
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

Kommunenes postmottak 

       Arendal 3.april 2017 
 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. 
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører 
Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, 
ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand 
kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune. 

Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han 
møtte Terje Eiken. Opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal hadde forfall 
og for han møtte Geir Fredrik Sissener. Ordfører Kirsten Helen Myren, 
Vegårshei kommune hadde forfall og for henne møtte Jon Geir Smeland. 

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Ole Petter Skjævestad, 
Vegårshei, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og Øystein Bråstad, Froland. 

Trond Aslaksen, Risør, Harald Danielsen, Arendal, Tone Marie Solheim, 
Grimstad og Torill Neset, Gjerstad hadde forfall. 

Ass. fylkesrådmann John G. Berg hadde forfall 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

 

SAKSLISTE: 

 
Sak 20/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 03.03.2017 
 

   



 

 

 

 

Vedtak: 

I overskriften i referatet for 3.mars 2017 skal møtestedet 
endres til Fjellheim, Vegårshei - ellers ble referatet godkjent. 

Sak 21/17 Styrket ambulansetjenestetilbud i Tvedestrand 
 Ved innledningen til drøftingen ble det opplyst at Helse- og 

omsorgslederforum i Østre Agder hadde behandlet saken og 
støttet henvendelse til Sørlandet sykehus HF om etablering av 
et slikt tilbud. Rådmann Jarle Bjørn Hanken i Tvedestrand 
kommune orienterte kort om bakgrunnen for saken. 

Vedtak: 

Østre Agder stiller seg bak Tvedestrand kommunes 
henvendelse til SSHF om etablering av egen ambulansestasjon 
sentrumsnært i Tvedestrand kommune. 

Sak 22/17 Status for Østre Agders arbeid vedrørende utflytting av 

statlige arbeidsplasser 

 
Vedtak: 
Styreleder får fullmakt til å engasjere ekstern bistand i arbeidet 
for å lokalisere statlige arbeidsplasser til regionen.  
 
Østre Agder ønsker særlig fokus på fellesfunksjoner for 
fylkesmannsembetene og mot ny organisering av Husbanken. 
 
Styret ønsker en sak vedrørende høringen om lokalisering av 
regionale NAV-funksjoner til neste møte. 
 
Styret ber om at det utarbeides et forslag til høringsuttalelse til 
lokalisering av regionkontor for NAV i Agder til styremøtet 
28.april. 
 

Sak 23/17 Rådmennenes budsjettseminar  

 Sekretariatsleder redegjorde for spørsmål som var drøftet under 
rådmennenes budsjettseminar. Samlet oppsummering av 
økonomiske konsekvenser vil foreligge etter rådmennenes 
møte 19.april 2017. 

Vedtak: 

   Styret tar saken til orientering. 

Sak 24/17 Evalueringsprosessen av Østre Agder i kommunene  



 

 

 

 

 Styreleder orienterer om opplegg fra Østre Agder sin side til 
disse møtene. Videre hvilke avtaler som foreligger. På 
møtetidspunktet forelå det avtaler for besøk til 
kommunestyrene for Tvedestrand 25.april, Åmli 27.april, 
Arendal 4.mai og Grimstad 19.juni og det ble avtalt møte med 
Froland til 15.juni. Resterende møter avtaler styreleder med 
ordførerne. Ordførere inviteres til å være observatører under 
andre kommunestyrers drøfting av Østre Agder. 

Vedtak: 
 
Ett tre timers program for informasjons- og forankringsprosess 
i by- og kommunestyrene i Østre Agder oversendes 
kommunene som selv bestemmer hvordan de ønsker å legge 
opp sin lokale prosess. 
 
Styret tar sikte på å arrangere en felles samling av de 
folkevalgte i medlemskommunen 17.oktober kl.12-16. 
 
Ut over dette tar styret saken til orientering.  

Sak 25/17 Orientering om fellesmøte hos Samferdselsminister Ketil 

Solvik Olsen med Telemark vedrørende E18 og Nye veier 

 Styreleder Per Kristian Lunden og ordfører Jan Dukene 
orienterte om samling hos samferdselsministeren 22.mars 
2017.  

Det er ønskelig å starte opp formell planleggingsprosess for de 
deler av E18 som ikke har firefelt i fylket. Dette oppdraget er 
gitt Nye veier. 

Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 26/17 KØH psykisk helse og rus – rapport fra Østre Agder 

 Overlege for KØH og legevakt Espen Huldt-Nystrøm  
presenterte utredningen. Helse- og omsorgslederforum har 
tidligere behandlet utredningen og anbefalt forslaget. 

 Vedtak: 

 Styret støtter de framlagte forslag i rapporten om etablering av 
felles KØH –tilbud innenfor psykisk helse og rus. 



 

 

 

 

Vertskommuneavtaler mellom Arendal/Grimstad og øvrige 
kommuner må tilpasses den nye tjenesten. 

Tilbudet må vurderes på nytt når nye lokaler for legevakt – og 
KØH er etablert. 

Styret ønsker at sekretariatet utarbeider et felles saksgrunnlag 
som kan benyttes ved den videre saksbehandlingen i 
kommunene. 

Sak 27/17 Respons på innspill til KVU Grenlandsbanen fra 

Jernbaneverket 

 Vedtak: 

 Styret avventer prosessen videre og vurdere når det er 
hensiktsmessig å spille inn spørsmålet om stasjon på 
Brokelandsheia.  

Sak 28/17 Eventuelt 

Orientering om status for planlegging av studiebesøk i 

Brussel 

Sekretariatet gjennomgikk det foreløpige programmet for 
studiebesøket til Brussel i november. 

Støtte til søknad i regi av KS Agder om støtte for 

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 

kommunene 2017 fra Agder. 

Vedtak:  

Styret for Østre Agder støtter søknaden fra KS Agder om støtte 
til prosjektet for å forebygge radikalisering og voldelig 
ekstremisme. 

Styret er åpent for å få en orientering om status for prosjektet, 
der også regionens SLT-koordinatorer inviteres. 

Felles utfordringer knyttet til levekår i Østre Agder 

Det ble drøftet om regionen burde arbeide mer felles om 
folkehelseutfordringene. Herunder hvilke muligheter regionen 
har for å oppnå midler fra Nasjonalt folkehelseprogram. Samt 
om en satsning vil kunne binde regionen tettere til UiA. 
Rådmennene bør drøfte temaet før det eventuelt reises som en 
sak overfor styret. 



 

 

 

 

 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  
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Stand for Østre Agder under Arendalsuka 2017 
 

Sekretariatet anbefaler at samarbeidet presenterer seg med utgangspunkt i: 

 Samfunnsutviklerrollen 

 Samarbeid om kompetanseheving 

 Leverandør av tjenester på vegne av de samarbeidende kommuner 

Samfunnsutviklerrollen knyttes til ulike felt – felles arealdatabase, tilrettelegging for offentlige 

etableringer som fengsel, oppfølging av infrastrukturtiltak på vei og jernbane og felles 

miljøsatsninger.  

Kompetanseheving knyttes til utprøving av nye løsninger som digitalt nattilsyn, nye kvalitets 

system i omsorgstjenesten(helhetlige pasientforløp) og andre felles opplæringstilbud. 

Samarbeid om tjenesteproduksjon gjennom Østre Agder – veilys, velferdsteknologi, KØH med mer 

Avslutning med fokus på Østre Agder i framtiden 

- Pågående evaluering 

- Endrede styringsmodeller 

- Tilpasning av den interkommunale virksomheten til hva kommunene etterspør   

 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

SAKSFRAMLEGG  
Samarbeid Østre Agder og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 
(USHT). 
 
Bakgrunn 
Grimstad kommune fikk i november 2016 oppdrag fra Helsedirektoratet å være vertskommune for 
videreføring av arbeidet med USHT i Aust-Agder.  
Kriterier, mål og oppgaver ble presisert i tildelingsbrevet. Et av kriteriene er bl.a. at vertskommunen kan 
inngå avtaler om medfinansiering fra kommuner i utviklingssenterets geografiske virkeområde. 
 
Mål  
Utviklingssentrene skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og 
tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale 

satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket. 
 
Primærmålgruppen er ansatte i sykehjem og hjemmetjenestene. Sekundærmålgruppen er 
pasienter/brukere og pårørende av helse- og omsorgstjenester i institusjon eller i hjemmet. 
 
Utviklingssenteret rolle og oppgaver 

• Pådriver for kunnskapsbasert praksis skal være en kjerneoppgave.  
• Bruker- og pårørendemedvirkning skal ha en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet. 
• Kunnskapsspredning og erfaringsutveksling gjennom nettverksarbeid 
• Utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene  

- Utviklingssentrene skal tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og 
være en ressurs 

• Samarbeid og nettverksbygging  
• Tilrettelegge for forskning og utvikling 

 
Satsingsområder 
USHT Aust-Agder har disse satsingsområdene: 

• Demens 
• Lindrende behandling og omsorg  
• Aktiv mestring og omsorg 
• Etikk 
• Velferdsteknologi 
• Gode pasientforløp 

 
 
 
Samarbeid 
Alle kommunene i Aust- Agder er både målgruppe og samarbeidspartnere, og deltar med representasjon 
gjennom deltakelse i referansegruppe og interkommunale fagnettverk.  
Fag – og samarbeidsrådet er representert med ledere fra alle kommuner i Aust-Agder og SSHF. Denne 
gruppen skal sørge for at aktuelle faglige problemstillinger belyses og sikre erfaringsutveksling og 
samhandling på tvers av kommunegrenser og tjenestenivåer. 
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Rådet vil også være en arena for kartlegging av kompetansebehov i kommunene og en arena for 
spredning av modeller og metoder i utviklingsarbeidet. 
 
 
Samarbeid ØA 
På initiativ fra Helse – og omsorgsledernettverket i Østre Agder (HLF) har USHT fått oppdraget med 
gjennomføring og implementering av prosjektet «Gode pasientforløp» i de åtte kommunene til 
31.12.2017.Prosjektleder er ansatt i 100% stilling. 
 
For å sikre kontinuitet i dette kvalitetsarbeidet og tilrettelegge for tettere formalisert samarbeid mellom 
Østre Agder og USHT, foreslås det å opprette sikre en fast 20% stilling i USHT fra 1.1. 2018 som 
øremerkes til oppfølging av kommunene i Østre Agder.  
 
For å sikre en ledelsesmessig og organisatorisk tilknytning mellom Utviklingssenteret og Østre Agder 
foreslås det at Østre Agder blir representert i Fag- og samarbeidsrådet for Utviklingssenteret. I tillegg 
har Arendal kommune en representant i det samme rådet. 
Fag- og samarbeidsrådet er som nevnt et strategisk organ som er representert på ledelsesnivå, og skal 
bidra med faglig kompetanse, gi innspill til forvaltning av tilskuddsmidlene, og oppfølging av resultater 
av fagutvikling og forskning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Det opprettes en 20% stilling til kvalitetsutvikling basert på erfaringer fra prosjektet «Gode 
pasientforløp» fra 1.1.2018. Stillingen øremerkes til oppfølging av kommunene i Østre Agder, 
og finansieres av kommunene i Østre Agder. Det foreslås inndekning i 2018 gjennom KØH – 
fondet. og deretter innarbeides i kommunenes årlige budsjetter til oppfølging av 
Samhandlingsreformen.  
 
Laila Nylund, Åmli kommune utnevnes til å representere Østre Agder i Fag – og 
samarbeidsrådet. 
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ØSTRE AGDER BRANNVESEN - SAMARBEIDSAVTALE 

1. Kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli har inngått 

samarbeidsavtale om felles brannvesen, i samsvar med brannvernlovens § 9, 4. ledd og 

kommunelovens § 28 b. 

 

2. Samarbeidet gjelder de oppgaver som tilligger hver enkelt kommune etter        

brannvernlovens § 11. 

 

3. Fellesbrannvesenet er formelt/forvaltningsmessig etablert og operativt fra 01.01.2008. 

Denne samarbeidsavtale gjelder fra samme tidspunkt og inntil videre. 

 

4. Arendal er vertskommune, og har derved ansvar for fellesbrannvesenets økonomiske drift 

(budsjett, regnskap, revisjon). Videre har vertskommunen arbeidsgiveransvar for alt 

brannvesenets personell. 

 

5. Rådmennene i deltakerkommunene møtes til et statusmøte om fellesbrannvesenet en gang 

pr år, fortrinnsvis på våren og senest innen utgangen av mai.    

 

6. Brannvesenet ledes av en brannsjef, som er delegert vesentlige deler av kommunens 

myndighet etter brannvernlovgivningen, iht særskilt delegasjonsinstruks. 

 

7. Brannvesenets organisasjon, bemanning, beredskap og utrustning, følger av gjeldende 

brannvernlovgivning og av felles brannordning basert på siste oppdaterte ROS analyse for 

hver enkelt kommune/brannsamarbeidet.  

 

8. Ved overgang til felles brannvesen overføres utrykningskjøretøyer og annet relevant utstyr 

på deltakerkommunenes brannstasjoner, vederlagsfritt til fellesbrannvesenet. Verdien av 
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dette takseres av en utenforstående fagkyndig, sammen med en representant for avgivende 

kommune og en representant for vertskommunen. 

 

9. Brannstasjonene og depotene eies av vedkommende kommune og stilles vederlagsfritt til 

disposisjon for fellesbrannvesenet. Fellesbrannvesenet er ansvarlig for renhold og løpende 

drift (strøm, olje, snørydding mv). Vedkommende kommune er ansvarlig for bygningsmessig 

vedlikehold og byggforsikring, og er ansvarlig for nødvendige bygningsmessige utvidelser 

eller fornyelser. 

10. Hver enkelt kommune har ansvar for at vannverket er operativt mht slokkevann. 

Vedkommende kommune sørger for nødvendig merking, ettersyn og vedlikehold av 

brannkummer/hydranter, herunder snørydding. 

 

11. Fordeling av fellesbrannvesenets årlige driftsutgifter baseres på at hver kommune skal betale 

en andel som står i forhold til kostnaden med å ha eget brannvesen på samme nivå. 

Andelene er beregnet til: 

 

 Arendal kommune 56,4 % 

 Froland kommune 5,4 % 

 Tvedestrand kommune 11,0 % 

 Risør kommune 15,2 % 

 Gjerstad kommune 4,2% 

 Vegårshei kommune 4,1 % 

 Åmli kommune 3,7 % 

Dette gjelder ikke driftsutgiftene til feiing og feiertilsyn, som fordeles på kommunene iht 

antall feiepliktige piper pr år. 

Kostnadsfordeling tas opp til ny vurdering og beslutte etter at ny ROS-analyse foreligger. 

Senere evalueres kostnadsfordelingen hvert 5.år, eller ved endring av beredskapsnivået i en 

av kommunene. 

12. Investeringer til utrykningskjøretøy og annet brannutstyr fordeles iht overnevnte 

prosentandeler, uavhengig av hvilken brannstasjon utstyret lokaliseres til.  

 

I forbindelse med investeringskostnaden hvert år settes det opp egen avtale om 10 års 

nedbetalingstid for hvert enkelt investeringsprosjekt. Rentenivået fastsettes etter 
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kommunalbankens 10 års fastrente på investeringstidspunktet.   For andre typer 

investeringer så skal dette avtales særskilt, med utgangspunkt i 20 års nedbetaling. 

Kommunene betaler sine andeler til vertskommunen Arendal i 4 like avdrag – hhv 15. 

februar, 15. mai, 15. august og 15. november.  Merforbruk/underforbruk avregnes og gjøres 

opp inneværende driftsår, med frist 1. februar. 

 

13. Tvist om forståelse av avtalen avgjøres med bindende virkning av voldgift etter 

tvistemålslovens bestemmelser. 

 

14. Avtalen kan sies opp av en av kommunene, med 18 måneders varsel. 

 

15. Ved eventuell uttreden skal vedkommende kommune gi innsatspersonell og feiere 

dimensjonert for denne kommunen, tilbud om tilsvarende stilling. 

 

16. Ved eventuell uttreden skal vedkommende kommune ha tilbake utstyr for en verdi 

tilsvarende det kommunen overførte ved inngangen og i forbindelse med oppgradering, For 

verdifastsettelse i den forbindelse gjelder det samme som under pkt 8. 

 

17. Ordningen med interkommunalt/felles brannvesen, herunder organisasjons- og driftsmodell, 

evalueres etter 2 års drift. 

 

Underskrifter: 

________________________ 

Sted og dato 

 

________________________     ________________________ 

For Froland kommune      For Tvedestrand kommune 

 

________________________     ________________________ 

For Risør kommune      For Gjerstad kommune 

 

________________________     ________________________ 

For Vegårshei kommune     For Åmli kommune 
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________________________ 

For Arendal kommune 

 
__________________________________ 
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