Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 12.11.2016

Referat fra styremøte i Østre Agder Østre Agder fredag
11.november 2016 Risørhuset i Risør kommune.
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kjetil Glimsdal,
Grimstad kommune, ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Robert
Cornels Nordli, Arendal kommune, opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal kommune,
ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune hadde forfall, og for han møtte varaordfører Margit
Smedal. ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde forfall og for han møtte
varaordfører June Marcussen.
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde forfall.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Tone Marie
Solheim, Grimstad, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Jarle
Bjørn Hanken, Tvedestrand og Torill Neset, Gjerstad.
Willy Hægeland, Froland og John Bergh Aust-Agder fylkeskommune hadde forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og Bård Vestøl Birkedal
Under behandlingen av sak 73/16 deltok Styreleder Sverre Valvik og daglig leder Jan
Morten Myklebust.
Under behandlingen av sak 77/16 deltok Solveig Svardal fra Telemarksforskning.
SAKSLISTE:
Sak 71/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 21.10.2016
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 72/16

Forslag til mandat ved evaluering av Østre Agder
Vedtak:
Styret vedtar mandat og framdriftsplan for evalueringen av Østre Agder med
følgende tillegg:
-

-

Sak 73/16

I tidsplanen må en legge inn involveringen av underutvalg i
evalueringsprosessen.
Det skal legges til rette for at innspill som det enkelte kommunestyre
fremmer i Østre Agders evalueringsprosess skal gjøres kjent via Østre
Agders nettsider. Styret forutsetter at det etableres en egen side som følger
evalueringsprosessen.
Styret ønsker å ha et punkt om dette tema på dagsorden i hvert styremøte i
den periode evalueringen pågår.
Styret oppfordrer de folkevalgte om å holde seg orientert om Østre Agder
via nettsidene. Det skal lages et kort notat til de folkevalgte om den
prosess som er iverksatt.
Arbeidsgruppen som var nedsatt for å forberede forslag til mandat og
tidsplan fikk i oppdrag å videreføre sitt oppdrag i evalueringsfasen.

Orientering om status ved og planer for Gullknapp flyplass
Daglig leder ved Gullknapp flyplass Jan Morten Myklebust redegjorde for
status ved flyplassen og planer for vider utbygging og sertifisering.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 74/16

Finansiering av utvidet kapasitet ved Arendal legevakt.
Vedtak:
Med bakgrunn i stort behov for å styrke regionens akutthelsetilbud gjennom
Arendal legevakt allerede fra sommeren 2016 gir Østre Agder KØH et
engangsbidrag til Arendal kommunale legevakt på kr.1.400.000. For å
finansiere bidraget styrkes ansvar 770200 med tilsvarende sum som hentes fra
Østre Agder KØH fond. Bidraget er en kompensasjon for at legevakten har
ivaretatt vaktansvaret for KØH på nattestid.

Sak 75/16

Forslag til samarbeidsavtale for Østre Agder KØH
Forslagene til samarbeidsavtale for henholdsvis KØH Myratunet og KØH
Feviktun var utsendt.
Vedtak:

Styret anbefaler medlemskommunene i Østre Agder å slutte seg til Forslaget
til samarbeidsavtale for KØH. Forslaget oversendes til kommunestyrer og
bystyrer i medlemskommunene for endelig behandling.
Sak 76/16

Prioriterte prosjekter i regi av næringsnettverket.
Det forelå forslag fra representanten Reidar Saga om å ta inn et nytt punkt 4 i
tillegg til de foreliggende punkter.
Vedtak:
Styret stiller seg bak forslaget til prioriterte prosjekt for Østre Agder felles
næringssatsing fra næringsrådgiverne og i tillegg tas med et nytt punkt 4:


Sak 77/16

Østre Agder engasjerer seg i arbeidet med å realisere en ferdig opparbeidet
næringstomt for produksjon av biodrivstoff(Biozin) på Jordøya i Åmli.
Presentasjon av resultater fra prosjektet Skandinavisk vekstkultur
Solveig Svardal fra Telemarksforskning orienterte om resultatene fra
spørreundersøkelsen gjennomført i forbindelse med prosjektet. Rapporten
gjøre offentlig tilgjengelig på Østre Agders nettsider.
Vedtak:
Styret tar resultatene til orientering.

Sak 78/16

Eventuelt
Utflytting av Statens helsetilsyn fra Oslo
Vedtak:
Østre Agder støtter fullt opp om det initiativ som er fremmet av Arendal
Høyre og som fikk full tilslutning i Arendal bystyre 27.oktober 2016
vedrørende mulighetene knyttet til en flytting av Statens helsetilsyn fra Oslo
til Arendal

Referent

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

Vedlegg sak 83/16

Østre Agders felles satsning på Jordøya
industriområde
Oppfølging av Sak 76/16 Prioriterte prosjekter i regi av næringsnettverket.
«Østre Agder engasjerer seg i arbeidet med å realisere en ferdig opparbeidet
næringstomt for produksjon av biodrivstoff(Biozin) på Jordøya i Åmli»

Arendal

Froland

Åmli

Grimstad

Risør

Tvedestrand Vegårshei

Gjerstad

Utgangspunktet – Status for treindustrien
•

Store utfordringer i
treindustriene. Nedleggelser:
Tofte Cellulose, Union,
Follum, Petersson, Hunsfos,
Sande Paper Mill, Fritzøe
CelluloseHunton Fiber Larvik,
Agnes Fabrikker.

•

Sagbruksindustrien må bli
kvitt sine biprodukter: I dag:
Bark, sagflis, høvelflis og
industriflis til Sverige,
England, Nederland,
Tyskland …

•

Biodrivstoff kan bruke alt
biologisk materiale som
råstoff).
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Skogen i Østre Agder
Avvirkningskvantum for salg 2005-2015, årlig gj.sn.
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli
Sum

Gj.sn. M3
9 270
21 081
18 060
19 162
33 630
21 215
43 196
39 932
205 545

Bruttoverdi. Avvirkning for salg
Kommune
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland
0929 Åmli

Snitt 2010-2014
kr 3 130 200
kr 7 261 000
kr 5 435 600
kr 6 130 200
kr 11 012 400
kr 6 101 600
kr 11 373 800
kr 12 942 200
kr 63 387 000
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Produktet Biozin og omfanget/ ringvirkninger av
investeringer
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Hvem og hva er Biozin
Kappløpet for å etablere den første fabrikken
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Behov : Ferig planert tomt ca 120 – 150 m2

Regionen?
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Hvordan kan kommunene i Østre Agder og
fylkeskommunen bidra?
Flere veier til målet..
•

Alternativ 1: Åmli kommune stifter et
tomteselskap (AS) hvis formål er
«erverv av og opparbeiding av
næringsarealer for utleie til
industriproduksjon på Jordøya i Åmli
kommune.»
–

Enten: Kommunene i Østre Agder får en
direkte henvendelse fra Åmli kommune
med invitasjon til å bli med på en emisjon

–

Eller: Styret i Østre Agder står bak
henvendelsen og oppfordrer alle
kommuner til å bli med på en emisjon

•

Alternativ 2: Kommunene i Østre Agder
stifter i fellesskap et tomteselskap (AS)
hvis formål er «erverv av og
opparbeiding av næringsarealer for
utleie til industriproduksjon på Jordøya i
Åmli kommune.»
–

Enten: Kommunene i Østre Agder får en
direkte henvendelse fra Åmli
kommunene om å bli med på stiftelse av
et slikt selskap

–

Eller: Styret i Østre Agder står samlet om
en oppfordring til kommunestyrene om å
bli med på et slik selskap
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Finansielle hovedrammer for bidraget
•

Kostnadsrammer

•

Finansiering
Sum totalprosjekt
Egenkapital i prosent
Lånekapital i prosent

54 636 343
40 %
60 %

21 900 000
32 800 000

Finansiering egenkaptal:
Totalt egenkapital
40 %
Tingsinnskudd Åmli kommune
Aust-Agder fylkeskommune/A-A Nær 33,33 %
*Fordeling Østre Agder etter fordelingsnøkkel

21 900 000
10 300 000
7 300 000
4 300 000

* Fordelingsnøkkel ikke fastlagt, kan være på grunnlag av f.eks.
et fast beløp i bunnen pr kommune og deretter fordeling av
resterende etter faktorer slik som folketall, tilvekst i skog,
avvirkning skog m.m.
Til fordeling 8 kommuner:
Lik andel på hver kommune primært næringsfond
Til fordeling etter andre kriterier

4 300 000
200 000

1 600 000
2 700 000
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Usikkerhetsmomenter
•

Endelig verdivurdering av tinginnskuddet fra Åmli kommunen fastsettes uke 49

•

Utkast til vedtekter og intensjonsavtale foreligger, men behandles av advokat i uke 49.
Premiss at tomteleien settes til summen av:
–

Faktiske rente- og avdragskostnader for tomteselskapet for samlede kostnader til opparbeidingen

–

Faktiske administrasjonsutgifter til tomteselskapet

–

En prosentmessig avkastning på innskutt egenkapital i tomteselskapet

•

Forhandling med Aust Agder Næringsselskap AS/fylkeskommunen om endelig bidrag i
løpet av uke 49

•

Regionalt Næringsfondsmøte 8. desember avklarer eventuell bruk av fondsmidler som
basis-støtte fra kommunene.

•

Bankenes egenkapitalkrav

•

Blir det et industrieventyr eller bare et eventyr…?
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Prosjektrapport for utredning vedrørende

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

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

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

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









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

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

4. Studiebesøk
Arbeidsgruppen valgte å starte sitt arbeid med et studiebesøk til det nye krematoriet ved Nordre
gravlund i Skien. Driftslederen fra kirkevergen i Skien ga prosjektgruppen en innføring i dette
moderne anlegget. Med grunnlag i besøket ble det utarbeidet en befaringsrapport som følger
utredningen som vedlegg. Dette med bakgrunn i at befaringen ga klare føringer for et
hensiktsmessig romprogram for et framtidig nytt kremasjonstilbud i Høgedal.
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5. Faglig bistand
Arbeidsgruppen valgte etter råd fra fagmiljøet ved kirkevergens kontor å kontakte
Arkitektene as ved arkitekt Espen Eskeland.
Bakgrunnen for dette valg av teknisk bistand er at det i Norge er et meget begrenset fagmiljø
med erfaring fra planlegging av krematorium. Det ble inngått en skriftlig kontrakt med
selskapet om å yte faglig bistand gjennom 80 timeverk. Denne ble underskrevet 23.mai.
Dessverre viste det seg at tegningsmaterialet som kirkevergen hadde til disposisjon i ikke
var i samsvar med anleggets utforming etter brannen på nittitallet. Noe ekstra tid gikk med
før korrekte tegninger kunne framskaffes fra kommunens fjernarkiv og da viste det seg at en
sentral tegning manglet. Dette har vært en ulempe under konsulentens arbeid.

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

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

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

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

10.
Forslag til ulike finansieringsmodeller for drift av felles
kremasjonsanlegg for kommunene i Østre Agder
Utredningen skal inneholde et samlet kostnadsoverslag for utbyggingen.
Utredningen henviser til anbefalingen fra rådmannsgruppen for hvordan investeringen og
drift bør finansieres. Prosjektgruppen legger til grunn at driften ivaretas av kirkevergen på
oppdrag av Arendal kommune som vertskommune for krematoriet.
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Merknader til forprosjekt nytt krematorium
Gasstank for bruk av naturgass som kilde for oppvarming av kremasjonsovn:
Det forutsettes at det plasseres en egen gasstank på utsiden av bygningskroppen. Kostnader
knyttet til plassering og anskaffelse av tank, framføring av ledninger til bygningen er ikke
medregnet i kostnadsoversl til aget.
Byggeledelse
Prosjektledelse og prosjektering inngår ikke i overslaget. Arkitekt anslår denne kostnaden til
12-13% av anslått kostnad.
Utsmykking
Utsmykking av bygningen er ikke innarbeidet i kostnadsoverslaget. 1-2% er anslag på slike
kostnader. Med bakgrunn i at visningsrommet kan benyttes til små bisettelser så bør det få
en verdig ramme i form av utsmykking.
Inventar
Løst inventar inngår ikke i overslaget. Behovet er begrenset, men om lag 30 stoler til
visningsrommet og møbler til spiserom og garderober for medarbeidere kommer i tillegg.
Summen for dette er ikke høy.

Saksgrunnlag for felles krematorium
Saksframstilling
Utfordringene regionen hadde i forhold til kremasjonskapasitet ble reis av Grimstad kommune under
eventuelt i Østre Agders styremøte. Det ble påpekt at krematoriet på Høgedal ikke hadde konsesjon
på mer enn 200 brenninger i året. Behovet var vesentlig høyere enn dette, og det har derfor vært
nødvendig med dispensasjoner fra fylkesmannen. Fra starten var og felles seremonilokale en del av
det en ba om å få vurdert. På dette tidspunkt var det også signaler på at kommunene ville bli
forpliktet til å ha et slikt tilbud.
Rett over nyttår 2015 fikk styret en orientering fra Vestfold krematorium om hvordan en der har
etablert et felles tilbud som i tillegg til krematorium omfatter seremonilokaler. I sak 16/15 ba styret
kommunene avklare om hvilket syn de hadde på utbygging av nytt krematorium med fullverdig
renseanlegg, og eventuelt felles seremonilokaler. Tilbakemeldingen var at en i kommunene var
positiv til en felles løsning for krematorium, men at en fortrinnsvis ville finne løsning på
seremonilokale i egen regi.
Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra kommunene påtok styret i Østre Agder å utarbeide et
forprosjekt for nytt krematorium. Vedlagt prosjektrapport redegjør for arbeidet som ble ledet av en
faglig sammensatt prosjektgruppe. Styret hadde stilt midler til rådighet for deres arbeid slik at de
kunne engasjere arkitekt Espen Eskeland i Arkitektene as til å utarbeide et forprosjekt. Bakgrunnen
for valg av bistand er at fagmiljøet innenfor utbygging av krematorier er lite og dette selskapet over
tid har vært faglig ledende i landet.
Forprosjektet dokumenterte at det nye anlegget kunne plasseres på samme sted som eksisterende
anlegg gjennom en ombygging og utbygging (vedlegg forprosjekt). I forprosjektet inngikk og et
kostnadsoverslag for utbyggingen med anslåtte entreprisekostnader på 18,5 mill.kr. eks moms.
I dette inngikk ikke alle kostnader og det er redegjort for disse i et eget notat. Disse utgiftene
omfatter ekstern gasstank som prosjektgruppen ønsket, ut fra en vurdering av at bruk av gass er en
hensiktsmessig kilde til energi i anlegget. Videre må en legge inn byggeledelse med kostnad på 1213% av utbyggingskostnaden. I forprosjektet er det blitt lagt inn et visningsrom. Etter råd fra Skien
som ble besøkt under prosjektarbeidet er dette gjort litt større. Da kan en gjøre dette til en arena for
bisettelser i tilfeller der deltakelsen må forventes å bli lav eller det de pårørende ønsker en lukket
gravferd med få deltakere. Forutsetningen er at et slikt rom blir gitt en verdig ramme med
utsmykking og inventar. Ved beregning av kostand for utbyggingen er midler til dette medtatt.
I sak 50/16 ga styret sin tilslutning til forprosjektet og oversendte saken til Arendal kommune som
vertskommune for å avklare de ville prioritere bygging av nytt krematorium. Rådmannen i Arendal
har fulgt opp dette ved å innarbeide midler til prosjektet i 2017(detaljplanlegging) og
2018(utbygging). I bygningskroppen vil det i tillegg til areal for krematoriet bli arealer i underetasjen
som kan brukes av Arendal kirkegård. Det legges som en premiss for prosjektet at kostnader til areal
ut over krematoriets behov (inkludert toaletter og adkomst) skal finansieres av Arendal
kommune/kirkeverge. Dette vil utgjøre en liten del av utbyggingen.
Det er utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale for felles krematorium. Finansieringsløsningen
bygger på en modell der ansvaret for finansieringen fordeles med 1 mill.kr hver på Åmli, Gjerstad og
Vegårshei, 2 mill.kr. på Tvedestrand, Risør og Froland, 5 mill.kr. på Grimstad og 10 mill.kr på Arendal.
Samarbeidskommunene nedbetaler investeringen over 20 år som del av sin innbetaling til felles
krematorium. Driftsutgiftene fordeles etter bruk basert på bruken året før. Innbetalt

kremasjonsavgift for de som på dødstidspunktet ikke var bosatt i de åtte kommunene kommer i
fratrekk.
Det er fra Arendal kommunes side intensjonen å videreføre ordningen med at kirkevergen i Arendal
driver krematoriet og har arbeidsgiveransvaret for de som arbeider der. Ettersom medarbeiderne
ved krematoriet også vil ha oppgaver tilknyttet kirkegårdsdriften så baseres kostnadene for
krematoriet til medarbeidernes bruk av tid der. Kirkevergens utgifter til administrasjon av
krematoriet inngår i kostnadsgrunnlaget. Budsjettet for krematoriets drift er i 2016 kr.(1,3mill.kr?).
Styret for Østre Agder anbefaler medlemskommunene å gå sammen om utbygging og drift av
krematorium for regionen etter den foreslåtte modell for finansiering av investering og drift av
anlegget.
Det foreligger et utkast til samarbeidsavtale for felles krematorium. (vedlagt)
Rådmennenes vurdering:
Regionen kan ikke påregne fortsatt dispensasjon fra fylkesmannen for å kunne fortsette praksisen fra
de siste årene med å gå ut over konsesjonsgrensen på 200. Arendal vil da måtte prioritere egne
behov og resten av regionen vil da stå uten lokalt tilbud.
Ved fordelingen av investeringskostnaden har en lagt vekt på at det for alle kommuner i regionen er
sterkt ønskelig å ha et kremasjonstilbud selv om bruken må forventes å bli svært ulik. Derfor er
rådmennene omforent om at alle kommunene sammen må påta seg et ansvar for at
kremasjonstilbudet finnes i regionen.
Når det gjelder drift av tilbudet så legger rådmennene til grunn at betaling etter bruk blir mest
rettferdig. Derfor legger en til grunn at utgiftene fordeles med grunnlag i antall kremasjoner året før
knyttet til de som har vært bosatt i kommunen på det angjeldende tidspunkt.
For å begrense behovet for areal til gravfelt så er det sterkt ønskelig at mange benytter kremasjon.
Rådmennene legger derfor til grunn at alle kommuner innfører en ordning med å ikke ta
kremasjonsavgift slik ordningen i dag er for de som kommer fra Arendal.

Forslag til vedtak:
……………………….. kommune gir sin tilslutning til felles utbygging og drift av krematorium i Østre Agder
med Arendal kommune som vertskommune og med kirkevergen i Arendal som ansvarlig for driften.

Vedlegg til sak 85/16
Forslag til

Samarbeidsavtale
For oppføring og drift av nytt krematorium
1. Parter

2. Formål og
virkeområde

Arendal kommune er vertskommune for oppføring og drift av nytt
krematorium med kirkevergen som ansvarlig driver .
Følgende kommuner er parter i avtalen med Arendal:
Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og
Åmli.
Formålet med avtalen er å bidra til at det oppføres nytt
krematorium med renseanlegg og nødvendige fasiliteter på
Høgedal i Arendal kommune. Samt sikre et tilbud om kremasjon
for de som ønsker det i de deltakende kommuner

3. Avtaleperiode

Samarbeidsavtalen gjelder fra nytt krematorium står ferdig og i
20 år.

4. Vertskommunenes
ansvar

Vertskommunens ansvar:
 Iverksette utbygging av nytt krematorium etter
planene i forprosjektet utarbeidet av Arkitektene as
 Videreføre ordningen med at kirkevergen i Arendal er
tillagt ansvar for drift av anlegget så lenge dette
bidrar til effektiv drift av tilbudet.
 Sørge for budsjettering av driften av anlegget slik at
det gir deltakende kommuner forutsigbarhet for egne
bidrag. Herunder avholde et årlig møte med
deltakende kommuner der premisser for budsjettet
drøftes.
Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år
fra 01.01. påfølgende år. Ved uttredelse av samarbeid i
avtaleperioden på 20 år må kommunen innbetale resterende
andel av investeringskostnaden som kommunen har påtatt seg
ansvar for.

5. Oppsigelse

6. Økonomi

Ansvaret for investeringskostnaden fordeles etter følgende
nøkkel:
1 mill kr for hver av kommunene Gjerstad, Åmli og Vegårshei
2 mill.kr. for kommunen Froland, Risør og Tvedestrand
5 mill.kr for Grimstad
10 mill. kr for Arendal.
Summene kan justeres opp eller ned når byggeregnskap for
prosjektet foreligger.

Driftsutgiftene for felles krematorium baseres på bruk av tilbudet.
Til grunn for kommunens andel ligger bruk året før budsjettåret.
Til fratrekke fra kommunes samlede innbetaling kommer innbetalt
kremasjonsavgift når den som kremeres ikke er bosatt i en av de
deltakende kommuner.
Det skal ikke innkreves kremasjonsavgift når den som er gått bort
var bosatt i en av de deltakende kommuner. I særlige tilfeller kan
kirkevergen frafalle kravet til kremasjonsavgift.
Driftsutgiftene for krematoriet føres på eget ansvar hos
kirkevergen. Lønnskostnader baseres på medarbeidernes bruk av
tid knyttet til krematoriet. Kirkevergen skal få dekket
administrasjonsutgifter for krematoriet.
7. Mislighold av
avtalen

Dersom vertskommunen misligholder sine forpliktelser og det
medfører kritikkverdige forhold ved tilbudet så skal avtalepartene
ha anledning til å fremme krav om endringer i tilbudets form og
innhold overfor rådmannen i vertskommunen.
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……………………………………
For Arendal kommune

……………………………………
For Grimstad kommune

…………………………………..
For Froland kommune

…………………………………..
For Risør kommune

……………………………………
For Gjerstad kommune

……………………………………
For Tvedestrand kommune

……………………………………
…………………………………..
For Vegårshei kommune
For Åmli kommu

Saksframlegg til styret i Østre Agder

Samarbeid om utvidet behandlingstilbud innen fysioterapi
i Østre Agder
Forslag til vedtak:
«Styret i Østre Agder anbefaler at medlemskommunene oppretter fire
driftshjemler for fysioterapi med vertskommuneorganisering av hver
hjemmel. Hjemlene opprettes innen spesialitetene lymfødem,
barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi.
Opprettelse av driftshjemler følger tidsplan og finansiering etter
vedlagte avtaler. Saken sendes videre for behandling i de enkelte
kommunestyrene»
Bakgrunn
Behovet for et økt behandlingstilbud innenfor fysioterapi er påtrengende i alle kommunene i
Østre Agder. Det er svært stor pågang av pasienter til spesialitetene lymfødem,
barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi. For disse fire spesialitetene gis
det etter Syketransportforskriften stønad til reise over kommunegrensene. Dette medfører at
kommunene som innehar disse spesialitetene får mange pasienter fra andre kommuner. For
å bedre situasjonen og øke kapasiteten innen disse spesialitetene har muligheten for et
interkommunalt samarbeid mellom Østre Agder- kommunene vært utredet.
Helse- og omsorgslederforum (HLF) vedtok 27.03.15 følgende: «Det nedsettes en
arbeidsgruppe bestående av representanter fra Arendal, Grimstad og Tvedestrand. Gruppa
skal gjennomgå fysioterapitilbudet innen utvalgte spesialiteter bl.a.: lymfødem,
psykomotorisk fysioterapi, manuell terapi og barnefysioterapi.
Gruppa skal på bakgrunn av KS – avtalen på området, foreslå tiltak som fremmer riktig
ressursutnyttelse (herunder økonomiske forhold) av tilbudet på tvers av kommunegrensene.
21.08.15 fremla arbeidsgruppa en oversikt over eksisterende fysioterapitilbud og fordeling av
gjestepasienter fra de andre Østre Agder- kommunene. Det ble videre foreslått å opprette
interkommunale driftshjemler innen spesialitetene.
13.11.15 ble følgende vedtatt i HLF: «HLF anbefaler overfor rådmannsgruppen at
kommunesamarbeidet i Østre-Agder utreder en modell for samarbeid innenfor de fire
spesialitetene innenfor fysioterapi som arbeidsgruppen har kartlagt. Løsningen må inneholde
forslag til finansiering og organisering når det gjelder behov for nye hjemler innenfor de fire
spesialitetene.»
Arbeidsgruppa presenterte deretter et forslag til en treårig opptrappingsplan for
spesialitetene som innebærer opprettelse av fire nye driftshjemler. Videre ble det foreslått at
kostnadene skulle fordeles etter innbyggertall i kommunene.
I styremøte i Østre Agder 26.08 ble følgende vedtatt: «Styret stiller seg bak intensjonen i
utredningen om en økt kapasitet i spesialisttilbudet innenfor fysioterapi for regionen Østre
Agder. Herunder forslag til lokalisering av nye hjemler i Arendal(2), Grimstad(1) og
Tvedestrand(1) og tidsplanen for opprettelse. Styret tar til etterretning at en skal komme
tilbake til spørsmålet om felles finansiering av slike hjemler. Styret ber om at det utarbeides
et forslag til samarbeidsavtale for Østre Agders samarbeid med sikte på å styrke

spesialistkapasiteten innenfor fysioterapi. Styret ønsker at en representant fra
arbeidsgruppen som har utredet styrkingen av spesialisttilbudet innenfor fysioterapi deltar i
styremøtet når samarbeidsavtale for tjenesten skal behandles.»
18.11.16 behandlet Helse- og omsorgslederforum forslag til avtaler. Disse følger som
vedlegg.
Rådmennene anbefaler en finansieringsmodell for etablering av hjemlene basert på folketall.
Driftstilskudd (i hele 1000kr) for en avtalehjemmel pr.01.07.16 vil gi følgende fordeling
mellom kommunene:

Arendal
Froland
Gjerstad
Grimstad
Risør
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli
100% driftstilskudd pr. 01.07.16

203.000
26.000
11.000
103.000
32.000
28.000
9.000
9.000
421.000

Innhold i avtalene
Målsetting for samarbeidet er at Østre Agder- kommunene samlet skal ha et tilstrekkelig og
tilgjengelig tilbud innenfor spesialitetene lymfødem, barnefysioterapi, psykomotorisk
fysioterapi og manuellterapi.
Treårig opptrappingsplan 2017-2019:
1. 100% avtalehjemmel lymfødem der 80% båndlegges lymfødembehandling. Arendal
er vertskommune og avtalen trår i kraft 01.07.17.
2. 100% avtalehjemmel psykomotorisk fysioterapi der 80% båndlegges psykomotorisk
fysioterapi. Tvedestrand er vertskommune og avtalen trår i kraft 01.07.2018.
3. 100% avtalehjemmel barnefysioterapi der 100% båndlegges barnefysioterapi.
Grimstad er vertskommune og avtalen trår i kraft 01.07.2018.
4. 100% manuellterapi der 100% båndlegges manuellterapi. Arendal er vertskommune
og avtalen trår i kraft 01.07.2019.
Se ellers vedlagte avtaler.

Vedlegg
Samarbeidsavtale om avtalehjemler knyttet til lymfødembehandling
Samarbeidsavtale om avtalehjemmel knyttet til psykomotorisk fysioterapi
Samarbeidsavtale om avtalehjemmel knyttet til barnefysioterapi
Samarbeidsavtale om avtalehjemmel knyttet til manuellterapi

Samarbeidsavtale
om avtalehjemmel knyttet til barnefysioterapi
1. Parter

Grimstad kommune er vertskommune for avtalehjemmel knyttet
til barnefysioterapi.
Følgende kommuner er parter i avtalen med Grimstad:
Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

2. Bakgrunn og
rettslig grunnlag

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i
kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Kommunen plikter å ha et tilstrekkelig og tilgjengelig fysioterapitilbud i henhold til lov om kommunale helse – og
omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper.

Lovens formål er bl.a. å:
1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom,
skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
2. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
3. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for
pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes
behov.
3. Formål og
virkeområde

Formålet med avtalen er å sikre at avtalepartene har et
tilstrekkelig og tilgjengelig tilbud innenfor spesialitetene
lymfødem, barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og
manuellterapi.

4. Avtaleperiode

Avtaleperiode for spesialitet innenfor barnefysioterapi gjelder fra
01.07.2018 og fram til hjemmelsinnehaver slutter.
Når hjemmelsinnehaver slutter plikter vertskommunen å drøfte
videreføring av avtalen med partene i avtalen.
Ved en evt. innløsing av avtalehjemmel ved ledighet (jfr. ASA
4313) fordeles kostnadene på kommunene etter avtalt
fordelingsnøkkel for finansiering av stillingene, jfr. Avtalens pkt.8.

5. Avtalehjemmelen

Avtalehjemmelens størrelse er 100% og hele hjemmelen skal
benyttes til barnefysioterapi.

Østre Agder interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad,
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, PB 780 Stoa, 4809 Arendal
Side 1

6. Vertskommunenes
ansvar

Vertskommunens ansvar:





Lyse ut og tildele hjemmel i henhold til Rammeavtale ASA
4313
Oppfølging av hjemmelsinnehaver i henhold til
Rammeavtale ASA 4313
Sikre sentrumsnær lokalisering bl.a. for å sikre
tilgjengelighet for pasientene, og i tilknytning til andre
avtalehjemler der det er mulig
Årlig rapportere til Helse – og omsorgslederforum om det
totale tilbudet knyttet til den enkelte spesialitet. Alle tre
kommune samordner rapporteringen, og innhenter også
tallgrunnlag fra de øvrige kommunene i Østre Agder.

7. Oppsigelse

Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år
fra 01.01. påfølgende år.

8. Økonomi

Driftskostnadene fordeles prosentvis på avtalepartene basert på
den enkelte kommunes innbyggertall pr. 01.01 året før
budsjettåret.
Østre Agder fakturerer på vegne av vertskommunen A-konto de
øvrige avtalepartene to ganger pr. år med betalingsfrist 1.juli og
30.november.
Kostnadene justeres etter driftstilskuddets størrelse som er
basert på resultat fra årlige takstforhandlinger.

9. Mislighold av
avtalen

Dersom vertskommunen misligholder sine forpliktelser og det
medfører dokumentert tap hos en av de deltakende kommuner,
kan tapet kreves dekket av vertskommunen.
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For Arendal kommune
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For Froland kommune
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For Grimstad kommune
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For Risør kommune
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For Vegårshei kommune
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For Tvedestrand kommune
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Samarbeidsavtale
om avtalehjemmel knyttet til lymfødembehandling
1. Parter

2. Bakgrunn og
rettslig grunnlag

Arendal kommune er vertskommune for avtalehjemmel knyttet til
fysioterapi innenfor lymfødembehandling.
Følgende kommuner er parter i avtalen med Arendal:
Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og
Åmli.
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i
kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Kommunen plikter å ha et tilstrekkelig og tilgjengelig fysioterapitilbud i henhold til lov om kommunale helse – og
omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper.
Lovens formål er bl.a. å:
1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom,
skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
2. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
3. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for
pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes
behov.

3. Formål og
virkeområde

Formålet med avtalen er å sikre at avtalepartene har et
tilstrekkelig og tilgjengelig tilbud innenfor spesialitetene
lymfødem, barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og
manuellterapi

4. Avtaleperiode

Avtaleperiode for spesialitet innenfor lymfødem gjelder fra
01.07.2017 og fram til hjemmelsinnehaver slutter.
Når hjemmelsinnehaver slutter plikter vertskommunen å drøfte
videreføring av avtalen med partene i avtalen.
Ved en evt. innløsing av avtalehjemmel ved ledighet (jfr. ASA
4313) fordeles kostnadene på kommunene etter avtalt
fordelingsnøkkel for finansiering av stillingene, jfr. Avtalens pkt.8.

5. Avtalehjemmelen

Avtalehjemmelens størrelse er 100% og 80% av hjemmelen skal
benyttes til lymfødembehandling.

Østre Agder interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad,
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6. Vertskommunenes
ansvar

Vertskommunens ansvar:





Lyse ut og tildele hjemmel i henhold til Rammeavtale ASA
4313
Oppfølging av hjemmelsinnehaver i henhold til
Rammeavtale ASA 4313
Sikre sentrumsnær lokalisering bl.a. for å sikre
tilgjengelighet for pasientene, og i tilknytning til andre
avtalehjemler der det er mulig
Årlig rapportere til Helse – og omsorgslederforum om det
totale tilbudet knyttet til den enkelte spesialitet. Alle tre
kommune samordner rapporteringen, og innhenter også
tallgrunnlag fra de øvrige kommunene i Østre Agder.

7. Oppsigelse

Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år
fra 01.01. påfølgende år.

8. Økonomi

Driftskostnadene fordeles prosentvis på avtalepartene basert på
den enkelte kommunes innbyggertall pr. 01.01 året før
budsjettåret.
Østre Agder fakturerer på vegne av vertskommunen A-konto de
øvrige avtalepartene to ganger pr. år med betalingsfrist 1.juli og
30.november.
Kostnadene justeres etter driftstilskuddets størrelse som er
basert på resultat fra årlige takstforhandlinger.

9. Mislighold av
avtalen

Dersom vertskommunen misligholder sine forpliktelser og det
medfører dokumentert tap hos en av de deltakende kommuner,
kan tapet kreves dekket av vertskommunen.
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Samarbeidsavtale
om avtalehjemmel knyttet til manuellterapi
1. Parter

2. Bakgrunn og
rettslig grunnlag

Arendal kommune er vertskommune for avtalehjemmel knyttet til
manuellterapi.
Følgende kommuner er parter i avtalen med Arendal:
Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og
Åmli.
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i
kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Kommunen plikter å ha et tilstrekkelig og tilgjengelig fysioterapitilbud i henhold til lov om kommunale helse – og
omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper.
Lovens formål er bl.a. å:
1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom,
skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
2. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
3. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for
pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes
behov.

3. Formål og
virkeområde

Formålet med avtalen er å sikre at avtalepartene har et
tilstrekkelig og tilgjengelig tilbud innenfor spesialitetene
lymfødem, barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og
manuellterapi.

4. Avtaleperiode

Avtaleperiode for spesialitet innenfor manuellterapi gjelder fra
01.07.2019 og fram til hjemmelsinnehaver slutter.
Når hjemmelsinnehaver slutter plikter vertskommunen å drøfte
videreføring av avtalen med partene i avtalen.
Ved en evt. innløsing av avtalehjemmel ved ledighet (jfr. ASA
4313) fordeles kostnadene på kommunene etter avtalt
fordelingsnøkkel for finansiering av stillingene, jfr. Avtalens pkt.8.

5. Avtalehjemmelen

Avtalehjemmelens størrelse er 100% og hele hjemmelen skal
benyttes til manuellterapi.
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6. Vertskommunenes
ansvar

Vertskommunens ansvar:





Lyse ut og tildele hjemmel i henhold til Rammeavtale ASA
4313
Oppfølging av hjemmelsinnehaver i henhold til
Rammeavtale ASA 4313
Sikre sentrumsnær lokalisering bl.a. for å sikre
tilgjengelighet for pasientene, og i tilknytning til andre
avtalehjemler der det er mulig
Årlig rapportere til Helse – og omsorgslederforum om det
totale tilbudet knyttet til den enkelte spesialitet. Alle tre
kommune samordner rapporteringen, og innhenter også
tallgrunnlag fra de øvrige kommunene i Østre Agder.

7. Oppsigelse

Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år
fra 01.01. påfølgende år.

8. Økonomi

Driftskostnadene fordeles prosentvis på avtalepartene basert på
den enkelte kommunes innbyggertall pr. 01.01 året før
budsjettåret.
Østre Agder fakturerer på vegne av vertskommunen A-konto de
øvrige avtalepartene to ganger pr. år med betalingsfrist 1.juli og
30.november.
Kostnadene justeres etter driftstilskuddets størrelse som er
basert på resultat fra årlige takstforhandlinger.

9. Mislighold av
avtalen

Dersom vertskommunen misligholder sine forpliktelser og det
medfører dokumentert tap hos en av de deltakende kommuner,
kan tapet kreves dekket av vertskommunen.

…………………………………… den ………………………. 201x

……………………………………
For Arendal kommune

…………………………………..
For Froland kommune

……………………………………
For Grimstad kommune

…………………………………..
For Risør kommune

……………………………………
For Vegårshei kommune

…………………………………..
For Åmli kommune

……………………………………
For Gjerstad kommune

……………………………………
For Tvedestrand kommune
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Samarbeidsavtale
om avtalehjemmel knyttet til psykomotorisk fysioterapi
1. Parter

Tvedestrand kommune er vertskommune for avtalehjemmel
knyttet til psykomotorisk fysioterapi.
Følgende kommuner er parter i avtalen med Tvedestrand:
Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Vegårshei og Åmli.

2. Bakgrunn og
rettslig grunnlag

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i
kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Kommunen plikter å ha et tilstrekkelig og tilgjengelig fysioterapitilbud i henhold til lov om kommunale helse – og
omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper.
Lovens formål er bl.a. å:
1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom,
skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
2. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
3. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for
pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes
behov.

3. Formål og
virkeområde

Formålet med avtalen er å sikre at avtalepartene har et
tilstrekkelig og tilgjengelig tilbud innenfor spesialitetene
lymfødem, barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og
manuellterapi.

4. Avtaleperiode

Avtaleperiode for spesialitet innenfor psykomotorisk fysioterapi
gjelder fra 01.07.2018 og fram til hjemmelsinnehaver slutter.
Når hjemmelsinnehaver slutter plikter vertskommunen å drøfte
videreføring av avtalen med partene i avtalen.
Ved en evt. innløsing av avtalehjemmel ved ledighet (jfr. ASA
4313) fordeles kostnadene på kommunene etter avtalt
fordelingsnøkkel for finansiering av stillingene, jfr. avtalens pkt.8.

5. Avtalehjemmelen

Avtalehjemmelens størrelse er 100% og 80% av hjemmelen skal
benyttes til psykomotorisk fysioterapi.
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6. Vertskommunenes
ansvar

Vertskommunens ansvar:





Lyse ut og tildele hjemmel i henhold til Rammeavtale ASA
4313
Oppfølging av hjemmelsinnehaver i henhold til
Rammeavtale ASA 4313
Sikre sentrumsnær lokalisering bl.a. for å sikre
tilgjengelighet for pasientene, og i tilknytning til andre
avtalehjemler der det er mulig
Årlig rapportere til Helse – og omsorgslederforum om det
totale tilbudet knyttet til den enkelte spesialitet. Alle tre
kommune samordner rapporteringen, og innhenter også
tallgrunnlag fra de øvrige kommunene i Østre Agder.

7. Oppsigelse

Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år
fra 01.01. påfølgende år.

8. Økonomi

Driftskostnadene fordeles prosentvis på avtalepartene basert på
den enkelte kommunes innbyggertall pr. 01.01 året før
budsjettåret.
Østre Agder fakturerer på vegne av vertskommunen A-konto de
øvrige avtalepartene to ganger pr. år med betalingsfrist 1.juli og
30.november.
Kostnadene justeres etter driftstilskuddets størrelse som er
basert på resultat fra årlige takstforhandlinger.

9. Mislighold av
avtalen

Dersom vertskommunen misligholder sine forpliktelser og det
medfører dokumentert tap hos en av de deltakende kommuner,
kan tapet kreves dekket av vertskommunen.

…………………………………… den ………………………. 201x

……………………………………
For Arendal kommune

…………………………………..
For Froland kommune

……………………………………
For Grimstad kommune

…………………………………..
For Risør kommune

……………………………………
For Vegårshei kommune

…………………………………..
For Åmli kommune

……………………………………
For Gjerstad kommune

……………………………………
For Tvedestrand kommune
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