisende, pga høyere belegg i bilen ved fritidsreiser enn arbeidsreiser.
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Generalisert Kostnad (GK), 1000 kroner
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500

Verdsetting av tid (VaT) (Kr/t)
Figur 5 Konkurranseflate for tjenestereiser mellom Brokelandsheia (+30 minutter) og Oslo .

Bilen fremstår som lite konkurransedyktig uansett om reisen gjøres i rushtid (rød) eller ikke
(turkis). Om Bussen (oransje) fremstår som attraktiv for de reisende med lavest tidsverdi, også i
rushtiden (lilla). For reisende med høyere tidsverdi så er toget mest attraktivt (mørkeblå).
Konkurransekraft for toget med påstigning på Brokelandsheia
Forklaringen til togets konkurransekraft på strekningen er kombinasjonen av rask reisetid og
lave reisekostnader, som bidrar til at toget har lave generaliserte reisekostnader for ulik
verdsetting av tid. Dersom reisen skjer utenom rush vil reisende som verdsetter tiden under ca
100 kroner foretrekke buss fremfor tog – det vil si om lag 1 av 10. Dersom reisen skjer i rushtid
synker andelen som foretrekker buss fremfor tog – svært få vil foretrekke bussen.
En storstilet satsning på utbygging av motorvei eller annen høystandard i Agder og nordover
gjennom Grenland vil øke konkurransekraften til både bilen og bussen, og togets
konkurransekraft vil bli tilsvarende svekket, relativt sett.
For innbyggere langt sør i Aust-Agder kan det være relevant å vurdere å fly fra Kjevik til OSL
Gardemoen. Det er usikkert hvor aktuelt dette vil være for de som bor innenfor 30 minutter fra
Brokelandsheia. Dette alternativet er ikke vurdert i denne analysen.
Togets fortrinn forutsetter at den reisende har tilgang på bil som kan parkeres på Brokelandsheia
stasjon eller blir kjørt til stasjonen på Brokelandsheia.
Forskjell mellom påstigning på Tangen og Brokelandsheia
Dersom reisende fra Aust-Agder får påstigning på Tangen istedenfor Brokelandsheia øker deres
totale reisetid med 8 minutter. Årsaken er at man med bil bruker 12 minutter på å kjøre fra
Brokelandsheia til Tangen stasjon, mens toget kjører samme strekningen på 4 minutter. Togets
konkurransekraft på strekningen ved påstigning på Tangen er noe lavere enn ved påstigning på
Brokelandsheia grunnet noe lenger reisetid, og høyere generaliserte reisekostnader.
Bilens konkurransekraft
Bilens konkurransekraft for tjenestereiser på strekningen Brokelandsheia – Oslo er lav. Årsaken
til dette er at det påløper kostnader i form av kapitalkostnader, slitasje på dekk, olje,
reparasjoner etc. per kjørte kilometer. De generaliserte reisekostnadene for en bilreise blir
derfor høyere enn alternativene.
Dersom den tjenestereisende anser at arbeidsgivers reisegodtgjørelse kompenserer til fulle alle
kostnader som påløper ved bruk av bilen, inklusive slitasje, forsikring etc og følgelig ser bort i fra
disse kostnadene i valg av reisemiddel, øker bilens konkurransekraft. I et slikt tilfelle blir bilen
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Brokelandsheia - Oslo, Tjenestereiser

Generalisert Kostnad (GK), 1000 kroner
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konkurransedyktig for de med lavest verdsetting av egen tid (ca 50 kr og lavere). For resten av
markedet blir tog fortsatt det foretrukne alternativet.

500

Verdsetting av tid (VaT) (Kr/t)
Figur 6Konkurranseflate for tjenestereiser mellom Brokelandsheia (+30 minutter) og Oslo,

dersom det ikke påløper kostnader for bilreise.

4. Konklusjon
Brokelandsheia fremstår som en attraktiv lokasjon for etablering av ny togstasjon ved
en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Området er ferdig regulert og
det foreligger grundig og detaljerte planer for videre utvikling på området.
Brokelandsheia er i regionale planer utpekt som et vekstsenter. Ved etablering av ny
stasjon ligger alt til rette for at disse planene vil bli realisert. Med en realistisk vekst på
Brokelandsheia ser vi at lønnsomheten ved utbyggingen av stasjonen er helt annen enn
den som fremgår av KVUen. Våre analyser viser også at Brokelandsheia blir et viktig
knutepunkt for trafikken i hele Østre Agder, og at toget vil ta en stor andel av både
arbeidsreisene til Grenlandsområdet, og på fritids- og tjenestereisene til Oslo.
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1 BAKGRUNN
OM OPPDRAGET
Jernbaneverket (JBV) har gjennomført og lagt frem en konseptvalgutredning (KVU) for en
sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, kalt Grenlandsbanen. En av konklusjonene i
KVUen er at det ikke planlegges stopp for fjerntog på Brokelandsheia. KVUen er nå ute til høring, med
høringsfrist 31. oktober. Kommunesamarbeidet i Østre Agder ønsker i sin høringsuttalelse å
argumentere for at det bør etableres et togstopp for fjerntoget på Sørlandsbanen ved Brokelandsheia
Analyse & Strategi (A&S) bisto JBV i KVU-arbeidet, og utarbeidet blant annet markedsbasert
grunnlagsinformasjon for beslutningen knyttet til Brokelandsheia stasjon. Til høringsuttalelsen ønsker
Kommunesamarbeidet i Østre Agder å benytte metoder og analyseapparat fra markedsanalysen i
KVUen til å vurdere alternative fremtidsscenarier for Brokelandsheiaområdet.
Kommunesamarbeidet Østre Agder ønsker også å få belyst hvordan Brokelandsheia vil kunne bli en
viktig stasjon for store deler av Aust-Agder ved at den er inngangsporten til tognettet. Analysen skal
legge til grunn at reisende fra Aust-Agder er villig til å kjøre inntil 30 minutter til Brokelandsheia for å
ta tog nordover i jernbanenettet. Resultatene fra analysene fremstilles i denne rapporten. Analysene
fokusere på virkningene for Brokelandsheia, uten å sette Brokelandsheia direkte opp mot alternative
stasjonsplasseringer.

ANALYSER OG FORUTSETNINGER
Analysene av Brokelandsheia som stoppested langs Grenlandsbanen tar utgangspunkt i metodeverket
som ble anvendt i markedsanalysen i KVUen. Analysene som benyttes belyser potensialet for
regionforstørring og togets konkurransekraft på utvalgte strekninger ved stopp på Brokelandsheia.
Definisjoner:
Regionforstørring: Regionforstørring handler om å utvide mulighetsrommet for reiserelasjoner. Redusert reisetid, økt
frekvens, ny infrastruktur og stasjoner vil legge til rette for nye reiserelasjoner med toget, som tidligere ikke har vært mulige
eller ikke ansett som attraktive.
Konkurransekraft: En transportarts konkurransekraft handler om attraktiviteten til denne transportarten, relativt til andre
tilgjengelige transportarter. Vi beregner konkurransekraft i monetære verdier – generaliserte kostander (definert i kapittel
2.2.1). For eksempel vil redusert reisetid for toget øke togets konkurransekraft. Det samme vil redusert billettpris eller økt
frekvens.

Analysen av potensialet for regionforstørring utføres for det anbefalte konseptet1 i KVUen, men med
alternative input-verdier for befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon.2 Analysen av
togets konkurransekraft utføres for strekningene Brokelandsheia – Porsgrunn, og Brokelandsheia –
Oslo. For begge strekningene gjelder antakelsen om at personer i Agder er villige til å reise inntil 30

Konsept M1 – Fylkesplankonseptet. Midtre korridor med stasjon i Porsgrunn, kryssing av Porsgrunnselva ved Heistad,
videre trasèe med stopp ved Sannidal/Tangen og tilkobling til eksisterende sørlandsbane ved Skorstøl. Bygges med
dobbeltsporstandard.
2 Tall for befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon er oppgitt av Kommunesamarbeidet Østre Agder, og
basert på utviklingsplaner for området.

1

4

minutter for å komme til en stasjon. Dersom ikke annet er oppgitt benyttes det i analysene samme
forutsetninger, verdier og parametere som i KVUen.
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2 ANALYSER
POTENSIALET FOR REGIONFORSTØRRING
Ved å knytte Agder nærmere Grenland og Vestfold kan Grenlandsbanen bidra til regionforstørring.
Utbyggingen vil kunne legge til rette for nye reiserelasjoner og styrke eksisterende reiserelasjoner.
Potensialet for regionforstørring analyseres ved en modell som beskriver et teoretisk mulighetsrom
for hvor man kan bo og hvor man kan jobbe innenfor rimelig reisetid med toget via Grenlandsbanen.
Modellen bidrar først og fremst til å belyse forskjeller mellom konsepter/alternativer gitt ulike
forutsetninger. Modellen kan ikke benyttes for å predikere volumer av pendling.
METODE - OM MODELLEN
Arbeidsreiser utgjør et viktig markedsgrunnlag for toget. Denne gruppen reisende representerer et
relativt stabilt kundesegment som reiser ofte og forutsigbart. Regionforstørringsmodellen tar
utgangspunkt i mulighetsrommet for disse reisende ved å finne pendlingsrelasjonene som er mulige
med tog i ulike alternativer eller konsepter. Potensialet for regionforstørring analyseres ved å se på
antall mulige relasjoner mellom befolkning og arbeidsplasser. Kobles nye eller store bo- og
arbeidsområder sammen øker potensialet for regionforstørring. Analysen utføres for det anbefalte
konseptet i KVUen, men med alternative input-verdier for befolkning og arbeidsplasser rundt
Brokelandsheia stasjon (se kap. 2.1.2).
Figur 2-1. Illustrasjon av en potensiell pendlingsrelasjon i regionsforstørringsmodellen (forutsetning 10 min kjøretid fra
bosted til stasjonen, og 5 minutter gangtid fra stasjonen til arbeidsstedet)

Regionforstørring beregnes ved å summere produktet av
befolkning og arbeidsplasser som kan kobles sammen
innen akseptabel reisetid innenfor togsystemet.

Beregning av Regionforstørring:
𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔𝐾 = ∑ 𝐵𝑖 ∗ 𝐴𝑗 | 𝑡, 𝑓, 𝑑
K=

Konsept

𝐾

Et togsystem med kun to stasjoner, stasjon A og stasjon B,
i=
Stasjon nært bosted
j=
Stasjon nært arbeidsted
kan brukes som eksempel: Stasjon A ligger i er et
B=
Befolkning
boområde utenfor en liten by og stasjon B ligger i sentrum
A=
Arbeidsplasser
t=
Reisetid
av den lille byen. Reisetiden med tog mellom A og B er
f=
Frekvens
innenfor det som er definert som akseptabelt. Hvis det bor
d=
Reisetidsfølsomhet
100 personer innenfor 10 minutters kjøretid fra stasjon A
og det finnes 100 arbeidsplasser innen 5 minutters gange fra stasjon B, gir dette en regionforstørring
= 10 000 (100 personer x 100 arbeidsplasser). Beregningen gjøres i begge retninger for hvert
stasjonspar. En tilsvarende summering gjøres følgelig for antall innbyggere innenfor 10 min kjøring av
stasjon B og antall arbeidsplasser i 5 minutters gange fra stasjon A.
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Frekvensen angir antall togavganger per time. Høyere frekvens øker mulighetsrommet for pendling,
og gir dermed økt potensiale for regionforstørring. Potensialet for pendling reduseres med økt avstand
(avstandsforvitring). Bosteds- og arbeidsrelasjoner med lang avstand vektlegges derfor mindre i
modellen.
DATA OG FORUTSETNINGER
Tabell 1 (under) gir en oversikt over parametere, inputverdier og forutsetninger som er benyttet i
analysen av potensialet for regionforstørring. Forskjellen mellom analysen i KVU Grenlandsbanen og i
denne rapporten er knyttet til befolkning, og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon. I KVU
analysene ble det lagt til grunn befolkningstall fra Geodata for 2014 og SSBs befolkningsfremskriving
(MMMM) for alle kommuner i analyseområdet. Dette for å sikre både transparens og likebehandling i
analysene. I denne analysen benytter vi alternative verdier for befolkning og arbeidsplasser ved
Brokelandsheia stasjon i 2035 oppgitt av Kommunesamarbeidet Østre Agder. De alternative verdiene
er basert på Utviklingsplan for Brokelandsheia – underveis til en stasjonsby3 og Regional plan for
senterstruktur og handel i Aust-Agder4. At vi i denne analysen benytter alternative verdier for
befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia medfører at resultatene i de ulike alternativene
som vises ikke er direkte sammenliknbare.

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

20

40

45 minutter

60

Avstandsforvitring (vekt)

Avstandsforvitring (vekt)

I KVU Grenlandsbanen har vi i hovedanalysen forutsatt at 60 minutter er maksimal akseptabel reisetid
mellom bo- og arbeidssted (Fearnley m. fler. (2012); Kjørstad m. fler. (2010)). Reisetiden var delt i 10
minutters kjøring med bil fra bosted, 45 minutters reisetid med tog (inkludert bytte for relasjoner der
det var aktuelt), og 500 meter (ca. 5 minutter) gange fra stasjon til arbeidsplass. Alle relasjoner som
tilfredsstilte disse kriteriene var med i analysen. Avstandsforvitring medførte at relasjonene ble
vektlagt mindre når reisetiden økte.
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

20

40

60

60 minutter

Figur 2-2 Avstandsforvitring ved akseptabel reisetid på toget på henholdsvis 45 minutter (til venstre) og 60 minutter (til
høyre.)

Avstandsforvitringen betyr at reiserelasjoner som på marginen er innenfor akseptabel reisetid
vektlegges tilnærmet like null i analysen. Avstandsforvitring bidrar dermed til en mer stabil modell der

3
4

Utviklingsplan for Brokelandsheia – underveis til en stasjonsby. Vedtatt av Gjerstad kommunestyre 19.11.2009.
Regional plan for senterstruktur og handel i Aust Agder. Vedtatt av fylkestinget i Aust Agder 20.10.2015
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resultatet fra analysen er mindre sensitivt for om en stasjon på marginen er innenfor eller utenfor den
akseptable reisetiden.
Tabell 1 Oversikt over parametere, inputverdier og forutsetninger som er benyttet i analysene i KVUen og i alternative
analyser av Brokelandsheia stasjon.

Parametere og inputverdier

KVU Grenlandsbanen

Analyser av Brokelandsheia

114
200

180
270

1,4 %5

5 %6

Arbeidsplasser Brokelandsheia 2035
500 meter
1000 meter

153
268

500
750

Befolkning Brokelandsheia 20147
5 minutter
5-10 minutter
Sum innen 10 minutter

568
1003
1571

Samlet befolkningsvekst 2014-20358

10,8%

Befolkning Brokelandsheia 2035
5 minutter
5-10 minutter
Sum innen 10 minutter

629
1111
1740

2000
11119
3111

Reisetid med tog

45 min

45 og 60 minutter

Avstandsforvitring

Ja

Ja

Omstigningstid
Bytte
Ulempe

20 min
5 min
15 min

20 min
5 min
15 min

Arbeidsplasser Brokelandsheia 2014
500 meter
1000 meter
Årlig vekst i arbeidsplasser

I modellen er kun reisestrekninger som benytter Grenlandsbanen til hele eller deler av reisen inkludert.
Det er altså slik at reiser til avgreiningspunktet (Skorstøl) fra vest, eller til Porsgrunn fra øst, ikke
tillegges vekt i modellen ettersom disse ikke påvirkes av en utbygging av Grenlandsbanen. I modellen
tillates bytte til andre tog (Intercity, Bratsbergbanen, Sørlandsbanen) for å nå andre viktige
arbeidssteder enn der fjerntoget stopper. Et bytte medfører imidlertid økt reisetid (5 min) og en
ulempe (15 min) for den reisende.
I analysene i denne rapporten er det forutsatt stopp på Brokelandsheia. Øst for Grenlandsbanen er det
i analysen lagt til grunn at fjerntoget stopper på stasjonene Larvik, Torp, Tønsberg, Drammen og Oslo.
Vest for Grenlandsbanen er det i analysen lagt til grunn likt stoppmønster for fjerntoget som for dagens
Sørlandsbane.

Kilde: Regjeringens perspektivmelding 2013
Oppgitt av Kommunesamarbeidet Østre Agder. Basert på historisk årlig vekst i arbeidsplasser for Brokelandsområdet.
7 Tall for befolkning og befolkningsanalyser er gjort etter MMMM alternativet fra SSB i KVUen. Dette ble ansett som den
mest objektive og likebehandlende tilnærmingen når vi jobbet med mange stasjoner i et stort system.
8 Kilde: Prognoser for befolkningsvekst fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i Gjerstad kommune. Alternativ MMMM. Prosentvis
befolkningsvekst er for perioden 2014 – 2035.
9 Utviklingsplanen for Brokelandsheia og Regionalplanen inneholder ikke informasjon om befolkning innen 10 minutter fra
Brokelandsheia i 2035. Vi forutsetter derfor samme vekst som i KVU Grenlandsbanen som gir en befolkning på 1111
personer fra 5 til 10 minutter fra Brokelandsheia stasjon.
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RESULTAT
I dette kapittelet presenteres resultatene for analysen gitt de alternative verdiene for befolkning og
arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon. Resultatene vises for ulike forutsetninger for akseptabel
reisetid med tog, kjøretid fra bosted til stasjon og gangavstand fra stasjon til arbeidssted. I modellen
er det den relative forskjellen mellom ulike konsepter/alternativer som er av interesse. Resultatene
presenteres derfor for følgende alternativer:
1.
2.
3.

KVU Brokelandsheia: Anbefalt konsept fra KVUen med stopp på Brokelandsheia
KVU Tangen: Anbefalt konsept fra KVUen med stopp på Tangen
Alt. Brokelandsheia: Anbefalt konsept fra KVUen med stopp på Brokelandsheia, med alternative tall for befolkning
og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon.

Antall teoretiske
pendlingsrelasjoner mellom
bosteder og arbeidssteder

Sammenlikning med hovedanalysen fra KVU Grenlandsbanen:

KVU (Brokelandsheia)
KVU (Tangen)
Alt. Brokelandsheia

10 min - 500m
Figur 2-3 Potensialet for regionforstørring i det anbefalte konseptet med stopp på henholdsvis Tangen eller Brokelandsheia
(med og uten Kommunesamarbeidet Østre Agder sine tall for befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon.
Hver linje i figuren tilsvarer 1 mill. teoretisk mulig pendlingsrelasjoner. Forutsetninger: 45 minutters reisetid med tog, 10
minutter kjøretid fra bosted til stasjon, 500 meter (5 min) gangavstand fra stasjon til arbeidssted.

En økning i befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon øker potensialet for
regionforstørring. Årsaken er at mulighetsrommet for pendling både til og fra Brokelandsheia øker hvis
det blir flere arbeidsplasser, samtidig som en større befolking gir flere potensielle reiser til
arbeidsplasser ved andre stasjoner i tognettverket. Alternative tall for befolkning og arbeidsplasser ved
Brokelandsheia stasjon reduserer den relative forskjellen mellom stasjon på Tangen (gitt
forutsetningene i KVUen) og Brokelandsheia.
Akseptabel reisetid med tog på 45 minutter:
Med den nye Grenlandsbanen kan man reise mellom Brokelandsheia og Porsgrunn eller Larvik på
henholdsvis litt over 20 minutter og 35 minutter. Grunnet bytte til buss med omstigningstid og
omstigningsulempe på tilsammen 20 minutter i Porsgrunn, når man ikke Skien med 45 minutters
reisetid.
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Antall teoretiske
pendlingsrelasjoner mellom
bosteder og arbeidssteder

Hovedanalysen fra KVUen

KVU (Brokelandsheia)
KVU (Tangen)
Alt. Brokelandsheia

5 min - 500m

5 min - 1000m

10 min - 500m

10 min -1000m

Figur 2-4 Potensialet for regionforstørring i det anbefalte konseptet med Kommunesamarbeidet Østre Agder sine tall for
befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon. Sammenliknet med resultatene fra KVUen gitt ulike
forutsetninger knyttet til avstand fra bo- og arbeidssted til stasjonen. Hver linje i figuren tilsvarer 1 mill. teoretisk mulig
pendlingsrelasjoner.

Gitt 45 minutters reisetid med tog, og nye tall for befolkning og arbeidsplasser, gir Brokelandsheia
større potensial for regionforstørring enn det som er lagt til grunn i KVUen. Dersom folk er villige til å
kjøre ti minutter fra bosted til stasjonen, og deretter gå 1000 meter til arbeidsplasser vil stopp på
Tangen (gitt forutsetninger fra KVUen) gi størst potensiale for regionforstørring.

Antall teoretiske
pendlingsrelasjoner mellom
bosteder og arbeidssteder

Akseptabel reisetid med tog på 60 minutter:
En reisetid på toget på 60 minutter medfører at man fra Brokelandsheia kan reise via Grenlandsbanen
til Porsgrunn, Larvik, Skien, Torp, Tønsberg og Sandefjord. Tilsvarende som for 45 minutters reisetid
med tog, og nye tall for befolkning og arbeidsplasser, gir Brokelandsheia ved 60 minutters reisetid
størst potensial for regionforstørring. Unntaket er hvis folk er villige til å kjøre ti minutter fra bosted til
stasjonen, og deretter gå 1000 meter til arbeidsplasser.

KVU (Brokelandsheia)
KVU (Tangen)
Alt. Brokelandsheia

5 min - 500m

5 min - 1000m

10 min - 500m

10 min -1000m

Figur 2-5 Potensialet for regionforstørring i det anbefalte KVU-konseptet med Kommunesamarbeidet Østre Agder sine tall
for befolkning og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia stasjon. Sammenliknet med resultatene fra KVUen gitt ulike
forutsetninger knyttet til avstand fra bo- og arbeidssted til stasjonen. Hver linje i figuren tilsvarer 1 mill. teoretisk mulig
pendlingsrelasjoner.

10

TOGETS KONKURRANSEKRAFT
Et økt togtilbud mellom Grenland, Vestfold og Agder, med redusert reisetid og økt frekvens, vil bidra
til å styrke togets konkurransekraft på viktige reiserelasjoner. Styrket konkurransekraft for toget vil
bidra til økt markedsandel og høyere etterspørsel etter togreiser. Analysen tar utgangspunkt i den
valgsituasjonen som ulike grupper reisende står overfor på de aktuelle strekningene i form av
generaliserte kostander.
For å belyse hvordan Brokelandsheia vil kunne bli en viktig stasjon for store deler av Aust-Agder, ved
at den er inngangsporten til tognettet, benytter vi en konkurranseflateanalyse tilsvarende som i
KVUen. Analysen skal legge til grunn at reisende fra Aust-Agder er villige til å kjøre inntil 30 minutter
til Brokelandsheia for å ta toget nordover. I denne rapporten er konkurranseflateanalysen utført for
følgende to strekninger og segmenter:
1.
2.

30 minutter  Brokelandsheia – Porsgrunn sentrum (arbeidsreiser)
30 minutter  Brokelandsheia – Oslo sentrum (fritids- og tjenestereiser)

Generaliserte reisekostnader estimeres i analysen for en reisevei (f.eks Borkelandsheia – Porsgrunn),
men resultatene vil også gjelde for den andre veien (f.eks Porsgrunn – Brokelandsheia).
Følgende alternative reisemåter vurderes i analysen:






Bil: Bil på hele strekningen
Bil m/kø: Bil på hele strekningen, men med forsinkelse grunnet kø
Buss: Buss på hele strekningen
Bil + Tog (B)): Bil til Brokelandsheia, tog videre fra Brokelandsheia,
Bil + Tog (T): Bil til Tangen, tog videre fra Tangen,

METODE – OM MODELLEN
Modellen tar sikte på å belyse valgsituasjonen som reisende har når de skal velge transportart på en
gitt strekning. Formålet er å belyse togets konkurransekraft på strekningen.
Det er flere forhold som er med på å bestemme konkurranseforholdet mellom transportartene. Pris
og tid er de to viktigste variablene, men tilleggsfaktorer som sitteplass på reisen, byttetid, frekvens
(skjult ventetid) er også med på å bestemme valget av transportmiddel. Reisende har ulik verdsetting
av tid (VaT) og tar derfor forskjellige valg av transportart. En reisende med lav verdsetting av egen tid
vil være tilbøyelig til å velge en treg transportart, mens en reisende med høy verdsetting av egen tid,
oftere vil velge et raskere alternativ, selv om transportarten vanligvis har høyere betalbare kostnader
(eks. billettkostnad).
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DATA OG FORUTSETNINGER
Data
Tabell 2 viser en oversikt over billettpriser, frekvens og reisetid for strekningene og segmentene som
er med i analysen fordelt på transportart. For en mer detaljert oversikt over forutsetninger, og
parametere i analysen, se vedlegg 1.
Tabell 2 Oversikt over billettpriser, frekvens og reisetid for strekningene og segmentene i analysen, fordelt på transportart

Brokelandsheia (+30 min) –
Porsgrunn

Brokelandsheia (+30 min) – Oslo

Arbeidsreiser

Fritidsreiser

Tjenestereiser

140
79
72

319
249
249

478
570
507

0,67
1

0,67
1

0,67
1

Billettpriser (kr)




Buss
Tog (B)
Tog (T)

Frekvens (avgang pr time)



Buss
Tog

Reisetid (tt:mm)






Bil
Bil m/kø
Buss
Bil + Tog (B)
Bil + Tog (T)

01:16
01:26
01:54
01:00
01:08

03:08
03:38
03:49
02:34
02:43

Forutsetninger
Vi forutsetter i modellen at alle reisende velger transportarten som gir lavest generalisert reisekostnad
(GK). Vi forutsetter også at informasjon om reisen (og kostnadene reisen medfører) er kjent for den
reisende i forkant av valget. Alle kostnader som inngår i beregning av GK er inflasjonsjustert til 2016kroner. Dette er samme forutsetninger som ligger til grunn for analysene i KVUen.
Modellen kan være sensitiv for små endringer i generaliserte kostnader som billettpris. Dersom to
transportarter har like lang reisetid på en strekning så vil modellen forutsette at transportarten med
lavest generaliserte kostnad velges, selv om den andre transportarten kanskje har en generalisert
kostnad som bare ligger marginalt høyere.
Konkurranseflateanalysen egner seg best for analyse av punkt til punkt reiser. Resultatene kan derfor
ikke overføres til å gjelde reisende med et annet start/sluttpunkt enn i analysene. I analysen legges det
til grunn at den reisende som kommer med toget til Porsgrunn/Oslo og bussen til Oslo10 må gå 5 min,
fra stasjon/terminal til endelig destinasjon for reisen. Bilen antas å kjøre direkte til alle destinasjoner
innenfor 5 min av sentrum, på samme kjøretid som til sentrum. Analysen er slik sett strengt fokusert
på reiser til sentrum av Porsgrunn og Oslo. For destinasjoner som ligger lenger unna stasjon/terminal
vil bilen får styrket konkurransekraft.

Unntatt i analysen av arbeidsreiser til Porsgrunn. Da har den reisende byttet til lokal metrobuss ved Skjelsvik og denne
bussen har flere stopp i Porsgrunn sentrum. Det gis derfor ikke 5 min tillegg i reisetid for arbeidsreisende som velger
bussalternativet til Porsgrunn.
10

12

For bilreiser beregnes bompengekostnader for alle bomstasjoner på strekningen. Kostnadene for
bilreiser deles på antall reisende i bilen. Antall reisende i bilen for de ulike segmentene er basert på
analyser av reisevanedata utført av Transportøkonomisk Institutt (TØI).11 Vi antar at arbeids- og
tjenestereiser i snitt har 1,15 personer i bilen, og fritidsreiser i snitt har 1,8 personer i bilen.
For kollektivreiser beregnes ulempen knyttet til avgangsfrekvens (skjult ventetid), tilsvarende
halvparten av tiden mellom hver avgang. For å bruke tog med avgang en gang i timen som eksempel,
beregnes en skjult ventetid på 30 min. I tillegg legges det til ulemper ved å måtte bytte
transportmiddel. Det er ikke lagt til ulempe knyttet til trengsel på kollektivreisen.
For reisende med buss legges det til grunn samme reisetid til Brokelandsheia som bilen, altså 30 min
fra hjemmet/startsted. Det betyr at de bussreisende bor i en kortere avstand fra Brokelandsheia enn
de bilreisende, ettersom de innefor de 30 min også må komme seg fra hjemmet til bussholdeplassen
langs E18.

Reiseformål og verdsetting av egen tid
Alle reisende verdsetter tid forskjellig. Det er likevel slik at ulike reisehensikter ofte bidrar til å påvirke
hvordan den reisende verdsetter tiden sin. En som er på tjenestereise vil som regel vurdere tiden sin
som svært viktig ettersom reisetiden ofte er betalt, eller går på bekostning av mulig betalt arbeidstid.
Motsatt vil en som reiser på fritiden ofte ha en lavere verdsetting av sin tid. Verdsetting av tid er jevnt
over høyere på lange reiser, enn på korte reiser (Ramjerdi m. fler. 2012). FigureneFigur 2-6Figur 2-7
(nedenfor) er distribusjonene som brukes i konkurranseflateanalysene og er verdsetting av tid på lange
reiser.
Det antas at andelen reisende med ulik tidsverdi innenfor de tre kategoriene Tjenestereiser,
Arbeidsreiser (til/fra arbeid) og Fritidsreiser kan beskrives med en log-normal distribusjon som vist i
Figur 2-612. Variasjonen i verdsetting er skjevfordelt, som gjør at gjennomsnittlig verdsetting ligger
høyere enn medianen for alle reisehensikter.
Figur 2-7 viser en akkumulering av arealet under figuren til venstre. Den oransje kurven viser
Fritidssegmentet. Den turkise kurven er Arbeidsreisesegmentet og den blå kurven er
Tjenestereisesegmentet.
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TØI – RVU 2013/14 – Faktaark 4 – «Bilhold og bilbruk»
Basert på Ramjerdi m. fler. (2010) «Den norske verdsettingsstudien 2010» TØI-rapport 1053
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Figur 2-6. Verdsetting av tid på lange reiser, distribusjon.

Figur 2-7. Verdsetting av tid på lange reiser, akkumulert.
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Kommentar: Ut av figuren kan man lese at omtrent 40% (0,4) av de reisende i dette segmentet har en verdsetting av egen
tid mindre enn eller lik 100 kr per time. Omtrent 75% verdsetter sin tid til 200 kr per time eller mindre – det vil si at 25% av
de reisende i fritidssegmentet verdsetter sin tid til mer enn 200 kr per time.
Kilde: Ramjerdi m.fler. (2012)

RESULTATER
I konkurranseflateanalysen undersøker vi reisendes valg mellom bil, tog og buss på strekningene. Vi
antar en reisende bor omtrent 30 minutter i kjøretid fra Brokelandsheia. For alle transportartene
legges det derfor til 30 minutters kjøretid til Brokelandsheia. Det betyr at reisene varer 30 minutter
lenger enn reisetiden fra Brokelandsheia tilsier. I diskusjonen av resultatene mener vi reisende inntil
30 minutter fra Brokelandsheia ved omtale av Brokelandsheia.
Togreisen medfører et bytte på Brokelandsheia som vi antar tar omtrent 10 minutter. Dette legges til
den totale reisetiden. For begge strekningene i analysen er reisetiden med tog betydelig kortere enn
reisetiden med de andre transportartene noe som medfører et fortrinn for toget.
Tolkning av resultater
Tolkningen av konkurranseflatemodellen gjøres i et diagram som viser sammenhengen mellom
generalisert reisekostnad på vertikalaksen, og den reisendes verdsetting av tid (VaT) på
horisontalaksen. Alle reisende forutsettes å velge den transportarten som ligger lavest i diagrammet
(dvs. har lavest generalisert reisekostnad) for den verdsettingen av tid som gjelder for hver enkelt
reisende.
På grunn av ulik reisetid har de ulike transportartene ulik helning på tilhørende graf. Kortere reisetid
gir flatere graf, og linjene vil dermed krysse hverandre. Ofte vil de raskeste transportartene ligge lavest
ut til høyre i diagrammet, det vil si at de som har høy verdsetting av egen tid ofte vil velge en
transportart med kort reisetid.
Der grafen til to transportarter krysser hverandre, leses verdien for Verdsetting av tid (VaT) av. Ved
hjelp av den avleste VaT og akkumulert log-normal distribusjon, identifiseres andelen av de reisende i
segmentet som har en betalingsvilje som ligger høyere og lavere enn krysningspunktet, og som således
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har en preferanse for en av de to transportartene. Endring i arealet under distribusjonskurven (altså
integralet) gir skiftet i antall reisende.
Ikke alle reisende står ovenfor en reell valgsituasjon. Mange vil i noen tilfeller oppfatte et
transportmiddel som eneste reelle alternativ. Det kan f.eks. være bil til/fra hytten med hele familien,
eller til/fra hjemsted langt unna kollektivnettet. Reisende som er bundet til en transportart er ikke
tilgjengelige for å øke togets markedsandeler.
Fra Brokelandsheia (+ 30 minutter) til Porsgrunn
ARBEIDSREISER
Arbeidsreisende mellom Aust-Agder (omtrent 30 minutter fra Brokelandsheia) og Porsgrunn har valget
mellom bil, tog fra Brokelandsheia (eventuelt fra Tangen) og buss. Reisetiden med tog er raskere enn
de andre transportartene på strekningen. For bilen forutsettes gratis parkering (hos arbeidsgiver) og
bompengekostnader for å kjøre inn i Porsgrunn. Dersom bilføreren må betale parkering svekkes bilens
konkurransekraft ift de viste analysene
Tabell 3 Reisetid, reisekostnad og generalisert reisekostnad Brokelandsheia (+ 30 min) til Porsgrunn

Reisetid
Generalisert
reisekostnad,
VaT = 0
VaT = 500

Bil

Bil m/kø

Buss
01:54

Tog
(Brokelandsheia)
01:05

Tog
(Tangen)
01:13

01:16

01:26

265
898

265
981

278
1228

277
818

303
911

Kommentar: VaT = Verdsetting av tid

Figur 2-7 (under) viser konkurranseflaten for transportartene på strekningen. Toget har sterk
konkurransekraft for arbeidsreiser på strekningen (illustrert ved at grafen for toget ligger lavest i
diagrammet).
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Figur 2-8 Konkurranseflate for arbeidsreiser på relasjonen Brokelandsheia (+30 minutter) til Porsgrunn.

Resultatet fra analysen viser at toget vil bli et attraktivt reisemiddel for arbeidsreisende inn til
Porsgrunn. De aller fleste som skal til arbeidsplasser sentralt i Porsgrunn sentrum vil foretrekke toget
(den mørkeblå linjen ligger lavest i nesten hele diagrammet). Selv i en situasjon uten kø vil kun de
bilreisende med relativt lav verdsetting av egen tid (mindre enn ca 65 kr) velge bilen (der den turkise
linjen ligger lavere enn den mørkeblå). Merk imidlertid at forskjellene er små, og at bil og tog (B) er
svært konkurransedyktige med hverandre for de som verdsetter sin tid til under 150 kr pr time (om lag
halvparten av markedet). I en situasjon med 10 min kø inn til Porsgrunn sentrum svekkes bilens
konkurransekraft og store deler av markedet vil foretrekke toget (alle med tidsverdi over ca 30 kr).
Bussen fremstår ikke som et konkurransedyktig alternativ.
Konkurransekraft for toget med påstigning på Brokelandsheia
Forklaringen til togets konkurransekraft på strekningen er kombinasjonen av rask reisetid og lav
reisekostnad. Bussen har lavest reisekostnad, men også lengst reisetid, lavest frekvens og en
byttekostnad ved omstigning til metrobuss på Skjelsvik. Totalt sett betyr dette at den generaliserte
reisekostnaden til bussen stiger raskt spesielt for reisende med høy verdsetting av tid, og medfører at
bussen har lav konkurransekraft på strekningen. Bilen har noe lenger reisetid enn toget, og noe høyere
kostnad. Dette medfører at toget er det mest attraktive transportmiddelet for mange arbeidsreisende
på strekningen.
Togets fortrinn forutsetter at arbeidstakeren har tilgang på bil som kan parkeres på Brokelandsheia
stasjon, og gangavstand til arbeidsplassen fra Porsgrunn stasjon. Dersom arbeidstakeren må bytte
transportmiddel i Porsgrunn for å komme til arbeidsplassen påføres han både økt reisetid, og en
bytteulempe som vil redusere togets konkurransekraft. Toget konkurranseflate for arbeidsreiser til
f.eks. Herøya kan derfor ikke belyses gjennom denne analysen.
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Forskjell mellom påstigning på Tangen og Brokelandsheia
Dersom reisende fra Aust-Agder får påstigning på Tangen istedenfor Brokelandsheia øker deres totale
reisetid med 8 minutter. Årsaken er at man med bil bruker 12 minutter13 på å kjøre fra Brokelandsheia
til Tangen stasjon, mens toget kjører samme strekningen på 4 minutter. Reisende fra Tangen er ventet
å spare 5 kroner på togbilletten, mens bilkostnader øker med 33 kroner grunnet lengre kjøreavstand.
Totalt sett vil reisende fra Aust-Agder ved påstigning på Tangen oppleve økte generaliserte
reisekostnader, gjennom høyere reisekostnad og lenger reisetid. Dette medfører at togets
konkurransekraft mot bilen reduseres. I valget mellom tog fra Tangen og bil som er 10 minutter
forsinket grunnet kø i Porsgrunn vil omtrent ¾ av de reisende velge tog.
Fra Brokelandsheia (+ 30 minutter) til Oslo
FRITIDSREISER
Fritidsreisende mellom Aust-Agder (omtrent 30 minutter fra Brokelandsheia) og Oslo har valget
mellom tog fra Brokelandsheia (eventuelt fra Tangen), buss og bil. Vi antar at fritidsreiser utføres
utenfor rushtid, og bil med kø vises derfor ikke. Fritidsreisende vil i mange tilfeller reise flere sammen.
For å vise betydningen av antall personer i bilen har vi inkludert bil med høy belegg, tilsvarende 3
personer, i analysen. Bilen betaler bompenger både på E18 og for å kjøre inn i Oslo. Vi har forutsatt at
fritidsreisende parkerer gratis, f.eks hos noen de besøker, eller store destinasjoner. Parkering koster
om lag 20-40 kroner pr time i Oslo. Om Parkeringskostnader inkluderes, så svekker dette bilens
konkurransekraft ift analysene som vises her.
Tabell 4 Reisetid 30 minutter fra Brokelandsheia til Oslo

Bil
Reisetid
Generalisert
reisekostnad:
- VaT = 0
- VaT = 50

03:08

Bil
Høyt belegg
03:08

421
1987

252
1819

Buss
03:49

Tog
(Brokelandsheia)
02:39

Tog
(Tangen)
02:47

424
2290

414
2237

435
1835

Kommentar: VaT = Verdsetting av tid

Reisetiden med tog er 30-60 minutter raskere enn de andre transportartene på strekningen, og bidrar
til at toget har sterk konkurransekraft for fritidsreiser på strekningen. Reisekostnaden for toget med
påstigning på Brokelandsheia er lavere enn for de andre transportartene (med unntak av bilen hvis
den har høyt belegg) og bidrar til å styrke togets konkurransekraft.
Figur 2-8 (under) viser konkurranseflaten for transportartene på strekningen.

Forutsetter samme avstand i km mellom Brokelandsheia og Tangen som i dag, men med hastighet tilsvarende
gjennomsnittshastighet etter utbygging av ny vei.
13
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Brokelandsheia - Oslo, Fritidsreiser
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Figur 2-9 Konkurranseflate for fritidsreise på relasjonen Brokelandsheia (+30 minutter) til Oslo.

Toget fra Brokelandsheia fremstår som veldig konkurransedyktig. Kun en bil med høyt belegg (lilla)
klarer å konkurrere med toget. Toget fremstår som det foretrukne alternativet for alle reisende, om
man legger til grunn normalt fritidsbelegg i bilen. Bussen fremstår ikke som konkurransedyktig.
Konkurransekraft for toget med påstigning på Brokelandsheia
Forklaringen til togets konkurransekraft på strekningen er først og fremst rask reisetid, men også lave
reisekostnader som tilsammen bidrar til at toget fra Brokelandsheia har lave generaliserte
reisekostnader for ulik verdsetting av tid. Dersom bilen har et belegg på 1,8 personer eller lavere i
henhold til forutsetningene i analysen vil alle fritidsreisende på strekningen som ikke er låst til et annet
transportmiddel foretrekke toget.
Togets fortrinn forutsetter at den reisende har tilgang på bil som kan parkeres på Brokelandsheia
stasjon eller blir kjørt til stasjonen på Brokelandsheia.
Konkurransekraft hvis bilen har høyt belegg
Dersom bilen har høyt belegg (3 personer) reduserer det det togets relative konkurransekraft. Høyt
belegg medfører at reisende som verdsetter tiden sin lavere enn ca 200 kr/time vil velge bilen fremfor
toget. Dette tilsvarer at omtrent 1/4 av de reisende – de med høyest verdsetting av egen tid - vil velge
toget.
Forskjell mellom påstigning på Tangen og Brokelandsheia
Dersom reisende fra Aust-Agder får påstigning på Tangen istedenfor Brokelandsheia øker deres totale
reisetid med 8 minutter. Årsaken er at man med bil bruker 12 minutter på å kjøre fra Brokelandsheia
til Tangen stasjon, mens toget kjører samme strekningen på 4 minutter. Ettersom vi forutsetter i
analysen at fritidsreisende benytter seg av miniprisbilletter er kostnaden for togbilletten det samme
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fra Tangen og Brokelandsheia, mens bilkostnaden øker med 19 kroner ved påstigning på Tangen14.
Totalt sett vil reisende fra Aust-Agder ved påstigning på Tangen oppleve økte generaliserte
reisekostnader, gjennom høyere reisekostnad og noe lenger reisetid. Dette medfører at togets
konkurransekraft mot bilen reduseres. I valget mellom tog fra Tangen og buss eller b vil omtrent alle
de reisende velge toget. Det samme gjelder i valget mellom tog fra Tangen, og bil med normalt
fritidsbelegg. Ved høyt belegg (3 personer i bilen), vil reisende som verdsetter sin tid til ca 350 kr/time
eller høyere – ca 1 av 10 - foretrekke toget.
TJENESTEREISER
Tjenestereisende mellom Aust-Agder (omtrent 30 minutter fra Brokelandsheia) og Oslo har valget
mellom tog fra Brokelandsheia (eventuelt fra Tangen), buss og bil. Vi antar at tjenestereiser utføres
både i og utenom rushtid. Både bil og buss fremstilles derfor i analysen med og uten kø. Returen fra
Oslo til Brokelandsheia er ikke uviktig. Tjenestereiser som krever fremmøte kl 9, slik at man blir
sittende i kø innover kan være ferdig tidlig, slik at returen blir køfri. Eller man kan ha en køfri innreise,
men så havne i kø på vei ut av Oslo. I denne analysen belyses konkurransesituasjonen for to enveis
tjenestereise, den ene i rushtiden og den andre utenfor rushtiden. En tjenestereiser som utføres i rush
den ene retningen og utenom rush i den andre er ikke spesifikt belyst, men vil ligge omtrent midt i
mellom de to.
Vi forutsetter i analysen at kostnader knyttet til billetter, bompenger og drivstoff refunderes av
arbeidsgiver. For bilførere påløper det likevel kapitalkostnader og kostnader knyttet til slitasje av dekk,
olje, reparasjoner etc. som fordeles etter antall kilometer som kjøres. Dette medfører at alle
reisemåter som inkluderer bilkjøring i analysen har en reisekostnad også for tjenestereisende. Dette
er i tråd med analysene i KVU Grenlandsbanen.
Tabell 5 Reisetid 30 minutter fra Brokelandsheia til Oslo

Reisetid
Generalisert
reisekostnad:
- VaT = 0
- VaT = 500

Bil

Bil
m/kø

Buss

Buss
m/kø

03:38

Bil m/kø
Fullt
godgjort
03:38

03:08

381
1948

Tog
(Tangen)

04:24

Tog
(Brokelandsheia)
02:39

03:54

381
2198

0
1817

105
1971

105
2221

176
1501

202
1602

02:47

Kommentar: VaT = Verdsetting av tid

Reisetiden med tog er over 30 minutter raskere enn det raskeste alternativet på strekningen, og bidrar
til at toget har sterk konkurransekraft for tjenestereise på strekningen. Bussen har lavest reisekostnad,
men lang reisetid bidrar til å redusere bussens konkurransekraft.
Figur 2-9 (under) viser konkurranseflaten for transportartene på strekningen.

14

Mindre enn for arbeidsreisende, pga høyere belegg i bilen ved fritidsreiser enn arbeidsreiser.
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Figur 2-10 Konkurranseflate for tjenestereiser mellom Brokelandsheia (+30 minutter) og Oslo.

Bilen fremstår som lite konkurransedyktig uansett om reisen gjøres i rushtid (rød) eller ikke (turkis).
Om Bussen (oransje) fremstår som attraktiv for de reisende med lavest tidsverdi, også i rushtiden (lilla).
For reisende med høyere tidsverdi så er toget mest attraktivt (mørkeblå).
Konkurransekraft for toget med påstigning på Brokelandsheia
Forklaringen til togets konkurransekraft på strekningen er kombinasjonen av rask reisetid og lave
reisekostnader, som bidrar til at toget har lave generaliserte reisekostnader for ulik verdsetting av tid.
Dersom reisen skjer utenom rush vil reisende som verdsetter tiden under ca 100 kroner foretrekke
buss fremfor tog – det vil si om lag 1 av 10. Dersom reisen skjer i rushtid synker andelen som
foretrekker buss fremfor tog – svært få vil foretrekke bussen.
En storstilet satsning på utbygging av motorvei eller annen høystandard i Agder og nordover gjennom
Grenland vil øke konkurransekraften til både bilen og bussen, og togets konkurransekraft vil bli
tilsvarende svekket, relativt sett.
For innbyggere langt sør i Aust-Agder kan det være relevant å vurdere å fly fra Kjevik til OSL
Gardemoen. Det er usikkert hvor aktuelt dette vil være for de som bor innenfor 30 minutter fra
Brokelandsheia. Dette alternativet er ikke vurdert i denne analysen.
Togets fortrinn forutsetter at den reisende har tilgang på bil som kan parkeres på Brokelandsheia
stasjon eller blir kjørt til stasjonen på Brokelandsheia.

Forskjell mellom påstigning på Tangen og Brokelandsheia
Dersom reisende fra Aust-Agder får påstigning på Tangen istedenfor Brokelandsheia øker deres totale
reisetid med 8 minutter. Årsaken er at man med bil bruker 12 minutter på å kjøre fra Brokelandsheia
til Tangen stasjon, mens toget kjører samme strekningen på 4 minutter. Togets konkurransekraft på

20

strekningen ved påstigning på Tangen er noe lavere enn ved påstigning på Brokelandsheia grunnet noe
lenger reisetid, og høyere generaliserte reisekostnader.
Bilens konkurransekraft
Bilens konkurransekraft for tjenestereiser på strekningen Brokelandsheia – Oslo er lav. Årsaken til
dette er at det påløper kostnader i form av kapitalkostnader, slitasje på dekk, olje, reparasjoner etc.
per kjørte kilometer. De generaliserte reisekostnadene for en bilreise blir derfor høyere enn
alternativene.

Brokelandsheia - Oslo, Tjenestereiser

Generalisert Kostnad (GK), 1000 kroner
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Dersom den tjenestereisende anser at arbeidsgivers reisegodtgjørelse kompenserer til fulle alle
kostnader som påløper ved bruk av bilen, inklusive slitasje, forsikring etc og følgelig ser bort i fra disse
kostnadene i valg av reisemiddel, øker bilens konkurransekraft. I et slikt tilfelle blir blir bilen
konkurransedyktig for de med lavest verdsetting av egen tid (ca 50 kr og lavere). For resten av
markedet blir tog fortsatt det foretrukne alternativet.

500

Verdsetting av tid (VaT) (Kr/t)
Figur 2-11 Konkurranseflate for tjenestereiser mellom Brokelandsheia (+30 minutter) og Oslo, dersom det ikke påløper
kostnader for bilreise. .
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3 OPPSUMMERING AV FUNN
Analysen er utført på oppdrag av Kommunesamarbeidet i Aust-Agder i forbindelse med deres arbeid
med høringsuttalelse til KVU Grenland. Oppdragsgiver har ønsket en analyse av Brokelandsheia stasjon
der man i størst mulig grad har benyttet samme rammeverk og forutsetninger som i KVUen, men med
et annet antall innbyggere og arbeidsplasser rundt Brokelandsheia i 2035 og et annet syn på hvem som
vil benytte stasjonen.
Som i KVUen er funnene delvis basert på en regionsforstørringsanalyse og en konkurranseflateanalyse.
Potensialet for regionforstørring
I analysen av potensialet for regionforstørring har antall arbeidsplasser og størrelsen på befolkning
rundt en stasjon stor betydning. Med alternative tall for befolkning og arbeidsplasser rundt
Brokelandsheia for 2035, gitt fra Kommunesamarbeidet Østre Agder, er potensialet for
regionforstørring som følge av stopp på Brokelandsheia stort sammenliknet med resultatene fra
KVUen. Resultatet gjelder for både for akseptabel reisetid til/fra Brokelandsheia på 45 og 60 minutter
knyttet til de tre kombinasjonene:
- Befolkning innen 5 minutter – arbeidsplasser innen 500 meter,
- Befolkning innen 5 minutter – arbeidsplasser innen 1000
- Befolkning innen 10 minutter – arbeidsplasser innen 1000 meter.
For kombinasjonen av befolkning innen 10 minutter, og arbeidsplasser innen 1000 meter gir KVU
resultatene for Tangen størst potensiale for regionforstørring både for 45, og 60 minutters reisetid
med toget.
For å sikre transparens og likebehandling i analysene ble det i KVU analysene lagt til grunn
befolkningstall fra Geodata for 2014 og SSBs befolkningsfremskriving (MMMM) for alle kommuner i
analyseområdet. Ved å benytte alternative verdier for befolkning og arbeidsplasser rundt
Brokelandsheia er ikke resultatene direkte sammenliknbare med resultatene fra KVUen. I et
likebehandlingsperspektiv burde også andre stasjoner vært analysert med utgangspunkt i lokale planer
og prognoser.
Togets konkurransekraft
Analysen av togets konkurransekraft viser at Brokelandsheia stasjon vil kunne bli en viktig stasjon for
reisende fra Aust-Agder som inngangsport til tognettverket. Resultatene forutsetter at de reisende kan
kjøre/bli kjørt til Brokelandsheia på 30 minutter.
For arbeidsreiser på strekningen mellom Brokelandsheia (+30 minutter) og Porsgrunn sentrum har
toget stor konkurransekraft grunnet rask reisetid og lave kostnader. På strekningen er det størst
konkurranse fra bilen, gitt at det ikke er kø inn til Porsgrunn. Grunnet lenger reisetid og omstigning i
Skjelsvik har bussen dårlig konkurransekraft på strekningen. Analysen gjelder for arbeidsplasser i
sentrum av Porsgrunn. For reiser til arbeidsplasser lenger unna Porsgrunn stasjon vil bilen trolig ha en
sterkere konkurransekraft.
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For fritidsreiser på strekningen Brokelandsheia (+30 minutter) til Oslo sentrum har toget stor
konkurransekraft grunnet rask reisetid og lave kostnader. Analysene viser at omtrent alle reisende som
ikke er bundet til andre transportmidler vil foretrekke tog på strekningen. Dersom bilen har høyt belegg
med passasjerer (3 stk) øker bilens konkurransekraft og rundt 3/4 vil foretrekke bilen.
For tjenestereiser på strekningen Brokelandsheia (+30 minutter) og Oslo har toget stor
konkurransekraft grunnet rask reisetid. Analysen viser at 9 av 10 vil foretrekke tog fremfor buss på
strekningen dersom reisen ikke foregår i rush. Er reisen i rushtid vil de fleste foretrekke tog fremfor
buss. Bilen har svak konkurransekraft på strekningen primært på grunn av lang reisetid og
kapitalkostnader knyttet til den relativt lange bilreisen der det er få personer i bilen. Dersom man ser
bort i fra disse kapitalkostnadene vil omtrent 1 av 10 foretrekke bilen.
Analysene av togets konkurransekraft er basert på reiser fra et punkt (her: 30 minutter fra
Brokelandsheia stasjon) og til et annet punkt (her: Porsgrunn sentrum, eller Oslo sentrum). For
reisende som har reisestart/-mål i et annet punkt enn analysen tar utgangspunkt i vil
konkurransekraften til de ulike transportartene forandre seg ved at det påløper ekstra billett-, kjøre-,
bytte- og tidskostnader.
Noen reisende vil av ulike grunner være bundne til et bestemt transportmiddel. Andelene som
foretrekker ulike transportarter som er beskrevet i analysen er uten disse reisende som er bundne til
bestemte transportmidler.
En viktig forutsetning for at Brokelandsheia stasjon skal kunne bli en viktig stasjon for reisende fra
Aust-Agder som inngangsport til tognettverket er at reisestrømmene på de ulike strekningene som er
tilgjengelig for togreiser er tilstrekkelig store.
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VEDLEGG - DATA OG FORUTSETNINGER I KONKURRANSEFLATEANALYSEN
Forutsetninger
Tog
Buss
Bil
Reisetid
Frekvens
Parkering

Reisende med tog har start-/målpunkt inntil 30 min fra stasjonen på Brokelandsheia. Kjører
bil i 30 min for å komme til/fra Brokelandsheia.
Reisende med buss starter/avslutter bussreisen inntil 30 min før Brokelandsheia
Reisende med bil har start-/målpunkt inntil 30 min kjøretid fra stasjonen på Brokelandsheia.
Antar samme forhold mellom buss/bil i 2035 som i dag
Antar samme bussfrekvens som idag
Gratis. Gjelder innfartsparkering på Brokelandsheia stasjon, arbeidsplasser i Porsgrunn
sentrum og for fritidsreiser til Oslo.

Parametre
Omstigningstid mellom bil og tog ved Brokelandsheia
eller Tangen
Omstigningstid buss – buss (Ved Skjelsvik)

00:10:00
00:10:00

Merknad
Parkering, gå til plattform,
sikkerhetsmargin
Forventet gjennomsnittlig omstigning
mellom kommersiell langdistansebuss og
lokalbuss Grenland i Skjelsvik (E18)
Ønsket forutsetning fra oppdragsgiver
Antatt forsinkelse pga kø fra E18 inn til
Porsgrunn med bil.
Forutsatt snitthastighet på 82 km/t15,
Vegvesen.no/trafikk

Reisetid til Brokelandsheia
Tillegg kø i Porsgrunn

00:30:00
00:10:00

Kilometer tilsvarende 30 min med bil
Kilometer Brokelandsheia - Tangen

41
15

Tillegg kø i Oslo i rushtid

00:30:00

Kjøretid Tangen – Brokelandsheia med bil
Kjøretid Tangen – Brokelandsheia med tog
Reisetid m/tog Tangen - Oslo
Reisetid m/tog Tangen - Porsgrunn

00:12:00
00:04:00
01:51:00
00:16:00

Antatt forsinkelse pga kø på E18 gjennom
Asker, Bærum og Oslo, inn til Oslo
sentrum.
Forutsatt snitthastighet på 82 km/t,
Kilde: KVU Grenlandsbanen
Kilde: KVU Grenlandsbanen
Kilde: KVU Grenlandsbanen

Gangtid fra Porsgrunn stasjon til arbeidsplass

00:05:00

Gjelder kun reisende med tog

15

Snitt hastighet på 82 km/t er basert på gjennomsnittshastighet på E18 i dag mellom Larvik og Oslo.
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Verdsettinger
Verdi
(2016 kr)
1,14

Element
Gangtid til/fra
kollektivtransport
Bytte

Enhet Kommentar
kr/min Snitt kollektivtransport. Antar til sammen
10 min gange.
kr/per Snitt (Drammen). Antar 10 min ventetid
bytte
kr/min Skjult ventetid beregnes til halvparten av
intervallet mellom hver avgang
kr/t
Skjult ventetid beregnes til halvparten av
intervallet mellom hver avgang
kr/t
Skjult ventetid beregnes til halvparten av
intervallet mellom hver avgang
kr/t
Skjult ventetid beregnes til halvparten av
intervallet mellom hver avgang
kr/min Vi antar at alle har sitteplass på hele
reisen. Sitteplass ligger som default.

33,77

Frekvens (Skjult ventetid)

2,08

Frekvens (Skjult ventetid),
arbeidsreiser
Frekvens (Skjult ventetid),
fritidsreiser
Frekvens (Skjult ventetid),
tjenestereiser
Sitteplass

125
75
155
0

Kilde
Den norske verdsettingsstudien
(2010)
Norheim og Siedler (2012)
Den norske verdsettingsstudien
(2010)
Basert på distribusjoner fra Den
norske verdsettingsstudien (2010)
Basert på distribusjoner fra Den
norske verdsettingsstudien (2010)
Basert på distribusjoner fra Den
norske verdsettingsstudien (2010)

Bil enhetspriser
Verdi
(2006)
Drivstofforbruk
Drivstoff
Dekk, olje
Reparasjoner mv.
Kapitalkostnader
Sum (arb. og frit)
Sum tjenestereise

0,15
0,69
0,15
0,54
0,7
2,08
1,39

Verdi (2016kr)
0,1809
0,69
0,15
0,54
0,7
2,08
1,39

Enhet
l/km
kr/kjkm
kr/kjkm
kr/kjkm
kr/kjkm
kr/kjkm

Kilde
Enhet
l/km
kr/kjkm
kr/kjkm
kr/kjkm
kr/kjkm
kr/kjkm
kr/kjkm

TØI-rapport 924/2007 «Følsomhetsberegninger
for persontransport basert på grunnprognoser
for NTP 2010-32019», (Stenslien & Madsen,
2007)
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=7902

Priser månedskort og bompenger
Produkt
Månedskort NSB Drammen - Sandvika
(17 min)
Månedskort NSB Drammen - Lysaker
(23 min)
Månedskort nettbuss, Oslo - Moss

Pris
1 455
1 587

2 390

Månedskort Grenland

400

Bom i Grenland (rush)

21

Bom i Oslo

69

Bom i Oslo (rush)
Rabatt bom

Kommentar
Tilsvarer Porsgrunn – Tangen.
Antar 20 arb.dager t/r
Tilsvarer Brokelandsheia –
Porsgrunn. Antar 20 arb.dager
t/r
Tilsvarer Brokelandsheia –
Porsgrunn. Antar 20 arb.dager
t/r
Antar 20 arb.dager t/r

Nettsted
nsb.no
nsb.no

http://www.nettbuss.no/reisedage
r/bestilling/kjop-reisedager

https://bypakka.no/OmBypakka/Bompenger

59
10 %
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Billettpriser
Pris

Nettsted

Tid/dato prissjekk

Utreise

Kommentar

319,- Buss

nettbuss.no

29.09.2016 kl. 09:00

Utreise 13.10.2016

Lavest nettpris

249,- Tog Brokelandsheia

nsb.no

29.09.2016 kl. 09:00

Utreise 13.10.2016

Minipris

249,- Tog Tangen

nsb.no

29.09.2016 kl. 09:00

Utreise 13.10.2016

Minipris

nettbuss.no

29.09.2016 kl. 09:00

Utreise 30.09.2016

Inkl. setereservasjon og
avbestilling

570,- Tog Brokelandsheia

nsb.no

29.09.2016 kl. 09:00

Utreise 30.09.2016

Ordinær pris og komfort

507,- Tog Tangen

nsb.no

29.09.2016 kl. 09:00

Utreise 30.09.2016

Ordinær pris og komfort

nettbuss.no

29.09.2016 kl. 09:00

Utreise 13.10.2016

Månedskort

79,- Tog Brokelandsheia

nsb.no

29.09.2016 kl. 09:00

Utreise 13.10.2016

Månedskort

73,- Tog Tangen

nsb.no

29.09.2016 kl. 09:00

Utreise 13.10.2016

Månedskort

Fritidsreiser:
Brokelandsheia - Oslo

Tjenestereiser:
Brokelandsheia - Oslo
478,-

Buss

Arbeidsreiser:
Brokelandsheia Porsgrunn
139,- Buss

30 min -> Brokelandsheia – Porsgrunn
Arbeidsreiser
Frekvens
Buss
Tog
Reisetid
Bil
Bil m/kø
Buss
Bil + Tog (B)
Bil + Tog (T)

0,67
1
01:16
01:26
01:54
01:05
01:13

30 min -> Brokelandsheia – Oslo
Fritidsreiser
Tjenestereiser
0,67
1

0,67
1
03:08
03:38
03:54
02:39
02:48

Kilde frekvens
Oslo - Brokelandsheia
Konkurrenten

5 avganger/døgn

man-fre, ekskl.
helgetilbud

http://konkurrenten.no/assets/Dokumenter/rutetider_vinter_vaar_2016.pdf

Nettbuss

9 avganger/døgn

man-fre, ekskl.
helgetilbud

http://www.nettbuss.no/system/script/getfile.aspx?NkM1QzcyMkQ5QzBCM
TY0OUQ4N0QzN0YzOUFGNEM1OURGRkFCQTlBQw==

Porsgrunn - Brokelandsheia

Konkurrenten

Nettbuss

5 avganger/døgn

man-fre, ekskl.
helgetilbud

9 avganger/døgn

man-fre, ekskl.
helgetilbud

http://konkurrenten.no/assets/Dokumenter/rutetider_vinter_vaar_2016.pdf

http://www.nettbuss.no/system/script/getfile.aspx?NkM1QzcyMkQ5QzBCM
TY0OUQ4N0QzN0YzOUFGNEM1OURGRkFCQTlBQw==
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Reisetider
Bil
Fra
Brokelandsheia
Porsgrunn
Brokelandsheia
Oslo
Larvik

Til
Porsgrunn
Kristiansand
Oslo
Larvik
Brokelandsheia

Utregning
Fra

Til

Brokelandsheia
Oslo
Larvik
30 min
Tangen

Porsgrunn
Larvik
Brokelandsheia
Brokelandsheia
Brokelandsheia

2014
00:57
00:57
02:47
01:39
01:08

2028
00:46
00:46
02:38
01:39
00:59

Km
(visveg.no)
62,4
135,2
79,9
41,0
15,0

2014
Tid
00:57
01:39
01:08
00:30

Delta
00:11
00:11
00:09
00:00
00:09

Km/t
(visveg.no)
81,94
81,94
81,94
81,94

2028 (ny hastighet)
Tid
Timer Minutter
0,76
1,65
0,98

0
1
0

46
39
59

kilde: vegvesen.no/trafikk
Målesteder
Oslo (Sentralstasjonen)
Kristiansand (torget)
Porsgrunn (stasjon)
Brokelandsheia
Larvik (Larviksporten)
Bil og buss
2014
Fra
Til
Brokelandsheia Porsgrunn
Brokelandsheia Oslo
2028
Fra
Til
Brokelandsheia Porsgrunn
Brokelandsheia Oslo

Bil

Buss (gj.snitt) Påstigningstid
Buss
00:57
01:14
00:00
02:47
03:13
00:05

Bil

Delta bil-buss
01:14
00:17
03:18
00:31

Buss
00:46
02:38

01:03
03:09

Belegg bil
Reiseformål

Bilbelegg

Kommentar

Arbeidsreiser

1,15

Fritidsreiser

1,80

Gjennomsnitt av fritids- og besøksreiser.

Fritidsreiser
m/høyt belegg

3,00

Antar tre personer i bilen ved høyt belegg
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1.0

FORORD/SAMMENDRAG

PA Consulting har på oppdrag fra rådmennene i eierkommunene og daglige ledere i IKTsamarbeidene gjennomført utredningen om sammenslåing av de to selskapene. Utredningen bygger
på informasjonsinnsamling fra IKT-samarbeidene, semistrukturerte intervjuer med utvalgte rådmenn
og lederne i IKT samarbeidene, og arbeidsmøter med lederne og medarbeidere.
I Rapporten beskrives kvalitative, økonomiske forhold og mulige gevinster en sammenslåing vil kunne
innebære.
IKT-samarbeidene varierer i modenhet på ulike områder. For DDØ vil sammenslåing innebære
muligheten til å tilby mange fler og gjerne nye innbyggernære tjenester. Som del av et større
samarbeid vil DDØ kunne redusere sårbarheten når nye og flere tjenester tilbys innbyggere og
ansatte.
For begge IKT-samarbeidene vil sammenslåing styrke gjennomføringskraften, utviklingstakten vil
kunne økes, og digitale løsninger vil kunne lanseres raskere. Det er også grunn til å anta at en
sammenslåing vil øke endringsevnen, lokalt og samlet for partene.
De kvalitative gevinstene et større IKT-samarbeid vises særlig på følgende tre områder: Helse og
velferd, Skole og Plan bygg og geodata.
Et sammenslått samarbeid vil bli en enda sterkere utviklingsaktør på felt som ehelse, der særlig
velferdsteknologi er en fellesnevner for å håndtere pålagte oppgaver og sikre involvering og
medvirkning fra innbyggeren. Kommunene samarbeider tett i en regional satsning på
velferdsteknologi. Et felles pleie- og omsorgssystem med felles database vil forenkle dette arbeidet og
forenkle annet faglig samarbeid på tvers av kommunene.
Kommunene i både IKT Agder og DDØ bruker samme skoleadministrative system. På kort sikt kan
synergier utløses ved at kommunene i DDØ og IKT Agder- benytter samme løsning. På lengre sikt
kan kommunene samarbeide på tvers om forvaltning og videreutvikling av systemer for
skoleadministrasjon og helhetlig skoleløp.
På kort sikt kan det etableres en felles forvaltning av fagsystemer innen Tekniske tjenester. På lengre
sikt kan det gjennomføres en konsolidering og standardisering av fagsystemer på tvers av
kommunene. For Bygg, Plan og Geodata er elektronisk byggesaksbehandling et viktig område å
lansere digitale innbyggertjenester på. Et større IKT-samarbeid vil kunne styrke utviklings- og
gjennomføringskraften på dette området for kommunene.
Gjennom sammenslåing vil eierkommunene kunne utnytte ressursene bedre og oppnå en større
ressurspool å trekke på når prioriterte nye oppgaver skal gjennomføres. Samling av fagpersonell vil
styrke og øke den samlede kompetansen og økt innsikt kan bidra til smartere jobbing og forenklende
og effektiviserende innbyggertjenester.
De økonomiske fordelene ved sammenslåing er størst for DDØ på kort sikt. På lenger sikt vil alle
kommuner kunne høste effekt ved standardisering og samordning av tjenesteproduksjonen på tvers
av kommunene. Dette bør skje gjennom å etablere felles infrastruktur, ta i bruk felles fagsystemer i
alle sektorer, og utnytte innkjøpsavtalene i de eksisterende selskapene.
Sammenslåing vil for noen av eierkommunene innebære endringer i kostnader. PA anbefaler derfor at
det utarbeides modeller for kostnadsfordeling som sikrer en rettmessig fordeling av kostnader mellom
eierkommunene.
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1

SYNERGIER VED SAMMENSLÅING AV DE
TO IKT-SAMARBEIDENE

Kapitlet redegjør for fakta om IKT-samarbeidene, dernest drøftes mulige synergier knyttet til
tjenesteomfang, fagsystemer, IKT-infrastruktur og organisering.
Synergiene er kartlagt med bakgrunn i dokumentasjon tilsendt fra IKT Agder og DDØ, kartlegging
blant leverandører av fagsystemer, PAs database med IKT-kostnads- og modenhetsanalyse (etablert i
2013), og intervjuer med medarbeidere i IKT-samarbeidene og rådmenn i eierkommunene.
Kartleggingen er gjennomført i august og september 2016.

1.1

Fakta om selskapene

1.1.1

IKT Agder IKS

IKT Agder ble etablert som et interkommunalt selskap i 2003. Det interkommunale selskapet er eid av
Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Selskapet er lokalisert i
Arendal kommune ved Fylkeshuset i Aust-Agder.
IKT Agder tilbyr følgende til eierkommuner og andre eksterne kunder:
 Service og supporttjenester
 Drift og forvaltning av IKT systemer
 Avtaleforvaltning innenfor IKT området
 Videreutvikling av IKT tjenester i nært samarbeid med kundene
Antall årsverk
Ved utgangen av 2015 hadde IKT Agder tilsatt 45,81 årsverk uten lærlinger. Etter en nedbemanning i
2016 har de per 31. august 2016 tilsatt 41,4 årsverk uten lærlinger. Selskapet er delt opp i tre
avdelinger: Avdeling Service, Avdeling Drift og Avdeling Prosjekt.
31. august 2016

2015

Sum årsverk (uten lærlinger)

41,4

43,9

Avdeling Service, årsverk

14,4

17,4

Avdeling Drift, årsverk

14

16

Avdeling Prosjekt, årsverk

10

10

Tabell 1: Antall årsverk i IKT Agder uten lærlinger

1

IKT-Agder (2016): Årsmelding 2015. Ved utgangen av 2015 hadde selskapet fem lærlinger som ikke er inkludert i
beregningene.

3

Antall brukere og innbyggere
IKT Agder drifter, forvalter, videreutvikler og supporterer IKT-systemet til eierkommunene som igjen
brukes av kommunens innbyggere, ansatte og skoleelever. I eierkommunene er det ca. 72.315
innbyggere2.
Brukertilganger til kommunale ansatte

6.410

Brukertilganger til elever

10.830

Totalt antall brukere

17.240

Tabell 2: Antall brukere av IKT-tjenester i IKT Agder
Driftsinntekt, -kostnad og -resultat3
Selskapet har hatt et positivt driftsresultat de siste fire årene og har hatt en stabil driftsinntekt i samme
periode.

2015

2014

Sum driftsinntekter

kr 77.426.540

kr 79.073.005

Driftsinntekter fra eierkommuner

kr 76.027.430

kr 77.160.440

Driftsinntekter fra andre kunder

kr 1.399.020

kr 1.912.565

Sum driftskostnader

kr 77.653.608

kr 75.075.227

Lønns- og personalkostnader

kr 34.320.833

kr 35 377 605

Avskrivninger

kr 6.206.765

kr 5.099.087

Andre driftsutgifter

kr 37.215 .960

kr 34.598.538

Driftsresultat

kr 6.020.4094

kr 3.997.778

Tabell 3: Driftsinntekt, - kostnad og –resultat IKT Agder
Styring
IKT Agder styres gjennom to styringsorganer, styret og representantskapet. Representantskapet er
selskapets øverste organ og består av rådmennene i de fire eierkommunene. Styret ledes Svein
Skisland (rådmann i Vennesla kommune), de resterende styremedlemmene er ansatte i
eierkommunene og ansattrepresentanter fra IKT Agder.

1.1.2

Den digitale østregionen (DDØ)

Den digitale østregionen ble etablert i 2009. IKT-samarbeidet er organisert som er
vertskommunesamarbeid etter § 28-1 b jf. kommuneloven. Vegårshei er vertskommune og det er
inngått samarbeidsavtale med kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli.

2

SSB (2016): Tabell: 01222: Folkemengde og kvartalsvise endringar (K)

3

IKT-Agder (2016): Årsmelding 2015

4

Positivt resultat på grunn av aktivering av fellesprosjekter som påløpte kr 6.247.567 i 2015.

4

I samarbeidsavtalen fremkommer det at samarbeidet skal levere tjenester som omfatter alle sider av
kommunenes IKT-virksomhet, inkludert telefoni.
Antall årsverk
Ved utgangen av 2015 var det tilsatt 16,5 årsverk uten lærlinger i DDØ. Organisasjonen er delt inn i to
avdelinger, drift og utvikling, med åtte årsverk hver. I tillegg kommer det til ett årsverk for daglig leder.
31. august 2016

2015

Sum årsverk (uten lærlinger)

16,5

165

Drift

7,5

15,5

Utvikling

8

-

Tabell 4: Antall årsverk DDØ uten lærlinger
Antall brukere og innbyggere
I mellom samarbeidskommunene bruker omkring 4095 brukere systemer driftet av DDØ. Det er
19.298 innbyggere i kommunen6.
Brukertilganger til kommunale ansatte

1.545

Brukertilganger til elever

2.550

Totalt antall brukere

4.095

Tabell 5: Antall brukere av IKT-tjenester i DDØ
Selskapets driftskostnader
Tabellen under viser selskapets kostnader for 2015 og 2014.
2015

2014

Sum driftskostnader

Kr. 20 263 342

Kr. 17 336 933

Lønns- og personalkostnader

Kr. 9 807 158

Kr. 10 111 765*

Andre driftsutgifter

Kr. 10 446 184

Kr. 7 225 169

Tabell 6: DDØs driftskostnader
*Kun inflasjonsjustert 2015 tallene.

5

Vegårshei kommune (2016): Årsmelding 2015

6

SSB (2016): Tabell: 01222: Folkemengd og kvartalsvise endringar (K)

5

Styring
IKT-samarbeidet er organisert etter § 28-1 b i kommuneloven. Samarbeidskommunene har således
delegert myndighet over tjenesten fra hver enkel kommune til vertskommunen, Vegårshei. Det er satt
opp et samarbeidsorgan for IKT-tjenesten, et rådmannsutvalg som møtes etter behov.

1.2

Synergier knyttet til tjenesteomfang

1.2.1

Innbyggertjenester

Digitale innbyggertjenester er kommunale tjenester på nett for innbyggere og næringsliv. Kommunene
i IKT-samarbeidene tilbyr en rekke slike tjenester. Ved en eventuell sammenslåing, vil kommunene
kunne dra nytte av å ta i bruk innbyggertjenester de fra før ikke tilbyr.
Tabellene under lister opp digitale innbyggertjenester som tilbys. Tabellene beskriver hvilket
fagområde den digitale tjenesten berører, navn på tjenesten og hvilke systemer den er integrert med.
Innbyggertjenester på nett i IKT Agders kommuner:
Fagområde

Tjeneste

Integrert med

Eiendom

Eiendomsinfo

Gemini, ID-porten, Matrikkelen

Eiendom

Eiendomsdokumenter

Gemini, ID-porten, BraArkiv og ePhorte

Eiendom

Eiendomsgebyr

Gemini, ID porten

Eiendom

Feieinformasjon

DM Feiing, ID porten

Eiendom

Renovasjonsinformasjon

Gemini, ID porten

Eiendom

Bestille eiendomsinformasjon

Infoland

Feiing

SMS varsel

DM Feiing

Vei, vann, avløp
og renovasjon

SiFra

Gemini

Renovasjon

SMS varsling

Gemini Renovasjon

Vann, avløp

Sanitærmelding

Geomatikk

Vann, avløp

Rørleggermelding

Geomatikk

Vei

Gravetillatelse

Geomatikk

Parkering

Parkering for funksjonshemmede

ID-porten

Parkering

Klage på ilagt
parkeringsgebyr/tilleggsavgift

Prokom, ID-porten

Barnehage

Barnehagesøknad

Oppvekstportal, Hypernet, ID-porten

Barnehage

Søknad om redusert
foreldrebetaling/gratis kjernetid

Prokom, ID-porten
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Barnehage

Søknad om dispensasjon
fra utdanningskravet for pedagogisk
leder og styrer

Prokom, ID-porten

Kultur

Søknad om inntak - kulturskole

SpeedAdmin, ID-porten

Kultur

Søknad om tilskudd - lag og foreninger

Tilskuddsportalen / Prokom

Kultur

Søknad om
arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Prokom, ID-porten

Skole

SFO søknad

VFS, ID-porten

Skole

Påmelding Ferie-SFO

Prokom, ID-porten

Skole

Grunnskoleinnmelding

Prokom, ID-porten

Skole

Utsendelse av varselsbrev

SvarUt

Skole

Søknad videregående

Vigo, ID-porten

Skole

Søknad om skoleskyss

Prokom, ID-porten

Helse og velferd

Søknad om ledsagerbevis

Prokom, ID-porten

Helse og velferd

Hverdagsrehabilitering

Egenutviklet system, ID-porten

Helse og velferd

Registrering - Fritidskontakt/støttekontakt

Prokom, ID-porten

Helse og velferd

Søknad om TT-kort

Bygg

Byggesøknad

Arkiv

Innsyn

Prokom

Næring, bevilling,
skatt og gebyrer

Søknad om nedsettelse, utsettelse eller
ettergivelse av eiendomsskatt

Prokom, ID-porten

Næring, bevilling,
skatt og gebyrer

Søknad om bevilling til salg av
alkoholholdig drikk

Prokom, ID-porten

Næring, bevilling,
skatt og gebyrer

Søknad om serveringsbevilling

Prokom, ID-porten

Næring, bevilling,
skatt og gebyrer

Skjenkebevilling

Prokom, ID-porten

Kart på Nett

Kart tjenester

Gisline

Kino

Kjøp av billetter (Grimstad)

Bibliotek

Internett søk mot bibliotek

Bibliofil og Mikromac

Tabell 7: Innbyggertjenester tilgjengelig på nett fra kommunene innen IKT Agder
Innbyggertjenester på nett i DDØs kommuner:
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Fagområde

Tjeneste

Integrert med

Barnehage

Opptak barnehage

Visma barnehage

HR

Stillingssøknader

Ephorte

Kart på Nett

Kart tjenester

Gisline

Politiske tjenester

Innsyn i kommunale dokumenter

Ephorte

Kino

Kjøp av billetter

Havneavgift

Kjøp av havneavgift

Div. havne systemer

Byggesøknad

Byggsøk

Ephorte

Bibliotek

Internett søk mot bibliotek

Bibliofil

Tabell 8: Innbyggertjenester tilgjengelig på nett fra kommunene innen DDØ

Potensielle synergier
Eierkommunene i IKT Agder tilbyr til sammen 40 ulike innbyggertjenester på nett, og DDØ tilbyr åtte
ulike tjenester. Ved en potensiell sammenslåing av de to selskapene, kan DDØ-kommunene ta i bruk
32 nye innbyggertjenester på nett. Gjenbruk av tjenestene vil i noen tilfeller kreve at kommunene som
bruker dem har like fagsystemer, mens andre tjenester er enkle, og kan tas i bruk uten store
kostnader.

1.2.2

Tjenester for kommunenes ansatte

Dette delkapitlet gir oversikt over IT-tjenester ansatte i kommunene mottar fra IKT-samarbeidene.

IKT Agder
IKT Agders eierkommuner regulerer tjenester og kvaliteten på disse i en tjenestenivåavtale (Service
Level Agreement/SLA). Tjenestenivåavtalen rulleres årlig, og den er etablert for å sikre at
kommunenes behov og krav til kvalitet blir levert fra IKT Agder. Dagens versjon av tjenestenivåavtalen
ble etablert i 2010, og har rullert siden.
Avtalen regulerer tydelig roller og ansvar mellom kommunene og IKT Agder, og angir hvordan
endringer håndteres, rapportering gjennomføres og partenes forpliktelser. Avtalen regulerer videre
blant annet hvordan håndtering av feilsituasjoner skal gjennomføres, og innen hvilken tid ulike typer
hendelser skal løses.
PAs IKT kostnads- og modenhetsanalyse som ble gjennomført for IKT Agder i 2013, viste at IKTsamarbeidet scoret høyt på IKT-modenhet og tjenestenivå.

DDØ
DDØ er i gang med å utarbeide en tjenestekatalog, og har ikke inngått tjenestenivåavtale med
eierkommunene. Det er opprettet en brukerstøttefunksjon som håndterer innmeldte feil og
endringsønsker fra kommunene. For brukerstøtte, er det et mål å løse 80% av de innmeldte sakene.
DDØ jobber nå med utarbeidelse av dokumentasjon av IKT-infrastruktur, som er en viktig forutsetning
for etablering av tjenestekatalog.
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Potensielle synergier
PAs IKT kostnads -og modenhetsanalyse7 viser at kommuner som har tjenestekatalog og
tjenestenivåavtale, og samtidig scorer høyt på kvalitet ved IKT-tjenestene, i snitt leverer tjenestene til
30% lavere kostnad enn kommuner uten tjenestekatalog, tjenestenivåavtale, og lav score på IKTtjenestenes kvalitet.
Siden DDØs tjenester ikke er regulert i en tjenestenivåavtale, og tjenestene i liten grad er
dokumenterte, er det vanskelig å sammenligne IKT-samarbeidenes tjenestenivå.
Vurdering
DDØs eierkommuner vil oppnå synergier gjennom å benytte IKT Agders veletablerte tjenestenivå,
driftsprosesser og rutiner. Ved en eventuell sammenslåing, vil det være viktig å måle dagens
tjenestenivå i alle kommuner, etablere tydelige mål, roller, ansvar og nivå på IKT-tjenestene, og følge
utviklingen på tjenestenivå over tid.

1.3

Synergier knyttet til fagsystemer

Fagsystemene inneholder kritisk informasjon om tjenestemottakere og ansatte, og er de viktigste
arbeidsverktøyene for en effektiv tjenesteproduksjon, og et viktig redskap for å sikre forsvarlig
tjenester til innbyggere og næringsliv.
Typiske synergier som oppstår ved en sammenslåing av to IKT-samarbeider, er r knyttet til avtaler,
lisens-, drifts,- og vedlikeholdskostnader. I tillegg skaper harmonisering av fagsystemer på tvers av
kommuner økte muligheter for samarbeid om tjenesteproduksjonen på tvers av kommunegrenser.
Fagsystemer har utviklet seg over tid. Før ble fagsystemer driftet fra servere plassert i kommunen eller
på datarommet i IKT-samarbeidet. Nå leveres fagsystemer i økende grad via skytjenester. Dette
reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader, og øker tilgjengeligheten uavhengig av arbeidsflate og
lokasjon. Fagsystemenes leveransemodeller kan deles inn i tre kategorier
 Skybaserte leveransemodeller hvor fagsystemet leveres som en tjeneste fra leverandør, holdes
kontinuerlig oppdatert av leverandør, med en prismodell som gjenspeiler den faktiske bruken av
tjenesten.
 «On-Prem8»-leveransemodeller hvor fagsystemet leveres som en tjeneste fra IKT-samarbeidets
datarom, holdes oppdatert av IKT-samarbeidets medarbeidere og har en prismodell som baserer
seg på direkte kostnader knyttet til drift og vedlikehold av fagsystemet og infrastrukturen.
 «ASP»-leveransemodeller hvor fagsystemet leveres som en tjeneste fra ekstern leverandørs
datarom, holdes oppdatert av leverandør og har en prismodell som følger avtale med leverandør.
ASP leveransemodeller kan skille seg fra Skybaserte leveransemodeller ved at de ikke har samme
muligheter til skalering i form av økning eller reduksjon i kapasitet etter behov, samt prismodeller
som er mindre fleksible.

7

8

PAs IKT kostnads- og modenhetsanalyse ble utarbeidet i samarbeid med KS KommIT i 2013, og har siden vært gjennomført i
mer enn 80 norske kommuner.
Driftet i lokal datasenter
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1.3.1

HR/Økonomi/lønn

Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

Xledger,
Bluegarden,
Webcruiter og
Dossier

80009

IKT Agder

Sky

Agresso

100

Grimstad
Froland

Lengde: 10 år
Inngått: 2016

Aust-Agder FK
Gjerstad

DDØ

ASP-drift (Evry)

Lengde: Løpende

Risør

Inngått: 2006
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

Tabell 9: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer, HR/Økonomi/Lønn

Status
IKT Agders eierkommuner har nylig anskaffet HR/økonomi- og lønnssystem fra leverandøren Xledger.
Softwaren Xledger benyttes for økonomi og regnskap, på HR og lønn benyttes tjenester fra
Bluegarden, Webcruiter benyttes for rekruttering, og Dossier benyttes for kompetansestyring. Xledger
er skybasert.
Eierkommunene i DDØ har nylig oppgradert sin Agresso-løsning. Løsningen er ASP-basert.

Kostnader
Selskapene har følgende kostnader knyttet til systemer innen HR/økonomi/lønn:
 IKT Agder med Xledger: Årlig kostnad er 5.010.000 NOK. Alle ansatte i eierkommunene
har tilgang til løsningen.
 DDØ med Agresso: Årlig kostnad er 1.864.000 NOK. 100 brukere har tilgang til systemet.

Potensielle synergier
Kontrakten med Xledger muliggjør innlemmelse av flere kommuner. Dersom DDØs 100 brukere
inngår i denne kontrakten, vil det medføre en årlig kostnad på ~50.000 NOK. Ved en eventuell
sammenslåing, vil det være naturlig at eierkommunene i DDØ ønsker å ta i bruk samme funksjonalitet
som eierkommunene i IKT Agder har tilgang til. Det betyr en åpning for at alle ansatte har tilgang til
systemet. Dette vil ha en årlig kostnad på ~775.000 NOK.

Vurdering
Ved en eventuell sammenslåing, bør DDØ foreta overgang til IKT Agders løsning Xledger, og på kort
sikt gi tilgang til de 100 brukerne som i dag benytter Agresso. Dette vil medføre en besparelse på
~1.800.000 NOK i DDØ-kommunene. Dersom DDØ ønsker å ta i bruk løsningen for alle ansatte, vil
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Alle ansatte innen IKT Agders eierkommuner tar i bruk tilganger til løsningen.
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eierkommunene i DDØ spare ~1.000.000 NOK. Dette gevinstpotensialet er kun knyttet til lisenser og
drift, og medberegner ikke potensielle gevinster knyttet til mer effektive arbeidsprosesser innenfor
HR/økonomi/lønn. En overgang til samme løsning vil også muliggjøre potensielt samarbeid på
tjenesteproduksjon innenfor dette området.

1.3.2

Sak/arkiv

Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

Public 360

3200

IKT Agder

Sky

Lengde: 10 år

Grimstad

Inngått: 2016
Froland
Aust-Agder FK
Gjerstad

ePhorte

650

DDØ

On-prem

Lengde: Løpende

Risør

Inngått: 2005
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

Tabell 10: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer, Sak/arkiv

Status
IKT Agders eierkommuner har nylig anskaffet sak/arkivløsningen Public 360. Løsningen er skybasert.
DDØs eierkommuner benytter løsningen ePhorte. Kontrakten ble inngått i 2005, og løsningen vil ikke
supporteres fra leverandør fra 2018. DDØ planlegger derfor å anskaffe ny løsning.

Kostnader
Selskapene har følgende kostnader knyttet til systemer innen sak/arkiv:
 IKT Agder med P360: Årlig kostnad er 2.803.000 NOK med 3.200 brukere.
 DDØ med ePhorte: Årlig kostnad er 682.200 pluss interne kostnader knyttet til drift og
infrastruktur. 650 brukere har tilgang til systemet.

Potensielle synergier
Kontrakten med Software Innovation for P360 muliggjør innlemmelse av flere kommuner. Dersom
DDØs 650 brukere inngår i denne kontrakten, har det en årlig kostnad på ~470.000 NOK.

Vurdering
Ved en eventuell sammenslåing, bør DDØ foreta overgang til IKT Agders løsning P360. Dette vil
medføre en besparelse på ~200.000 NOK pluss reduserte kostnader knyttet til drift og infrastruktur. En
overgang til samme løsning vil også muliggjøre potensielt samarbeid om tjenesteproduksjon innenfor
dette området.
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1.3.3

Fagsystemer for helse og velferd

Pleie og omsorg
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

Gerica

4000

Lokalt i
kommunene

On-Prem

Grimstad

Lengde: Ukjent

Froland
Aust-Agder FK

Ikke aktuell

Gjerstad

Gerica

160

Risør

Gerica

520

On-Prem

Inngått: Ukjent

On-Prem

DDØ

On-Prem

Lengde: Ukjent

On-Prem

Inngått: Ukjent
Tvedestrand

Visma Profil

165

Tvedestrand
kommune

On-Prem

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent
Vegårshei

Gerica

300

DDØ

On-Prem

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent
Åmli

Visma Profil

125

Åmli kommune

On-Prem

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent

Tabell 11: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer, Pleie og omsorg

Status
Til forskjell fra administrative systemer, har IKT-samarbeidene ikke kommet like langt i harmonisering
av pleie- og omsorgssystemene. Til tross for at eierkommunene i IKT Agder har samme fagsystem
(Gerica), forvaltes kontraktene lokalt, og det er lokale variasjoner knyttet til oppsett av systemene.
DDØ forvalter kontrakten for tre kommuner med Gerica, og to kommuner forvalter kontrakten lokalt.
Kommunene i begge IKT-samarbeidene inngår i en stor regional satsing på velferdsteknologi, og
samarbeider tett på dette området.
Eierkommunene i både IKT Agder og DDØ oppgir å ha planer om å anskaffe nytt system for Pleie og
omsorg.

Kostnader
Selskapene har følgende kostnader knyttet til systemer innen pleie og omsorg:
 IKT Agder: Årlig kostnad er 1.295.000 NOK pluss interne kostnader knyttet til drift og
infrastruktur.
 DDØ: Årlig kostnad er 660.800 NOK pluss interne kostnader knyttet til drift og infrastruktur.
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Potensielle synergier
Kommunene samarbeider tett i en regional satsning på velferdsteknologi. Et felles pleie- og
omsorgssystem med felles database vil forenkle dette arbeidet. Det kan også styrke fagmiljøet på
tvers av kommunene, og øke muligheten for interkommunalt samarbeid innen eksempelvis
hjemmetjenester.
Beregninger vist i kapittel 3 viser at kommunene kan totalt spare ~1.200.000 NOK i årlige lisenser og
vedlikeholdskostnader ved å innføre et felles system – forutsatt felles database for pleie- og
omsorgsjournalene.

Vurdering
Kommunene i begge IKT-samarbeidene vurderer allerede bytte av pleie og omsorgssystem. Ved en
eventuell sammenslåing bør kommunene gjøre dette i fellesskap. Dette vil styrke det regionale
samarbeidet innen velferdsteknologi, og forenkle annet faglig samarbeid på tvers av kommunene.
En løsning med felles database for pleie- og omsorgsjournaler vil både redusere innføringskostnaden
og muligheten for samarbeid på tvers.

Helsestasjon
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

CGM Journal

500

Ukjent

On-Prem

Lengde: Ukjent

Grimstad

Inngått: Ukjent
Froland
Aust-Agder FK

Ikke aktuell

Gjerstad

WinMed

30

Ukjent

On-Prem

Lengde: Ukjent

Risør

Inngått: Ukjent
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

Tabell 12: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer, Helsestasjon

Status
Eierkommunene i IKT-samarbeidene har inngått lokale avtaler med leverandørene av CGM Journal og
WinMed.
Potensielle synergier
Ved en sammenslåing av IKT-samarbeidene, bør det vurderes felles anskaffelse av
helsestasjonssystem eller at alle kommuner inngår kontrakt i en felles avtale med CGM som har flest
brukere, og med IKT-samarbeidet som kontraktsforvalter. Dette vil redusere kostnader knyttet til
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lisenser, drift og vedlikehold, og muliggjøre en fremtidig samordning/samarbeid om
helsestasjonstjenester.
Fremtidige behov i kombinasjon med en kost/nytte-vurdering bør avgjøre hvilket system som er mest
egnet.

Legevakt
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal10

System-X

100

2015

On-Prem

Lengde: Ukjent

Grimstad

Inngått: Ukjent
Froland
Gjerstad
Risør11
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

Tabell 13: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer, Legevakt
Status
Legevakten i Arendal er en interkommunal legevakt for kommunene Arendal, Froland, Fyresdal,
Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Kontrakten for dette systemet
ligger derfor ett sted.
Potensielle synergier
Det bør overveies å overdra kontrakten fra Arendal kommune til et fremtidig IKT-samarbeid for å sikre
felles kontraktsforvaltning og porteføljestyring, siden legevaktssystemet henger tett sammen med
øvrige helse- og omsorgssystemer.

PP-tjenesten
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

HK-Data

50

Lokalt i
kommunene

On-Prem

Grimstad

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent

Froland

HK-Data

Ukjent

Aust-Agder FK

10

On-Prem

Legevakten i Arendal er en interkommunal legevakt for kommunene Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal,
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
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Risør har pt ingen kommunalt ansatte leger
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Lengde: Ukjent

Aust-Agder FK

Inngått: Ukjent
Gjerstad
Risør

HK-Data, felles PPtjeneste med Risør
som vertskommune

20

Risør kommune

On-Prem

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent

Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

HK-Data

Åmli kommune

On-Prem

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent

Tabell 14: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer, PP-tjenesten

Status
Eierkommunene i de to IKT-samarbeidene benytter samme fagsystem for PP-tjeneste. Innen DDØ
samarbeider Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei om PP-tjeneste. Froland kommune og AustAgder FK bruker felles installasjon av HK-Data.

Potensielle synergier
Ved en potensiell sammenslåing av IKT-samarbeidene, bør det vurderes felles anskaffelse av PPtjenestesystem, eller en videreføring av HK-Data med IKT-samarbeidet som kontraktsforvalter. Dette
vil redusere kostnader knyttet til lisenser, drift og vedlikehold, og muliggjøre en fremtidig
samordning/samarbeid om tjenestene.
Fremtidige behov i kombinasjon med en kost/nytte-vurdering bør avgjøre hvilket system som er mest
egnet.

Barnevern
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

Visma Familia

100

IKT Agder

On-Prem

Lengde: 10 år

Grimstad

Inngått: 2009
Froland
Aust-Agder FK

Ikke aktuell

Gjerstad

Visma Familia,
felles
barnevernstjeneste
i Gjerstad

Risør
Tvedestrand

21

Gjerstad kommune
Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent

Vegårshei
Åmli

15

On-Prem

Tabell 15: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer, Barnevern
Status
Kommunene i både IKT Agder og DDØ bruker samme fagsystem innen barnevern. Kommunene i
DDØ samarbeider om en felles barneverntjeneste.
Kostnader
Kommunene har følgende kostnader knyttet til fagsystem for Barnevern:
 IKT Agder med Visma Familia: Årlig kostnad 333.900 NOK med 100 brukere. Kostnad per
bruker er 3330 NOK
 DDØ (Gjerstad kommune) med Visma Familia: Årlig totalkostnad ikke kjent

Potensielle synergier
På kort sikt kan synergier utløses ved at DDØs eierkommuner inngår i IKT Agders eksisterende Visma
Familia-kontrakt, som sikrer felles drift og forvaltning av fagsystemet. På lengre sikt kan det
samarbeides på tvers av kommunene om tjenesteproduksjon.

Sosiale tjenester
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

Socio

500

Arendal kommune

On-Prem

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent
Grimstad

Visma Velferd

Ukjent

Grimstad kommune

On-Prem

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent
Froland

Visma Velferd

Ukjent

Froland kommune

On-Prem

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent
Aust-Agder FK

Ikke aktuell

Gjerstad

Visma Velferd

50

Lokalt i
kommunene

Risør

On-Prem

Lengde: Ukjent

Tvedestrand

Inngått: Ukjent

Vegårshei
Åmli

Tabell 16: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer, Sosiale tjenester
Status
Eierkommunene i IKT-samarbeidene har inngått lokale kontrakter for fagsystemene til sosiale
tjenester. Kartleggingen viser ikke eget fagsystem for sosial tjenester i Grimstad og Froland.
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Potensielle synergier på kort og lang sikt
Ved en potensiell sammenslåing av IKT-samarbeidene, bør man vurdere felles anskaffelse av system
for sosiale tjenester, med IKT-samarbeidet som kontraktsforvalter. Dette vil redusere kostnader knyttet
til lisenser, drift og vedlikehold, og muliggjøre en fremtidig samordning/samarbeid om sosiale
tjenester.

1.3.4

Fagsystemer for oppvekst og utdanning

Barnehage
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

IST Hypernet
Barnehage

500

IKT Agder

ASP

Grimstad

Lengde: Løpende
Inngått: 2011

Froland
Aust-Agder FK

Ikke aktuell

Gjerstad

Visma Barnehage

15

Kommunene

On-Prem

Lengde: Løpende

Risør

Inngått: Ukjent
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

Tabell 17: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer, Barnehage

Status
Kommunene i IKT Agder planlegger å anskaffe nytt system for barnehageadministrasjon. Prosjekt for
anskaffelse starter høsten 2016, med planlagt gjennomføring av anskaffelse i første kvartal 2017.
Det er pågående dialog mellom DDØ og eierkommunene om evaluering og eventuell nyanskaffelse av
system for barnehageadministrasjon.
Kostnader
Selskapene har følgende kostnader knyttet til system for barnehageadministrasjon
 IKT Agder med IST Hypernet: Årlig kostnad 350.000 NOK med 500 brukere. Kostnad per
bruker er 203 NOK
 DDØ med Visma Barnehage: Årlig totalkostnad ikke kjent.

Potensielle synergier
Kommunene innen IKT Agder planlegger anskaffelse av nytt system for barnehageadministrasjon.
Kommunene innen DDØ kan redusere kostnader knyttet til barnehageadministrativt system ved å
delta i anskaffelsen IKT Agder og eierkommunene skal gjennomføre.

17

Grunnskole – skoleadministrativt system
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

Visma FLYT skole

3200 - 9500

IKT Agder

Sky

Lengde: 10 år

Grimstad

Inngått: 2015
Froland
Aust-Agder FK

Ikke aktuell

Gjerstad

Visma FLYT skole

2450

DDØ

On-Prem

Lengde: Løpende

Risør

Inngått: Ukjent
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

Tabell 18: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer Skoleadministrativt system
Status
Begge IKT-samarbeidene har inngått ny kontrakt med Visma Flyt Skole. IKT Agder har valgt en
skybasert leveransemodell, og har opsjon i avtalen som gjør at alle kommuner i Aust-Agder kan tiltre i
avtalen.
Kostnader
Selskapene har følgende kostnader knyttet til skoleadministrativt system i grunnskolen:
 IKT Agder med Visma Flyt Skole: Årlig kostnad 648.900 NOK med 9.500 brukere. Kostnad
per bruker er 68 NOK
 DDØ med Visma Flyt Skole: Årlig totalkostnad er 478.000 med 2450 brukere. Kostnad per
bruker er 195 NOK
IKT Agders avtale for Visma Flyt skole inneholder en opsjon for bruk av systemet for alle kommuner i
Aust Agder. Utløsningen av opsjon i IKT Agders avtale, vil medføre en årlig kostnad for kommunene i
DDØ på ~23.100 NOK. Opsjonen legger til rette for en potensiell innsparing på ~45.000 NOK per år,
samt kostnader knyttet til drift og infrastruktur for dagens løsning.
Potensielle synergier
Kommunene innen både IKT Agder og DDØ bruker samme skoleadministrative system. På kort sikt
kan synergier utløses ved at kommunene i DDØ avslutter sin avtale, og utløser opsjon i IKT Agderavtalen. På lengre sikt kan kommunene samarbeide på tvers om forvaltning og videreutvikling av
systemer for skoleadministrasjon.
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1.3.5

Fagsystemer for plan, bygg og geodata

Plan- og byggesak
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

GISLine

100

IKT Agder

On-Prem

Lengde: Løpende

Grimstad

Inngått: 2010
Froland
Aust-Agder FK

Ikke aktuell

Gjerstad

GISLine

50

DDØ

On-Prem

Lengde: Løpende

Risør

Inngått: 2008
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

Tabell 19: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer Plan og byggesak

Status
Kommunene innen IKT Agder og DDØ bruker alle GISLine.
I DDØ har kommunene samarbeidet om kartdata siden 2008.
Kostnader
Selskapene har følgende kostnader knyttet til system for plan og byggesak:
 IKT Agder med GISLine: Årlig 303.000 med 100 brukere (enhetskost 3.003 per bruker)
 DDØ med Visma GISLine: Årlig 640.102 NOK med 50 brukere (enhetskost 12.802 per
bruker)
Det er forskjeller knyttet til hvilke moduler tilhørende GISLine som er i bruk i samarbeidene, som gjør
at kostnader ikke er direkte sammenlignbare.
Potensielle synergier
På kort sikt kan det utløses synergier ved å etablere felles drift og forvaltning av GISLine.
Innkjøpsavtalene i IKT Agder og DDØ er henholdsvis 8 og 6 år gamle, og det kan utløses gevinster
ved å gjennomføre anskaffelser av fagsystem på nytt.

Tekniske tjenester
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

Gemini

100

IKT Agder

On-Prem

Lengde: Løpende

Grimstad

Inngått: 2011
Froland
Aust-Agder FK

Ikke aktuell
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Gjerstad

VA Normatic

Risør

VA Normatic

40 i kommunene
som bruker
systemet

Lokalt i
kommunene

Tvedestrand

Gemini

5

Inngått: Ukjent

Vegårshei

VA Normatic

Åmli

VA Normatic

On-Prem

Lengde: Ukjent

Tabell 20: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer Tekniske tjenester

Status
Det er ulik bruk av fagsystemer og moduler på tvers av kommunene innen tekniske tjenester.
Potensielle synergier
På kort sikt kan det etableres en felles forvaltning av fagsystemer innen Tekniske tjenester. På lengre
sikt kan det gjennomføres en konsolidering og standardisering av fagsystemer på tvers av
kommunene.

Eiendomsgebyr
Kommune

Systemnavn

Antall brukere

Kontrakt

Leveransemodell

Arendal

KOMTEK

Ukjent

Arendal kommune

On-Prem

Lengde: Ukjent
Inngått: Ukjent
Grimstad

Gemini

Ukjent

Lokalt i
kommunene

Froland

Lengde: Løpende
Inngått: Ukjent

Aust-Agder FK
Gjerstad

KOMTEK

50

DDØ

On-Prem

Lengde: Løpende

Risør

Inngått: 2005
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

Tabell 21: Systemoversikt med antall brukere og kontraktsdetaljer Eiendomsgebyr
Status
Kommunene innen IKT Agder bruker ikke samme fagsystem for Eiendomsgebyrer. Kommunene innen
DDØ bruker samme system for Eiendomsgebyrer.
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Kostnader
Selskapene har følgende kostnader knyttet til system for plan og byggesak:
 Arendal kommune med KOMTEK: Ukjent
 Grimstad og Froland kommuner med Gemini: Ukjent
 DDØ med KOMTEK: Årlig 102.890 NOK med 50 brukere (enhetskost 2.058 NOK per
bruker)
Potensielle synergier
På kort sikt kan det etableres en felles forvaltning av fagsystemer innen Eiendomsgebyrer. På lengre
sikt kan det gjennomføres en konsolidering og standardisering av fagsystemer på tvers av
kommunene.

1.4

Synergier knyttet til IKT-infrastruktur

IKT-infrastruktur er grunnmuren for IKT-tjenester i kommunene. Hovedbestanddelene i en IKTinfrastruktur er katalogtjeneste og identitetsstyring, programvare, operativsystemer, databaser, PC`er,
nettverk, brannmurer, lagring og servere. Støttesystemer for IKT-drift understøtter prosesser for å
produsere IKT-driftstjenester, og utgjør sammen med tekniske løsninger en leveranseplattform for
IKT-tjenester.
Typiske synergier som oppstår ved sammenslåing av to IKT-samarbeider, er synergier knyttet til
lisenskostnader og økt utnyttelse støttesystemer for IKT-drift.
IKT-infrastruktur utvikler seg kontinuerlig, og nye leveransemodeller via skytjenester gjør det mulig for
kommunene å få levert IKT-tjenester som skybaserte tjenester.

1.4.1

Operativsystemer, databaser og katalogtjenester

Tabellen under viser hvilke operativsystemer, databaser og katalogtjenester som er i bruk i IKT Agder
og DDØ.
IKT-samarbeid

OS Klienter

OS Servere

Databaser

Katalogtjeneste

IKT Agder

MS Windows

MS Windows

MS SQL, Oracle

MS Active Directory
tilkoblet MS Azure
Active Directory

DDØ

MS Windows

MS Windows

MS SQL

MS Active Directory

Tabell 22: Operativsystemer, databaser og katalogtjenester i IKT-samarbeidene

Status
DDØ planlegger å koble sin katalogtjeneste til skytjenesten MS Azure Active Directory. IKT Agder
innfører nå skytjenester innen MS Office 365. DDØ har reforhandlet avtale for Microsoft lisenser i
2016, og har fått kostnader påvirket av en 25% prisøkning på avtaler med Microsoft.
IKT Agder sin lisensavtale med Microsoft løper til 2017, og vil bli påvirket av nye priser fra Microsoft.
IKT Agder estimerer at kostnadsøkning fra 2017 vil være på ~1.500.000NOK.
Kostnader
Selskapene har følgende kostnader knyttet til Microsoftlisenser:
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 IKT Agder administrative lisenser: Årlige kostnader er 4.824.000 NOK med 6.410 brukere.
Enhetskost er 753 NOK per bruker.
 DDØ administrative lisenser: Årlige kostnader er 2.826.000 NOK med 1.545 brukere.
Enhetskost er 1.829 NOK per bruker.
 IKT Agder skolelisenser: Årlige kostnader er 1.500.000 NOK med 10.830 brukere.
Enhetskost er 143 NOK per bruker.
 DDØ skolelisenser: Årlige kostnader er 400.000 NOK med 2.250 brukere. Enhetskost er
178 NOK per bruker.

Potensielle synergier
IKT Agders eierkommuner betaler en vesentlig lavere enhetskost for Microsoftlisenser. Ved en
potensiell sammenslåing, foreligger det et innsparingspotensial på 1.200.000 NOK knyttet til
administrative lisenser, og 300.000 NOK knyttet til skolelisenser, til sammen ~1.500.000 NOK per år.
Dette forutsetter at lisensene reforhandles.
På kort sikt kan en sammenkobling av katalogtjenester mellom IKT Agder og DDØ gi kommunene i
DDØ tilgang til den skybaserte katalogtjenesten MS Azure Active Directory. Denne tjenesten muliggjør
overgang til skyløsning på flere områder.
På lengre sikt vil den store likheten mellom IKT-samarbeidenes løsninger utløse synergier i form av
redusert ressursbehov for drift og forvaltning av klienter og servere.
En potensiell sammenslåing av IKT-samarbeidene utløser en lisensbesparelse på ~1.500.000 NOK. I
tillegg vil det foreligge et potensiale for reduserte kostnader knyttet til drift og forvaltning av klienter og
server. Stor likhet mellom operativsystemer, databaser og katalogtjeneste gjør veien kort til felles IKTinfrastruktur. Det legger til rette for at veien til en felles IKT-plattform kan etableres, selv om ikke alle
fagsystemer standardiseres på tvers av kommunene. Synergier utløses ved standardisering og felles
drift av operativsystemer, databaser og katalogtjenesten på tvers av alle kommunene.

1.4.2

Tekniske løsninger

Kommunene i DDØ og IKT Agder har høy likhet i tekniske løsninger innen IKT-infrastruktur. Det er
stor likhet i PC`er, Servere, Virtualiseringsplattform og svitsjer.
Tabellen under viser sentrale tekniske løsninger som er i bruk i IKT Agder og DDØ.
Tekniske løsninger

IKT Agder

DDØ

Kommentarer

PCer

Dell

Dell

Samme innkjøpsavtale
via OFA

Servere

Dell

Dell

Samme innkjøpsavtale
via OFA

Virtualisering

VmWare og vCenter

VmWare og vCenter

Svitsjer

Cisco og HP

HP
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Brannmurer

Palo Alto og Juniper

Palo Alto og Juniper

Tabell 23: Tekniske løsninger i IKT Agder og DDØ
Status
IKT Agder og DDØ bruker PCer og servere fra samme leverandør, via samme rammeavtale. Begge
samarbeidene har standardisert PC modeller.
Innen virtualisering har benytter samarbeidene samme virtualiseringsplattform fra VmWare.
Samarbeidene har brannmurer fra samme leverandører, og skiller seg kun innen svitsjer hvor det er
valgt løsninger fra forskjellige leverandører.
Potensielle synergier på kort og lang sikt
Den høye graden av likhet i teknisk infrastruktur legger godt til rette for at IKT-samarbeidene kan
samkjøre seg på dette området uten store omstillingskostnader. I tillegg foreligger det et
effektiviseringspotensial i å øke andel tjenester levert via sky.
På kort sikt kan samlokalisering av servere gi bedre kapasitetsutnyttelse i eksisterende serverinfrastruktur. På lengre sikt vil langt flere tjenester leveres via skyløsninger, og dette reduserer behov
for serverinfrastruktur. Likhet i brannmurløsninger gjør at det på kort sikt finnes potensiale for
synergier i form av kostnadsreduksjoner ved å redusere antall løsninger, hente ut stordriftsfordeler og
øke kvaliteten disse løsningene.

1.4.3

Støttesystemer for IKT-drift

Innen IKT-drift finnes det på en rekke områder støttesystemer som kan forenkle arbeidsprosesser,
understøtte automatisering av arbeid og forenkle IKT-hverdagen til ansatte i kommunene.
Tabellen under viser hovedområder IKT-samarbeidene bør har støttesystemer for IKT-drift og hvilke
IKT-samarbeidene har.
Område

IKT Agder

DDØ

Brukerstøtte

Footprints

PureService

Overvåkning og monitorering

MS System Center Operations
Manager, Cisco Prime, DBWatch,
RioRay

The Dude

Klienthåndtering og utrulling av
programvare

MS System Center Configuration
Manager

MS System Center Configuration
Manager

Sikkerhetskopiering

CommVault

Veeam

Utskriftssystem

SafeCom og Uniflow

SafeCom

Automatisering og selvbetjening

Atea IAM

-

Tabell 24: Støttesystemer for IKT-drift i IKT Agder og DDØ
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Status
Brukerstøtte
DDØ oppgir å ikke ha tilstrekkelig funksjonalitet i sitt system for Brukerstøtte, og har planer om å se på
andre mulige alternativer.
IKT Agder er godt fornøyd med sitt verktøy, og utnytter systemet til både å kategorisere alle saker som
er meldt inn, og i tillegg til å understøtte rapportering til kommunene om overholdelse av
tjenestenivåavtale.

Automatisering og selvbetjening
Begge IKT-samarbeidene planlegger økt grad av automatisering og selvbetjening for tjenester til
kommunenes ansatte.
IKT Agder har innført selvbetjening hvor ansatte kan endre sine passord, og ledere kan få oversikt
over sine ansattes tilganger og administrere tilgang for noen av fagsystemene.
DDØ har ikke innført selvbetjening for sluttbrukere.

Potensielle synergier
Bruk av felles støttesystemer for IKT-drift forenkler automatisering og etablering av løsninger for
selvbetjening for sluttbrukere. På kort sikt kan det utløses synergier mellom IKT-samarbeidene ved å
etablere en felles funksjon for brukerstøtte, bruke et felles system for brukerstøtte og et felles system
for klienthåndtering og utrulling av programvare. Synergiene kan utløse bedre responstid for
brukerstøtte, samt raskere tilgang på spesialisert kompetanse for å løse avvik.
Gevinster på lengre sikt utløses av økt grad av automatisering og selvbetjening for sluttbrukere.

1.5

Organisatoriske synergier

Kapitlet beskriver selskapenes potensielle organisatoriske synergier ved en eventuell sammenslåing.

1.5.1

Samarbeidenes organisering

IKT Agder
Figuren under beskriver IKT-samarbeidets organisasjonsstruktur.

Daglig leder

Stab
(2 årsverk)

Service

Drift

Prosjekt

(14,4 årsverk)

(13,8 årsverk)

(10 årsverk)

Figur 1: IKT Agders organisasjon
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Selskapet har totalt 41,4 årsverk (uten lærlinger), og er delt inn i tre avdelinger: Serviceavdelingen
som håndterer brukerstøtte og service, driftsavdelingen og prosjektavdelingen som håndterer
avtaleforvaltning. Selskapet har en felles stabsfunksjon.
Arbeidet med produksjon av IKT-tjenester utføres etter definerte ITIL-prosesser12for
hendelseshåndtering, endringshåndtering, problemhåndtering og rutiner for konfigurasjonsstyring.
IKT Agder foretok i 2015/2016 en nedbemanning, som var en konsekvens av økt overgang til IKTtjenester levert via skyløsninger. Selskapet har ved dette grepet startet å omstille seg fra å være en
driftsorganisasjon, til et IKT-samarbeid som i større grad bistår eierkommunene med
utviklingsprosjekter.
Eierkommunene har også lokale stillinger innen IKT:
 Froland: IKT-rådgiver ca 0,5 årsverk
 Aust-Agder fylkeskommune: IKT-sjef 1 årsverk, IKT-ansvarlig skole 1 årsverk, og 10 årsverk som
IKT-koordinatorer på videregående skoler.
 Grimstad: IKT-sjef 1 årsverk, IKT-ansvarlig skole 1 årsverk, IKT-ansvarlig helse 1 årsverk (Totalt 3
årsverk).
 Arendal: IKT-sjef 1 årsverk, IKT-Rådgiver Helse og velferd, 1 årsverk, IKT-rådgiver Oppvekst, 1
årsverk, IKT-seniorrådgiver helse, 1 årsverk (eksternt finansiert), IKT-rådgiver administrasjon, 1
årsverk, IKT-konsulent/opplæring/prosjekt, 1 årsverk (Totalt 6 årsverk).
Eierkommunene og IKT Agder har startet å utforme en felles digitaliseringsstrategi.
DDØ
IKT-samarbeidet har totalt 16,5 årsverk uten lærlinger, og er inndelt i to team: Team drift og Team
utvikling. Samarbeidets stab består av daglig leder. IKT-samarbeidet er i en tidlig fase med innføring
av ITIL prosesser for problemhåndtering og endringer. Eierkommunene har ingen lokale stillinger
innen IKT.
DDØ har etablert faggrupper per sektor som består av medarbeidere fra hver kommune, og
representanter fra DDØ. Faggruppene jobber med systemforvaltning, og foreslår utviklingsprosjekter
til rådmannsutvalget.
DDØs eierkommuner jobber med en felles digitaliseringsstrategi, som skal ferdigstilles innen mai
2017.

1.5.2

Potensielle synergier

Selskapenes bemanning er ulikt sammensatt. DDØs medarbeidere preges av mer driftsorientert
kompetanse, sammenlignet med IKT Agder. Dette har sammenheng med at IKT Agder har tatt i bruk
flere skybaserte tjenester for fagsystemer, og har dermed allerede nedskalert IKT-drift, og er i gang
med en gradvis kompetansevridning for mer utviklingsrettet støtte til eierkommunene. IKT Agder har
en avdeling for prosjekt, utvikling, avtaleforvaltning og arkitektur med 10 årsverk.

12

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) er aktiviteter som kombinerer evner og ressurser for å produsere et
verdifullt resultat for en kunde (Kilde: Wikipedia). ITIL er et standardrammeverk og beste praksis for strukturering og
gjennomføring av IKT-prosesser og rutiner.
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Tabellen under synliggjør antall ansatte og antall brukere av IKT-tjenester i IKT-samarbeidene.
IKT Agder

DDØ

Antall årsverk

41,4

16,5

Avdelinger/Team

Service, Drift, Prosjekt, Stab

Drift, Utvikling, Administrasjon

Antall brukere, eks. elevbrukere

6410

1545

Antall elevbrukere

10830

2550

Antall brukere per årsverk

416

248

Antall brukere per årsverk, eks.
elevbrukere

155

94

Antall elevbrukere per årsverk

262

155

Tabell 25: Antall ansatte i IKT-samarbeidene og antall brukere av IKT-tjenester
En måte å måle effektivitet i IKT-organisasjoner, er å sammenligne antall brukere per årsverk. Dersom
man legger til grunn antall administrative brukere til grunn, håndterer 1 årsverk:
 155 brukere i IKT Agder
 94 årsverk i DDØ
Ved en potensiell sammenslåing og produksjon av de samme tjenestene som i IKT Agder i dag, bør
antall brukere i IKT Agder legges til grunn for det totale bemanningsbehovet. Dette forutsetter at
DDØs eierkommuner gjennomfører overgang til IKT Agders løsninger for HR/Økonomi/lønn, sak/arkiv,
samt drift og infrastruktur. Det totale bemanningsbehovet ved en eventuell sammenslåing utgjør da 51
årsverk. Dette frigjør ressurser som kan omfordeles til bruk innen utvikling, prosjekter eller andre
oppgaver.
Forventet økning i bruk av skytjenester og økt grad av automatisering innen produksjon av IKTdriftstjenester vil øke potensiale for reduksjon i bemanning innen IKT-drift. En potensiell
sammenslåing muliggjør også mer spissing av kompetanse hos den enkelte medarbeider, og større
fagmiljø.
Det bør i tillegg vurderes hvorvidt IKT Agders eierkommuner skal beholde et såpass høyt antall
årsverk lokalt. Lokale årsverk kan være styrkende for bestillerfunksjonen. Samtidig er det viktig å sikre
at det ikke dupliseres roller og ansvar lokalt og sentralt. Et eventuelt nytt, felles IKT-samarbeid bør
drøfte en felles tilnærming til dette, slik at solid bestillerfunksjon sikres på tvers av alle eierkommuner.
Årsverk knyttet til prosjektledelse (Arendal) bør vurderes samlokalisert med det øvrige prosjektmiljøet i
IKT Agder. Ressurser knyttet til IKT-drift på videregående skoler i fylkeskommunen bør vurderes
samlet i IKT-samarbeidet med det øvrige driftsmiljøet både for å styrke kompetansemiljøet, og utnytte
synergier på tvers av disse ressursene.
Kapittel 1.3 omtaler muligheter for synergier knyttet til kommunenes fagsystemer. Dersom systemer
skal harmoniseres på tvers av 8 kommuner og en fylkeskommune, anbefales det at det etableres en
profesjonalisert og styrket forvaltningsorganisasjon for fagsystemene. Mange kommuner i et IKT-
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samarbeid kan medføre økt ressursbruk knyttet til forvaltning. Fremtidig forvaltning kan løses på to
måter:
 Profesjonalisere og sentralisere forvaltningen til IKT-samarbeidet: Denne modellen har en
fordel ved at ressurser med dedikert stillingsbrøk har ansvar for forvaltningen, og at IKTsamarbeidet vil ha en god totaloversikt på tvers av eierkommunene. Ulempen er at profesjonalisert
forvaltning kan oppleves «fjernt» fra brukerne av systemet, om det ikke ivaretas av en
styringsmodell som kobler fagmiljøene i kommunene godt med den sentraliserte forvaltningen.
 «Vertskommunemodell» hvor kommuner tar ansvar for forvaltning av fagsystemer: Denne
modellen har en fordel ved at den begrenser ressursbruk, og at forvaltningen skjer nærmere
brukeren. Ulemper er at det kan være utfordrende for vertskommunen å fange behov på tvers av
kommunene, det kan tas avgjørelser som ikke er i fellesskapets beste interesse og det kan utøves
forvaltning som er i strid med tekniske rammebetingelser.
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2

STYRING VED EVENTUELL
SAMMENSLÅING

Kapitlet inneholder en redegjørelse for mulige selskapsformer og styringsmodeller ved en eventuell
sammenslåing. Videre vises det til styringsmodellene brukt av IKT Agder og DDØ, viktige krav til
fremtidig styringsmodell og en anbefaling til fremtidig organisering og styring.

2.1

Oversikt over alternative selskapsformer

Organisering og drift av administrative støttetjenester i kommunene har i utgangspunktet samme frihet
til å organisere drift av virksomheten som private organisasjoner. Når flere kommuner skal
samarbeide, er det fire aktuelle selskapsformer; Vertskommune, Interkommunalt samarbeid – eget
styre, Interkommunalt selskap eller Aksjeselskap.
Tabellen under gir en oppsummering av selskaps- og samarbeidsformer som kommuner kan benytte
for samarbeid.

Modell

Formål

Øverste organ

Kommunens styringsrett

Vertskommune

Utviklet for samarbeid
om lovpålagte
oppgaver og utøvelse
av offentlig myndighet

Myndigheten delegeres
fra den (de)
samarbeidende
kommunen(e) til
vertskommunen. Saker
av ikke-prinsipiell
karakter kan delegeres til
administrasjonen. Saker
av prinsipiell karakter må
delegeres til én eller flere
felles nemnder

Den enkelte deltakerkommune
kan gi vertskommunen instruks
om utøvelse av den delegerte
myndigheten i saker som alene
gjelder deltakerkommunen eller
dennes innbyggere

Utviklet med sikte på
driftsmessig og
administrativt
samarbeid for å løse
felles oppgaver

Styret

Det enkelte kommunestyre kan
ikke instruere styret som sådan,
men må styre gjennom sine
representanter

Utviklet for virksomhet
med forretningsmessig
preg

Representantskapet

Eierne utøver sin myndighet
gjennom representantskapet. Det
enkelte kommunestyre har
instruksjonsrett overfor sine egne
medlemmer i representantskapet

Utviklet for virksomhet
med økonomiske
formål

Generalforsamlingen

Aksjeeierne utøver sin
kompetanse gjennom vedtak i
generalforsamlingen. Det enkelte
kommunestyre har instruksjonsrett

Hjemmel:
Kommuneloven
Kap.5 §28

Interkommunalt
samarbeid – eget
styre
Hjemmel:
Kommuneloven
Kap.5 §27
Interkommunalt
selskap
Hjemmel: Lov om
interkommunale
selskaper
Aksjeselskap
Hjemmel:
Aksjeloven
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overfor kommunens representant
på generalforsamling.

Tabell 26: Oversikt over alternative selskapsformer

2.2

Eksisterende selskapsform og styringsmodell i IKT Agder og
DDØ

2.2.1

IKT Agder

IKT Agder er organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Den formelle styringsmodellen består
av kommunestyre, representantskap og styret. Representantskapet består av rådmennene i de
samarbeidene kommunene og styret er satt sammen av en ekstern styreleder, kommuneansatte og
ansattrepresentanter.
Bildet under viser IKT Agders eksisterende styringsmodell:

Figur 2: IKT Agders styringsmodell
I tillegg til den formelle styringsmodellen har IKT Agder og eierkommunene over tid utviklet en modell
for styring og utvikling av IKT-tjenester, kalt Forvaltningsorganisasjonen. Figur 3 under viser
organisering av IKT-forvaltning mellom eierkommuner og IKT Agder.
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Figur 3: Organisering av forvaltningsledelse og programledelse i IKT Agder
Forvaltningsorganisasjon har mulighet til å initiere, prioritere og endre på prosjekter som har
budsjettmessige konsekvenser innenfor rammer gitt av styret. Forvaltningsorganisasjonen er delt opp i
programledelse, forvaltningsledelse, ulike linjeorganisasjoner og leveranseorganisasjonen IKT Agder.
Felles kommunal strategisk tjenesteutvikling
Eierkommunene til IKT Agder har etablert en felles organisering for strategisk tjenesteutvikling
bemannet av eierkommunene. IKT Agder fungerer som sekretariat for organiseringen.
Prioritering av prosjekter – programledelse
Det er etablert en programledelse som ivaretar prioritering av utviklingsprosjekter som skal
gjennomføres. Programledelsen er bemannet fra eierkommunene og en fast deltaker fra IKT Agder.
IKT Agder har i tillegg en koordineringsrolle som sekretariat. Prosjekter ledes av prosjektressurser fra
IKT Agder.
Forvaltning av kommunale fagsystemer - forvaltningsledelse
IKT Agder opprettet en felles forvaltningsledelse til forvaltning av fagsystemene. Forvaltningsledelsen
er bemannet fra eierkommunene, og det deltar representanter fra IKT Agder i de fleste
forvaltningsgruppene. Avdelingsleder Drift deltar i den sentrale forvaltningsledelsen.
Bestiller/forvalter i kommunene - linjeorganisasjoner
Eierkommunene til IKT Agder har etablert egne stillinger som bestiller/forvalter av tjenester fra IKT
Agder.
Leveranseorganisasjonen IKT Agder
Leveranseorganisasjonen IKT Agder leverer IKT-tjenester til eierkommunene. Linjeorganisasjonene
styrer og deltar i programmer og prosjekter, inngår i felles kommunal strategisk tjenesteutvikling, og i
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forvaltning av fagsystemene. Eierkommunene har etablert et programstyre som prioriterer, styrer og
koordinerer utviklingsprosjekter på tvers av kommunene.

Styrker og svakheter ved dagens modell
Styrker

Svakheter

Har etablert en programorganisering for å ivareta
prioritering mellom prosjekter og styre prosjekter med
avhengigheter mellom seg.

Programledelsen som prioriterer prosjekter kan
komme i konflikt med styrets prioriteringer.

Har etablert et tydelig skille mellom forvaltning av
fagsystemer og utviklingsprosjekter.

Avstand - samarbeidet med kommunene og nærhet til
brukeren kan styrkes.

Tabell 27: Styrker og svakheter ved dagens styringsmodell i IKT Agder

2.2.2

DDØ

DDØ er i dag organisert som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1 b og
virksomheten rapporterer til rådmannen i Vegårshei kommune.
Bildet under viser DDØs eksisterende styringsmodell:

Figur 4: DDØs styringsmodell
Rådmannsforumet i DDØ kommunene fungerer som et styre for DDØ. Daglig leder i DDØ møter
regelmessig i rådmannsforumet.
Eierkommune har i samarbeid med DDØ etablert faggrupper for strategi, tjenesteutvikling, bestilling og
koordinering.
Det er etablert faggrupper innenfor administrasjon, helse, oppvekst og tekniske tjenester.
Faggruppene er består av ansatte fra kommunene og representanter fra DDØ. Deltakere fra
kommunene er valgt ut av rådmann og ledelse i hver kommune. Dette er ikke nødvendigvis deltakere
med beslutningsmyndighet i den kommunale organisasjonen. Faggruppene gir innspill til
rådmannsutvalget, som prioriterer prosjekter og fatter beslutninger.
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Styrker og svakheter ved dagens modell
Styrker

Svakheter

Nærhet til kommunal virksomhet og til brukeren

Rapportering av samarbeidets aktivitet må skje både
igjennom linjestyring innen Vegårshei kommune, og i
tillegg rapporteres til de andre eierkommunene.

Nærhet til politisk styring

Vertskommunens egeninteresse kan være krevende
for samarbeidet og de andre eierkommunene.
Deltakere i faggrupper har ikke alltid
beslutningsmyndighet, og varierer i hvor godt de
holder egen kommune orientert om aktivitet og
beslutninger i faggruppene.

Tabell 28: Styrker og svakheter ved dagens styringsmodell i DDØ

2.3

Viktige krav til styringen av selskapet

En velfungerende styringsmodell er en viktig forutsetning for at et IKT-samarbeid skal gi de forvede
gevinstene. IKT-samarbeider er ofte krevende å styre p.g.a. ulike interesser på tvers av
eierkommunene. Ved en økning av antall kommuner i IKT-samarbeidet, blir dette en enda mer
krevende oppgave. Hensikten med styringsmodellen er å sørge for at selskapet evner å levere i
henhold til eierkommunenes forventninger, innenfor forsvarlige økonomiske rammer.
Styringsmodellen for IKT-samarbeidet må være konkretisert og forankret i eierkommunene og IKTsamarbeidet for å fungere. Aktørene som deltar i styringsmodellen må ha en felles forståelse om
hvordan den fungerer og etterleves.
PA har kartlagt viktige krav til styringsmodell gjennom intervjuer og arbeidsmøter med
eierkommunenes rådmenn, selskapenes daglige ledere og tillitsvalgte. Fem sentrale funn i
kartleggingen kan formuleres som krav som bør ivaretas ved etablering av styringsmodell og valg av
selskapsform:
 Rådmenn må styre den digitale utviklingen
Rådmennene i eierkommunene bør styre den digitale utviklingen i kommunene, fordi de sitter
tettest på driften der digitaliseringen skjer. Rådmannens innflytelse på styring av IKT-samarbeidet
er kritisk når det gjelder å drive frem mer standardisering av prosesser og tjenesteproduksjon på
tvers av eierkommunene. Dette må ivaretas gjennom rådmenns deltakelse i IKT-samarbeidets
øverste styringsorgan.
 Styringsmodellen må være enkel og effektiv
Et IKT-samarbeid skal føre til bedre tjenester for innbyggere, en mer effektiv kommune, og en
bedre hverdag for ansatte. Det er viktig at styringsmodellen ikke har for mange ledd, at den ikke
skaper unødvendig byråkrati, og at beslutningsveiene er korte.
 Involvering av sektorledelse er sentralt
Sektorledelse må delta i styring av sektorspesifikk utvikling.
 Forvaltning av fagsystemer må understøtte brukernes behov
Forvaltning av fagsystemer må utføres ved involvering av fagmiljøene for å sikre at fagsystemene
møter kommunenes behov, at de brukes i samsvar med gjeldende regelverk og at de blir tilpasset
ved behov for endringer. Det må tas stilling til når ny funksjonalitet skal tas i bruk sammen med nye
måter å jobbe på, som også kan involvere andre fagsystemer og integrasjoner mot disse.
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 Antall styremedlemmer bør ikke være for høyt
Et styre bestående av rådmenn fra åtte kommuner og en fylkeskommune er et for stort. Et styre
bør bestå av fem medlemmer og ansattrepresentant. Ett styremedlem bør være ekstern, og ha
profesjonell kompetanse innen digitalisering og IKT.

2.4

Anbefalt selskapsform og styringsmodell

2.4.1

Anbefalt selskapsform – Vertskommunesamarbeid med eget styre etter
kommunelovens §27

I et interkommunalt styre må alle deltakende kommuner og fylkeskommuner være representert i det
øverste styrende organet. Uten en slik representasjon vil man i realiteten ha overdratt beslutnings- og
styringsmyndigheten til de øvrige deltakerne. I et samarbeid med mange deltakere vil styret kunne bli
uhensiktsmessig stort. For å unngå det, kan en mulig løsning være at det øverste organet har et
mindre organunderlagt seg. Et slikt organ, et underutvalg, styre eller lignende, vil ha generell
kompetanse og velges av det øverste organet.
Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens (KL) §27 og Interkommunalt selskap (IKS) er de to
organisasjonsformene som gjør det mulig for kommunene å opprette ett representantskap bestående
av rådmenn fra alle eierkommuner, og ha et underliggende styre. Ved valg av samarbeid etter KL §27,
vil det øverste organet være det juridiske styret, men gjerne bli kalt representantskap eller tilsvarende.
PA anbefaler derfor at vertskommunesamarbeid med eget styre etter kommunelovens §27 velges som
selskapsform ved en eventuell sammenslåing. Selskapsformen understøtter kravene beskrevet i
kapittel 2.3, og gir en tettere kobling til øvrige kommunale virksomheter enn det et Interkommunalt
Selskap (IKS) gir.

2.4.2

Anbefalt styringsmodell

PA anbefaler en styringsmodell der rådmennene i ni eierkommuner utgjør representantskap i IKTsamarbeidet, og at det etableres et styre som utpekes av representantskapet. Rådmennene har det
overordnede ansvaret for digitalisering og informasjonssikkerhet i egen kommune.
Figuren under viser en skisse av anbefalt styringsmodell:

Figur 5: Anbefalt styringsmodell
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Representantskap
Rådmenn fra alle eierkommuner bør inngå i representantskapet. Representantskapet er eiernes
organ, er selskapets øverste myndighet, og har ansvar for fastsetting av budsjett, økonomiplan,
regnskap, vedtak om salg av fast eiendom eller andre større kapitalinvesteringer, eller vedtak om
investeringer av vesentlig betydning13.
Styre
Styret forvalter selskapet på vegne av deltakerkommunene, og bør ha fem styremedlemmer og
ansattrepresentanter. Denne forvaltningsmyndigheten må utøves innenfor rammen av selskapets
formål, selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett som vedtas av representantskapet, samt vedtak og
retningslinjer fastsatt av representantskapet.
Sektorforum
Sektorforum har ansvar for styring digitaliseringsarbeid og informasjonssikkerhet innen egen sektor.
Hvert sektorforum har ansvar for utarbeidelse av overordnet digitaliseringsstrategi for kommunene,
vedtatte handlingsplaner samt overordnede føringer innen digitalisering.
Sektorforum skal søke godkjenning av strategier, planer og budsjettrammer fra Representantskapet
og eventuelle endringer innenfor rammer av styret.
Forum for systemansvarlige
Forum for systemansvarlige opprettes for hvert fagsystem. Forumet har ansvar for at fagsystem og
digitale tjenester dekker kommunenes behov og at de er i samsvar med gjeldende rammebetingelser,
og at fagsystemene brukes på en optimal måte slik at gevinster kan realiseres.
IKT-samarbeidet
IKT-samarbeidet har ansvar for direkte utøvelse av noen oppgaver, samt ansvar for koordinering av
andre.

13

Kilde: Kommunal eierskap – roller, styring og strategi. Vibeke Resch-Knudsen 2011.
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3

KONSEKVENSER VED SAMMENSLÅING

Kapitlet inneholder en estimerte økonomiske konsekvenser ved en eventuell sammenslåing av de to
IKT-samarbeidene. PA har påvist mulige gevinster ved sammenslåing knyttet til fagsystemer, IKTinfrastruktur og bemanning. Kapitlet inneholder en redegjørelse for påviste kostnader for systembytter
hvor det har vært mulig å innhente tallgrunnlag.
Kapittel 1 inneholder en redegjørelse for potensielle økonomiske synergier knyttet til fagsystemer, IKTinfrastruktur og bemanning.
Kapittel 4 inneholder en oppsummering av påviste kostnader for systembytter, estimerte økonomiske
synergier, samt kvalitative gevinster.

3.1

Økonomiske konsekvenser ved sammenslåing

3.1.1

Fagsystemer

HR/Økonomi/Lønn
PA har utarbeidet et estimat vedrørende implementeringskostnad for HR/økonomi/lønn for DDØkommunene ved en eventuell sammenslåing av IKT-samarbeidene.
Beregningene er basert på tall fra IKT Agder, som nylig anskaffet nytt system på dette området.
Beregningen under fremstiller estimerte implementeringskostnader for DDØ-kommunene i hhv. 2017,
2018 og 2019.

Estimat
HR/Økonomi/Lønn
Kostnad,
IKT Agder

Justering for
antall
brukere

2017

2018

2019

Kostnad,
DDØ

Kostnad,
DDØ

Kostnad,
DDØ

3 558 000

-

-

IMPLEMENTERINGSFASEN

14 827 000

leverandørkostnad

6 077 000

-76 %

1 458 000

-

-

IKT Agder kostnad

4 300 000

-76 %

1 032 000

-

-

frikjøp kommunene

4 450 000

-76 %

1 068 000

-

-

-

-

775 000

775 000

775 000

-

775 000

775 000

775 000

DRIFTSFASEN
Driftskostnad til leverandør,
inkl. oppgraderinger
UTRULLINGSFASEN

-

-

2 250 000

2 025 000

-

parallell drift

-

-

1 800 000

1 800 000

-

opplæring inkl. reise

-

-

300 000

150 000

-

endringsledelse

-

-

150 000

75 000

-

6 583 000

2 800 000

775 000

SUM:

Tabell 28: Estimert implementeringskost for overgang til nytt system for HR/økonomi/lønn- DDØ
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Implementeringsfasen: Det er tatt utgangspunkt i IKT Agders oppgitte kostnader for implementering av
Xledger. Beregningen for DDØ er regulert i forhold til antall brukere.
Driftsfasen: Beregningen forutsetter at alle ansatte i DDØ-kommunene gis tilgang til systemet, og tar
utgangspunkt i en kostnad per bruker.
Utrullingsfasen: Beregningen inkluderer kostnader knyttet til parallell drift i 2017 og 2018, opplæring
og kostnader knyttet til endringsledelse. Det er lagt til grunn forutsetning om kjøp av tjenester knyttet til
opplæring og endringsledelse fra leverandør.
Etter tre år vil DDØ-kommunene oppnå betydelig lavere kostnader knyttet til HR/Økonomi/lønn.
Kommunene i DDØ betaler i dag over ~1,8 MNOK i årlige lisens og vedlikeholdsavtaler for dagens
løsning. Etter investeringsperioden vil DDØ kunne oppnå en årlig kostnad på ~0,8 MNOK. Total årlig
besparelse etter 3 år blir derfor ~1 MNOK knyttet til system for HR/økonomi/lønn.

Sak/arkiv
PA har utarbeidet et estimat vedrørende implementeringskostnad for Sak/arkiv for DDØ-kommunene
ved en eventuell sammenslåing av IKT-samarbeidene.
Beregningene er basert på tall fra IKT Agder, som nylig anskaffet nytt system på dette området.
Beregningen under fremstiller estimerte implementeringskostnader for DDØ-kommunene i hhv. 2017,
2018 og 2019.
Estimat
SAK / ARKIV

2017

2018

2019

Kostnad,
IKT Agder

Justering for
antall
brukere

Kostnad,
DDØ

Kostnad,
DDØ

Kostnad,
DDØ

IMPLEMENTERINGSFASEN

7 916 000

-

1 583 000

-

-

leverandørkostnad

4 318 500

-80 %

864 000

-

-

IKT Agder kostnad

2 797 500

-80 %

560 000

-

-

frikjøp kommunene

800 000

-80 %

160 000

-

-

-

-

471 000

471 000

471 000

-

471 000

471 000

471 000

DRIFTSFASEN
Driftskostnad til leverandør
inkl. oppgraderinger
UTRULLINGSFASEN

-

-

832 000

782 000

-

parallell drift

-

-

682 000

682 000

-

opplæring inkl. reise

-

-

100 000

50 000

-

endringsledelse

-

-

50 000

50 000

-

SUM:

-

-

2 886 000

1 253 000

471 000

Tabell 29: Estimert implementeringskost for overgang til nytt system for Sak/arkiv DDØ.
Implementeringsfasen: Det er tatt utgangspunkt i IKT Agders oppgitte kostnader for implementering av
P360. Beregningen for DDØ er regulert i forhold til antall brukere.
Driftsfasen: Beregningen forutsetter at alle ansatte i DDØ-kommunene gis tilgang til systemet, og tar
utgangspunkt i en kostnad per bruker.
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Utrullingsfasen: Beregningen inkluderer kostnader knyttet til parallell drift i 2017 og 2018, opplæring
og kostnader knyttet til endringsledelse. Det er lagt til grunn forutsetning om kjøp av tjenester knyttet til
opplæring og endringsledelse fra leverandør.
Kommunene i DDØ betaler i dag ~700.000 NOK i årlige lisens og vedlikeholdsavtaler for dagens
løsning for Sak/arkiv i tillegg til ikke-dokumenterte kostnader knyttet til drift og infrastruktur. Etter
investeringsperioden vil DDØ kunne oppnå en årlig kostnad på ~500.000 NOK. Total årlig besparelse
etter 3 år blir derfor ~200.000 NOK knyttet til system for HR/økonomi/lønn.

Helse og velferd
PA har utarbeidet et estimat vedrørende implementeringskostnad for et felles pleie- og
omsorgssystem på tvers av alle kommunene i IKT Agder og DDØ.
Beregningene er basert på tall fra én leverandør. Estimatene er gitt under forutsetningen at
kommunene migrerer over til en felles database.
Ved innføring av felles database i pleie- og omsorgssystemet, må kommunene standardisere
tjenestetilbudet på tvers av kommunene før en migrering. Kostnader knyttet til dette er ikke inkludert i
beregningen under. Beregningen fremstiller estimerte implementeringskostnader for alle åtte
kommunene i hhv. 2017, 2018 og 2019.

Estimat
2017

2018

2019

2020

2021

Kostnad,
totalt

Kostnad,
totalt

Kostnad,
totalt

Kostnad,
totalt

Kostnad,
totalt

IMPLEMENTERINGSFASEN

920 000 –
4 160 000

-

-

-

-

datakonvertering
(100’ – 500’ per kommune)

800 000 –
4 000 000

-

-

-

-

Integrasjoner
(3-4 stk)

120 000 –
160 000

-

-

-

-

DRIFTSFASEN

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

Driftskostnad til leverandør,
inkl. oppgraderinger

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

2 955 000 –
3 455 000

3 455 000 –
3 955 000

250 000

-

-

660 000

660 000

1 295 000

1 295 000

1 000 000 –
1 500 000

1 000 000 –
1 500 000

-

500 000

250 000

4 675 000 –
8 415 000

4 255 000 –
4 755 000

1 050 000

800 000

800 000

Pleie og omsorgssystem

UTRULLINGSFASEN
parallell drift, DDØ
parallell drift, IKT-Agder
rådgivning og opplæring inkl. reise
endringsledelse
SUM:

Tabell 30: Estimert implementeringskost for overgang til nytt pleie- og omsorgssystem.
Implementeringsfasen: Det er tatt utgangspunkt i estimater gitt fra én leverandør. Leverandør har
oppgitt at det er vanskelig å gi presise estimater på datakonvertering grunnet stor variasjon i
datakvalitet og –struktur på tvers av kommuner.
Driftsfasen: Driftskostnader til leverandør er basert på en basis-pakke installert på én database.

37

Utrullingsfasen: Beregningen inkluderer kostnader knyttet til parallell drift i 2017 og 2018, opplæring
og kostnader knyttet til endringsledelse. Det er lagt til grunn forutsetning om kjøp av tjenester knyttet til
opplæring og endringsledelse fra leverandør.
Kommunene i DDØ og IKT-Agder betaler i dag ~2.000.000 NOK i årlige lisens- og vedlikeholdsavtaler
for dagens pleie- og omsorgssystemer i tillegg til ikke-dokumenterte kostnader knyttet til drift og
infrastruktur. Etter investeringsperioden vil IKT-samarbeidet kunne oppnå en årlig kostnad på
~800.000 NOK. Total årlig besparelse etter 3 år blir derfor ~1.200.000 NOK knyttet til pleie- og
omsorgssystem.

3.1.2

IKT-infrastruktur

Etablering av en felles driftsplattform for et sammenslått IKT-samarbeid, vil få kostnader knyttet til
linjeleie for sammenkobling av nettverksinfrastruktur. Denne kostnaden er ikke estimert.
Dersom kommunene i DDØ tar i bruk IKT-infrastrukturen som er etablert i IKT Agder, vil dette medføre
en overgangskostnad i DDØ-kommunene for migrering av infrastrukturtjenester, samt ny-installasjoner
av PCer og skrivere hos sluttbrukere. Dette arbeidet kan imidlertid i stor grad automatiseres.

3.2

Kvalitative konsekvenser ved sammenslåing

Flere av de kvantitative effektene kan også vurderes som kvalitative effekter. Sammenslåing av
brukerstøtte, drift- og forvaltning, kontrakts- og avtaleforvaltning og IKT-faglige enheter vil bidra til
bedre ressursutnyttelse og økt fagutnyttelse ved utvikling og investering i løsninger og tjenester.
Ressursene kan settes inn der det er behov og det faglige miljøet vil styrkes. En sammenslåing vil
samlet gi samarbeidet og i neste instans kommunene større forhandlings- og gjennomføringskraft.
Regionale samarbeid fremover vil kunne dra tunge veksler på at det IKT-faglige miljøet er samordnet i
kommunene. DDØ vil få tilgang til flere innbyggertjenester på nett, og oppnå en økt kvalitet på sine
IKT-tjenester.

3.2.1

Helse og Velferd

Helse- og velferdsområdet blir i økende grad mer teknologiintensivt. Innføring av velferdsteknologi er
et eksempel på dette. Sammenslåing av IKT-samarbeidene kan bidra til smartere tjenesteproduksjon
og gode og effektive innbyggernære tjenester. Innføring av velferdsteknologi er krevende både med
hensyn til ibruktakelse og med hensyn til utvikling av helsetjenesten den inngår i. En større
organisasjon med mer fagkompetanse muliggjør fulltidsressurser dedikert til utvikling og innovasjon
som kan støtte tjenesteproduksjonen i kommunen på en bedre måte. Et felles system på dette
området kan både styrke den samlede regionens samhandling med spesialisthelsetjenesten, og
medføre økte muligheter for digital samhandling på tvers.

3.2.2

Skole

Kommunene i IKT-samarbeidene har i dag allerede samme fagsystemleverandør. En samordning av
ressursene kan bidra til mer og tverrfaglig utvikling av tjenester. For eksempel koordinering i å ta i bruk
nye digitale læringsmidler og skape elevrettede nettbaserte tjenester. Samordning vil kunne bidra til
god, smidig utveksling av informasjon mellom de ulike aktørene og interessentene. Felles systemer
kan også muliggjøre økt samarbeid om tjenesteproduksjon og planlegging på tvers av skoler i
regionen, for eksempel innenfor skoleadministrasjon.
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3.2.3

Bygg plan og geodata

Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med selvangivelsen i gamle dager, der man
måtte samle opp masse dokumenter, sende inn etter beste evne, og håpe at alt ble rett.
Oppfølgingen av mangelfulle søknader tar mye tid både for de som skal behandle søknadene og de
som skal søke. Ved å samordne interessene til kommunene står de bedre rustet til å sette krav til
leverandørindustrien. Sammenslåing av tjenesteplattform vil legge bedre til rette for gode
rammebetingelser for tjenesteutvikling av fremtidens byggesøknader – både for innbyggere og
byggenæring. Felles systemer innenfor bygg, plan og geodata kan styrke samarbeid om
tjenesteproduksjon innenfor eksempelvis arealplanlegging og teknisk.

3.2.4

Administrative tjenester

Administrative funksjoner på tvers av kommunene er i høy grad like. Felles systemer innenfor
HR/økonomi/lønn og Sak/arkiv kan muliggjøre samarbeid om tjenesteproduksjon innenfor
eksempelvis lønn, regnskap og saksbehandling. I tillegg kan et samarbeid styrke faglig samarbeid om
utviklingen av administrative tjenester.
DDØ vil få raskere tilgang til moderne administrative systemer og tjenester for sine ansatte ved en
sammenslåing.
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4

ANBEFALING

Kapitlet inneholder PAs konklusjon for utredningen og anbefaling.

4.1

Konklusjon

4.1.1

Økonomiske gevinster

Fagsystemer og IKT-infrastruktur
Eierkommunene i DDØ kan oppnå økonomiske gevinster ved å inngå i et IKT-samarbeid sammen
med IKT Agder tilsvarende ~ 2 MNOK per år i 2017 og 2018, og ~3 MNOK per år fra 2019 basert på
tilgjengelig informasjon innhentet i arbeidet med denne utredningen.
Tabellen under viser den estimerte økonomiske gevinsten for DDØ:
Område

Estimert årlig gevinst

Fagsystemer
HR/økonomi/lønn

~ 1.000.000 kr fra 2019

Sak/arkiv

~ 200.000 kr fra 2019

Pleie- og omsorgssystem

~ 1.200.000 kr fra 2020 (for alle åtte kommuner)

Skoleadministrativt system

~ 450.000 kr fra 2017

Operativsystemer, databaser og katalogtjenester
Microsoftlisenser

~1.500.000 kr fra 2017
~ 1.950.000 kr – 3.150.000 kr eksl. omsorgssystem

SUM

Tabell 30: Estimerte økonomiske gevinster for DDØ
De estimerte økonomiske gevinstene for DDØ forutsetter:
 Bytte av system for HR/økonomi/lønn
 Bytte av system for Sak/arkiv
 En sammenslåing av system for skoleadministrasjon i grunnskolen
 En reforhandling av Microsoftlisenser basert på IKT Agders prisnivå i dag
Basert på erfaringstall fra IKT Agder, vil innføring av nytt system for HR/økonomi/lønn i DDØkommunene kunne medføre gevinstmuligheter i form av redusert bemanningsbehov innen personal
og lønn.
Estimater på pleie- og omsorgssystem indikerer økonomiske gevinster for både DDØ og IKT-Agder,
men krever en betydelig investering fra både kommunene og IKT-samarbeidet.
Det er ikke påvist store økonomiske gevinster knyttet til andre fagsystemer og IKT-infrastruktur for IKT
Agder.
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En sammenslåing vil også kunne medføre en redusert kostnad knyttet til system- og avtaleforvaltning.

Bemanning
De to IKT-samarbeidene har i dag totalt 57,9 årsverk (uten lærlinger). Ved en eventuell sammenslåing
av IKT Agder og DDØ kan antall årsverk tilknyttet IKT-drift reduseres. I kapittel 1.5 er det redegjort for
et potensiale knyttet til en reduksjon av bemanning ved sammenslåing av IKT-samarbeidene med 6,9
årsverk knyttet til IKT-drift. Reduksjonen i bemanning, beregnet med grunnlag i gjennomsnittlig
personalkostnad14 for IKT Agder og DDØ utgjør en årlig innsparing på 5 mill. NOK per år.
Med økt overgang til skytjenester, og dermed redusert behov for IKT-driftstjenester, kan potensialet for
reduksjon være større.

4.1.2

Kvalitative gevinster

Sammenslåing av IKT-samarbeidene gir en rekke kvalitative gevinster:
 Styrket posisjon som utviklingsaktør innenfor viktige områder som helse og velferd, skole og
oppvekst samt bygg/plan/geodata.
 Styrket ressursutnyttelse.
 Styrkede fagmiljø.
 Forbedret forhandlingsmakt.
 Styrket gjennomføringsevne.

4.2

Anbefaling

En sammenslåing av IKT-samarbeidene gir noe økonomisk gevinst på kort sikt, og vesentlige
kvalitative gevinster.
PA anbefaler at IKT Agder og DDØ slås sammen basert på de kvalitative gevinstene et større IKTsamarbeid vil gi, og forutsatt en bemanningsreduksjon minimum som skissert i kapittel 1.5 og 4.1.1.
Det anbefales videre at selskapene gjennomfører en utredning av økonomiske, juridiske og
personellmessige forhold for å etablere et nytt IKT-samarbeid, samt en detaljert plan for
gjennomføring av sammenslåingen.
Ved en sammenslåing bør det utarbeides modeller for kostnadsfordeling som sikrer en rettmessig
fordeling av kostnader mellom eierkommunene.
Ved sammenslåing bør det nye IKT-samarbeidet fokusere på å etablere en felles IKT-infrastruktur,
basert på løsningene til IKT Agder. Eierkommunene i DDØ bør prioritere å ta i bruk fagsystem for
HR/Økonomi/Lønn og Sak/arkiv via IKT Agders innkjøpsavtale, samt foreta en snarlig reforhandling av
Microsoft-lisenser.
På lengre sikt må et nytt IKT-samarbeid og eierkommunene fokusere på å standardisere alle
fagsystemer på tvers av kommunene for å utløse størst mulig gevinster i tjenesteproduksjonen og
muliggjøre viktige utviklingsområder for regionen.

14

IKT Agder har en gjennomsnittlig personalkostnad på 750 000 kr, DDØ har en gjennomsnittlig personalkostnad på 678 330.kr.
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VEDLEGG

Uttalelse fra tillitsvalgte i Vegårdshei kommune datert 1. september 2016.

Utredning/kartlegging av samarbeid/sammenslåing av DDØ og IKTA - Innspill til prosessen så langt
De ansatte i DDØ er ikke fornøyd med informasjonen de har fått i denne prosessen. Spesielt
informasjon om hva som er bakgrunnen for at kartleggingen er satt i gang. Hvor er mandatet og hva er
mandatet. Det har vi ikke fått dokumentert.
De stiller spørsmål ved at de ansatte selv ikke er en del av kartleggingen. Rapporten og oppdraget er
tydelig vinklet mot at målet er en sammenslåing. Det er andre ting en synergier som også må belyses
dersom det er dette som er målet.
Det vil være utfordringer og mulige negative konsekvenser ved en sammenslåing. Hvordan tenker
dere at dette skal komme fram i rapporten/saksframlegget som skal legges fram?
Slik det oppfattes lagt opp nå er det en ensidig fokus på gevinstene.
Det er uklart hva som vil være videre prosess framover. Hva skjer etter at det har vært hos
rådmennene? De ansatte i DDØ ber derfor om at behandlingen av rapporten utsettes med to uker, slik
at de også kan sette seg inn i rapporten og komme med innspill før den behandles av rådmennene.
Viktig å merke seg i vider prosess
Når det blir gjort et vedtak i saken og dersom det vil innebære en sammenslåing må det ligge til grunn
at Vegårshei kommune fortsatt skal ha arbeidsplasser innen IKT.
Ingen ansatte skal sies opp, en redusering av antall ansatte skal eventuelt komme ved naturlig
avgang.
Alt av arbeidsavtaler, pensjonsordninger osv må gjennomgås
Mvh
for de ansatte
Anne Helene E. Baarøy
HTV, Delta Vegårshei
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Uttalelse fra tillitsvalgte i IKT Agder datert 2. september 2016.
Uttalelse fra tillitsvalgte NITO, Fagforbundet og Tekna i IKT Agder IKS om sammenslåing av
IKT Agder IKS og DDØ.
De tillitsvalgte i IKT Agder IKS er positivt innstilt til en sammenslåing med DDØ, vi ser det som en unik
mulighet til å øke størrelsen på selskapet og bli et mere slagkraftig miljø inn IT på Sørlandet. Vi mener
en slik sammenslåing vil kunne gi selskapets kunder gode og kostnads effektive tjenester.
De tillitsvalgte har følgende krav til prosessen:
De tillitsvalgte forutsettes at hvis man skal gå fra et IKS til §27 eller en annen selskapsform så gjøres
dette ved virksomhetsoverdragelse.
Ingen av de ansatte i IKT Agder eller DDØ skal miste jobben som følge av en overdragelsen.
Det må legges en plan for rettferdig utjevning i forhold til lønn mellom de to selskapene og innad i
hvert selskap.
De tillitsvalgte og ansatte skal være en sentral del av helle sammenslåing prosessen.
Det må avsettes midler til kompetanse heving.
De tillitsvalgte anmoder om at en andel av besparte midler som følge av sammenslåingen benyttes til
opprustning og videre utvikling av kompetanse og digitale tjenester i selskapet.

Mvh
Tillitsvalgt representant IKT Agder IKS
Morten Due-Sørensen
Tillitsvalgt NITO
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Vedlegg sak 64-16

Forslag til vedtak og videre prosess vedrørende sammenslåing av DDØ og IKT
Agder IKS
Forslag til vedtak
1. Fylkestinget / bystyret / kommunestyret støtter intensjonen om å slå sammen ikt
samarbeidene DDØ og IKT Agder
2. Fylkestinget / bystyret / kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med rådmennene i de
andre kommunene i Østre Agder og lederne i de to ikt samarbeidene, om å utrede hvordan
en sammenslåing kan gjennomføres ihht områdene i saksfremlegget.
3. Endelig sak legges frem for bystyret / kommunestyret for behandling senest juni 2017.
4. Fylkestinget / bystyret / kommunestyret forutsetter at tillitsvalgte i selskapene og
hovedtillitsvalgte i kommunene involveres i videre arbeid ihht hovedavtalen og det som er
skissert i saksfremlegget.

Videre prosess
Gitt tilslutning til forslag til vedtak, legges det opp til følgende prosess våren 2017:






Rådmennene i de to ikt samarbeidene nedsetter en arbeidsgruppe som utreder forholdene
skissert i denne saken i avsnittet «Fakta/Andre forhold».
Det utpekes en tillitsvalgt fra hvert av de to samarbeidene, samt en tillitsvalgt på vegene av
kommunene for hvert av de to samarbeidene (totalt 4 tillitsvalgte) som involveres i
utredningen
Utredningen skal være ferdig til politisk behandling i juni 2017
Eventuell sammenslåing av ikt samarbeidene senest fom 1/1-2018

Strategisk notat klima 2016-2020
Vedlegg 65-16

Utkast 31.mai 2016

Bakgrunn
De globale klimautfordringene er bedre dokumentert og mer alvorlige enn vi så for oss i
2010. Regionplanens klimafokus er derfor minst like aktuelt. I Regionplan Agder 2020

står bl.a. følgende om klima:
I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og
distribusjon av fornybar energi. Dette skjer ved utbygging av ny fornybar energi og tilrettelegging
for kraftutveksling som gir økt leveranse av miljøvennlig energi til kontinentet. Den
eksportrettede industrien på Agder framstår som et globalt forbilde gjennom høy innovasjon når
det gjelder klimavennlige produksjonsprosesser og effektiv energibruk. Klimahensyn er et
overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. En stadig større andel av
oppvarmingsbehovet dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel, og
utslippene av klimagasser fra transportsektoren er redusert.
Plantemaet er i Regionalplansammenheng fulgt opp gjennom etablering av egen faggruppe.
Mandat og sammensetning i beskrevet i eget dokument.

Utslipp av klimagasser i Agder
Klimagassutslippene i Agder har i perioden 2009-13 vært noenlunde stabilt på 1,7 mill
tonn CO2-ekvivalenter (se figur 1 under).
Figur 1: Utslipp av klimagasser fra Aust-Agder og Vest-Agder i perioden 2009-2013:

Utslippene i Agder utgjør ca. 3 % av de norske utslippene. Fraværet av
oljeproduksjon i landsdelen gjør av Agder isolert sett har lavere utslipp enn
befolkningsmengden tilsier.

Strategisk notat klima 2016-2020
Figur 2: Utslipp av klimagasser i Agder 2013 fordelt på kilder:
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Utslipp kjøretøy og motorredskap og fra industrien dominerer i Agder.
For å vurdere Agders globale klimafotavtrykk må vi også ta i betraktning de varer
og tjenester vi forbruker og produserer i landsdelen. Agders samlede innsats for
reduksjon av klimagassutslipp kan derfor ikke bare måles i direkte klimautslipp,
men også ta inn over seg hvordan virksomhet i Agder påvirker de smalede globale
klimautslippene.

Hva har skjedd på klimaområdet siden 2010?
Klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi
«Fornybardirektivet» har satt fart i utbygging av vind- og vannkraft i Agder, og fornybar
kraftproduksjon generelt i EU. Det er gitt konsesjon til bygging av 1,7 TWh/år vindkraft og
0,5 TWh/år vannkraft. Kraftoverskuddet i regionen er stort (7,7 TWh i 2013) og økende1 til
tross for økende forbruk (5,7 TWh i 2013). Effektforbruket har økt på kalde dager, men
økningen i effektproduksjon har vært enda større slik at regionen har fått bedre
effektbalanse. Det gjøres store investeringer i kraftnettet både for å sikre regional
forsyningssikkerhet og for kraftutveksling med andre landsdeler og land. Samtidig har våre
1

Agder Energi Nett: Regional kraftsystemutredning for Agder 2014-2033,
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naboland satset sterkt på fornybar energi med variabel produksjon (sol og vind) slik at
regionens posisjon som leverandør og mottaker av effektkraft er styrket.
Siden 2010 er kraftutvekslingskapasiteten med Danmark, Tyskland og Nederland forbedret.
Dette vil bli forsterket fram mot 2020 ved etablering av Nordlink til Tyskland (2020) og NSN
til England (2021). Visjonen for 2020 om å bli “internasjonalt ledende region for
klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi” er innen rekkevidde, men da
må det etableres rammebetingelser som gjør bygging av pumpekraftverk attraktivt for
kraftbransjen og lokalsamfunn på Agder. Dette er et prioritert arbeid i den videre
oppfølgingen av regionplanen. Gjennom prosjektet "Norge som grønt batteri" i regi av
Sørlandsrådet og Klimagruppa har det vært arbeidet med rammebetingelser nasjonalt. Det
er utarbeidet en rapport "kraftuteveksling med Europa mot 2050" for regionen som
adresserer disse utfordringene2. Denne rapporten vil være viktig for regionens innspill til
ny stortingsmelding om energi.
Hoved tilrådningene i denne rapporten er:





Det må tilrettelegges for nye handelsløsninger over utvekslingskablene
Norske fornybare ressurser må i større grad brukes i Norge
Eksisterende, regulerbare ressurser må videreutvikles først

Økt produksjon av fornybar energi i EU har gjort nettoeksport av kraft fra regionen mindre
aktuelt, mens regionen som effektleverandør har blitt mer aktuelt. Det betyr at det
økende kraftoverskuddet på Agder først og fremst bør bli brukt regionalt. Agder vil i 2020
faktisk stå for over halvparten av Norges fornybare kraftoverskudd. Dette gir rom for ny
regional grønn vekst bygd på regionalt fornybart kraftoverskudd. På den ene siden gir dette
nye muligheter for prosessindustrien (se under), men det åpner også for nye kraftintensive
næringer. PSG igangsatte derfor i januar 2015 prosjektet "Grønne datasentre på
Sørlandet". Etablering av datasenter med muligheter for grønne arbeidsplasser basert
regionens kraftressurser og robuste infrastruktur er derfor et nytt prioritert
arbeidsområde.
Produksjon av varmeenergi basert på avfall og råstoff fra skogen har også økt siden 2010,
men er av en mye lavere skala enn vannkraftproduksjonen (0,16 TWh fjernvarme i 2012).
Etablering av Returkraft AS (2010) og energiproduksjon basert på avfall er regionens
største klimatiltak. Bedriften kalkulerte for 2014 med at dette reduserte
klimagassutslippene fra regionen med 112 000 tonn. Tradisjonell vedfyring har i noen grad
blitt erstattet med varmepumper i husholdningene. Olje til oppvarming er under utfasing,
blant annet gjennom kampanjen Oljefri, og vil bli forbudt i offentlige bygg fra 2018.
Klimapartnere
Klimapartnere ble etablert som et prosjekt for hele Agder i 2010 og har vokst slik at det
pr. 2015 teller 43 virksomheter med 22 000 ansatte. Målet med Klimapartnere er å
redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.
Klimaregnskapet for 2015 viser at medlemmer som har deltatt siden oppstart i 2008 har
samlet redusert sine utslipp av klimagasser med 52 %. I de to siste årene, og med
betydelig større medlemsmasse, har utslippene samlet sett blitt redusert med 13 % i 2014
og x % (offentliggjøres 15.juni) i 2015. Nettverkets medlemsmasse, aktivitetsnivå og
posisjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt er også betydelig sterkere nå. Det er etablert
en solid søsterorganisasjon i Hordaland.

2

Innspill til energimeldingen. Kraftutveksling med Europa mot 2050. Adapt Consulting 2014.
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Den eksportrettede industrien
Ventus offshore var et prosjekt i regi av Regionplanen som skulle legge til rette for at
landsdelens oljerelaterte leverandørindustri kunne posisjonere seg inn mot de store
utbyggingsprosjektene for havvindmøller på kontinentet. Fallende markedsmuligheter
innen oljerelatert virksomhet gjør dette markedet mer aktuelt.
NCE Eyde -nettverk omfatter den sørlandske prosessindustrien med verdensledende
bedrifter på sine felt. Disse bedriftene står grovt sett for halve energiforbruket og 1/3 av
utslippet av klimagasser i Agder. Denne industrien produserer varer som den globale klima
framtiden trenger. Samtidig forbruker denne industrien regional fornybar kraft, noe som
fører til lavere klimautslipp enn tilsvarende industri andre steder i verden. Vekst i
prosessindustrien på Agder vil derfor være vekst i regional grønn verdiskaping. EydeNettverket jobber samtidig kontinuerlig for å redusere egen miljøbelastning. Radikal
energieffektivisering i aluminiumsproduksjonen og bruk av biokarbon i metallproduksjonen
er eksempel på utviklingsarbeid med potensielt store klimagevinster.

Mer miljøvennlige kjøretøy
Bilbruken har blitt mer klimavennlig de senere åra. All autodiesel som selges i Norge er
tilsatt opptil 7 prosent biodiesel. Innblandingskravet er basert på en felleseuropeisk
produktstandard. Bilavgiftenes innretning og den generelle tekniske utviklingen av
forbrenningsmotorer gjør også at bilen forurenser mindre. I tillegg kommer utbredelsen av
elbiler som for personbiler i Agderfylkene har økt fra 128 i 2010 til 3994 i 2015. Privat og
offentlig satsing har økt antall hurtigladepunkter fra 0 i 2010 til 58 i oktober 2015. Det tas
sikte på 150003 elbiler i Agder i 2020, noe som fordrer videre utbygging av
ladeinfrastruktur.
Avgiftsfritak på biodrivstoff fra 1.oktober 2015 kan bidra til reduserte klimagassutslipp fra
tunge dieseldrevne kjøretøy i de kommende åra. Asko As i Lillesand og Aust-Agder
fylkeskommune går foran i denne utviklingen.
Kristiansand kommune og Colourline AS har sørget for landstrøm for fergene i Kristiansand
havn, og dermed bidratt vesentlig til reduksjon av lokal forurensning og globale
klimagassutslipp. Det jobbes med støtte fra ENOVQA med landstrømanlegg i Arendal og
mobilt landstrømsanlegg i Kristiansand.

Klimahensyn i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger
Samtlige kommuner i Agder har vedtatt egne Klima- og energiplaner. Planene viser hvordan
kommune vil ta klimahensyn i lokale samfunnsbeslutninger. Fylkeskommunene har
tilsvarende planverktøy i Energiplan Agder. Det er varierende grad av oppfølging av disse
planene. Regionale og sentrale myndigheter fører ikke kontroll med, eller stimulerer til
plangjennomføring, men stiller midler til rådighet blant annet gjennom Enova og
tilskuddsordningen «Klimsats».
Oppfølgingen av ATP-arbeidet for Knutepunktkommunene og tilsvarende for
Arendalsregionen bidrar til bedre ivaretakelse av klimahensyn i regionens største
vekstområder.
3

Strategi for ladeinfrastruktur i Agder. Aust-Agder fylkeskommune oktober 2015.

Strategisk notat klima 2016-2020
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, samt Kristiansand kommune har utarbeidet en ROSanalyse tilknyttet klimaendringene. Klimatilpasninger er i ferd med å bli innarbeidet i
arealplaner og beredskapsplaner.
Utfordringer:
Utslippene av klimagasser fra Agder er stabile, mens det både regionalt og nasjonalt er mål
om reduksjon. Veitrafikk og dieseldrevne motorkjøretøy står for 45 % av utslippene og er
derfor svært viktig å redusere. Reisevaneundersøkelser fra 2009 og 2014 viser at
innbyggernes reisevaner endres lite. Det er ingen tendenser til at klimavennlige
transportmåter er i frammarsj, men kjøretøyene har blitt mindre forurensende. Trafikken
på de fleste vegstrekningene har økt i perioden4. Antall registrerte biler i Agder har økt fra
130 000 til 140 000 i perioden 2010-20135 og total kjørelengde har også økt.
Utviklingen i Agder er et resultat av internasjonale, nasjonale, regionale og lokale forhold.
Den aller viktigste driveren bak utviklingen i energiforbruk og klimagassutslipp fram til nå
har vært økonomiske forhold. Dette ble tydelig i forbindelse med finanskrisen i 2009, der
resultatet var at de aller fleste kurver innenfor dette temaet falt eller i all fall økte
mindre, for så å skyte fart i årene etterpå. Dette betyr at det behøves politisk styring og
langsiktige og sterke tiltak for å oppnå en annen utvikling enn det den økonomiske
utviklingen driver fram.
For å kunne ta kraftfulle grep på samferdselssektoren er det viktig at regionen skaffer seg
tilgang til nasjonale midler i form av jernbaneinvesteringer og bymiljøavtaler som kan
styrke bruk av kollektiv, sykkel og gange i sentrale områder, og et langsiktig
utbyggingsmønster som legger til rette for dette.

Strategi 2016-2020 for området klima i Regionplan Agder 2020
Klimaarbeidet vil, som det står i Regionplanen, nødvendigvis måtte gjennomsyre
alle sider av regionens arbeid. Det er et viktig tema i en rekke planer, og spesielt
Energiplan Agder, ATP-Knutepunktet, ATP-Arendalsregionen, VINN-planen og klimaog energiplaner for den enkelte kommune eller regionnivå. Det er også et viktig
tema i kommuneplanene og i Risiko og sårbarhetsanalyse for Agder (ROS Agder).
Videre foreligger det Strategi for Ladeinfrastruktur og Strategi for grønne
datasentre.
Vedtak av kommunale og fylkeskommunale planstrategier i Agder vil i 2016
resultere i at flere av disse planene blir revidert eller rullert før 2020. Det kan også
bli vedtatt nye strategier og planer som er aktuelle for klimaarbeidet i regionen.
Faggruppa anbefaler:
Overordnet grep:
1) Mer fokus på gjennomføring av planer og strategier og mindre på utarbeidelse av
planverk.
2) Utarbeide en overordnet årlig handlingsplan for klima på regionalt nivå. Dette for å
styrke gjennomføringen av klimatiltakene i de ulike planene og strategiene, bedre
se disse i sammenheng og synliggjøre samlet innsats på klimaområdet.
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Reisevaneundersøkelsen 2013/14 Region Sør: Hovedresultater på byområdenivå
SSB: tabell 07849

Strategisk notat klima 2016-2020
Økt Regionalt samarbeid (utvikle «klimaverktøy»)
3) Videreutvikle Klimapartnere
4) Satsing på klimaledelse i kommunene, herunder at klimahensyn tillegges stor vekt
ved utarbeidelse av kommuneavtaler og ved innkjøp av varer og tjenester
5) Gjennomføre kompetansehevende kurs for kommuner og andre aktuelle aktører om
klima, med vekt på finansiering og gjennomføring av lokale klimatiltak (statlige
finansieringsmuligheter). Vurdere dannelse av permanent nettverk.
6) Det settes ned et ad-hoc utvalg med inviterte eksterne fagpersoner som skal
komme med innspill til hvordan Agder kan komme i gang med omstillingsarbeidet
for å nå vedtatte nasjonale og internasjonale klimamål. Arbeidet vil være grunnlag
for arbeidet med å revidere Regionplanens mål og tiltak innen klima og miljø.
Arbeidet gjennomføres i løpet av høsten 2016. Utvalgets ledes av Tine Sundtoft og
sekretærfunksjonen ivaretas av Hans Fløystad.
Fornybarkraft: Produksjon, distribusjon, forbruk
7) Grønt batteri (gjennomføre strategi)
8) Grønne datasentre (gjennomføre strategi)
9) Utarbeide strategi for utvikling av kraftforedlende industri (i samarbeid med Eydeklyngen).
Transportsektoren
9) Regional ladeinfrastruktur (gjennomføre strategi)
10) Nullutslipps drivstoff. Arbeide for at det er tilgang på biodrivstoff og hydrogen i
regionen slik at private og offentlige forbrukere kan kjøre klimavennlig.

Bygg, energisparing og alternativ energi
11) Bio og sol. Det offentlige Agder skal ved større byggeprosjekter prioritere
fjernvarme som oppvarmingskilder og vurdere bruk av solenergi.
12) Energieffektivisering.
13) Lokalisering, utbyggingsmønster. Videre satsing på areal- og transportplanlegging
(ATP) i Kristiansandsregionen og Arendalsregionen med sikte på at hoveddelen av ny
utbygging i Agder blir slik at innbyggerne får lave utslipp av klimagasser knyttet til
sitt forbruk.

Strategisk notat klima 2016-2020

Budsjettforslag Østre Agder 2017
101000 FASTLØNN
109005 PENSJON AKP
109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT
11000 KONTORMATERIELL
11153 BEVERTNING MØTER OG KURS

760 000,00
83 000,00
119 000,00
10 000,00
100 000,00

11289 SPESIELLE PROSJEKTER

60 000,00

11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER

10 000,00

11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPP...

15 000,00

12700 KONSULENTTJENESTER
12750 INTERNKJØP AV TJENESTER
14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP
17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF...
17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER
2900 INTERKOMMUNALT SAMARBEID
770000 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT

101000 FASTLØNN
109005 PENSJON AKP

20 000,00
200 000,00
10 000,00
-10 000,00
-712 000,00
665 000,00
665 000,00

725 000,00
79 000,00

109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT

113 000,00

11000 KONTORMATERIELL

20 000,00

11153 BEVERTNING MØTER OG KURS

42 000,00

11289 SPESIELLE PROSJEKTER

150 000,00

11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER

24 000,00

11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPP...

80 000,00

12700 KONSULENTTJENESTER

60 000,00

12750 INTERNKJØP AV TJENESTER

50 000,00

14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP

10 000,00

17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF...
17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER

770100 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM

650 000,00

0
0

105023 HONORAR

0

109005 PENSJON AKP

0

109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT

0

11010 KONTORREKVISITA

0

11112 MINDRE MEDISINSK UTSTYR/REKVIS

0

11153 BEVERTNING MØTER OG KURS

0

11289 SPESIELLE PROSJEKTER

16 695 000,00
3 500 000,00

11300 POST, BANKTJENESTER OG TELEFON

0

11510 OPPLÆRING OG KURS

0

116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL ...
12020 IKT-UTSTYR

716000
88000
112000
20000
42000
150000
24000
80000
60000
50000
10000
-10000
-693000
650000
650000

0

101000 FASTLØNN

11200 ANNET FORBR.MAT/RÅVARER/TJENESTER

4

-693 000,00
650 000,00

1900 INTERNE SERVICEENHETER

3

-10 000,00

2330 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE/SOS

100000 JUSTERINGSKONTO

Merknad Opprinnelig budsjett 2016
741000
92000
118000
10000
1
100000
60000
10000
15000
20000
2
200000
10000
-10000
-703000
663000
663000

0
0
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2534000
1500000
766000
680000
22000
100000
21000
0
3000000
15000
60000
25000
17000

12090 MEDISINSK UTSTYR
12700 KONSULENTTJENESTER
12750 INTERNKJØP AV TJENESTER

0
0
1 762 000,00

14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP

0

16900 FORDELTE UTGIFTER

0

17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF...

0

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER

7

-11 355 000,00

2560 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOP...10 602 000,00
770200 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILB... 10 602 000,00

101000 FASTLØNN

0

109005 PENSJON AKP

0

109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT

0

11289 SPESIELLE PROSJEKTER

2 500 000,00

11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER

102 000,00

12111 LEIE/LEASING TRANSPORTMIDL

100 000,00

12700 KONSULENTTJENESTER
12750 INTERNKJØP AV TJENESTER
12790 ANDRE TJENESTER

0
1 060 000,00
500 000,00

16910 INTERNSALG AV VARER OG TJENESTER

-1 762 000,00

19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND

-2 500 000,00

2560 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOP...
770201 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP - PR...

13700 OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE
17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER

0

-326 000,00

770300 ØSTRE AGDER ALTERNATIV TIL VOLD

310 000,00

459 000,00

599000
73000
94000
6000
5000
8000
6000
10000
30000
14000
10000
-10000
-395000
460000

459 000,00

460000

60 000,00

60000
1600000

615 000,00

109005 PENSJON AKP

73 000,00

109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT

94 000,00

11010 KONTORREKVISITA

6 000,00

11153 BEVERTNING MØTER OG KURS

5 000,00

11289 SPESIELLE PROSJEKTER

8 000,00

11310 TELEFONABONNEMENT

6 000,00

116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL ...

10 000,00
34 000,00

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV

14 000,00

14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP

10 000,00

17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF...
17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER
3321 VEI- OG GATELYS

453000
56000
72000
900000
75000
60000
250000
0
500000
-1850000
-250000
266000
266000
620000
-310000
310000
310000

636 000,00

310 000,00

11500 OPPLÆRING OG KURS

10
11
7
12

0

2330 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE/SOS

101000 FASTLØNN

8
9
9

100000
100000
1850000
50000
11000000
-50000
-11789000
10001000
10001000

-10 000,00
-406 000,00

vedlegg sak 66-16
770400 ØSTRE AGDER FELLES VEILYS

11288 ARRANGEMENTSUTGIFTER
11289 SPESIELLE PROSJEKTER

0

13

11310 TELEFONABONNEMENT

10 000,00

11500 OPPLÆRING OG KURS

30 000,00

116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL ...
12000 INVENTAR OG UTSTYR
12790 ANDRE TJENESTER
14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP
16910 INTERNSALG AV VARER OG TJENESTER
17063 STATSTILSKUDD PROSJEKTMIDLER
17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF...

50 000,00
0
720 000,00
5 000,00
-50 000,00
0
-5 000,00

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER

-141 000,00

19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND

-546 000,00

2330 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE/SOS
770500 ØSTRE AGDER E-HELSE OG VELFERDSTEKN...

16910 INTERNSALG AV VARER OG TJENESTER
2900 INTERKOMMUNALT SAMARBEID
101000 FASTLØNN
109005 PENSJON AKP
109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT

133 000,00

-200 000,00
-200 000,00
637 000,00
69 000,00
100 000,00
15 000,00

11153 BEVERTNING MØTER OG KURS

20 000,00

11288 ARRANGEMENTSUTGIFTER

30 000,00

11310 TELEFONABONNEMENT

226 000,00
6 000,00

11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPP...

74 000,00

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV

11 000,00

17063 STATSTILSKUDD PROSJEKTMIDLER

-750 000,00

19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND

-238 000,00

3250 TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSLIVET
770600 ØSTRE AGDER STRATEGISK NÆRINGSPLAN
77 Østre Agder

14

133 000,00

11010 KONTORREKVISITA

11289 SPESIELLE PROSJEKTER

13

200 000,00
0
12 819 000,00
12 819 000,00

15
2

10000
30000
50000
30000
650000
15000
-50000
-1600000
-15000
0
-780000
0
0
-200000
-200000
620000
78000
100000
15000
20000
30000
226000
6000
74000
11000
-750000
-230000
200000
0
12350000
12350000

01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms - Romsa
20 Finnmark

291 562
599 608
662 587
195 678
188 994
278 844
246 175
172 945
116 516
183 427
471 957
518 354
109 925
265 620
314 358
136 889
242 476
164 856
76 055

Ø
A
O
H
Op
B
V
Te
A-A
V-A
R
Ho
S-F
M-R
Tr
Tr
N
Tro
F

ØABV
ØAB
O
HOp
TeA-AVA
VTeA-AV-A
A-A V-A
RHoS-F
M-R
M-R Tr
Tr
N
TroF

1 416 189
1 170 014
662587
384 672
472 888
719 063
299 943
1 100 236
265 620
716 867
451 247
242 476
240 911

Vedlegg sak 66-16

Merknader til Østre Agder budsjettforslag for 2017
Pkt.1 Fra denne posten vil det være aktuelt å finansiere deler av kostnadene knyttet til
studiebesøk i Brussel som styret har gitt signaler om at en ønsker i juni 2017.
Pkt.2 Som i 2016 så prioriteres innsatsen på næringsutvikling ved at kr.200.000 fra
innbetalt medlemskontingent benyttes til denne fellessatsingen. Det gir begrenset rom for å
kunne foreta utredninger på ønskede felt som felles innsats for fengsel og lignende. Her
finnes det en utvei ved å hente inn fondsmidler hvis styret finner det ønskelig.
Pkt.3 Det er fortsatt åpent om Østre Agder i løpet av 2017 vil gå videre med sikte på å
etablere tilbud rettet mot innbyggere med utfordringer relatert til rus/psykiatri. Midler til en
slik videre satsning kan hentes fra denne bevilgningen eventuelt også ved å hente midler fra
fondet for oppfølging av samhandlingsreformen. Østre Agder har og forpliktelser knyttet til
felles psykiatriutredning for Agder men den må løses gjennom midlene omtalt under pkt.11.
Pkt.4 Som for 2016 så henter vi noen midler fra midlene til samhandlingsreformen for å
kunne iverksette kompetansehevende tiltak knyttet til ehelse og velferdsteknologi.
Pkt.5 Midlene Østre Agder bidrar med til drift av KØH ved Myratunet er delt i fire
hovedelementer. Det er pleie – legetjeneste – ledelse – overheadkostnader (5%). Disse
kostnadene var tidligere delt på en rekke underposter, men sekretariatet legger til grunn
ønsket om å rendyrke vertskommunemodellen for KØH. Nå framgår kostnadene til senger i
Arendal gjennom denne posten.
Pkt.6 Kompensasjonen Grimstad mottar for drift av to senger ved Feviktun er øket. De
nærmer seg da nivået for drift pr seng ved Myratunet samtidig som legeordningen er enklere
der enn i Arendal. Det kompliserer innleggelse på kveld og helg.
Pkt.7 I denne overføringen til KØH prosjektet inngår mange satsninger som også skal
finansieres ved bruk av fond jfr punkt 12. I overføringen inngår midler til delfinansiering av
overlege for legevakt og KØH, ambulant KØH, KØH telemedisin og prosjektet helhetlig
pasientforløp.
Pkt.8 I budsjettforslaget er denne utgiftene fordelt på to prosjektnummer 7561 Helhetlig
pasientforløp med kr.1.000.000 og 7562 KØH telemedisin med kr.1.500.000.
Pkt.9 Her er avsatt midler til å videreføre forsøket med ambulant KØH prosjektnummer
7563.
Pkt.10 Budsjettet bygger på en avtale om at legevakten skal kompenseres for 70% stilling
som legevaktsoverlege. Resten 30% inngår i legekostnadene knyttet til KØH ved Myratunet.
Denne overføringen er begrenset til året 2017 og er relatert til utviklingsarbeid knyttet til
samlokalisering og utredning en eventuell sammenslåing av KØH og legevakt.
Pkt.11 Det er betydelige utfordringer knyttet til iverksetting av samhandlingsreformen i
forhold til psykisk helse. Denne avsetningen vil som tidligere nevnt kunne benyttes til felles

psykiatriutredning for Agder, men vil og kunne gi rom andre satsninger innenfor rammen av
Samhandlingsreformen. Ettersom alle midler til kompetanseheving og nytt medisinsk utstyr
er tatt ut av budsjettet så kan det og være nye behov ved både Myratunet og Feviktin som
vil måtte løses via disse midlene.
Pkt.12 Forslaget innebærer forslag om bruk av kr.2.500.000 fra Østre Agder KØH fond.
Pkt.13 2016 var siste år i prosjektperioden for Digitalt nattilsyn. Derfor bortfaller både
inntekter og utgifter knyttet til iverksetting av dette prosjektet.
Pkt.14 I samsvar med avtalt prosjektperiode på tre år trappes bidraget fra fondet for
oppfølging av Samhandlingsreformen ned til ni måneder for 2017. Siste kvartal forutsettes
dekket av de deltakende kommuner. Her gjenstår forpliktende vedtak fra
kommunestyrer/bystyrer.
Pkt.15 Østre Agders mottak av midler fra By- og regionprogrammet forutsetter tilsvarende
lokale bidrag. I dette inngår overføring av midler fra Østre Agder sekretariatsfond for å
kunne dekke opp det lokale bidraget som for øvrig består av midlene fra kontingenten pkt 2
og fra egeninnsats fra næringsmedarbeiderne i regionen.

Østre Agder
Saksfremlegg
Vår saksbehandler: Harry Svendsen

Saksgang:
Utvalg

Møtedato

Østre Agders fagutvalg for eHelse og velferdsteknologi

07.06.2016

Helse og omsorgslederforum

02.09.2016

Rådmenn Østre Agder

25.09.2016

Styret Østre Agder

Videreføring av felles satsing på eHelse og velferdsteknologi i Østre
Agder – omgjøring av stilling som koordinator for eHelse – og
velferdsteknologi fra midlertidig til fast.
Vedtak:
1. I tråd med anbefalinger i Strategisk rammeplan for eHelse – og
velferdsteknologi (vedtatt i styret 11.12.2015), støtter alle kommunene i Østre
Agder å videreføre satsingen innenfor eHelse – og velferdsteknologi når
prosjektperioden utløper 30.september 2017.
2. Styret anmoder kommunene å gå sammen om å finansiere en stilling som
felles koordinator for eHelse – og velferdsteknologi basert på bidrag etter
innbyggertall.
3. Styret legger til grunn at Østre Agder skal ta et særlig ansvar for
kompetansehevende tiltak vedrørende eHelse - og velferdsteknologi overfor
ledere og medarbeidere i de deltakende kommuner.
4. Vertskommune for koordinator for ehelse og velferdsteknologi er Risør, som er
ansvarlig for å utarbeide et forslag til samarbeidsavtale for tjenesten som
rådmennene gis fullmakt til å godkjenne.

Bakgrunn for saken
Styret for Østre Agder fikk i 2014 tilslutning fra medlemskommunene om etablere et
utviklingsprosjekt for å sikre at alle kommunene i Østre Agder samordnet sin innsats,
og styrket kompetansen for å videreutvikle satsingen på velferdsteknologiske og
telemedisinske løsninger.
I prosjektet ble det tilsatt en medarbeider i 100 % prosjektstilling i tre år.
Stillingen er finansiert av fondsmidler.
Styret i Østre Agder vedtok samtidig at Risør kommune skulle være vertskommune
for utviklingsprosjektet.
Utfordringsbildet
Kommunene i Østre Agder står på terskelen til en stor utfordring med økende
demografikostnader fra nåtid og fram mot 2030 – 2040. Flere eldre innbyggere vil
etterspørre mer behandling, pleie og omsorg. Det vil medføre betydelig press på
kommunale budsjetter og tjenester.
Det er derfor avgjørende at kommunene i Østre Agder evner å ta i bruk det
mulighetsrommet eHelse, velferdsteknologi og andre digitale løsninger gir i forhold
til effektivisering og kvalitetsutvikling av tjenesteproduksjonen samt administrasjon
av tjenestene.
Dette forutsetter god ledelse, evne til å iverksette tjenesteinnovasjon med bl.a mer
fokus på kvalitets- og kompetanseutvikling.
Mulighetsrommet
E-helse og velferdsteknologi er et bredt og omfattende satsningsområde på hele
Agder, herunder kommunesamarbeidet i Østre Agder.
Innføring av velferdsteknologi gir et stort mulighetsrom for kommunene ved å ta i
bruk ulike typer trygghetsteknologi individuelt tilpasset. Velferdsteknologi i hele sin
bredde vil bidra til en mer bærekraftig helse – og omsorgstjeneste i kommunehelsetjenesten.
Å ta denne teknologien i bruk på en systematisk måte med bredest mulig tilnærming
byr også på store utfordringer knyttet til planlegging, innkjøp og innføring av ulike
typer trygghetsteknologi. Hele satsingen på feltet krever samarbeid mellom mange
kommuner for å løse utfordringer i forhold bygging av IKT – arkitektur, robuste
innkjøpsavtaler, utvikle standardiserte løsninger, økonomi, og organisering.

Arbeidet med standardiseringer og såkalt ikt-arkitektur skjer gjennom statlig satsning
hvor det nyetablerte Direktorat for e-helse vil påta seg en rolle som premissleverandør. Kommunene har imidlertid et selvstendig ansvar for å beskrive behov,
realisere strategier, påvirke beslutningstakere og sørge for gradvis innføring av
eHelse – og velferdsteknologiske løsninger i egen virksomhet.
Felles satsing i Østre Agder fra 2013
Alle kommunene i Østre Agder vedtok i mars 2013 å igangsette en felles satsing på
området. Høsten 2013 ble kommunesamarbeidet i Østre Agder medlem av et
nasjonalt program for eHelse – og velferdsteknologi, og tildelt ansvar for prosjektet
«Nattilsyn med teknologistøtte». Fra 2013 og fram til i dag har kommunene i Østre
Agder fått tildelt 5.9 millioner i statlige prosjektmidler hvor Arendal, Grimstad, Risør
og Tvedestrand har vært utprøvingskommuner.
Høsten 2014 ble Erlend K. Faanes ansatt i prosjektstilling som koordinator for eHelse
og velferdsteknologi (begynte 06.10.2014). Engasjementet utløper 30.09.2017.
Det er opprettet et eget fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi i
kommunesamarbeidet, og koordinator for eHelse – og velferdsteknologi er
saksutreder og sekretær for utvalget.
Det foreligger en evaluering av stillingen utført av fagutvalget og helse – og
omsorgslederforum i Østre Agder.
Et resultat av den innsatsen som er igangsatt fra 2013 er at kommunene i Østre
Agder har en mer samordnet og helhetlig satsing på feltet, med økt fokus på
tjenesteinnovasjon og etablering av flere utviklingsprosjekter.
Strategisk rammeplan
For å sikre felles virkelighetsforståelse om utfordringsbildet innenfor feltet, og sikre et
felles målbilde, satsing og prioritering har utviklingsprosjektet utarbeidet et strategisk
rammeplan for velferdsteknologi i Østre Agder, med en årlig rullering av en
tiltaksplan. Planen ble vedtatt i styret for Østre Agder 11.12.2015.
Formålet med rammeplanen er å sikre at kommunene i Østre Agder har en felles
strategi og forståelse for hvordan kommunesamarbeidet samlet møter fremtidens
utfordringer innenfor e-helse og velferdsteknologi.
Den strategiske rammeplanen lanserer djerve mål:

«Østre Agder skal være blant de fremste kommunesamarbeidene på innovativ
tjenesteutvikling gjennom systematisk bruk av velferdsteknologi i helse- og
omsorgstjenestene.»
«Planen skal bidra til innovativ og effektiv utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Østre
Agder og stimulere til å opprettholde/bedre kvaliteten og begrense utgiftsveksten i
sektoren.»
«Kommunesamarbeidet Østre Agder skal styrke kunnskap om innovasjon og utvikle en
innovasjonskultur. Det skal gi prosjektledere- og medarbeidere handlingsrom for å tenke
innovativt, søke kunnskap i andres erfaringer og implementere kvalitativt gode og effektive
velferdsteknologiske løsninger. Østre Agder skal følge opp nasjonale føringer på
velferdsteknologiområdet. «

Østre Agder som nasjonal utviklingsaktør
Som nevnt ble Østre Agder høsten 2013 med i det nasjonale program for eHelse – og
velferdsteknolog, med ansvar for utprøving av nattilsyn med teknologistøtte.
Prosjektet pågår fortsatt. I 2015 ble Østre Agder med Grimstad som vertskommune
tildelt prosjektet Agder Living Lab.
Østre Agder deltar for tiden i følgende prosjekter:





Felles anskaffelse av trygghetsteknologi på Agder
Utredning og etablering av responssentertjenester Agder, herunder prosjektet
M4ALMO som utreder fremtidige løsninger knytte til alarmmottak
TELMA/3P som utreder såkalt avstandsbehandling med bruk av telemedisin
Agder Living Lab – utprøving av ulike trygghetsteknologiske løsninger med
høyt brukerfokus og følgeforskning.

Organisering med en interkommunalt regional struktur
Utvikling av eHelse – og velferdsteknologi krever høy kompetanse, lederkraft og
robuste enheter som bl.a kan utvikle høy «bestillerkompetanse». Østre Agder har hatt
en sentral rolle i planleggingen av etableringen av en interkommunal struktur og
organisering hvor alle kommunene på Agder deltar.
I januar 2016 ble derfor Regional koordineringsgruppe på Agder (RKG) etablert.
RKG er et interkommunalt ledernettverk som består av alle kommunene i Agder.
Aase Synnøve Hobbesland, kommunalsjef i Risør kommune er leder av RKG.
Gjennom arbeidet i RKG samarbeider kommunene med å samordne satsingen på
felles anskaffelse (innkjøpsprosesser) og utprøving av en felles responstjeneste
gjennom et felles responssenter. Kristiansand kommune er vertskommune for
oppdraget. Samarbeidet har fått tildelt midler fra nasjonale myndigheter, og i full
utvikling gjennom igangsatt prosjektarbeid.

Rådmennenes vurdering
Rådmennene legger til grunn for sin anbefaling at kommunene i Østre Agder
gjennom felles satsing fra 2013 og fram tid i dag har igangsatt helt nødvendige felles
innovasjonsprosjekter innenfor eHelse – og velferdsteknologi.
Samtidig med utprøving av ulike prosjekter har satsingen bidratt til at alle
kommunene i Østre Agder (og på Agder) er i ferd med å bygge en felles satsing som
gir økt innovasjonskraft, og som sikrer at kommunene selv blir premissleverandør i
forhold til definere egne framtidige behov innenfor feltet.
Gevinstrealisering i eksisterende prosjekter kan allerede dokumenteres.
Helse – og omsorgstjenestene i flere av kommunene har fått økonomiske- og
personalmessige ressurser til å strekke lengre, og derved klart å redusere omfanget
av bemanningsøkning.
Arbeidet med å innføre velferdsteknologiske løsninger er komplekst og krevende
både teknologisk og organisatorisk. Fagfeltet krever derfor dyktige medarbeidere og
godt lederskap. Vår felles satsning gir grunnlag for anbefalinger i forhold til valg av
løsninger og samordnede avtaleinngåelser.
En felles koordinatorstillingen er en viktig forutsetning for denne videre felles
satsingen på eHelse – og velferdsteknologi.
For å kunne muliggjøre Østre Agders ressurskrevende deltakelse og involvering i et
hurtigvoksende fagfelt er det behov for å ha en felles koordinatorstilling med
følgende hovedoppgaver:
- faglig rådgiver og støtte overfor ledere og prosjektledere i alle kommunene
- være rådgiver i prosjekter og prosesser i den enkelte kommune
- koordinere samarbeidsprosjekter mellom kommunene i Østre Agder
- representere Østre Agder i Agder-samarbeidet og på nasjonale arenaer.
Rådmannsutvalget i Østre Agder anbefaler styret å videreføre satsningen på eHelse og velferdsteknologi ved å omgjøre midlertidig stilling (engasjement) som
koordinator til en fast stilling når prosjektperioden utløper 30.september 2017.
Omgjøringen av stillingen må behandles politisk i alle kommunene.
Rådmennene anbefaler at de beskrevne arbeidsoppgavene for stillingen som
koordinator for eHelse - og velferdsteknologi legges til grunn for videreføringen.
Nåværende innehaver av midlertidige stilling tilbys fast stilling når den omgjøres,
begrunnet i opparbeidet kompetanse og spisset formalkompetanse som er tilpasset

stillingen. Risør kommune er villig til å påta seg ansvaret som vertskommune også for
den videre satsningen på feltet.
Finansiering
Ved omgjøring fra fondsfinansiert midlertidig stilling til fast stilling anbefales at
finansieringen sikres gjennom faste bidrag fra medlemskommunene basert på
utgiftsfordeling etter innbyggertall. I vedlegg redegjøres det for finansiering med
fordeling for første fulle driftsår, men med forbehold om endringer i folketall fram til
1/1-2017. Effekten for kommunene i 2017 anslås til å bli ¼ av helårseffekt.
Til grunn for satsningen legges en budsjettramme for 2018 på kr.1.100.000 som skal
dekke lønn og sosial utgifter, utgiftsdekning samt midler til mindre fellesprosjekt og
utredninger. I vedlegget følger også et overslag over kommunenes forpliktelser ved
en videre satsing på feltet.
.

Evaluering av stillingen «e-helse og velferdsteknologi koordinator»

Dato: 26.05.16

e-helse og velferdsteknologi koordinator
Østre Agder har siden høsten 2013 hatt velferdsteknologi som et felles prioritetsområde innen helseog omsorg og er aktivt med på satsningen, både nasjonalt og regionalt. Gjennom opprettelsen av
fagutvalget for e-helse og velferdsteknologi og tilsetning av e-helse og velferdsteknologi koordinator,
har Østre Agder lagt grunnsteinen for videre satsning innenfor området i årene som kommer. Østre
Agders ambisjon er at: «Østre Agder skal være blant de fremste kommunesamarbeidene på innovativ
tjenesteutvikling gjennom systematisk bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Til
grunn for satsningen ligger innbyggernes individuelle behov og potensialet for gevinster knyttet til
kvalitet i tjenesten og god ressursutnyttelse».
Stillingen som e-helse og velferdsteknologi koordinator og vertskommuneansvaret for stillingen ble
tildelt Risør kommune i 2014. Opprettelsen av stillingen ble vedtatt i Bystyret i Risør 24.10.2013 med
følgende vedtak:
Risør kommune slutter seg til forslaget om å opprette en prosjektstilling innenfor e-helse og
velferdsteknologi innenfor kommunesamarbeidet i Østre Agder. Prosjektperioden er fra
01.01.2014 og foreløpig ut 2015. Stillingen finansieres gjennom det ordinære budsjettet for
kommunesamarbeidet i Østre Agder.
Risør kommune stiller seg bak en søknad til Fylkesmannen om skjønnsmidler til delvis dekning
av utgifter knyttet til felles innsats på feltet e-helse og velferdsteknologi i regi av Østre Agder.
Slik er i tillegg Rådmannen i Risør sitt vedtak formulert (øverste del).
Erlend Kydland fikk tilbud om stillingen i september 2014 og aksepterte ansettelsesvilkårene
01.10.2014 og formelt ansatt 06.10.2014.
Arbeidet som e-helse og velferdsteknologi koordinator samsvarer med Østre Agders
prioritetsområder i virksomhetsplanen; «e-helse og velferdsteknologi».

Status siden 2014:
Siden tilsetting av e-helse og velferdsteknologi koordinator høsten 2014 har arbeidet i stor grad
bidratt til en modningsprosess innenfor satsningsområdet i regionen. Mye av arbeidet som ble gjort
innenfor feltet ble i fasen før tilsetting av e-helse og velferdsteknologi koordinator igangsatt på eget
initiativ og drevet av enkeltkommuner. I etterkant av tilsetting og etablering av fagutvalg for e-helse
og velferdsteknologi har denne satsningen fått et mer helhetlig preg, økt fokus på felles
tjenesteinnovasjon og en bedre dynamikk i Østre Agder.
Fagutvalget for e-helse og velferdsteknologi i Østre Agder ble etablert i 2013 med et overordnet mål
om at det skal bidra til at Østre Agders medlemskommuner i fellesskap utnytter de mulighetene som
ligger i bruken av ny teknologi (velferdsteknologi) i helse- og omsorgssektoren med sikte på å bidra til

nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren. Fagutvalget består av en fagmedarbeider fra
hver av de åtte medlemskommunene, samt representanter fra ikt sammenslutningene i regionen og
på sikt en representant fra brukerorganisasjonene. Fagutvalget er organisert som et underutvalg av
Helse- og omsorgslederforum (HLF) i Østre Agder. For å ivareta gjennomgående representasjon i
utvalgene, er HLF representert med samhandlingskoordinator på fagutvalgets møter og aktiviteter.
Fagutvalget for e-helse og velferdsteknologi fikk sitt endelige mandat våren 2015. Siden etableringen
av fagutvalget, som i startfasen opererte på interesse og engasjement, har medlemskommunene
forstått betydningen av deres representasjon i fagutvalget for e-helse og velferdsteknologi. Utvalget
har nå fått et tydelig mandat, gjennomgående representasjon fra HLF og en tungt forankret
strategiplan å arbeide ut i fra.
For å kunne styrke innovasjonsarbeidet i Østre Agder, vedtok Styret 13. mars 2015 arbeidet med å
utarbeide en Strategisk rammeplan for velferdsteknologi. Formålet med rammeplanen er å sikre at
kommunene i Østre Agder har en felles strategi og forståelse for hvordan sammenslutningen møter
fremtidens utfordringer innenfor e-helse og velferdsteknologi og sikrer en felles satsning innenfor
helse-, omsorg- og levekårsfeltet. Det ble i tillegg formulert en tiltaksplan(tiltaksplan
velferdsteknologi 2016-2017) som viser hvilke tiltak regionen i fellesskap skal prioritere. Denne skal
rulleres årlig og legges frem til behandling i Østre Agders Helse- og omsorgslederforum med sikte på
at det skal kunne anbefale satsninger på velferdsteknologifeltet før rådmennenes budsjettseminar.
Strategi- og tiltaksplanen ble vedtatt i Østre Agders styre 11. desember 2015.
I tillegg til arbeidet med utarbeidelse av strategiplan og tiltaksplan, har en rekke prosesser og
prosjekter blitt iverksatt i Østre Agder og på Agdernivå siden oppstart av prosjektet høst 2014:







Felles anskaffelse av trygghetsteknologi og utredningen av responssentertjenester Agder
IKT pluss/3p
Agder LivingLAB
SAMVEIS kommuner
Nasjonal arbeidsgruppe responssenter
Regional Koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi + arbeidsutvalg (etablert
13.januar 2016)
 Etablering av et IKT nettverk mellom de ti IKT miljøene på Agder

Østre Agder har siden vår 2015 vært aktivt med og involvert seg i samtlige av overnevnte prosesser
og prosjekter. Dette er komplekst og tungt arbeid som er viktig for å kunne dra regionen i fellesskap
inn i bedre og mer fremtidsrettede helsetjenester.

Utfordringer
Stillingen som e-helse og velferdsteknologi koordinator innebærer i stor grad et arbeid som strekker
seg i hele Østre Agder, men det ligger også et ansvar i å arbeide i fellesskap med de andre
kommuneregionene på Agder. Dette er omfattende arbeid og krever tillitt og tydelige
kommunikasjonslinjer for å kunne fungere optimalt. I interkommunale samarbeid er kommunikasjon
et sentralt element i hvordan arbeidet utføres. Mye av kommunikasjonen i Østre Agder har gått
gjennom etablerte fagforum, som «fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi. Fagutvalget for e-helse

og velferdsteknologi har i perioden fra ansettelse av koordinator fått et tydelig mandat og
strategiplan med medfølgende tiltaksplan å forholde seg til og arbeide ut i fra. Utvalget har også
brukt noe tid på å forstå sin rolle og funksjon i regionen.
Dette var en nyopprettet stilling i 2014, noe som betyr at vedkommende som innehar stillingen og
kommunene rundt ikke har hatt noen erfaring med denne type funksjon i et interkommunalt
samarbeid, noe som vil si at bruk og nytte av stillingen ikke synliggjøres før Østre Agder modnes.

Vurdering
Endringer i demografi, mindre tilgang på helsepersonell og et økende press på kommunale budsjetter
og tjenester krever nye tiltak og innovasjon. For å kunne muliggjøre dette kreves det god ledelse,
tjenesteinnovasjon, kvalitets- og kompetanseutvikling og en innovasjonskultur for å sikre et godt og
bærekraftig helse- og velferdstilbud for innbyggerne i fremtiden. E-helse og velferdsteknologi er et
bredt og omfattende satsningsområde i Østre Agder og i Agder som helhet. Innføring av
velferdsteknologi og tankesettet rundt kan gi kommunene utfordringer. Noen av utfordringene er
blant annet knyttet til IKT, infrastruktur, standardisering, økonomi, organisering av tjenestetilbud
med mer. Arbeid innenfor e-helse og velferdsteknologi er komplekst og krevende arbeid som krever
dyktige medarbeidere og god ledelse. For å kunne muliggjøre Østre Agders tette deltakelse og
involvering i et hurtigvoksende fagfelt, er det derfor behov for å ha en sentral stilling som arbeider
både interkommunalt og interregionalt, og som i tillegg til dette deltar aktivt i ulike forum (bl.a.
akademiske forum) og som er regionens representant utad. Stillingen «e-helse og velferdsteknologi
koordinator» har også en sentral rolle i forhold til regionens arbeid med forankringsprosesser,
strategiutredninger og skal operere som en ressursperson i Østre Agder. E-helse og velferdsteknologi
koordinator er regionens representant i «regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi
(AU)» og «OSS fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi». Koordinator er i tillegg plassert i
prosjektgruppen for prosjektet «Nattilsyn med teknologistøtte» i Østre Agder og «Agder Living Lab»
og «Responstjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi» i Agder.

Vertskommuneansvar:
Risør kommune har per dags dato vertskommuneansvaret for e-helse og velferdsteknologi
koordinator stillingen. Risør kommune har sagt seg villig til å fortsette som vertskommune og kan ta
stillingen inn i ordinær drift.

Forslag til innstilling fra fagutvalget 07.06.16
Fagutvalget for e-helse og velferdsteknologi i Østre Agder anbefales at stillingen «e-helse og
velferdsteknologi koordinator» opprettholdes etter endt prosjektslutt datert oktober 2017.
Bakgrunnen for dette ligger blant annet i Østre Agders modningsprosess, etablerte
samarbeidsstrukturer og gevinstene en slik stilling gir til regionen innenfor feltet e-helse og
velferdsteknologi.

