
 

 
 

 

Vedlegg til rådmannsmøtet 29.november 2017 

 

 

Til 

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 19.oktober 2017 

 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag  18.oktober 2017 kl. 08.30-12.00 i Arendal kultur- og ra dhus. 
 

Disse møtte: Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Harald 
Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Willy Hægeland – Froland, Christina 
Ødegård – Åmli og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand. 

Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad hadde forfall og for henne møtte Trond-Vegard 
Johansen. 

Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.  

Trond Aslaksen ledet møtet. 

SAKSLISTE 

 Notat etter rådmennenes møte 13.09.2017  

Det var ingen merknader til notatet. 
 

 Status for felles innkjøpsprosess for velferdsteknologiske løsninger  
Leder av Ehelseutvalget Irene Henriksen Aune holdt en orientering om status for 
arbeidet. Denne presentasjonen er lagt ut på nettsidene til Østre Agder 
Ehelsekoordinator Erlend Kydland Faanes var også tilstede under orienteringen. 
Rådmannsgruppen er meget tilfreds med det arbeidet som er lagt ned av et samlet 
Agder. Det ble lagt vekt på det store bidraget Kristiansand kommune og 
ressurspersoner i Østre Agder har ytt for å oppnå disse gode resultatene. Både Åse 
Hobbesland som leder av RKG, Erlend Kydland Faanes – felles ehelsekoordinator i 
Østre Agder og Irene Henriksen Aune som leder av ehelseutvalget har vært 
nøkkelpersoner i arbeidet som er nedlagt fram til innkjøpsavtale nå er på plass. 
Kristiansand kommune har tatt en stor risiko knyttet til å få på plass et felles 
responssenter.   



 

 
 

 

Det ble en drøfting av begrepet gevinstrealisering knyttet til innføring av 
velferdsteknologi. En må ha et bredt perspektiv på gevinstene knyttet til økt kvalitet 
på tjenester, reduksjon i arbeidsinnsats, økt sikkerhet med mer, men behovene vil i 
årene som kommer øke så sterkt at innsatsen på arbeidsfeltet ikke kan reduseres. 
 

 Evalueringsprosess – drøfting av betalingsmodeller for interkommunalt 

samarbeid  
Det forelå et notat med tilhørende regneark fra en arbeidsgruppe som har bestått av 
Økonomisjef Vidar Kyrdalen - Åmli, Ass. Rådmann Øyvind Johannessen og Bente 
Rist med sekretariatsleder som sekretær. Øyvind Johannesen la fram utredningen fra 
arbeidsgruppen. 
Rådmennene erkjenner at prosessen fram mot en omforent løsning for 
betalingsmodeller vil kreve tid både mellom rådmennene dernest overfor politisk 
ledelse og i kommunene. Derfor ønsker rådmennene å presentere overfor styret det 
foreliggende utredningsmaterialet, og da be styret om følgende mandat for å arbeide 
videre med saken: Styret i Østre Agder ber rådmennene arbeide videre med 

utforming av revidert modell for kostnadsfordeling knyttet til samarbeidsordningene 

i Østre Agder. 

Rådmennene er opptatt av at det skal finnes en balansert løsning. En ønsker å 
imøtekommer Arendal, som er den kommunen som har flest vertskommune 
oppgaver, ved en modell som erkjenner at det foreligger et felles ansvar for 
etablering av tjenester. Samtidig må rådmennene ta hensyn til at det store spriket i 
innbyggertall i Østre Agder skaper utfordringer i forhold til hvor høyt den andelen 
som skal fordeles likt kan ligge. 
Rådmennene forutsetter at en evaluering av KØH-tilbudet skal foreligge sammen 
med prosessen omkring valg av framtidige finansieringsmodeller. Arendal kommune 
sammen med Grimstad kommune sørger for å få utarbeidet et grunnlag for 
evaluering av tilbudet så raskt som mulig. 
Av hensyn til pågående prosesser med budsjett og handlingsprogram i alle 
kommuner vil iverksetting av ny betalingsmodell først kunne gjøres gjeldende fra 
2019. 
Det er viktig at rådmann og ordfører informere sine formannskap om den pågående 
prosess knyttet til betalingsmodeller. 
 

 Evalueringsprosess – orientering om forslaget fra evalueringsgruppen til nye 

vedtekter 

Rådmennene fikk dette til orientering ettersom det er evalueringsgruppen bestående 
av tre rådmenn og tre ordførere som framlegger dette forslaget på oppdrag av styret.  
Ordfører og rådmann i hver kommune bør før styremøtet drøfte om forslaget slik det 
nå foreligger dekker kommunens behov og ønsker. Da vil eventuelle endringsforslag 
og tillegg innarbeides før saken går til videre behandling i den enkelte kommune. 
Rådmennene legger til grunn at representasjon i Rådmannsutvalget primært er 
rådmannen. Dersom rådmannen er forhindret kan rådmannen utpeke medarbeider 
som møter på hans vegne i rådmannsutvalget. Det er kun rådmannen som har tale og 



 

 
 

 

forslagsrett i styremøtet. Dersom han ikke har anledning, kan kommunen møte med 
en observatør fra administrasjonen i styremøtet. Det var enighet om at en ikke 
trenger å vedtektsfeste dette. 
 

 Finansieringsordning for digitaliseringsprosjektet i regi av KS 

Leder av rådmannsutvalget Trond Aslaksen problematiserte ekstra bidrag til 
prosjekter i KS-regi. Alle kommunene er innstilt på å delta. Staten bidrar også med 
midler til denne satsningen. 
Det ble påpekt at det ligger gode muligheter for å kunne hente midler fra disse 
midlene til Agders satsing på velferdsteknologi.   
 

 Budsjettforslag 2018  

Budsjettforslaget bygger på de premisser som ble avtalt i under rådmennenes 
budsjettseminar. Det var ingen merknader til det foreliggende forslaget. 
Budsjettforslaget legger til grunn at det enda ikke foreligger bindende vedtak knyttet 
til videre samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling. En reserve for å eventuelt å 
ivareta Arendals andel er med, men kan ikke brukes før det eventuelt foreligger et 
felles vedtak om slik videre satsning. 
 

 Sakskart for styremøtet 27.oktober 

- Referat fra styremøtet 22.september 2017 
- Budsjett for 2018 
- Avvikling av Aust Agder fylkeskommunes konsesjonskraftfond.  

o Næringsnettverket for Østre Agder leverer forslag til prioriterte prosjekter 
fra hele Østre Agder.  

- Gjennomføring av felles formannskapsmøte 9.januar kl.14.00-18.30 med tema: 
o Evalueringsprosess og nye vedtekter 
o Nærings- og samfunnsutvikling i Østre Agder med inspirerende foredrag 

og drøfting av felles næringsarealstrategi 
- Utviklingen av næringsarealer på Gullknapp, flyplassen og ny veiforbindelse.  

Konserndirektør Torkil Mogstad i Arendal Fossekompani orienterer. 
- Forslag til nye vedtekter  
- Forslag til betalingsmodeller for interkommunale samarbeid 

Rådmennene fremmer forslag til vedtak i sak om betalingsmodeller i samsvar med 
det en ble enige om i rådmannsmøtet. 

Rådmennene mener det er ønskelig å få anledning til å behandle forslaget fra Østre 
Agder næringsforum til prioritering av prosjekter ved avvikling av Aust-Agder 
fylkeskommunenes konsesjonskraftfond. Derfor legger styreleder og sekretariat opp 
til at det blir en drøfting i forkant av styremøtet 27.oktober.  

 

 



 

 
 

 

 Eventuelt 
Finansiering Tour des Fjords 

Næringssjef Bodil Slettebø fra Grimstad kommune deltok under drøftelsen. 
Froland, Arendal, Grimstad, Risør og Tvedestrand deltar i finansieringen. 
Gjerstad og Vegårshei deltar ikke. 
Rådmannen hadde ikke oversikt over hvilke vedtak som var fattet i Åmli. 
Eventuelt ritt i 2020 vil en måtte komme tilbake til på grunnlag de erfaringer en gjør 
i 2018. 

Referent  

 

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder 

  



 

 
 

 

         Arendal 20.06.2017 

Tilskudd for oppfølging av regional plan for likestilling, inkludering 

og mangfold.  
 

Fylkesutvalget oppfordrer kommunene i Aust-Agder til å sette i gang prosjekter og tiltak for å nå 

målene i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) på Agder 2015-2027. 

 

Kommunene oppfordres spesielt til å søke på prosjekter og tiltak innenfor levekår, heltidskultur 

eller utradisjonelle utdanningsvalg, aldersgruppe 18-24 år. Videre fokus skal gjerne være på 

opplæring/kvalifisering eller psykisk helse.  

 

Prosjektskisse, prosjekt for likestilt utdanning 

Bakgrunn 

I LIM-planens tema 2 «likestilt utdanning – et mulighetenes tre» presenteres flere utfordringer 

knyttet til likestilling i barnehage og skoleårene 

- I barnehage har undersøkelser vist at ansatte oppførere seg systematisk ulikt overfor gutter 
og jenter 

- I grunnskolen ser man at gutter har gjennomsnittlig dårligere karakterer, og det har større 
frafall i videregående opplæring 

- Vi har behov for bedre kunnskap om hvordan elever med nedsatt funksjonsevne, psykiske 
lidelser eller kronisk sykdom har det når de tar utdanning.  

- Unges utdanningsvalg i videregående er mer kjønnsdelt på Agder, sammenliknet med 
resten av landet 

- Det er behov for økt kompetanse og bedre undervisning om LHBT i skolen 
- Mobbing, seksuell trakassering, krenkelser og overgrep er en utfordring mange skoleelever 

møter på 
 

Ungdata gjennomførte i 2016 en undersøkelse som satte fokus på blant annet utfordringer 

ungdomsskole- og videregåendeelever opplever knyttet til seksuell trakassering, krenkelser og 

overgrep. Disse funnene vil også tas med i prosjektet.  

 

I februar ble Sak 17/414 Strategi for inkludering behandlet i Bystyret. Her etterlyste bystyret 

konkrete tiltak rettet mot likestilling, et fokus som vil tas med inn i dette prosjektet.  

 

I 2017 og første halvdel av 2018 vil det gjennomføres en levekårsundersøkelse med fokus på LHBT-

personer på Agder, med hovedfokus på Kristiansand og Arendal. Et mål i dette arbeidet er at 

kommunene skal få kunnskap om utfordringer rundt holdninger og opplevde levekår for LHBT-



 

 
 

 

personer på Agder. Kunnskapene skal brukes målrettet i holdnings- og likestillingsarbeid, og vil 

være viktige bidrag som vil påvirke hvilke fokusområder dette prosjektet vil ha i sitt arbeid rettet 

mot likestilling og levekår for LHBT-personer.   

 

Målgruppe og fokusområder 

Hovedmålgruppe for prosjektet vil være ungdom og unge voksne i alderen 13-24 år i Østre Agder. . 

Dersom vi skal påvirke valg for unge voksne i aldersgruppen 18-24 må innsatsen starte i alderen 

hvor skole-og yrkesvalg gjøres, og hvor seksuell identitet og orientering blir tydeligere.  

 

For å arbeide for en likestilt utdanning er også de ansatte i skolene en viktig målgruppe for 

prosjektets arbeid.  

 

 

 

 

Med bakgrunn i LIM-planen, Ungdata og LHBT-undersøkelsen har vi så langt valgt ut følgende 

fokusområder:  

- Tradisjonelle kjønnsroller og utdanningsvalg 
- Psykisk helse 
- LHBT og heteronormativitet 
- Bevissthet rundt grensesetting og krenkelser knyttet til atferd og seksualitet 

 

Mål 

Hovedmål for prosjektet er å bidra til et mangfoldig og likestilt utdanningsløp. 

 

Vi søker om: 

Midler til en 60% prosjektstilling plassert i Arendal, og som jobber for Østre Agder-kommunene. Per 

i dag har vi en ressurs som innehar denne fagkompetansen, og som kan være tilgjengelig for jobb i 

kommunene. Arendal kommune ønsker å jobbe systematisk med overnevnte fokusområder. 

Arendal kommune har jobbet etter modellen «Det systematiske folkehelsearbeidet» hvor vi har 

utarbeidet planstrategi og fastsatt mål i plan. Etter at LHBT undersøkelsen er gjennomført vil vi ha 

god kunnskap over utfordrings bilde både hos den voksne og den unge befolkningen (UngData), 

som vil gjøre at behovene for tiltak for å nå målene i Regional plan for likestilling, inkludering og 

mangfold (LIM) på Agder 2015-2027 vil være tydelige. 

 



 

 
 

 

Vi ber om at Aust-Agder fylkeskommune vurderer vårt behov for prosjektmidler i 2017, slik at vi kan 

igangsette planene som denne søknaden skisserer.  

Vi kommer gjerne tilbake med en fullstendig søknad dersom Fylkeskommunen finner det 

formålstjenlig.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Tone Worren kløcker        Elisabeth Nærestad  Ragnhild H. Vignes 

Rådgiver Folkehelse og levekår       Koordinator inkludering Spesialrådgiver  

 

 

  



 

 
 

 

Møte 1.november 2017 vedrørende eventuelt samarbeid i Østre Agder om juridisk 
kompetanse 

 

Følgende møtte: Ingunn Kilen Thommassen – Arendal kommune, Halvard Bjørgum – 

Grimstad kommune, Bo-Andre Longum – Froland kommune og Ole Jørgen Etholm – 

sekretariatet. 

Arbeidsgruppen anbefaler overfor rådmennene at det foretas en utredning av framtidig 

jussamarbeid innenfor følgende rammer: 

Tidsperspektiv –  

Med bakgrunn i at budsjettprosessen for 2018 er kommet svært langt i de deltakende 

kommuner er det tidligste tidspunkt for iverksetting 1/1-2019. Rådmennene skal ha forelagt 

en foreløpig utredning til drøfting i forbindelse med budsjettseminaret 9.mars 2018. 

Forebyggende rådgivning –  

Et vesentlig element i tjenesten må være kompetansebygging med sikte på å forebygge 

brudd på lovgivning. Kompetansebygging på offentligloven, forvaltningsloven, lov om 

offentlige anskaffelser, skolelovgivning og andre særlover mm 

Kompetansebygging – 

Intensjonen bak en felles satsning må være å kunne legge grunnlag for et bredt juridisk 

miljø med spesialkompetanse på spesielle prioriterte felt. 

Virksomheten kan også over tid ha som mål å kunne legge forholdene til rette for at 

motiverte medarbeidere skal kunne styrke sin formelle kompetanse, eventuelt også 

forskerkompetanse. Dette kan inngå i en felles FOU-satsning for kommunene i Østre Agder 

samarbeidet. 

Hovedintensjonen med et sterkt felles juristmiljø er styrke gjennom bred 

kompetansebygging. Tilgjengeliggjøring av kompetanse for alle deltakende kommuner. 

Erkjennelse av at alle kommuner møter økte kompetansekrav. Vi må avveie når egen 

kompetanse gir forsvarlig grunnlag for håndtering av saker og når saker best ivaretas av 

ekstern aktør. Enten det gjelder behov for spesialkompetanse eller at distanse til 

kommunens forvaltning kan være nødvendig. 

Kostnader  

Ved start etableres virksomheten med fire eller fem medarbeidere. Utredningen bør 

redegjøre for de kostnadsmessige effektene av å etablere en virksomheten. En bør drøfte 

mulighetene for å samle eksisterende juristkompetanse i kommunene. Eventuelt at en 

prøver ut mellomløsninger der Grimstad lar deler av sin juristressurs inngå i et felles 

juristmiljø. Fleksibel organisering kan være et nøkkelord for å oppnå maksimalt av 

tilgjengelig ressurser. 

Bruk av elektronisk kommunikasjon i kommunale saksbehandlingsprosesser 

En viktig forutsetning for å kunne oppnå maksimal effekt av felles juridisk kompetanse er at 

kommunene jobber ut fra felles administrative plattformer. Det må utredes hvilke formelle 

begrensninger vi må forholde oss til når medarbeidere tilsatt i en kommune bistår med 

saksbehandling for andre kommuner. Vi forventer over tid en standardisering av de 

elektroniske verktøy kommunene skal benytte seg av. 



 

 
 

 

Aktuelle arbeidsfelt 

Forskrifter og avtaler 

Intensjonen må være å kvalitetssikre avtaler 

 Mellom de deltakende kommuner 

 Mellom de deltakende kommuner og andre offentlige virksomheter 

 Mellom kommuner og private virksomheter 

Kvalitetssikre arbeidet med forskrifter der kommunene har hjemmel og ønsker å utarbeide 

slike. Arbeide for mest mulig felles ordlyd i disse i de samarbeidende kommuner. 

Håndhevelse av forurensningslovverk og andre infrastruktursaker 

Erfaringsmessig er håndtering av saker etter forurensningsloven krevende og medvirkning 

av juridisk kompetanse under prosessen er meget aktuell. Juridiske saker knyttet til 

infrastrukturtiltak vil og være et aktuelt tema. Herunder kompliserte tilkoblingssaker. 

Rettighetsproblematikk i oppvekstsektor og i helse og omsorg’ 

Innbyggerne får i økende omfang lovbestemte rettigheter knyttet til de tjenester som 

kommunen skal yte. I noen tilfeller vil forståelsen av hvilke rettigheter en innbygger har 

være ulik. Pårørende kan reise slike saker på vegne av den som skal ha ytelsen. 

Profesjonell håndtering av sakene fra kommunenes side kan også omfatte at en støtter seg 

på juridisk kompetanse. 

Friluftsliv 

Erfaringsmessig medfører håndhevelse av friluftslovens bestemmelser konflikter med 

grunneiere. Juridisk bistand kan bidra til at en ivaretar lovens intensjoner samtidig 

allmennhetens interesser blir ivaretatt. Denne type saker har betydelig omfang i 

kystkommunene. 

Personalsaker  

Utredningen bør klargjøre hvordan kommunenes håndtering av personalsaker bør kunne 

styrkes gjennom rutiner for involvering av juridisk kompetanse i personalsaker der dette kan 

bidra til ryddige prosesser. Herunder oppstart, behandling, oppfølging og avslutning av 

saker. 

Innkjøp –  

kvalitetssikring av prosesser med sikte på at anskaffelser i de deltakende kommuner 

tilfredsstiller lovens krav. Samspill med OFA. Hva dekker denne virksomheten og hva kan 

det være behov for i tillegg? 

Personvernombud 

Personvernombud pliktig funksjon 

Fra Charlotte: jeg er litt skeptisk til er hvor lurt det er å trekke inn personvernombudsrollen her. Jeg 

tror det er en fordel at denne holdes utenfor juristene, da vi heller skal tale behandlingsansvarlig 

sin sak ved eventuelle lovbrudd, tilsynssaker etc. I tillegg tror jeg ikke denne rollen er veldig 

attraktiv noe sted, så jeg tipper det er veldig lett å legge den til juss om man settes på sporet.  

 

Kommuneadvokat –  



 

 
 

 

Løftet inn i drøftingen av rådmannen i Tvedestrand. Betydelig innkjøp av jus-tjenester til 

kommunene er dokumentert for barnevernet. Usikkerhet på om dette behovet kan dekkes 

uten at det oppstår risiko for sårbarhet. Krevende og ensidige oppgaver kan skape 

utfordringer for rekruttering. Spørsmålet utredes som en del av juristbehovet, men foreløpig 

virker det som krevende å dekke et behov innenfor dette arbeidsfeltet. 

 

Forutsetninger for etablering 

Økonomi - Fordelingsmodeller  

Skal man ha felles tjeneste må finansieringen være forutsigbar både for vertskommune og 

for de som skal kjøpe tjenestene. Nødvendig med et element av betaling for bruk, samtidig 

som kommuner som benytter tjenestene må være forberedt på å betale for en kapasitet. 

Utkast til samarbeidsavtale 

Utkast til samarbeidsavtale som redegjør for mål for virksomheten. Hvilken bistandsplikt 

tjenesten skal ha overfor deltakere i samarbeidet. Personellmessige rammer for tjenesten 

ved etablering. Innenfor rammen av en vertskommuneløsning må det legges fram et forslag 

til organisering av tjenesten. 

Tidsplan 

Utredningen skal peke på en mulig tidsplan ved etablering av fellestilbudet. 

  



 

 
 

 

Utkast pr. 14.11.2017   

AVTALE  

Denne avtale («Avtalen») er inngått mellom  

i) Universitetet i Agder (tilbyder) org nr.  970 546 200 og 

ii) Østre Agder interkommunale samarbeid, (oppdragsgiver) org nr. 914 861 713 

vedrørende videreutdanning i engelsk for lærere i grunnskolen 

 

1. Bakgrunn 

Regjeringen vil skape en skole hvor elevene lærer mer. Satsingen har en ambisjon om lokal 
oppfølging av disse nasjonale målsettinger. Satsingen er også forankret i Region plan Agder og 
Strategisk notat 2016 - 2020: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap punkt 6c.  
 
C: Etablere regionalt samarbeid om utdanningsforskning og kompetanseutvikling  
Utvikle, fornye og implementere et system for etter- og videreutdanning som tar utgangspunkt i 

regionens behov  
 
Hensikten med å etablere et regionalt tilbud er å begrense tiden som går med til reiser i tilknytning 
til videreutdanningen. Videre vil en som en del av undervisningstilbudet bidra til at flere lærere i 
hver kommune får anledning til å ta opplæringen sammen og enkelt kunne legge opp til 
kollokviegrupper og annet samarbeid. Som en konsekvens av dette håper kommunene å kunne 
etablere lærende nettverk som også vil kunne fungere etter at formelle eksamener er avlagt.  
 

Udir har oppfordret til at det opprettes desentraliserte studietilbud. Vi legger til grunn i det videre 

arbeidet at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil bistå med å legge til rette for dette.  

 

2. Avtalens gjenstand – partenes rettigheter og forpliktelser 

I august 2018 startes videreutdanning i engelsk for lærere i grunnskolen 1.-7.- trinn opp. 

Omfang: 30 studiepoeng. Videreutdanningen gir 15 studiepoeng høsten 2018 og 15 

studiepoeng våren 2019. 

 

Dette er et tilbud for lærere i de 8 kommunene i Østre Agder: Risør, Gjerstad, Vegårshei, 

Tvedestrand, Åmli, Arendal, Froland og Grimstad.  

Tilbudet gjelder lærere med godkjent utdanning. 

 

Lærere må informeres tidlig om utdanningstilbudet. Østre Agder samarbeidet v/ Arendal 

kommune tar ansvaret for å sende ut forhåndsinformasjon. Universitetet i Agder sender også ut 

informasjon som kan videreformidles til skolene i de 8 kommunene. Ny studiebeskrivelse vil  

foreligge innen 10. januar 2018. Studiebeskrivelsen og øvrig informasjon vil bli sendt ut til 

skolene i de 8 kommunene i samråd med oppdragsgiver.  

 

Kommunene må arbeide for å rekruttere søkere. 



 

 
 

 

Når søknadene er lagt inn i Udirs søkeportal må kommunene prioritere søkerne fra egen 

kommune. Både vikarordningen og stipendordningen inngår i denne videreutdanningen.   

 

Undervisningen finner sted sentralt i Arendal kommune og oppdragsgiver sørger for at lokalene 

er tilgjengelige og klare til undervisning, med det utstyret som UiA har behov for til 

undervisningen 

 

Det skal være 3 samlinger av 2 dager pr. semester. Universitetet i Agder lager en semesterplan 

for samlingene i samråd med oppdragsgiver. Planen må være klar innen 1. april 2018 slik at 

lokaler kan bookes.  

 

Eksamen vil bli avviklet på UiA, campus Grimstad. UiA er ansvarlig for gjennomføringen og 

fasilitering. Prøveform vil være skriftlig. Muntlig prøveform kan også være aktuelt dersom 

partene blir enige om det. Eksamensformen vil være i hht studiebeskrivelsene som vil foreligge 

innen 10. januar 2018.    

 

Styringsgruppen for regional videreutdanning skal ha jevnlige møter med UiA i forhold til 

planlegging og gjennomføring av studiet, minst 2 ganger i halvåret. 

 

Innholdet i studiet er beskrevet i tilsvaret som UiA sendte inn 1. september som svar på Østre 

Agders forespørsel. Se vedlegg 1 til avtalen.  

 

3. Avlysning 

 

Universitetet i Agder forplikter seg til å levere utdanningstilbudet, såfremt det er minimum 10 

deltakere, ved oppstart i august 2018. Disse skal være kvalifiserte for studiet og godkjent av 

Utdanningsdirektoratet for videreutdanning. Deltakerne skal være tatt opp gjennom Udirs 

søkerportal. Det er UiA som deretter foretar det endelige opptaket av deltakere basert på 

opptakskravene som er spesifisert i studiebeskrivelsen.      

Ved frafall på inntil 10 % tar UiA risikoen. Eventuelt frafall av deltakere etter at de er tatt opp til 

studiet av UiAs opptakskontor, vil ikke påvirke prisen som er satt.     

Eventuell kostnader knyttet til frafall av studenter etter at UiA har foretatt studentopptaket, dekkes 

av den enkelte kommune.  

Gjennomføring av modul 2 forutsetter minimum 7 deltakere.  

 

4. Vederlag 

Oppdragsgiver har antydet et deltakertall på 30-40. Studiet på 15+15 sp er derfor priset slik: 

40 studenter: 920 000,-  

30 studenter: 800 000,-  

 



 

 
 

 

Innen 1.februar 2018 vil oppdragsgiver ha en endelig oversikt over antall søkere. Tilbyder vil prise 

studiet i henhold til det endelige søkertallet på dette tidspunktet.    

I prisen inngår undervisning, veiledning, eksamen og sensur, pålagt semesteravgift til 

Studentsamskipnaden i Agder, reise og kostutgifter for foreleser, kursadministrasjon og indirekte 

kostnader for UiA. 

 

 

Dersom antall deltakere blir lavere enn som beskrevet over, reduseres prisen forholdsmessig.  

Ved 10 deltakere blir prisen ……XXXX…….. 
 

Kommunene må dekke utgifter for studentene til litteratur og eventuelle utgifter til reise og kost i 

forbindelse med forelesninger.  

 

5. Avtalens varighet 

Avtalen trer i kraft fra signering og gjelder fra 01.01.2018, for høstsemesteret 2018 og 

vårsemesteret 2019. til og med 01.07.2019.  

Dersom det skulle bli behov for å gjennomføre kontinuasjonseksamener, vil disse gjennomføres i 

løpet av høstsemesteret 2019. 

Avtalen faller bort ved avtaletidens utløp. Avtalen kan ikke sies opp før avtaleperiodens utløp med 

mindre det foreligger mislighold.  

 

6. Lovvalg og verneting 

Avtalen reguleres av norsk rett.  

Tvister vedrørende Avtalen skal avgjøres av de ordinære domstoler i Norge med Aust- Agder 

tingrett som avtalt verneting.  

7. Vedlegg 

 

(Sted), (dato) 
 
 

  
 

_______________________________ 
 

_____________________________
__ 

For Universitetet i Agder: 
Terje Tellefsen  

Fakultetsdirektør 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 

 
 

For Østre Agder interkommunale 
samarbeid: 

Ole Jørgen Etholm 
Sekretariatsleder 

Østre Agder interkommunale 
samarbeid 



 

 
 

 

 

Medlemmer i formannskap i kommunene som deltar i 

Østre Agder 

       

 Arendal 20.november 2017 
 
  

Styret i Østre Agder har gleden av å invitere folkevalgte til 

samling mandag 8.januar 2017 på Thon hotell, Arendal 

klokken 14.00 – 18.30 pluss påfølgende middag. 

 

Interkommunalt samarbeid innenfor rammen 

av Østre Agder 
 

1. Styreleder ønsker velkommen 5 min 

Del 1: Status og veien videre for det interkommunale 

samarbeidet 

2. Bakgrunnen for samlingen av de folkevalgt – hva 

kom fram gjennom evalueringen av Østre Agder og 

hva innebærer styrets forslag til nye vedtekter for 

det interkommunale samarbeidet. v/styreleder 

ordfører Per Kristian Lunden. 20 min 

3. Behovet for interkommunalt samarbeid og felles 

politisk innsats for å ivareta regionens interesser i 

det nye Agder. 

Ordfører Kirsten Helen Myren og ordfører Robert 

Cornels Nordli. 5 minutter hver. 

4. Hvis jeg styrte regionen – tanker og prioriteringer 

for felles nærings- og samfunnsutviklingsarbeid 

Rune Hagestrand (H), Gjerstad 

Ragni MacQueen Leifson (A), Risør 

Terje Stalleland (FrP), Grimstad 

Terje Eikin (KrF), Arendal 

June Marcussen (V), Tvedestrand 

Mari Mykland (Sp), Froland 

(3 minutter på hver) Totalt 25 min 

 

5. ? - Hvor går Agder? 20 min 

6. Geir Askvik Haugum – Næringsutvikling i Agder! 15 

minutter 

Pause 10 minutter 

 

7. Idedugnad i grupper (hver gruppe har en sekretær 

– rådmann som er ansvarlig for å lage et notat fra 

sin gruppe). 60 min stikkord for debatt - Et Agder 

utfordringer og muligheter for Østre Agder 



 

 
 

 

 

8. Samarbeid i Østre Agder om nærings og 

samfunnsutvikling 

o Hva er oppnådd så langt og hvordan 

skal vi samarbeide om nærings- og 

samfunnsutvikling fremover? ved 

prosjektleder Bård Vestøl Birkedal 15 

min 

o Næringsmedarbeidernes forventninger 

ved næringssjef Kåre Andersen i 

Arendal 5 min, Tarjei Retterholt 5 min 

og Næringssjef Kamilla Solheim, Risør 5 

min 

o Felles næringsarealstrategi hva kan vi 

oppnå gjennom denne ved 

prosjektleder Bård Vestøl Birkedal 20 

min 

9. Erfaringsrunde i plenum med samling av 

folkevalgte. Intensjon, rammer og begrensninger 

ved slike samlinger. Innledning til drøfting ved 

styreleder ordfører Per Kristian Lunden. 10 

min+10min 

10. Avslutning ved fylkesmann Stein A. Ytterdahl. 10 

min 

I tillegg til fylkesmannen og de folkevalgte inviteres 

fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten og 

fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman. 

 

Tapas og mingling 

 

Det er formannskapene i hver kommune som inviteres 

til samlingen, men hver kommune kan supplere med 

noen komiteledere eller 

opposisjonsledere/gruppeledereder det er gunstig for 

bredden i representasjonen og forankringen i hver 

enkelt kommune. Hver kommune kan stille med inntil 

tre representanter ekstra i tillegg til formannskapet. 

 
 


