Arendal 12.desember 2017

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag
8.desember 2017 i Froland kommunehus kommunestyresalen.

Følgende møtte: Ordfører Kirsten Helen Myren - Åmli, Ordfører Jan Dukene,
Tvedestrand kommune, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, Ordfører
Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, Ordfører Robert Cornels Nordli,
Arendal kommune, opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener – Arendal og
ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune hadde forfall og for han møtte
varaordfører Elen Lauvhjell. Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde
forfall og for henne møtte Knut Erik Ulltveit.
Fylkesordfører Gro Bråten møtte.
Styrenestleder Kirsten Helen Myren ledet møtet. Fra rådmennene møtte:
Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Christina
Ødegård, Åmli, Torill Neset, Gjerstad, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand,
Trond Aslaksen, Risør og Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad.
Willy Hægeland, Froland hadde meldt forfall og for han møtte assisterende
rådmann Bo Andre Longum.
Ass. fylkesrådmann John G. Berg møtte.
Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal møtte under sak 71/17

SAKSLISTE:
Sak 67/17

Godkjenning av referat fra styremøtet 27.10.2017
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 68/17

Status for etablering av ny IKT-virksomhet
Prosjektleder Rune Johansen ga styret en status for arbeidet med etablering av
ny IKT-virksomheten.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 69/17

Regional samhandlingsmelding for rus og psykiatrifeltet på Agder
Prosjektleder Ragnhild Sørensen i Kristiansand kommune som på vegne av
kommuneregionene i Agder og Sørlandets sykehus HF har vært sekretær for
arbeidet ga en orientering om innholdet i foreliggende utkast til
Samhandlingsmelding for rus og psykiatri. Orienteringen skulle følge
referatet. Representanten fra Østre Agder i styringsgruppen for arbeidet
Lillian Andersen var tilstede under behandlingen.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 70/17

Program for samling av formannskap 8.januar 2018
Styreleder og sekretariatsleder hadde ikke fått på plass manglende innlederen
i programmet. Dersom det ikke er avklart i løpet av kort tid vil punktet måtte
bli strøket fordi programmet må ut til folkevalgte i formannskapene.
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til program for møtet med formannskapene, Men
anmoder om at det blir satt av tid til å orientere om forslag til ny
betalingsmodell.

Sak 71/17

Uttalelse anbudsdokumenter for konkurranseutsetting av trafikk på
Sørlandsbanen
Kort tid før møtet var det sendt ut et utkast til uttalelse fra prosjektleder Bård
Vestøl Birkedal. Dette ble drøftet i møtet og i hovedtrekk godkjent, men
styret ønsket å spisse noen punkt. Godkjenning av endelig uttalelse skjedde i
etterkant av møtet på mail. Uttalelsen er publisert på nettsidene.
Vedtak:
Styret godkjenner bearbeidet Uttalelse til anbudsdokumenter for
konkurranseutsetting av trafikk på Sørlandsbanen

Sak 72/17

Erfaringer med styrets besøk i Brussel
Deltakerne på studiebesøket i Brussel hadde utelukkende positive merknader
til program og gjennomføring av studiebesøk i Brussel. Fra noen som ikke

hadde hatt anledning til å delta ble det påpekt at november som var tidspunkt
for gjennomføring i 2017 er vanskelig av hensyn til budsjettprosess.
Vedtak:
Styret anmoder sekretariatet om å planlegge med sikte på å gjennomføre et
besøk til Brussel i løpet av perioden april/mai i 2019.
Sak 73/17

Eventuelt
Fylkeskommunens prioriteringer vedrørende bruk av
konsesjonskraftfond midler
Assisterende fylkesrådmann John G. Bergh redegjorde for fylkesrådmannens
forslag til fordeling av midler og behandlingen i fylkesutvalget. Fylkestinget
avgjør saken. I sitt saksframlegg hadde fylkesmannen vektlagt innspillet fra
styret i Østre Agder.
Kollisjon mellom styremøte 1.juni og Sørlandsting
Vedtak:
Østre Agders styremøte flyttes fra fredag 1.juni til torsdag 31.mai. Møtet
avholdes i Oslo. Møtested avklares senere.

Referent

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

Vedlegg – Vedtekter for Østre Agder regionråd:
§1 Deltakelse
Deltakere i Østre Agder regionråd er kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad,
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Samarbeidet er organisert med hjemmel i §27 i
kommuneloven, og er registrert i Brønnøysundregisteret med eget bedriftsnummer
(914 861 780).
§2 Formål
Østre Agder regionråd er samarbeidsforum for kommunene i regionen.
Regionrådet skal:
 bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, som sikrer
vekst i folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder.
 samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og
andre organer på region-, fylkes- og/eller riksplan.
 arbeide for å styrke regionens infrastruktur
 arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og
private virksomheter.
 bidra til utredning av, og til å forberede etablering av samarbeidsløsninger
for to eller flere kommuner knyttet til områder av kommunenes
virksomhet og tjenesteproduksjon der kommunene finner det
formålstjenlig.
 iverksette prosjekter med sikte på å øke kompetansen i regionens
kommuner og utvikle løsninger knyttet til levering av kommunale
tjenester.
Regionrådet kan:
 forestå utredninger for kommunene i samarbeidet når styret anmoder om at
det blir gjort.
 fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalte
kommunale bidrag til drift og enkeltaktiviteter, samt for tilskuddsmidler
samarbeidet mottar på vegne av kommunene.
 være representant for de andre medlemskommunene i planlegging og
utbyggingsprosjekt for interkommunale tjenester med
vertskommuneløsning.
Østre Agder kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter
særskilt vedtak i den enkelte kommune.
§3 Organisering
Kommunestyrer/bystyrer oppnevner medlemmer og varamedlemmer til styret i Østre Agder
regionråd:
Arendal kommune velger 2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer
Risør kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem
Tvedestrand kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem
Froland kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem
Gjerstad kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem

Vegårshei kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem
Åmli kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem
Grimstad kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem
Ordfører skal velges til styret i Østre Agder.
Fylkesordfører med fylkesvaraordfører som stedfortreder gis møte- og talerett i styremøtene.
Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene konstituerer seg etter kommunevalget og
gjelder for valgperioden. Styret skal ha leder og nestleder og det konstituerer seg selv. Leder
er ansvarlig for å innkalle til minimum 4 møter pr kalenderår. Styreleder og styrenestleder har
en funksjonstid på to år.
Styreleder er ansvarlig for godkjenning av saksliste til styremøtene.
Styret gir sine råd og fatter sine vedtak med alminnelig flertall.
Styret er ansvarlig for å arrangere minimum en årlig samling for folkevalgte. Der skal
minimum formannskapet inviteres.
I samarbeidet skal det være et rådmannsutvalg der rådmennene i alle deltagende kommuner er
representert. Rådmannsutvalget har som mandat:






forberede og innstille i saker som skal til styret
oppnevne administrative grupper til støtte for interkommunalt samarbeid
og gi dem mandat for deres arbeid
ta initiativ overfor styret i saker som krever, eller etter rådmennenes
oppfatning vil ha fordel av interkommunal løsning
arbeide sammen om saker og problemstillinger innenfor rammen av det
som er omfattet av rådmannsmyndigheten i den enkelte kommune
etablere hensiktsmessige styringslinjer i samarbeidet

Rådmannsutvalgets medlemmer har møte, tale og forslagsrett på styrets møter. Det skal
velges en leder for rådmannsutvalget for to år.
§4 Sekretariat
Østre Agder regionråd skal ha et sekretariat organisert etter vertskommunemodellen, men
sekretariatsleder skal ha styret i Østre Agder og rådmannsutvalget som sine oppdragsgivere.
Medarbeidere som arbeider for Østre Agder skal formelt være ansatt i en av de deltakende
kommuner etter vertskommuneprinsippet. Østre Agder kan gjennom skriftlig avtale frikjøpe
fagmedarbeidere i medlemskommunene til prosjektledelse og utredningsoppdrag når
kommunen gir tillatelse til dette.
Sekretariatet er ansvarlig for:
-

Å sammen med styrets medlemmer holde de folkevalgte i deltagende
kommuner informert om virksomheten i regionrådet.
At alle kommuner i samarbeidet blir likeverdig behandlet, og at sekretariatet
er en felles ressurs for medlemskommunene

-

Å bistå rådmannsutvalget og administrative grupper under forberedelser av
saker

-

Å forberede et budsjettseminar for rådmannsutvalget der premissene for
budsjett og handlingsprogram for interkommunale samarbeid fastsettes.
Utarbeide årsberetning for virksomheten og levere regnskap
At anbefalinger fra styret overfor kommunene oversendes kommunene med
felles saksgrunnlag. Rådmannen i den enkelte kommune vurderer hvordan
saken fremmes.
Forskriftsmessig arkivering for virksomheten

-

-

§5 Finansiering
Sekretariatet i regionrådet finansieres gjennom bidrag fra de deltakende kommunene. Styret
fremmer senest i juni forslag til kommende års kommunale bidrag.
Styret kan søke om eksterne bidrag til enkeltprosjekt på vegne av de deltakende kommuner.
Styret i Østre Agder er ansvarlig for å fremme forslag til betalingsmodeller for finansiering av
interkommunale tjenester eller aktiviteter overfor deltakende kommuner.
Felles prosjekt som krever kommunale bidrag ut over kontingent må bygge på gyldige vedtak
i de kommuner som skal delta. Vedtak om igangsetting er først gyldig når slike vedtak
foreligger.
Regionrådet har ikke anledning til å påta seg økonomiske forpliktelser i form av lån eller
garantier.
Sekretariatets forvaltning av Østre Agder regionråds økonomi skal bygge på Reglement for
økonomihåndtering i Østre Agder, som fastsettes av styret. Kommunerevisjonen forestår
revisjon av virksomheten.
§6 Innmelding, oppløsning og utmelding
Utvidelse av Østre Agder krever vedtektsendring.
Dersom en kommune ønsker å gå ut av Østre Agder må kommunestyret/ bystyrets vedtak
være sekretariatet i hende innen 31.mai før årsskiftet oppsigelsen gjelder fra.
Ved oppløsning av Østre Agder hefter medlemmene med en prosentvis andel tilsvarende
deres innbetaling. Tilsvarende har de rette på eiendeler oppbygd gjennom samarbeidet ut fra
samme nøkkel.
§7 Stadfesting av vedtektene og endring i disse
Forslaget til vedtekter for Østre Agder er gyldig når samtlige bystyrer/ kommunestyrer har
fattet vedtak.
Styret for Østre Agder fremmer forslag til endringer i vedtektene. Endringsforslag sendes
kommunene. Minimum 3/4 av de deltakende kommuner må godkjenne vedtektsendringen før
forslaget er gyldig.

Oppsummering av styrets beslutningsprosesser knyttet til evalueringen av virksomheten i Østre
Agder i perioden 2014 til 2017.
I styremøtet i 13.juni 2014 Sak 46/14 Evaluering av Østre Agdersamarbeidet
gjorde styret følgende vedtak:
Sekretariatet skal iverksette en gjennomgang av virksomheten i Østre Agder med sikte på å utarbeide
et beslutningsgrunnlag for videreutvikling av samarbeidet basert på klare beslutningslinjer og en
formelt vedtatt organisasjonsstruktur der mandater for grupper med delansvar inngår. Ambisjonen
skal være å skape et fleksibelt og utviklingsorienter Østre Agder som skal kunne bistå kommunene
innenfor felt det ønskes etablert interkommunalt samarbeid. ……..
Til styremøtet 28.august 2015 sak 64/17 kom sekretariatet tilbake med en historisk gjennomgang,
samt en framstilling av organisering på dette tidspunkt og oversikt over bemanning. Der ble det
besluttet at en skulle gå videre med evalueringen.
I sak 74/15 september 2015 ble det besluttet at
Styret for Østre Agder vil gjennomføre en todelt prosess med grunnlag i det utredningsmaterialet som
foreligger. Det innebærer en grundig drøfting i regi av styret for hvilke mål, visjoner og strategier som
skal ligge til grunn for et framtidig interkommunalt samarbeid gjennom Østre Agder. Når dette
grunnlaget foreligger vil en gå videre med utarbeidelse av en utviklingsplan for samarbeidet eventuell
med ekstern bistand.
Men også at –
Med bakgrunn i den pågående kommunestrukturreformen finner styret det hensiktsmessig foreløpig
å stille disse prosessene i bero. Styret vil igangsette prosessen når en mener at nødvendige
avklaringer i forhold til kommunereformprosessen foreligger.
Sak 42/16 drøftet styret restart av evaluering av Østre Agder og gjorde følgende vedtak:
Styret drøfter mandat for evaluering av Østre Agder i sitt styremøte i september. Sekretariatet kan
forberede evalueringen fram til da. Det planlagte styremøtet 11.november utvides til et heldagsmøte
med vekt på evaluering av det interkommunale samarbeidet. Styret kom da tilbake til
evalueringsprosessen i sak 58/16 og fattet der følgende beslutning:
Det nedsettes et utvalg bestående av leder Per Kristian Lunden, nestleder Kirsten Helen Myren,
ordfører Kjetil Glimsdal, rådmann Harald Danielsen, rådmann Jarle Bjørn Hanken og rådmann
Christina Ødegård som får i oppgave å utarbeide et forslag til mandat for evalueringen av Østre
Agder. Sekretariatet ved Ole Jørgen Etholm og Bård Vestøl Birkedal skal bistå utvalget.

I november 2016 Sak 72/16 la arbeidsgruppen fram sitt forslag til mandat ved evaluering av
Østre Agder og der ble følgende ble vedtatt:

Målsetting:

Evaluere det interkommunale samarbeidet i Østre Agder der en særlig ser på om det
ivaretar den enkelt kommunens behov for tjenesteyting og tjenestesamarbeid, og om
samarbeidet bidrar til positiv samfunnsutvikling og posisjonering for hele regionen.
Evalueringsprosessen skal bidra til å styrke eierskapet til Østre Agder i hvert enkelt
kommunestyre/bystyre.
Organisering:
Det nedsettes en arbeidsgruppe for å bistå administrasjonen i arbeidet med gjennomføring av
evalueringsprosessen.
Forslag til evalueringsprosess:
Fase 1 Evaluering
 Sekretariatet leverer innenfor en tidsramme på 30 dager en rapport som redegjør for
pågående interkommunale virksomheter fordelt på de som skjer i regi av Østre Agder,
vertskommuneløsninger og andre interkommunale ordninger og tjenester. Evalueringen
skal redegjøre for hvilke tjenester som blir ivaretatt gjennom interkommunale løsninger.
Videre gjeldende organisering og ledelse av virksomheten med faglige underutvalg og
ekspertgrupper. Det finansielle grunnlaget for Østre Agder med fokus på
finansieringsmodeller og finansieringskilder inngår i utredningen. Underutvalg som er
opprettet av Østre Agder og tillitsvalgte for medarbeidere i interkommunale virksomheter,
skal aktivt involveres i evalueringen med sikte på å få fram positive sider og utfordringer
knyttet til dagens samarbeidsløsninger.
I evalueringsarbeidet ønsker styret særlig å sette søkelys på utviklingstrekk i regionen slik
det redegjøres for i Østre Agder minirapport utarbeidet av Telemarksforskning.
Utkastet til rapporten legges fram for styret og rådmennene med sikte på avklare mangler
og feil. Endelig rapport legges fram for styret til godkjenning.
 Rapporten sammen med annet tilgjengelig skriftlig materiale blir gjenstand for en ekstern
vurdering av et kompetent fagmiljø (forskningsstiftelse eller konsulentselskap) med sikte på
å avdekke svakheter ved eksisterende organisering og forankring. Samt kaste lys over
særtrekk og fellestrekk ved interkommunale løsninger i Østre Agder sett i forhold til
tilsvarende samarbeidsløsninger ellers i landsdelen og ellers i landet. Den eksterne
evalueringen skal forholde seg til de vedtekter som gjelder for Østre Agder når de vurderer
virksomheten. Denne evalueringen oppsummeres i et skriftlig notat.
Fase 2 Anbefalinger i forhold til videreføring av samarbeidet
 Rapporten fra sekretariatet sammen med det eksternt utarbeide notatet legges til grunn for
en prosess i regi av styret med sikte på fremme foreløpige anbefalinger overfor
eierkommunene til mål og ambisjonsnivå for videreføring av interkommunalt samarbeid for
de kommuner som ønsker å ta del i samarbeidet videre. Anbefalingene skal legge vekt på å
få fram det kommunene bør samarbeide om, framfor det en kan samarbeide om. I styrets
anbefaling skal det inngå forslag til endringer i vedtektene dersom en mener det er behov
for dette.
 Styretsleder og nestleder samt andre styremedlemmer som har anledning stiller på en
workshop/møte i hvert enkelt kommunestyre/bystyre der de redegjør for det forliggende
utredningsmaterialet og for styrets anbefalinger for videreføring av samarbeidet. De



folkevalgte i hver kommune får deretter på fritt grunnlag anledning til å drøfte
anbefalingene. Om disse er de riktige for egen kommunes behov, eventuelt hvilke endringer
justeringer som bedre vil ivareta kommunens behov. Kommunene anmodes om å drøfte
hvilke felles satsninger som kan bidra til en positiv samfunnsutvikling i Østre Agder. Det skal
legges til rette for at innspill som det enkelte kommunestyre fremmer i Østre Agders
evalueringsprosess skal gjøres kjent via Østre Agders nettsider. Styret forutsetter at det
etableres en egen side som følger evalueringsprosessen.
Styret behandler de innspill som foreligger fra prosessen i eierkommunene. De legger fram
et eventuelt forslag til reviderte vedtekter som samsvarer med de mål og ambisjoner
prosessen i kommunene har dokumentert at det interkommunale samarbeidet gir grunnlag
for. Deretter følger prosessen bestemmelsene i §7 i vedtektene for endring av vedtekter for
Østre Agder.

Det ble også gitt føringer for styrets arbeid i evalueringsfasen:
-

-

Styret ønsker å ha et punkt om evalueringen på dagsorden i hvert styremøte i
den periode evalueringen pågår.
Styret oppfordrer de folkevalgte om å holde seg orientert om Østre Agder via
nettsidene. Det skal lages et kort notat til de folkevalgte om den prosess som er
iverksatt.
Arbeidsgruppen som har vært nedsatt for å forberede forslag til mandat og
tidsplan fikk i oppdrag å videreføre sitt arbeid i evalueringsfasen. Arbeidsgruppen
består av tre ordførere Per Kristian Lunden, Kjetil Glimsdal og Kirsten Helen
Myren, samt rådmennene Harald Danielsen, Jarle Bjørn Hanken og Christina
Ødegård.

Til møtet i januar 2017 Sak 06/17 Status for evalueringen av Østre Agder forelå rapporten
Fase 1 del 1 Egenevaluering av virksomheten foreligger og det ble varslet arbeidet med fase 1
del 2 Ekstern evaluering i regi av Agderforskning pågikk og var ventet å foreligge i løpet av
første halvdel av februar. Der ble det gjort følgende vedtak: Styret tar til orientering
progresjonen i evalueringsarbeidet og vil drøfte innholdet i de to rapportene på sitt styremøte
3.mars med sikte på å kunne rekke kontaktmøter med kommunestyrer og bystyrer i god tid før
sommeren.
I februarmøtet sak 17/17 Evalueringsprosessen i Østre Agder ble den interne og den eksterne
rapporten behandlet og styret fattet følgende vedtak: Styret legger den eksterne
evalueringsrapporten sammen tidligere mottatt internevaluering og oversikt over
samarbeidsrelasjoner til grunn for det videre arbeid med evaluering av virksomheten. Styret
vil i sitt møte 24.mars drøfte opplegget for møterunden til folkevalgte organ i
medlemskommunene. Styret ønsker å kunne legge fram noen ulike forslag til styringsmodeller
for samarbeidet som kan drøftes i kommunene.
Dette ble fulgt opp i marsmøtet sak 24/17 med vedtak om å ta initiativ til Ett tre timers
program for informasjons- og forankringsprosess i by- og kommunestyrene i Østre Agder

oversendes kommunene som selv bestemmer hvordan de ønsker å legge opp sin lokale
prosess.
Dette ble fulgt opp med fem møter før sommeren og tre møter etter sommerferien i august og
september. Hver møte ble oppsummert i form av et notat som redegjorde for synspunkt som
var framkommet i møtet.
I møtet i bystyret i Arendal kommune ble spørsmålet om framtidige finansieringsmodeller for
interkommunalt samarbeid reist. Dette fulgte sekretariatet og styret opp i sak 64/17
Styret i Østre Agder ber rådmennene arbeide videre med utforming av revidert modell for
kostnadsfordeling knyttet til samarbeidsordningene i Østre Agder.
I samme møte sak 63/17 drøftet og anbefalte styret et utkast til nye vedtekter for samarbeidet.
Dette for slaget sammen med forslag til finansieringsmodeller og sak om felles innsats om
nærings- og samfunnsutvikling går som en helhet til behandling i kommunestyrer og bystyrer.

Vår saksbehandlere: Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Saksgang:
Utvalg

Møtedato

Rådmannsgruppen
Styret Østre Agder
Kommune – og bystyrer

Forslag til nye vedtekter for Østre Agder
Forslag til vedtak:
Kommunestyret/bystyret godkjenner forslag til vedtekter for Østre Agder regionråd.
1.0 Dokument i saken
Trykte vedlegg Utrykte vedlegg -

1. Styrets behandling av evalueringsprosessen 2014-2017
2. Forslag til nye vedtekter for Østre Agder
På nettsidene til Østre Agder under overskriften evaluering er alt
grunnlagsmateriale for evalueringen publisert. Herunder
egenevaluering fra administrasjonen, ekstern evaluering i regi av UiA,
notater etter møter med kommunestyrer/bystyrer med mer.

2.0 Innledning

Gjennom mer enn ti år har det interkommunale samarbeidet i Østre Agder vokst til en
sammensatt og ressurskrevende virksomhet. Mange ulike vedtak ligger til grunn for dette.
Kommunene har opplevd samarbeid som en hensiktsmessig måte å løse nye og eksisterende
oppgaver på.
Styret for Østre Agder tok derfor allerede i 2014 opp spørsmålet om det var på tide med en
grundig evaluering av hvordan samarbeidet har utviklet seg og hvordan det bør innrettes for
framtiden om det skal kunne være et godt redskap for de deltakende kommuner.
Evalueringen har redegjort for positive erfaringer med hva vi kan få ut av å samarbeide. Vi
løser oppgaver, vi bidrar gjennom felles innsats til kompetansebygging vi opplever
gjennomslag overfor regionale og nasjonale myndigheter i saker som for regionen er viktig.
Samtidig viser evalueringen utfordringene knyttet til felles innsats. Folkevalgte opplever at
beslutninger fattes utenfor deres innflytelse. Folkevalgte og ledere bruker mye tid på andre
arenaer enn den rent kommunale. Ressurser flyter ut av kommunen uten at en som folkevalgt
opplever å ha hatt reell påvirkningskraft underveis.
3.0 Bakgrunn
Fra den spede start i 2005 til dagens omfattende samarbeid har det vært en omfattende prosess.
Avspeiles dagens virksomhet i det opprinnelige oppdraget gitt gjennom vedtektene som da lå til grunn
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for samarbeidet? Er behovene og forutsetningen for samarbeid vesentlig endret gjennom denne
perioden? Styret svarer et klart nei til det første spørsmålet og et like tydelig ja til det andre.
Evalueringsprosessen har tydeliggjort behovet for endring av mål og organisering av virksomheten.
Det er et åpenbart behov for informasjonsflyt begge veier mellom folkevalgt nivå og det
interkommunale samarbeidet. Styret representert ved ordførere spiller en nøkkelrolle i prosessen.
Administrasjonen må gjennom rådmennene ivareta vesentlige driftsmessige oppgaver, både fordi dette
normalt ligger innenfor deres ansvar, og for at styret skal kunne gis handlingsrom i prosesser der
regionens interesser skal ivaretas overfor regionale og nasjonale myndigheter.
Å oppdatere vedtektene vil etter styrets oppfatning bidra til å gi det interkommunale samarbeidet
rammer der folkevalgt styring oppleves som varetatt av den enkelte folkevalgte i kommunestyrer og
bystyrer. I perspektiv av viktige endringer i form av nytt sammenslått Agder vil evne og vilje til
samarbeid, og evne til å vise besluttsomhet også når vi må prioritere bli avgjørende for at regionens
framtid skal bli ivaretatt.
Forslaget til nye vedtekter har tatt inn over seg de signaler evalueringsprosessen har gitt gjennom
intern og ekstern evaluering, samt tydelige og inspirerende innspill som framkom i hver kommune
under drøftingen av samarbeidet.
Det er opp til kommunestyre og bystyre å vurdere om en kjenner seg igjen i det foreliggende forslaget,
eller om viktige forhold mangler avklaring. Kommunerunden ga en entydig tilbakemelding om at de
deltakende kommuner har forventninger og krav til samarbeidet som må bli ivaretatt.
4.0 Styrets grunnlag for forslag til nye vedtekter

I §1 endres navnet fra interkommunalt samarbeid til regionråd for å komme på linje med den
fellesbetegnelsen som oftest benyttes for interkommunale samarbeid. Dette innebærer ikke
noe ønske om å endre innretning på samarbeidet, og det underbygger at virksomheten skal ha
en rådgivende funksjon med begrenset myndighet til å opptre på vegne av de deltakende
kommuner.
I §2 mål for virksomheten blir felles, bærekraftig arbeid med nærings- og samfunnsutvikling
innarbeidet. Videre blir plikten til å involvere alle kommuner i pågående prosesser
understreket. Samarbeidet gis en sentral rolle i å stå for utarbeidelse av utredninger på felt
som er relevante for flere kommuner. Samt at det interkommunale samarbeidet skal kunne
være representant for fellesskapet når en vertskommune for tjenester planlegger nye lokaler
eller driftsmodeller.
I §3 velger styret å videreføre dagen modell for sammensetning av styret, men valgperioden
for leder og nestleder foreslås til to år mot dagens fire.
Det nye forslaget til vedtekter fastslår at det skal etableres et rådmannsutvalg med myndighet
avgrenset til det som normalt tilligger rådmennenes myndighet. Den praksis som har vært
fulgt med at rådmennene har hatt tale og forslagsrett i styret formaliseres.
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I §4 gis det føringer for hvorledes sekretariatet organiseres, og hvem som dette skal ha som
oppdragsgivere. Sekretariatet får et styrket ansvar for informasjon til folkevalgt nivå.
Ansvaret for likeverdig behandling av deltakende kommuner slås fast. Det skal også formidle
informasjon om økonomiske premisser til deltakerne. Sekretariatet må forberede saker overfor
styret og rådmannsutvalget, og sørge for at felles saksgrunnlag oversendes kommunene når
det kreves kommunal behandling før endelig beslutning kan iverksettes. Å sikre arkivering og
bidra til innsyn for offentligheten inngår i oppgavene et sekretariat må ivareta.
Med grunnlag i evalueringsprosessen har styret tatt initiativ til å få på plass ensartede
betalingsmodeller for interkommunale tjenester og administrative samarbeid slik det
forutsettes i §5.
Det fastslås det også at det skal være et eget økonomireglement for samarbeidet og at
kommunerevisjonen følger opp virksomheten.
Bestemmelsen om kontingent i tidligere vedtekter tas ut og sekretariatet finansieres etter
hovedmodell.
Resterende paragrafer endres ikke. Det foreslås således ingen endringer når det gjelder
innmelding og utmelding og heller ikke i bestemmelsene om stadfesting av vedtekter.
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1. Kommunesamarbeidet i Østre Agder
Saksfremlegg
Vår saksbehandlere: Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og prosjektleder Bård Vestøl Birkedal

Saksgang:
Utvalg

Møtedato

Rådmannsgruppen

09.01.2018

Styret Østre Agder

19.01.2018

Kommune – og bystyrer

Jan 18

Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor
rammen av Østre Agder
Forslag til vedtak:
1. Kommune- / Bystyre inngår i et forpliktende samarbeid om nærings- og
samfunnsutviklingsarbeid i Østre Agder. Dette innebærer å ansette en person i sekretariatet
som får sitt ansvar innenfor samfunns- og næringsutvikling.
2. Kommune- /Bystyret Styret legger forslaget til mandat for samarbeid om nærings- og
samfunnsutvikling til grunn for denne satsningen.
3. kommune- /Bystyre legger til grunn at satsningen finansieres gjennom forslag til
hovedmodell for finansiering av interkommunale samarbeid, jf. sak betalingsmodeller.
1.0 Dokument i saken
1. Notat med grunnlag i status sommeren 2017 for pågående næringsprosjekt: «Om
organisering av en varig felles satsning på samfunns- og næringsutvikling innenfor rammen
av Østre Agder med tilhørende ressurser i form av medarbeider og driftsmidler» – Vedlegg.
2.0 Innledning
På rådmannsmøte 7.juni 2017 presentert Østre Agder næringsforum sine vurderinger av videre
samarbeidet om næringsutvikling i regionen når prosjektperioden utløper. Basert på disse
anbefalingene er det utarbeidet et saksgrunnlag for å formalisere et permanent samarbeid mellom
kommunene med sikte på å skape en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i hele regionen.
Rådmennene ba om at saken skulle kunne tas opp til behandling på første styremøte etter
sommeren(25.august). Det skjedde, og der anbefalte styret forslaget og anmodet sekretariatet om å
utarbeide et saksgrunnlag for videre behandling.
Styret fattet 25.august følgende vedtak:
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1. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å inngå et forpliktende samarbeid om næringsog samfunnsutviklingsarbeid. Dette innebærer å ansette en person i sekretariatet som får sitt
ansvar innenfor samfunns- og næringsutvikling.
2. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å vedta forslaget til mandat for samarbeid om
nærings- og samfunnsutvikling.
3. Styret anbefaler at satsningen finansieres gjennom en økning av medlemskontingenten i
Østre Agder med kr.6 pr. innbygger i 2018 og videre med kr.12 pr. innbygger i 2019.
I tråd med sak om endrede betalingsmodell legger vi til grunn at punkt tre endres til at styret
anbefaler at satsningen finansieres gjennom forslag til hovedmodell for finansiering av
interkommunale samarbeid, jf. sak betalingsmodeller.
Samtidig ba styret om at alle saker knyttet til evalueringen av Østre Agder skulle sees i sammenheng
og saken har derfor blitt utsatt i påvente av endelig utkast til vedtekter. Nå foreligger dette forslaget,
og saken videresendes til de deltakende kommuner for behandling.
I tillegg til vurderinger fra Østre Agders næringsforum om felles satsning på nærings- og
samfunnsutvikling foreligger anbefalingene fra den eksterne evalueringen av Østre Agder.
Agderforskning peker der på at felles innsats for å oppnå en positiv nærings- og samfunnsutvikling er
en viktig oppgave for interkommunale samarbeid. Videre har samtlige kommunestyrer/bystyrer gitt
styringssignaler gjennom evalueringsprosessen for Østre Agder om det samme.
En felles satsning på nærings- og samfunnsutvikling er en forutsetning for å kunne følge opp Østre
Agders nye formålsparagraf, der det blant annet heter at regionrådet skal:
-

bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, som sikrer vekst i folketall,
arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder.
samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på
region-, fylkes- og/eller riksplan.

-

arbeide for å styrke regionens infrastruktur

-

arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.

3.0 Bakgrunn
Erfaringen med Østre Agders arbeid på feltet i prosjektperioden viser nødvendigheten av samspill
mellom fagmedarbeidere i kommunene og Østre Agder, og det politiske miljø representert ved
styret/ordførerne. Dette må bygge på en rollefordelingen der politisk og administrativt nivå utfyller
hverandre. Det interkommunale samarbeidet i Østre Agder mobiliseres for å oppnå gjennomslag for
regionens interesser på nasjonalt nivå. Politisk medvirkning er avgjørende for å kunne oppnå
gjennomslag i mange saker. Viljen politikere fra alle politiske miljø har vist til å stille opp på vegne av
regionens interesser, har i sak etter sak bidratt til gode løsninger for regionen.
Samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling handler om den langsiktige og strategiske utviklingen
av regionen. I deler av arbeidet kan Østre Agder gis et klart og avgrenset mandat for å kunne opptre
på vegne av kommunene i samarbeidet. Samtidig bør det trekkes en klare grenser mot hoveddelen
av det direkte næringsarbeidet. Dette ivaretar kommunene godt i egen regi.
4.0 Rådmennenes vurdering
Østre Agder har i noen sammenheng kunnet bidra med kompetanse og ressurser til kommuner og
interkommunale virksomheter i utrednings- og iverksettingsfasen. Styret anbefaler derfor at en
viderefører praksisen med at Østre Agder involveres når vertskommunen finner dette ønskelig, og de
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andre kommunene gir tilslutning til dette. Erfaringene med å innhente ekstern konsulentbistand er
entydig at dette koster mye, og at det krever betydelig egeninnsats. Når utredninger kan skje i egen
regi vil det gi betydelige gevinster. Etablering av et permanent sekretariat for nærings- og
samfunnsutviklingsarbeidet vil styrke forutsetningen for å kunne gjøre dette.
Evalueringsrunden styreleder og sekretariatsleder har hatt til bystyrer og kommunestyrer har gitt
mange signaler fra folkevalgte i kommuner om at felles innsats for å møte regionens
samfunnsmessige utfordringer har bred støtte, og er høyt prioritert. Kommunene ivaretar sine
lovregulerte tjenesteyting på de fleste felt, men de står alle overfor store utfordringer knyttet til
levekår, utvikling av nye arbeidsplasser, etablering av ny infrastruktur og god vekst i folketallet.
Styrket interkommunalt samarbeid politisk og administrativt for å bidra til dette synes å være godt
forankring i det politiske miljø.
Rammevilkårene for å kunne påvirke regionalt politisk nivå endres når Agder blir ett fylke fra 2020.
Østre Agdersamarbeidet vil møte et styrket fylkeskommunalt nivå med økte ressurser og
kompetanse, men også et nivå som trolig i mindre grad enn tidligere vil kunne inneha detaljert
lokalkunnskap om de utfordringer og behov regionen Østre Agder møter. Det kreves da at regionen
evner å fremme sine utfordringen på en ny måte, og i en setting der vi vil møte andre sterke regioner
med behov for å få fram sine problemstillinger. En ny sterk kommune bestående av Kristiansand,
Søgne og Songdalen vil bli en viktig maktfaktor med stort gjennomslag i det nye fylket. 35-36% av den
samlede befolkning i det felles fylket bodde i den nye storkommunen andre kvartal 2017. Selv om
Østre Agder vil representere den nest sterkeste regionen i det nye fylket så vil vi måtte forholde oss
til en sterk fylkeshovedstad i Kristiansand. Utfordringene knyttet til å nå fram overfor den nye
fylkeskommunen kan bli store. Rådmennene mener at et sterkt regionalt miljø innenfor rammen av
Østre Agder gir oss forutsetninger til å klare dette.
Rådmennene legger til grunn at Østre Agder gjennom prosjektperioden med oppfølging av strategisk
næringsplan og BYR-prosjektet har høstet verdifulle erfaringer med rollefordeling, samarbeid, og
hensiktsmessig oppgaveløsning på arbeidsfeltet. Mandatforslaget for Østre Agders arbeid innenfor
nærings- og samfunnsutvikling bygger på disse erfaringene og rådmennene anbefaler dette som
grunnlag for videre arbeid.
En felles innsats innenfor rammen av Østre Agder om nærings- og samfunnsutvikling forutsetter at
kommunene forplikter seg til å sette av midler til dette. Anbefalingen fra rådmennene innebærer at
satsningen finansieres etter hovedmodellen for finansiering av interkommunale samarbeid fra 2019.
Finansiering av 2.halvår 2018 foreslår rådmennene baseres på de signaler som tidligere er gitt
gjennom budsjettkonferansen. Der baserte en forslaget på at utgiftene til tilbudet skulle fordeles
etter folketall. Dette innebærer en kostnad for Risør på kr.42.000, Grimstad kr.135.000, Arendal
kr.266.000, Gjerstad kr.15.000, Vegårshei kommune kr.12.000, Tvedestrand kommune kr.36.000,
Froland kommune kr.34.000 og Åmli kommune kr.11.000.
Dersom hovedmodellen innføres fra 2019-2021 med 10%-15% likt fordelt, og med helårseffekt, så
blir bidragene avrundet til nærmeste tusen som følgende tabell viser:
Kommune

2019

2020

2021

2022

Risør

88000

89000

91000

91000

Grimstad

257000

254000

250000

250000

Arendal

492000

482000

472000

472000

Gjerstad

41000

43000

46000

46000

Vegårshei

36000

39000

42000

42000
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Tvedestrand

79000

80000

82000

82000

Froland

75000

77000

78000

78000

Åmli

34000

37000

39000

39000

Rådmennene er opptatt av at denne satsningen må omfatte alle deltakende kommuner. Innsats for
at Østre Agder som region oppnår en god samfunnsutvikling ikke kan begrenses til noen kommuner.
Dette er et basisoppdrag fra kommunene til Østre Agder regionråd. Alle kommuner har uttrykt sterk
forståelse for at Østre Agder er en felles bo- og arbeidsregion. Innsats for styrket samfunnsutvikling
vil alle de deltakende kommuner nyte godt av.
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Organisering av en varig felles satsning på samfunns- og
næringsutvikling innenfor rammen av Østre Agder med
tilhørende ressurser i form av medarbeider og driftsmidler.
Fra:
På oppdrag av:

Sekretariatet i Østre Agder
Rådmannsgruppen i Østre Agder

1. Bakgrunn for Østre Agders næringssatsing og erfaringer fra
prosjektperioden
I Østre Agder startet samarbeidet innenfor næringsutvikling for fullt med vedtaket om felles
strategisk næringsplan, og opprettelsen av Østre Agder næringsnettverk i april 2015. Alle
kommunene med unntak av Froland søkte høsten 2015 om midler fra kommunal- og
moderniseringsdepartementets program «utviklingsprogram for byregioner». Søknaden ble innvilget,
og regionen har fra 1.januar 2016 med statlige midler kunnet finansiere en full stilling i sekretariatet
for oppfølging av programmet, hvor fokuset har vært næringsutvikling. Den statlige finansieringen
varer frem til juni 2018.
Samarbeidet om næringsutvikling i Østre Agder har gitt betydelig resultater i form gjennomførte
prosjekter, og i form av økt samhandling og samarbeid:
-

-

Strategisk næringsplan påpekte at en av hovedutfordringene i regionen var mange
overlappende og lite koordinerte tiltak. Dette er et ikke en utfordring i dag. Nettverket har
ført til felles forståelse av utfordringer og muligheter som igjen skaper grunnlag for utvikling.
Kommunene lærer av hverandre og det er etablert faste og stabile samarbeidsarenaer
mellom de åtte kommunene.
Det etableres formelle og uformelle samarbeidet på prosjekter og tiltak.
Froland kommune har kommet med i næringssamarbeidet.
Sterkt samarbeid mellom plan og næring i de åtte kommunene.
Styrets eierskap til næringsarbeidet i regionen er styrket.
Utfordringsbildet er tydeliggjort, blant annet ved den felles samfunnsanalysen fra
Telemarksforskning, som har blitt et felles referansepunkt for kommunene.
Østre Agder er etablert som begrep i næringssamarbeidet, og er på vei mot å bli en tydelig
felles resultatenhet
Det er opprettet og utviklet kommunikasjonsplattformer, som hjemmesider med mer.
Det er etablert et system for å jobbe med saker knyttet til nærings- og samfunnsutvikling i
Østre Agder.

Viktige satsingsfelt for Østre Agders politiske innsats for å gi regionen en positiv samfunnsutvikling
har vært og er:
- Nytt fengsel til Froland til erstatning av Arendal fengsel og med vesentlig høyere kapasitet.
- Ulike prosjekt på E18 fra Grimstad til Telemark grense.
- Bidra til å løfte fram Grenlandsbanen i NTP-sammenheng, herunder stasjon til
Brokelandsheia
- Felles tomteselskap for tilrettelegging av etablering av stort biodrivstoffanlegg på Jordøya i
Åmli.
I arbeidet bidrar administrasjonen til at spørsmål utredes med bakgrunn i regionens interesser, og
om nødvendig med ekstern bistand. Hele det politiske spekteret som regionen representerer

mobiliseres og fronter arbeidet overfor politiske beslutningsfattere på nasjonalt og regionalt nivå.
Derved vil den aktuelle kommune alltid kunne nå relevante beslutningsfattere gjennom politikere fra
samme politiske parti. Et slikt tett samarbeid basert på tillit for å ivareta regionens felles interesser
på tvers av politiske skillelinjer har vært, og vil bli, avgjørende for å oppnå gjennomslag på nasjonalt
nivå.
Regioner som lykkes med effektivt og godt samarbeid innenfor samfunns- og næringsutvikling har en
større verdiskapningsevne enn regioner som ikke lykkes med dette. Gjennom samarbeid skapes
synergier mellom kommuner. Med felles innsats kan man iverksette prosjektarbeid den enkelte
kommune ikke har anledning til alene, samt i fellesskap iverksette prosjekter av regional betydning. I
tillegg kan man som region gi tyngde bak prioriteringer inn mot regionale og nasjonale
beslutningsmyndigheter.
Gjennom evalueringsprosessen av Østre Agder i kommunestyrer og bystyrer er felles innsats for
nærings- og samfunnsutvikling blitt trukket frem som et viktig satsningsområde. Fra hele det politiske
miljøet uttrykkes det stor vilje til aktivt å ta del i arbeidet. Etableringen av det nye fylket Agder gir
kommunene i Østre Agder et vesentlig større behov for løpende å forholde seg til fylkeskommunen
som en dominerende regional aktør. Den nye fylkeskommunen vil ha vesentlig svakere lokal
forankring enn Aust-Agder fylkeskommune har hatt. Kommunene i Østre Agder må derfor
samarbeide, om de skal kunne være premissleverandør overfor en ny stor fylkeskommune.
Viljen til å samarbeid og de endrede forutsetningene på regionalt nivå gjenspeiles i styrets forslag til
nye vedtekter som sendes til kommunene sammen med denne saken. En felles satsning på næringsog samfunnsutvikling er en forutsetning for å på en god måte kunne følge opp Østre Agders nye
formålsparagraf der det blant annet heter at regionrådet skal:
-

bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall og
arbeidsplasser i hele Østre Agder.

-

samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på
region-, fylkes- og/eller riksplan.

-

arbeide for å styrke regionens infrastruktur

-

arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.

2. Behov for – og konkretisering av innhold i det felles
næringsarbeidet og behovet for ressurser til dette
Kjernen i å lykkes med et regionalt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid ligger i at det tar
utgangspunkt i ønsker og opplevd behov blant kommunene. Dette har det kommet tydelig ønske om
gjennom evalueringsmøtene av Østre Agder i kommunestyrer og bystyrer.
For å få mest mulig ut av en felles innsats på området er det viktig at Østre Agder gis et tydelig
mandat og definert handlingsrom på vegne av kommunene. Det må foreligge en vilje til å sette av
ressurser til en felles stilling med nødvendige driftsmidler for å kunne utrede relevante
problemstillinger, og for å kunne bidra til å samle politisk og administrativ ledelse i felles langsiktig og
strategisk innsats for å skape muligheter for regionens næringsliv, og for å oppnå gjennomslag
overfor nasjonale myndigheter. Samfunnsutviklerrollen i lys av endrede regionale forutsetninger
sikres også best ved at sekretariatet i Østre Agder styrkes med en medarbeider på feltet nærings- og
samfunnsutvikling. Med to stillinger blir sekretariatet mindre sårbart og man sikrer kapasitet til å
følge opp behov fra styret.
Østre Agder næringsforum (næringssjefer og næringsmedarbeidere i kommunene) anbefaler at
regionens næringsarbeid ikke må miste sin lokale forankring der lokalt næringsliv og kommunen er
de sentrale aktørene. Det skjer mye godt næringsarbeid i hver kommune som må videreføres.

Samtidig mener forumet regionale utfordringer må løses i fellesskap. I samarbeid kan man ha fokus
på det strategiske, langsiktige og kommuneoverskridende. For regionen er det viktig å opprettholde
gjennomføringskapasitet og drivkraft på dette området.
Østre Agder næringsforum mener at en fast stilling med tilhørende driftsmidler er en forutsetning og
vil gi den nødvendige drivkraft i det felles næringsarbeidet. Med stabile og langsiktige driftsrammer
kan kommunene støtte opp under, og ha forutsetninger for å gå inn i tyngre regionale prosjekter.
Gjennom en fast organisering i form av en felles stilling skapes forutsetninger for profesjonell drift og
oppfølging av Østre Agder næringsforum, rådmannsgruppen og styret på prioritert satsingsfelt. Det
gir evne til å iverksette egne prosjekt av regional karakter, og bistå kommuner når de etterspør dette.
En fast stilling vil styrke sekretariatet i Østre Agders evne til å gjennomføre næringsrelevante
analyser og utredninger ved behov.

3. Mandat for Østre Agders nærings- og samfunnsutviklingsarbeid
Østre Agders nærings- og samfunnsutviklingsarbeid har følgende hoved-, del-, og arbeidsmål:
Hovedmål:
-

Gjennom langsiktig og strategisk næringsarbeid bidra til en felles, bærekraftig nærings- og
samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall og arbeidsplasser i hele Østre Agder

Delmål:
-

Øke kompetanse og kunnskap om nærings- og samfunnsrelevante tema blant
beslutningstagere
Øke kvalitet og kvantitet på regionale samfunns- og næringsrelevante prosjekter av langsiktig
strategisk betydning
Øke samhandlingen og tilliten mellom kommunene i regionen
Skape fokus på forutsetninger for næringsutvikling basert på regionenes historiske- og
naturgitte muligheter.

Arbeidsmål:
Østre Agder skal legge til rette for:
-

Politisk samarbeid og samhandling om nærings- og samfunnsutvikling
Samarbeid og samhandling mellom administrasjonen i de åtte kommunen om nærings- og
samfunnsutvikling
Dialog og informasjonsflyt mellom styringsnivåene på regionalt og kommunalt nivå
Skape synergier mellom gode tiltak i de ulike kommunene

Østre Agder skal jobbe aktivt med å:
-

-

Initiere og gjennomføre konkrete prosjekter. Herunder bistå kommuner og interkommunale
virksomheter i utviklingsprosjekter der det er relevant for hele regionen. Prosjekter
prioriteres etter behov og muligheter på oppdrag av styret, rådmannsgruppen eller Østre
Agder næringsnettverk.
samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på
region-, fylkes- og/eller riksplan.
Styrke regionens infrastruktur og for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige
og private virksomheter, blant annet ved å være proaktive og å bygge nettverk, relasjoner og
oversikt som sikrer at regioner kommer tidlig på banen i forbindelse med aktuelle

infrastrukturinvesteringer, etablering av statlige arbeidsplasser, og større
bedriftsetableringer.

Notat av 15.12.2017

Grunnlag for finansieringsmodeller for Østre Agders
interkommunale tjenester og samarbeid
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Innledning
Bakgrunnen for den foreliggende utredningen er evalueringsprosessen av samarbeidet i Østre
Agder. I evalueringsprosessen har bystyret i Arendal anmodet om at nye
finansieringsmodeller for interkommunale tjenester utredes.
Rådmannsgruppen i Østre Agder nedsatt i sitt møte 16.august 2017 en arbeidsgruppe for å
utrede dette.
Arbeidsgruppen har bestått av:
Assisterende rådmann Øyvind Johannesen -

Tvedestrand kommune

Kommunalsjef Bente Rist

-

Arendal kommune

Økonomisjef Vidar Kyrdalen

-

Åmli kommune

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm har vært sekretær for arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppens mandat var å framlegge forslag til framtidige finansieringsmodeller for ulike
interkommunale samarbeid og å utrede konsekvenser av ulike modeller. Deres foreløpige
utkast til modeller ble drøftet i rådmannsmøtet 18.oktober 2017 der ga en følgende føringer
for videre arbeid:
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.
Dette gå styret sin tilslutning til i styremøtet 27.oktober sak 67/17.
Rådmennene ga i tillegg følgende føringer for arbeidsgruppen:
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.
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Det er viktig at rådmann og ordfører informere sine formannskap om den pågående
prosess knyttet til betalingsmodeller.
Med dette grunnlag ble arbeidsgruppen samlet på nytt 6.desember 2017. På dette tidspunkt ble
det gitt et signal fra Arendal kommunes medlem i styringsgruppen om en reduksjon i KØHtilbudet på 5 mill kr. I denne rapportversjonen er effektene av dette innarbeidet i tabell 16 og
17.
Det har vært vurdert om Østre Agder brannvesen (ØABV)skulle holdes utenfor utredningen.
Dette fordi rådmennene ønsket å avvente Risiko og sårbarhetsanalysen for tjenesten. Med
bakgrunn i at ny betalingsmodell ikke vil bli gjort gjeldende før fra 2019, så anbefaler
arbeidsgruppen at ny betalingsmodellene også legges til grunn for betaling av denne tjenesten.
Da ut fra at alternativ modell med hovedmodell 60% og ROS-analyse 40%.
Dette forutsettes at ROS-analysene fra ØABV foreligger tidlig i 2018 og at
kommunestyrer/bystyrer behandler disse før sommeren. Dette er nødvendig dersom ROSanalysen skal legges til grunn for fordeling av deler av kostnadene knyttet til brannberedskap.
Overheadkostnader
Parallelt med arbeidet med nye betalingsmodeller har Arendal som vertskommune for de
fleste interkommunale tjenester foretatt en gjennomgang av overhead-kostnader for
tjenestene. Deres intensjon har vært å etablere et felles nivå for slike kostnader knyttet til
tjenesteproduksjonen. Det foreligger en anbefaling fra KS om at kostnadsnivået for slike
kostnader skal være i intervallet 3-5%. Arendal kommune har lagt seg på 4%.
Dette påvirker ikke valg av modeller, men er et element når en skal vurdere de samlede
endringer i bidrag fra kommunene til interkommunale tjenester.
Avstander
Med bakgrunn i at en i utredning tillegger avstand til tjenestetilbud vekt viser tabell 1 en
oversikt over avstand mellom Arendal der de fleste tilbud er lokalisert og deltakere i ulike
samarbeid.
Tabell 1 Avstand Arendal til kommunesentre i samarbeidskommuner
Til
Avstand km
Fyresdal
135
Nissedal(Treungen)
94
Åmli
61
Gjerstad (Øvre)
59
Risør
51
Vegårshei
40
Grimstad
22
Froland
13

Kjøretid (NAF)
2t 08min
1t 26min
1t 02min
0t 57min
0t 54min
0t 43min
0t 22min
0t 18min
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1. Anbefaling
Arbeidsgruppen starter rapporten med anbefalinger for valg av finansieringsmodell før det
argumenteres for valgte modeller. Videre redegjør notatet for økonomiske effekter av å
benytte de anbefalte modellene.
Arbeidsgruppen er enige om å definere en hovedmodell og en alternativmodell for å oppnå en
mer rettferdig fordeling av utgiftene.
Arbeidsgruppen tilrår en Hovedmodell som bygger på en finansieringsløsning med en fast
prosentvis andel fordelt likt på deltakende kommuner og en differensiert del basert på
folketall.
Dernest anbefaler arbeidsgruppen en Alternativ modell som inneholder tre varianter:
-

Kontingent (innbyggertall)
Kombinasjonsløsning
Betaling for bruk av tjenesten (bruksmodell)

For noen typer tjenester vil hovedmodellen etter arbeidsgruppen sitt syn ikke fange opp reelle
kriterier det er relevant å basere finansieringen av tjenestetilbudet på.
Arbeidsgruppens forslag for valg av finansieringsløsning for de interkommunale
virksomhetene framgår av tabell 2 på side 4.
Arbeidsgruppen anbefaler at alle nye samarbeid finansieres i henhold til hovedmodell eller
alternativmodell.
Det anbefales at valgte finansieringsmodeller evalueres etter tre år.
Arbeidsgruppen anbefaler at forslaget til finansieringsmodell gjøres gjeldende fra 1/1-2019.
Med bakgrunn i at arbeidsgruppen ikke kunne enes om nivå for den del i hovedmodellen som
skulle fordeles likt så ba en om et felles møte med samlet rådmannsgruppe 15.desember
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Tabell 2 Valg av finansieringsløsning

Virksomhet

Anbefalt løsning

Østre Agder krisesenter
Arendal kommunale legevakt
Østre Agder samarbeid om oppfølging av
Samhandlingsreformen
Østre Agders felles Ehelsekoordinator
Østre Agders samarbeid om næringsutvikling

Hovedmodell
Hovedmodell
Hovedmodell

Østre Agders samarbeid innenfor skoleutvikling*
Felles ansvar for driftstilskudd til spesialist
fysioterapihjemler
Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning
Østre Agder sekretariatsledelse
Planlegging, drift og utvikling av veilysanlegg
Anskaffelser og driftsoppgaver ved bruk av
velferdsteknologiske løsninger
Felles ikt-utvikling og drift
Krematorium
KØH (kommunal øyeblikkelig døgnhjelp)
ATV (Alternativ til vold)
Østre Agder brannvesen

Hovedmodell
Anbefales
hovedmodell
Hovedmodell
Hovedmodell
Hovedmodell
Hovedmodell
Alternativ modell –
betaling for bruk
Alternativ modell –
betaling for bruk
Alternativ modell –
betaling for bruk
Alternativ modell –
betaling for bruk
Alternativ modell –
Kombinasjonsløsning
Alternativ modell –
Kombinasjonsmodell
Alternativmodell –
Kombinasjonsmodell

Antall
kommuner
8
10
8
8
8
8
5/6
8
8
8
8
8
7
9
8
7/8
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2. Finansieringsmodeller
Arbeidsgruppen tilrår at en velger en hovedmodell for finansiering av interkommunale
samarbeid, supplert med en alternativ modell. Den alternative modellen har tre varianter.

2.1

Hovedmodell

Arbeidsgruppen tilrår at en som hovedregel bygger på en finansieringsløsning med en fast
andel fordelt likt på deltakende kommuner og en differensiert del basert på folketall.
Arbeidsgruppen har også drøftet inntektsdifferensieringen mellom små og store kommuner
knyttet til nivået på frie inntekter, men anbefaler ikke dette som en faktor i modellen. Dette
innebærer gjennomgående at små kommuner har en større samlet inntekt pr innbygger enn
store kommuner. Dette er en kompensasjon for at det gjennomgående er mer kostbart å levere
offentlige tjenestene i små kommuner. Ved at en fast andel fordeles likt mellom kommunene
reduseres denne effekten. Når kommunene i fellesskap skaper en tjeneste gjennom en
interkommunal løsning så bør denne effekten fanges opp av utgiftsfordelingen i samarbeidet.
Gjennom bruk av hovedmodellen anbefaler arbeidsgruppen at en går inn på nye kriterier for
fordeling av utgifter mellom samarbeidspartene. Derfor redegjør notatets kapittel 3 for
økonomiske effekter for den enkelte tjeneste der dette avviker fra dagens ordning, med
regneeksempler for hvordan dette vil slå ut. Detaljene for beregningen ligger i et eget
regneark som følger som særskilt vedlegg til arbeidsgruppens notat. Der redegjør
arbeidsgruppen for effektene av å legge den faste andelen som fordeles likt på ulike nivå.
I kapittel 4 gjør arbeidsgruppen rede for samlede effekter ved valgte løsninger for den enkelte
kommune i samarbeidet. Med bakgrunn i at KØH-finansieringen beløper seg til store summer,
så vil en reduksjon gi store utslag i de samlede bidragene til interkommunale formål. Det kan
også bidra til å dempe kostnadsveksten for de minste kommunene.
Arbeidsgruppen begrunner sitt valg av hovedmodell med at alle kommuner i fellesskap må
være med å bære byrden for at lovpålagte tjenester skal kunne leveres. Deltakerne får tilgang
til felles økt kompetanse, kapasitet og beredskap som det er naturlig at alle deltakere betaler
en grunnpris for.
Arbeidsgruppen er delt i et flertall på to og et mindretall på en i forhold til hvilket prosentnivå
den like delen i finansieringen skal ligge på. Flertallet (Kyrdalen og Johannesen) anbefaler
10%, mens mindretallet (Rist) anser 20% som et riktigere nivå.
Flertallet (Kyrdalen og Johannesen) legger følgende begrunnelse til grunn for sin anbefaling:
1. Med bakgrunn i at bruk av interkommunale tjenester normalt er størst blant innbygger
nær tjenesten, så vil en fast andel på 10 % bedre gjenspeile dette forholdet.
2. Det vil medføre for store omfordelingseffekter mellom de samarbeidende kommunene
for de etablerte ordningene, dersom det blir valgt en større fastandel enn 10 %.
3. Med den store forskjellen på størrelse i innbyggertall, med et spenn fra under 2000 til
over 44000, så vil en for høy fastandel gi for store økonomiske belastninger for flere
av kommunene.
4. Ved sist etablert interkommunalt samarbeid innenfor barnevern i øst-regionen (5
kommuner), ble det etter lengre utredning funnet mest hensiktsmessig med en
fastandel på 10 %.
5. Det er viktig at ikke deltagerne i våre interkommunale tilbud fristes til å søke
løsninger utenfor rammen av regionen.
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Mindretallet (Rist) legger følgende begrunnelse til grunn for sin anbefaling:
Ved etablering av et tilbud stilles det til rådighet kompetanse, kapital og tjenester. Når
flere kommuner går sammen om å opprette et tilbud vil alle få en base med
kompetanse og kapasitet som kan benyttes både som planlagte tjenester og i beredskap
for tjenesten. Alternativet til et felles tilbud er at hver kommune oppretter sitt eget.
For mindre kommuner vil det i de fleste tilfeller være svært kostbart å etablere en
tilsvarende bredde som en kan oppnå når kommuner går sammen.
Med ulik innbyggertall, avstand, behov og prioriteringer blir bruken av tjenesten ulik.
Dette er rimelig at får en stor uttelling i kostnadsfordelingen. Likevel må det
vektlegges at det etableres fullverdige ordninger hvor alle deltakere har mulighet for
høyere kompetanse og høyere kapasitet enn det som vil være mulig alene.
Arendal kommune som vertskommune på de fleste løsningene samt som den største
kommunen ser det rimelig at alle er med på å dekke en viss andel som fast
finansiering. Enkelte kommuner og samarbeid har lagt 50 % av kostnaden til grunn
for lik kostnad pr deltaker. Arendal ser at dette vil være en for stor endring ift dagens
praksis, og vil tilrå 20 %. Dersom deltakerkommunene mener at det er hensiktsmessig
så kan det legges til grunn 10 % fast i 2018, med en opptrapping på 5 %-poeng i 2019
og 2020.
Arbeidsgruppen finner at betaling for bruk ikke er hensiktsmessig for samarbeid der et
beredskapsmessige element er en vesentlig faktor for kostnadene knyttet til å yte et tilbudet.
Arbeidsgruppen mener at Arendal kommunale legevakt må ha en finansieringsordning
basert på en fast andel og resten etter folketall. Bruken av tjenesten er utvilsomt størst blant
innbyggere nær tjenesten, men samtidig vil utrykkinger over større avstander kreve mye
ressurser. Tjenesten yter også bistand over telefon. Beredskapen er den kostnadsdrivende
faktoren for tjenesten, og den må dimensjoneres for å kunne håndtere topper i høytider og
ferier.
Arbeidsgruppen mener at Østre Agder krisesenter bør vurderes på samme måte og
bruksdata her vil være lite hensiktsmessig fordi det er vanlig at brukere flyttes mellom fylker
for å oppnå ønsket sikkerhet for beboeren og personale.
Felles spesialisthjemler innenfor fysioterapi foreslås basert på hovedmodellen. Erfaringene
fra da en utredet tilbudet var at registrering av bruk, var krevende med manuell opptelling av
brukere. Det er derfor ikke hensiktsmessig å legge til et brukskriterium for dette tilbudet.
Ehelsekoordinator og Samhandlingskoordinator utgjør et samlet fagmiljø for deltakende
kommuner og yter ikke tjenester til brukere. Det anbefales derfor å benytte hovedmodellen for
finansiering.
Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning er en lovpålagt oppgave som kommunene
er ansvarlig for å ivareta. Finansiering av ordningen kan baseres på hovedmodellen.
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Hovedmodell benyttes for finansiering av:







Arendal kommunale legevakt
Østre Agder krisesenter
Samarbeid om oppfølging av samhandlingsreform
Felles koordinator for innsats rettet mot Ehelse og velferdsteknologi
Driftstilskudd til spesialisthjemler innenfor fysioterapi
Driftstilskudd til interkommunalt utvalg mot akuttforurensning

Hovedmodellen anbefales også for et eventuelt næringssamarbeid og for et utvidet samarbeid
om skole dersom det blir aktuelt.

2.2

Alternativ modell

Arbeidsgruppen er opptatt av at den alternative modell skal fange opp de tilfeller der det er
rimelig å legge vesentlig vekt på andre faktorer. Da kan en finne tilfeller der både kravet om
at tjenesten skal finnes og hensynet til omfang på bruk bør tillegges vekt. I andre tilfeller kan
bruk være et hensiktsmessig kriterium for utgiftsfordeling.
Det er arbeidsgruppens oppfatning at medlemskapet i et interkommunalt samarbeid bør
betales likt. I noen tilfeller ligger det en likeverdighet i å velge likt nivå for alle.
I andre tilfeller er etableringen av et felles tilbud et felles ansvar, men bruk av tilbudet bør
tillegges vekt.
Til sist er det fellesløsninger der ren betaling for bruk av tilbudet er mest hensiktsmessig for å
kunne tilpasse en kommunes satsing til kommunens økonomiske forutsetninger og evne til å
implementere nye løsninger.
2.2.1 Kontingentmodell
Kontingent er et objektivt kriterium der en ønsker lik sats per innbygger. Arbeidsgruppen
anbefaler at en viderefører kontingentbegrepet slik det er lagt til grunn i vedtektene for
samarbeidet knyttet til bidrag pr innbygger begrenset til sekretariatets ledelse. Det ligger
ingen særlige fordeler for mindre kommuner i det å ha et felles sekretariat for interkommunalt
samarbeid. Dette bør anses som et felles ansvar og bidragene til dette bør være like og basert
på et objektivt kriterium.
Arbeidsgruppen har landet på at dette kun skal omfatte sekretariatsledelse.
Samtidig vil arbeidsgruppen peke på at det foreligger en anbefaling fra styret i Østre Agder
om videre samarbeid om samfunns- og næringsutvikling. Dette forslaget bygger på en modell
med bidrag pr innbygger på linje med kontingentløsningen for sekretariatet. Styret har ønsket
at en slik satsing skal være forankret i den evalueringsprosess som pågår i samarbeidet. Derfor
avventer styret en behandling av formålsparagrafen for samarbeidet, der et utvidet felles
ansvar for samfunns- og næringsutvikling blir et sentralt mål. Under møtene i
evalueringsprosessen med kommunestyrer og bystyrer har behovet for slikt samarbeidet blitt
sterkt vektlagt ikke minst med henblikk på en stor felles fylkeskommune i Agder.
Arbeidsgruppen anbefaler på tross av det foreliggende saksutkastet at hovedmodell benyttes
for samarbeid om næringsutvikling.
Alternativ modell Kontingent benyttes for finansiering av:


Sekretariat i Østre Agder
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2.2.2 Bruksmodell
Arbeidsgruppen legger til grunn at betaling for bruk av en tjeneste kan være en
hensiktsmessig løsning når det ikke forutsetter vesentlig ekstra registreringsarbeid. Metoden
benyttes i dag innenfor IKT samarbeidet i IKT Agder IKS. Det er også modellen rådmennene
foreslår for ny sammenslått IKT-virksomhet.
Bruksmodellen er lagt til grunn for fordeling av utgifter knyttet til felles veilysmedarbeider.
Fordelingsnøkkel er antall lyspunkt i hver av de deltakende kommuner.
Denne betalingsmodellen bør etter arbeidsgruppens vurdering også benyttes for
velferdsteknologiske anskaffelser som skal drives i fellesskap. Her bør kommunene betale i
forhold til omfang på bruk. Da vil kommunene kunne innarbeide kostnadene i sine budsjetter
som del av innføringen av velferdsteknologi. Betaling knyttes til hvilken evne tjenestene i
hver kommune har til å ta i bruk de teknologiske mulighetene og til kommunens økonomiske
evne til å dekke kostnader knyttet til innføring av ny teknologi.
For driften av krematorium legger Østre Agder til grunn at det er enighet om fordeling av
investeringskostnader og tilhørende finansieringsutgifter. Bruk skal dekke alle rene
driftsutgifter.
Alternativ modell - betaling etter bruk benyttes for finansiering av:





IKT tjenester
Veilyssamarbeid
Krematorium
Innføring av velferdsteknologi

2.2.3 Kombinasjonsløsning
Noen interkommunale tjenester kommer i en mellomstilling ved at de både har et klart
beredskapselement, men samtidig har betydelige effekter for behovet for å tildele tjenester i
egen kommune. Arbeidsgruppen mener at en slik delt modell kan være en særlig aktuell for
finansieringsløsning for KØH og for ATV (Alternativ til vold).
I kombinasjonsløsningen anbefaler arbeidsgruppen at Hovedmodell tillegges 60% vekt og
bruk av tjenester de resterende 40%. Begrunnelsen for denne vektingen arbeidsgruppen er et
ønske om å legge størst vekt på hovedmodell.
Felles KØH i Østre Agder er en særlig kostnadskrevende del av det interkommunale
samarbeidet. Bruken er som for legevakt vesentlig høyere for de nærmeste kommunene, enn
for de kommuner som ligger lengre unna. Historiske data for bruk av tjenesten avleveres i
KOSTRA og egner seg for bruk ved fordeling av kostnader og bidrar etter arbeidsgruppens
syn til en mer rettferdig kostnadsfordeling. Samtidig ivaretar tilbudet et beredskapsmessig
element. Arbeidsgruppen anbefaler at 40% av utgiftene fordeles etter historisk bruk, der både
antall innleggelser og liggetid legges til grunn for fordelingen av utgiftene. Forslaget legger til
grunn at pasientantall skal telle 50%, mens antall liggedøgn vektlegges 50% når utgiftene for
bruk fordeles mellom kommunene.
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I arbeidsgruppen mener flertallet (2) at 10% av kostnadene ved KØH-tilbud dekkes likt
mellom kommunene, mens mindretallet (1) mener at en skal ligge på 20%. Det redegjøres for
effektene av dette i kap.3. Der omtales også et eventuelt redusert KØH-tilbud
Arbeidsgruppen anbefaler at tilbudet Alternativ til vold gjøres til et felles ansvar på linje med
andre interkommunale tjenester. Samtidig bør bruk av tilbudet utgjøre et vesentlig element
ved fordeling av kostnadene. Det anbefales en modell der 40% fordeles etter bruk to år
tidligere.
I arbeidsgruppen mener flertallet (2) at 10% av kostnadene ved ATV dekkes likt mellom
kommunene, mens mindretallet (1) mener at en skal ligge på 20%. Resten dekkes etter
folketall. Det redegjøres for effektene av dette i kap.3
Kombinert modell hovedmodell og alternativmodell - bruk benyttes for finansiering av:



ATV (Alternativ til vold)
Østre Agder KØH

I en kombinasjonsløsning kan ulike begreper legges til grunn for brukerelementet. Det kan
være aktuelt for eksempel for grupper av personer barn under 18år for barneverntjenesten i
øst, fordeling av utgifter i brannvesen i forhold til ROS-faktorer som påvirker brannvesenets
kostnader.
Andre interkommunale virksomheter
Det foregår et omfattende interkommunalt samarbeid utenfor Østre Agders ramme.
Arbeidsgruppen mener det er relevant å vurdere om en kan benytte hovedmodell eller
alternativ modell for disse. Dette ligger likevel utenfor det arbeidsgruppen kommer med
anbefalinger til i notatet.
Etter arbeidsgruppens syn er det ønskelig å søke mot et begrenset antall modeller for
finansiering av interkommunalt samarbeid. Dette bør gjelde uavhengig av hvilke felt en
samarbeider og hvilke kommuner samarbeidet gjelder. En oversikt over disse tjenestene
framgår av tabell 2.
En oversikt over dagens finansieringsløsning for ulike interkommunale samarbeid framgår av
vedlegg 1 til notatet. Dagens løsninger preges av et stort mangfold og at de har blitt etablert
uten noen vurdering av helhet.
Tabell 3 Interkommunale virksomheter som ikke omfattes av utredningen
Virksomhet
Barneverntjenesten i øst i Agder
Barnevernvakten i Arendal
Kulturskoletilbud
PP-tjeneste
AKST(Agder kommunale støttetjeneste)
Etablerersenter
Skatteoppkrever kontorer
Kommuneoverlege
Friluftsrådet Sør
Arbeidsgiverkontroll

Kommuner
5- Østregionen
7
4- Østregionen
4- Østregionen
2 - sør
4- sentrum
5/2/2
2
9
21
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3. Konsekvensvurdering av endret finansieringsmodell
3.1 Hovedmodell – finansieringseffekter

I dette kapittel drøftes effektene ved valg av finansieringsløsninger. Det legges vekt på å
redegjøre for effekter som kan lede til vesentlige endringer i sammensetningen av kommuner
som ser seg tjent med å benytte tilbudet.
3.1.1 Hovedmodell - Arendal kommunale legevakt
Anbefalt løsning er hovedmodell
Tabell 4

Arendal kommunale legevakt 20% fast

Løsning med 20% fordelt likt og 80% fordelt etter folketall innebærer følgende endring for de
deltakende kommuner ikke medregnet prisvekst fra 2017:
Kommune
Nissedal
Fyresdal
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli
Tabell 5

Sum 2017
Sum ny modell
Endring
388301
813083
424782
356010
780961
424951
1862125
1963445
101320
6068051
5286045
-782006
11580227
9899540
-1680687
665467
1031913
366446
547874
945585
397712
1618326
1776737
158411
1511766
1706471
194705
497015
893388
396373
Arendal kommunale legevakt 10% fast

En løsning med 10% fordelt likt og 90% fordelt etter folketall innebærer følgende endring for
de deltakende kommuner ikke medregnet prisvekst fra 2017 til 2019:
Kommune
Nissedal
Fyresdal
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli

Sum 2017
Sum ny modell
Endring
388301
601029
212728
356010
564892
208882
1862125
1895187
33062
6068051
5633111
-434940
11580227
10823292
-756935
665467
847213
181746
547874
750094
202220
1618326
1685140
66814
1511766
1606090
94324
497015
691372
194357

For den minste kommunene mer enn fordobles bidraget med 20% fordelt likt. Mens 10% gir
en vekst i bidraget på tett på 60%.
Legger en seg her på et mellomtrinn med 15% blir likevel økningen for Fyresdal kommune
90%.
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3.1.2 Hovedmodell –Østre Agder krisesenter
Anbefalt modell er hovedmodell. Brukere av krisesenter kan i mange tilfelle komme fra
kommuner utenfor fylket av sikkerhetshensyn. Tilbudet har et betydelig element av å ivareta
beredskapsfunksjon og er et lovpålagt tilbud for kommunene.
Notatet redegjør for effekten for kommunenes utgifter basert på to nivå for andel som fordeles
likt. Dette er som for legevakt etter henholdsvis 10% og 20% likt fordelt.
Tabell 6 Østre Agder krisesenter 20% fast
Løsning med 20% fordelt likt og 80% fordelt etter folketall innebærer følgende endring for de
deltakende kommuner ikke medregnet prisvekst fra 2017:
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli

Sum 2017
Sum ny modell
Endring
763404
855418
92014
2487683
2217350
-270333
4790503
4123894
-666609
272818
466410
193592
224609
428712
204103
663456
776012
112556
619769
741523
121754
203758
411868
208110

Tabell 7 Østre Agder krisesenter 10% fast
Løsning med 10% fordelt likt og 90% fordelt etter folketall innebærer følgende endring for de
deltakende kommuner ikke medregnet prisvekst fra 2017:
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli

Sum 2017
Sum ny modell
Endring
763404
805689
42285
2487683
2337863
-149820
4790503
4482725
-307778
272818
368054
95236
224609
325644
101035
663456
716358
52902
619769
677557
57788
203758
306695
102937

Selv med laveste nivå vil den minste kommunen oppleve at utgiftene til felles krisesenter vil
øke med 50%. Med 20% vil deres utgifter dobles.
3.1.3 Hovedmodell – Oppfølging av Samhandlingsreformen
Anbefalt modell er hovedmodell. Tjenesten ivaretar oppfølging av kommunenes samarbeid
med Sørlandet sykehus HF og andre utviklings- og forskningsprosjekt innenfor helsesektoren,
samt sekretariatsfunksjonen for Helse og omsorgslederforum.
Notatet redegjør for effekten for kommunenes utgifter basert på to nivå for andel som fordeles
likt. Dette er som for legevakt etter henholdsvis 10% og 20% likt fordelt.
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Tabell 8 Samhandlingsreform 20% fast
Løsning med 20% fordelt likt og 80% fordelt etter folketall innebærer følgende endring for de
deltakende kommuner ikke medregnet prisvekst fra 2017:
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli

Sum 2017
Sum ny modell
Endring
103000
114585
11585
324000
297018
-26982
650000
552403
-97597
37000
62476
25476
30000
57427
27427
91000
103948
12948
81000
99328
18328
27000
55170
28170

Tabell 9 Samhandlingsreform 10% fast
Løsning med 10% fordelt likt og 90% fordelt etter folketall innebærer følgende endring for de
deltakende kommuner ikke medregnet prisvekst fra 2017:
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli

Sum 2017
Sum ny modell
Endring
103000
107923
4923
324000
313161
-10839
650000
600469
-49531
37000
49302
12302
30000
43621
13621
91000
95957
4957
81000
90760
9760
27000
41082
14082

Endringene for kommunene blir beskjedene enten en velge 10% eller 20% ved å velge
hovedmodell for dette samarbeidsfeltet.
3.1.4 Hovedmodell felles Ehelsekoordinator
Med basis i at ordningen først får helårseffekt fra 2018 baseres beregningen på varslet
budsjettnivå for dette året.
Notatet redegjør for effekten for kommunenes utgifter basert på to nivå for andel som fordeles
likt. Dette er som for legevakt etter henholdsvis 10% og 20% likt fordelt.

13

Tabell 10 Ehelsekoordinator 20% fast
Løsning med 20% fordelt likt og 80% fordelt etter folketall innebærer følgende endring for de
deltakende kommuner ikke medregnet prisvekst fra 2017:
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli

Sum 2018
85000
277000
544000
31000
26000
74000
70000
23000

Sum ny modell
Endring
96412
11412
249911
-27089
464792
-79208
52568
21568
48319
22319
87462
13462
83575
13575
46420
23420

Tabell 11 Ehelsekoordinator 10% fast
Løsning med 10% fordelt likt og 90% fordelt etter folketall innebærer følgende endring for de
deltakende kommuner ikke medregnet prisvekst fra 2017:
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli

Sum 2018
85000
277000
544000
31000
26000
74000
70000
23000

Sum ny modell
Endring
90807
5807
263493
-13507
505234
-38766
41482
10482
36702
10702
80739
6739
76365
6365
34567
11567

Ved å legge seg på 20% ender den minste kommunen med en dobling av sitt bidrag. Selv 10%
utgjør en økning på 50%.

3.2 Alternativ modell – finansieringseffekter
I dette kapittel drøftes bruk av alternativ modell der arbeidsgruppen mener at denne
betalingsformen mest rettferdig fordeler kostnadsbyrden mellom de samarbeidende
kommuner.
3.2.1 Kontingent
Arbeidsgruppen anbefaler at prinsippet om kontingent videreføres for felles sekretariat for
samarbeidet.
Arbeidsgruppen vil anbefale at samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling bør bygge på
hovedmodellen, selv om saksforslaget så langt har vært basert på en kontingentmodell. Hvis
styret slutter seg til dette må saksframlegget når det gjelder permanent samarbeid på dette felt
endres. Effekten av å endre finansieringsmodell til hovedmodell og ikke kontingent vil være
som det en har redegjort for i forbindelse med samarbeid om ehelsekoordinator. (tabell 10 og
11)
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3.2.2 Kombinasjonsmodell ATV – Alternativ til vold
Anbefalt løsning er hovedmodell og betaling etter historisk bruk. Utredningen anbefaler
videre at det interkommunale samarbeidet i Østre Agder påtar seg det lokale
medfinansieringsansvaret for tilbudet fullt ut.
Forslaget bygger på en modell med tre element, fellesandel, folketall og bruk av tilbudet to år
tidligere. Hovedmodell vektlegges 60% og bruk 40%. I hovedmodellen er effekten av 20%
felles og 40% etter folketall, samt 10% felles og 50% etter folketall vurdert.
Tabell 12 ATV – Alternativ til vold 20% fast
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli

Sum 2017
49000
154000
952339
17000
14000
42000
38000
12000

Sum ny modell
Endring
104164
55164
258842
104842
603860
-348479
46096
29096
54986
40986
88131
46131
86230
48230
42447
30447

Halvparten av kostnaden etter 20% fast, mens den andre halvparten dekkes etter bruk.

Tabell 13 ATV – Alternativ til vold 10% fast
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli

Sum 2017
49000
154000
952339
17000
14000
42000
38000
12000

Sum ny modell
Endring
97742
48742
157700
120327
649761
-302578
33531
16531
41856
27856
80488
38488
78111
40111
28971
16971

Halvparten av kostnaden etter 10% fast, mens den andre halvparten dekkes etter bruk.

Selv med et felles nivå på 10% vil effekten bli betydelig, men hovedgrunnen til dette er at
hele tilbudet for framtiden vil dekkes felles. Samtidig dempes utslagene ved at bruk tillegges
40% vekt i modellen.
3.2.3 Kombinasjonsmodell Østre Agder KØH
Den interkommunale KØH tjenesten representer både et beredskapselement og en
pleie/omsorgsfunksjon. Arbeidsgruppen har derfor konkludert med at valg av
kombinasjonsmodell for tjenesten er hensiktsmessig. Betaling for bruk kan også kanskje bidra
til at bruken av et særlig kostnadskrevende tilbud begrenses og tilpasses et lovlig nivå i
forhold til lovpålagte tjenester, men med så lite omfang som mulig.
Forslaget bygger på en modell med tre element, fellesandel, folketall og bruk av tilbudet to år
tidligere. I henhold til prinsippene for bruk av kombinasjonsmodell tillegges bruk 40% vekt.
Det kan være aktuelt å redusere KØH utgiftene med 5 mill.kr i følge vertskommunene.
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Tabell 14 Østre Agder KØH 20% fast
En kombinasjonsmodell der hovedmodell vektlegges 60% og 40% etter bruk gir følgende
effekter.
Med 20% av hovedmodellen fordelt likt og 80% fordelt etter folketall får en følgende effekt
ikke medregnet prisvekst fra 2017 – de to siste kolonnene forutsetter et tjenestested for KØH:
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli
Nissedal

Sum 2017
1656000
5395000
10602000
592000
487000
1439000
1344000
442000
380000

Sum ny
modell
1728183
4302763
10660779
710124
568515
1924675
1407517
510118
523255

Endring
72183
-1092237
58779
118124
81515
485675
63517
68118
143255

Redusert
Endring
KØHredusert
tilbud
tilbud
1341340
-314660
3339616 -2055389
8274420 -2327571
551167
-40833
441256
-45744
1493849
54849
1092453
-251547
395931
-46069
406128
26128

Halvparten av kostnaden etter 20% fast, mens den andre halvparten dekkes etter bruk.

Tabell 15 Østre Agder KØH 10% fast
Med 10% av hovedmodellen fordelt likt og 90% fordelt etter folketall får en følgende effekt
ikke medregnet prisvekst fra 2017– de to siste kolonnene forutsetter et tjenestested for KØH:
Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli
Nissedal

Sum 2017
1656000
5395000
10602000
592000
487000
1439000
1344000
442000
380000

Sum ny
modell
1700081
3944168
11749833
555534
388341
2003306
1319347
323117
352267

Endring
44081
-1450832
1147833
-36466
-98659
564306
-24653
-118883
-27733

Redusert
Endring
KØH
redusert
tilbud
tilbud
1302632
-353368
3475353 -1919647
8652537 -1949463
463361
-128639
348977
-138023
1445259
6259
1040118
-303882
300947
-141053
306879
-73121

Som det framgår av beregningene gir dette meget merkbare endringer i utgiftsfordelingen
mellom deltakende parter i KØH. Alle vil oppleve betydelig økonomisk gevinst dersom det
felles KØH-tilbudet nedskaleres.
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3.2.4 Alternativmodell - bruk
En interkommunal tjeneste for alle åtte kommuner baseres på dette prinsipp. Det er felles
tjeneste for veilysanlegg. Forslaget legger til grunn at ordningen videreføres uendret på basis
av tallet på lyspunkt i hver kommune.
Kommunene i IKT Agder IKS har en tilsvarende finansieringsordning for betaling for IKTtjenester. Dette er foreslått videreført for en eventuell felles IKT-tjeneste som skal omfatte
alle åtte kommuner og Aust-Agder fylkeskommune. Utredningen anbefaler at
finansieringsløsningen for IKT-tjenester ikke endres.
Arbeidsgruppen anbefaler at en vurderer tilsvarende betalingsløsning for framtidige
velferdsteknologiske løsninger der innføring og drift velges løst innenfor et interkommunalt
samarbeid.
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4. Estimering av effekter for medlemskommunene
Arbeidsgruppen har innarbeidet effektene av forslagene i to tabeller. Disse viser henholdsvis
20% og 10% på likt fordelt.
Arbeidsgruppen har på oppdrag av rådmennene innarbeidet en endring av KØH-tilbudet fordi
endringer i kapasitet gir så store utslag i innbetalingene. Det er innarbeidet en redusert utgift
på kr. 5 mill. i samsvar med de signaler som er gitt fra rådmannen i Arendal og rådmannen i
Grimstad gjennom representanten i styringsgruppa fra Arendal kommune. Arbeidsgruppen er
enig om at det er viktig at utgiftene til KØH-tilbudet må reduseres. Arbeidsgruppen legger til
grunn at det foreligger en faglig vurdering av forsvarlighet før eventuelle endringer
iverksettes.
Tabell 16 Samleeffekt ved valg av 20% fast
20 % Legevakt

Krisesenter Samhandling Ehelse

ATV

Endret
Sum med
KØH
KØH
26128
450910
424782
0
424951
424951

SUM

Nissedal

424782

0

0

0

0

Fyresdal

424951

0

0

0

0

Risør

101320

92014

11585

11412

55164

Grimstad

-782006

-270333

-26982

-27089

Arendal

-1680687

-666609

-97597

-79208

Gjerstad

366446

193592

25476

21568

25601

690491

-40833

595345

Vegårshei

397712

204103

27427

22319

40844

692823

-45744

646803
398357

271495

-314660

-43165

98444 -1001568 -2055389 -3056952
-329442 -2111673 -2327571 -5200151

Tvedestrand

158411

112556

12948

13462

43305

343508

54849

Froland

194705

121754

18328

13575

45879

396592

-251547

145045

Åmli

396373

208110

28170

23420

27865

686520

-46069

640451

Tabell 17 Samleeffekt ved valg av 10% fast
10 % Legevakt

Krisesenter Samhandling Ehelse

ATV

Nissedal

212728

0

0

0

0

Fyresdal

208882

0

0

0

0

33062

42285

4923

5807

47483

Grimstad

-434940

-149820

-10839

-13507

Arendal

-756935

-307778

-49531

-38766

Gjerstad

181746

95236

12302

10482

Vegårshei

202220

101035

13621

10702

Risør

Endret
Sum med
KØH
KØH
-73121
139607
212728
0
208882
208882

SUM

134819

-353368

-218549

-488779 -1919647 -2408426
-283538 -1455588 -1949463 -3405051
187658
13037
316297 -128639
113929

27715

355434

-138023

217411
176159

Tvedestrand

66814

52902

4957

6739

35662

169900

6259

Froland

94324

57788

9760

6365

37760

208348

-303882

-95534

194357

102937

14082

11567

14388

339914

-141053

198861

Åmli

Arbeidsgruppen har drøftet om innføring av nye finansieringsmodeller kan skje over tid for å
lette overgangen. Hvis 10% i hovedmodell innføres fra 2019 så kan en vurdere om nytt nivå
på 15% kan innføres fra 2021. Arbeidsgruppen fant ikke å kunne gå inn på en slik modell.
Dette må rådmennene vurdere nærmere. Flertallet (Johannesen og Kyrdalen) er av den klare
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oppfatningen at en økning til 15 % i hovedmodell ikke er aktuelt, m.a. vurdert opp mot at
Arendal kommune som vertskommune øker overheadkostnadene i de ulike ordningene. Etter
flertallets vurdering burde det ved behandlingen av denne saken ha foreligget en oversikt på
økningen i overheadkostnadene fra Arendal kommune, slik at alle kommunene kan få et
samlet oversikt over de økonomiske konsekvensene av alle de foreslåtte endringene.

Kostnadsberegning i interkommunale samarbeid
Ved gjennomgang av finansieringsmodeller er det avdekket at så godt som hver ordning har
ulik kostnadsvurderinger for fellesutgifter som husleie, regnskapsføring med mer. Dette er
svært uheldig og lite forutsigbart for samarbeidet og for kommunene. Derfor er det positivt at
Arendal kommune har tatt initiativ med sikte på å standardisere nivået på slike kostnader.
Arbeidsgruppen har mottatt et foreløpig utkast til fastsetting av felles utgifter som data, jus,
tillitsvalgte, lønn, arkivering osv der Arendal kommune har lagt til grunn 4% av brutto
budsjett kostnader. Flertallet i arbeidsgruppen spiller her inn at dette nivået ikke bør overstige
3%.
Med bakgrunn i at vertskommune er ansvarlig for å stille arbeidsplass til rådighet for reine
administrative samarbeidsfunksjoner så er det rimelig at slike tjenester får halvparten av
overhead nivået som blir innført.
Østre Agder får et eget notat om denne utredningen og de endringer det vil medfører for de
enkelte tjenester. Forslaget vil bli drøftet i henhold til vanlige rutiner i samarbeidet før det
iverksettes. Tidspunkt for iverksetting avklares gjennom disse drøftelsene.
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Vedlegg 1 Dagens finansieringsløsninger for interkommunale virksomheter
Samarbeid
Sekretariat
Samhandlingsreform

Type løsning
Kontingent
Fast beløp

Ehelse og velferdsteknologi

Innbyggerbidrag

Næringsutvikling

Kontingent

Felles skolesatsing
Veilysmedarbeider

Kontingent
Betaling pr enhet

IKT-tjenester (IKT Agder
IKS)
IKT-tjenester (DDØ)
Tjenestetilbud innen Ehelse
Interkommunalt utvalg mot
akuttforurensning
Spesialistfunksjoner innen
fysioterapi
KØH (kommunal
øyeblikkelig døgnhjelp)

Betaling pr enhet
Kombinasjon Ikke avgjort
Innbyggerbidrag

Konkret finansieringsmodell
Kontingent basert på bidrag pr innbygger
Opprinnelig ble kommunene tilført et beløp
over statsbudsjettet. Denne summen ble lagt
inn i kommunens rammetildeling.
Overføringene fra kommunene er videreført
på uforandret nivå.
Fra 4.kvartal 2017 finansieres tilbudet med
grunnlag i budsjett fordelt etter folketall
Forslag fra styret om kontingent basert på
bidrag pr innbygger
Dekkes av kontingent til sekretariat
Antall lyspunkt i hver kommune avgjør
fordelingen av utgiften
Betalingen avgjøres av hvor mange enheter
hver enkelt kommune benytter
En felles del og resten innbyggerbasert
Kr pr innbygger

Innbyggerbidrag

Fordelt etter innbyggertall

Innbyggerbidrag

Fordelt etter innbyggertall

Arendal kommunale legevakt

Innbyggerbidrag

Fordelt etter innbyggertall

Barnevernet i Øst

Kombinasjon en fast del og
innbygger basert
del
Kjøp av tjenester
Kombinasjon –
Grunnkontingent
og forbruk
Innbyggerbidrag?

10% fordelt likt resten etter antall innbyggere
i målgruppen. Overgangsordning i startfasen.

Kontingent

Kr. pr innbygger – statlig grunnfinansiering –
fylkeskommunalt bidrag - prosjektstøtte

Arendal barnevernsvakt
Interkommunal arbeidsgiverkontroll
Etablerersenter
AKST
Friluftsrådet sør
Felles veterinærvakt
Felles PPT (4kommuner)
Felles kulturskole
(4kommuner)

Innbyggerbidrag?
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Vedlegg 2 Grunnlagsdata for fordeling av utgifter for KØH
Innleggelse 1.tertial Østre Agder KØH

Myratunet
KØH

Arendal
Froland
Grimstad
Nissedal
Risør
Tvedestrand
Vegårshei
Totalt

Innleggelser
totalt

Feviktunet
KØH

Innleggelser
Totalt

82
4
11
1
8
14
1
121

Arendal
Grimstad
Risør
Totalt

5
21
1
27

Liggedøgn 1.tertial Østre Agder KØH
Kommune

Folketall

% av ØA

Arendal
Grimstad
Risør
Tvedestrand
Froland
Gjerstad
Vegårshei
Åmli
Nissedal
Fyresdal

43336
21594
6848
6064
5425
2484
1986
1815
1430
1350

46,9 %
23,4 %
7,4 %
6,6 %
5,9 %
2,7 %
2,2 %
2,0 %
1,5 %
1,5 %

Liggedøgn KØH

391
108
47
62
16
0
4
0
3
0

% av ØA

62,0 %
17,1 %
7,4 %
9,8 %
2,5 %
0,0 %
0,6 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %

2. tertial Antall pasienter med liggedøgn over 7 døgn hhv. 5 døgn
og antall liggedøgn over 7 hhv. 5 døgn

Myratunet KØH
Arendal
Froland
Gjerstad
Grimstad
Nissedal
Risør
Tvedestrand
Tilreisende
Totalt

Ant. pas.
totalt
77
11
4
9
1
10
15
5
132

Ant. døgn
totalt
316
44
17
26
4
39
67
11
524
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Feviktun KØH
Arendal
Grimstad
Risør
Tvedestrand
Tilreisende
Totalt

Ant. pas.
totalt
3
24
1
1
1
30

Ant. døgn
totalt
6
114
1
4
1
126

BELEGGSPROSENT
Lokasjon - tidsrom
Myratunet tertial 1 - (120 dgr x 8 senger)
Myratunet tertial 2 - (123 dgr x 8 senger)
Myratunet tertial 3 - (122 dgr x 8 senger)
Myratunet sum 1. + 2. terital
Feviktun tertial 1 - (120 dgr x 2 senger)
Feviktun tertial 2 - (123 dgr x 2 senger)
Feviktun tertial 3 - (122 dgr x 2 senger)
Feviktun sum 1. + 2. terital

Senge
Senge
døgn
døgn
Beleggs
kapasitet brukt
prosent
960
533
56
984
524
53
976
0
1944
1057
54
240
246
244
486

97
126

40
51

223

46
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Oppsummering av ekstraordinært rådmannsmøte 15.desember 2017
Tilstede fra rådmannsgruppen: Leder Trond Aslaksen - Risør, nestleder Ole Petter Skjævestad –
Vegårshei, Tone Marie Nybø Solheim - Grimstad, Torill Neset - Gjerstad, Christina Ødegård - Åmli,
Harald Danielsen -Arendal.
For Willy Hægeland – Froland møtte Bo Andre Longum.
For Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand møtte Øyvind Johannessen.
Fra Arbeidsgruppa møtte: Bente Rist – Arendal og Vidar Kyrdalen
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Føringer fra rådmannsmøtet:













Overheadkostnader standardiseres for interkommunale samarbeid. Nivået for dette legges
på 4% av netto driftsutgifter for den enkelte tjeneste. Det betyr fratrekk av moms,
brukerbetalinger, eksterne inntekter fra alle andre enn samarbeidskommunene.
Rådmennene slutter seg til notatets anbefaling til hovedmodell, dette begrunnes med at alle
deltakende kommuner skal ta et ansvar for at tilbudet etableres. Gjennom interkommunale
samarbeid gis hver kommune tilgang til kompetanse, de får stilt kapasitet til rådighet og de
ivaretar kommunens lovmessige beredskapsansvar. Rådmennene anbefaler at en benytter
hovedmodell for de samarbeid som ligger i forslaget fra arbeidsgruppen i notatet av
15.12.2017.
Rådmennene anmoder om at det innhentes data for betalingsmodeller i andre
interkommunale samarbeid for å få et bilde av hvor nivået på andel som fellesfinansieres
ligger i andre samarbeid. En oversikt over dette innarbeides i saken med forslag til
betalingsmodeller som legges fram for styret.
Rådmennene anbefaler at vedtektene endres slik at kontingentbegrepet i disse bortfaller.
Rådmennene anbefaler at sekretariatet skal finansieres etter forslaget til hovedmodell.
Rådmennene anbefaler at en benytter alternativ modell – bruksmodell og
kombinasjonsmodell for de samarbeid som ligger i forslaget fra arbeidsgruppen i notatet
15.12.2017.
Rådmennene anbefaler overfor styret at hovedmodellen innføres med 10% likt fordelt i
2019, 12,5% likt fordelt i 2020 og 15% i 2021 og 2022. Deretter kan den kommune som måtte
ønske det framlegge forslag til evaluering av eller endringer i finansieringsordningene.
Sekretariatet skal legge fram grunnlag for sak til styret på disse premisser. Herunder ivareta
behovet for forslag til vedtektsendringer. Sekretariatet skal beregne forventet effekt for hver



av de deltakende kommuner ved innføring av hovedmodell, alternativmodell – bruk og
avvikling av kontingentordning for årene 2019 til 2022. Dette skal inngå i saksgrunnlaget som
framlegges for styret i deres møte 19.januar
Rådmennene anmoder leder i rådmannsutvalget Trond Aslaksen om å gi en orientering om
forslaget til modeller under samlingen av formannskap 8.januar 2018 i Arendal.

Referent
Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder

Regionråd
Nedre Glomma

Indre Østfold Regionråd
Follorådet
Ovre Romerike Utvikling
Regionrådet for Hamarregionen
Glåmdal Regionråd
Regionrådet for Sør-Østerdal

Sekretariatsordning
Antall kommu
Antall innbyggere (1
Ikke egen, men tilligger den
3
138156 kommunen som har lederen
Årlig medlemsbeløp fra hver
kommune på kr. 10.000,- I tillegg
innbetales en årlig kompensasjon til
9
52900 kommunen som ivaretar
7
137965 Egen (daglig leder)
6
100210 Egen (daglig leder)
4
91424 Egen (sekretær)
Hedmark fylkeskommunes andel i
7
74018 samarbeidet om Glåmdal regionråd
5
35889 Egen

Regionrådet for Fjellregionen
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal

8
6

Regionrådet for Lillehammerregionen

3
3

Regionrådet for Gjøvikregionen

5

Regionrådet for Hadeland

3
6

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Regionrådet for Valdres

Samarbeidsrådet for Ringeriksregione
Regionrådet for Hallingdal

3
6

Kongsbergregionen

3
5
7

Grenlandssamarbeidet

6

Midt-Telemarkrådet

3
6
8
7
4
5
6
4
4

Regionrådet for Midt-Buskerud
Drammensregionen D5

Vest-Telemarkrådet
Østre Agder
Knutepunkt Sørlandet
Setesdal Regionråd
Lindesnesregionen
Listerrådet
Regionråd Dalane
Jærrådet

20690 Egen
18906 Fylkeskommune?
50% finansiert av kommuner og
13357 50% fylkeskommune
38775 Mangler data
Gjøvikregionen Utvikling er
70732 sekreteriat for Regionrådet
Regionrådets sekretariat har lokaler
i Gran rådhus. Utgiftene ved dette
29368 reguleres gjennom egen avtale.
17815
Medlemskommunene betaler en
årlig kontingent. Denne skal dekke
43197 sekretariatsfunksjonen
20704
Medlemskommunene dekker
sekretariatsfunksjonen og løpende
19581 driftsutgifter med 1/3 hver
126432 Drammen kommune dekkes.
53934 Egen
Drift av sekretariat dekkes slik at
1/3 av utgiftene fordeles likt
mellom kommunene og resten
121073 fordeles etter folketall
Vertskommunen for sekretariatet
fører regnskap, betaler ut lønn m.v
og yter driftskreditt til den løpende
16973 virksomheten.
14178 Egen
91771 Egen (sekretariatsleder)
137475 Egen (daglig leder)
6973 Egen
25454 Egen
36813 Egen
24323 Kommune som leder
67986 Kommune som leder

Økonomi

Årlig medlemsbeløp fra hver kommune på kr. 10.000,- I tillegg innbetales en
årlig kompensasjon til kommunen som ivaretar sekretariatsoppgavene
23,3kr/inbyggere
50 % av Samarbeidsrådets basiskostnader dekkes med 1/8 av hver av deltakerne. De øvrige 50 % av kostnadene dekkes av deltake
10 kr/innbyg.
10 kr/innbyg. og 20 kr. i tillegg i henhold til aktivitetsplaner
15 kr/innbyg.
50 % likt gjennom kommunene og 50% etter folketall
kommunene i hver region til sammen skal bidra med minimum 30 % av det beløpet fylkeskommunen bidrar med. 30 %
Mangler data
Mangler data

Enkeltbevilgninger på inntil 25 000 kr

Årlig kontingent.

Ikke avtalt. Spesielle utgifter dekkes etter avtale.
Mangler data
Årlig kontingent: 50% likt, 50% etter folketall

1/3 likt, og resten etter folketall

50% likt, 50% etter folketall
50% likt og 50% etter folketall
10kr/innbyg.
29kr/innbyg. (Ny ordning med lik del under innføring.)
Likt fordelt (årlig) 130 000kr hver
50% likt, 50% etter folketall
50% likt, 50% etter folketall sekretariat, 30% tjenester
mangler info
mangler info

6
8
7
3
9
4
9
5
6
19
8
12
10

28273
64578
22871
39802
44339
8033
32669
33625
28987
150869
62595
71621
44478

7

25372

10
6
3

277434
47183
31077

6
3

8566
19090

Helgeland Regionråd

5
7

13209
27971

Indre Helgeland Regionråd

6

35290

Salten

9
5

80670
26000

6
6

24262
32581

7
8
3
6
7
9

36586
30359
81463
15922
38083
28073

Ryfylke IKS
Samarbeidsrådet for Sunnhordland
Hardangerrådet iks
Regionrådet Vest
Regionrådet Nordhordland IKS
HAFS regionråd
Sogn regionråd
Samarbeidsforum i Sunnfjord
Nordfjordrådet
Sunnmøre regionråd
Romsdal Regionråd
(ORKidé) Ordfører og Rådmannskolle
Samarbeidskomiteen for Orkdalsregio

Fosen regionråd
Trondheimsregionen
Værnesregionen

Inn-Trøndelagsregionen
Indre Namdal regionråd
Ytre Namdal regionråd

Sør-Helgeland regionråd

Ofoten

Lofotrådet
Vesterålen regionråd
Sør-Troms
Midt-Troms
Tromsø-områdets regionråd
Nord-Troms regionråd
Vest-Finnmark regionråd
Øst-Finnmark regionråd

Egen
Egen
Egen
Kommune som leder
Egen
Egen
Egen
Kommune som leder
Kommune som leder
Egen
Egen
Egen
Egen
Sekretariatet skal ha kontorsted
sentralt på Fosen.Vertskommunen
bærer utgiftene til husleie, lys,
varme og renhold.
Egen (daglig leder) betalt av
Trondheim kommune
Egen
2/3 av Nord-Trøndelag
Fylkeskommune dekker utgifter
mangler info
Utgifter til sekretariat 25% av
nettoutgiften fordeles likt mellom
kommunene, resten fordeles etter
folketall
Egen
Egen: sekretariatet fordeles mellom
deltakerkommunene slik: 40
prosent fordeles likt mellom
kommunene med 1/5 på hver
kommune, mens de resterende 60
prosentene fordeles på grunnlag av
Egen: Kontorstedet for
sekretariatet skal være Bodø.
Egen: Narvik kommune
Egen: den fordelingsnøkkel som
anvendes for drift av sekretariatet
(solidarisk fordeling)
Egen
Egen: kontorsted hos
vertskommunen Harstad
Egen
Egen ved Tromso kommune
Egen
Egen
Egen

mangler data
Mangler data
mangler data
mangler data
etter folketall
Årlig kontingent
Årlig kontingent
mangler data
etter folketall
årleg driftstilskot basert på folketalet
30 % fast sum fra hver kommune og 70 % etter innbyggertall
kontingent i forhold til antall innbyggere pr. år
Årlig kontingent

etter folketall
Definerte årlig kontingent. Største kommunen betaler mer enn andre sammen
Mangler data
Sekretariatskommunen 5%. Av resterende 95% skal 50% fordeles likt 50% etter folketall i den enkelte kommune.
Hver enkelt kommune dekker de ordinære driftsutgifter ved sin deltagels

etter folketall
etter folketall

40% likt og 60% etter folketall
etter folketall
Mangler info

Vågan 32 %, Vestvågøy 37 %, Flakstad 10 %, Moskenes 9 %, Værøy 6 %, Røst 6 %
etter folketall
De årlige utgifter ved drift av regionrådet dekkes av de tilknyttede kommuner. Regionrådet vedtar budsjett innenfor de ramm
etter folketall
50% likt og 50% etter folketall
mangler info
Hver kommune legger inn 50 000.- i grunnkapital, deretter toppfinansieres budsjettet ved at 50 % fordeles likt mellom kommu
Fast kontingent på kr. 40.000.- per år, og resten etter folketall

s av deltakerne etter en fordelingsnøkkel basert på folketallet ved siste årsskifte

r de rammer kommunene fastsetter.

mmunene, mens resterende 50 % fordeles på grunnlag av folketall

Vår saksbehandlere: Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Saksgang:
Utvalg

Møtedato

Rådmannsgruppen

09.01.2017

Styret Østre Agder
Kommune – og bystyrer

Forslag til nye betalingsmodeller for Østre Agder
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder anbefaler Kommunestyret/bystyret å godkjenne forslaget til nye
betalingsmodeller med en hovedmodell og to alternative modeller for Østre Agder regionråd.
Styret anbefaler at ordningen med kontingent for Østre Agder avvikles, og at dette avsnittet i §5 i
vedtektene utgår.
Styret i Østre Agder anbefaler kommunestyret/bystyret å godkjenne at forslaget til hovedmodell
innføres fra 2019 med 10% likt fordelt. Økende til 12,5% i 2020 og 15% i 2021 og 2022.
1.0 Dokument i saken

Trykte vedlegg:
1. Notat av 15.12.2017 – Grunnlag for finansieringsmodeller for Østre Agder
interkommunale tjenester og samarbeid utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av
rådmannsutvalget
2. Oppsummering av ekstraordinært rådmannsmøte 15.desember 2017 om
betalingsmodeller for interkommunalt samarbeid.
3. Oversikt over betalingsmodeller interkommunale samarbeid
2.0 Innledning

Under evalueringen av Østre Agder ble det våren 2017 i møtet med bystyret i Arendal
kommune gitt signaler om at den største kommunen, og den som er vertskap for flertallet av
interkommunale tjenester, ønsket en ny og mer ensartet betalingsmodell for slikt samarbeid.
Styret tok denne anmodningen til etterretning og anmodet rådmennene å utrede aktuelle
modeller for finansiering. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med tre deltakere som
representerte den største kommunen, en av de mellomstore kommunene og den minste
kommunen i samarbeidet. Arbeidsgruppen avga sin endelige rapport til rådmennenes møte
15.desember 2017. Denne følger som vedlegg 1.
3.0 Bakgrunn
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I Østre Agder samarbeidet har en ikke tidligere drøftet en samlet modell for finansiering av
interkommunale samarbeid. Over tid er det blitt fattet vedtak om finansieringsmodeller ut fra
hva en har vurdert som hensiktsmessig for den tjenesten som ble etablert. Fra starten var
kontingent finansieringskilde for sekretariatsfunksjon, mens Østre Agder brannvesen ble
finansiert med grunnlag i en vurdering av hva et eget brannvesen ville ha kostet for hver
deltaker. Samarbeidet om oppfølging av Samhandlingsreformen var basert på en andel av det
hver kommune ble tildelt over statsbudsjettet. Krisesenter, legevakt, fysioterapi, KØH og
ehelse ble basert på lik fordeling etter folketall. Samarbeidet med stiftelsen ATV – Alternativ
til vold ble basert på en delt løsning der Arendal tok 50% og resten ble fordelt på alle
medlemmer i samarbeidet etter folketall. Det er også en ordning der utgiftene fordeles etter
bruk. Dette omfatter IKT-tjenester og veilys.
Arendal kommune har parallelt med arbeidet med betalingsmodeller for interkommunale
samarbeid foretatt en gjennomgang av nivå for overheadkostnader. Nivået har variert fra
ingenting til et nivå om lag på linje med anbefalingen fra KS på 3-5%. Disse kostnadene er
knyttet til en vertskommunes utgifter til datatjenester, sentralbord, kontorhold, tillitsvalgte,
regnskap, personaladministrasjon med mer. Arendal kommune har varslet at de vil legge seg
på 4% for slike kostnader.
4. Vurdering
Når bystyret i Arendal etterlyser en modell for finansiering av interkommunale tjenester så la
styret til grunn at dette spørsmålet skulle utredes. Det oppdraget ga de til rådmennene som
nedsatte en arbeidsgruppe som har avlevert en rapport (vedlegg 1). I arbeidsgruppen ble det
enighet om å anbefale at det innføres en hovedmodell for finansiering av interkommunale
samarbeid, og en alternativ modell med tre varianter. Arbeidsgruppen anbefalte at KØH, ATV
og brannvesen skulle få en ordning der en benytter en kombinasjon av hovedmodell og andre
faktorer (bruk/ROS-analyse) I tillegg anbefalte de å videreføre ordningen med betaling for
bruk for IKT-tjenester, og for samarbeidet om veilys. Arbeidsgruppen fremmet ikke forslag
om å endre ordningen med kontingent. I arbeidsgruppen var det ulikt syn på hvilket nivå
andelen som skulle fordeles likt skulle legges på. Flertallet på to anbefalte at nivået ble lagt på
10% mens mindretallet anbefalte 20%.
Rådmennene var samlet for å drøfte arbeidsgruppens forslag 15.desember 2017. Der var
ambisjonen å forhandle seg fram til en løsning som rådmennene samlet kunne stille seg bak.
Rådmennene ga tilslutning til modellen med en hovedmodell og en alternativ modell. De
ønsket å forenkle den alternative modellen gjennom å fjerne kontingentbegrepet, og benytte
hovedmodell for finansiering av sekretariatet. En slik løsning forutsetter at styret endrer
forslaget til vedtekter på dette punkt.
Rådmennene er enige i at det er nødvendig å benytte alternativ modell med vekt på bruk for
KØH og ATV, og alternativ modell med vekt på ROS-analyse ØABV (Østre Agder
brannvesen). Samt at bruk skal finansiere utgifter til IKT-tjenester og veilys, mens tilsvarende
ordning benyttes for felles krematorium når dette er bygget.
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Det krevende punktet i forhandlinger om framtidige finansieringsløsninger for
interkommunale tjenester er knyttet til hvilket nivå en skal legge den del av kostnaden som
skal fordeles likt. Som det framgår av tabell 16 og tabell 17 i arbeidsgruppens utredning så
påvirker dette sterk kostnadsnivået for den enkelte kommune. Med innbyggertall fra under
2000 til over 44000 så er kommunens økonomiske forutsetninger svært forskjellig. Dette ble
tydelig avspeilet når rådmennene drøftet hvilket nivå dette bør legges på. Tall fra 5% til 30%
har vært framme underveis i utredningsprosessen.
Rådmennene erkjente at fastsettelsen av dette nivået er særlig utfordrende, og at det er behov
for å gi kommunene tid til å håndtere endringene. Videre er det etter rådmennenes syn
nødvendig å gjøre grep med sikte på å redusere kostnadsnivået for KØH-tilbudet for å
begrense effekten av nye finansieringsmodeller. De foreslår derfor at dette tilbudet endres fra
2019 med sikte på en utgiftsreduksjon i størrelsesorden 4-6 mill. kr. Under disse
forutsetninger er rådmennenes anbefaling for hovedmodellen at 10% fordeles likt i 2019, dette
økes til 12,5% i 2020 og til 15% i 2021 og 2022. Effekten av dette framgår av tabellen i
vedlegg 2. Rådmennene anbefaler at betalingsnivået skal ligge fast til utgangen av 2022.
Deretter kan hver medlemskommune anmode om evaluering av eller endringer i
finansieringsordningene når de ønsker det.
I drøftelsen er det etterlyst informasjon om finansieringsordningene som benyttes i andre
interkommunale samarbeid. Agderforskning har vært behjelpelig med å framskaffe en slik
oversikt som de laget for et års tid siden. Denne følger som vedlegg 3 til saken.

4.0 Styrets grunnlag for forslag til nye vedtekter
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Østre Agder gruppearbeid 8/1-2018
GRUPPE 1.
Vedtektene:
Generelt tilslutning til vedtektene.
Følgende tema berørt i tillegg:




viktig med mer involvering av alle, og da er informasjon av stor betydning
burde levekår vært konkret nevnt som arbeidsoppgave under skal - oppgaver?
burde ansvaret for å informere tilbake til egen kommune vært tydeligere formulert i
vedtektene?

Næringsutvikling






avstandene krymper betydelig med pågående utbygging av E- 18. Helt annen situasjon
etter 2020, og dermed mye lettere å få forståelse for regional næringsutvikling.
systematisk tenke på å velge de beste løsningene
raus holdning til hverandre hvor alle unner hverandre suksess
må stå samlet om utbygging av digital infrastruktur til alle deler av regionen,
fiberkabel må til i alle husstander, også i de grisgrendte strøkene.
utbygging av ladeinfrastruktur, ettersom regionen vil være avhengig av privatbiler i
overskuelig framtid.

Gruppe 2
Nye vedtekter:
Positivt:
 Forankring i formannskapene
 Status til samarbeide styrkes som regionråd
 Strammet opp at styret skal være overordnet og visjonært
 Drift overlates mer til administrasjon
Negativt
Vertskommune kan være en utfordring?
Hva skal til for at samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling blir viktig for min kommune.
Internett-tilgang (fiber?)
Arendal kan klare mye selv, men likevel viktig å jobbe sammen
Finne prosjekter som styrker regionen som helhet
Viktig å fremsnakke de kommuner som har det beste tilbudet ift. næringsetablering
Macgregor bevis på at vi må tenke regionalt, ikke kommunalt. Like før bedrift flyttet til Finland.
Fokus på kamp mellom Arendal og Grimstad, men i realiteten var Finland den største konkurrenten.
Utfordringer for de små kommunene – hva er disse?

Levekår vs. Økonomi?
Kommunens andre utfordringer må ses i sammenheng.
Utfordring at Arendal sin «raushet» svekker deres konkurranse mot Kristiansand
Hvordan kommunene gjøre for regionen
Små vs. Store kommuner
Korte notater fra gruppe 3, diskusjonen gikk mye på nærings- og samfunnsutvikling:
 Positivt med videre satsing på felles næringsmedarbeider i Østre Agder
 Vi må utvise raushet, heie på hverandre og unne andre suksess når det gjelder å tiltrekke seg
nye virksomheter. Dette er en pedagogisk øvelse i innsalg overfor befolkningen, at
utviklingen i regionen er bra for alle kommunene, selv om en annen kommune skulle bli valgt
for en satsing.
 Tydeliggjøre hva vi kan jobbe med regionalt når det gjelder samfunns- og næringsutvikling.
Lokalkunnskap viktig for å jobbe med nye og eksisterende virksomheter lokalt, samarbeide
om store saker.
 8 næringssjefer med hver sin kompetanse, kan vi utnytte spisskompetansen bedre for enda
mer synergieffekt?
 Felles stillingsbeskrivelse for de kommunale næringssjefene?
Gruppen kommenterte også litt generelt om ØA-samarbeidet og vedtekter etc:
Stort og omfangsrikt, utfordrende for lokalpolitikerne å se helheten. Samarbeidet generelt og
vedtektene oppfattes positivt, men voluminøst.

Gruppe 4
Innledning:
Svarer de nye vedtektene til forventningene som ble skapt gjennom evalueringsprosessen?
Veien videre for regionen ØSTRE AGDER:
Hva skal til for at samarbeid og nærings- og samfunnsutvikling blir viktig for min kommune?
- Når er regionalt samarbeid avgjørende for å lykkes?

Hvordan kan egen kommune bidra til at regionen oppnår en positiv nærings- og
samfunnsutvikling?
En politikk for fremtid:
Forbruk er problemet i klimasammenheng
Våre bysamfunn lever av handel, hva skal vi bruke bysentraene til (i dag handler vi bare på
lørdagene), hvordan skal vi erstatte arbeidsplassene i bysentrene
Sørge for tilgang og kontakt når nye aktører trenger kommunene, hvordan møter politikere og
administrasjon nye aktører i vår region
Felles strategi på sentrumsutvikling, utvikle oss der vi er

Kan bidra med kommunikasjon med hverandre og aktører
Være best mulig vertskapskommune for UiA
Hvilke forventninger skal politikerne i vår region ha til den nye regionen? – Hvordan oppnå et
godt samarbeid med Businessregion Kristiansand? Når trenger vi hele Agder for å løfte
landsdelen.
Hvordan kan utfordringer og muligheter i regionen synliggjøres og fremmes overfor nasjonale
beslutningstakere.
BZR:
Lurt at det heter Kristiansand – Agder ikke begrep internasjonalt, viktig med den vide
regionale tenkningen, vi må tenker mer enn Østre-Agder (må ikke glemme hvor vi kommer
fra)
Næringsregionen – tilby BZR kontorplass i Arendal
ATP:
Godt kart – og avstander rundt, hvilken effekt har kystjernbane for regionen rundt – miljø,
klima, areal, transport
Kyststi – kommunikasjon om en flott kyststripe, burde markedsføres fra Lillesand til Risør
Internasjonalt perspektiv:
Internasjonal konkurranse
Globalt marked
Vi er kjent som Sør-Norge (South of Norway) – vanskelig å huske når du sitter «hjemme»
Utnytte og gjøre seg attraktive i næringssammenheng – muligheter innen EU, bakgrunnen for
leder BZR
Hvordan skal vi lete etter den internasjonale kontakten for nye aktører, og støtte opp om
internasjonale aktører som er i vår region – har støttet opp om internasjonal skole mm. Tenke
hele regionen ved tilgang til EU midler.
Muligheter innen kompetanse
Bedre samarbeid i ØA – lab i Grimstad og kompetansemiljøet der, få på plass gode relasjoner
– bygge ut mulighetene bedre, vekstpotensialet ligger der, «drypper» på de andre kommunene
østover
Blå vekst – opptatt av (Tvedestrand), samarbeid med universitetet, EU midler til Sørlandet
gjennom prosjekt «periscope», tilrettelegging for bedrifter for å utvikle seg innen blå vekst,
nye forretningsområder, innovasjon.
Nisjeprosjekter
Lokalt prosjekt i Vegårdshei – Sørlandets hoppsenter, ski- og aktivitetssenter

Felles bo- og arbeidsmarked
Rådmenn og næringsforum burde sitte sammen og diskutere hvilke områder er mest egnet for
hva, se på tvers av kommunene når det gjelder næringsetablering
Ny politikk for fremtid
Hvilke utfordringer ligger foran oss 30 år frem? Fornybarhet og grønn energi, våre ressurser
er skog, vann (vassdrag), klimaet er i endring – hvordan skal vi tenke, hvilken næring er mer
interessant, eks cruise – en av verstingene
Ligger nye muligheter – grønt, alternativt og fremtid – både grønn, blå fremtid og samarbeid
med Europa
Gruppe 5:
Vedtektene:



§ 2, kulepkt. En bør endres til: bidra til en felles bærekraftig nærings- og
samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele
Østre Agder.
§ 5 må tilpasses ny finansieringsmodell.

Gruppen fokuserte deretter på «Nye arbeidsplasser i østre Agder, hva er viktig
(levekårsperspektivet må med)?»











Fokus på de styrker vi har, f.eks ingeniørmiljøer, veibyggingsmiljøer
Vi trenger mer tilgjengelig risikokapital
Vi trenger styrket omdømme via store prosjekter og visjoner som samler oss. Vi må
snakke oss opp!
Kan det utvikles en «kunnskapsbank» med den enkelte kommunes fortrinn?
Folk må i faktiske jobber, ikke bare i tiltak. Bør ha fokus på OPS-prosjekter og
lavterskeltilbud
Levekårsprosjekter trengs, og de må inkludere flyktninger og innvandrere
Det bør iverksettes tiltak overfor detaljhandelen som nå møter en ny virkelighet i
konkurranse med netthandel
Videre fokus på havneutvikling
Agder bør kunne utvikle mer velferdsteknologi ved en kobling opp mot de sterke
ingeniørmiljøene som vi har
Blå satsing med utgangspunkt i kompetansemiljøet på Flødevigen
Vi må ha prosjekter med fokus på å få jentene inn i næringslivet, alle kvinner kan ikke
jobbe i det offentlige

GRUPPE 6
Om opplegget for møtet
•
•

Frustrasjon over at det har vært mye gjentagende informasjon i dag. Vi har hørt det
samme mange ganger. …og lite tid for diskusjon og innspill fra politikerne…
Det heter Østre Agder- Ikke Arendalsregionen! Arendals næringssjef provoserer med
sitt fokus i innlegget. Fokuset i regionen må ta hensyn til alle.

•
•

Gjersdølinger vil aldri føle tilhørighet til arendalsregionen.
Det som er bra for Arendal er bra for alle kommunene i regionen.

Innledning:
Svarer de nye vedtektene til forventningene som ble skapt gjennom evalueringsprosessen?
•
•

Levekårsbegrepet og viktigheten av å samarbeide for å bedre levekårene i regionen
bør tydeliggjøres i vedtektene.
Synes vedtektene er for lange og tunge.

Hva skal til for at samarbeid og nærings- og samfunnsutvikling blir viktig for min kommune? Når er regionalt samarbeid avgjørende for å lykkes?
•

Fokus på utdanning er viktig. Må samarbeide på tvers i hele Agder

Hvordan kan utfordringer og muligheter i regionen synliggjøres og fremmes overfor
nasjonale beslutningstakere?
•
•

Ensidig fokus på mer effektivt veinett er ikke i tråd med bærekraftig utvikling. Savner
fokus på kystjernbane!
Vei er viktig!

Gruppe 7:
Funksjonstiden til styreleder ble diskutert. Noen mente at man mistet kontinuitet dersom det
ble foretatt ett bytte etter 2 år. Dersom det skulle være bytte ville det være naturlig at
nestleder og leder byttet plass.
Vedtektene sikrer ikke en god tverrpolitisk representasjon.
Når nytt fylke er på plass er det en del saker som skal høres i kommunene. Høringene burde
sendes til Østre Agder, og kommunene burde stille seg bak en felles høringsuttalelse fra
Østre Agder så langt det lar seg gjøre for å få større tyngde.
Det er viktig med raushet for hverandre, og at vi hele tiden trekker frem de gode eksemplene
på hva vi har fått til sammen.
I noen sammenhenger bør man løfte blikket og tenke hel regionen og ikke bare Østre Agder.

