Til
Rådmenn i Østre Agder
Arendal 12.januar 2017

Notat etter radmannsmøte i Østre Agder onsdag
11.januar kl. 9.00-12.00 i Arendal kultur- og radhus

Disse møtte: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Christina Ødegård – Åmli, Harald
Danielsen – Arendal, Trond Aslaksen – Risør, rådmann Tone Marie Nybø Solheim –
Grimstad, Torill Neset – Gjerstad og rådmann Jarle Bjørn Hanken -Tvedestrand.
Willy Hægeland – Froland er sykemeldt og fungerende rådmann Øystein Bråstad hadde
meldt forfall.
Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.
Trond Aslaksen ledet møtet.

SAKSLISTE
Fra kl.08.30-09.30 var det møte med fylkesmann Stein Ytterdal og spesialrådgiver hos fylkesmannen
Petter Sødal.
Bakgrunnen for møtet med fylkesmannen var at sekretariatet i Østre Agder hadde kontaktet den
nye fylkesmannen med spørsmål om den tidligere praksisen med møte mellom rådmannsgruppen i
Østre Agder og fylkesmannen ønskes videreført. Fylkesmannen reagerte positivt på henvendelsen
og derfor ble dette møtet avholdt. Fylkesmannen vil og legge opp til tilsvarende møter i de andre
regionrådene på Agder.



Hvordan skal kontaktflaten brukes?
Hva kan forbedres i kontakten mellom Fylkesmannen og kommunene?

Fylkesmannen pekte på mange store prosjekter som er iverksatt eller er under iverksetting. Raet
nasjonalpark der fylkesmannen ble berømmet av kommunene for sin på driver rolle. Videre er Nye

veier i gang med E18 Arendal til Tvedestrand dog med noen utfordringer knyttet til veilyset.
Beslutning om nytt fengsel er og svært positiv for regionen.
Fylkesmannen var opptatt av at vi må holde fokus på Østre Agders levekårsutfordringer. Ledigheten
er høy og særlig ungdomsledigheten gir grunnlag for bekymring. FM opprettholder sin satsning på
barn og unge. En forventer og midler knyttet til nasjonalparken. Det ble også pekt på muligheter for
midler gjennom Klimasats.
Hvordan skal vi løfte Agder?
9 mill kr er avsatt til prosjektskjønnsmidler. Østre Agder spurte om henvendelsen til KMD
vedrørende nivået på skjønnsmidler i Aust-Agder hadde hatt noen effekt. Midlene er uforandret for
Agder mens samlet sum for landet er redusert.
Rådmannen i Arendal påpekte at en mener det er en direkte sammenheng mellom
utdanningsnivået blant mødre og barn skoleresultater. Vi har en stor gruppe mødre med lav
utdanning derfor tenker Arendal på tiltak med sikte på å gi disse anledning til å ta utdanning. Åmli
har et arbeid med ledige ungdommer på gang. Tvedestrand opplyste at NAV kontoret der kan sitte
på erfaring som kan være nyttig for Åmli på dette feltet.
Arendal redegjorde for arbeidet de legger ned for å få flere heltidsansatte i helse- og
omsorgssektoren. Det var bred enighet om at dette er en utfordring i alle kommunene. Dette er
både en likestillingssatsning og en helt nødvendig forutsetning for å kunne styrke kvaliteten på
tjenestene.
Fylkesmannen understreket at lokaliseringen av fylkesmannsembetet til Arendal er besluttet. Når
samlokalisering kan iverksettes avhenger av egnede lokaler. Arendal kommune har lovet
fylkesmannen å bistå i denne prosessen. Samtidig forventer fylkesmannen at sammenslåingen
samlet sett vil innebære at en får noe færre medarbeidere. Dette kan påvirkes om Agder
fylkesmannsembetet for noen fellesoppgaver for hele landet. Dette er ikke avklart. Andre statlige
virksomheter søkes og lokalisert i tilknytning til embetet. Spørsmålet om utflytting av deler av
statlige virksomheter er fortsatt åpent. En felles lokalisering i form av et statens hus kan være
aktuelt. Føringene fra KMD til fylkesmannen er at han skal finne hensiktsmessige og billige lokaler
til sin virksomhet.
Kommunene påpekte at det avgjørende å begrense tidsbruken hos fylkesmannen under behandling
av klager. Hvis kommunene kan bidra til å begrense dette så må en få tilbakemelding i forhold til
hva det er ønskelig at en bidrar med.
Både fylkesmannen og rådmennene får en stadig viktigere rolle. Når fylkesmannen skal forholde
seg til 29-30 kommuner må en del bli kanalisert gjennom de fem regionrådene. De ble diskutert
kontaktflaten mellom rådmennene og fylkesmannen og en landet på at en foreløpig legger opp til
kontakt hver halvår. Kontakten med styret bør drøftes med dette organet.
Av satsingsfelt ble velferdsteknologi som satsingsfelt drøftet og dette er høyt prioritert i landsdelen.
Hvordan er denne satsningen forankret i Regionplan Agder? Videre kom en inn på
likestillingsarbeidet som har vært lite prioritert i samarbeidet.

FM vurderer om det er felt der kontakten med forvaltningene i kommunene bør styrkes.
Byggesaksbehandlingen kan være et slikt felt.
FM pekte på at embetet har en rolle i forhold til å melde problemstillinger og utfordringer overfor
direktorat og sentrale myndigheter. Kommunene må melde inn aktuelle saker.
Deretter forlot fylkesmannens representanter møtet.



Notat etter rådmennenes møte 30.11.2016
Det var ingen merknader til notatet



Evaluering av Østre Agder. Gjennomgang av utkast til rapport 1 Intern evaluering
med særlig vekt på innspillet fra rådmannsgruppen.
Innspillet i rapporten fra rådmannsgruppen ble gjennomgått og nødvendige endringer
og presiseringer ble innarbeidet. Sekretariat står ansvarlig for den samlede rapport og
derfor begrenset en seg til å drøfte innspillet fra rådmannsgruppen.



Drøfting av kriterier for videre KØH-tilbud til Fyresdal kommune i regi av Østre
Agder.
Rådmennene finner ikke å kunne etablere en særskilt ordning for Fyresdal kommune
vedrørende betaling for KØH-tilbud. Dersom de ønsker å benytte KØH i 2017 må
Fyresdal kommune på linje med Nissedal kommune forplikte seg til å benytte
tilbudet fram til 30/6.



Videre prosess sammenslåing av DDØ og IKT Agder.
Leder ved DDØ og påtroppende leder for IKT Agder Rune Johansen møtte for å
orientere om status for sammenslåingsprosessen. Intensjonen var å få føringer fra
rådmennene til den videre prosessen skulle legges opp.
Vedtakene fra representantskapet i IKT Agder og fra de fire kommunene som har
behandlet saken ble lagt fram. Åmli har behandlet saken administrativt.
Rådmennene ønsker at en holder fast ved den tidsplan som er lagt tidligere for
prosessen der beslutning skal være fattet før sommeren 2017.
Rådmannen i Vegårshei kommune fikk tilslutning til at det konstitueres leder for
DDØ inntil prosessen er avklart. Sekretariatet i Østre Agder får melding om hvem
det blir så raskt som mulig.
IKT Agder skal ha en samling 16/3-17/3. Her inviteres observatører fra DDØ.
Ved sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder vil rådmennene arbeide for IKT
Agders ansvar for fylkeskommunen videreføres i det nye fylket.
For å ivareta utredningsbehovet som kommuner ut av vedtakene i representantskapet
i IKT Agder og de fire forskjellig lydende vedtakene i kommunene må det

gjennomføres en tilleggsutredning til den som foreligger fra PA Consulting AS.
Finansiering til en ny utredning er ikke inkludert i budsjettene for IKT Agder og for
DDØ. Ettersom dette er et arbeid som omfatter samtlige medlemskommuner og
fylkeskommunen vil rådmennene anbefale finansiering av ekstern bistand med inntil
kr.150.000 eks moms fra sekretariatsfondet i Østre Agder. Den nye utredningen skal
også omfatte de fem punktene i tidligere rapport der det er påpekt behov for
ytterligere utredninger.
Under arbeidet med å innhente tilbud om ekstern bistand fra flere aktuelle
leverandører vil prosjektleder for oppfølging av strategisk næringsplan Bård Vestøl
Birkedal kunne bistå. Sekretariatet for arbeidet vil for øvrig bestå av konstituert leder
ved IKT Agder, nåværende leder av DDØ som også er framtidig leder av IKT Agder,
samt den som utpekes som konstituert leder ved DDØ når leder skifter stilling.
Rådmennene peker ut følgende styringsgruppe for arbeidet:
Trond Aslaksen

-leder av rådmannsgruppen i Østre Agder

Harald Danielsen

-leder av representantskapet i IKT Agder

Ole Petter Skjæveland

- rådmann i vertskommunen for DDØ.

1 tillitsvalgtrepresentant for medarbeidere i DDØ (Vegårshei)
1 tillitsvalgtrepresentant for medarbeidere i IKT Agder
1 hovedtillitsvalgtrepresentant (Fagforbundet) fra en av de fem kommunene i DDØ.
Den nye rapporten som skal utarbeides er å anse som en tilleggsutredning til
foreliggende materiale fra PA Consulting slik at disse to rapportene samlet skal være
beslutningsunderlag ved endelig beslutning om en eventuell sammenslåing. Med
bakgrunn i stram tidsramme for arbeidet så legger en til grunn en tidsramme på om
lag fem uker for konsulentens arbeid.
Rådmennene legger til grunn at medarbeidere i de to virksomhetene skal holdes
løpende orientert om prosessen. Det må og være arenaer der medarbeiderne i de to
virksomhetene samles.
Arbeidet skal lede fram til et beslutningsunderlag med forslag til vedtekter for den
nye virksomheten og til organisasjonsmodell, med begrunnelse for valg av denne.
Rådmennene legger til grunn at en framtidig IKT virksomhet skal kunne utvides til å
omfatte flere eiere.


Drøfting av finansieringsmodeller for utbyggingstiltak med bakgrunn i planlagt
utbygging av ny legevakt og lokaler for felles KØH tilbud i regi av Østre Agder
Roar Neergård fra økonomistaben i Arendal kommune hadde laget et regneksempel
som var sendt ut på forhånd. Bakgrunnen for problemstillingen for vertskommune
ble lagt fram. Det er ønskelig å finne fram til en finansieringsnøkkel

tilbakebetalingsnøkkel som kan legges til når ulike kommuner i samarbeidet gjør
investeringer på vegne av de samarbeidende kommuner.
Problemstillingen har ikke vært drøftet tidligere. Alle rådmennene hadde behov for å
ta problemstillingen tilbake til egne økonomimedarbeidere for må drøfte ulike
løsninger med dem. Dernest drøftes problemstillingen på nytt i neste rådmannsmøte
15.februar.


Saker til styremøtet
Til møtet var det utarbeidet en skisse til sakskart for styremøtet 20.januar. Denne må
suppleres med sak vedrørende finansiering av videre utredning av sammenslåing av
IKT Agder og DDØ. Videre var det behov for å justere punktet om
skjønnsmiddelsøknad fordi vedtaket i styrets møte i november fastslår at det skal
fremmes skjønnsmiddelsøknad for ny ROS for ØABV. Samtidig foreligger det et
initiativ fra Østre Agder skoleforum om lokalt etterutdanningstilbud for lærere i
engelsk for småskolen. Her er det registrert mange medarbeidere i Arendal med
behov for slikt tilbud og det foregår en innsamling av tilsvarende opplysninger for de
andre deltakerkommunene. Saken legges fram for styret med sikte på å avklare om
det skal søkes om skjønnsmidler til dette.



Eventuelt
Det var ikke tid til eventuelt saker i møtet.

Referent
Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder

Innledning
Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for
innbyggere og næringsliv.
Hovedstyret i KS vedtok høsten 2015 å videreføre arbeidet med IKT-samordning i kommunal sektor.
Basert på vedtaket skal KS «styrke det interessepolitiske og strategiske arbeidet med digitalisering,
og samtidig videreføre det medlemsbaserte utviklingsarbeidet der det er nødvendig og ønskelig».
KS har gjennom dette fått som mandat å samordne kommunal sektor på digitaliseringsområdet. KS
skal etablere modeller for involvering av medlemmene i utviklingsarbeidet, slik at det digitale løftet
gjøres i fellesskap.
KS har i tråd med hovedstyrevedtaket oppnevnt et digitaliseringsråd, KommIT-rådet, som er et
strategisk rådgivende organ for KS. KommIT-rådet skal også bidra til en styrket interessepolitikk og til
å prioritere utviklingsarbeidet.
KS’ digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017–2020 er utarbeidet på bakgrunn
av hovedstyrevedtaket. Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan
digitaliseringsarbeidet skal videreføres med full kraft. Strategien sier hva kommunal sektor skal
oppnå, og skisserer noen av utfordringene kommuner og fylkeskommuner står overfor. Det er
utarbeidet en nettversjon som er mer omfattende, og som kan brukes som verktøy til utarbeidelse av
digitaliseringsstrategier i hver enkelt kommune og fylkeskommune.
KS’ digitaliseringsstrategi har følgende visjon:

Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og
næringsliv og gir gode lokalsamfunn.

Digitalisering mot år 2020
Digitalisering er en stor drivkraft for måten kommunal sektor organiserer og leverer tjenester på. Det
gir samtidig nye organisatoriske og styringsmessige utfordringer. Digitale løsninger og systemer må
endres i takt med at teknologien og samfunnet endrer seg. Samfunnsmessige utfordringer som
demografi, klima og inkludering gjør at vi må tenke nytt om etablerte løsninger. Derfor trenger vi
kloke grep allerede nå for å få løsninger til innbyggernes, næringslivets og samfunnets beste.
Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter.
Ledelse, kultur og holdninger står sentralt. Det er et lederansvar å sikre at kommuner og
fylkeskommuner faktisk leverer merverdi gjennom digitaliseringsinitiativene som settes i gang.
Derfor bør alle kommuner og fylkeskommuner ha utarbeidet digitaliseringsstrategi og handlingsplan,
og se denne i sammenheng med organisasjonens overordnede planer og tjenesteområdenes behov.
Digitaliseringsstrategien er lederens virkemiddel for å oppnå dette.
Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten
i både privat og offentlig sektor. Det handler om å utvikle nye og bedre tjenester som er enkle og
pålitelige.

Kommunal sektor må planlegge for helhetlige og sammenhengende digitale løsninger for å møte
innbyggernes og næringslivets behov, men også for å kunne utnytte digitale data i planlegging og
oppfølging av egne tjenester på best mulig måte. Planleggingen må omfatte de mulighetene og
hindringene som regelverket gir.
De fleste tjenester som brukes fra offentlig sektor, er kommunale. Dette betyr at kommuner og
fylkeskommuner langt på vei er nøkkelen for at Norge skal nå sine mål for digitalisering av offentlig
sektor.

Digital agenda for Norge
Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge ble lagt fram i april 2016. I meldingen konkluderes
det med at Norge har hatt en god utvikling for digitale offentlige tjenester og er et av de mest digitalt
modne landene i verden. Samtidig viser undersøkelser at tjenestene kan bli mer brukervennlige.
I Digital agenda for Norge er det satt opp fem hovedprioriteringer for den nasjonale IKT-politikken,
og disse er også svært aktuelle for kommunal sektor. KS’ digitaliseringsstrategi for kommuner og
fylkeskommuner 2017–2020 speiler disse hovedprinsippene:
Brukerne i sentrum: Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for
innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å
spørre på nytt.
IKT er vesentlig for innovasjon og produktivitet: Næringslivet og samfunnet skal kunne utnytte
mulighetene som digitaliseringen gir. Myndighetene skal legge til rette for økt digital innovasjon.
Styrket digital kompetanse og deltakelse: Gjelder fra grunnopplæringen og gjennom alle faser i livet.
Digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke for alle. Avansert IKT-kompetanse og IKTforskning er en forutsetning for digitalisering av Norge.
Effektiv digitalisering av offentlig sektor: Offentlige digitaliseringsprosjekter skal planlegges og
gjennomføres profesjonelt. Gevinster skal realiseres. Markedet skal brukes når det er hensiktsmessig.
Stat, kommune og ulike sektorer bør benytte fellesløsninger for å dekke like behov.
Godt personvern og god informasjonssikkerhet: Personvern og informasjonssikkerhet skal være en
integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Den enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha
råderett over egne personopplysninger. Informasjonssikkerhet skal ivaretas med utgangspunkt i
risikovurderinger basert på trussel- og sårbarhetsinformasjon, og følges opp gjennom god
internkontroll.

Digitale innbyggere og digitalt næringsliv
For å forbedre og utvikle digitale løsninger må behovene til de som bruker disse løsningene, ligge til
grunn. For brukerne vil gode digitale løsninger bidra til en enklere og mer effektiv hverdag. Med
brukere menes både innbyggere, ansatte, frivillig sektor og offentlige og private virksomheter.

Offentlig sektor skal levere sammenhengende digitale tjenester som bidrar til et bedre tjenestetilbud
og styrker dialogen med innbyggere og næringsliv. Mange brukere er vant med avanserte digitale
løsninger og forventer at det offentlige leverer det samme.
Innbyggernes behov for de ulike kommunale tjenestene vil i stor grad være avhengig av hvilken
livssituasjon de befinner seg i. Å gi foreldre automatisk informasjon om aktuelle barnehager i
nærområdet er et eksempel på hvordan digitale løsninger kan bidra til økt service. I dag kan mye av
saksbehandlingen automatiseres. Det kan skje gjennom å tilby såkalte «pushtjenester», slik at
innbyggere slipper å søke om tjenester de automatisk har rett til, eller å gi automatiske svar der det
ikke er behov for bruk av skjønn. Automatiserte regelstyrte prosesser og støttende kunstig intelligens
kan hjelpe de ansatte i forvaltningen. For brukerne betyr dette raskere svar og enklere selvbetjening.
Det er også viktig å tilrettelegge for samtaler via video og chat for å hjelpe de som står fast når de
bruker de digitale løsningene.
For at en tjeneste skal oppleves som nyttig av brukerne, må utviklingen av tjenesten være basert på
en grundig forståelse av brukernes behov. Kommunal sektor må tørre å utfordre etablerte
arbeidsprosesser og tjenester. En anbefalt metode når man ønsker å jobbe på denne måten, er å
bruke tjenestedesign som metode. Dette innebærer en systematisk kartlegging av hvilke utfordringer
de som bruker tjenesten, møter på. Ofte viser det seg at etablerte løsninger er utilgjengelige,
vanskelige og ikke møter faktiske behov. Bruk av tjenestedesign gir nyttig innsikt for å kunne
forbedre og utvikle gode digitale tjenester.
I dag bruker de fleste innbyggere ulike digitale plattformer, som smarttelefon, nettbrett eller PC.
Digitale tjenester bør kunne benyttes på disse plattformene uavhengig av skjermstørrelser.
Nye digitale løsninger må være universelt utformet, og de eksisterende løsningene skal følge kravene
om universell utforming innen 1. januar 2021. Universell utforming skal bidra til å gjøre løsningene
lette å forstå og enkle å bruke. Dette kan være et av virkemidlene for å redusere digitale skillelinjer i
befolkningen.
Et klart og brukertilpasset språk er en viktig forutsetning for at digitale tjenester blir tatt i bruk.
Kommunal sektor bør arbeide systematisk for at klarspråk blir en del av utviklingen av de digitale
tjenestene. Et uklart og tungt språk kan skape avstand mellom brukerne og det offentlige, og
samtidig øker det faren for misforståelser og unødvendig merarbeid. Innbyggere og næringsliv
mottar mye informasjon som handler om rettigheter og plikter, og derfor er det avgjørende at de kan
finne, forstå og bruke denne informasjonen. Klarspråk skaper mindre avstand og mer tillit, og det kan
bidra til inkludering.
Mål
1
2
3
4

Kommunal sektor skal digitalisere sine tjenester med utgangspunkt i brukernes behov.
Kommunal sektor skal automatisere regelstyrte prosesser.
Kommunal sektor skal sørge for at digitale løsninger følger kravene om universell utforming.
Kommunal sektor skal kommunisere i et klart og godt språk.

Digitalisering som drivkraft for innovasjon og økt produktivitet
Digitalisering gjør det mulig å løse samfunnsutfordringer på nye måter og dermed skape gevinster.
Digitalisering er kun et virkemiddel – det er lederes og ansattes evner til å endre organisering,
arbeidsprosesser og tjenester som skaper verdier.
Innovative anskaffelser er et strategisk verktøy for å fornye offentlig sektor. Utvikling av nye
systemer eller løsninger vil omfatte mange anskaffelser, og her ligger det et stort potensial for
innovasjon og nyskaping. Innovative anskaffelser handler om å benytte mulighetene som regelverket
gir i alle faser av prosessen. Når kommuner og fylkeskommuner er tydelige på sine behov og
etterspør innovasjon i sine anskaffelser, utfordres markedet til å utvikle nye løsninger som møter
morgendagens behov.
Innføring og bruk av velferdsteknologi krever at virksomhetene klarer å endre måten de leverer
tjenester på. Velferdsteknologi kan bidra til økt mestring, trygghet og kontroll over egen helsetilstand
for innbyggerne, i tillegg til å forebygge belastningsskader hos de ansatte. Framover vil bruk av
velferdsteknologi gjøre at et begrenset antall varme hender og kloke hoder kan gi gode tjenester til
langt flere innbyggere.
Digitalisering og automatisering gjør at det produseres store mengder data. Dette kan være alt fra
offentlige data og informasjon som legges ut på internett, til data fra bedrifter og
sanntidsinformasjon fra sensorer i det offentlige rom (for eksempel fra trafikklys). Stordata er bruk,
sammenstilling og analyse av datasett med stort volum for å kunne hente ut ny innsikt og kunnskap.
Analysen av datainnsamlingen gir mer og bedre innsikt enn det hver enkelt datakilde kan gi. Stordata
kan brukes som styringsdata for å vurdere om tjenestene har effekt og møter brukernes reelle
behov. Sammenstilling av ulike typer data gir gode muligheter for å tilrettelegge tiltak og gi
beslutningsstøtte til lederne internt i virksomheter og på tvers av tjenestene. Det kan likevel være
utfordrende å realisere gevinster av digitalisering når data og ulike systemer ikke snakker sammen.
Kommuner og fylkeskommuner må være gode bestillere slik at det er behovene som preger den
digitale infrastrukturen fremover, og slik at det ikke er de tekniske løsningene som avgjør hva som er
mulig å få til.
Å gjøre stordata tilgjengelige for ekstern bruk bidrar til at næringslivet, forsknings- og
utviklingsmiljøer og innbyggerne selv kan få tilgang til data fra offentlig sektor og bruke dem i nye
sammenhenger. Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester og produkter, og innbyggerne
kan få bedre grunnlag for å forstå hvordan beslutninger og politiske prioriteringer følges opp.
Smarte byer og lokalsamfunn tar i bruk teknologi og innovasjon for å automatisere prosesser og gi
bedre og mer effektive tjenester. Det betyr i praksis at kommuner og fylkeskommuner kan bli i stand
til å kombinere egne data med de mange mobile dataene som allerede finnes i den digitale
infrastrukturen. Det er sammenstillingen av de to typene datagrunnlag som gir effekter, og som kan
gi gevinster i smarte byer og lokalsamfunn.
Sammenstilling av data kan for eksempel brukes til å reagere raskere på avvik fra normalsituasjoner
og til å forutse utviklingsmønstre. Dette gir bedre forutsetninger for planlegging i kommuner og
fylkeskommuner.

Smart bruk av data må støtte opp under innbyggernes og næringslivets krav og behov. Infrastruktur,
miljøforbedringer og energioptimalisering er sentrale innsatsområder i framtidige strategier, men det
handler like mye om de kommunale kjerneytelsene, som helse og omsorg og utdanning. Smarte byer
og lokalsamfunn involverer innbyggere og næringsliv, og bruker teknologiske løsninger for å sikre
bedre oppgaveløsning. I tillegg legger de til rette for selvhjelp og mestring.
Mål
1
2
3
4
5

Kommunal sektor skal ta i bruk ny teknologi som bidrar til tjenesteinnovasjon innenfor alle
områder.
Kommunal sektor skal gjennom innovative anskaffelser bidra til nyskaping og produktivitet.
Kommunal sektor skal gi tilgang til sine åpne offentlige data, slik at næringsliv, forskere og
sivilsamfunn kan bruke disse i nye sammenhenger.
Kommunal sektor skal bruke stordata til planlegging og styring av tjenester.
Kommunal sektor skal ta i bruk velferdsteknologi for å øke kvalitet og produktivitet.

Styrket digital kompetanse og deltakelse
Digital kommunikasjon skal være hovedregelen når offentlige myndigheter kommuniserer med
innbyggerne og næringslivet. Teknologi gir nye muligheter for økt demokratisk deltakelse og bedre
tjenester, men gjør samtidig at innbyggerne må forholde seg til en stadig mer digitalisert hverdag.
Digital kompetanse blant innbyggerne er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. Mange
innbyggere i Norge har ikke tilstrekkelig digital kompetanse til å bruke digitale løsninger og kan
dermed ikke betjene seg selv på nett. Kommuner og fylkeskommuner må bidra til at disse
innbyggerne får grunnleggende digital kompetanse.
Arbeid med kvalitetsutvikling og effektivisering ved hjelp av digitalisering krever ny kompetanse. Når
kommunene og fylkeskommunene legger vekt på tverrfaglighet og en sammenhengende offentlig
sektor vil det bli skapt et behov for å forstå organisasjonsutvikling og endringsprosesser på tvers av
sektorer.
Medarbeidere innenfor alle fagområder må være forberedt på å løse oppgaver på nye måter for å
møte innbyggernes krav og forventninger om effektive tjenester av høy kvalitet.
Digitalisering innebærer omfattende endringer. Ledernes kompetanse og håndtering av slike
omstillingsprosesser er avgjørende for å skape mer effektive arbeidsprosesser, levere høy kvalitet på
tjenestene, redusere sårbarheten, gi økonomisk gevinst og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for
fremtidens arbeidstakere.
KS Læring er en nasjonal fellesløsning fra KS for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte
i kommuner og fylkeskommuner. KS tilbyr også kompetansenettverk for rådmenn om strategisk bruk
av IKT.
Mål
1
2
3

Kommunal sektor skal legge til rette for nødvendig digital kompetanse hos innbyggerne.
Kommunal sektor skal gjennomføre endringsprosesser som inkluderer digitalisering.
Kommunal sektor skal ha ledere og ansatte med tilstrekkelig kompetanse til å forstå
sammenhengen mellom tjenesteutvikling og digitalisering.
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Kommunal sektor skal ta i bruk KS Læring for deling av kunnskap og kompetanseheving.

Effektiv digitalisering av offentlig sektor
Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av
hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. De digitale tjenestene som kommuner og
fylkeskommuner tilbyr brukerne – for eksempel barnehagesøknad – er ganske like. Derfor har
digitalisering av tjenester til innbyggere og næringsliv stort gjenbrukspotensial. For å oppnå dette må
kommunal sektor samordne seg på digitaliseringsområdet. I tillegg må det etableres mer og bedre
digital samhandling mellom stat og kommune.
Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil bidra til forenkling av den enkelte
kommunes og fylkeskommunes arbeid med å tilby digitale tjenester til innbyggere, foreninger,
næringsliv og egne ansatte. En slik samordning vil styrke gjennomføringskraften i kommunal sektor
og bidra til at initiativ på tvers av forvaltningsnivåene skjer i tråd med behov, krav og prinsipper for
sektoren.
Samordning vil i denne sammenhengen si at kommuner og fylkeskommuner legger kommunale og
nasjonale fellesløsninger til grunn for digitaliseringsarbeidet, og at felles behov løses ved å utvikle
felles løsninger framfor at kommuner og fylkeskommuner utvikler egne løsninger hver for seg.
Tilgang til digital infrastruktur som fungerer godt over hele landet, er en forutsetning for å realisere
de mulighetene digitaliseringen gir.
Digitale løsninger må bidra til samhandling på tvers av systemer, faggrenser, sektorer og
forvaltningsnivå. Når innbyggere og næringsliv har behov for tjenester som går på tvers av sektorer,
må den digitale informasjonsflyten ikke være til hinder for et helhetlig tjenesteforløp.
KS har etablert KS SvarUT og KS Læring som de første fellesløsningene for kommunal sektor. Staten
har etablert nasjonale felleskomponenter, og mange kommuner og fylkeskommuner har allerede tatt
disse i bruk. De nasjonale og kommunale felleskomponentene må legges til grunn for utvikling av
digitale tjenester i offentlig sektor.
KS er i gang med å utarbeide strategi, planer og innhold for et felles kommunalt rammeverk for
digitalisering. Formålet er at den enkelte kommune og fylkeskommune kan utvikle digitale tjenester
basert på et felles fundament som blant annet består av felleskommunale og nasjonale løsninger,
tjenester og standarder. Bruk av felleskomponenter og felles løsninger bidrar også til forenklet
samarbeid med staten og leverandørene.
Mål
1
2
3
4

Kommunal sektor skal legge felles rammeverk, løsninger og prinsipper til grunn i
digitaliseringsarbeidet.
Kommunal sektor skal legge nasjonale felleskomponenter og standarder til grunn i
digitaliseringsarbeidet.
Kommunal sektor skal være en tydelig premissleverandør i digitaliseringsarbeid på tvers av
forvaltningsnivåer.
Kommunal sektor skal i felleskap utvikle nødvendige felleskomponenter for bruk i
digitaliseringsarbeidet.

5
6
7
8

Kommunal sektor skal ha enhetlig metodikk for prioritering og gjennomføring av
felleskommunale og nasjonale digitaliseringsprosjekter.
Kommunal sektor skal ha enhetlig metodikk for utvikling og forvaltning av kommunale
fellesløsninger.
Kommunal sektor skal dele resultater og erfaringer fra eget digitaliseringsarbeid.
Kommunal sektor skal ha en plan for utbygging av digital infrastruktur (bredbåndsplan).

Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning
Informasjonssikkerhet og personvern på alle områder er en forutsetning for tillit til digitale løsninger.
Alle nye løsninger skal ha innebygget personvern fra og med mai 2018, slik det er bestemt i EUs nye
personverndirektiv. Alle kommuner og fylkeskommuner skal fra samme dato ha personvernombud.
Når kommunikasjonen med innbyggerne og næringslivet blir digital, har offentlig sektor et større
ansvar for å ivareta de rettighetene hver enkelt har til innsyn i egne saker. Opplysninger om den
enkelte skal være tilgjengelig ved behov samtidig som opplysningene ikke skal komme på avveie.
Innbyggerne skal i størst mulig grad ha råderett over egne personopplysninger.
Datakriminalitet, sabotasje og digitale innbrudd på kommunale og fylkeskommunale IKT-systemer
kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Håndtering av slike hendelser krever systemer for
avvik- og krisehåndtering. Kommunal sektor bør samarbeide og dele informasjon om hendelser for å
håndtere disse utfordringene.
Automatisering av saksbehandling og muligheten for kommunikasjon på tvers av IT-systemer vil
kunne påvirke hvordan offentlige oppgaver organiseres og utformes i fremtiden. Skytjenester og
innsamling og bruk av stordata er en utfordring for informasjonssikkerhet og personvern.
Kommunens og fylkeskommunens dokumentasjon skal være tilgjengelig på kort og lang sikt for alle
som har rettmessige krav. For å oppnå dette må kommunal sektor ha forsvarlig og effektiv arkiv- og
dokumentasjonsforvaltning både nå og i framtiden. Langtidsbevaring av dokumentasjon og arkiv fra
alle deler av virksomheten er påkrevd. På denne måten vil man være sikret både riktig tilgang,
hensiktsmessig bruk, rettidig sletting og at bevaringsverdige opplysninger faktisk blir bevart.

Mål
1
2
3
4
5
6

Kommunal sektor skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern på alle områder.
Kommunal sektor skal sikre at riktig informasjon er tilgjengelig for rett person.
Kommunal sektor skal sørge for innebygd personvern i nye løsninger.
Kommunal sektor skal ha styringssystem for informasjonssikkerhet.
Kommunal sektor skal dele informasjon om sikkerhetshendelser de har vært utsatt for.
Kommunal sektor skal ha helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning

NOTAT
Til: Rådmannsmøte i Østre Agder

Vedr. utkast til ny digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner for perioden
2017-2020

KS har sendt utkast til ny digitaliseringsstrategi på høring. IKT Agder og DDØ har mottatt strategien
og sammen utarbeidet et forslag til høringsuttalelse fra IKT samarbeidene og kommunene.
Høringsfristen var i utgangspunktet satt til 27. januar, men er utsatt til 23. februar.

Vedlegg:
1. Utkast til ny digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner for perioden 20172020 – fra KS
2. Forslag til høringsuttalelse fra Østre Agder

GLØDENDE TROVERDIG OFFENSIV TYDELIG
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Oppfølging av utkast til ny
digitaliseringsstrategi for kommuner
og fylkeskommuner for perioden
2017-2020
Høringsuttalelse fra kommunene og
IKT samarbeidene i Østre Agder
(Arendal kommune, Froland kommune, Gjerstad kommune, Grimstad kommune, Risør kommune,
Tvedestrand kommune, Vegårshei kommune, Åmli kommune, Aust Agder fylkeskommune, DDØ og
IKT Agder.)

DDØ

1

Generelt
Det er bra at den nye digitaliseringsstrategien kobles tett til føringene gitt i Digital
Agenda for Norge og at det fokuseres på hva man skal gjøre sammen. Det er nyttig
at det utarbeides en digital versjon, med mulighet for å finne forslag til resultatmål og
tiltak for hvert område, slik at den enkelte kommune og fylkeskommune selv kan
legge et løp for hvordan de kan bidra til å nå målene.
Et klart og tydelig språk er en viktig forutsetning for forståelsen av målene i
digitaliseringsstrategien og sikrer at strategien kan etterleves.

Innholdsfortegnelse
Innledning
Vi foreslår at visjonen slik den ligger i høringsutkastet i dag omformuleres, og har
derfor utarbeidet et forslag til ny visjon som følger:
«Gode og tilgjengelige digitale tjenester for innbyggere og næringsliv»

Digitalisering mot år 2020
Dette kapitelet bør beskrive de viktigste hovedpunktene for digitalisering mot år
2020, og ikke en beskrivelse av hva digitalisering er.
Kapitelet bør innledes med at de fleste tjenester som brukes i offentlig sektor er
kommunale tjenester. Dette betyr at kommuner og fylkeskommuner langt på vei er
nøkkelen for at Norge skal nå sine mål for digitalisering av offentlig sektor. Samtidig
er kommunene og fylkeskommunene avhengig av de nasjonale felleskomponentene
for å kunne tilby gode, digitale tjenester.
Digitaliseringsstrategien er ett av lederens virkemiddel for å oppnå merverdi gjennom
digitaliseringsinitiativene som settes i gang.

Digitale innbyggere og digitalt næringsliv
Kan vi bruke et norsk ord på «pushtjenester»? For eksempel proaktive tjenester;
tjenester hvor innbyggeren ikke trenger å gjøre noe som helst for å motta tjenesten,
fordi kommunen vet når innbyggeren har behov for tjenesten, tildeles/tilbys
automatisk.

Digitalisering som drivkraft for innovasjon og økt produktivitet
Kapitelet kan med fordel begrense seg i beskrivelsen på hva stordata er, og heller
fokusere på at kommunene bør utforske mulighetene som ligger i stordata, samtidig
med at personvernet hensynstas.
2

For å oppnå mål nummer 3 er det behov for samarbeid mellom kommunene, slik at
samme datasett deles av flere kommuner da dette kan gi en større verdi for
næringslivet.

Styrket digital kompetanse og deltakelse
Vi foreslår å fjerne setningen «Mange innbyggere i Norge har ikke tilstrekkelig digital
kompetanse til å bruke digitale løsninger og kan dermed ikke betjene seg selv på
nett.».
Det kommer ikke frem i høringsutkastet hvordan kommunene skal løse behovet for
ny kompetanse for å kunne arbeide med kvalitetsutvikling og effektivisering ved hjelp
av digitalisering.
Kompetansenettverk for rådmenn om strategisk bruk av IKT er relevant også på
tjenestenivå.
Mål nummer 2 bør heller være at kommunal sektor skal endre arbeidsprosesser ved å
digitalisere dem helt eller delvis.
I mål nummer 4 bør det tydeliggjøres at det gjelder for kommunalt ansatte.

Effektiv digitalisering av offentlig sektor
Det er behov for å en grenseoppgang mellom de nasjonale felleskomponentene og
felleskomponentene som utvikles i fellesskap i kommunal sektor.

Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning
Det anbefales at kapitelet tar med et punkt om sårbarhet. Kommunal sektor bør/skal
gjennomføre egen vurdering av sikkerhetsrisiko på en helhetlig og felles måte.
Mål nummer 3 dekkes av mål nummer 1 og bør fjernes.
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Prosjektskjønn Søknad
Søker
Org. nr
Navn
Adresse

Kontaktperson

914861713
ØStre Agder Interkommunale Samarbeid
Postboks 123
4891 Grimstad
Norge
OLE JØRGEN ETHOLM (ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer
Prosjektnavn
Søknadssum
Fra dato
Til dato
Prioritet

09-17-0010
Etablering av samlet IKT-virksomhet for kommunene i Østre Agder og for
Aust-Agder fylkeskommune
100000 kr
02.01.2017
30.06.2017
11

Annen finansiering
kr 150000

Østre Agder

60%

Agder Ikt Driftssenter Iks
Postboks 788 , Stoa
4809 Arendal
Norge
Vegårshei Kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
Norge

Else m. Munthe Skjellum
Else.M.Munthe.Skjellum@ikt-agder.no

Samarbeidspartnere
Arendal
Aust-Agder

Vegårshei
Aust-Agder

Utfordringene det skal taes tak i:

Rune Johansen
rune.johansen@ddo.no

Styrke kommunen innen rollene:

Gjennom et forprosjekt utført av PA consultants (vedlagt) er
det avdekket et potensial for betydelig økonomisk og
kvalitetsmessig gevinst ved å slå sammen disse to offentlige
virksomhetene. Det legger til rette for bruke ressursene på
arbeidsfeltet til vesentlig større gevinst for innbyggere og vil
gi medarbeiderne bedre verktøy i deres arbeid.

•
•
•
•

Myndighetsorgan
Lokaldemokratisk arena
Tjenesteprodusent
Samfunnsutvikler

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Målet er å gi regionen felles elektronisk plattform med effekt
for utvikling av tjenestetilbudet innenfor for eksempel
velferdsteknologi med spredning inn i hjemmet til
innbyggerne. Driften rasjonaliseres, kommunene kan få
bedre tilbud fra leverandører ved større anbud. Mer
ressurser i IKT-virksomheten kan brukes på utvikling framfor
drift. Det innhentes ekstern bistand for å avdekke
samfunnsmessige konsekvenser av sammenslåing.
09-17-0010

Side 1 av 2

Utkast 10.02.2017

Sektorer prosjektet omfatter:

Virkemidler som skal benyttes:

• Hele kommunen
• Administrasjon og styring
• Annet
• Bedre IKT tjenester får effekt for alle
sektorer

•
•
•
•
•
•

Interkommunale samarbeid
Styringssystemer
Kommunikasjon og innbyggerretting
Organisatoriske
IKT
Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Representerer samordning og spissing av offentlig ressursbruk. Nødvendig samordning og styrking med
sikte på å legge til rette for å møte utfordringene og mulighetene framtidig digitalt utviklingsarbeid står
overfor. Pressede kommunale virksomheter frigjør ressurser for å kunne ta i bruk nye teknologiske
muligheter i forvaltning og tjenesteproduksjon.
Vedlegg:
• vedlegg sak 64-16 Sluttrapport utredning av sammenslåing IKT Agder og DDØ v2.5.pdf
• 20160603 Minikonkurranse - Konsulentbistand vererjon 2_2.1 (1).pdf

09-17-0010

Side 2 av 2

Utkast 10.02.2017

Prosjektskjønn Søknad
Søker
Org. nr
Navn
Adresse

Kontaktperson

940493021
Arendal Kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
Norge
Petter Vinje Svendsen (petter.vinje.svendsen@arendal.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer
Prosjektnavn
Søknadssum
Fra dato
Til dato
Prioritet

09-17-0014
Regional ROS-analyse for Østre Agder brannvesen m.fl
350000 kr
01.02.2017
28.02.2018
12

Annen finansiering
kr 980000

Østre Agder brannvesen

75%

Gjerstad Kommune
Gjerstadveien 1335
4980 Gjerstad
Norge
Tvedestrand Kommune
Postboks 38
4901 Tvedestrand
Norge
Froland Kommune
Frolandsveien 995
4820 Froland
Norge
ÅMli Kommune
Gata 5
4865 ÅMli
Norge
Grimstad Kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
Norge
Vegårshei Kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
Norge
Risør Kommune
Postboks 158
4952 Risør
Norge

Torill Neset
torill.neset@gjerstad.kommune.no

Samarbeidspartnere
Gjerstad
Aust-Agder

Tvedestrand
Aust-Agder

Froland
Aust-Agder

Åmli
Aust-Agder

Grimstad
Aust-Agder

Vegårshei
Aust-Agder

Risør
Aust-Agder

09-17-0014

Side 1 av 3

Jarle Bjørn Hanken
jarle.bjorn.hanken@tvedestrand.kommune.n

Ole Tom Tjuslia
ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Trine Krossbekk Agersborg
trine.korossbekk.agersborg@amli.kommune

Tore Olsen
tore.olsen@grimstad.kommune.no

Anne -Grete Glemming
anne.grete.glemming@vegarshei.kommune

Odd Arne Børset
odd.arne.borset@risor.kommune.no

Utkast 10.02.2017

Utfordringene det skal taes tak i:

Styrke kommunen innen rollene:

Gjennom et forprosjekt utført av Østre Agder brannvesen
(vedlagt) er det avdekket et potensial for å samordne
brannvesenets ROS-analyse med våre kommuners
helhetlige ROS-analyser og andre beredskapsaktører.
Samordningen vil gi en betydelig kvalitetsmessig gevinst
ved å involvere våre kommuner i større grad enn
ordinære ROS-analyser for brannvesen.
Nybrottsarbeidet her er å kartlegge og bruke de samlede
ressursene i kommune i både det forebyggende arbeidet og
i beredskapsarbeidet. Dette vil gjøre hverdagen sikrere for
innbyggere og vil gi medarbeiderne bedre verktøy i deres
daglige arbeid. ROS-analysen tar for seg mer enn ordinære
hendelser for brannvesenet (brann og ulykker) Vi vil også
kartlegge håndteringsevnen ift nye utfordringer avdekket i
regionale analyser som regionens samlede kapasieter ift
klimautfordringer som ras, flom og bortfall av kritisk
infrastruktur.

• Myndighetsorgan
• Tjenesteprodusent
• Samfunnsutvikler

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Målet er å avdekke risiko og sårbarhet for brann og ulykker i
Østre Agder-regionen og lage oppfølgende planverk for å
håndtere situasjoner som oppstår, jfr vedlagt forprosjekt. Det
innhentes ekstern bistand for å avdekke risiko og
utfordringer som kan være dimensjonernde for
investeringer, eller endringer i brannvesenet organisering
(brannordingen) Det understrekes at brannvesenet skal
utføre det meste av arbeidet med ROS-analysen og
oppfølgende planverk. Ekstern bistand kvalitetssikrer den
interne utredningen.

Sektorer prosjektet omfatter:
•
•
•
•

Virkemidler som skal benyttes:
•
•
•
•
•
•
•

Hele kommunen
Administrasjon og styring
Samfunnssikkerhet og beredskap
Annet
• Interkommunalt samarbeid

Interkommunale samarbeid
Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
Styringssystemer
Kommunikasjon og innbyggerretting
Planlegging
Organisatoriske
Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Dette prosjektet med ROS-analyse og tilhørende planverk er mye "grundigere" og omfattende enn
forskriftskrav. Vi ønsker å forankre kommunenes risiko- og beredskaparbeid inn i regionalt
samfunnssikkerhetsarbeid både med henblikk på forebygging og håndteringsevne. Grimstad brann- og
feiertjeneste vil være med i deler av prosjektet. De vil bli involvert i delanalyser for å se på enkelte
konkrete utfordringer og hvordan vi kan samvirke lokalt, bl.a. ift. redningsdykkerberedskap og akutt
forurensing.
Vedlegg:
09-17-0014

Side 2 av 3

Utkast 10.02.2017

• Vedlegg 3 Oversikt over innhold i ROS-ØABV og konsulentbehov.pdf
• Vedlegg 2 - Kommunale ROS og ROS Agder 2017 - sammenfatning fra Østre Agder
brannvesen.pdf
• Prosjektplan ROS-ØABV 2017.pdf
• Vedlegg 1 - Hovedaktiviteter.pdf

09-17-0014

Side 3 av 3

Utkast 10.02.2017

Prosjektskjønn Søknad
Søker
Org. nr
Navn
Adresse

Kontaktperson

914861713
ØStre Agder Interkommunale Samarbeid
Postboks 123
4891 Grimstad
Norge
OLE JØRGEN ETHOLM (ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer
Prosjektnavn
Søknadssum
Fra dato
Til dato
Prioritet

09-17-0011
Samordnet videreutdanningstilbud for lærere i grunnskole i Østre Agder
100000 kr
01.02.2017
31.12.2017
13

Annen finansiering
kr 100000

Egeninnsats kartlegging i
kommunene

50%

Froland Kommune
Frolandsveien 995
4820 Froland
Norge
Grimstad Kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
Norge
Vegårshei Kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
Norge
Risør Kommune
Postboks 158
4952 Risør
Norge
ÅMli Kommune
Gata 5
4865 ÅMli
Norge
Tvedestrand Kommune
Postboks 38
4901 Tvedestrand
Norge
Gjerstad Kommune
Gjerstadveien 1335
4980 Gjerstad

Rune Kvikshaug-Taule
Rune.Kvikshaug-Taule@froland.kommune.n

Samarbeidspartnere
Froland
Aust-Agder

Grimstad
Aust-Agder

Vegårshei
Aust-Agder

Risør
Aust-Agder

Åmli
Aust-Agder

Tvedestrand
Aust-Agder

Gjerstad
Aust-Agder
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Niels Songe-Møller
Niels.Songe-Moller@grimstad.kommune.no

Inger Helland Sines
inger.helland.sines@vegardshei.kommune.n

Inger Susanne Bømark Lunde
inger.lunde@risor.kommune.no

Tore Flottorp
tore.flottorp@amli.kommune.no

Elisabet Christiansen
Elisabet.christiansen@tvedestrand.kommun

Tonje Berger Ausland
tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no

Utkast 10.02.2017

Norge
Utfordringene det skal taes tak i:

Styrke kommunen innen rollene:

Etablere lokalt videreutdanningstilbud for lærere i samarbeid
med en faglig virksomhet (universitet/høyskole) for å kunne
kvalifisere et stort antall medarbeidere i de samarbeidende
kommuner - Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli etter nye kvalifikasjonskrav
i grunnskolen.

• Tjenesteprodusent

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Nåværende løsning med enkeltlærere spredd på et stort
antall opplæringsinstitusjoner er kostnadskrevende med
mye tid som går bort i reisetid. For mange medarbeider er
dette vanskelig å kombinere med familiære forpliktelser. Vi
tror i tillegg at lokal løsning vil bidra til mer samarbeid
mellom deltakerne i mellom samlinger slik at
læringsresultatet styrkes og at det etableres faglige nettverk
i regionen av kvalifiserte lærere. Vi tror og at tiltak vil bidra til
raskere takt i videreutdanningssatsningen. Kartleggingen av
behovet vil gi mulighet for styre opplæringstilbudet inn mot
felt der behovet er størst i vår region. Intensjonen er å starte
med videreutdanning i engelsk med bakgrunn i at det er
registrert mange lærere med behov for styrket kompetanse i
dette faget.

Sektorer prosjektet omfatter:

Virkemidler som skal benyttes:

• Oppvekst
• Skole

• Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
• Organisatoriske

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Lokal forankring av pålagt kompetanseheving. Representerer Østre Agders oppfølging av Regionplan
Agder og Strategisk notat 2016 - 2020: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap jfr side 5 C: Etablere
regionalt samarbeid om utdanningsforskning og kompetanseutvikling
Utvikle, fornye og
implementere et system for etter- og videreutdanning» som tar utgangspunkt i regionens behov.
Vedlegg:
• Prosjekt videreutdanning i mal.pdf

09-17-0011

Side 2 av 2

Utkast 10.02.2017

Regnskap 2016 Hovedoversikt

770000 ØSTRE AGDER SE

862 999,64

663 000,00

863 000,00

200 000,00

0,36

100

770100 ØSTRE AGDER SAM 650 000,00

650 000,00

650 000,00

0

0

100

10 001 000,00 10 001 000,00 10 001 000,00
770200 ØSTRE AGDER ØYEBL

0

0

100

770201 ØSTRE AGDER ØYEBL
266 000,00

266 000,00

266 000,00

0

0

100

770300 ØSTRE AGDER AL

310 000,00

310 000,00

310 000,00

0

0

100

770400 ØSTRE AGDER FEL 460 000,38

460 000,00

460 000,00

0

-0,38

100

770500 ØSTRE AGDER E-HE

0

0

0

0

0

0

770600 ØSTRE AGDER STR

0

0

0

0

0

0

01.feb Kjøp varer og tj. so

401 411,00

0

0

0

-401 411,00

0

4 Overføringsutgifter

10 837,50

0

0

0

-10 837,50

0

412 248,50

0

0

0

-412 248,50

0

-10 837,50

0

0

0

10 837,50

0

9 Finansinntekter/finan -465 173,00

0

0

0

465 173,00

0

SUM INNTEKTER -476 010,50

Sekretariat

A

SUM UTGIFTER
7 Refusjoner

B

0

0

0

476 010,50

0

1200 ADMINISTRASJO

-63 762,00

0

0

0

63 762,00

0

1900 INTERNE SERVIC

0

0

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0

3 880,01

0

0

0

-3 880,01

0

950 883,57

951 000,00

951 000,00

0

116,43

99,99

01.feb Kjøp varer og tj. so

601 684,86

415 000,00

395 000,00

-20 000,00

-206 684,86

152,33

4 Overføringsutgifter

19 056,79

10 000,00

10 000,00

0

-9 056,79

190,57

2020 GRUNNSKOLE
0 Lønn

A

SUM UTGIFTER

1 571 625,22

1 376 000,00

1 356 000,00

-20 000,00

-215 625,22

115,9

B

SUM INNTEKTER -722 056,79

-713 000,00

-713 000,00

0

9 056,79

101,27

2900 INTERKOMMUNAL 849 568,43

663 000,00

643 000,00

-20 000,00

-206 568,43

132,13

-2 676,80

0

0

0

2 676,80

0

-2 676,80

0

0

0

2 676,80

0

18 750,00

0

20 000,00

20 000,00

1 250,00

93,75

A

SUM UTGIFTER
3250 TILRETTELEGGING

A

SUM UTGIFTER

3390 BEREDSKAP MOT
A

SUM UTGIFTER

B

SUM INNTEKTER

18 750,00

0

20 000,00

20 000,00

1 250,00

93,75

71 550,00

0

100 000,00

100 000,00

28 450,00

71,55

-14 310,00

0

-100 000,00

-100 000,00

-85 690,00

14,31

57 240,00

0

0

0

-57 240,00

0

862 999,64

663 000,00

863 000,00

200 000,00

0,36

100

862 999,64

663 000,00

863 000,00

200 000,00

0,36

100

908 505,97

916 000,00

916 000,00

0

7 494,03

99,18

01.feb Kjøp varer og tj. so

406 327,73

427 000,00

627 000,00

200 000,00

220 672,27

64,81

4 Overføringsutgifter

3 824,69

10 000,00

10 000,00

0

6 175,31

38,25

3930 GRAVPLASSER OG
770000 ØSTRE AGDER SE

Samhandlingsreform
0 Lønn

5 Finansutgifter
A

228 166,30

0

0

0

-228 166,30

0

1 546 824,69

1 353 000,00

1 553 000,00

200 000,00

6 175,31

99,6

6 Salgsinntekter

-200 000,00

0

0

0

200 000,00

0

7 Refusjoner

-696 824,69

-703 000,00

-703 000,00

0

-6 175,31

99,12

0

0

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

0

SUM INNTEKTER -896 824,69

SUM UTGIFTER

9 Finansinntekter/finan
B

-703 000,00

-903 000,00

-200 000,00

-6 175,31

99,32

650 000,00

650 000,00

650 000,00

0

0

100

770100 ØSTRE AGDER SAM 650 000,00

650 000,00

650 000,00

0

0

100

650 000,00

650 000,00

650 000,00

0

0

100

75 545,00

0

0

0

-75 545,00

0

SUM INNTEKTER

75 545,00

0

0

0

-75 545,00

0

1804 OVERFORMYNDE

75 545,00

0

0

0

-75 545,00

0

48,9

0

0

0

-48,9

0

2330 FOREBYGGENDE

KØH tilbud
7 Refusjoner
B

A

SUM UTGIFTER
2330 FOREBYGGENDE

A

48,9

0

0

0

-48,9

0

45

0

0

0

-45

0

45

0

0

0

-45

0

5 080 335,00

5 480 000,00

5 480 000,00

0

399 665,00

92,71

01.feb Kjøp varer og tj. so 18 857 409,98

5 310 000,00

16 310 000,00

11 000 000,00

-2 547 409,98

115,62

SUM UTGIFTER
2530 HELSE- OG OMSO
0 Lønn

4 Overføringsutgifter
A

-24 955,87

149,91

SUM UTGIFTER 24 012 700,85 10 840 000,00 21 840 000,00 11 000 000,00 -2 172 700,85

50 000,00

50 000,00

0

109,95

0

11 000 000,00

0

-11 000 000,00

0

0

-12 106 049,87

-11 839 000,00

-11 839 000,00

0

267 049,87

102,26

9 Finansinntekter/finan -1 981 289,88

0

0

0

1 981 289,88

0

-839 000,00 -11 839 000,00 -11 000 000,00

2 248 339,75

118,99

6 Salgsinntekter
7 Refusjoner

B

74 955,87

SUM INNTEKTER
-14 087 339,75

9 925 361,10 10 001 000,00 10 001 000,00
2560 TILBUD OM ØYEBL

0

75 638,90

99,24

770200 ØSTRE AGDER ØYEBL
10 001 000,00 10 001 000,00 10 001 000,00

0

0

100

10 001 000,00

10 001 000,00

10 001 000,00

0

0

100

333 546,27

0

0

0

-333 546,27

0

253

0

0

0

-253

0

333 799,27

0

0

0

-333 799,27

0

333 799,27

0

0

0

-333 799,27

0

0

581 000,00

581 000,00

0

581 000,00

0

KØH prosjekt
01.feb Kjøp varer og tj. so
5 Finansutgifter
A

SUM UTGIFTER
2330 FOREBYGGENDE
0 Lønn
01.feb Kjøp varer og tj. so

A

3 014 470,98

1 785 000,00

1 785 000,00

0

-1 229 470,98

168,88

3 014 470,98

2 366 000,00

2 366 000,00

0

-648 470,98

127,41

-1 850 000,00

-1 850 000,00

-1 850 000,00

0

0

100

9 Finansinntekter/finan -1 232 270,25

-250 000,00

-250 000,00

0

982 270,25

492,91

SUM INNTEKTER-3 082 270,25 -2 100 000,00 -2 100 000,00

0

982 270,25

146,77

SUM UTGIFTER
6 Salgsinntekter

B

2560 TILBUD OM ØYEBL -67 799,27

266 000,00

266 000,00

0

333 799,27

-25,49

770201 ØSTRE AGDER ØYEBL
266 000,00

266 000,00

266 000,00

0

0

100

266 000,00

266 000,00

266 000,00

0

0

100

627 036,00

620 000,00

620 000,00

0

-7 036,00

101,13

8 964,00

0

0

0

-8 964,00

0

636 000,00

620 000,00

620 000,00

0

-16 000,00

102,58

-326 000,00

-310 000,00

-310 000,00

0

16 000,00

105,16

SUM INNTEKTER -326 000,00

-310 000,00

-310 000,00

0

16 000,00

105,16

ATV (Alternativ til vold)
3 Kjøp varer og tj. so
5 Finansutgifter
A

SUM UTGIFTER
7 Refusjoner

B

2330 FOREBYGGENDE
770300 ØSTRE AGDER AL

310 000,00

310 000,00

310 000,00

0

0

100

310 000,00

310 000,00

310 000,00

0

0

100

310 000,00

310 000,00

310 000,00

0

0

100

757 343,85

766 000,00

766 000,00

0

8 656,15

98,87

Fellesveilys
0 Lønn
01.feb Kjøp varer og tj. so

66 113,53

79 000,00

79 000,00

0

12 886,47

83,69

4 Overføringsutgifter

6 862,17

10 000,00

10 000,00

0

3 137,83

68,62

21 543,00

0

0

0

-21 543,00

0

851 862,55

855 000,00

855 000,00

0

3 137,45

99,63

-391 862,17

-395 000,00

-395 000,00

0

-3 137,83

99,21

SUM INNTEKTER -391 862,17

5 Finansutgifter
A

SUM UTGIFTER
7 Refusjoner

B

-395 000,00

-395 000,00

0

-3 137,83

99,21

460 000,38

460 000,00

460 000,00

0

-0,38

100

770400 ØSTRE AGDER FEL 460 000,38

460 000,00

460 000,00

0

-0,38

100

460 000,38

460 000,00

460 000,00

0

-0,38

100

29 675,37

0

0

0

-29 675,37

0

01.feb Kjøp varer og tj. so

3 107 662,91

2 430 000,00

3 730 000,00

1 300 000,00

622 337,09

83,32

4 Overføringsutgifter

22 362,17

15 000,00

15 000,00

0

-7 362,17

149,08

1 378 463,92

0

0

0

-1 378 463,92

0

4 538 164,37

2 445 000,00

3 745 000,00

1 300 000,00

-793 164,37

121,18

-50 000,00

-50 000,00

-50 000,00

0

0

100

-2 682 362,17

-1 615 000,00

-2 915 000,00

-1 300 000,00

-232 637,83

92,02

9 Finansinntekter/finan -1 807 191,00

-780 000,00

-780 000,00

0

1 027 191,00

231,69

SUM INNTEKTER-4 539 553,17 -2 445 000,00 -3 745 000,00 -1 300 000,00

794 553,17

121,22

3321 VEI- OG GATELYS

Ehelse og velferdsteknologisatsning
0 Lønn

5 Finansutgifter
A

SUM UTGIFTER
6 Salgsinntekter
7 Refusjoner

B

2330 FOREBYGGENDE
2900 INTERKOMMUNAL
770500 ØSTRE AGDER E-HE

Oppfølging av Strategisk næringsplan

-1 388,80

0

0

0

1 388,80

0

1 388,80

0

0

0

-1 388,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.feb Kjøp varer og tj. so

127 966,00

4 Overføringsutgifter
A

-127 966,00

0

0

0

0

-29 259,00

0

0

0

0

-157 225,00

0

-274 550,00

-200 000,00

-200 000,00

0

74 550,00

137,28

-29 259,00

0

0

0

29 259,00

0

SUM INNTEKTER -303 809,00

-200 000,00

-200 000,00

0

103 809,00

151,9

2900 INTERKOMMUNAL -146 584,00

-200 000,00

-200 000,00

0

-53 416,00

73,29

0 Lønn

727 247,07

798 000,00

798 000,00

0

70 752,93

91,13

01.feb Kjøp varer og tj. so

309 440,56

382 000,00

382 000,00

0

72 559,44

81,01

4 Overføringsutgifter

35 636,02

0

0

0

-35 636,02

0

204 896,37

0

0

0

-204 896,37

0

1 277 220,02

1 180 000,00

1 180 000,00

0

-97 220,02

108,24

5 Finansutgifter
SUM UTGIFTER

-100 000,00

0

0

0

100 000,00

0

-35 636,02

-750 000,00

-750 000,00

0

-714 363,98

4,75

-765 000,00

0

0

0

765 000,00

0

9 Finansinntekter/finan -230 000,00

-230 000,00

-230 000,00

0

0

100

SUM INNTEKTER-1 130 636,02

-980 000,00

-980 000,00

0

150 636,02

115,37

3250 TILRETTELEGGING 146 584,00

6 Salgsinntekter
7 Refusjoner
8 Overføringsinntekte

B

0

29 259,00

7 Refusjoner

A

0

157 225,00

SUM UTGIFTER
6 Salgsinntekter

B

0

770600 ØSTRE AGDER STR

200 000,00

200 000,00

0

53 416,00

73,29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prosjektregnskap oppfølging av strategisk næringsplan
A

SUM UTGIFTER

157 225,00

0

0

0

-157 225,00

0

B

SUM INNTEKTER

-103 809,00

0

0

0

103 809,00

0

2900 INTERKOMMUNALT SAMARBEI

53 416,00

0

0

0

-53 416,00

0

01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm

216 394,83

0

0

0

-216 394,83

0

4 Overføringsutgifter
5 Finansutgifter

32 042,65

0

0

0

-32 042,65

0

204 896,37

0

0

0

-204 896,37

0

A

SUM UTGIFTER

453 333,85

0

0

0

-453 333,85

0

B

SUM INNTEKTER

-32 042,65

0

0

0

32 042,65

0

3250 TILRETTELEGGING FOR NÆRIN 421 291,20

0

0

0

-421 291,20

0

770600 ØSTRE AGDER STRATEGISK NÆ 474 707,20

0

0

0

-474 707,20

0

0

0

0

-476 700,76

0

7086 DRIFTSPRO - STRATEGISK NÆRIN

476 700,76

Prosjektregnskap digitalt tilsyn
11152 BEVERTNING

387

0

0

0

-387

0

12 325,00

0

0

0

-12 325,00

0

245 538,30

0

0

0

-245 538,30

0

2 478,00

0

0

0

-2 478,00

0

24 055,00

0

0

0

-24 055,00

0

11900 HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN M

1 179,27

0

0

0

-1 179,27

0

12020 IKT-UTSTYR

1 574,40

0

0

0

-1 574,40

0

259 627,15

0

0

0

-259 627,15

0

1 176 494,38

0

0

0

-1 176 494,38

0

01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm 1 723 658,50

0

0

0

-1 723 658,50

0

0

0

0

-18 133,93

0

11153 BEVERTNING MØTER OG KURS
11200 ANNET FORBR.MAT/RÅVARER/TJENES
11224 ERKJENTLIGHETSGAVER
11500 OPPLÆRING OG KURS

12700 KONSULENTTJENESTER
12790 ANDRE TJENESTER

4 Overføringsutgifter

18 133,93

5 Finansutgifter
A

SUM UTGIFTER

B

SUM INNTEKTER

663 532,50

0

0

0

-663 532,50

0

2 405 324,93

0

0

0 -2 405 324,93

0

-2 405 324,93

0

0

0

2 405 324,93

0

2330 FOREBYGGENDE ARBEID, HELS

0

0

0

0

0

0

770500 ØSTRE AGDER E-HELSE OG VEL

0

0

0

0

0

0

7087 DRIFTSPRO E-HELSE OG VELFERD

0

0

0

0

0

0

7159 DRIFTSPRO. FRISKLIVSSENTRALEN

25

0

0

0

-25

0

01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm

199 913,00

0

0

0

-199 913,00

0

10 837,50

0

0

0

-10 837,50

0

Prosjektregnskap kommunereform

4 Overføringsutgifter
A

SUM UTGIFTER

B

SUM INNTEKTER
1200 ADMINISTRASJON

A

SUM UTGIFTER
2900 INTERKOMMUNALT SAMARBEI
770000 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT
7316 ØSTRE AGDER KOMMUNEREFORM

210 750,50

0

0

0

-210 750,50

0

-376 010,50

0

0

0

376 010,50

0

-165 260,00

0

0

0

165 260,00

0

161 974,50

0

0

0

-161 974,50

0

161 974,50

0

0

0

-161 974,50

0

-3 285,50

0

0

0

3 285,50

0

-3 285,50

0

0

0

3 285,50

0

Prosjekt drift KØH sengetilbud
7316 ØSTRE AGDER KOMMUNEREFORM
A

-3 285,50

0

0

0

3 285,50

0

-130,71

0

0

0

130,71

0

-130,71

0

0

0

130,71

0

21 904 824,80

100 000,00

100 000,00

0 -21 804 824,80

21 904,82

-14 072 832,96

0

0

0 14 072 832,96

0

2560 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJ 7 831 991,84

100 000,00

100 000,00

0 -7 731 991,84

7 831,99

770200 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG 7 831 861,13

0 -7 731 861,13

7 831,86

SUM UTGIFTER
2330 FOREBYGGENDE ARBEID, HELS

A

SUM UTGIFTER

B

SUM INNTEKTER

A

100 000,00

100 000,00

153 000,00

0

0

0

-153 000,00

0

2330 FOREBYGGENDE ARBEID, HELS 153 000,00

0

0

0

-153 000,00

0

153 000,00

0

0

0

-153 000,00

0

7 984 861,13

100 000,00

100 000,00

0

-7 884 861,13

7 984,86

631 544,00

0

0

0

-631 544,00

0

180 546,27

0

0

0

-180 546,27

0

2330 FOREBYGGENDE ARBEID, HELS 180 546,27

0

0

0

-180 546,27

0

01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm 1 442 629,98

0

0

0

-1 442 629,98

0

SUM UTGIFTER

770201 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG
7544 DRIFTSPRO - ØSTRE AGDER ØYEB

Prosjekt KØH Telemedisin
7561 DRIFTSPRO. ØSTRE AGDER HELHE
A

SUM UTGIFTER

A
B

SUM UTGIFTER

1 442 629,98

0

0

0 -1 442 629,98

0

SUM INNTEKTER

-291 973,25

0

0

0

291 973,25

0

2560 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJ 1 150 656,73

0

0

0 -1 150 656,73

0

770201 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG 1 331 203,00

0

0

0 -1 331 203,00

0

7562 DRIFTSPRO. ØSTRE AGDER KØH TE 1 331 203,00

0

0

0

-1 331 203,00

0

74 004,75

0

0

0

-74 004,75

0

-256,75

0

0

0

256,75

0

2560 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJ

73 748,00

0

0

0

-73 748,00

0

770200 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG

73 748,00

0

0

0

-73 748,00

0

73 748,00

0

0

0

-73 748,00

0

0

0

0

-940 297,00

0

Prosjekt ambulant KØH
A

SUM UTGIFTER

B

SUM INNTEKTER

7563 DRIFTSPRO. ØSTRE AGDER AMBUL

Prosjekt TILT (tidlig identifisering av livstruende tilstander)
A
B

SUM UTGIFTER

940 297,00
-940 297,00

0

0

0

940 297,00

0

2560 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJ

0

0

0

0

0

0

770201 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208 514,00

0

200 000,00

200 000,00

-8 514,00

104,26

-200 000,00

0

-200 000,00

-200 000,00

0

100

2330 FOREBYGGENDE ARBEID, HELS

8 514,00

0

0

0

-8 514,00

0

770100 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGS

8 514,00

0

0

0

-8 514,00

0

7566 DRIFTSPRO. FELLES PSYKIATRISAT

8 514,00

0

0

0

-8 514,00

0

599 949,55

0

1 300 000,00

1 300 000,00

700 050,45

46,15

SUM INNTEKTER

7565 DRIFTSPRO. TILT ØSTRE AGDER

Prosjekt Fellespsykiatritilbud
A

SUM UTGIFTER

B

SUM INNTEKTER

Prosjekt RKG Velferdsteknologi Agder
01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm
4 Overføringsutgifter
5 Finansutgifter
A

SUM UTGIFTER

3 728,24

0

0

0

-3 728,24

0

700 050,45

0

0

0

-700 050,45

0

1 303 728,24

0

1 300 000,00

1 300 000,00

-3 728,24

100,29

B

SUM INNTEKTER

-1 303 728,24

0 -1 300 000,00 -1 300 000,00

3 728,24

100,29

2330 FOREBYGGENDE ARBEID, HELS

0

0

0

0

0

0

770500 ØSTRE AGDER E-HELSE OG VEL

0

0

0

0

0

0

7567 DRIFTSPRO. RKG - KOMPETANSE O

0

0

0

0

0

0

-100 000,00

0

0

0

100 000,00

0

-100 000,00

0

0

0

100 000,00

0

Prosjekt nytt krematorium
B

SUM INNTEKTER
1200 ADMINISTRASJON

A

SUM UTGIFTER

34 450,00

0

0

0

-34 450,00

0

B

SUM INNTEKTER

-6 890,00

0

0

0

6 890,00

0

27 560,00

0

0

0

-27 560,00

0

2900 INTERKOMMUNALT SAMARBEI
A

SUM UTGIFTER

B

SUM INNTEKTER
3930 GRAVPLASSER OG KREMATORI
770000 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT
7568 DRIFTSPRO. UTREDNING AV NYTT

71 550,00

0

100 000,00

100 000,00

28 450,00

71,55

-14 310,00

0

-100 000,00

-100 000,00

-85 690,00

14,31

57 240,00

0

0

0

-57 240,00

0

-15 200,00

0

0

0

15 200,00

0

-15 200,00

0

0

0

15 200,00

0

Avsetning fond

Vedtatt bruk
Ny avsetning

felles veilys

21543

RKG - nytt

700050

Digitalt tilsyn

663533

Sekretariatsfond
Samhandlingsrefom
Samhandlingsreform tek
Næringsplan
Sum avsetninger

Saldo

av fond 2017

-700050

-700050

700050

0

8964
228166
14880,97
204896
1842032,97
Bruk 2016

Beholdning

Tilført

Bruk av fond
Samhandlingsreform fond

780000

-3294050,56

-243046,97

-2757097,53

546000

-2211097,53

Sekretariatsfond - næring

230000

-1308144,79

-8964

-987108,79

238000

-749108,79

Sekretariatsfond - kremat.

100000
-663533

-663533

663533

0

Digitalt nattilsyn

1027191

-1027191

Kommunereform

365173

-365173

0

1400000

-10005842,87

-6792282,74

KØH - styrke legevakt
KØH - TILT

-4292282,74

940297

560000

KØH - telemedisin

291973,25

1000000

KØH - drift

581289,88

KØH Helhetlig pasientforløp

940000
5715924,13

Næring
Veilys
Fondsbeholdning

-30526

-204896

-235422

-66147,93

-21543

-87690,93
-12223184,99

4647583
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Organisering
Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01/01 til 31/12-2016:
Leder
Per Kristian Lunden
- ordfører Risør kommune
Nestleder
Kirsten Helen Myren
- ordfører Vegårshei kommune
Styremedlem - Robert C. Nordli
- ordfører Arendal kommune
Styremedlem - Anders Kylland
- opposisjonsleder i Arendal bystyre kommune
Styremedlem– Jan Dukene
- ordfører Tvedestrand kommune
Styremedlem - Inger Løite
- ordfører Gjerstad kommune
Styremedlem - Reidar Saga
- ordfører Åmli kommune
Styremedlem - Ove Gundersen
- ordfører Froland kommune
styremedlem - Kjetil Glimsdal
- ordfører Grimstad kommune
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland har hatt møte og forslagsrett i styret med
fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand som vararepresentant. Kommunenes varaordførere er
vararepresentanter til styret.
Styret og
rådmennene på
besøk i Kommunalog Moderniseringsdepartementet.
Tema for møtet var
kommunereformen
og styret møtte
statssekretær Grete
Ellingsen (H)

Rådmennene deltar på styremøtene. Styremøtene sirkulerer i de deltakende kommuner.
Østre Agder frikjøpt Ole Jørgen Etholm som sekretariatsleder fra Arendal kommune.
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Styreaktivitet
Det ble avholdt 10 møter i 2016 og behandlet 88 saker. Det var en reduksjon på 12 saker fra
2015.
Felles politirådsmøte ble avhold 18.mars mellom medlemskommunene og den lokal
politiledelse samt politimester og andre sentrale medarbeidere ved ledelsen i Agder
politidistrikt. Politimesteren orienterte om oppfølgingen av Nærpolitireformen med
inndeling i nye politidistrikt og arbeidet med ny organisasjonsstruktur på Agder. Andre tema
var oppfølgingen av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme og
utfordringsbildet for politiet i vår landsdel.
Det ble avholdt kontaktmøte med Grenlandsregionen i Arendal kultur- og rådhus 19.januar
2016. Dialogen omfattet felles utfordringer og muligheter knyttet til samferdselssektoren
med vekt på E18 og Grenlandsbanen. Dernest orienterte en hverandre om arbeidet med
kommunereformen i de to regionene. Sykehusutfordringer ble også drøftet med bakgrunn i
problemstilling om lokalisering av en strålingsenhet ved sykehuset i Telemark. Begge
regioner opplever store utfordringer i arbeidet for å skape en positiv samfunnsutvikling med
bakgrunn i utfordringene eksisterende næringslivet står overfor.
Styret arrangerte i 12. og 13.april en samling i Oslo med kombinert styremøte og møter med
politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Næringsdepartementet. 7
styremedlemmer og de fleste rådmenn deltok. Tema for møtet med statssekretæren Grete
Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var pågående konsultasjoner
relatert til Kommunereformen i Østre Agder, med tilbakemeldinger fra departementet på
forventningene derfra. Tema i møtet med statssekretær Lars Jacob Hiim i
Næringsdepartementet var situasjonen for regionens næringsliv og fylkets høye ledighet. I
etterkant ble erfaringene med å møte nasjonale politiske myndigheter vurdert som positive.
Styret bør før en avholder slike møter forberede konkrete problemstillinger med bakgrunn i
de lokale utfordringer.
Organisasjon
Østre Agder har vært organisert som en enhet i Arendal kommune, med sekretariatslederen
som enhetsleder.
Ved starten av året var den igangsatte evalueringen av Østre Agder foreløpig stilt i bero med
bakgrunn i at en ønsket avklaring i spørsmålet om framtidig kommunestrukturen før en trakk
konklusjoner i evalueringsprosessen. I juni forelå det avklaring på at det ikke ville bli
endringer, og da tok sekretariatet opp spørsmålet om evaluering på nytt. Styret ba om å få en
sak til sitt styremøte i september med sikte på å skape ny progresjon i evalueringsarbeidet.
Der ble følgende styringsgruppe for evalueringsprosessen nedsatt: Leder Per Kristian
Lunden, nestleder Kirsten Helen Myren, ordfører Kjetil Glimsdal, rådmann Harald
Danielsen, rådmann Jarle Bjørn Hanken og rådmann Christina Ødegård. Deres første
oppdrag var å få utarbeidet forslag til mandat for evalueringen. Det ble vedtatt i styret den
11.november.
Fase 1 i mandatet omfattet en intern og en ekstern evaluering av virksomheten. Dette
arbeidet er godt i gang. Ved årsskiftet foreligger den interne evalueringen, mens det var
avklart at Agderforskning var tildelt oppdraget med ekstern evaluering. Mandatet innebærer
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videre at en i fase to vil iverksette en prosess med forventningsavklaring i kommunene til
hvilke oppgaver Østre Agder skal ivareta. Deretter må nødvendig vedtektsendringer og
eventuelle endringer i styringsmodellen besluttes i kommunene.
Under evalueringsprosessen har styret bedt om at en vurderer hvilke grep som kan bidra til
en bedre samfunnsutvikling enn den regionen har opplevde de siste årene. Bakgrunnen for
bekymringen er ulike parametere som arbeidsløshet, sysselsettingsgrad, jobbskaping,
trygdeytelser som har hatt en uheldig utvikling for regionen som helhet. Dette
bekymringsfulle bakteppet har vært et gjennomgangstema i ulike saker styret har behandlet i
året.
Informasjonsarbeid
Østre Agder la om sine nettsider til Wordpress fra årsskiftet 15/16. Det har bidratt til at
medarbeiderne i Østre Agder løpende har kunnet ta ansvar for å formidle informasjon for
sine arbeidsfelt. Omleggingen har bidratt til at innkallinger og referater fra styret har kunnet
formidles som linker og ikke som tidligere som vedlegg til mailer. Det er bare positive
tilbakemeldinger på omleggingen. Fra slutten av året ble det og vedtatt at innkallinger og
notater fra rådmannsmøter skulle legges ut på nettsidene. Kostnadene ved overgangen ble
vesentlig lavere enn sekretariatet hadde forventet. Samarbeidet med leverandøren
videreføres.
Østre Agder har fortsatt behov for å jobbe med sin informasjonsstrategi. Tallet på besøkere
på nettidene er beskjedent, noe som nok indikerer at brukere av sidene primært er
politikkere, presse og administrasjon.
Pressen inviteres til styremøtene og de bidrar positivt til å formidle informasjon om
politiske saker som behandles i samarbeidet. Slik omtale av saker er vel så effektiv som våre
direkte henvendelser til nasjonale beslutningstakere.

SAKFELT I 2016:
Kommunereformen
Arbeidet med oppfølging av Stortingets Kommunereformen ble videreført i 2016. På alle
styremøter fram til juni var reformen eget punkt på sakskartet.
20.januar var formannskapene fra Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei
samlet i det gamle rådhuset i Arendal for å drøfte en eventuell sammenslåing. De tre
resterende kommunene deltok som observatører under møtet.
Fra 2015 var det avklart gjennom kommunestyre/bystyrevedtak at Froland kommune og
Grimstad kommune ikke ville ta del i en større kommunesammenslåing. Det foregikk
direkte drøftinger mellom Åmli og Froland om en løsning som innbefattet disse kommunene
utenfor rammen av Østre Agder. Prosessen om eventuell sammenslåing av de fem resterende
pågikk videre fram gjennom våren i regi av kommunene. Prosessen munnet ut i en større
samling 28.mai i Risør, med påfølgende behandling i folkevalgte organ i hver kommune.
Konklusjonen var at eksisterende kommunestruktur videreføres. Gjerstad åpnet for en
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sammenslåing med Risør, og Arendal var åpen for alle løsninger, men konklusjonen ellers
var overveiende for videreføring av dagens struktur. Fylkesmannens tildeling av
skjønnsmidler dekket Østre Agders kostnader knyttet til arbeidet med kommunereformen i
2016.
Samferdsel og infrastruktur
Styret ga en felles uttalelse til Nasjonal transportplan som ble videreformidlet gjennom
Aust-Agder fylkeskommune som var formell høringsinstans for planen.
Jernbane
KVU for Grenlandsbanen ble lagt fram av Jernbaneverket i løpet av året. Styret var positiv
til valg av trase, men opplevde at regionens interesser knyttet til lokalisering av
stasjonsalternativ ikke var belyst eller ivaretatt. Derfor ble det utarbeidet en analyse for
Brokelandsheias potensial som knutepunkt for regional trafikk for 90.000 mennesker i vårt
distrikt. Denne utredningen som vi fikk utført av Analyse og strategi as ble oversendt
sammen med regionens høringsuttalelse til Jernbaneverket. Styret mener at denne
utredningen gir et solid grunnlag for å argumentere for at en ny stasjon på Grenlandsbanen
bør ligge i tilknytning til Brokelandsheia.
Veilyssamarbeid i Østre Agder
Det er en samarbeidsgruppe for veilysdrift i Østre Agder med en representant fra hver
kommune. Det er et sterkt fagmiljø på drift og utbygging av veilysanlegg i samarbeidet.
Overtakelse av veilysanlegg fra Agder Energi Nett (AEN)
Arbeidet med overtakelse av eierskapet til veilysanlegg fra AEN stagnerte i 2015. AEN har
tidligere vist liten vilje til å fremskaffe nødvendige driftsdata for at kommunene kan overta
og ivareta en forsvarlig drift av anleggene. Det var ingen fremdrift i saken 2016.
Veilysnormal
Veilysnormal ble oppdatert i april og desember 2016. Denne holder høy standard og endres
når dette er ønsket fra anleggseiernes side.
Felles drift og vedlikeholdskontrakt
Samarbeidskommunene har fra og med 01.01.2017 Traftec AS som felles entreprenør for
drift og vedlikehold av veilys. Kostnadene er redusert.
Utskifting av kvikksølvarmaturer
Arendal kommune skiftet ut ca 2700 kvikksølvarmaturer i perioden januar 2015 – desember
2016. Øvrige kommuner starter kvikksølvutskifting i 2017. Arendal har hentet ut betydelige
kostnads-, miljø- og driftsmessige gevinster av denne satsningen. Det forventes tilsvarende
gevinster i de resterende kommuner framover.
Sanering av luftledninger
I forbindelse med oppgradering av VA-anleggene er det fordelaktig å delta med veilyskabler
i felles grøft og sanere gamle luftledninger. I 2016 var det tre aktuelle sanerings prosjekter i
Arendal; Vollene-Nyli, Ytre Revesandvei og Melkedammen.
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IKT-tjenester
Rådmannsgruppen initierte på forslag fra daglig ledelse i IKT Agder og i DDØ en utredning
av eventuelle gevinster ved etablering av en felles tjeneste. Konsulentselskapet PA
Consultants ble engasjert og leverte i løpet av året en utredning i samarbeid med ledelsen i
de to virksomhetene. Denne dokumenterer betydelig potensial for reduserte kostnader og for
styrket kvalitet for digitale tjenester som kommunene benytter seg av. På dette grunnlag har
representantskapet i IKT Agder, rådmannen i Åmli og kommunestyrene Gjerstad, Risør,
Tvedestrand og Vegårshei anbefalt at en fortar videre utredninger med sikte på å få
beslutningsgrunnlag for eventuell sammenslåing av de to virksomhetene. Østre Agder
koordinerer dette arbeidet.
Justissektoren
Lokalisering av nytt fengsel som blant annet skal erstatte Arendal fengsel
Froland kommune har sørget for å følge opp saken med lokalisering av fengsler til Agder
med støtte av det politiske miljøet i regionen.
Næringsutvikling
Strategisk næringsplan for Østre Agder og utviklingsprogrammet for byregioner
I januar 2016 ble det ansatt en prosjektleder for byregionprogrammet og oppfølging av
strategisk næringsplan. Samtidige ble det utarbeidet en enkel handlingsplan for strategisk
næringsplan og arbeidet med byregionprogrammet med forankring i næringsnettverkets
prioriterte og pågående innsatsområder. Denne handlingsplanen lå til grunn for aktivitetene i
2016. Viktige innsatsområder her var blant annet knyttet til næringsareal, infrastruktur,
klynger/nettverk, besøksnæringen og et generelt arbeid med samarbeid og tillitt. Vi har blant
annet arrangert en samling for besøksnæringen utarbeidet en felles næringsarealguide, fulgt
opp KVU-en på Grenlandsbanen med egne analyser, og fått utarbeidet en samfunnsanalyse
for Østre Agder som har blitt et aktivt referansepunkt for å forstå utviklingen regionens
utvikling.
Det har altså vært god aktivitet og fremdrift på de utvalgte innsatsområdene. Etter å ha
jobbet sammen i en periode ble det for næringsnettverket i Østre Agder likevel tydelig at vi
burde spisse våre prioriteringer for å maksimere effekten av et regionale arbeidet med
næringsutvikling. Fra høsten 2016 har næringsnettverket for Østre Agder i samarbeid med
prosjektleder for byregionprogrammet utarbeidet en revidert retning for arbeidet med
næringsutvikling på et regionalt nivå. Denne prioriteringen, med et tillegg om å arbeidet for
etableringen av næringstomt for Biozin ved Bergene-Holm as på Jordøya i Åmli, ble vedtatt
av styret for Østre Agder 11.november 2016, sak 76/16.
Endringen beror blant annet på en viktig erkjennelse om at vi i vår region har et sterkt
næringsarbeid i hver kommune med resultatmål på kommunenivå. Med et differensiert
utfordringsbilde og ulike tradisjoner og kultur for næringsarbeid i de åtte kommunene i
regionen, har vi erfart at det med nåværende organisasjonsmodell er utfordrende å jobbe tett
sammen om det direkte næringsarbeidet og kontakten med lokalt næringsliv.
Regionplan Agder 2020 - oppfølging
Østre Agder har vært representert i styringsgruppe for Regionplan Agder ved ordfører Per
Kristian Lunden og i rådmannsgruppen med rådmann Trond Aslaksen. I tillegg har
sekretariatslederne på Agder møterett.
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Styret har uttrykt ønske om å bruke de etablerte felles fora innenfor rammen av
Regionplan Agder mer systematisk, med sikte på å oppnå sterkere nasjonalt
gjennomslag for saker Østre Agder ønsker å fremme.
Samhandling om helse, omsorg og levekår
Samhandlingsarbeidet innenfor helse, omsorg og levekår har hatt følgende satsingsområder i
2016:
• Samhandling med SSHF og kommuneregioner på Agder
• Akuttmedisinske tjenester
• E – helse og velferdsteknologi
• Kompetanse, kvalitet og forskning
• Psykisk helsevern og rusbehandling
• Samfunnsmedisinsk arbeid
• Folkehelse, rehabilitering og tidlig innsats
Østre Agder har også i 2016 hatt stort fokus på utvikling av telemedisinske og
velferdsteknologiske løsninger jfr detaljert gjennomgang på side 8.
I 2016 har kommunene i Østre Agder prioritert kvalitet og innovasjon gjennom flere
prosjekter. Alle kommunene deltar i et nasjonalt nettverk ledet av Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenester. Som en del av prosjektet er det gjennomført opplæringstiltak for en rekke
medarbeidere i hjemmetjenesten i alle kommunene.
Arbeidet med revisjon og utvikling av samarbeidsavtalene med Sørlandet sykehus (SSHF)
har vært utfordrende i 2016. Partene, kommunene på Agder og helseforetaket, har ulik
forståelse om hvem som har ansvar for behandlingstilbudet til flere pasientgrupper.
SSHF oversendte en sak til nasjonal tvistenemnd for vurdering. Tvistenemden gav
kommunene medhold, og konkluderte med at SSHF må forholde seg til det partene har
avtalt i samarbeidsavtalen. Arbeidet med revisjon og forbedring av de øvrige avtalene er
påvirket av uenigheten, og har derfor hatt liten framdrift.
Under arbeidet med oppfølging av Utviklingsplan 2030 er det avdekket ulike
virkelighetsforståelse mellom kommunene og SSHF. Det ble derfor etablert et eget prosjekt
med å utforme en «Regional samhandlingsmelding innenfor feltet psykisk helse og rus».
Arbeidet har pågått i hele 2016, og vil avsluttes i løpet av 4. kvartal 2017. Harald Danielsen,
rådmann i Arendal kommune, har representert Østre Agder i det overordnede
samarbeidsutvalget (OSS). Samhandlingskoordinator Harry Svendsen representere Østre
Agder i arbeidsutvalget for samme utvalg.
Satsningen på e-helse og velferdsteknologi
Evaluering av stilling som E-helsekoordinator ble gjennomført i 2016, og styret har anbefalt
medlemskommunene at det opprettes en fast stilling som E-helsekoordinator i samarbeidet.
Østre Agders arbeid innenfor e-helse og velferdsteknologi var i 2016 i sterk utvikling. Østre
Agder har hatt fire kommuner inn i det nasjonale velferdsteknologi programmet som ble
avsluttet i 2016. Resultatene fra prosjektet «Nattilsyn med teknologistøtte» viser til både
kvalitative og kvantitative gevinster. Gevinstkartleggingen ble gjennomført av PA
Consulting på vegne av Helsedirektoratet. Kommunene som til nå har vært
«pilotkommuner» går ved årsskiftet over i en ny rolle som «ressurskommuner» og skal bidra
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til spredningsarbeid overfor omkringliggende kommuner og de kommuner som eventuelt
kan komme inn i helsedirektoratets nye satsning.
Faguvalget for e-helse og velferdsteknologi Østre Agder signaliserte et behov for å etablere
et felles prosjekt i forhold til overgang til digitale trygghetsalarmer og anskaffelse av
sykesignalanlegg. Tilsvarende behov forelå for resten av Agder. Gjennom prosesser og
dialog med Helsedirektoratet i 2015 fikk Agder tildelt et prosjekt som skulle bidra til
etablering av et midlertidig responssenter for digitale trygghetsalarmer, men dette lot seg
ikke gjøre. Gjennom godt samarbeid i Agder og gjennom Regional koordineringsgruppe ehelse og velferdsteknologi Agder klarte Agder å få ned et prosjekt til regionen. Prosjektet
«Responstjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Agder» har fått
tilslutning fra 21 kommuner (alle åtte i Østre Agder) og har 9 kommuner på opsjon.
Anskaffelsesdelen av prosjektet er godt i gang og har lagt ut utlysning på DOFFIN.
Anskaffelsen inkluderer overgang til digitale trygghetsalarmer, sykesignalanlegg, sensorer
og annen velferdsteknologi basert på kommunenes behov. Dialogrundene med
leverandørene begynner medio mars 2017 og tilbud leveres medio juni. Dette er et prosjekt
som går rett over i fullskala iverksetting.
Rådmannsgruppen innen Regionplan Agder ga sin tilslutning til etableringen av Regional
koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG). Dette organet sørger for at Agder
er godt koordinert under innføringen av velferdsteknologi og regionens satsning blir lagt
merke til på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet er en viktig støttespiller for arbeidet som er
igangsatt. PSG som arbeider mot alle Agder kommunene ble tilført 1,3 mill.kr. fra nasjonale
utviklingsmidler i 2016 via Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder.
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud(KØH).
Innenfor området akuttmedisinske tjenester har tiltaket «Kommunal øyeblikkelig hjelp døgn
– tilbud» gått fra forsøksprosjekt til å bli en permanent del av den enkelte kommunes
lovpålagte tjenestetilbud. Kommunene samarbeider fortsatt om tilbudet.
01.11.2016 begynte Espen Huldt-Nystrøm som overlege for legevakt og KØH.
Arbeidet med å utrede alternative muligheter for et nytt kombinert bygg for Legevakten i
Arendal og KØH pågikk gjennom året. Lokalisering er ikke besluttet, men utbyggingen er
innarbeidet i Arendal kommunes investeringsprogram.
Kommunene i Østre Agder hadde i 2015 et sentralisert KØH-tilbud med 10 senger på
Myratunet. På oppdrag av Østre Agder opprettet Grimstad kommune 2 KØH-senger ved
Feviktun i desember 2015 og det medførte at sengetilbudet på Myratunet ble redusert fra 10
til 8 senger juli 2016.
Det har vært små endringer fra 2015 i forhold til innleggelser, men Tvedestrand og
Vegårshei har hatt økning i bruk av KØH. Vi ser en økning på innleggelser fra fastlegene
samt en tendens til økt bruk blant yngre pasientgrupper.
Beleggsprosenten for 2016 er beregnet fra et snitt på 9 senger, tilsvarer 60%. Fra juli 2016
med 8 senger har beleggsprosenten ved Myratunet ligget på 70%. Det har i perioder vært
fullt belegg hvor henvisninger har blitt avvist. 80% av innleggelser foregår på kveldstid og i
helger. Hovedtyngden er pasienter fra 75 år oppover. Utløsende faktorer kan være fall i
hjem, infeksjoner, dehydrering, lungesykdommer, hjertesvikt med mer. Pasientene har ofte
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flere og sammensatte diagnoser. Dette medfører behov for tid til utredning og kartlegging av
den enkelte pasient før tilbakeføring til hjemkommune.
I 2015 ble det prøvd et ambulant KØH-tilbud for medlemskommunene med intensjonen om
videreutvikling i 2016. Det har vært informasjonsmøter på legevakt, ambulansetjeneste og til
sammen 20 informasjonsmøter i kommunene. Statistikken pr november 2016 viser at det har
vært 67 veiledninger og bistand på praktiske prosedyrer, 41 innleggelser i virtuell avdeling
og 15 med aktiv behandling i pasientens eget hjem. Det planlegges videreutvikling av
ambulant funksjon for 2017, med pilot prosjekt i vertskommune.
Statistikk KØH Myratunet 2016
Kommune

K

M

Tot

Helg

Dag

Kv.

N

FL

LV

S

Hj

KT

Ss

Døgn

T

Arendal

182

84

266

77

56

127

6

108

90

67

165

57

38

1571

6

Froland

17

5

22

9

0

13

0

6

8

8

12

9

1

105

5

2

2

2

13

6

1

11

4

3

114

3

15

5

Fyresdal

2

Gjerstad

1

2

3

Grimstad

21

17

38

18

Nissedal

2

1

3

1

Risør

11

6

17

6

Tvedestr.

11

13

24

Vegårshei

4

4

Åmli
SUM

249

1

2

1

1

1

2

4

13

3

5

24

9

20

14

1

1

1

2

2

1

2

9

0

2

4

11

7

8

2

73

4

5

8

11

11

8

5

13

4

7

94

4

8

2

1

5

0

1

7

3

4

1

42

5

1

1

1

1

1

6

6

135

384

119

108

225

2044

5

72

183

10

134

138

97

55

Feviktun

71

359

5

Totalt

455

2403

5

Merknad : Statistikken viser totalt antall liggedøgn og differensierer ikke liggetid utover utskrivningsklar
pasient. Det er viktig å bemerke at gjennomsnitt liggetid på ca 5 døgn samsvarer med liggetiden for geriatriske
pasienter i sykehus. K=Kvinne, M=Mann, Dag= Innlagt på dagtid, Kv.= Innlagt på kveldstid, N= Innlagt på
natten, FL= Innlagt av fastlege, LV= Innlagt fra legevakt, S= Innlagt fra sykehus, Hj= Utskrevet til
hjemmetjenesten, KT= Utskrevet til korttid, Ss= Utskrevet til SSA, Døgn= antall liggedøgn, T=
Gjennomsnittlig liggetid.

Sammenligning 2015 og 2016.
Kommune

Inn 15

Inn 16

Døgn 15

Døgn 16

Snitt 15

Snitt 16

Arendal

273

266

1413

1571

5,2

5,9

Froland

19

22

92

105

4,8

5

Grimstad

65

109

185

114

2,8

3

Gjerstad

2

3

6

11

3

4

Risør

20

17

71

73

3,6

4

Tvedestrand

13

24

39

94

3

4

Vegårshei

2

8

7

42

3,5

5

Åmli

0

1

0

6

0

6

Fyresdal

5

2

6

13

1,2

6,5

Nissedal

3

3

12

15

4

5

SUM

402

455

1831

2403

4,6

5,3

9

Belegg
15

Belegg
16

50 %

60 %

Legevakten i Arendal
Legevakten i Arendal er et interkommunalt legevaktsamarbeid
mellom 10 kommuner; Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad,
Grimstad, Nissedal, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Åmli.
Legevakten har telefonformidling for Valle og Bykle kommuner.
Fra 1.september 2016 ble Legevakten telefonformidler også for
Evje og Hornnes og Bygland.
Legevakten drev overgrepsmottak fra 2007 frem til 1. april 2016. Ansvaret for seksuelle
overgrep ble da overført til spesialisthelsetjenesten, og ett felles overgrepsmottak for begge
Agder-fylkene ble opprettet ved akuttmottaket på sykehuset i Kristiansand.
Legevakten er en egen enhet i Arendal kommune. Arendal kommune er ansvarlig for
organisering og drift av legevakten. I dette ligger budsjett- og arbeidsgiveransvar, samt
ansvar for daglig ledelse.
Legevaktens hovedfokus er å ivareta pasientene på en forsvarlig måte ved akutt sykdom,
skade og forverring av sykdom, som ut fra en faglig vurdering ikke kan vente til neste
ordinære arbeidsdag. Vi tilstreber å møte pasientene med høflighet, respekt og
forståelse. Vår visjon er ”Tilstede med trygghet og kompetanse”.
Antall klager mottatt i 2016 var 14.
Legevakten dekker stadig flere innbyggere, tall fra 3.kvartal 2016 (tall fra SSB) var 95.147 i
ordinær legevakt, og 7.063 på telefonformidling, totalt 102.210 innbyggere.
På bakgrunn av underbemanning i mange år, konklusjonen fra legevaktsutredningen (2014),
samt Akuttforskriften (april 2015) med bl.a. krav til svartid på telefon, fikk Legevakten
tilført midler for å styrke bemanningen. Oppbemanning til tre sykepleiere på natt ble
gjennomført i løpet av høsten 2016. Den resterende styrkingen av kveld og helg har tatt
lengre tid enn ønsket, men blir iverksatt i løpet av 1. kvartal 2017.
Legevakten har fokus på å ha et arbeidsmiljø med høy trivsel, trygghet og høy faglig
kompetanse. Vi har i mange år hatt et lavt sykefravær, noe vi har tolket som et tegn på godt
arbeidsmiljø. Legevakten er en liten arbeidsplass, og fravær gir fort utslag på statistikken.
Langtidsfraværet i 2016 var på 4,9 %, korttids 1,3 %. Personalmøter med undervisning har
vært gjennomført hver måned. Personalseminaret i mai hadde fokusområdene fra
Medarbeiderundersøkelsen som ett av flere tema. Den årlige brannøvelsen og opplæring i
HLR (hjerte-lunge-redning) ble gjennomført i november. Legevakten er
Miljøfyrtårnsertifisert og har fokus på søppelsortering, energi- og ressurssparing.
Nytt Nødnett ble satt i drift for AMK Sørlandet i februar 2016. I september ble Nødnettet
tatt i bruk på legevakt og akuttmottak. Innen oppstart hadde vi reopplæring av alle
sykepleierne.
Interkommunalt samarbeid med Stiftelsen ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)
ATV Arendal gir behandlingstilbud til innbyggere i Arendal, Grimstad, Froland, Vegårshei,
Åmli, Tvedestrand, Risør og Gjerstad kommuner i Aust-Agder. Disse Østre Agder
kommunene finansierer ATV - Arendal, sammen med staten, ved Barne-, Likestillings- og
Inkluderingsdepartementet (BLD).
10

Kontoret har fra oppstarten i 2009 hatt to stillinger. I 2015 fikk kontoret midler til en tredje
stilling, som imidlertid ikke har blitt stabilt besatt før i desember 2016.
En periode høsten 2016 hospiterte en psykologspesialist fra Distriktpsykiatrisk Poliklinikk
Arendal ved kontoret.
Behandlingstilbudet ved ATV – Arendal har primært vært for mannlige utøvere av vold i
nære relasjoner. Klientene mottar behandlingen individuelt og/eller i gruppe. Fra desember
2016 gir kontoret også tilbud om behandling til kvinnelige utøvere, og til enkelte utsatte
partnere og barn. Kontoret har avholdt kurs i foreldreveiledningsprogrammet Circle of
Security (COS) for 11 foreldre i 2016.
ATV – Arendal vektlegger og prioriterer samarbeid. Dette gjøres på flere måter.
Kontoret signaliserer til ulike samarbeidspartnere, at kontoret kan kontaktes for råd og
veiledning i alle saker, som vedrører vold i nære relasjoner. ATV – Arendal er koordinater i
et tverretatlig team, bestående av ATV – Arendal, politi, barnevern, krisesenter,
familiekontor, advokat og NAV. Teamets funksjon er å bistå voldutsatte med informasjon,
og tilrettelegge for nødvendige tiltak.
Kontoret informerer om ATV – Arendals tilbud, og sprer kunnskap om vold i nære
relasjoner.
ATV – Arendal har i 2016 hatt samarbeid med Familiekontoret i Aust-Agder, Østre Agder
Krisesenter og Familiesenteret i Grimstad.
Klientaktivitet i 2016
2016
Nye klienthenvendelser i 2016 - totalt

55

Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn

42

Voldsutøvende kvinner

4

Voldsutøvende ungdom

5

Voldsutsatte barn

2

Voldsutsatte kvinner

2

Voldsutsatte menn
Klienter i behandling ved årets begynnelse

22

Nye klienter i 2016 – begynt i behandling

24

Klientkontakt totalt

46

Klientsaker der det har vært kontakt med
barneverntjenesten

18

Antall klienter på venteliste pr. 31.12.16

7

Samarbeid med Familievernet
ATV – Arendal og Familiekontoret i Aust-Agder har en skriftlig samarbeidskontrakt, og har
utviklet en gjensidig henvisningspraksis. I løpet av 2016 har denne resultert i at
Familiekontoret henviser utøvere av vold i nære relasjoner til ATV – Arendal, og ATV –
Arendal henviser utsatte til Familiekontoret.
Det er gjort avtale om at partnere til ATV – Arendal sine klienter kan få et behandlingstilbud
på Familiekontoret.
ATV – Arendal og Familiekontoret utveksler fagkunnskap og samarbeider i enkeltsaker.
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Utadrettet virksomhet
Antall

Deltakere

Timer

Kurs

2

73

14

Konferanser

1

170

1

Forelesninger

26

347

41

1

3

2

30

593

58

Studiebesøk
Veiledninger
Kurs vi har arrangert selv
Totalt

Medieoppslag:
Intervju: ATV – Arendal ble intervjuet i radio, NRK Sørlandet, i forb.m. vårt program under
Arendalsuken. Det var oppslag i en latvisk avis i forb.m. at ATV-Arendal var å underviste
om vold i nære relasjoner i Latvia.
Klientenes fordeling på kommunene
Henvendelser

I behandling

Arendal

28

29

Grimstad

11

9

Froland

4

2

Vegårshei

2

1

Tvedestrand

4

2

Risør

3

3

Åmli

Gjerstad
Lillesand

3

Birkeland

1

Totalt

56

46

Østre Agder krisesenter
Østre Agder Krisesenter er et samarbeid mellom 8 kommuner, der Arendal er vertskommune
for: Grimstad, Froland, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand og Risør kommune.
Krisesentertilbudet er en lovpålagt tjeneste som tilbyr hjelp til barn, kvinner og menn som er
utsatt for eller vitne til vold og mishandling i nære relasjoner. Tjenestene innebærer
oppgaver som døgnkontinuerlig telefonvakt, botilbud, dagsamtaler, informasjonsarbeid,
faglig og praktisk oppfølging og bistand.
2015:

Kvinner: 46

Barn: 20

Menn: 4

2016:

Kvinner: 43

Barn: 34

Menn: 4

Økningen på antall barn som har fått tilbud ved krisesenteret, skyldes trolig at noen av
kvinnene har hatt med seg opptil 3-4 barn og at det dermed er mer tilfeldig enn en tendens.
Barn på krisesenteret:
Barna på krisesenteret har fått tilbud om samtale, hjelp og støtte fra egne barnefaglige
terapeuter på krisesenteret.
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Aktuelt samarbeid med skole og barnehage har vært opprettet. Det har vært rettet fokus på at
barn/ungdom blir kartlagt raskt ift behov for hjelp og behandling ut ifra opplevelse/situasjon.
Menn
Krisesenterloven sier at botilbudet for kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Østre
Agder krisesenter har en egen leilighet og 1 mannlig ansatt i 60% (Miljøterapeut). Det har
vært fokus på å etterstrebe et likeverdig tilbud for kvinner og menn.
Samarbeidende tjenester:
I tillegg til løpende samarbeid med spesielt Nav og barneverntjenesten, har krisesenteret og
Familievernkontoret gjennomført 2 samarbeidsmøter.
Kompetanse
Ansatte har vært på flere kurs som belyser temaet ”Vold i nære relasjoner”, relatert til barn
og voksne.
Det har vært gjennomført en intern fagdag med fokus på Krisesenterloven og aktuelt lovverk
som berører tjenesten.
Risikovurdering.
Avvergelsesplikten har vært gjennomført, politiet får beskjed når voldsoffer reiser tilbake til
voldsutøver.
Opplysningsplikten til barneverntjenesten i aktuell kommune er gjennomført. Når barn har
vært vitne til eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner, vurderes alltid
opplysningsplikten.
Det er kontinuerlig fokus på gode rutiner for sikkerhet på krisesenteret. Etter en
sikkerhetsvurdering i samarbeid med politi og Eiendom KF i løpet av 2016, har det blitt
skiftet noen aktuelle dørlåser. I tillegg har alle ytterdører blitt forsterket, noe som har
redusert risiko for inntrengning i bygget utenfra.
Barneverntjenesten Øst i Agder
Barneverntjenesten Øst i Agder ble etablert fra 1.1.2016 og flyttet inn i nye lokaler på
Brokelandsheia medio januar. De aller fleste tidligere ansatte i barneverntjenesten valgte å
bli med over i den nye virksomhet med Gjerstad kommune som arbeidsgiver. Tjenesten
organiserte seg med tre hovedteam, undersøkelser/hjelpetiltak for barn 0 – 6 år,
undersøkelser/hjelpetiltak for barn 7 – 18 år og team for barn i fosterhjem/institusjon. Noen
innkjøringsproblemer var det, men tjenesten har gjennom året fått godt grep om driften. I
løpet av året ble tjenesten styrket med 0,8 årsverk merkantile tjenester slik at merkantile
tjenester nå utgjør 1,8 årsverk.
Barneverntjenesten Øst i Agder har gjennom året maktet å oppfylle de fleste lovkravene på
en forbilledlig måte og regnskapet viste ved årets slutt at tjenesten har brukt om lag 4
millioner mindre enn budsjettert.
De fondsavsatte midlene ble brukt til en sammensmeltingsprosess der tjenesten engasjert
psykologene Gunnar Oland Åsen og Arnstein Søyland til å ha tre samlinger for alle ansatte i
desember 2015, februar og juni 2016, til sammen fire dager. Utgiftene til disse samlingene
ble belastet i 2015. Midlene er overført til 2017 og tenkt brukt til et prosjekt som tar sikt på å
kombinere teambuilding med innsikt i fremmedkulturell forståelse i barnevernet.
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Østre Agder Brannvesen
Brannberedskap
Budsjettet for 2016 ga som forventet heller ikke rom for å lette på noen av sparetiltakene
som ble innført i 2013, da budsjettet var stramt grunnet tidligere overforbruk. ØABV måtte
også i 2016 driftes med to vakante stillinger (1 stilling under forskriftskrav i forebyggende
avdeling og 1 stilling i beredskapsavdelingen) for å kunne oppnå balanse i regnskapet, og
med fortsatt redusert aktivitet på flere områder i beredskapsavdelingen. Budsjettprosessene
frem til vedtatt budsjett 2017 opplevdes allikevel god, og harmoniserte budsjetter mot
nødnettskostnader, økte kurskrav og realisering av en av to vakanser var gledelig i 2016.
Enheten totalt sett leverte et regnskap i balanse, men en tilleggsregning for underfinansierte
kostnader mot Nødnett ble sendt deltakerkommunene i samarbeidet. Ansvarene 110 og
feieravdelingen leverte positive resultater, som for 110s vedkommende er overført til fond.
For IUA (Interkommunalt utvalg mot akuttforurnsning) var 2016 et år med fokus på
kompetanseheving og gjennomføring av ulike kurs innen oljevern. Med støtte fra Kystverket
og Norges Brannskole utdannet vi 24 mannskaper på grunnkurs og teiglederkurs. Midler for
2017 vil prioriteres til utstyr og komplementering av de ulike lagerlokasjonene i distriktet.
Det har i 2016 og i fortsettelsen i 2017 vært et stort fokus på HMS og brannstasjoners
infrastruktur fra Arbeidstilsynets side over hele landet. ØABV har sendt inn en mengde
informasjon og redegjort for alle våre rutiner og vårt fokus på god HMS, spesielt knyttet til
ivaretakelsen av skitne og rene soner fra skadested til stasjon. I siste rapport fra
Arbeidstilsynet legges det klare krav til brannstasjoners infrastruktur (ventilasjon, vask,
soneinndeling, dusjmuligheter mm). I ØABV samarbeidet er den enkelte kommune som eier
og er ansvarlig for sin stasjon, og det må forventes krav til endring på flere av våre
lokasjoner fremover.
Agder 110 sentral
Agder 110 skal etter vedtak i Stortinget samlokaliseres med Politiets operasjonssentral i
Kristiansand. Det er heller ikke i 2016 gitt noen flere signaler fra Politiet om hvorvidt
dagens Politihus er egnet for denne samlokaliseringen, eller om det skal bygges nytt når
leieavtalen på Tinghuset går ut 2023. Frem til prosjekt samlokalisering avgjøres, så leverer
Agder 110 svært gode tjenester fra lokasjon Arendal og de ansattes interesser ivaretas nå og
også etter en samlokalisering på en svært god måte. 110 sentralen har evnet å gjennomføre et
totalt teknisk/digitalt skifte i 2016, og tjenestene som tilbys i hele Agder er topp moderne og
innovative.
Beredskapsavdelingen
2016 var et hektisk år preget av kompetanseheving og kurs for å møte gamle og nye
oppgaver på en best mulig måte. Det er fremdeles 1 stilling vakant som et innført sparetiltak
fra 2013, og det blir i 2017 en målsetning om å realisere dette fra 2018. Investeringsmessig
ble det i 2016 bestilt ny mannskapsbil til Froland brannstasjon (lev sommer 2017), og bil til
overbefalsvakten er byttet inn med relativt små ombyggingskostnader. 2016 var også året
hvor Gjensidigestiftelsen og Det store brannløftet kom på banen. Etter mange
søknadsprosesser endte ØABV opp med tilslag på støtte til oppstart av
redningsdykkertjeneste (forventes operativ fra juli 2017) og diverse utstyrspakker for
overflateredning og røykdykking. Dette er med på å gjøre ØABV til et enda bedre og mer
slagkraftig brann og redningsvesen for fremtiden.
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Forebyggende avdeling
Avdelingen har 7 stillingshjemler inkludert leder som er et minimum lovpålagt antall iht
dimensjoneringsforskriften (1 pr 10.000 innb). I 2016 stod fremdeles en stilling vakant som
et generelt sparetiltak i ØABV, men det ble i 2016 besluttet å realisere denne vakansen fom
2017. Forebyggende brannvernarbeid dreier nå fokus fra rutinemessige tilsyn til
risikobaserte tilsyn og annen risikobasert forebyggende aktivitet. ØABV har fortsatt fokus
rettet mot tette verneverdige trehusområder, og brannsikkerhet i hjemmet hos utsatte
grupper. Utsatte grupper for å omkomme i brann er bl.a. eldre over 70 år, personer som sliter
med rus og/eller psykiatri og nyetablerte innvandrerfamilier. Forebyggende avdeling har hatt
svært mange prosjekter gående i 2016 (Trygg Hjemme, Flammbært barnehageprosjekt,
brannsikring av bebyggelse på Merdø og Tyholmen, tilsynsaksjoner mm).
Feieravdelingen
Avdelingens lovpålagte oppgaver for 2016 var ca. 21600 objekter fordelt på 14560 feiinger
og 7040 tilsyn. I tillegg til disse lovpålagte oppgavene, var feieravdelingen også pådriver av
den nasjonale 6. klasse undervisningen i samarbeid med Agder Energi, hvor avdelingen
hadde teoretisk undervisning og praktisk slukking på programmet. Avdelingen samarbeidet
også med forebyggende avdeling med kampanjer som Trygg hjemme, Hyttekampanjen og
Brannvernuka. To feierbiler ble byttet ut i 2016.
Utdanning
Østre Agder skoleforum har hatt 4 møter i 2016. Møtene har blitt brukt til felles oppfølging
av NUBAS (Nettverkslæring for Utvikling av Bevisste og Ansvarlige Skoleeiere).
Videre har en hatt fokus på hvilke føringer Regionplan Agder, med Strategisk notat på
utdanningsfeltet gir for lokalt utviklingsarbeid på feltet. En tok initiativ til utarbeidelse av en
høringsuttalelse til Meld. St. 28 2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av
kunnskapsløftet.
Et gjennomgående tema i samarbeidet er det store behov for videreutdanning av lærere
knyttet til nye formalkrav. Dette er et arbeidsfelt samarbeidet ønsker å prioritere framover.
En ønsker også å sette fokus på hvilke IKT-verktøy som er hensiktsmessige i skolene.
Andre utredninger
Østre Agder påtok seg ansvaret for å få utarbeidet et forprosjekt for nytt krematorium for
regionen. Arkitektene as ble engasjert med bakgrunn i at de hadde bredest erfaring i landet
på planlegging av slike anlegg. Den nedsatt arbeidsgruppen besøkte krematoriet i Grenland
og fikk mange verdifulle innspill til hva en bør sørge for å få med under planleggingen av et
slikt anlegg. Herunder hvilke ønsker ulike livssyn har når kremasjon benyttes.
Styret ga enstemmig tilslutning til forprosjektet og Arendal kommune som vertskommune
innarbeidet prosjektet i sitt handlingsprogram. Saken er sendt til behandling i
medlemskommunene i samarbeidet med et forslag om at hver kommune påtar seg et ansvar
for en del av investeringen og så skal driftsutgiftene fordeles etter bruken av anlegget.
Andre saker i 2016
 Orientering om interkommunalt arkivsamarbeid.
 Status for arbeidet med oppfølging av E18-utbyggingen.
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Orienteringer om Arendalskonferansen og Arendalsuka. Styret ønsker å arbeide for å
ha stand under neste års Arendalsuke.
Status i regionalt arbeidsmarked.
Følgetjeneste for gravide med lang reiseavstand til fødeavdeling.
Orientering om muligheter for lokalisering av datalagringsenheter på Sørlandet.
Støtte og deltakelse i prosjektet ”Forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme” i regi av KS Agder.
Orientering om Regionplan Agder - Strategisk notat Klima.
Orientering om planer for Gullknapp flyplass.
Initiativ overfor et forslag om utflytting av Statens helsetilsyn fra Oslo, der Arendal
lanseres som aktuelt lokaliseringsalternativ.
Orientering om Arendal kommunes modell for klimaledelse.

ØKONOMI

Regnskapet for 2016 viser at Østre Agder har forsvarlig økonomisk drift. Planen var å
redusere fondsbeholdningen i året. Det har skjedd om lag på forventet nivå, men bruken av
fond ble annerledes enn det det opprinnelige budsjett la opp til. Styret vedtok to store
satsninger i løpet av året som ble finansiert av fond. Det omfattet TILT (tidlig identifisering
av livstruende tilstander) som medførte at hjemmetjenesten i kommunene ble tilført utstyr
for 1 mill kr, og en styrking av kapasiteten ved legevakten med bakgrunn i utfordringer
knyttet til kapasitet til å håndtere henvendelser med 1,4 mill.kr. Samlet bidrar dette sammen
med planlagt bruk av KØH-fondet i budsjettet til at fondet reduseres fra 10 mill. kr til 6,8
mill. kr. Samhandlingsreformfondet er redusert fra 3,3 mill.kr. til 2,8 mill.kr. Det er en
mindre reduksjon en budsjettet la opp til. Sekretariatsfondet falt til under en million slik det
var lagt opp til i budsjettet. Statlige midler gjennom BYR og skjønnsmidler gjør at vi har en
forsvarlig finansiering av prosjektet med oppfølging av Strategisk næringsplan fram til
utløpet av prosjektperioden sommeren 2018.
Det henvises til egne styresaker med godkjenning av regnskap og sak om status for bruk og
avsetning til fond i 2016.

Arendal 10.februar 2017
Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder
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Felles anskaffelse trygghetsteknologi
Forslag til organisering
Erlend K. Faanes & Irene H. Aune
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Gjerstad

Grimstad

Risør

Tvedestrand

Vegårshei

Åmli

Organisering fellesprosjektet (21 kommuner)

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER

Organisering Østre Agder 2017 – mulig anbefalinger
Aktører:
RKG
KomUT
USHT
Kommuneregionene

Agderprosjekt
(21 kommuner)
Samordning for å sikre helhetlig spredning
(ikke ferdig reorganisert pr. 27.1.2017)

Strategigruppe for implementering og spredning i Østre Agder
Helse – og omsorgslederforum
Anskaffelse,tildeling/saksbehandling
Kompetanseoppbygging
Montasje og oppkopling
Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger

Ansvarlig for koordinering:
eHelsekoordinator med støtte
fra samhandlingskoordinator

Fagutvalget for eHelse
og VT i Østre Agder –
Referansegruppe

Østre Agder koordineringsgruppe
Koordinatorer fra hver kommune
Erlend Faanes sekretær
Velger sin egen leder

Grunnstruktur/organisering
i hver kommune

Oppgaver:
Operasjonalisering
Implementering
Erfaringsdeling
Rapportering

Prosjektle
der/koordina
tor.
Arendal

Prosjektle
der/koordina
tor.
Grimstad

Prosjektle
der/koordina
tor.
Risør

Prosjektle
der/koordina
tor.
Tvedestrand

Prosjektle
der/koordina
tor.
Froland

Prosjektle
der/koordina
tor.
Gjerstad

Prosjektl
eder/koordin
ator.

Prosjektle
der/koordina
tor.
Åmli

SAMARBEID PÅ

Vegårshei

• Prosjektleder/koordinator–
rapporterer til linjeleder
(Helse – og omsorgsleder)
• prosjektgruppe med
følgende funksjoner
- fagansvarlig hjemmetjenesten/funksjonshemm.
- fagperson institusjonene
- Tjenestetildeling
saksbehandler
- vaktmester evt andre
driftsansvarlig
- IKT – rådgiver
TVERS
I ØSTRE AGDER
- tillitsvalgte
- brukerrepresentasjon

Fagutvalget for eHelse og velferdsteknologi i Østre Agder
Innkalling til ekstraordinært møte 14.2.2017 kl 11 - 12
Skype/Møterom 253 Landgsæ, Arendal kultur og rådhus

Innkalte:
Irene Henriksen Aune
Unni Johansen
Ståle Sjaavaag
Silje Bjerkaas
Jan Øyvind Evensen
Tore G. Andersen
Heidi Danielsen
Per Erik Bjerke
Bjørn Torgeir Larsen
Line Bakkeby
Ellen Kveim
Harry Svendsen
Arne Hansen
Geir Evensen
Tore Sivertsen
Saksnr

Sakstittel

1/2017

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte

2/2017

Felles anskaffelse av trygghets- og
varslingsteknologi/responssenterløsning organisering
Bakgrunn
I HLF møtet 27.01 presenterte koordinator og fagutvalgsleder status for «Responstjeneste
og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Agder», samt tanker rundt
organiseringen av prosjektet i et Agderperspektiv og et Østre Agderperspektiv.
Det kom et ønske fra HLF om å ta denne presentasjonen for rådmannsgruppa og Styret.
Rådmannsgruppa har møte 15.2., så vi må ha behandlet det i fagutvalget før denne
datoen.
Forslag til organisering (Se vedlegg)
Det reviderte forslaget som ble presentert for HLF er vedlagt innkallingen. Det foreslås en
organisering som den vi hadde ved digitalt nattilsyn:

Fagutvalget for eHelse og velferdsteknologi i Østre Agder





Hver kommune må rigge en gruppe med sine interne folk til å håndtere det de skal
ha på plass lokalt.
Lokal prosjektleder/ressursperson sitter i koordineringsgruppen for Østre Agder.
Erlend Faanes fungerer som sekretær/koordinator, men ressurspersonene velger
selv en «prosjektleder» for Østre Agder, (som Silje Bjerkaas var for nattilsynprosjektet)
Det med fordel være de samme lokale ressurspersonene som sitter i fagutvalget,
men her står kommunene fritt.

Med denne forenklede organiseringen må kommunene sette av nok ressurser til å få
gjennomført det de skal implementere lokalt, men det er ikke behov for ekstra ressurser
på regionalt nivå.
Hvis de foreslåtte arbeidsgruppene for samarbeid på tvers i Agder blir realisert, vil mye av
jobben gjøres der, så hver region/kommune bare kan tilpasse og operasjonalisere
resultatene.

Forslag til vedtak:
«Fagutvalget anbefaler rådmannsgruppen å avgi følgende innstilling:
Rådmannsutvalget anbefaler styret å gi sin tilslutning til fremlagt forslag til organisering for
anskaffelse og implementering av ny trygghetsteknologi.»

Evt
3/2017

Lovfestet kommunalt døgntilbud for pasienter innenfor
psykisk helse og rus

Felles KØH – tilbud
Kommunesamarbeidet
Østre Agder
Rapport fra arbeidsgruppen

PROSJEKTRAPPORT
1. Bakgrunn og innledning
Innføring av kommunal plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold for psykisk helse- og
rusfeltet er ett av flere virkemidler for å styrke tilbudet av helsetjenester i
kommunene. Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) mener det er et potensial for
å unngå innleggelser og forebygge kriser og akutt sykdom i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjennom etablering av gode kommunale
tilbud, egnede boliger og tjenester.
HOD mener det er en risiko for at pasienter med sammensatte lidelser innenfor
somatikk, psykisk helse og rus ikke får nytte av et kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgntilbud, fordi de primært vurderes å ha et psykisk helseproblem eller et
rusmiddelproblem og dermed ikke har rett til et slikt tilbud.
Regjeringen varslet derfor i Meld. St. 26 (2014–2015) «Fremtidens
primærhelsetjeneste», at de ville fremme forslag om lovpålagt plikt for kommunene,
og i Revidert nasjonalbudsjett 2016 ble dette gjentatt. Det ble endelig vedtatt i
Stortinget ved behandling av Statsbudsjettet med virkning fra 01.01.2017.
På denne bakgrunn ga Helse – og omsorgslederforum (HLF) i sitt møte 02.09.2016,
ga Fagutvalget for kommuneoverleger i oppdrag å utrede hvordan kommunene i
Østre Agder i fellesskap kan etablere lovpålagt tilbud innenfor øyeblikkelig hjelp
døgnopphold for målgruppen psykisk helse og rusfeltet. 1
I nasjonal veileder for KØH legges det til grunn at det der et meget begrenset
omfang av liggedøgn som kan overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene
innen området psykiatri og rus; innføring av plikt til kommunal øyeblikkelig hjelp
døgntilbud kan derfor ikke ansees som en oppgaveoverføring fra SSHF til kommune
tilsvarende i somatikken.
Tilbudene til nye pasientgrupper bør derfor bygge på de eksisterende døgntilbudene
som er etablert for somatiske pasienter.

2. Organisering av utredningsarbeidet
Kommunesamarbeidet i Østre Agder er prosjekteier for utredningsarbeidet ved at
Fagutvalget for kommuneoverleger har utredningsansvaret.
Fagutvalget rapporterer til Helse – og omsorgslederforum (HLF).
Fagutvalget har etablert en arbeidsgruppe, og den har bestått av:
Avdelingsleder for KØH ved Myratunet i Arendal, Janice Marcussen
Overlege for Legevakt - og KØH, Espen Huldt – Nystrøm,
1
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Rådgiver Lillian Andersen fra enhet for psykisk helse), med Liv H. Skjæveland, avdelingsleder
psykisk helse og rusarbeid voksne (som stedefortreder en del møter)
Avdelingsleder Hege Spieler Nilsen fra enhet for funksjonshemmede i Arendal kommune
Fagutviklingsleder for KØH Cathrine Holm, Feviktun, Grimstad kommune
Prosjektleder for ettervern rus, Elisabeth Fevik, Grimstad og Arendal kommune
Kommuneoverlege Helene Rakeie, Arendal kommune
Fagutvalget har hatt fullmakter til å involvere flere fagpersoner i kommunene ved behov.
Samhandlingskoordinator for Østre Agder, Harry Svendsen har vært sekretær for arbeidsgruppen.

3. Mandat KØH – utredning psykisk helse og rus døgn – tilbud
Fagutvalget for kommuneoverleger drøftet oppdraget i sitt møte i september, og la
fram følgende forslag til mandat som Helse og – omsorgslederforum (HLF) godkjente i
sitt møte 28.10:
«Fagutvalget skal med utgangspunkt i nasjonal veileder for tilbudet:
- Utrede muligheter for å etablere et felles døgntilbud for målgruppen
- Vurdere fordeler og ulemper ved samlokalisering og evt samorganisering med
dagens KØH tilbud innenfor somatikk på Myratunet og Feviktun.
- Vurdere hvordan et tilbud kan bidra til forsterket samhandling med Arendal
interkommunale legevakt og SSHF.
Utvalget skal også vurdere om det vil være realistisk å etablere tilbudet allerede fra
01.01.2017.
På bakgrunn av dette skal fagutvalget foreslå:
- Målgrupper, inklusjons- og eksklusjonskriterier
- Nødvendige ansvarsavklaringer
- Organisering, herunder lokalisering
- Kompetansekrav
- Ressursbehov
Det er en intensjon at utredningen kan danne grunnlaget for innholdet i en
samarbeidsavtale mellom kommunene i Østre Agder og SSHF.
Utredningen har følgende avgrensinger:
Døgntilbud innenfor målgruppen må være en del av et helhetlig tilbud for pasienten.
Utvalget skal likevel i denne utredningen kun vurdere selve etablering av
døgnplasser.

4. Premisser og avgrensning
I tråd med mandatet fremlegges ikke en helhetlig oversikt over nåværende tilbud til
målgruppen som spesialisthelsetjenesten og kommunene tilbyr i dag. Av hensyn til
ressurser i utredningsarbeidet og den kort tidsfristen inneholder denne rapporten i
hovedsak en vurdering hva kommunene kan tilby aktuelle målgrupper inkludert
konkret forslag til etablering og organisering av nytt lovpålagte kommunalt
døgntilbud.
Det forutsettes at spesialisthelsetjenesten opprettholder tilbud for personer med
psykisk helse- og rusmiddelproblematikk som kan legges inn som øyeblikkelig hjelp
både i somatiske avdelinger, i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, akuttpsykiatriske

avdelinger i psykisk helsevern og ved DPS Aust Agder. Personer med alvorlig
problematikk og/eller uavklarte tilstander skal fortsatt vurderes for øyeblikkelig hjelp/
akuttbehandling i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes at DPS – tilbud/
tverrfaglige ambulante akutt- team og annen akuttfunksjon samhandler tett med
kommunene slik at etablering av KØH – tilbud innenfor psykisk helse og rus ikke
medfører økt fragmentering, men bidrar til mer helhetlige pasientforløp.

5. Nåværende døgntilbud innenfor psykisk helse – og rusfeltet i
kommunene i Østre Agder
Arendal kommune har et døgntilbud etablert på Post 4 lokalisert på Myratunet. Det
er et tilbud med langtids – og korttidsplasser for pasienter som har en psykisk
sykdom, evt i kombinasjon med rus, og som krever tett oppfølging og tilrettelegging
i et trygt miljø. Tilbudet har følgende rammer:


Døgnplasser for personer med sammensatte lidelser innenfor
somatikk, psykisk helse og rus
 Målgruppe: Primært psykisk lidelse, med evt rusproblematikk som
sekundærdiagnose.
 Pasientene er ferdig avklart og utredet, men trenger et tilrettelagt
tilbud
 2 korttidplasser og 6 langtidsplasser, inkludert rullerende opphold med
veksling mellom å bo hjemme og vende tilbake til sengetilbudet uten
nytt vedtak.
 Alle pasienter har opphold basert på kommunalt vedtak om tjeneste.
 Tilbud om opphold forutsetter ikke innleggelse fra lege, men
utskrivning alltid i samråd med lege.
 Sykepleiefaglig kompetanse i tjenesten (ikke psykiatrisk
formalkompetanse), supplert med hjelpepleier/fagarbeidere og
assistenter. Tilgang på lege en dag pr. uke og formalisert samarbeid
med alderspsykiatrisk ambulerende team fra spesialisthelsetjenesten
(kvartalsvis møter)
Øvrige kommuner i Østre Agder har ikke tilsvarende døgntilbud, men alle
kommunene har tilrettelagte boliger for målgruppen med evt boveiledertjeneste, og
noen steder hvilende nattevakt.

6. Nåsituasjonen på KØH Myratunet og Feviktun
Myratunet
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen psykisk helse og rus skal etableres
med den allmennmedisinske og øvrige kompetansen som finnes i kommunen. Det
kommunale døgntilbudet har andre faglige, rettslige og beredskapsmessige rammer
enn akutte innleggelser i spesialisthelsetjenesten.
Østre Agder har siden 2013 hatt et felles tilbud innenfor KØH med utgangspunkt i
pasienter med somatiske diagnoser. I hele forsøksperioden fra 2013 og fram til nå
har det erfaringsvis vært over 100 pasienter innlagt på KØH med et mer sammensatt
diagnosemønster, Fra full utbygging i 2014, inkludert oppstart av tilbud om to senger
ved Feviktun 2015, kan det gjennom diagnoselister anslås at det er minst en pasient
pr uke i denne målgruppen, i overkant av 60 pasienter årlig.
Eksempler på sekundærdiagnoser hos innlagte pasienter på KØH:
- Depresjon og angstpasienter med behov for medisinjustering
- Oppstart av medikamentnedtrapping (opiater) – smerteproblematikk
- Kronisk alkoholmisbruk som behandles for fallskader
- Kronisk misbruk av vanedannende medikamenter
I tillegg har vi en stor gruppe eldre som ikke har en kjent demens eller en psykiatrisk
diagnose, men har symptomer som utagerende atferd, hallusinasjoner og
vrangforestillinger. Av nevnte pasientgrupper er middeladrende og eldre pasienter
med langvarig alkoholmisbruk den hyppigste.
Slike pasienter får tilbud for sine somatiske diagnoser. For noen pasienter er det
imidlertid utfordrende å tilrettelegge for adekvat behandling av sekundærdiagnoser
innen psykisk helse og rus.
Feviktun
I perioden desember 2015 - november 2016 har det vært 65 innleggelser ved KØH
Feviktun. 17 av disse hadde sekundærdiagnose knyttet til rus og psykiatri, men få av
dem hadde atferd som skapte utrygghet hos de øvrige pasientene.
Det er usikkert om alle diagnoser er registrert. Av 65 innleggelser har 10 pasienter
ingen diagnose i Gerica. Det tas forbehold om tallene da registreringsarbeidet
sporadisk har manglet kontinuitet.
Pasientgruppen på KØH Feviktun har høy alder; mange pasienter har angst og
depresjon som sekundærdiagnose. I tillegg har de ofte demens og/eller forvirring,
med behov for tett oppfølging.
Av de 17 pasientene som er registrert med diagnose knyttet til rus og psykiatri, var
smertelindring og omsorg etter fall og fraktur primær innleggelsesårsak hos 8

pasienter. 3 pasienter var primært innlagt grunnet obstipasjon, og 3 ble innlagt
grunnet dehydrering. Øvrige pasienter ble innlagt grunnet infeksjoner.

7. Målgrupper, inklusjons – og eksklusjonskriterier
Med utgangspunkt i nasjonal veileder og drøftinger i fagutvalget og arbeidsgruppen
foreslås følgende målgrupper for tilbudet:
Inklusjonskriterier for et nytt tilbud:
Pasienter som kan avklares og diagnostiseres av leger i kommunehelsetjenesten/KØH – lege:
- Personer med somatiske diagnoser og med lettere psykiske helseproblemer
og/eller rusmiddelproblemer, som sekundærdiagnoser.
- Personer med lettere psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer, evt.
med somatiske sekundærdiagnoser.
- Personer som selv opplever at psykososiale forhold utløser en psykisk krise/og eller
funksjonsnedsettelse så som hjemmeforhold, stress, konflikter eller lignende.
-Personer med kjent diagnose og avklart tilstand som får tilbakefall/forverring av sine
kjente lidelse/rusmiddelproblem hvor innleggelse er nødvendig for å roe/avhjelpe en
vanskelig livssituasjon.
Ved tvil om pasienten er aktuell for KØH kan lege i kommunehelsetjenesten/ KØHlege kontakte spesialisthelsetjenesten (Akutt ambulant team) i tråd med gjeldende
samarbeidsavtale.
Eksklusjonskriterier
Pasientgrupper som ikke skal inn i tilbudet (listen er ikke uttømmende):
 Mistanke om psykose eller selvmordsfare
 Uavklarte tilstander og/eller alvorlig problematikk som krever diagnostisk
kompetanse og behandling på spesialisthelsetjenestenivå
 Pasienter som kan være til fare for seg selv eller andre
 Pasienter med atferd som tilsier at de ikke kan tas hånd om i KØH av hensyn
til medpasientene, inkludert barn og ungdom som omsorgspersoner ikke kan
mestre uten hjelp fra psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten)
 Pasienter som er vurdert til å ikke ha nytte av tilbudet
8. Oppholdstid
I utgangspunktet inntil 3 døgns innleggelse.

9. Prosedyrer ved innleggelse
Innleggelsesprosedyren er den samme som ved somatiske innleggelser

10. Vurdere fordeler og ulemper ved å samorganisere/-lokalisere
KØH for somatikk og psyk/rus på Myratunet og Feviktun
Fordeler













Oppdraget er kjent
Infrastruktur er etablert
Nåværende KØH-avdelinger har allerede erfaring med pasientgruppen
Samlokalisering bidrar til lavere driftskostnader
En utvidelse er mindre ressurskrevende enn oppstart av nytt tilbud på flere steder
Alle henvisende leger forholder seg til ett tilbud
Større enheter gir mer robust vaktordning
Større enheter gir mer robuste fagmiljøer
Samlokalisering med post 4 gir mulighet for rasjonell samhandling ( Myratunet )
Løsningen gjør det relativt enkelt å samlokalisere med framtidig nytt legevaktsbygg
Nærhet til sykehuset impliserer økt pasientsikkerhet
Sykehuset forventes å foretrekke sykehusnær plassering av samhandlingsforløp

Ulemper






Geografisk avstand til omegnskommunene kan bidra til redusert bruk av tilbudet
Gir flere reiseetapper for pasienter og pårørende; økt fragmentering av pasientforløp
Incitament til fagutvikling vil kunne svekkes utenfor vertskommunen
Redusert engasjement fra fastleger i omegnskommunene
Kan påvirke muligheten for å behandle pasienten i sitt lokalmiljø

11. Vurdere hvordan samorganisering/-lokalisering av KØH for
somatikk og psyk/rus på Myratunet og Feviktun kan bidra til
forsterket samhandling med Arendal interkommunale legevakt
og SSHF.




Geografisk nærhet bidrar til felles kultur for pasientbehandling
Geografisk nærhet til sykehuset er gunstig for samhandling om konkrete pasientforløp
Utvikling av nye samhandlingsformer, som eks «diagnostisk sløyfe», jfr medisinsk faggruppe
2013; 6.2

12.Forslag til organisering basert på nåværende infrastruktur
Allerede i dag har mange KØH-pasienter sekundærdiagnose innenfor psykiatri og
rus. Disse behandles på Myratunet eller Feviktun, og bør fortsatt behandles der.
Med primærdiagnose innenfor psykiatri og rus vil behovet for et mer skjermet tilbud
øke. Behovet for skjermet fysisk plass kan i dag dekkes i samarbeid mellom
nåværende somatiske KØH –tilbud og Post 4 på Myratunet (jfr. pkt. 5).
I et framtidig felles bygg for legevakt og KØH nær sykehuset, må det legges til rette
for å kunne skjerme tilsvarende.

13.

Personellbehov og kompetansekrav

14.

Samhandling med SSHF

Et utvidet KØH – tilbud som også omfatter pasienter med lettere psykiske
helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer gir kommunene en svært beskjeden
økning av driftsmidler. Det bør avsettes midler til kompetanseutvikling med
målsetting om å sikre at det alltid er en tilgjengelig sykepleier med kompetanse
innenfor psykisk helse og rus. jfr veiledningsmateriale fra HDIR.
Helse – og omsorgstjenesteloven og nasjonal veileder for KØH pålegger at
kommunene og lokalt helseforetak inngår en tjenesteavtale (Delavtale 4). Hensikten
er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god
kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. I noen
tilfeller vil det kunne være uklart om pasienter som er i behov for øyeblikkelig hjelp
er kommunens eller spesialisthelsetjenestens ansvar. Tjenesteavtalen må derfor
beskrive tjenestenes samlede omfang, hva den enkelte part har ansvar for, og når
innlagte pasienter blir oppfattet å være for syke for et kommunalt øyeblikkelig hjelp
tilbud.
Nasjonal veileder forutsetter at oppgave- og ansvarsfordeling mellom
kommunehelsetjenesten og sykehus ikke endres; etablering av et nytt kommunalt
tilbud ikke skal medføre nedbygging av tilbudet i spesialisthelsetjenesten.
I henhold til veileder er det viktig å avklare hvordan helseforetaket (SSHF) skal delta i
planlegging, etablering og utvikling av tilbudet: Avtalen bør beskrive både
helseforetakets og kommunenes komplementære tilbud (utbygd hjemmetjeneste,
ulike samhandlings- og oppfølgingsteam innen psykisk helse og rusfeltet, aktivt
oppsøkende behandlingsteam og forsterket tjeneste i pasientens hjem).
For et framtidig KØH bør det drøftes om det vil være hensiktsmessig med en
formalisert avklaring der helseforetakets Akutt ambulant team bidrar til å avklare
grunnlaget for innleggelse i KØH.
Samarbeidsavtalen bør også inneholde avklaringer om implementering, oppfølging,
avvikshåndtering og korrigering av avtaler og tiltak.

15.

Økonomi og ressursbehov

Etablering av tilbudet bygger på regelverket som Helse – og omsorgsdepartementet
har lagt til grunn for KØH somatikk. Innfasing og finansiering skal skje i løpet av
2017. Inngått samarbeidsavtale (jfr pkt 14) mellom kommunene i Østre Agder og
Sørlandet sykehus utløser en bevilgning på totalt 1.5 mill i en årsramme for alle
kommunene i Østre Agder (se tabell under).
Fra 2018 vil summen inngå i rammetilskuddet til den enkelte kommune.

De økonomiske rammene for å utvide KØH – tilbudet er avgrenset til kr underkant av
1,5 millioner for alle kommunene i Østre Agder. Totalsummen fordeler seg slik
(med forbehold om eksakt beløp):
Kommune

Tildelt sum

Arendal
Grimstad
Risør
Tvedestrand
Froland
Gjerstad
Vegårshei
Åmli

700.000.320.000.130.000.110.000.80.000.45.000.33.000.30.000.-

Fordelingsnøkkel basert
på tildeling KØH 2016
48,34 %

Sum: 1.448.000. Oppstartskostnader
Tiltak 1 – Kompetanseutvikling på Myratunet og Feviktun:
Kostnader til kompetanseutvikling på Myratunet og Feviktun er vanskelig å anslå.
Flere typer tiltak kan være aktuelle:
- systematisk veiledning fra spesialisthelsetjenesten
- kursvirksomhet internt i kommunen
- formalisert etterutdanning
Tiltak 2: Utvidet turnus på post 4 med opprettelse av stillinger på natt:
1.9 årsverk som vil tilsvare ca 1.500.000.-

15. Prosessplan videre
19.01.2017
27.01.2017
Februar

Endelig behandling i fagutvalget for kommuneoverleger
Behandling i Helse – og omsorgslederforum
Framleggelse av forslag til ansatte i KØH og evt legevakten

Mars/april
April/mai

Arbeidsgruppe Østre Agder/SSHF som utformer forslag til samarbeidsavtale
Framleggelse av forslag til organisering av tilbudet og samarbeidsavtale med
SSHF til Rådmannsgruppen og styret i Østre Agder
Politisk behandling i by/kommunestyrer i alle 8 kommunene

Mai/juni
01.09.2017

Oppstart av tilbudet

16.Brukermedvirkning
Brukerorganisasjonene vil bli invitert inn i arbeidet med utforming av
samarbeidsavtale mellom kommunene og SSHF.

Prosjektrapport nr. 1/2017

Evaluering av Østre Agder
Nina Kyllingstad, Roger Normann og Barbara Zyzak

Agderforskning

Tittel

Evaluering av Østre Agder

Forfattere

Nina Kyllingstad, Roger Normann og
Barbara Zyzak

Rapport

Prosjektrapport nr. 1/2017

ISSN-nummer

0808-5544

Trykkeri

Kai Hansen, 4626 Kristiansand

Bestillingsinformasjon
Utgiver

Agderforskning
Gimlemoen 19
N-4630 Kristiansand

Telefon
Telefaks
E-post

48 01 05 20
38 14 22 01
post@agderforskning.no

Hjemmeside

http://www.agderforskning.no

Agderforskning

Forord
Denne rapporten er en evaluering av styrker og svakheter ved nåværende organisasjonsmodell og forankring av interkommunalt samarbeid i Østre Agder.
Rapporten er basert innsamlede data fra alle regionråd i Norge, dokumentstudier, samt kvalitative intervjuer gjennomført med representanter fra styret, referansegruppen og sekretariatet i Østre Agder.
Vi takker Østre Agder for prosjektet og samarbeidet. I tillegg vil vi takke de 7
representantene vi intervjuet og deres verdifulle innspill. Vi håper og tror at
Østre Agder finner funn og analyser nyttige i sitt videre arbeid med å utvikle
regionsamarbeidet til nytte for befolkning og samfunnet i Østre Agder.
Prosjektteamet har bestått av prosjektleder Roger Normann, forsker Nina Kyllingstad og forsker Barbara Zyzak.

Kristiansand februar 2017
Roger Normann, Nina Kyllingstad og Barbara Zyzak
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Sammendrag
Østre Agder har ønsket at følgende tema i særskilt grad ble belyst i dette arbeidet:
1. kaste lys over særtrekk og fellestrekk ved interkommunale løsninger
i Østre Agder, sett i forhold til tilsvarende samarbeidsløsninger ellers
i landsdelen og ellers i landet
2. avdekke styrker og svakheter ved nåværende organisering og forankring av det interkommunale arbeidet i Østre Agder, samt foreslå eventuelle endringer
3. sette søkelys på utviklingstrekk i regionen
4. særlig se på om det interkommunale samarbeidet ivaretar den enkelte
kommunens behov for tjenesteyting og tjenestesamarbeid
5. se på om samarbeidet bidrar til positiv samfunnsutvikling og posisjonering for hele regionen

AD 1) Østre Agder særtrekk og fellestrekk
Østre Agder er ikke offisielt et regionråd. Det er for øvrig svært likt og dermed
sammenlignbart med andre regionråd i landet, og blir videre i dette arbeidet
omtalt i den samlede massen av norske regionråd. Østre Agder er et av de
største regionrådene i Norge, og tilhører øvre kvartil med hensyn til antall
partnerkommuner (8). Gjennomsnittet nasjonalt er 6,2. Også med hensyn til
dimensjonen antall innbyggere i regionen er Østre Agder med ca. 92 000 innbyggere i øvre kvartil. Det nasjonale snittet er ca. 52 000. Med sine 10 år er
Østre Agder i nasjonal sammenheng et ungt regionråd. Det nasjonale snittet
er 22 år. I prosjektet har vi lest vedtekter og formålsparagrafer til alle norske
regionråd. Etter kriterier har vi kategorisert disse i tre grupper; 1) spiss strategi/målformulering, 2) nokså spiss strategi/målformulering og 3) bred strategi/målformulering. Vi fant at Østre Agder, sammen med 70 % av norske
regionråd, har en bred strategi/målformulering.
Det er relativt stor variasjon mellom norske regionråd i forhold til hvordan de
er organisert. Østre Agder har en tonivåmodell (to kammer). Dette er en modell de deler med ca. 76 % av norske regionråd. I det administrative kammeret
deltar kun administrative ledere (rådmenn). Tilsvarende ordning finner vi hos
ca. 42 % av regionrådene i Norge. I forhold til sammensetning av det politiske
kammeret finnes det svært mange varianter nasjonalt. Østre Agder har valgt
den vanligste varianten, en sammensetting der både ordførere og rådmenn møter. Dette er en ordning Østre Agder deler med en fjerdedel av norske regionråd. Østre Agder har vedtekter, dette gjelder for 84 % av norske regionråd.
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Østre Agder har en avtalt møtehyppighet for politisk kammer på 10 møter i
året. Dette er betydelig over nasjonalt snitt som er vedtektsfestet møtehyppighet på 5,5 møter i året. Østre Agder har nå en møtehyppighet for administrativt
kammer på 10 møter i året. Også dette er betydelig over nasjonalt snitt som er
møtehyppighet på ca. 6,1 møter i året.
Den operative lederen av regionsamarbeidet er kalt sekretariatsleder. Dette er
tilsvarende tittel brukt for 26 % av regionrådene i Norge. Den mest brukte
tittelen om denne funksjonen er daglig leder, som brukes av ca. 60 % av regionrådene. Operativ leder har en hel stilling, dette er tilsvarende for ca. 84 %
av norske regionråd. På undersøkelsestidspunktet hadde den operative lederen
av Østre Agder vært ansatt i 9 år som leder. Snittet i Norge er 6 år. 67 % av
de som arbeider som regionrådsledere har ledererfaring fra andre virksomheter. Dette er også tilfellet for Østre Agder. Et karakteristikum ved Østre Agder
er at operativ ledelse har mindre direkte og indirekte kontakt med ordførere,
rådmenn og ansatte i partnerkommunene enn hva som er typisk for andre regionråd i Norge. I Østre Agder oppgir man en månedlig frekvens på slike kontaktpunkter, mens nasjonalt snitt er nært en ukentlig kontaktfrekvens. Tilsvarende mønster gjør seg gjeldende for kontakt mellom operativ ledelse og andre
offentlige organisasjoner, media, næringsliv og frivillige organisasjoner i partnerkommunene. Her er frekvensen i Østre Agder noen ganger i året mens det
nasjonale snittet er noen ganger i måneden. Når det gjelder kontakt mellom
operativ ledelse i Østre Agder og kontakt med statlige myndigheter, nasjonale
media og andre regionråd er Østre Agder omtrent likt det nasjonale snittet.
Når det gjelder administrativ kapasitet (antall ansatte og årsverk) tilhører sekretariatet i Østre Agder øvre kvartil. Østre Agder har valgt at den operative
lederen av regionsamarbeidet arbeider i regionsamarbeidet. Dette den vanligste varianten og er en ordning som deles av 77 % av regionrådene.
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AD 2) Styrker og svakheter ved Østre Agder

INTERNE

Styrker
• Har valgt en oversiktlig
organisasjonsstruktur som også er
den mest typiske for norske
regionråd.
• Gode interne relasjoner, ressurssterk
og stabil ledelse.

EKSTERNE

Muligheter
• Har en administrasjon/organisasjon
med ressurser til å gjøre endringer.
• Utvikle mer definerte utviklingsmål og
strategi. Kommunisere innholdet i og
arbeidet med disse med høyere
frekvens eksternt.
POSITIVE

Svakheter
• Brede mål og strategier (også dette
er typisk for norske regionråd)
• Relativt stor kompleksitet

Trusler
• Mindre ekstern kommunikasjon enn
det som er typisk for norske
regionråd.
• Forankring i befolkning.
NEGATIVE

AD 3) Utviklingstrekk i Østre Agder regionen
Østre Agder regionen med dens 8 kommuner har til sammen over 90,000 innbyggere. Det har de 10 siste årene vært en vekst i både befolkning og arbeidsplasser. Denne veksten har imidlertid vært noe lavere enn for resten av landet.
Analyser fra Telemarksforskning viser et næringsliv uten dominerende bransjer samt at 2000 arbeidsplasser i privat sektor er tapt siden 2009 uten at det
er åpenbare strukturelle forklaringer for dette. Utvikling av nye arbeidsplasser
i privat sektor vil være en av de største utfordringene Østre Agder står overfor
i de kommende årene.
Andelen uføretrygdede mellom kommunene på Agder varierer sterkt. Mange
av de kommunene med høyest andel uføretrygdede på Agder er kommuner
med relativt få innbyggere. I Aust-Agder er den sterkeste konsentrasjonen av
uføretrygdede i den østlige og nordlige delen av fylket. Utfordringer knyttet
til arbeid og levekår henger tett sammen. Positivt er det at vekst i sysselsetting
både kan øke utsatte gruppers tilknytning til arbeidslivet og samtidig redusere
levekårsutfordringer. Det kan derfor være hensiktsmessig å se på mekanismer
som regulerer sammenhengen mellom disse politikkområdene, som for eksempel kompetanse, når man utvikler ny politikk og strategier i Østre Agder.

AD 4 & 5) Bidrag til tjenestesamarbeid og samfunnsutvikling
Beskrivelsene og vurderingene knyttet til punkt 4 og 5 bygger i hovedsak på
informantintervjuer. Informantene var svært positive i sine beskrivelser og
vurdering av Østre Agder samarbeidet. Alle kunne trekke frem flere områder
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og tema der Østre Agder hadde kunnet være katalysator eller har gitt åpenbare
positive bidrag. Eksempler her er: Samhandlingsreformen, eHelse- og velferdsteknologi, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH), legevakt, brannvesen,
dykkerberedskap, psykisk helse, barnevern, renovasjon, næringsutvikling,
krematorium, veilys, fengsel, jobb med stasjon på Brokelandsheia.
Ingen kunne på direkte spørsmål gi eksempel på saker eller områder der Østre
Agder hadde vært til hinder for en utvikling som en partnerkommune har ønsket. Et potensielt hinder som ble trukket frem i intervjuene var at det hadde
utviklet seg en norm om at «alle deltar på alt», mens det i vedtektene er åpent
for at for eksempel kun to partnere samarbeider i tilfeller der dette er mest
naturlig. På overordnet nivå rapporter informantene følgende effekter:
Dimensjon

Frekvens

Mer regionalt samhold

Alle

Mindre regionalt samhold
Nasjonal posisjonering

Ingen
Ca. tre fjerdedeler

Regional posisjonering
Hovedsakelig endring/forbedring i tjenesteutviklingsfunksjoner

Alle
Alle

Hovedsakelig endring/forbedring i samfunnsutviklingsfunksjoner

Ca. to femtedeler

Anbefalinger

I dette prosjektet er følgende hovedutfordringer for Østre Agder identifisert:
1. Forankring i kommunestyrene (i befolkningen)
2. Rollefordeling i Østre Agder
3. Engasjementet blant deltakerne

Følgende aksjoner (& vedtektsendringer) kan vurderes av Østre Agder for å
adressere disse forholdene:
Ad 1) Ekstern markering av rolle/ansvar til den operative ledelsen (sekretariatet)
 Bytte tittel fra sekretariatsleder til daglig leder. Navnebyttet i seg selv
er ikke poenget men som en markering av oppgradering av rollen til
sekretariatsledelsen. Som kan ha positive effekter i forhold til ekstern
kommunikasjon oa.
 Øke kommunikasjonsfrekvens mellom operativ ledelse og kommunestyrene.
 Personlig deltakelse fra sekretariatet på (6-10) kommunestyremøter
per år for å informere om fremdrift, få innspill og svare på spørsmål.
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Ad 2) Øke bredde på representasjon i styret og rådmannsutvalg
Ad 3) Utvikle ny strategi og formålsparagraf for Østre Agder.
 Spissere, for å gi Østre Agder samarbeidet en klar og lettere kommuniserbar ekstern profil (for eksempel gjennom media og i forhold til
nasjonale myndigheter).
 Direkte adressere 1-3 store samfunnsutfordringene som er karakteristiske og felles for Østre Agder kommunene  Utvikle klare målformuleringer.
 Identifisere noen større (konkrete) prosjekter  handlinger som har,
eller vil kunne få bred støtte og bidra til å realisere mål
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1 Innledning
Østre Agder er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene: Arendal,
Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Østre
Agder ble opprettet som en reaksjon på at virksomheten i 8K ble avsluttet
våren 2006. Det ble da behov for et nytt regionalt samarbeid, kalt Østre Agder 2015, med oppstart 1. januar 2007. I 2008 inngikk regionsamarbeidet en
avtale med Agderforskning om en analyse av det interkommunale samarbeidet. Resultatet kom i form av tilrådninger og forslag til vedtekter, blant annet
endring i forankring fra et avtalebasert samarbeid til forankring i kommunelovens § 27, hvor det kreves et styre og vedtekter (Jeppesen & Røed, 2008)
Østre Agder har ønsket at følgende 5 tema i særskilt grad ble belyst i dette
arbeidet T1-T5:






T1: kaste lys over særtrekk og fellestrekk ved interkommunale løsninger i Østre Agder, sett i forhold til tilsvarende samarbeidsløsninger
ellers i landsdelen og ellers i landet
T2: avdekke styrker og svakheter ved nåværende organisering og forankring av det interkommunale arbeidet i Østre Agder, samt foreslå
eventuelle endringer
T3: sette søkelys på utviklingstrekk i regionen
T4: særlig se på om det interkommunale samarbeidet ivaretar den enkelte kommunens behov for tjenesteyting og tjenestesamarbeid
T5: se på om samarbeidet bidrar til positiv samfunnsutvikling og posisjonering for hele regionen

I det videre er innholdet i denne rapporten strukturert på følgende måte. I kapittel 2 redegjøres det kort for hvilke analytiske dimensjoner (teori) som har
vært benyttet for å vurdere styrker og svakheter ved nåværende organisering
av Østre Agder. Her redegjør vi også kort for sentrale begreper og avgrensninger samt metode og datakilder. I kapittel 3 redegjør vi for funn knyttet til
tema 1-5. Merk at tema 4 og 5 behandles samlet. Rapporten avsluttes med en
oppsummerende drøfting i kapittel 4.
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2 Analytisk rammeverk og metodologi
2.1

Analytisk rammeverk

Denne rapporten stiller følgende hovedspørsmål: Hva er styrker og svakheter
ved nåværende organisasjonsmodell og forankring av interkommunalt samarbeid i Østre Agder og hva kan eventuelt endres?
For å svare på dette spørsmålet følger vi oppdragsgivers T1-T5 og stiller følgende tre operative spørsmål:
1.
2.
3.

Hva kjennetegner organisering og forankring av Østre Agder i
forhold til andre regionråd i Norge?
Hva er fordeler og ulemper ved nåværende struktur i Østre Agder?
Hva beskriver forholdet mellom prosesser og samarbeidsområder
i Østre Agder og den enkelte kommunens behov for tjenesteyting
og tjenestesamarbeid?

En måte å tilnærme seg disse spørsmålene på er å spørre hva som kan være
hovedforskjellene mellom samarbeid mellom organisasjoner og samarbeid innenfor en organisasjon. Dette er et spørsmål som er god kjent og mye drøftet
innenfor nettverks- og nettverksstyringsteori. Et tidlig eksempel er for eksempel drøfting gjort av Powell (1990).
Tabell 1: Forskjeller på samarbeid innenfor en og mellom organisasjoner, etter
Powell 1990
Organisasjon (en kommune)

Nettverk (regionråd)

Relasjonens utgangspunkt

Ansettelse (kontrakt)

Komplementaritet

Kommunikasjon

Rutiner, regler

Relasjon

Aktørkjennetegn

Avhengighet (hierarkisk)

Gjensidig avhengighet

I nettverksstyringsforskning (governance forskning), er det ofte pekt på betydningen som utvikling av gjensidig avhengighet har som regulerende mekanisme i nettverk (Sørensen & Torfing, 2008). Utvikling av gjensidig avhengighet blir av mange nettverksforskere løftet frem som den viktigste enkeltfaktoren for å lede nettverk (Fosse & Normann, 2017; Normann, 2007; Normann
& Fosse, 2013; Normann & Isaksen, 2011).
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Gjensidig avhengighet antas å være viktig i situasjoner (partnerskap og nettverk) kjennetegnet ved at deltakerne ikke har hierarkisk instruksjonsmyndighet over hverandre. Gjensidig avhengighet er derfor allment betraktet som en
viktig regulerende mekanisme i samhandlingssituasjoner utenfor hierarkiske
organisasjoner og som heller ikke er i en markedskontekst, for eksempel regulert av økonomisk og juridiske systemer.
Det er flere forhold som kan tenkes å påvirke utvikling av gjensidig avhengighet i ett nettverk. Kanskje er de viktigste enkeltvariablene forankring og internalisering av målformuleringer og praktiseringen av realiseringen av disse
(roller), dette er forsøkt enkelt illustrert ved figuren under.
Figur 1 Hvordan kan idealsituasjonen se ut i fra dimensjonene rolle og målklarhet, basert på (Normann & Isaksen, 2011)

I litteraturen om nettverk og nettverksstyring pekes det ofte på ulike forhold
som bidrar til å lette prosesser med å utvikle mål og roller som er klare og
skaper gjensidig avhengighet i nettverket (Fosse & Normann, 2017; Normann,
2007; Sørensen & Torfing, 2008). I denne litteraturen nevnes ofte grad av
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kompleksitet, sosial kapital (tillit) og nettverksledelse som noen av de viktigste faktorene som regulerer nettverkets kapasitet til å skape gjensidig avhengighet.

2.2
2.2.1

Begrepsavklaringer
Interkommunalt samarbeid (IKS)

Interkommunalt samarbeid (IKS) finner sted mellom to eller flere kommuner
(ikke mellom kommuner og andre private og offentlige organisasjoner) som
forener ressurser for å løse en felles oppgave eller utfordring (Jacobsen
2014). Det finnes ulike typer IKS i Norge. Jacobsen (2014) deler de i to: styringssamarbeid (politisk og/eller rent administrativt samarbeid) og produksjonssamarbeid (foregår på tjenesteytende nivå). Styringssamarbeidet står i
fokus i denne rapporten som eksempel på regionrådene. Dette betyr imidlertid ikke at de er løsrevet fra kommunal tjenesteproduksjon.
2.2.2

Regionråd i Norge

Regionråd er politisk eller administrativt samarbeid mellom kommuner
og/eller formannskap med et varierende antall partnere. Ordfører har, som et
minimum, stemmerett, mens fylkesordfører ofte har rett til observasjon og
tale. Et regionråd er et formelt og operasjonelt samarbeid med egne vedtekter og avtaler for en rekke aktiviteter. Eksempler på dette er innen samfunnsplanlegging, koordinering av regionale initiativ angående felles ressurser og
å overse mellomkommunale tjenester med mål om å optimalisere det regionale potensiale og minimere risiko og kostnader (D.I. Jacobsen, 2015)
Regionråd er ofte frivillig etablert av nabokommuner som muligens deler
fylkesgrense. Som regel er rådene (Østre Agder inkludert) organisert med
hensyn til § 27 av kommuneloven, bortsett fra seks regionråd som operer
med IKS modellen (D.I. Jacobsen, 2014). Hovedformålet til regionrådene er
å arbeide mot en positiv økonomisk og sosial utvikling i regionen, samt utvikle møteplasser for kommunene som igjen kan styrke den regionale identiteten og den personlige kontakten mellom sentrale aktører. Det første samarbeidet kommuner imellom ble etablert av Vesterålen regionråd i Nordland i
1937. For øyeblikket er det 61 fungerende regionråd i Norge (D.I. Jacobsen,
2014; Vinsand & Nilsen, 2007; Zyzak, 2017).
2.2.3

Regionrådenes styringsstruktur

Regionrådene har ikke samme styringsstruktur. Jacobsen (2014) deler styringsstruktur i tre ulike modeller:
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1.
2.
3.

Ettnivåmodell hvor det bare finnes et råd eller et styre, uten noen
underliggende organer.
Tonivåmodell som består av et råd (formelt styre for samarbeidet) og et arbeidsutvalg for "styret". Denne modellen er mest dominerende i regionrådene, og også gjeldende for Østre Agder.
Trenivåmodell kjennetegnes ved at regionråd har (i tillegg til organer nevnt i «tonivåmodellen») det øverste organet, kalt "ting"
eller et "representantskap"

Noen vil hevde at Østre Agder samarbeidet ligner mer på en «ettnivåmodell»
enn en «tonivåmodell» fordi rådmennenes funksjon er å innstille saker, men
de har ikke stemmerett i Østre Agder. Vi ønsker likevel å beholde Østre Agder innenfor «tonivåmodellen». Dette fordi inndelingen skjer på bakgrunn av
surveydata fra 61 norske regionråd hvor alle er kategorisert etter like kriterier.

2.3

Data og metode

Rapporten bygger på dokumentstudier og tidligere innsamlet data. I tillegg ble
det i januar 2017 foretatt intervjuer med relevante aktører fra alle kommunene.
Både ordførere, rådmenn og sekretariatet var representert. I arbeidet med intervjuene og analysen har vedtektene vært tatt i betrakting.
Kvantitative data brukt i denne rapporten stammer fra tre kilder: 1) upublisert
datasett fra nasjonal survey til norske regionråd (Zyzak 201x), 2) data samlet
på bakgrunn av gjennomgang av norske regionråds hjemmesider i januar
2017, og 3) data fra SSB. Kvalitative data stammer fra 7 semistrukturerte intervjuer med respondenter som har vært involvert i Østre Agder arbeidet.
Disse ble valg slik at representanter både fra mindre og større kommuner er
representert, samt at både representanter fra politisk side, administrativ side
og sekretariatet deltok. I tillegg har dybdestudier fra fire norske regionråd blitt
brukt som bakgrunn for vurderinger og tolkninger av Østre Agder.
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3 Analyser av Østre Agder
3.1
3.1.1

Østre Agder særtrekk og fellestrekk (t1)
Strukturelle forhold

Østre Agder er ikke offisielt et regionråd. Det er for øvrig svært likt og dermed
sammenlignbart med andre regionråd i landet, og blir videre i dette arbeidet
omtalt i den samlede massen av norske regionråd. Østre Agder er et av de
største regionrådene i Norge, og tilhører øvre kvartil med hensyn til antall
partnerkommuner (8). Gjennomsnittet nasjonalt er 6,2. Også med hensyn til
dimensjonen antall innbyggere i regionen er Østre Agder med ca. 92 000 innbyggere i øvre kvartil. Det nasjonale snittet er ca. 52 000. Med sine 10 år er
Østre Agder i nasjonal sammenheng et ungt regionsamarbeid. Det nasjonale
snittet er 22 år.
Figur 2: Antall deltakerkommuner
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Figur 3: Antall innbyggere i regionen

Figur 4: Etableringsår

I prosjektet har vi lest vedtekter og formålsparagrafer til alle norske regionråd.
Etter kriterier har vi kategorisert disse i tre grupper; 1) spiss strategi/målformulering, 2) nokså spiss strategi/målformulering og 3) bred strategi/målformulering. Vi fant at Østre Agder, sammen med 70 % av norske regionråd, har
en bred strategi/målformulering.
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Strategiene til norske regionråd er etter forfatternes vurdering relativt brede.
Dette fremkommer i særlig grad hvis man sammenlikner strategier i norske
regionråd med tilsvarende formuleringer i mange modne regionale klyngeprosjekter. I norske klyngeprosjekter arbeides det i en tidlig fase svært mye med
å utvikle mål og strategier som er korte og konsise, som partnere i klyngeprosjektet kan stille seg bak, som de oppfatter som viktig for egen måloppnåelse,
og kanskje viktigst som de ser at de er avhengige av andre for å nå (gjensidig
avhengighet) (Fosse & Normann, 2017).
I dette prosjektet ble formålsparagrafer og vedtekter til 56 regionråd samlet
inn, sammenliknet og strukturert og skjønnsmessig inndelt i en av tre kategorier: 1) spiss strategi/mål formulering, 2) nokså spiss strategi/mål formulering
og 3) bred strategi/mål formulering. Merk at det som vi har kategorisert som
en spiss strategi kun er dette sammenliknet med andre regionråd, og ikke sammenliknet med andre utviklingsnettverk som for eksempel regionale klyngeprosjekter.
Som et eksempel på hva vi i denne sammenheng mener med ‘1) spiss strategi/
målformulering’ velger vi denne fra Øvre Romerike Utvikling, der man tar
utgangspunkt i utvikling av felles forståelser knyttet til blant annet å utnytte
ringvirkninger av hovedflyplassen: «ØRU’s målsetting er å styrke Øvre Romerike som region gjennom å være kommunenes felles redskap for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering.
Å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger
som bl.a. utnytter de positive virkningene av hovedflyplassen. Å gjennomføre
en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens
fortrinn å styrke etablering og utvikling av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles initiativer. Å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et attraktivt og godt område å bo og være i.»
Som eksempel på hva vi i denne sammenheng mener med ‘2) nokså spiss strategi/mål formulering’ velger vi Nordmøre Regionråd, der man konkretiserer
på 3-4 områder, som riktignok er ganske brede: «Nordmøre Regionråd skal
gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Regionrådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk
med samfunnsutvikling i regionen; med vekt på nærings- og kompetanseutvikling, regionale rammevilkår og samferdsel.
Som eksempel på hva vi i denne sammenheng mener med ‘3) bred strategi/
mål formulering’ velger vi ut Hamarregionen som et av mange mulige eksempler. Her pekes det i essens kun på at regionrådet skal bidra til positiv
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samfunnsutvikling: «Regionrådet er et politisk organ som skal bidra til en positiv utvikling av regionen og ivareta innbyggernes interesser på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene. Regionrådet skal også fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.»
Gjennom vår kategorisering fant vi at Østre Agder har, sammen med 70 % av
norske regionråd, hva vi har beskrevet som en bred strategi/målformulering.
Figur 5: Strategi

3.1.2

Organisatoriske forhold

I nesten alle regionrådene er det representanter fra kommunestyret (og av og
til fylkesrepresentanter) som danner rådet. Det er kun i Hadeland regionråd
hvor rådmenn har samme stilling som ordførere i styret. De administrative
representantene som deltar i styrene (rådmenn) har bare talerett, og i noen tilfeller forslagsrett (Jacobsen, 2014, s.109-110). Styret består ofte av en til to
politiske representanter (ordførere og varaordførere eller opposisjonen/opposisjonsleder). I noen av regionrådene, for eksempel på Østlandet er fylkeskommunene formelt representert.
I regionråd som er organisert etter kommuneloven § 27, slik som Østre Agder,
kan styret ansette egen administrasjon. Dette gjelder også regionråd som er
organisert som IKS, og disse har ofte en daglig leder. Til tross for at de fleste
regionråd har mulighet til å opprette administrasjon, finnes det likevel store
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variasjoner. Det finnes også et regionråd hvor styreleder har administrative
oppgaver (Jærrådet).
De ulike formene for administrativ organisering er som følger:
 Sekretariatsfunksjonen rullerer mellom medlemskommuner (ingen
fast ansatte), for eksempel Jærrådet, Nedre Glomma og Midt-Buskerud.
 Sekretariatsfunksjonen er organisert som et interkommunalt selskap
(IKS) (en fast ansatt), for eksempel Helgeland.
 Sekretariatsfunksjon hvor rådet er arbeidsgiver (en fast ansatt, daglig
leder). Dette er den vanligste modellen og finnes i ca. 31 av 53 regionrådene (58,5%). Dette er også funksjonen Østre Agder operere
med.
 Sekretariatsfunksjonen ligger i en av medlemskommuner (en fast ansatt, daglig leder), for eksempel Drammensregionen D5.
 Sekretariatsfunksjon hvor fylkeskommune er arbeidsgiver (en fast ansatt, sekretariatsleder). For eksempel i Hedmark og Oppland.
På bakgrunn av dette kan vi si at det er relativt stor variasjon mellom norske
regionråd i forhold til hvordan de er organisert. Østre Agder har en tonivåmodell (to kammer). Dette er en modell de deler med ca. 76 % av norske regionråd. I det administrative kammeret deltar kun administrative ledere (rådmenn).
Tilsvarende ordning finner vi hos ca. 42 % av regionrådene i Norge. I forhold
til det politiske kammeret finnes det svært mange varianter nasjonalt. Østre
Agder har valgt den vanligste varianten, en sammensetting der både ordførere
og rådmenn møter. Dette er en ordning Østre Agder deler med en fjerdedel av
norske regionråd. Østre Agder har vedtekter, dette gjelder for 84 % av norske
regionråd. Østre Agder har en avtalt møtehyppighet for politisk kammer på 10
møter i året. Dette er betydelig over nasjonalt snitt som er vedtektsfestet møtehyppighet på 5,5 møter i året. Østre Agder har også en møtehyppighet for
administrativt kammer på 10 møter i året. Også dette er betydelig over nasjonalt snitt som er møtehyppighet på ca 6,1 møter i året.
Når det gjelder den organisatoriske strukturen av Østre Agder, så blir endringene gjort i løpet av de siste 10 årene godt forklart gjennom Østre Agders
egen evaluering (2017). I 2014 var det 4,1 årsverk, i 2015 9,8 årsverk, i 2016
11,4 årsverk, og i 2017 er det forventet å ha 6,3 årsverk. Endringene er blant
annet avhengig av hvilke tjenester som er finansiert over hvilke perioder,
f.eks. i 2017 vil kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) gå over i en normal
vertskommuneløsning og stillingen blir derfor ikke budsjettert inn hos Østre
Agder.
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Rollen til sekretariatet og veksten som har fulgt i takt med økt saksmengde
er naturlig for de fleste (mengden for hvert 2. år er vist i tabell under)
Tabell 2: Utvikling av møtefrekvens i Østre Agder (Østre Agder, 2017)
Antall møter
6
9
9
9
10

Ordfører/rådmannsmøter 2008
Styremøter 2010
Styremøter 2012
Styremøter 2014
Styremøter 2016

Antall saker
36
67
77
88
Ca.90

Organisasjonen får positiv tilbakemelding fra flere informanter, men det er
litt ulike oppfatninger rundt hva som bør skje videre. Enkelte er svært opptatt
av å unngå en for sterk administrasjon, mens andre sier at det kanskje er behov for en tyngre administrasjon ettersom den nåværende organisasjonen blir
tynt for alt de har. I tillegg mener noen at det vil være dumt å spinke og
spare for mye på administrasjon når IKS er så viktig, og ordførerne og rådmennene ikke har tid til å gjøre samme jobben. Når det gjelder organiseringen av styret slik det er i dag, med en representant fra hver kommune (2
fra Arendal) og sakene som tas opp, så er dette problematisert i flere av intervjuene. Flere mener styret burde utvides med en person fra hver kommune
(f.eks. varaordfører). I Knutepunkt Sørlandet er også varaordfører representert i styret.
I tillegg til utvidelse av styret, blir involvering av referansegruppen (rådmennene) trukket frem og problematisert. I følge informantene er det flere saker i
regionsamarbeidet som er driftsoppgaver hvor rådmenn normalt har myndighet i sine respektive kommuner. Det kan derfor oppfattes som tungrodd at
disse oppgavene nå blir flyttet fra rådmannsmyndighet til styret av Østre Agder. Hvilket mandat rådmennene skal ha, og deres posisjon i regionsamarbeidet er tema som, ifølge informanter, bør diskuteres og klargjøres. Slik det er
vist tidligere så er det kun 1 regionråd i landet hvor rådmenn er inkludert i
regionrådsstyret, så diskusjonen bør muligens heller dreie seg om hvilke typer
saker regionsamarbeidet bør fokusere på. Ved å gi myndighet tilbake til rådmenn, vil regionsamarbeidet ha mer tid til å konsentrere seg om andre saker.
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Figur 6: Kammer

Figur 7: Administrativ organisering regionråd
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Figur 8: Politisk organisering regionråd

Figur 9: Vedtekter
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Figur 10: Møtehyppighet politisk og administrativt kammer

3.1.3

Økonomi i regionrådene

Det finnes flere ulike modeller av finansiering og fordeling av kostander ved
drift av regionråd:
 Etter folketall (16 av 61 regionråd)
 50 % etter folketallet og 50 % likt (7 av 61 regionråd)
 30 % likt og 70 % etter folketall eller 40 % likt og 60 % etter folketall
(3 av 61 regionrådene)
 Likt fordelt årlig kontingent - alle medlemmer betaler samme sum (7
av 61 regionrådene)
Følgende varianter finner vi kun enkeltstående eksempler på (1 av 61 regionråd):
 Ulik prosentfordeling mellom kommuner
 Grunnkapitalen, 50 % likt og 50 % etter folketall
 Kommunen som leder sekretariatet dekker alle utgifter
 Bestemt årlig kontingent, og resten av kommunen som har sekretariatsfunksjonen
 Finansiert 50 % av Samarbeidsrådet og resten prosentfordelt mellom
kommuner etter folketall
 Finansiert 70 % av Fylkeskommunen og resten av kommunene
 Sekretariatskommunen dekker 5 %, og av resterende 95 % skal 50 %
fordeles likt og 50 % etter folketall
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Østre Agder er per 1.1.2016 finansiert med 15 kroner per innbygger, men finansieringen kommer i tillegg fra en rekke andre kilder og store summer er
gjerne prosjektbaserte. Kilder til finansiering er blant annet statlig tilskudd fra
departement og direktorat, finansiering fra Fylkesmannen, nasjonale FOUmidler og internasjonale midler (Østre Agder, 2017).
3.1.4

Ledelse av regionrådene

Den operative lederen av regionsamarbeidet er kalt sekretariatsleder i Østre
Agder. Dette er tilsvarende tittel brukt for 26 % av regionrådene i Norge. Den
mest brukte tittelen om denne funksjonen er daglig leder som brukes av ca. 60
% av regionrådene. Operativ leder har en hel stilling, dette er tilsvarende for
ca. 84 % av norske regionråd. På undersøkelsestidspunktet hadde den operative lederen av Østre Agder vært ansatt i 9 år som leder. Snittet i Norge er 6
år. 67 % av de som arbeider som regionrådsledere har ledererfaring fra andre
virksomheter. Dette er også tilfellet for Østre Agder. Et karakteristikum ved
Østre Agder er at operativ ledelse har mindre direkte og indirekte kontakt med
ordførere, rådmenn og ansatte i partnerkommunene en hva som er typisk for
andre regionråd i Norge. I Østre Agder oppgir man en månedlig frekvens på
slike kontaktpunkter, mens nasjonalt snitt er nært ukentlig kontaktfrekvens.
Tilsvarende mønster gjør seg gjeldende for kontakt mellom operativ ledelse
og andre offentlige organisasjoner, media, næringsliv og frivillige organisasjoner i partnerkommunene. Her er frekvensen i Østre Agder noen ganger i
året mens det nasjonale snittet er noen ganger i måneden. Når det gjelder kontakt mellom operativ ledelse i Østre Agder og kontakt med statlige myndigheter, nasjonale media og andre regionråd er Østre Agder omtrent likt det nasjonale snittet. Når det gjelder administrativ kapasitet (antall ansatte og årsverk) tilhører sekretariatet i Østre Agder øvre kvartil. Datagrunnlaget som
plasserer Østre Agder i øvre kvartil ble samlet inn gjennom en survey utsendt
til alle norske regionråd. Størrelsen i Østre Agder reflektere riktignok både
faste medarbeidere og personer ansatt i prosjekt. Offisielt har Østre Agder kun
tre fulltidsansatte; en sekretariatsleder, en innen næring og en innen helse.
Østre Agder har valgt at den operative lederen av regionsamarbeidet arbeider
i regionsamarbeidet. Dette den vanligste varianten og er en ordning som deles
av 77 % av regionrådene.
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Figur 11: Stillingstitler brukt på operativ ledelse i regionrådene

Figur 12: Regionrådleders stillingsbrøk
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Figur 13: Antall år ansatt som regionrådsleder

Figur 14: Tidligere ledererfaring for regionrådsleder
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Figur 15: Organisatorisk plassering av regionrådsleder

Figur 16: Årsverk i regionrådene
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Figur 17: Ansatte i regionrådene

3.2

Styrker og svakheter ved Østre Agder (t2)

Styrker og svakheter ved nåværende organisering og forankring blir videre i
avsnittet diskutert ved hjelp av intervjuer med representanter fra regionsamarbeidet.
3.2.1

Styrker

Den gjengse oppfatning av forholdene i Østre Agder samarbeidet, og jobben
som blir gjort, er bra. Samarbeidet har bidratt til mye aktivitet og det er en økt
forståelse av at samarbeid er nødvendig og viktig «vi innser at vi må ha en
samarbeidsløsning fordi vi er for små til å klare og gjøre en god del av de
oppgavene som i dag løses interkommunalt, og vi har nok et overveiende positivt syn på at det gjøres mye bra i Østre Agder».
Det er ifølge informantene mye som fungerer godt, det er praktisk å kunne
samarbeide om gode felles tiltak og det finnes mange felles interesser som
overgår politiske interesser. Samarbeidet bringer «mange positive synergier
og effekter med tjenester som opprettes». En faktor som blir nevnt i intervju
er raushet fra de store kommunene. Det at det finnes en vilje til å plassere
tjenester i andres kommuner, og dermed muliggjøre deltakelse for de mindre
kommunene i ulike samarbeid. Dette finner vi også igjen i intervju med Knutepunkt Sørlandet, hvor en av informantene sier «av og til hadde Kristiansand
også mulighet til å utvikle større prosjekter med andre kommuner. Men Kristiansand er raus, og det er mitt hovedpoeng!». Det at store kommuner trekkes
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frem som rause i både Knutepunkt Sørlandet og Østre Agder kan forhåpentligvis være et godt tegn for videre samarbeid. I andre regionråd, slik som Bergensregionen og Drammensregionen har det oppstått interessekonflikter og en
følelse av at det er en «storebror» i hvert råd. I tillegg fantes det i disse rådene
også mellomstore kommuner som kunne samarbeide utenfor regionsamarbeidet.
Tillitsfenomenet i interorganisatorisk kontekst blir ofte sett på som en suksessfaktor. Tillit er en kritisk faktor fordi det synes å øke forutsigbarhet, tilpasningsevne og strategisk fleksibilitet. Tillit muliggjør en hyppigere kommunikasjon, informasjonsdeling og konflikthåndtering (Seppänen, Blomqvist, &
Sundqvist, 2007). I Østre Agder finnes det tillit. Både ordførere og rådmenn
seg imellom, men også mellom de to gruppene som representerer henholdsvis
styret og referansegruppen. I Knutepunkt Sørlandet er den samme tillitten observert og forklart med «ordførerne har utviklet veldig gode relasjoner, rådmennene også. Det bygges tillit, en gang i året samles alle sammen og bygger
tillit». Det samme kan ikke bli sagt om regionsamarbeidet i Drammen. En av
informantene der beskrev det slik: «Jeg tror det at for at regionsamarbeidet
skal fungere, så må være full tillit hele veien. Alle må være innstilt på at det
som er godt for naboen er godt for meg. Det som er godt for felleskap, det er
godt for meg. (…) Når man begynner å lure litt på det, har kanskje noen lyst
til å flytte noe. Og det kom gjennom i Drammensregionen, og det ødela regionsamarbeidet. Man var rett og slett ikke fornøyd hvordan samarbeidet
fungerte». I Østre Agder snakkes det positivt om tillitt i rådet, men tilliten har
ikke alltid vært like sterk da enkelte sentrale aktører i regionen har vært mer
kritiske til regionsamarbeidet enn andre. En av informantene uttrykte dette i
forbindelse med utfordringer knyttet til innsats (som var enda sterkere før,
men fremdeles til en viss grad gjeldende): «Det er et større problem enn det
kan se ut til å være, fordi det stjeler energi når noen shopper for mye. det
skaper irritasjon og det gjør det tyngre å jobbe».
Østre Agder har jobbet en god del med tillitt og samarbeidskultur i regionen,
og har deltatt i forskningsprosjektet «tillit som drivkraft i regional utvikling».
Prosjektet er ledet av Telemarksforskning og resultatene er oppsummert i
denne rapporten. Det var totalt 10 caseområder med i prosjektet fra ulike deler
av Skandinavia.
3.2.2

Svakheter

For at et regionsamarbeid skal være vellykket, må man ifølge Knutepunkt Sørlandet ha legitimitet «Når en skal drive interkommunalt, så må du ha legitimitet, for egentlig har du ikke lovverket». Til tross for stor grad av tillitt innad i
Østre Agder og godt samarbeider der, så mener enkelte at legitimiteten opp
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mot de respektive kommunestyrer er svekket. Å være representant for en hel
kommune inn i et regionsamarbeid blir problematisert i løpet av et intervju,
hvor personen lurer på om han/hun har dekning for å si og mene noe på vegne
av hele kommunestyret. I tillegg blir det noen ganger oppfattet som problematisk at faggruppene kommer tilbake til styret med saker som omtrent er «ferdigtygget», da dette gjør det vanskelig å si nei til å vedta. I den forbindelse
blir det også nevnt at Østre Agder burde forbli et råd mer enn et styre, og heller
sende ut informasjon fremfor å sende tilbake vedtaksforslag med ordlyden «vi
anbefaler» og heller bruke «vi oversender herved…». Andre påpeker at det
som foregår i regionsamarbeidet av og til kan bevege seg litt for mye bort fra
enkeltkommunene «det som kan skje er at vi tar for lett på de ulikhetene, de
særinteressene som ligger både geografisk og ellers. At vi blir for samkjørte
og like hverandre». Dette sitatet kan skape utfordringer for legitimiteten når
dette blir sagt om hva som skjer når saker tas tilbake til kommunestyrene: «her
står et enstemmig styre i Østre Agder bak, så er det veldig tungtveiende for å
gå inn for det, så det betyr mye i alle kommunene». I Bergensregionen kan en
finne lignende utsagn og problematikk knyttet til tetthet i rådet, og for stor
avstand mellom rådet og kommunestyrene «Beklager utrykket, men det utviklet seg en ‘koseklubb’. Det var en plass til å utveksle felles erfaring, men ikke
felles saker som vi skal jobbe med». Det var flere som ikke fikk noe ut av dette
samarbeidet. I Drammensregionen opplevdes det til tider at folk var for lite
flinke til å jobbe for felles samarbeid. De kunne jobbe godt på tjenestesamarbeid, men det ble brukt mindre tid på å jobbe strategisk og samarbeide om
strategi og strategiske mål for regionen.

3.3

Utviklingstrekk i Østre Agder regionen (t3)

Utviklingstrekk i regionen omfatter både dimensjoner som næringsstruktur,
sosiale forhold og levekår, men også utviklingen av rollen til sekretariatet og
den organisatoriske sammensetningen i Østre Agder.
Østre Agder regionen med dens 8 kommuner har til sammen over 90,000 innbyggere, men utviklingen i regionen går ifølge Telemarksforskning (2016)
tregt både når det gjelder folketall og arbeidsplasser. Det er for eksempel innvandring som først og fremst står bak den befolkningsveksten som har vært.
Tall fra 2014 viser et større antall arbeidsplasser i både offentlig og privat
sektor sammenlignet med 2004. Privat sektor hadde flest arbeidsplasser i
2008, mens offentlig sektor var på sitt høyeste i 2015. Til tross for disse tallene
har Østre Agder hatt 8,6 prosentpoeng lavere vekst enn landet, og den relative
arbeidsplassveksten i Østre Agder har vært negativ siden 2007 (Vareide,
2016). Den negative veksten har satt sine spor på nettoflyttingen med et tap
på 324 innbyggere i 2015 på grunn av svak arbeidsplassvekst i 2013-2015
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(Vareide, 2016). Østre Agder i dag preget av et næringsliv uten noen dominerende bransjer. I følge Telemarksforskning (2016), har mer enn 2000 arbeidsplasser i næringslivet gått tapt siden 2009 uten at det finnes en strukturell forklaring på det. Fremtidige scenarier viser, i forbindelse med strukturell utvikling i ulike næringer, en vekstrate fra 2015-2030 som er lavere enn nesten alle
vekstrater fra 2000-2015. Svake tall i arbeidsplasser og nettoflytting tydeliggjør behovet for at noe må gjøres. Østre Agder har vært en av aktørene som
har forsøkt å bedre situasjonen.
Agderforskning har over mange år og i flere forskningsrapporter bidratt til å
dokumentere ulike sider ved levekårsutfordringene i Agderregionen (Dale,
Karlsen, Røed, Hodne, & Vangstad, 2011; Hauge, Wærdal, Pinheiro, Bakke,
& Zyzak, 2013; Olsen & Jentoft, 2013; Olsen, Jentoft, & Jensen, 2009). Et
generelt bilde fra denne forskningen er at levekårsutfordringene, sammenliknet med mange andre deler av landet, til dels er store i Agderfylkene og at
disse utfordringene har vedvart over tid. Dale et al. (2011) fant at 14 av de 30
kommunene på Agder tilhører den tidelen av norske kommuner med høyest
antall uføretrygdede. Analysene peker på at disse utfordringene henger sammen med at deler av befolkningen på Agder har svakere tilknytning til arbeidsmarkedet. I Agder er yrkesdeltakelsen lavere enn i resten av landet, kvinner
på Agder har svakere tilknytning til arbeidslivet enn andre norske kvinner,
andelen uføre er høyere enn i resten av landet og særskilt er andelen unge
uføre (de under 35 år) urovekkende høy (Hauge et al., 2013; Olsen et al.,
2009).
Andelen uføretrygdede mellom kommunene på Agder varierer sterkt. Mange
av de kommunene med høyest andel uføretrygdede på Agder er kommuner
med relativt få innbyggere. I Aust-Agder fant man den sterkeste konsentrasjonen av uføretrygdede i den østlige og nordlige delen av fylket, dvs. i kommuner som Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Åmli (Dale et al., 2011).
Utfordringer knyttet til arbeid og levekår henger tett sammen. Positivt er det
at vekst i sysselsetting både kan øke utsatte gruppers tilknytning til arbeidsmarkedet og samtidig reduserer levekårsutfordringer. Det kan derfor være
hensiktsmessig å se på mekanismer som regulerer sammenhengen mellom
disse politikkområdene, som for eksempel kompetanse, når man fremover utvikler ny politikk og operative strategier i Østre Agder.

3.4

Bidrag til tjenestesamarbeid og samfunnsutvikling (t4
& t5)

I denne delen av evaluering ser vi blant annet nærmere på hvordan Østre Agder bidrar til å dekke den enkelte kommunes behov. Spørsmålene som ble stilt
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var om regionsamarbeidet hadde bidratt til at kommunene oppnådde resultat
som ellers ikke ville vært mulig på egenhånd, og om det var saker hvor hver
enkelt kommune følte regionsamarbeidet hemmet resultat eller silte ut deres
forslag i en Østre Agder prosess. Ingen av informantene kom med negative
eksempler (i forbindelse med saker), mens samtlige hadde eksempler på den
positive effekten regionsamarbeidet har hatt. «Det har vært en god del felles
saker som vi har fått til og som vi fortsatt jobber med som man ikke hadde fått
til om en ikke hadde hatt det samarbeidet». Den overveldende positive opplevelsen av Østre Agder kan muligens forklares ved at Østre Agder har vokst
frem på bakgrunn av relevante saker som er tatt opp, og ikke som en konstellasjon hvor saker har blitt planlagt i fellesskap. I følge en av informantene
dukket det opp noen reformer nasjonalt som regionsamarbeidet måtte bryne
seg på, samt oppgaver fra regionen. Som nevnt er det flere eksempler hvor
informantene har klare meninger om viktigheten av Østre Agder: «Vi hadde
ikke fått til dette her med samhandlingsreform og kommunal øyeblikkelig hjelp
på en god måte alene, hvert fall ikke samhandlingsreformen fordi der ble det
gjort et stort felles arbeid i Østre Agder».
I tillegg til samhandlingsreformen og KØH nevnes det mange andre eksempler på positive saker det har blitt jobbet med i Østre Agder. Disse er blant
annet: Legevakt, eHelse- og velferdsteknologi, brannvesen, dykkerberedskap,
psykisk helse, barnevern, renovasjon, næringsutvikling, krematorium, veilys,
fengsel, jobb med stasjon på Brokelandsheia. Ytterligere informasjon om interkommunale samarbeid ble publisert av Østre Agder i deres oversikt Samarbeid på tvers i Østre Agder fra 2009.
Angående sammenkobling med Vestfoldbanen og stasjon på Brokelandsheia
uttrykte en informant viktigheten av et samlet Østre Agder: «At Østre Agder
kommunene gikk sammen om å finansiere ny utredning og at alle i samarbeidet støttet opp om Gjerstad kommunes syn i den saken tror jeg hadde stor
betydning, selv om vi ikke vet utfallet enda». En annen informant forteller om
både jernbanesaken og fengsel i Froland på denne måten: Dette er en Gjerstadsak, men samtidig en regionsak, så noe av løsningen er vel kanskje at vi
har klart å få frem at dette tjener både den og den kommunene og regionen,
og det henger vel også sammen med bo-, og arbeidsmarked som vi har blant
annet gått inn for fengsel i Froland og det er åpenbart at det vil bli en interessant arbeidsplass og en interessant kompetanse, ikke bare for Froland og
Arendal, men hele regionen.»
I oppramsingen ble også brannvesen nevnt som en positiv opplevelse av
flere medlemskommuner «vi har også et felles brannvesen som jeg tror alle
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ser virker veldig effektivt og bra sammen». Østre Agder brannvesen er et felles brannvesen mellom Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Brannvesenet ble etablert i 2008 med bakgrunn i denne samarbeidsavtalen. Formålet som nevnes i publikasjonen Samarbeid på tvers i
Østre Agder er «samarbeider om de oppgaver som tilligger hver enkelt deltakerkommune etter brannvernlovens § 11».
Legevakt blir også trukket frem som et viktig initiativ. Dette er et samarbeid
mellom kommunene i Østre Agder samt to Telemarkskommuner (Nissedal
og Fyresdal) hvor det opereres med et felles legevakttilbud knyttet til Sørlandet sykehus HF i Arendal. En av informantene ordla seg slik samarbeidet:
«det med legevakt er et eksempel på noe vi må gjøre sammen og for min
kommunes del også har blitt mye mer lønnsomt å gjøre sammen, fordi det
som kan være alternativet er at du må sitte med en beredskap eller i verste
fall noen på vakt som får betalt for timene som går og leger er jo ikke spesielt billige, slik at hvis hver enkelt skal sitte ved siden av hverandre og ha
noen som sitter og venter så er jo det åpenbart mye dyrere enn å ha en sentral der de får unna pasienter og heller har litt kø. Det med legevakt er veldig typisk at det virker veldig godt i felleskap»
I rapporten til Telemarksforskning vises det til endring i næringsstruktur, hvor
det ikke lenger finnes dominerende næringer i regionen, en svak befolkningsvekst og mangel på arbeidsplasser. For regionsamarbeidet vil det være viktig
å forsøke å komme opp med nye arbeidsplasser, og som vist i tabellen under,
har det i regionsamarbeidet blitt fokusert på tjenesteutvikling fremfor samfunnsutvikling. Tabellen under viser informantenes syn på effekter de siste 10
år. Flere informanter sitter ikke med 10 års erfaring fra regionsamarbeidet,
men alle svarer basert på en subjektiv oppfattelse av effektene i løpet av denne
perioden. Flere spørsmål har to svar, og her var det mulig å svare begge (f.eks.
både nasjonal og regional posisjonering eller både tjenesteutvikling og samfunnsutvikling).
Tabell 3: Informantenes vurdering av effekter av Østre Agder etter 10 år
Dimensjon

Frekvens

Mer regionalt samhold

Alle

Mindre regionalt samhold
Nasjonal posisjonering

Ingen
ca tre fjerdedeler

Regional posisjonering
Hovedsakelig endring/forbedring i tjenesteutviklingsfunksjoner

Alle
Alle

Hovedsakelig endring/forbedring i samfunnsutviklingsfunksjoner

ca to femtedeler
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Tabellen over viser hvordan Østre Agder, ifølge informantene, har bidratt til
å skape mer regionalt samhold. Det samme kan sies om både regional posisjonering og tjenesteutviklingsfokuset. Flere nevnte riktignok en økt posisjonering nasjonalt ettersom enkelte fanesaker har betydd mye for Østre Agder
(f.eks. fengsel og jernbane), men målt i antall saker er det regionale fokuset
fremdeles størst.
3.4.1

Engasjement og posisjonering

En gjennomgang av bakgrunnsmaterialet til denne rapporten viser klare tegn
til ulikt engasjement fra de ulike kommunene. Dette vises både gjennom innmelding og utmelding fra regionsamarbeidet og mangel på deltagervilje i ulike
prosjekt. Noen av kommentarene som kom frem i løpet av intervjuene er at
samarbeidet har vært ulikt satset på. I tillegg har noen har vært mindre deltagende og ikke alle virker til å identifisere seg sterkt med regionen. Disse kommentarene og det manglende engasjementet har ifølge flere informanter forbedret seg en god del i løpet av de siste årene, og da spesielt etter sist valg.
Det er for øvrig viktig å fokusere på dette engasjementet skal det lykkes for
regionsamarbeidet. En av informantene beskrev jobben slik: «Det som også
har vært litt krevende er å få de 8 kommunene til å ha en felles strategisk
tilnærming til Agder-problemstillingen inn mot nasjonale myndigheter. Det å
jobbe tydelig og strategisk med de overordnede tingene. Vi har fått til mye bra
på tjenestesamarbeid, som vi har vært inne på, og vi har lykkes med fengselssaken, men vi kunne nok fremstått mer samlet i en del sammenhenger». Enkelte informanter ønsker også et tettere næringssamarbeid. Det finnes i dag et
felles næringssamarbeid som det jobbes godt med, men enkelte opplever fremdeles denne prosessen som relativt krevende. Det kan virke som dette er et
viktigere satsingsfelt fremover om det skal satses mer på samfunnsutvikling.
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4 Oppsummerende drøfting og anbefalinger
4.1

Oppsummerende drøfting

I denne rapporten har vi belyst hvordan vedtekter og formål for norske regionråd fremstår som brede og i enkelte tilfeller relativt uklare. Dette kan nok i
enkelte tilfeller virke forsterkende på utfordringer knyttet til forankring og legitimitet. Mangel på forankring av aktivitetene i Østre Agder ute i kommunene
blir trukket frem av alle informantene som en utfordring.
En dimensjon knyttet til dette, som har blitt trukket frem av en av informantene er hvordan faggruppene gjerne diskuterer og kommer frem med saker for
styret som virker «ferdigtygget» og derfor vanskelige å si nei til. Mens andre
ser det som en styrke at enighet i saker har tyngde når de sendes tilbake til
kommunestyrene.
Flere informanter var, som nevnt tidligere, tydelige på at kommunikasjonen
tilbake til kommestyrene var mangelfull. Kritikken gikk på alt fra en merknad
om at dette er en praksis som er uheldig, til kommentarer om at dette fører til
et demokratisk underskudd. Det at manglende forankring er en utfordring er
det relativ stor konsensus om, men hvilke problemer dette skaper for demokratiet og enkeltkommunene er ulikt problematisert og diskutert av informantene. Listen under oppsummerer noen forhold knyttet til dette som fremkom i
intervjuene:
 Det er for lite informasjon fra Østre Agder til kommunene underveis
i utarbeidingsprosesser.
 Kommunene burde være mer involvert i prosessene, fremfor å bare få
en rapport tilsendt.
 Østre Agder regionsamarbeidet er for lite kjent i kommunene.
 Det er en utfordring med beslutningsprosessen fordi alle beslutninger
må tilbake til kommunestyrene og av og til tar det veldig mange runder før vi kommer frem til noe.
 Samhandlingen mellom folkevalgte i hver kommune er ikke god nok.
 Vi skulle egentlig ha en samling hvert år med alle folkevalgte slik at
vi ble bedre kjent med hverandre, men nå har det allerede blitt noen
opphold.
 Det er ingen av kommunene som lykkes godt med forankring inn mot
kommunene.
 Det er ikke informasjonen ut fra Østre Agder som er hovedproblemet,
men informasjonen fra ordførere og rådmenn ned til de respektive
kommunestyrene.
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Det er mangel på forankring av Østre Agder, og da oppstår det fort en
«inner circle» blant rådmenn og ordførere i Østre Agder.
Reelle avgjørelser må ligge hos alle folkevalgte, ikke hos Østre Agder
og dets representanter.
Østre Agder bør være et råd, ikke et styre. Det burde brukes til å sende
ut informasjon til kommunestyrene. Arendal har for øyeblikket 2 representanter i styret, noe som i seg selv ikke er problematisk. Det kan
for øvrig bli problematisk om funksjonen til Østre Agder blir mer som
et styre hvor man stemmer over saker, kontra et råd hvor man bare
diskuterer muligheter.

I Østre Agders egenevaluering etterlyses det en tydeligere forankring av nåværende arbeidsmodell i vedtektene til Østre Agder:
«For å følge opp interkommunalt samarbeidet på ulike satsingsfelt har en etablert styringsgrupper for helse, skole og næring. I tillegg kommer faggrupper
med spesialområder. Dette er blitt til uten at en slik organisasjonsmodell er
forankret i vedtektene ut over styret og referansegruppen(rådmennene)»
(Østre Agder, 2017, p. 10).

I en studie av interkommunalt samarbeid i Norge gjennomført av IRIS
(Leknes et al., 2013) finnes det ulike konsekvenser av et IKS, og konsekvensen som treffer utfordringer angående forankring defineres best i rapporten
som fragmenteringsutfordringer. I deres rapport sendte de ut en survey til formannskapsmedlemmer i 72 utvalgte kommuner og til daglige ledere av ulike
interkommunale samarbeid i 6 utvalgte regioner. Det som her menes med fragmenteringsutfordring er manglende oversikt og tilgang på informasjon blant
lokalpolitikere om innhold og omfang i det interkommunale samarbeidet
(Leknes et al., 2013, p. 209). Rapporten deres dekker ulike former av interkommunalt samarbeid, og surveyen viser at den politiske forankringen av interkommunale samarbeidsprosesser beskrives som en utfordring i mange
kommuner og i mange sammenhenger (Leknes et al., 2013). Regionsamarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27 som fastslår at det må etableres et styre.
I forbindelse med dette må en tildeling av avgjørelsesmyndighet foretas. Om
et styre som samarbeider etter § 27 skal tildeles offentlig myndighet, må dette
være spesifisert i særlover (Leknes et al., 2013).
Debatten om § 3 og organisering av regionsamarbeidet er verdt å gjenta, og
da spesielt i forbindelse med forankringsutfordringene. Flere av informantene
var av den formening at styret burde utvides med en representant hver. Argumenter for dette var blant annet at det kunne skape en bedre forankring ettersom flere representanter fra kommunestyrene er involvert.
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Som enkeltkommune har rådmennene blitt tildelt myndighet innenfor ulike
fagfelt og tjenester. Denne myndigheten forsvinner til en viss grad med regionsamarbeidet. Flere av sakene som normalt blir behandlet av rådmenn blir
tatt i Østre Agder styret. Dette blir, av ulike årsaker, problematisert av informantene. For det første mister rådmenn en del av makten og funksjonene de
tidligere har hatt. For det andre er flere av den oppfatning at en del driftssaker
burde vært løst utenfor Østre Agders styre, og dermed frigjort tid for samfunnsutviklingsoppgaver for regionsamarbeidet.
Et av de mer klare punktene fra vedtektene ble riktignok diskutert i løpet av
intervjurunden, og det var i forbindelse med § 2 og avsnittet hvor det står
«Østre Agder kan bidra til etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere
kommuner …». Diskusjonen gikk da på om Østre Agder beveger seg for mye
mot en enstemmighetskultur, som betyr at det ikke fokuseres like mye på oppgaver hvor ikke alle kommunene er involvert. I følge en av informantene har
det vært svært vellykkede resultater i prosjekter med kun 3 kommuner. En slik
enstemmighetskultur kan derfor virke ulogisk og strider til en viss grad mot
vedtektene.

4.2

Anbefalinger

Denne rapporten har vært sentret rundt å belyse følgende hovedspørsmål: Hva
er styrker og svakheter ved nåværende organisasjonsmodell og forankring av
Interkommunalt samarbeid i Østre Agder og hva kan eventuelt endres?
Vi har vist at Østre Agder har en organisering som er relativt typisk for det
som er normen for norske regionråd. Det er imidlertid noen forhold der Østre
Agder skiller seg ut sammenliknet med gjennomsnittet for andre norske regionråd.






Østre Agder har gode interne prosesser og god administrativ kapasitet. 10 år med samarbeid som kontinuerlig og organisk utvides tyder
på gode relasjoner mellom partnerne. Stabilitet og kontinuitet i ledelse
tyder på god forankring hos partnere.
Østre Agder har svakere score i forhold til eksterne relasjoner og kommunikasjon. Kommunikasjon mellom operativ ledelse og eksterne
parter er betydelig lavere enn nasjonale snitt.
Østre Agder har en organisering og struktur som fremstår som klar og
oversiktlig. Man har valgt den mest typiske modellen for norske regionråd.
Strategien fremstår som bred, også dette er typisk for norske regionråd. Østre Agder er involvert i et svært stort antall saksområder både
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innenfor samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon. Østre Agder ser ut
til å ha en administrasjon med ressurser til å gjøre endringer.
Partnerkompleksiteten i Østre Agder er nokså stor. Består både av bykommuner og distriktskommuner.

Østre Agder har som 70 % av norske regionråd et bredt formål og oppgavesett.
En særskilt utfordring for Østre Agder kan være at når dette sees i kombinasjon med svak ekstern kommunikasjon kan dette også være noe av forklaringen på utfordringene som informanter rapporterer i forhold til:
1. Forankring i kommunestyrene (i befolkningen)
2. Rollefordeling i Østre Agder
3. Engasjementet blant deltakerne
Disse punktene er forsøkt oppsummert i figuren under:
Figur 18: Østre Agder SWOT

Avslutningsvis kan vi kanskje si at følgende aksjoner (& vedtektsendringer)
kan vurderes av Østre Agder for å adressere disse forholdene:
Ad 1) Ekstern markering av rolle/ansvar til den operative ledelsen (sekretariatet)
 Bytte tittel fra sekretariatsleder til daglig leder. Navnet i seg selv er
ikke av stor betydning, men en oppgradering av rollen sekretariatsleder i dag besitter er det sentrale.
 Øke kommunikasjonsfrekvens mellom operativ ledelse og kommunestyrene.
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Personlig deltakelse fra sekretariatet på (6-10) kommunestyremøter
per år for å informere om fremdrift, få innspill og svare på spørsmål.

Ad 2) Øke bredde på representasjon i styret og rådmannsutvalg
Ad 3) Utvikle ny strategi og formålsparagraf for Østre Agder.
 Spissere, for å gi Østre Agder samarbeidet en klar og lettere kommuniserbar ekstern profil (for eksempel gjennom media og i forhold til
nasjonale myndigheter)
 Direkte adressere 1-3 store samfunnsutfordringene som er karakteristiske og felles for Østre Agder kommunene  Utvikle klare målformuleringer
 Identifisere noen større (konkrete) prosjekter  handlinger som har
eller vil kunne få bred støtte og bidra til å realisere mål
 Regionreformen kan se ut til å lede til et samlet Agderfylke. Dette kan
danne utgangspunkt for en fornyet innsats knyttet til å se at ulike deler
av Agder i sammenheng, men også at ulike delregioner på Agder til
dels har ulike utfordringer og utviklingsdynamikk. Det ligger et potensiale i å ta utgangspunkt i dette i arbeidet med å utvikle mer spissede strategier, mål og ekstern profil både hos Østre Agder og andre
regionråd på Agder.
Figur 19: Illustrasjon over noen antakelser om sammenhenger mellom problembeskrivelser, tiltak og effekter i evalueringen
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Statistikk til Østre Agder
Helt ledige i Aust-Agder

03. februar 2017

Helt ledige Aust-Agder fordelt på kommune –
januar 2017

Helt ledige Aust-Agder per kommune i
prosent – januar 2017

Helt ledige Aust-Agder januar 2017
fordelt på yrkespraksis

Helt ledige Aust-Agder januar 2017
fordelt på detaljert yrkespraksis –
Bygg og anlegg

Helt ledige Aust-Agder januar 2017
fordelt på detaljert yrkespraksis –
Industriarbeid

Helt ledige Aust-Agder januar 2017
fordelt på detaljert yrkespraksis –
Ingeniør- og IKT - fag

Utvikling siden januar 2014 for helt ledige med
yrkespraksis fra bygg og anlegg, industriarbeid
og ingeniør- og IKT – fag-

