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Bakgrunn
Kommunesamarbeidet i Østre Agder innenfor helse – og omsorgsfeltet ble etablert i forbindelse
i forkant av Samhandlingsreformen som ble iverksatt fra 01.0.12012.
I oppstarten av reformen ble arbeidet ledet av alle rådmennene i kommunesamarbeidet i Østre
Agder gjennom en administrativ prosjektgruppe. Helse – og omsorgslederne deltok som
bisittere. På oppdrag fra rådmennene ble kommunalsjefsforum konstituert i februar 2012 med
følgende mandat:





Forberede saker som skal til behandling i rådmannsgruppen og regionalt samarbeidsutvalg
Følge opp saker som har vært til behandling i samme fora.
På oppdrag fra rådmennene følge opp alle igangsatte samhandlingsprosjekter ved å være
styringsgruppe for disse, og ad – hoc grupper som arbeider innad i Østre Agder på tvers av
kommunene.

Kommunalsjefsforum endret navn til Helse – og omsorgslederforum (HLF) i 2015, og det er
utarbeidet et eget mandat for arbeidet (se vedlegg 1).
HLFs hovedoppgaver er:






Drøfte og behandle saker hvor det er hensiktsmessig med interkommunalt samarbeid
Initierer saksforberedelse til saker som skal besluttes i rådmannsgruppen
Innstille direkte saker som skal til behandling i Rådmannsgruppen
Være styringsgruppe for ulike utviklingsprosjekter.



Øvrige oppgaver som delegeres fra rådmannsgruppen


Se for øvrig utfyllende beskrivelse av mandat vedlegg 2.

1. Mål
1.1

Hovedmål

Hovedmålet med kommunesamarbeidet innenfor helse – og omsorg i Østre Agder er å bidra til
samarbeidsløsninger som kommunene finner formålstjenlig innenfor fagfeltet.
Delmål 1
Kommunesamarbeidet i Østre Agder skal sammen med de andre kommuneregionene på Agder
fremme samhandling med Sørlandet sykehus HF gjennom inngåelse av forpliktende
samarbeidsavtaler i tråd med helse – og omsorgstjenestelovens § 6.1.
Østre Agder kan ta initiativ til å utrede og igangsette tiltak som i større grad videreutvikler
Samhandlingsreformen, og sammen med øvrige kommuneregioner på Agder samordne initiativ
overfor SSHF.
Delmål 2
Østre Agder skal videreutvikle satsing innenfor eHelse, velferds- og trygghetsteknologi og
telemedisin både i Østre Agder og sammen med øvrige kommuneregioner på Agder (jfr
strategisk rammeplan)
Delmål 3
Østre Agder kan ta initiativ til å utrede og igangsette tiltak innenfor forskning, utvikling og
innovasjon basert på Østre Agders plan – og strategidokument på området.
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2. Prioriterte satsingsområder
Helse- og omsorgslederforum (HLF) foreslår følgende satsingsområder i 2017:








2.1

Samhandling med SSHF og Østre Agder (evt. kommuneregioner på Agder)
E – helse og velferdsteknologi
Forskning, utvikling og innovasjon
Kompetanse og kvalitet
Samfunnsmedisinsk arbeid
Folkehelse, levekår og tidlig innsats

Samhandling med SSHF og kommuneregioner på Agder

Mål
Sørge for at begge parter planlegger, dimensjonerer og samordner sine behandlingstilbud for å
møte befolkningens behov for helsetjenester ved å:
sikre helhetlige og trygge pasientforløp
sikre bedre overganger ved utskrivning fra sykehus
fremme et effektivt samarbeid mellom ledere og fagpersoner i SSHF og kommunene i
Østre Agder
etablere KØH – tilbud for pasienter innenfor psykisk helse og rus






Organisering
 Videreutvikle etablerte samarbeidsarenaer som overordnet strategisk samarbeidsutvalg
(OSS), arbeidsutvalget til OSS og samordning mellom kommuneregionene overfor SSHF,
kalt AU KOSS og KOSS og Regionalt samarbeidsutvalg (RS).


Det foreslås at det gjennomføres et årlig møte mellom styret i Østre Agder og styret i
Sørlandet sykehus HF.



Samhandlingskoordinator deltar i halvårlige møter mellom vertskommunen Arendal og
SSHF.

Tiltakspunkter satsingsområde 2.1


Opprette en fast samarbeidsgruppe mellom bestillerenhetene i
kommunene/tjenestekontor og avdelingssykepleiere på sykehuset i Arendal for å sikre god
kvalitet ved overganger (utskrivninger fra og innleggelser på sykehus).



Sørge for god planlegging av tiltaket” betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter
innenfor psykisk helsevern og rusbehandling” som forskriftsfestes i løpet av 2017 med
iverksetting fra 2018.



Inngå egen delavtale innenfor psykisk helse og rus



Revidere delavtale 4 (KØH) med SSHF hvor målsetting er å redusere innleggelser på
sykehus ved å tilby forsvarlig døgntilbud i kommunene



Vurdere sammen med øvrige kommuneregioner et mer effektivt avtalesystem med færre
delavtaler.
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Koordinere innsatsen mellom kommunene i Østre Agder overfor SSHF i forhold til
Strategiplanen og Utviklingsplanen



Rehabilitering – sammen med øvrige kommuner på Agder og SSHF etablere eget
fagutvalg innenfor somatisk rehabilitering




Sikre informasjon til kommunene underveis i prosesser med sykehuset ved å ha dette opp
som fast punkt på møtene i HLF.

Ressurser (er også omtalt i eget hovedpunkt 4).
Koordinering av samarbeid og faglig utvikling ivaretas av samhandlingskoordinator og
øremerket prosjektressurser som er tilgjengelig i forbindelse med opprettelse av prosjekter.

2.2

E – helse og velferdsteknologi

Mål
Østre Agder skal være blant de fremste kommuneregionene på innovativ tjenesteutvikling
gjennom systematisk bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.
Østre Agder skal innenfor dette området søke forpliktende samarbeid med øvrige
kommuneregioner på Agder når det er formålstjenlig
Organisering
HLF har opprettet et fagutvalg for eHelse- og velferdsteknologi. Fagutvalget har representanter
fra alle deltakerkommuner samt IKT Agder og DDØ IKT og deltaker fra Husbanken Region
Agder. Leder av helse – og omsorgslederforum (HLF) og samhandlingskoordinator har møte –
og talerett til utvalget.
Følgende pågående prosjekt er etablert mellom kommuneregionene på Agder:
 Agderprosjektet – (Responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og
varslingsteknologi)
 TELMA/3P (felles telemedisinsk løsning Agder)
 M4ALMO (fremtidens alarmmottak)
Følgende pågående prosjekter er etablert i Østre Agder:
 Agder Living lab
Tiltakspunkter satsingsområde 2.2
 Delta aktivt med representasjon i alle eksisterende prosjekter
 Forankring av Tiltaksplan 2017-2018 i alle kommuner.
 Se prosjektet «Gode pasientforløp» Østre Agder i sterkere tilknytting til e-helse og
velferdsteknologi.
Ressurser 2017
eHelsekoordinator i 100 st, samt flere prosjektstillinger innenfor ehelse og VT – prosjekter.
Viser til Tiltaksdelen i Strategisk rammeplan eHelse – og VT for mer informasjon om prosjektene
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2.3

Forskning, utvikling og innovasjon

Mål
Østre Agder/ Kommunene på Agder skal ta et selvstendig ansvar for å videreutvikle feltet
forskning, utvikling og innovasjon på helse – og omsorgstjenester i kommunene.
Østre Agder skal innenfor området søke forpliktende samarbeid med øvrige kommuneregioner
på Agder når det er formålstjenlig
Delmål
Østre Agder skal etablere en FoU – strategi for kommunesamarbeidet i løpet av 2017
Tiltakspunkter satsingsområde 2.3





Igangsette et prosjekt med tilhørende arbeidsgrupper for å utvikle en felles FoU –
strategi
Ta initiativ til å drøfte en felles infrastruktur/arena på Agder for medvirkning fra alle
Agder- kommunene til tjenesteinnovasjon og forskning basert på erfaring fra
samarbeidet innenfor eHelse – og velferdsteknologi (RKG – strukturen).
Gjennom rammeavtale mellom SSHF, Universitetet i Agder og kommunene videreføre
overordnet samarbeidsorgan (OSO) hvor formålet er å fremme bærekraftig forskning –
og kompetansemiljø på Agder.

Organisering
Etablere egen prosjektgruppe med styringsgruppe innenfor styringslinjen i Østre Agder.

2.4

Kompetanse og kvalitet

Mål
Østre Agder skal være en pådriver for kunnskap i tjenestene, kvalitet i hele pasientforløpet og
tilrettelegging for forskning i helse – og omsorgtjenesten
Tiltakspunkter satsingsområde 2.4


Videreutvikle Utviklingssenteret rolle i arbeidet med kompetanseutvikling,
kvalitetsarbeid og spredningsrolle innenfor feltet eHelse og trygghet- og
velferdsteknologi



Omgjøre prosjektet ”Gode pasientforløp” til et fast læringsnettverk i Østre Agder

Organisering og ressurser
Utviklingssenteret har en sentral rolle både gjennom videreutvikling av kvalitetsarbeidet” Gode
pasientforløp”
Opprettholde representasjon fra Østre Agder i samhandlingsutvalget ”Fagutvalg for
kompetansedeling” som også innebefatter gjensidig hospitering mellom kommunene og
helseforetaket.
Det avsettes ressurser til en bistilling i USHT knyttet til læringsnettverket «Gode Pasientforløp”.
Prosjektlederstilling Anne Lyngroth til 30.08.

2.5 Samfunnsmedisinsk samarbeid
Mål


Fremme samfunnsmedisinsk samarbeid mellom kommuner i Østre Agder




Belyse samfunnsmedisinske spørsmål og bidra med samfunnsmedisinsk kunnskap
Følge med funksjon knyttet til nasjonale meldinger, lover og forskrifter etter anmodning
fra HLF.
Bidra til implementering av en plan -og strategi innenfor forskning, utvikling og
innovasjon.
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Tiltakspunkter satsingsområde 2.5
 samarbeid om helsemessig beredskap, smittevern og miljørettet helsevern
 gi råd og innspill til kommunene om nye tiltak, lov og forskriftsendringer og nasjonale
faglige NOU med høy relevans for kommunehelsetjenesten
 rådgivning knyttet til utvikling av avtalene med SSHF
 faglig støtte til utvikling av KØH og Legevakt etter anmodning fra Legevaktens
administrative organ, LAO.
 gjennomføre dialogmøte med faggruppe for folkehelse og levekår
Organisering og ressurser
Fagutvalget for kommuneoverlegene består av kommuneoverlegene fra kommunene i Østre
Agder, legevakts – og KØH overlege og medisinskfaglig rådgiver. Fylkeslegen har
observatørstatus. Samhandlingskoordinator er sekretær for fagutvalget.
Leder av fagutvalget rapporterer til HLF i møtene i juni - og november for å oppdatere
linjelederne i arbeidet.
Samhandlingskoordinator er sekretær for fagutvalget.

2.6

Folkehelse og levekår

Mål
Faggruppe folkehelse og levekår i Østre Agder skal:





styrke samarbeidet mellom kommunene innen folkehelse og bidra til kommunenes oversikt
over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
identifisere felles satsingsområder med utgangpunkt i folkehelsestatus i hver kommune
jobbe for tett samarbeid med fagutvalg samfunnsmedisin, slik at gruppene utfyller
hverandre
fremme samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og andre aktører for analyse av
helsetilstand og påvirkningsfaktorer og felles satsingsområder/tiltak

Tiltakspunkter satsingsområde 2.6
 Utarbeide folkehelsestatus i kommunene på Østre Agder våren 2017
 Identifisere ev. felles satsingsområder – tiltak fra høsten 2017
Organisering og ressurser
Fagutvalg (folkehelse- og levekårsnettverk) for satsingsområdet videreføres.
Fylkeskommunen og Fylkesmannen inviteres med som observatører.
Helsestasjonene og skolehelsetjenesten i kommunene er mulige arenaer for samarbeid.
Området tilføres ikke ressurser utover allerede tildelte budsjettrammer.
Folkehelse: Eksisterende ressurser (folkehelsekoordinatorene i de åtte kommunene), evt punktvis
bistand fra kommuneoverlegene samt andre ressurspersoner
Mulige prosjekter må finansieres over samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet, Helse sør – øst
eller andre tilskuddsordninger.

3. Organisering
Mandat Helse- og omsorgslederforum
Arbeidet er organisert i tråd med vedtektene i kommunesamarbeidet til Østre Agder. Helse- og
omsorgslederforum er styringsgruppe for alle prosjekter som er opprettet i Østre Agder gjennom
vedtak i rådmannsgruppen eller i styret.

Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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Helse- og omsorgslederforum avgir også innstillinger til rådmannsgruppen eller styret.
Mandat for Helse- og omsorgslederforum følger i vedlegg 2.
Fagutvalg
Et fagutvalg er alltid nedsatt av kommunalsjefsforum med definert mandat hvor medlemmene er
utnevnt av helse – og omsorgsleder i respektiv kommune. Oppgavene skal være av varig
karakter eller med lang tidshorisont.
Kommunalsjefsforum har opprettet tre fagutvalg:
 Fagutvalg for E – helse og velferdsteknologi


Fagutvalg for kommuneoverlegene



Fagutvalg for folkehelse og levekår opprettet i 2016, videreføres.

Mandat for fagutvalg E – helse og velferdsteknologi
Mandat for fagutvalg for kommuneoverlegene
Mandat for fagutvalg for folkehelse og levekår

(vedlegg 3).
(vedlegg 4).
(vedlegg 5).

Faggrupper
En faggruppe er alltid nedsatt av kommunalsjefsforum med definert mandat hvor medlemmene
er utnevnt av helse – og omsorgsleder i respektiv kommune. Oppgavene er av mer
tidsbegrenset karakter.
Helse- og omsorgslederforum har foreløpig ikke opprettet noen faggrupper.
Prosjektgrupper
Helse- og omsorgslederforum har fullmakter til å etablere og avvikle prosjektgrupper etter behov
basert på vedtak i rådmannsgruppen og styret for Østre Agder.
Det er etablert en rekke prosjektgrupper som er nevnt innenfor de prioriterte satsingsområdene.

4. Ressursbruk
4.1 Økonomi
Virksomhetsplanens satsingsområder gjennomføres innenfor godkjent budsjett vedtatt i styret
for Østre Agder. Det utarbeides årlige budsjetter for hvert enkelt prosjekt som godkjennes av
styret i Østre Agder.
4.2 Personalressurser
Virksomhetsplanens satsingsområder gjennomføres innenfor bemanningsplan som er
innarbeidet i budsjett vedtatt i styret i Østre Agder.
Sekretariatet
Leder av HLF, frikjøp 20 %
Samhandlingskoordinator, 100 % stilling, fast.
Koordinator E – helse og velferdsteknologi: 100 % stilling, fast
Bistilling, USHT, 20%,fra 01.09.2017 – tentativt forsøksperiode ut 2018
Prosjekter
Gode Pasientforløp
Bistilling til USHT, 100 % stilling, til 30.08.2017

5.Vedlegg
Følgende vedlegg følger virksomhetsplanen:
1.
2.
3.
4.

Organisasjonskart og styringslinje
Mandat Helse – og omsorgslederforum
Mandat fagutvalg e – helse og velferdsteknologi
Mandat fagutvalg kommuneoverlegene

Vedlegg 1: Organisasjonskart og styringslinje
Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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Styret i Østre Agder

Rådmannsutvalget i
Østre Agder

Helse- og omsorgslederforum i
Østre Agder

Fagutvalg for e – helse
og velferdsteknologi

Fagutvalg for
kommuneoverleger

Fagutvalg folkehelse og
levekår

Prosjektgrupper

Vedlegg 2
Mandat for Helse- og omsorgslederforum i Østre Agder
Vedtatt av styret i kommunesamarbeidet i Østre Agder 24.april 2015
Bakgrunn
Rådmennene i Østre Agder tok i 2012 initiativ til å opprette en formalisert arena, Kommunalsjefsforum (KF),
hvor lederne av helse – og omsorgstjenestene i de åtte kommunene er medlemmer. Bakgrunnen var
innføring av samhandlingsreformen som ble iverksatt fra 01.01.2012.
Målsetting og oppgaver
I styremøte 24.04.2015 vedtok styret i kommunesamarbeidet for Østre Agder en endring på forumets navn
fra kommunalsjefsforum (KF) til helse – og omsorgslederforum (HLF).
Målsettingen med HLF er å fremme utvikling av gode helse- og omsorgstjenester på områder det ansees
som hensiktsmessig med interkommunalt samarbeid.
HLF skal:


være rådgivende og innstille i saker innenfor helse- og omsorgsfeltet til rådmannsgruppen



være rådgivende i andre spørsmål etter anmodning fra rådmannsutvalget



etter vedtak i styret eller rådmannsutvalget være styringsgruppe for prosjekter innenfor helse- og
omsorgsfeltet i Østre Agder



foreslå og følge opp tiltak som bidrar til kompetanse – og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet i
hver kommune



være rådgivende faggruppe der en av kommunene har vertskommuneansvar



fremme samhandling mellom kommunene innad i Østre Agder, og mellom kommunesamarbeidet
i Østre Agder og helseforetaket (jfr. helse – og omsorgstjenestelovens § 6.1.)



representere Østre Agder i Regionalt samarbeidsutvalg (samhandlingsorgan jfr. inngått lovpålagt
samarbeidsavtale med Sørlandet sykehus)



Foreslå konkretisering av oppgave – og ansvarsdeling mellom kommunene i Østre Agder og
Sørlandet sykehus HF, og bidra til å etablere gode rutiner som sikrer godt samarbeid og god
koordinering

Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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iverksette, følge opp og evaluere prosjekter som fremmer samhandling mellom kommunene på
Agder og Sørlandet sykehus HF etter vedtak i styret eller rådmannsutvalget



iverksette, følge opp og evaluere samhandlingsprosjekter mellom Østre Agder og SSHF som
bidrar til at reformens målsettinger innfris etter vedtak i styret eller rådmannsutvalget

Organisering og aktivitet
Helse- og omsorgslederforum (HLF) er et underutvalg som består av lederne av helse - og
omsorgstjenesten i de åtte deltakerkommunene i Østre Agder. Leder og nestleder velges for to år av
gangen. Samhandlingskoordinator er sekretær. Sekretariatsleder for Østre Agder har møte, tale – og
forslagsrett. Representanter fra ansattes organisasjoner samt representanter fra Fylkesmannen har
observatørstatus med møte – og talerett.
Det avtales inntil 10 møter pr. år hvor oppgavene som styringsgruppe for felles prosjekter og møter i
regionalt samarbeidsutvalg inngår.
HLF kan fremme forslag til representasjon på vegne av Østre Agder overfor rådmannsforum.
Det skal utarbeides en plan for prioriterte virksomhetsområder og årsrapport som legges fram for
rådmannsutvalget og styret.

Vedlegg 3: Mandat fagutvalg e – helse og velferdsteknologi
Vedtatt av styret i kommunesamarbeidet i Østre Agder 9. januar 2015

Målsetting
Fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter
mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgsektoren med sikte på å bidra til
nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren.

Organisering
Østre Agder fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi skal være en undergruppe for kommunalsjefforum i
helsesektoren.
Fagutvalget består av en fagmedarbeider fra hver deltakende kommune, samt en representant for IKT
Agder, en representant for DDØ og en representant fra brukerorganisasjonene. Prosjektgruppen for
Digitalt nattilsyn har møte og talerett i fagutvalget. Ved behov kan statlige myndigheter/virksomheter gis
observatørstatus i fagutvalget.
Fagutvalget skal velge en leder og en nestleder.
Sekretæransvaret for fagutvalget skal ligge til felles E-helse og velferdsteknologikoordinator. Fagutvalgets
leder og sekretæren skal i sammen forberede møtene i utvalget.
Møtereferat skal oversendes postmottakene i den enkelte kommune.

Mandat
Fagutvalget skal:





Være rådgiver for styrende organ og kommunene i Østre Agder i forhold til å ta i bruk e - Helse
og velferdsteknologiske løsninger.
Utpeke deltakere fra Østre Agder til fast opprettede strategiske arenaer og ad – hoc grupper
innenfor arbeidsfeltet, og være kontaktpunkt mot nasjonale fagmiljøer - Helsedirektoratet og KS
Bidra til fagutvikling og kompetansebygging innen e-Helse og velferdsteknologi i kommunene i
Østre Agder.
Bidra til at ivaretakelse av informasjonssikkerhet, personvern og etikk blir tilstrekkelig vektlagt ved
innføring av velferdsteknologiske løsninger i medlemskommunene.

Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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Være bindeledd mellom forskningsmiljøer og kommunene, med særlig vekt på å fremme dialog
og samarbeid med Universitetet i Agder og Utviklingssenteret i Aust – Agder.
Initiere prosjekter som kan fremme hensiktsmessig og økt bruk av telemedisin og
velferdsteknologi i den enkelte kommune i Østre Agder. Herunder prioritere prosjekter hvor to
eller flere kommuner samarbeider, og ha ansvar for samordning og koordinering av prosjekter og
aktiviteter
Være oppdatert på kommunale og nasjonale strategier og satsingsområder
Bidra til å sikre midler til prosjekter og satsinger i regionen
Utarbeide en hensiktsmessig informasjonsstrategi

Finansiering
Alle tiltak som Fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi ønsker å iverksette og som innebærer bruk av
kommunal arbeidskraft eller som forutsetter kommunale bidrag ut over medlemskontingenten, forutsetter
vedtak i den enkelte deltakende kommuner på grunnlag av innstilling fra Styret i Østre Agder.

Aktivitet
Aktiviteten i fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi styres av medlemmene, men minimumsaktivitet skal
være 2 møter i halvåret. Det utarbeides Årsrapport.

Vedlegg 4: Mandat fagutvalg kommuneoverlegene
Vedtatt i Helse – og omsorgslederforum i Østre Agder 27.03.2015
Bakgrunn
Kommunalsjefforum vedtok 27. februar 2015, sak 06/15, følgende innstilling:
Fagutvalg for kommuneoverlegene etableres. Endelig mandat ble vedtatt i møte i Kommunalsjefsforum
27.mars.

Målsetting og oppgaver
Målsettingen er:



å fremme samfunnsmedisinsk faglig samarbeid mellom kommuner i Østre Agder
å belyse samfunnsmedisinske spørsmål og bidra med samfunnsmedisinsk kunnskap i saker som
behandles av Kommunalsjefsforum.

Fagutvalget skal:











Innstille i saker som angår helsemessig beredskap, smittevern og miljørettet helsevern og bistå
ved behov i gjennomføring av samarbeidsprosjekt på disse områder
Gi faglig støtte til videreutvikling av legevakttjenesten og kommunal øyeblikkelig hjelp
døgnopphold
Gi råd om videreutvikling av samhandling og samarbeid mellom ulike kommunale deltjenester og
med spesialisthelsetjenesten, med særlig oppmerksomhet på fastlegetjenesten
Gi råd om samhandling og samarbeid mellom kommuner og helseforetaket, herunder lovpålagte
avtaler, helseforetakets utviklingsplan, strategiplaner, handlingsplaner og andre planer
Følge med i og være pådriver for å fremme hensiktsmessig samordning av kommunenes
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet og herunder vurdere og avgi uttalelser i høringer om
forskriftsutkast, lovutkast, NOU og andre dokument
Bidra til styrket interkommunalt samarbeid innen folkehelse, herunder samarbeid om å skaffe
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og å identifisere hovedutfordringer for
folkehelsen i Kommunesamarbeidet i Østre Agder
Bistå i kommunenes medvirkning til og tilrettelegging for forskning for den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, jfr. kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 8-3 Forskning.
Utføre oppgaver på oppdrag fra Kommunalsjefsforum.
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Virksomhetsplan Samhandling helse og omsorg Østre Agder 2017

Organisering og aktivitet
Fagutvalget for kommuneoverlegene er rådgivende for Kommunalsjefsforum og består av
kommuneoverlegene i Østre Agder kommunene. Lederen velges for 2 år av gangen og kan gjenvelges.
Samhandlingskoordinator er sekretær. Fylkeslegen eller den hun utpeker, har møte- og talerett. Det avtales
inntil 6 møter i året.
Det utarbeides virksomhetsplan og kortfattet årsrapport som fremlegges Kommunalsjefsforum.

Vedlegg 5: Mandat fagutvalg folkehelse og levekår
Utarbeides innen 1. kvartal 2017.
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Kapitel 1 Bakgrunn
1.1 Bakgrunn
Forskning, utvikling og innovasjon er nødvendig for å ruste kommunene til å møte
fremtidens utfordringer. Dagens forskningsinnsats er i liten grad rette mot
kommunenes samfunnsutfordringer. Helse – og omsorg er utpekt som et
satsingsområde for nyskaping og kunnskapsutvikling.
For å sette søkelys på kommunenes arbeid med FoU og innovasjon, tok Østre Agder
et initiativ gjennom det såkalte OSO – utvalget 1 til et seminar i januar 2016 med
tittelen:
” Hvordan kan Agder bidra til forskning og innovasjon i fremtidens Helse-Norge”.
For å følge opp OSO – seminaret arrangerte kommunesamarbeidet i Østre Agder den
18. mai 2016 et arbeidsseminar under tittelen:” Hvordan utvikle forskningsbasert
innovasjon i kommunene for å sikre bærekraftige helsetjenester i helse – og
omsorgstjenester? Rådmennene på seminaret 18. mai var enige om å fremme overfor
styret i løpet av høsten 2016 en felles FoU – og innovasjonsstrategi for
kommunesamarbeidet. Samhandlingskoordinator fikk i oppdrag å utarbeide innspill
og et beslutningsgrunnlag som følger herved. Ottar Christiansen, tidligere
medisinskfaglig rådgiver i Østre Agder, har bistått i arbeidet.
Hensikten med et plan – og strategidokument på FoU – området er å:






bidra til bedre forståelse av framtidens utfordringsbilde
styrke den kunnskapsbaserte utviklingen av tjenestene, og kunnskapsgrunnlag
for å ta i bruk ny teknologi på en brukervennlig og bærekraftig måte
tilrettelegge for forskning i, med og for kommunene, og tydeliggjøre
kommunenes rolle
styrke samarbeidet om FoU og innovasjon med UiA, lokalt helseforetak, andre
forskningsmiljø og øvrige kommuner på Agder
sikre at FoU – og innovasjonsarbeidet er forankret i kommunenes ledelse

Dette innspillet til plan – og strategidokumentet er avgrenset til å gi en oversikt over
aktører og samarbeidspartnere, planer og strategier og mulige tiltak.

OSO – utvalget er et partssammensatt samhandlingsorgan for Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus og alle
kommunene på Agder.
1
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En mer konkret plan for et felles FoU – arbeid i Østre Agder bør utarbeides på
bakgrunn av plan – og strategidokumentet.
Planen inneholder flere begreper som er kjent fra før for noen, men som ikke alle
umiddelbart kan definere. For å bidra til felles forståelse har vi i vedlegget et eget
kapittel om definisjoner og begreper.

Kapitel 2 Sammendrag
2.1 Sammendrag
Skrives tilslutt

Kapitel 3 Strategiske aktører og samarbeidspartnere
3.1

Nasjonalt nivå

3.1.1 Norges Forskningsråd
Norges forskningsråd er styresmaktenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske
spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon.
Forskningsrådet skaper møteplasser for, og dialog mellom forskere, brukere av
forsking og aktører som finansierer forskning. Forskningsrådet finansierer alt fra
prosjekter og nettverkstiltak til sentre og infrastruktur. Forskningsrådet har en egen
divisjon for samfunn og helse, som bl.a. skal fremme forskning og innovasjon for å
møte samfunnsordninger knyttet til bl.a helse, velferd, utdanning og samfunnsorganisering. Norges Forskningsråd er representert på Agder med egen
administrasjon, kontorsted Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen.
Forskningsrådet ordninger omtales mer under punkt. 4.1.5 og 4.1.6.
3.1.2 KS
KS er kommunesektorens organisasjon. KS er både arbeidsgiverorganisasjon,
interesseorganisasjon og utviklingspartner, og har en egen avdeling for forskning,
innovasjon og digitalisering.
KS omtales mer under punkt.3.2.3. og 4.1.7.

3.2

Regionalt nivå

3.2.1 Regionalplan Agder
Hovedmålet i Regionplan Agder 2020 er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er
attraktiv for bosetting og næringsutvikling. Planen ble vedtatt av begge fylkestingene
i 2010. Det er etablert en politisk og administrativ samordningsstruktur med eget
sekretariat. Sørlandsrådet, som består av fylkesordførerne/opposisjonslederne i AustAgder og Vest-Agder, samt ordfører i Kristiansand og Arendal kommuner, og en
ordfører fra hver av de fem regionrådene i Agder-fylkene, er det politiske
5

samordningsorganet for oppfølging av Regionplan Agder .
Rådmannsgruppen er det administrative samordningsorganet.
Som en del av Regional plan Agder forvaltes Regionalt forskningsfond (RFF)
RFF skal bla styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp
under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.
RFFs ordninger omtales på egne nettsider under «Regionalplan Agder».

3.2.2 Universitetet i Agder, Fakultetet for helse – og idrettsvitenskap
Fakultetet består av de tre instituttene Instituttet for folkehelse, idrett og ernæring,
Instituttet for helse – og sykepleievitenskap og Instituttet psykososial helse samt de
to sentrene Senter for ehelse - og omsorgsteknologi og Senter for omsorgsforskning
Sør. Senter for omsorgsforskning Sør har som uttalt visjon å bidra til samhandling og
forskning for å styrke og utvikle den kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenesten i
kommunene. Senter for omsorgsforskning omtales mer under punkt. 4.1.8.
Senter for e-helse og omsorgsteknologi driver praksisnær og brukerorientert
forskning. Senteret har tatt flere initiativ til etablering av forskningsprosjekter
sammen med kommunesektoren.

3.2.3 KS Agder
3.2.3.1 Kompetansemeglerfunksjonen
Gjennom samarbeid med Regionalt forskningsfond på Agder har KS Agder opprettet
en stilling som kompetansemegler for kommunal sektor. Hovedformålet med
stillingen er å bidra til å igangsette forskningsprosjekter i kommunene som har
potensial for økt innovasjon og verdiskaping.
3.2.4 Sørlandet sykehus
Forskning ved SSHF
I helseforetakene er forskning lovregulert i lov om spesialisthelsetjenester, med
øremerket midler med egen budsjettpost i de regionale helseforetakene.
Sørlandet sykehus har egen forskningsenhet lokalisert ved Sørlandet sykehus,
Kristiansand. SSHF står for en betydelig forskningsproduksjon med 35 pågående
doktorgradsarbeider i 2015 og 2016. Samarbeid mellom kommunene og SSHF på
dette feltet er beskrevet i en egen lovpålagt delavtale «Samarbeid om forskning,
utdanning, praksis og læretid» (delavtale 7).
3.2.5 Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
OSO er et partssammensatt organ mellom Sørlandet sykehus HF (SSHF), Universitetet
i Agder (UiA), og kommunene i Agder. Samarbeidsorganets formål er å fremme et
bærekraftig forsknings- og kompetansemiljø i Agder-regionen, og arbeidet og
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prioriteringer er forankret i partenes respektive strategi og ledelse. Universitetet i
Agder leder Overordnet samarbeidsorgan. OSO er sammensatt med representasjon
fra SSHF, UiA og fra kommunene (en representant fra hver av de fem
kommunesammenslutningene og fra kommunene Kristiansand og Arendal).
Aktiviteten er lav, og organet har sjeldent møter.
3.2.6 Fylkesmannen på Agder
Fylkesmannen skal bidra til økt kvalitet og innovasjonsevne i den kommunal helse –
og omsorgstjenesten, med vektlegging på følgende:
Kommunale planer for å møte framtidige utfordringer i helse - og omsorgsfeltet
Påse at Demensplan 2030 tiltak iverksatt
Bistå Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i rollen som pådriver
for kunnskap og kvalitet overfor kommunene
 Veilede hvordan kommunene kan utvikle tjenester i tråd med målsettingene i
Primærhelsemeldingen
Fylkesmannen forvalter egne tilskuddsordninger til kompetanseheving og
innovasjonsarbeid i tillegg til skjønnsmiddelordningen.




3.3 Interkommunalt samarbeid
3.3.1 Regional koordineringsgruppe (RKG)2
Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) er en del av
satsingen under Regionalplan Agder. RKG ble etablert i 2015 og har som formål å:
• bidra til at kommunene i regionen er ledende innen bruken av velferdsteknologi
• stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
• øke regional kommunal koordinering og forankring på Agder
Se mer om mandat og organisering under pkt. 4.2.2.
3.3.2 Utviklingssentrene på Agder
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som
skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene, hvor formålet er å:
-

2

stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner,
kommune, fylkesmann og stat
understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring
stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i
fylket

http://www.regionplanagder.no/om-oss/regional-koordineringsgruppe-ehelse/
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Grimstad kommune er vertskommune for USHT i Aust – Agder, lokalisert til Feviktun
bo – og omsorgssenter. I Vest – Agder er oppdraget lagt til Kristiansand kommune,
lokalisert på Valhalla bo – og omsorgssenter.
Mer omtale av planer og strategier for USHT, se pkt. 4.2.4
3.3.3 Primærmedisinsk forskergruppen på Agder 3
Den primærmedisinske forskergruppen i Agder ble etablert i 1994, og har bestått av
medlemmer fra legekontorer i Arendal og omegn. Fra 2003 har også medlemmer
med forskerkompetanse fra Vest Agder inngått i forskergruppen. Flere medlemmer er
formelt tilknyttet universitetene i Oslo (UiO) og Bergen (UiB) i akademiske bistillinger.
Primærmedisinsk forskning er et av få eksempler på forskningsvirksomhet i tjenester
som kommunene har ansvaret for, og som er gjennomført av leger med kommunale
stillinger eller kommunale avtaler.

Kapitel 4 Planer, strategier, programmer og ordninger
4.1 Nasjonalt nivå
4.1.1 Lovfestet ansvar
Ny helse – og omsorgstjenestelov tydeliggjør kommunenes ansvar for å medvirke til
og tilrettelegge for forskning innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
4
. I § 8-3 står følgende: «Kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for
den kommunale helse- og omsorgstjenesten».
Målet er å stimulere til praksisnær forskning og bidra til at tjenestene sprer og tar i
bruk ny kunnskap i møte med framtidige utfordringer.
4.1.2 Innovasjon i omsorg –NOU 2011 5
I 2009 oppnevnte Regjeringen et utvalg, det såkalte Hagen – utvalget, som fikk i
oppdrag bl.a å peke på innovative løsninger for å møte framtidas
omsorgsutfordringer. Et av utvalgets fem hovedforslag er å opprette et nasjonalt
program for kommunal innovasjon i omsorg. Det ble begrunnet med at innovasjon i
omsorg vil først og fremst foregå lokalt i den enkelte kommune, med nærhet til
brukerne og folkevalgt ansvar for tjenestene. Sentrale myndigheters rolle vil være å
lage en insentivstruktur som fremmer innovasjon og nyskaping innenfor sektoren, og
bygge opp en infrastruktur for forskning, utvikling og innovasjon på omsorg som tar
initiativ og ansvar for koordinering, nettverksbygging og resultatformidling på

3

G. Mouland, møte og legeforeningens tilskrift mars/2014

4

Lovdata

5
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nasjonalt nivå. Etablering av HO21 – strategien (se punkt 4.1.4) er et iverksettende
grep av forslaget.
4.1.3 Morgendagens omsorg – Meld. St. 29 (2012-2013)6
Regjeringen Stoltenberg II la i april 2013 fram Stortingsmelding nr.29,
«Morgendagens omsorg». Meldingen er et innovasjonsprogram som tar sikte på å
utforme nye løsninger for framtidas omsorg, sammen med brukere, pårørende,
kommuner, ideelle organisasjoner, forskningsmiljøer og næringslivet.
Innovasjonsprogrammet skal bidra til utvikling og innføring av velferdsteknologi, nye
arbeidsmetoder, nye organisasjonsløsninger og boformer som er tilpasset
morgendagen. En samlet innovasjonsordning skal støtte og stimulere kommunenes
forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på helse- og omsorgsfeltet med
følgende elementer:
1. Forsterke den regionale forsknings- og utviklingsstrukturen for omsorgstjenesten.
2. Involvere etablerte innovasjons- og forskningsinstitusjoner på nasjonalt nivå.
3. Styrke innsatsen for forsknings-, innovasjons og utviklingsarbeid i kommunene.
I meldingen fremheves betydningen av «innovasjon langs to akser». Med det menes
at den kommunale helse- og omsorgssektoren må arbeide med innovasjon både
vertikalt på tvers av forvaltningsnivåer mellom spesialisthelsetjenesten og de
kommunale helse- og omsorgstjenestene, og horisontalt mellom kommunale
virksomhetsområder, og mellom kommunene.
Forskermedvirkning kan gi kommunene verdifull drahjelp i innovasjonsprosessene,
men det krever at kommunene utvikler sin rolle som deltaker i og eier av
forskningsprosjekter, og som kompetent bestiller og bruker av både nasjonal og
internasjonal forskning. Meldingen peker på at utfordringen framover blir å knytte
forskningen tett opp mot innovasjonsprosessene som foregår i kommunene, og finne
gode metoder som bidrar til spredning, anvendelse og implementering av
forskningsresultatene i praksis.
4.1.4 HelseOmsorg21 (HO21) – strategien7
For å følge opp «Morgendagens omsorg» initierte Helse – og omsorgsdepartementet
våren 2013 den såkalte HelseOmsorg21 strategien (HO21). HO21 er en aktørdreven
strategi som skal fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige
samfunnsområder, herunder kommunehelsetjenesten.
HelseOmsorg21 er et forum for dialog mellom helse- og omsorgstjenestene,
akademia, næringslivet og profesjonsorganisasjonene. Forumet har gitt innspill til og
foreslå tiltak til en bred og samlet strategi for forskning og innovasjon innenfor helseog omsorgsfeltet, HelseOmsorg21. Strategien skal danne grunnlag for en målrettet,
6

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/
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helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon
innenfor helse og omsorg.
4.1.5 Norges Forskningsråds helseprogrammer
Norges forskningsråd har igangsatt en langsiktig satsing på helse-, omsorgs- og
velferdstjenesteforskning. Det er utformet tre programmer som er rettet mot
kommunehelsetjenesten:
 HELSEVEL
 BEHANDLING
 BEDREHELSE
Helseforskningsprogrammet «HELSEVEL» er et stort og langsiktig program som skal
bidra til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og
velferdstjenestene. Tjenestene som inngår er helse- og omsorgstjenester, arbeids- og
velferdstjenester samt barnevern. Hovedelementene i programmet er
tjenesteforskning og tjenesteinnovasjon.
Det er avsatt 130 mill. kroner årlig, til sammen 1,3 mrd. kroner over en 10-årsperiode.
Helseforskningsprogrammet «BEHANDLING» (God og treffsikker diagnostikk,
behandling og rehabilitering 2016-2025) skal gjennom klinisk forskning bidra til at
pasienten får god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom
hele sykdomsforløpet. Det er avsatt 66,6 mill. kroner i 2016, til sammen 666 millioner i
10-årsperioden.
Helseforskningsprogrammet «BEDREHELSE» har som mål å fremme forskning og
forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet og nytteverdi som kan bidra til bedre
folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse. Utvikling og styrking av
tiltaksforskning er det høyest prioriterte området i «BEDREHELSE». Utvikling,
implementering og evaluering av tiltak som kan bidra til bedre folkehelse, samt
forskning som utføres i, for og med kommunene vil stå sentralt.
Det er avsatt 76,5 mill. kroner i 2016 , til sammen 765 millioner over en 10-årsperiode.
PHD – ORDNINGEN
Forskningsrådets Phd – ordning er tverrsektoriell, og derved tilgjengelig for ansatte i
helse – og omsorgsektoren. Gjennom tiltaket «Offentlig sektor-ph.d.-ordningen»8 kan
offentlige virksomheter søke støtte fra Norsk forskningsråd om delfinansiering av
doktorgradsstillinger i kommunale virksomheter. Målsettingen med ordningen er økt
langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige
virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom
akademia og offentlig sektor. Til nå har UiA hatt ph.d.-stipendiater ansatt i blant
annet Kristiansand kommune, Sørlandet Sykehus HF og Aust-Agder fylkeskommune.
Våren 2015 var fem stipendiater knyttet til offentlig Ph.d.-ordningen ved Universitet i
Agder. Østre Agder har hittil ingen ph.d – stipendiater, men Senter for
ormsorgsforskning har to pågående Ph.d – stipendiater som forsker på «Gode
8
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Pasientforløp» i Østre Agder – samarbeidet og på ordningen «Kommunal øyeblikkelig
hjelp».

4.1.6 FORKOMMUNE 2017 – nytt forskningsprogram
I 2017 starter et nytt forskningsprogram som skal gjøre kommunene bedre rustet til å
møte framtidens utfordringer. Første utlysning forventes i løpet av våren 2017. 9
Målet er at det nye programmet (FORKOMMUNE) skal bidra til forskningsstøttet
innovasjon i kommunesektoren.
FORKOMMUNE skal bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap som er relevant for
kommunesektoren, i tillegg til å sørge for en bedre kobling mellom kommunesektor,
forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører. Dagens forskningsinnsats er i liten grad
rettet mot kommunenes samfunnsutfordringer og står ikke i forhold til de store
oppgavene kommunene har ansvar for. Det forskes generelt lite på temaer som angår
kommunenes ansvarsområder, og at det nye programmet vil prioritere dette.
Innenfor helseområdet får primærhelsetjenesten lite forskningsmidler sammenliknet
med spesialisthelsetjenesten.
Hovedmålet til FORKOMMUNE-programmet er å utløse forskningsstøttet innovasjon i
kommunesektoren og styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.
Programmet skal utvikle kunnskap og forståelse for innovasjonsbetingelsene i
kommunesektoren og bygge et bedre kunnskapssystem for kommunal innovasjon.
FORKOMMUNE er særlig opptatt av hvordan kommunesektoren skal kunne ivareta
sitt omfattende oppdrag i lys av de store samfunnsutfordringene. Forskningsrådet er i
prosess med å oppnevne et programstyre til FORKOMMUNE. Når programstyret er
oppnevnt skal dette styret vedta en programplan i løpet våren 2017.
Første utlysning forventes våren 2017.
4.1.7 KS strategiske dokumenter
KS har utarbeidet en forskningsplattform bestående av seks hovedpunkter.
Målet med forskningsplattformen er bl.a å styrke det forskningspolitiske arbeidet i
kommunene, arbeide mer strategisk og målrettet innenfor FoU – området og påvirke
rammebetingelser og innretning på FoU. Forskningsplattformen kan leses i sin helhet
på KS` nettsider10.
9

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Nytt_forskningsprogram_for_kommunene/1254021997900/p11744675
83739
10

http://www.ks.no/contentassets/869e517b9cf04530a4442d0db0c0aa02/ks-forskningsplattform.pdf
http://www.omsorgsor.no/
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KS rolle i HO21 – strategien:
Som ledd i oppfølgingen av HO21 – strategien leder KS et arbeid med å opprette
nasjonalt strategisk rådgivende organ for forskning, innovasjon og utdanning rettet
mot kommunenes helse – og omsorgstjenester. Det er satt ned en egen
arbeidsgruppe som heter «organisering av forskning, innovasjon og utdanning i helse
– og omsorgstjenestene.
4.1.8 Senter for omsorgsforskning
Senter for omsorgsforskning, sør er ett av i alt 5 regionale sentre for
omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er
etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge
(tidligere Høgskolen i Telemark) og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær
forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive
kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i
regionen.
http://www.omsorgsforskning.no/utgivelser/handbok

4.1.9 Legeforeningens FoU – dokument11
Legeforeningen har utarbeidet et eget forskningspolitisk strategidokument med
undertittelen: «Forskning for bedre helse». I dokumentet henvises det til følgende
punkter som har relevans for forskning i kommunehelsetjenesten:
Helseforskning må være et hovedsatsingsområde i norsk forskningspolitikk
Forskning og implementering av forskningsresultater er grunnlaget for en
kunnskapsbasert helsetjeneste.
Forskning må være en del av hverdagen i helsetjenesten
Forskningsaktivitet bidrar til åpenhet for endringer og nytenking.
Koordinert samarbeid mellom de offentlige finansieringsinstansene i helseforskning
Det må tilrettelegges for et samarbeid om forskning mellom universiteter,
vitenskapelige høyskoler og kommunal sektor. Ensidig fokus på en sektor vil motvirke
bredden i medisinsk og helsefaglig forskningskompetanse, og svekke utdanning
innen medisin og helse i Norge.
Forskning i primærhelsetjenesten må stimuleres og finansieres bedre
Allmennmedisinsk forskning er både svakt formalisert og finansiert, til tross for et
stort behov for forskning.

11

Legeforeningen
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4.2 Regionalt nivå
4.2.1 Felles kunnskapsgrunnlag på Agder –” Speilmeldingen 203012
I 2013 iverksatte Sørlandet sykehus (SSHF) et planarbeid kalt Utviklingsplan 2030
(U 2030). Helseforetaket la inn som et premiss at det i løpet av de neste 15 årene skal
overføres store oppgaver fra SSHF til kommunene innenfor både somatikk og psykisk
helse – og rusfeltet. Arbeidet med U 2030 tydeliggjorde den ulike forståelse mellom
kommunene og helseforetaket om utfordringsbildet, samhandling om pasientforløp
og premisser for oppgaveoverføring. På denne bakgrunn tok Kristiansand kommune
initiativ til å utarbeide en melding om kommunens kunnskapsgrunnlag for strategisk
utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse – og omsorgsfeltet.
De fem kommuneregionene på Agder deltok i arbeidet.
Meldingen har tittelen «Speilmeldingen 2030», og definerer sentrale utviklingstrekk
innenfor helse – og omsorgstjenestene, og peker samtidig på strategiske
utviklingsområder. Speilmeldingens innhold og konklusjoner inngår som en del av
beslutningsgrunnlaget i arbeidet med å utforme en felles FoU – strategi innenfor
helse, omsorg - og levekårsfeltet i Østre Agder.
Speilmeldingen peker bl.a ut følgende hovedutfordringer for kommunene:





Ressurs – og prioriteringsutfordringer knyttet til å sikre helsefremmende og
forebyggende arbeid slik at kommunene kan dempe veksten av tyngre
behandlingsoppgaver med personellintensive helsetjenester.
Sørge for kompetanseutvikling av ansatte og tilstrekkelig rekruttering av nye
medarbeidere med rett kompetanse
Finansieringsordninger og økonomiske incitamenter som i sterkere grad enn i dag må
understøtte målene for kommunehelsetjenesten i framtiden

4.2.2 Regionalplan Agder - FoUoI13
Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har sammen utarbeidet en strategi for
forskning, utvikling og innovasjon - FoUoI Agder 2030. Strategien skal bidra til
regional utvikling tuftet på innovasjon og forskning. Hovedmålet er at Agder skal
ligge i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i
offentlig sektor og privat næringsliv med hensikt å bidra til økonomisk, miljømessig
og sosial bærekraft. Målene i Agders FoUoI-strategi inngår i Regional plan for
innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder - VINN Agder 2015-2030.
Som nevnt under pkt. 3.2.2 er det etablert et eget organ for felles utvikling av e-helse
og velferdsteknologi Agder, kalt Regional koordineringsgruppe.
Formålet til RKG
• Kommunene i regionen er ledende innen bruken av velferdsteknologi i Norge
• Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
• Formålet er økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder
12
13

Speilmelding
FoUoI
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RKG følger opp regionplanens satsingsområde innen innovasjon og bærekraftig
verdiskaping Agder (VINN planen).
Mandat for Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi:
- bidra til å samordne og koordinere og ha oversikt over prosjekter og aktiviteter
innen e-helse og velferdsteknologi, hvor kommunene i Agder er involvert.
-skal påse kommunal forankring i prosjekter som har regional verdi
-skal stimulere til innovasjon, forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen

-skal stimulere til at teknologi kan understøtte og effektivisere arbeidsprosesser
-stimulere til at anskaffelser koordineres, slik at volum kan bli mer interessant for
leverandørene.
4.2.3 Samhandling mellom SSHF og kommunene innenfor forskning
Formålet med delavtale 7 er å fremme samhandling mellom kommuner og
helseforetak om forskning, utdanning, praksis og læretid. Delavtale 7 skal utvikle
felles tiltak for å styrke kunnskaps- og kompetanseoppbygging hos helse- og
omsorgspersonell, samt forskning og innovasjon som understøtter
samhandlingsreformens intensjoner.
4.2.4 Utviklingssenteret i Grimstad14
Hovedmål er å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester
i fylket, og med følgende delmål:





Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonale definerte
satsingsområder
Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten

4.2.5 Planarbeid i kommunene i Østre Agder
Alle kommunene i Østre Agder har i sine kommuneplaner og andre relevante planer
beskrevet et utfordringsbilde som forutsetter en markant økning i ressursbehov for å
dekke etterspørselen etter helse, pleie- omsorgstjenester og øvrige velferdstjenester.
I planarbeidene kan vi vise til flere eksempler på at framtidige strategier og
handlingsprogram skal bygge på kunnskapsbasert erfaring og oppsummert
forskning.
Nedenfor følger utvalgte formuleringer fra kommunale planer som illustrerer dette.
Åmli kommune
Fra kommuneplan 2009 – 2017 er det bl.a omtalt under mål og utfordringer: «Utøve

14

14

helsearbeid etter retningslinjene for” God praksis”, dvs. vere forankra i høg fagleg
kvalitet.»
Grimstad kommune
Fra kommunedelplan helse og omsorg 2014 – 2026 siteres følgende: «De fire
strategiske perspektivene tidlig innsats, aktiv brukerrolle, kunnskapsbasert praksis og
kvalitet og innovasjon skal prege all utvikling innen helse og omsorg i Grimstad …
……..
Fremtidige helse- og omsorgstjenester må altså gis på en annen måte enn i dag.»
Gjerstad kommune
Kommuneplan 2011 – 2023 Samfunnsdel:
«Kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget og bevisstgjøre hvor
kunnskap kommer fra. Prosedyrer som ikke er basert på oppdatert kunnskap kan i
verste fall føre til feil behandling av pasienter. Nødvendige søkemotorer må gjøres
tilgjengelige, og helsearbeiderne i kommunen må lærer seg metoder for hvordan de
skal søke seg fram til den beste tilgjengelige kunnskapen og kritisk vurdere denne.»
Froland kommune
I Omsorgsplan 2016 – 2019 pekes det på tre hovedutfordringer: 1) Behov for mer
koordinerte og mindre fragmenterte tjenester, 2) Innrette tjenestene slik at sykdom
begrenses og forebygges og 3) demografiske forhold utfordrer samfunnsøkonomien
Arendal kommune
I plan for helse og levekår 2015 -2030– lengre løp siteres:
«For å kunne planlegge framtidas tjenester er det viktig å ha et best mulig bilde av de
utfordringene vi står foran. Det er i stor grad henvist til nasjonale utredninger og
forskning. Iden grad vi har hatt mulighet er det også benyttet lokale data».
Risør kommune
Omsorgsplan 2010 – 2020
«Viser til Regjeringens Omsorgsplan 2020 hvor en av fem 5 langsiktige strategier for å
møte framtidens omsorgsutfordringer er: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging…»
Tvedestrand kommune
Plan for «Tidlig innsats 2011 – 2014»:
Hele planen er strukturert og oppbygd med en kunnskapsbasert tilnærming som
grunnlag for lokale analyser og handlingsprogram. Foruten å henvise til
lovgrunnlaget viser planen i sitt kildegrunnlag til over 30 ulike stortingsmeldinger
(NOU), nasjonale veiledere og forskningsarbeid som har relevans for planen.
Vegårshei kommune
Kommuneplan 2014 – 2025 Samfunnsdel
Tjenestene er under stadig utvikling, og det utprøves flere alternative arbeidsmetoder
15

gjennom ulike prosjektarbeid, og et suksesskriterium er å være innovative og ta i bruk
omsorgs- og velferdsteknologi».

Kapitel 5 Mål og tiltak
5.1 Innledning
Østre Agder har et representativt utvalg av kommuner som kan være en ideell arena
for forskningssamarbeid. De ulike kommunestørrelsene representerer et mangfold og
tverrsnitt av kommuner i Norge. Det vil kunne gi merverdi for alle kommunene å
utvikle en felles FoU – strategi som sikre handlekraft og fullmakter når regional og
nasjonale prosesser skal utvikles.
Hver kommune for seg vil ha mindre muligheter til å påvirke nasjonale myndigheter
strategiske valg på området, og det vil være nødvendig å samordne seg i
kommuneklynger for å posisjonere seg i forhold til programsatsinger og
finansieringsmuligheter.
I etterkant av innføringen av Samhandlingsreformen i 2012 har kommunesamarbeidet
hatt økt fokus på tjenesteutvikling innenfor helse – og omsorgssektoren. Mye av
utviklingsarbeidet initieres og utvikles i hver av kommunene. Et eksempel på dette er
«Hverdagsrehabilitering». Flere av kommunene har hatt en pionerrolle på dette feltet
nasjonalt, og bidratt til kunnskapsdeling ved å løfte dette fram på den årlige
«Arendalskonferansen». Det er igangsatt utviklings – og innovasjonsprosjekter i regi
av kommunesamarbeidet i Østre Agder på tre områder:
1) Etablering av et felles tilbud innenfor kommunal øyeblikkelig hjelp
2) Flere prosjekter innenfor e – helse, telemedisin og velferdsteknologi,
herunder ansettelse av egen eHelse koordinator
3 Felles satsing og deltakelse i nasjonalt læringsnettverk «Gode pasientforløp».
Følgeforskning i utviklingsprosjektene i Østre Agder
Det har vært en målsetting å etablere følgeforskning for prosjektene.
Senter for omsorgsforskning Sør har tatt et initiativ, og opprettet et
doktorgradsarbeid i 2017, som skal forske på effekter av prosjektet «Gode
pasientforløp». Det planlegges et tilsvarende forskningsprosjekt innenfor «Kommunal
øyeblikkelig hjelp døgn».

16

5.2 Mål
Østre Agder/ Kommunene på Agder skal ta et selvstendig ansvar for å
videreutvikle feltet forskning, utvikling og innovasjon på helse – og
omsorgstjenester i kommunene.
Østre Agder skal innenfor området søke forpliktende samarbeid med øvrige
kommuneregioner på Agder når det er formålstjenlig.
.

5.3 Tiltak
Igangsette prosjektet «Sammen om FoU for bedre helse- og omsorgstjenester i Østre
Agder 2017 – 2020». Prosjektet skal bl.a utrede:
Prosjektet vil belyse hvordan forskning, utvikling og innovasjon kan bidra til å møte
framtidige utfordringer. Prosjektet skal også utrede hvordan interkommunalt
samarbeid kan gi gevinstrealisering på området. Gjennom etablering av delprosjekter,
seminarer og arbeidsgrupper skal ulike forslag og tiltak utredes med hensyn til
faglige, økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene.
Hovedmålet med prosjektet er at Østre Agder skal ta større og mer selvstendig
ansvar for å videreutvikle feltet forskning, utvikling og innovasjon på helse – og
omsorgstjenester i de åtte kommunene. I dette inngår også operasjonalisering av
kommunenes lovfestede plikt til å legge til rette for, og medvirke til forskning (helseog omsorgstjenestelovens § 8-3).
Følgende delmål er nedfelt:


Utarbeide en egen FoU – strategi
Østre Agder skal etablere en FoU – strategi for kommunesamarbeidet, med

bl.a kommunenes egne forskningsbehov innenfor helse – og
omsorgstjenestene


Kartlegge og ta i bruk kjent kunnskap
Østre Agder skal utforme en kartleggings - («følge-med») og
formidlingsstrategi for å fremme:
- tilgjengelighet av etablert kunnskap på området
- ta i bruk tilgjengelig forskningsresultat og kunnskap



Styrke legetjenestene i pasientforløpene
Tilrettelegge for allmennmedisinsk og annen helsetjenesteforskning som
fremmer økt medvirkning fra fastleger, legevaktsleger og kommunale leger i
pasientforløpene;
- på institusjoner
- i pasientens hjem
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-

Kommunalt forskernettverk og økt rekruttering til forskning
- utvikle et interkommunalt nettverk av kommunalt ansatte med
forskerkompetanse og ansatte som er involvert i forskning
øke andelen ansatte med mastergrad og Phd i kommunale helse – og
omsorgstjenester, både gjennom rekruttering av nyansatte og
videreutdanning av kommunalt ansatte
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Vedlegg
Definisjoner og begrep
Strategidokumentet inneholder flere begreper og henviser til flere nasjonale og regionale dokumenter.
Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert
kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.
Kunnskapsbasert praksis har sitt utspring fra «Evidence based medicine», hviler på samme definisjon
og understreker at praksis baseres på flere kilder enn forskningsbasert kunnskap.
Oppsummert forskning er en forutsetning for både kunnskapsbasert praksis og politikkutforming. En
systematisk gjennomgang av eksisterende forskning gir en samlet oversikt, genererer ny innsikt og
identifiserer kunnskapshull.
Forskning, prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt viten.
Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler (som har forskning som hovedoppgave
ved siden av undervisning), frittstående forskningsinstitutter og i næringslivets laboratorier som del av
en industribedrift. Begrepet vitenskap brukes også særlig om den akademiske forskning.
Begrepet forskning kan være vanskelig å definere, og i praksis legges ofte ulike definisjoner til grunn.
Siden 1963 har Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) operert med begrepet
forskning og utviklingsarbeid, forkortet FoU, som grunnlag for en internasjonal, sammenlignbar
statistikk for personale og økonomiske ressurser. OECDs definisjoner (Frascati-manualen) har vunnet
innpass i den statistikken som brukes i mange forskningspolitiske dokumenter.
(Kilde: Store norske leksikon)
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er definert som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å
oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn, og omfatter også bruken
av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser.
(Kilde: Store Norske leksikon)

Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie
ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på
spesiell anvendelse eller bruk.
Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny
kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller
anvendelser.
Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring,
og som er rettet mot det å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller
innretninger, eller mot det å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.
Ph.d.-utdanning er en ferdig strukturert grad som er normert til tre års fulltidsstudier. Noen
stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid, normalt i form av undervisning.
Utdanningen består av en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid
normert til 2,5 år. En ph.d.-utdanning krever stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne. Den
avsluttende avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå
innen fagområdet. Det forventes at en Ph.d – student deltar aktivt på internasjonale konferanser og
publiserer i internasjonale tidsskrift. En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen
næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.
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Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. Akademia blir
ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre
doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.
(kilde: NTNU).
Offentlig sektor-ph.d. ordningen er ingen ny doktorgrad, men skal ivareta langsiktig forskning med
samme vitenskapelig kvalitetsnivå som gjelder for den generelle doktorgradsutdanningen.
Doktorgradsarbeidene skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og
deres brukere og utvikle praksis i offentlig sektor for å finne nye og bedre løsninger. Samtidig er det
viktig at doktorgradsarbeidet framskaffer kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og
innovasjonsbehovene er store, og støtter opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. Ved å
styrke samspillet mellom offentlig sektor og akademia kan kunnskapen som produseres både nasjonalt
og internasjonalt utnyttes bedre i offentlig sektor.
(Kilde: Forskningsrådet)
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Plan for forskning,innovasjon og utdanning for helse – og omsorgstjenester i Bergen
kommune 2016 – 2019
Åpningskonferanse – forskning,innovasjon og utdanning i helse og omsorg, 14.juni 2016
HO 21
Regionplan Agder
”Offentlig innovation – balancen mellom ide og systematikk
Senter for omsorgsforskning
FoU i kommunene – KS
Fou i kommunene – Forskningsrådet
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Følgende ble vedtatt i HLF 03.03:

1.
HLF anbefaler at Østre Agder finansierer en fast bistilling (20 %) som er
øremerket til videreutvikling av prosjektet «Gode pasientforløp» i Østre Agder kommunene etter endt prosjektperiode. Det anbefales at stillingen finansieres gjennom
«KØH – fondet for 2018», og deretter innarbeides i kommunenes årlige budsjetter.
2.
HLF utnevner Laila Nylund til å representere Østre Agder i fag – og
samarbeidsrådet for Utviklingssenteret.

SAKSFRAMLEGG
Samarbeid Østre Agder og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i AustAgder (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 fagog 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.
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.
………, NN kommune utnevnes til å representere Østre Agder i Fag – og samarbeidsrådet.
………, NN kommune utnevnes til varamedlem.
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Prosjekt – Bedre styringsdata for KØH-tilbudet
Initiativtaker til prosjektet er overlege ved legevakt og KØH Espen Huldt-Nystrøm.
Bakgrunnen for prosjektet er at det må etableres en elektronisk løsning for registrering av bruk av
KØH-tilbudet. Med bakgrunn i krav til registering fra Helsedirektoratet har KØH-overlegen manuelt
måttet registrere hver enkelt pasient og telle opp registreringer i etterkant. Nå ønsker en å innføre
en tilsvarende løsning som benyttes ved sykehuset slik at en fortløpende kan holde oversikt over
bruken av tilbudet - herunder hvem som legger inn, hvor lenge pasienter benytter tilbudet, bakgrunn
for innleggelse, hva de skrives ut til, med mer. I tillegg til å svare opp rapportplikt til
Helsedirektoratet, vil registreringen dekke behovet for styringsdata for KØH-tilbudet slik at bruken
kan optimaliseres.
Løsning av oppgaven. Arendal kommune ved overlege Espen Huldt-Nystrøm har kontaktet Inger Lise
Fonneland som har vært medarbeider ved Anestesiavdelingen SSA med systemansvar for tilsvarende
registeringer. Hun er pensjonist, men er villig til å bistå med å etablere en slik registrering for
pensjonistlønn som for tiden utgjør kr.193 pr time. Opplegget er at hun skal benytte to dager i uken
til å arbeide med dette. På årsbasis utgjør 2 dager per uke kr.170.000-175.000. Når et slikt nytt
system er innarbeidet anslår overlegen ved KØH/legevakt at tidsbruk til registrering vil ligge på ca. 10
% -stilling eller 4 timer i uken pluss en dags arbeid med årsrapport hver januar.
Det er helt uholdbart kostnadsmessig å bruke leger til manuell registrering av KØH-data. Prosjektet
vil således ha høy nytte kostnad.
Finansiering. Det er usikkert om finansieringen av dette prosjektet vil kunne skje over de løpende
innbetalingene, men dersom det ikke er mulig så anmoder sekretariatet om å få anledning til å dekke
kostnadene av KØH-fondet.
I møte fredag 24. mars sluttes LAO seg til dette.
Vennlig hilsen
Torill Skår
Kommunalsjef
Helse og levekår
Telefon: 971 91 572
torill.skar@arendal.kommune.no | www.arendal.kommune.no

Fra: Jan Inge Tungesvik
Sendt: 15. februar 2017 15:20
Til: Etholm, Ole Jørgen; Signe Sollien Haugå - Regionrådet; Dagfinn Lauvsland
(dagfinn@lauvsland.no); kristian.ramunddal@knutepunktsorlandet.no
Kopi: svein.vangen@kvinesdal.kommune.no; Region Agder
Emne: Vi har behov for å treffe rådmennene i din region- de har gode historier å fortelle...

Administrative ledere for kommuneregionene på Agder.
KS Agder skal i forbindelse med vårt omdømme/rekrutteringsprosjekt reise ut til de fem
kommuneregionene for å få tak i de beste, kanskje litt skjulte, historiene.
Vi har svært gode erfaringer fra møte med Listerregionen og vil i løpet av våren gjerne hente
inn historiene fra de fire andre regionene.
Har du mulige tidspunkt der vi kan treffe rådmennene i ca. 45 minutter for å snakke om hva
som er de beste historiene fra deres region?
I tillegg til å bruke historiene på sosiale medier vil vi tilby regionale kurs i historiefortelling for
å styrke kommunenes kompetanse og bevissthet når det gjelder den kraften som ligger i å
fortelle sin egen historie.
Vi har hentet ideen bl.a. fra Stavanger Kommune som bruker dette systematisk og fått med
oss en kapasitet på området, Marie Louise Tank , som vil hjelpe oss med disse kursdagene.
www.marielouisetank.no
Aktuelle datoer til når KS Agder kan møte rådmennene kan spilles inn til Per Bendixen
Per.Bendixen@ks.no
Takk skal dere ha!

mvh
Jan Inge T
Regiondirektør
Region Director

OPPSUMMERING BUDSJETTSEMINAR
Leder HLF
Folketal
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland
0929 Åmli

%
6 936
22 692
44 574
2 511
2 104
6 051
5 713
1 856

7,50
24,55
48,22
2,72
2,28
6,55
6,18
2,01

Variabel
15000
49100
96440
5440
4560
13100
12360
4020

92 437

100,00

200000

Samarbeid utviklingssenter for sykehjem
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland
0929 Åmli

Legevakt
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand

%
7,5
24,6
48,2
2,7
2,3
6,6
6,2
2,1

7,5
24,6
48,2
2,7
2,3
6,6

12500
12500
12500
12500
12500
12500
12500
12500
100000

27500
61600
108940
17940
13060
25600
24860
16520

Variabel
fast
9750
8750
31980
8750
62660
8750
3510
8750
2990
8750
8580
8750
8060
8750
2730
8750

2018
28000
62000
109000
18000
13000
26000
25000
17000

2019
28000
62000
109000
18000
13000
26000
25000
17000

2020
28000
62000
109000
18000
13000
26000
25000
17000

2021
28000
62000
109000
18000
13000
26000
25000
17000

2019
19000
41000
71000
12000
12000
17000
17000
11000

2020
19000
41000
71000
12000
12000
17000
17000
11000

2021
19000
41000
71000
12000
12000
17000
17000
11000

2019
63000
207000
405000
23000
19000
55000

2020
63000
207000
405000
23000
19000
55000

2021
63000
207000
405000
23000
19000
55000

298000

18500
40730
71410
12260
11740
17330
16810
11480

2018
19000
41000
71000
12000
12000
17000
17000
11000

130000

70000

200000

63000
206640
404880
22680
19320
55440

avrundet 2018
63000
207000
405000
23000
19000
55000

2018
63000
207000
405000
23000
19000
55000

0919 Froland
0929 Åmli

6,2
2,1

Brannvesen
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland
0929 Åmli

Dykkerberedskap
6 936
22 692
44 574
2 511
2 104
6 051
5 713
1 856

Brannvesen

Beredskap + nødnett
Andel
15,2
56,4
4,2
4,1
11,0
5,4
3,7

0901 Risør
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland
0929 Åmli

34680
113460
222870
12555
10520
30255
28565
9280

174800
648600
48300
47150
126500
62100
42550

52080
17640
840000

52000
18000
842000

35000
113000
223000
13000
11000
30000
29000
9000
463000

175000
649000
48000
47000
127000
62000
43000

1150000
Østre Agder skoleforumFellesressurs utdanning
Folketalet ved utgangen
% av kvartalet
Variabel
0901 Risør
6 936
7,50
15000
0904 Grimstad
22 692
24,55
49100
0906 Arendal
44 574
48,22
96440
0911 Gjerstad
2 511
2,72
5440
0912 Vegårshei
2 104
2,28
4560
0914 Tvedestrand
6 051
6,55
13100

12500
12500
12500
12500
12500
12500

27500
61600
108940
17940
17060
25600

52000
18000
842000

52000
18000

52000
18000

52000
18000

2018
35000
113000
223000
13000
11000
30000
29000
9000
463000

2019
35000
113000
223000
13000
11000
30000
29000
9000

2020
35000
113000
223000
13000
11000
30000
29000
9000

2021
35000
113000
223000
13000
11000
30000
29000
9000

2018
175000
649000
48000
47000
127000
62000
43000
1151000

2019
175000
649000
48000
47000
127000
62000
43000

2020
175000
649000
48000
47000
127000
62000
43000

2021
175000
649000
48000
47000
127000
62000
43000

2018
28000
62000
109000
18000
17000
26000

2019
28000
62000
109000
18000
17000
26000

2020
0
0
0
0
0
0

2021
0
0
0
0
0
0

0919 Froland
0929 Åmli

5 713
1 856

6,18
2,01

12360
4020

12500
12500

92 437

100,00

200000

100000

Summert
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland
0929 Åmli

2018
2019
348000 348000
485000 485000
1566000 1566000
132000 132000
119000 119000
272000 272000
210000 210000
115000 115000
3247000

Fysioterapi
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland

Felles Lymfødem
Andel
6 936
7,7
22 692
25,1
44 574
49,2
2 511
2,8
2 104
2,3
6 051
6,7
5 713
6,3
90 581

Fysioterapi
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad

Manuell terapi
6 936
22 692
44 574
2 511

7,7
25,1
49,2
2,8

24860
16520

25000
17000

25000
17000

302000

2020
2021
320000 320000
423000 423000
1457000 1457000
114000 114000
102000 102000
255000 255000
185000 185000
98000
98000

2017
17000
54000
106000
6000
5000
14000
14000

2018
33000
108000
212000
12000
10000
29000
27000

2019
33000
108000
212000
12000
10000
29000
27000

2020
33000
108000
212000
12000
10000
29000
27000

2021
33000
108000
212000
12000
10000
29000
27000

215000

430000

430000

430000

430000

2017
0
0
0
0

2018
0
0
0
0

2019
17000
54000
106000
6000

2020
33000
108000
212000
12000

2021
33000
108000
212000
12000

0
0

0
0

0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland

2 104
6 051
5 713

2,3
6,7
6,3

0
0
0

0
0
0

5000
14000
14000

10000
29000
27000

10000
29000
27000

7,9
25,8
50,6
2,4
6,9
6,5

2017
0
0
0
0
0
0

2018
17000
55000
109000
5000
15000
14000

2019
34000
111000
218000
10000
30000
28000

2020
34000
111000
218000
10000
30000
28000

2021
34000
111000
218000
10000
30000
28000

215000

430000

2018
17000
55000
108000
6000
15000
14000

2019
34000
110000
217000
12000
29000
28000

2020
34000
110000
217000
12000
29000
28000

2021
34000
110000
217000
12000
29000
28000

215000

430000

430000

430000

2018
67000
218000
429000
18000
15000
59000

2019
118000
383000
753000
24000
25000
102000

2020
134000
437000
859000
36000
30000
117000

2021
134000
437000
859000
36000
30000
117000

90 581
Fysioterapi
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland

barnefysioterapi
6 936
22 692
44 574
2 104
6 051
5 713
88 070

Fysioterapi
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0914 Tvedestrand
0919 Froland

Psykomotorisk
6 936
22 692
44 574
2 511
6 051
5 713

7,8
25,6
50,4
2,8
6,8
6,5

2017
0
0
0
0
0
0

88 477
Fysioterapi samlet
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand

Sum

2017
17000
54000
106000
6000
5000
14000

0919 Froland

Ehelsekoordinator
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland
0929 Åmli

6920
22550
44313
2473
2036
6014
5618
1847

Andel
7,54
24,57
48,29
2,69
2,22
6,55
6,12
2,01

14000

55000

97000

110000

110000

216000

861000

1502000

1723000

1723000

7,5
24,55
48,22
2,72
2,28
6,55
6,18
2,01

2018
85000
277000
544000
31000
26000
74000
70000
23000

2019
85000
277000
544000
31000
26000
74000
70000
23000

2017
21000
68000
133000
7000
6000
18000
17000
6000
275000

Østre Agder
0901 Risør
0904 Grimstad
0906 Arendal
0911 Gjerstad
0912 Vegårshei
0914 Tvedestrand
0919 Froland
0929 Åmli

Summert

6 936
22 692
44 574
2 511
2 104
6 051
5 713
1 856

2020
85000
277000
544000
31000
26000
74000
70000
23000

2021
85000
277000
544000
31000
26000
74000
70000
23000

2018
500000
980000
2539000
181000
160000
405000
335000
138000

2019
2020
551000 539000
1145000 1137000
2863000 2860000
187000 181000
170000 158000
448000 446000
377000 365000
138000 121000

2021
539000
1137000
2860000
181000
158000
446000
365000
121000

5238000

5879000 5807000

5807000

1128000

Bruk av juristkompetanse for kommuner i Østre Agder.

Det er pt uavklart hvor mange kommuner i ØA som ønsker å delta i en ordning med
juristbistand fra Arendal kommune.

Fra Arendal kommune legges følgende føringer for videre diskusjon/ drøftelse:
1. Det ansettes en 4. jurist i stab juss Arendal kommune
o Ansettelsesmyndighet: Rådmannen i Arendal
2. Bruk av juskompetanse må primært konsentreres om oppgaver som er juridiske
o Alle i staben kan ta oppgaver for ØA
o Ikke generell saksbehandler/ saksbehandling
o Henvendelser til juss stab må primært skje via rådmann/ kommunalsjef og
kanskje enhetsleder - avhengig av organisering på ledernivå i kommunen.
3. Som utgangspunktet vil kommunikasjonen og utredninger / svar fra juristene være
skriftlige
o Må drøfte rent praktiske forhold som bruk av saksbehandlersystem
o Videomøter kan være en grei form fremfor oppmøte når enkeltsaker skal
drøftes.
o Noen ganger er det nødvendig med møter i kommunen/ med kommunens
ledelse. Da kan vedkommende jurist ha møte i den enkelte kommune.
4. Juristene holder en rekke kurs for ansatte både generelle kurs og etter forespørsel
o Eks. Saksbehandling og forvaltningsloven, offentleglova, taushetspliktregler,
o Krav til føring av pasientjournal/ vedtak etter opplæringsloven om
spesialundervisning/ plikter og rettigheter som ansatt/ offentlig anskaffelse/
habilitet folkevalgte/ skoleeiers ansvar i mobbesaker/ trusler og vold mot
ansatte ++++++++
o Ansatte i ØA inviteres til generelle jussforedrag/ kurs.
 Kan også holde felles kurs utenfor Arendal, eks. Brokelandsheia.
5. I sak mellom to/ flere kommuner hvor det er motstridende holdninger vil jussens
bidrag være fakta-avklaring og løsninger i forhold til et regelverk.
6. Juristene i Arendal er kommunens partsrepresentant i saker for domstolen og følger
saken sammen med advokat.
o Er dette en rolle kommunene i ØA også vil at juristene skal ivareta..
7. Juristene I Arendal har ansvar for alle personalsaker hvor det kan være aktuelt med
skriftlig advarsel, oppsigelse eller avskjed.
o Er dette en rolle kommunene i ØA også vil at juristene skal ivareta.
8. Finansiering må avklares.
9. Annet…………

Notatet er drøftet med rådmann.

17/3-17

Trond S Berg

Fra Trond Aslaksen:

Det er pt uavklart hvor mange kommuner i ØA som ønsker å delta i en ordning med
juristbistand fra Arendal kommune.

Fra Arendal kommune legges følgende føringer for videre diskusjon/ drøftelse:

1. Det ansettes en 4. jurist i stab juss Arendal kommune OK
o Ansettelsesmyndighet: Rådmannen i Arendal
2. Bruk av juskompetanse må primært konsentreres om oppgaver som er
juridiske OK
o Alle i staben kan ta oppgaver for ØA
o Ikke generell saksbehandler/ saksbehandling
o Henvendelser til juss stab må primært skje via rådmann/ kommunalsjef
og kanskje enhetsleder - avhengig av organisering på ledernivå i
kommunen.
3. Som utgangspunktet vil kommunikasjonen og utredninger / svar fra juristene
være skriftlige OK
o Må drøfte rent praktiske forhold som bruk av saksbehandlersystem.
o Videomøter kan være en grei form fremfor oppmøte når enkeltsaker skal
drøftes.
o Noen ganger er det nødvendig med møter i kommunen/ med
kommunens ledelse. Da kan vedkommende jurist ha møte i den enkelte
kommune.
4. Juristene holder en rekke kurs for ansatte både generelle kurs og etter
forespørsel OK
o Eks. Saksbehandling og forvaltningsloven, offentleglova,
taushetspliktregler,
o Krav til føring av pasientjournal/ vedtak etter opplæringsloven om
spesialundervisning/ plikter og rettigheter som ansatt/ offentlig
anskaffelse/ habilitet folkevalgte/ skoleeiers ansvar i mobbesaker/
trusler og vold mot ansatte ++++++++
o Ansatte i ØA inviteres til generelle jussforedrag/ kurs.
 Kan også holde felles kurs utenfor Arendal, eks. Brokelandsheia.
5. I sak mellom to/ flere kommuner hvor det er motstridende holdninger vil
jussens bidrag være fakta-avklaring og løsninger i forhold til et regelverk.OK
6. Juristene i Arendal er kommunens partsrepresentant i saker for domstolen og
følger saken sammen med advokat.
o Er dette en rolle kommunene i ØA også vil at juristene skal ivareta.
Jeg tror ikke det. Her tror jeg vi er tjent med at vi bruker vårt advokatkontor
(p.t: Kluge) som i dag. Legger vi denne oppgavene på arendalsjuristene
spiser vi kanskje for mye verdifull tid som vi heller vil bruke til andre
ting..
7. Juristene I Arendal har ansvar for alle personalsaker hvor det kan være aktuelt
med skriftlig advarsel, oppsigelse eller avskjed.
o Er dette en rolle kommunene i ØA også vil at juristene skal ivareta.

Her tenker jeg at arendalsjuristene bør være en støtte for
personalsjef/rådmann i den enkelte kommune men ikke overta ansvaret
for saken (som i Arendal)
8. Finansiering må avklares.
Her er vel faktorene folketall og reell bruk vi bør legge til grunn - og med
hovedvekt på reell bruk. En liten kommune vil kanskje bli en forholdsvis større
bruker av tjenesten enn en større, dette pga. mindre ressurser (kompetanse
og "hender"). Kanskje vi skal antyde, som et utgangspunkt 60% på bruk og
40% på folketall..?
Annet

