
 

 

 

 

 

 

Til  

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 5.feb.2018 

 Notat etter ra dmennenes budsjettseminar i Østre Agder fredag 9.mars 2018 i Arendal kultur- og ra dhus. 
Disse møtte: Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Harald 
Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Bo 
Andre Longum – Froland, Christina Ødegård – Åmli og Jarle Bjørn Hanken - 
Tvedestrand. 

Fra økonomisjefene møtte: Beate Petterson – Tvedestrand, Vidar Kyrdalen – Åmli, Jon 
Eikelund – Grimstad og Halvor Halvorsen – Risør. 

Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh hadde forfall. 

Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.  

Trond Aslaksen ledet møtet. 

SAKSLISTE 

 

 Notat etter rådmennenes møte 31.01.2018  
Rådmennene ber om at notatet fra 31.januar 2018 rettes opp i forhold til funksjonen som 
midlertidig personvernombud. Løsningen som framgikk av notatet er feil. 
 

 Presentasjon av forslag til ny grafisk profil for Østre Agder  
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal i samarbeid med Stig Solberg i Visible som er Østre 
Agders samarbeidspartner på nettløsning la fram forslag til ny profil. Forslaget møtte 
bifall blant rådmennene. Det legges fram for styrebehandling 16.mars 2018. 

Budsjettseminar – Østre Agder brannvesen 

Brannsjef Dag Svindseth gjennomgikk status for Østre Agder brannvesen. Presentasjonen 
som brannsjefen benyttet finner en her. 

 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/ARSBERETNING-OABV-2017.pdf


 

 

 

 

Brannvesenet følger opp premissene for investeringer med ramme på 2,9 mill kr pr år. 
Nivået det enkelt år går litt opp og ned, men over 10 års perioden gir dette nivået grunnlag 
for planmessig fornyelse av større og mindre utstyr. Med grunnlag i konklusjonene fra ROS-
kartleggingen vil investeringsprogrammet bli gjennomgått og justert. 

Det er behov for økt satsing på opplæring. Virksomheten må regne med å ha ca 20 på 
grunnkurs hver andre år. Kurset gjennomføres lokalt, men kostnadene er primært knyttet til 
frikjøp av frivillige mannskaper. Denne kostnaden ligger i området 1 mill.kr pr gang. Østre 
Agder brannvesen opplever at stabiliteten på frivillige mannskaper minsker og behovet for 
opplæring øker tilsvarende. 

Kostnadene til 110-sentralen er i 2018 kr.42 pr innbygger, dette øker til kr.44,5 i 2019, 
kr.46,20 i 2020 og kr.47,5 i 2021. Agder 110 trekkes ut som egen regnskapsfaktor for å få 
riktig utgiftsfordeling for tjenesten. Det foreligger ingen nye signal for tidspunkt for 
overflytting til Kristiansand. 

Brannvesenet melder at nødnettet fungerer godt. Under pågående operasjoner er det løpende 
kontakt mellom innsatsenhetene. Det skaper forutsigbarhet for brannvesenets mannskaper. 
Samarbeidet med politi og helse er gjennomgående meget godt. 

Brannvesenets evne til å bistå med tjenester under flommen i Tvedestrand var meget viktig. 
Sammen med Sivilforsvaret ytte de en stor innsats til å avhjelpe kommunens mannskaper. 

Gjensidigestiftelsen har ytt fantastiske bidrag til en rekke ulike satsinger i brannvesenet i 
tillegg til den største knyttet til etablering av dykkerberedskap i samarbeidet. Totalt utgjør 
dette 8,7 mill. kr. 

Arbeidet med ROS er i en intensiv fase. Det kvalitetssikres gjennom ekstern bistand. 
Bidraget fra fylkesmannens skjønnsmidler gjør den eksterne bistanden mulig. Det vil være 
behov for møter i den enkelte kommune og i referansegruppen(rådmennene). Første utkast 
skal foreligge til 1.april. Man arbeider for å få på plass ny brannordning fra 1.oktober. 

Budsjettseminar – felles nærings- og samfunnsutviklingsarbeid 

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal og leder av Østre Agder næringsforum næringssjef Anne 
Torunn Hvideberg – Tvedestrand deltok. 

Samarbeidet og samhandlingen styrkes over tid i Østre Agder næringsforum. Fokus i 
samarbeidet er blant annet på vertskapsattraktivitet og kobling til forskningsmiljøene. De 
viktigste prosjektene forumet er engasjert i er næringsarealstrategi og næringsforesight for 
Agder. Fra leder av Østre Agder næringsforum ble det understreket at for å sikre fortsatt 
trykk på det langsiktige og strategiske arbeidet i en felles satsning på nærings- og 
samfunnsutvikling er man avhengig av regionale ressurser. En felles innsats innenfor 
rammen av Østre Agder om nærings- og samfunnsutvikling forutsetter at kommunene 
forplikter seg til å sette av midler til dette. Det ble understreket at sekretariatet med 
satsningen, i tillegg til arbeidet sammen med Østre Agder næringsforum, vil kunne ha et mer 
strategisk og systematisk arbeid opp mot rådmannsgruppen og styret med tanke offentlige 



 

 

 

 

arbeidsplasser, større infrastrukturinvesteringer og felles tyngde inn mot nytt Agder. I tillegg 
vil sekretariatet i en slik satsning kunne ta et ansvar i forhold til regionrådets nye vedtekter 
knyttet til levekår og klima. Det ble fra rådmennene understreket at satsningen må ha 
økonomiske rammer som gir grunnlag for å hente ekstern kompetanse ved behov. 

Rådmennene arbeider ut fra et bredt perspektiv på Østre Agders arbeid med samfunns- og 
næringsutvikling. De understreker at Østre Agder næringsforum er en viktig støtte spiller for 
dem i dette arbeidet. Det innebærer blant annet at de ønsker at næringsforumet engasjerer 
seg i forhold til bredbåndsutbygging og overordnet arealplanlegging- for å legge grunnlag 
for næringsutvikling.   

Rådmennene understreket at det er viktig at regionen markedsfører seg som en vekstregion. 
Forumet må bidra til at lokalt næringsliv benytter seg av det potensialet som er knyttet til 
Globaloutlook under Arendalsuka. NHO, LO og Norsk industri er inne som hovedsponsorer 
for dette arrangementet. 

Harald Tobiassen som prosjektleder for planlegging av de deler av E18 som ikke har 
firefeltsstandard i Telemark og Aust-Agder bør være en sentral samarbeidspartner for Østre 
Agder. 

Budsjettseminar – Østre Agder skoleforum 

Leder av Østre Agder skoleforum skolesjef Niels Songe-Møller og sekretariatsleder 
orienterte. Denne foreligger her. 

Den felles satsningen på videreutdanning av lærere med sikte på at alle som underviser i 
engelsk, norsk og realfag(matematikk) tilfredsstiller kravet til formalkompetanse er startet 
med etablering av tilbud i engelsk starter opp fra høsten 2018. Ettersom lokalt tilbud om 
videreutdanning er godt mottatt blant kommunenes lærere arbeider Østre Agder skoleforum 
med sikte på å kunne etabler flere tilbud fra høsten 2019. En ber om tildeling av ressurser til 
dette arbeid tilsvarende frikjøp av 20% medarbeider fra Arendal kommune fra 2019. Tiltaket 
bidrar til å dempe kostnadene for kommunene med videreutdanning. Kostnadene knyttet til 
dette framgår av vedlagt regneark. 

Fellesprosjektet med desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen er full gang 
fullfinansiert av statlige midler. Prosjektets mål er styrket læringsmiljø gjennom 
implementering av ny overordnet del av læreplanverket. Kommunens eget ansvar i lokal 
iverksettingen av prosjektet ble understreket. 

Rådmennene ønsker fokus på bedre kjønnsbalanse i personalet i oppvekstsektoren. Mangel 
på mannlige rollemodeller i hjem, barnehager og skoler kan være en medvirkende årsak til at 
gutter lykkes mindre bra enn jenter i skoleverket. Hvilke virkemidler kan nyttes for å møte 
denne utfordringen? Er det aktuelt med en felles satsning? Kan dette være et felt det er 
aktuelt å søke om statlige bidrag til? 

 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Budsjettseminar-for-2019-skole.pdf


 

 

 

 

Budsjettseminar – Sekretariat Østre Agder  

Sekretariatets presentasjon følger her. 

Sekretariatet ble bedt om å avklare med tillitsvalgte om en kan få anledning til å la 
prosjektleder for oppfølging av strategisk næringsplan overta en fast stilling som nærings- 
og samfunnsutviklingsmedarbeider i Østre Agder dersom kommunene vedtar at denne 
stillingen kommer på plass. Sekretariatet kontakter Fagforbundet, Delta og lokal tillitsvalgt 
for akademikerne når kommunene har fattet sine beslutninger. 

Rådmennene godkjenner, under henvisning til at behandlingen av nye vedtekter og 
betalingsmodell trekker ut i tid, at sekretariatet innenfor opprinnelig ramme for bruk av 
fondsmidler til prosjektet for oppfølging av strategisk næringsplan utvider prosjektperioden 
med tre måneder – fram til 30.september 2018. De tilgjengelig midlene er delvis et resultat 
av at prosjektleder hadde pappapermisjon i 10 uker i prosjektperioden. 

Rådmennene etterlyser hvor det er blitt av utredningen av eksternt varslingsorgan. 
Sekretariatsleder erkjenner at dette ikke foreligger, og skal ta initiativ en samling for de som 
var utpekt til å se på dette. 

Sekretariatet foreslo at en skulle utsette iverksetting av felles jus-miljø til 2020, men 
rådmennene ga klare signaler på at dette utredningsarbeidet må prioriteres. Grimstad er 
fortsatt innstilt på å bidra med sin jurist inn i et slikt fellesskap. Sekretariatet peker på at det 
blir en utfordring å finne en måte å finansiere dette på som faller sammen med 
betalingsmodellen for interkommunalt samarbeid. Utredningsgruppen ser på dette. Så snart 
et forslag til finansieringsløsning foreligger innarbeider sekretariatet kostnadene i den 
vedlagte tabellen. 

Budsjettseminar – Østre Agder krisesenter 

Leder ved Østre Agder krisesenter Turid Holst-Pedersen og kommunalsjef Torill Skår 
deltok. Deres presentasjon følger her. 

Krisesenterets løsning for menn er en leilighet med beliggenhet forholdsvis langt fra 
krisesenteret. Beliggende i 4.etg med begrenset sikkerhet. Den er lite egnet for å medbringe 
barn. Leder ber rådmennene om å vurdere om det er aktuelt med en utbygging ved 
eksisterende krisesenter. Da med et mindre tilbygg for menn med dette behovet. For å 
forholde seg til regelverket må tilbudet ha egen inngang, men den kan ha sluse til resten av 
krisesenteret. Rådmennene er innstilt på at en kan planlegge ut fra en slik løsning, men at en 
må vurdere når en slik utbygging kan iverksettes ut fra kostnadene knyttet til dette. 

Leder for krisesenteret mener det er behov for en ekstra stilling i virksomheten. Dette kan 
finansieres ved bruk av fond i første driftsår, men må deretter innarbeides i rammen deretter. 
Rådmennene er skeptisk til å etablere nye stillinger uten at utvidet driftsramme på sikt er på 
plass. Effektene av en eventuell slik satsning framgår av vedlagt regneark. 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Budsjettseminar-for-2019-Sekretariat.pdf
http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Presentasjon-OA-krisesenter-budsjettmote-09032018.pdf


 

 

 

 

Drøftelsen om bruk av fond for ubrukte midler ved krisesenteret ledet til en diskusjon av 
avsetning av slike midler. Det er ønskelig å drøfte en standardløsning for dette og at det nivå 
en finner hensiktsmessig som maksgrense innarbeides i Økonomiregelverket som gjelder i 
Østre Agder.  

Budsjettseminar – Arendal kommunale legevakt 

Leder ved Arendal kommunale legevakt Arnhild Glendrange Lund, overlege ved legevakt 
og KØH Espen Hulth-Nystøm, leder av kommunelegeforum - kommuneoverlege Vegard 
Vige i Grimstad, kommunalsjef Torill Skår, leder av Østre Agder helse- og 
omsorgslederforum kommunalsjef Aase Hobbesland deltok. Presentasjonen følger her.  

Bruken av legevakten er økende og tjenesten er svært presset. Budsjettet for 2017 ble 
overskredet med 2,28% grunnet økte kostnader knyttet til nødnettet, ekstra legeutgifter 
knyttet til vakante legestillinger og økt bruk av legevaktsbil i utrykking. Oppmøtetriage ble 
igangsatt, men pga arbeidssituasjonen ved legevakten måtte en gå bort fra dette. Dette er 
beklagelig sett i forhold til pasientsikkerhet. Legevakten anmoder om en økning med en 
sykepleier på kveld og helg. Det utgjør 2,1 årsverk og representerer årlig kostnad på 1,5 
mill.kr. Legevakten dokumenterer vesentlig lavere bemanningsnivå sammenliknet med 
andre legevakter. Deres nåværende nivå er 1,6 sykepleiestilling pr.10.000 innbyggere. Alle 
omliggende tilbud ligger på over 1,8. Den foreslåtte økningen vil bringe Arendal 
kommunale legevakt opp på nivå med det de som ligger lavest omkring oss. Rådmannen i 
vertskommunen signaliserte at han anser at en må innarbeide den foreslåtte økningen i 
rammene for legevakten. Han anser at dette er nødvendig for å komme opp på et faglig 
forsvarlig nivå. Dette understøttes av den henvendelsen rådmennene har mottatt fra 
kommuneoverlegen. Rådmannene mener det samme må gjelde for økte utgifter til nødnett. 
Det utgjorde kr.670.000 i 2017. Effekten av disse forslagene framgår av vedlagt regneark 
når en legger til grunn ny betalingsmodell. 

Budsjettseminar – Østre Agder KØH 

Enhetsleder Nina Evensen Smith for KØH Myratunet, enhetsleder Anne Lyngroth for KØH 
Feviktun, leder av kommunelegeforum - kommuneoverlege Vegard Vige i Grimstad, 
overlege ved legevakt og KØH Espen Hulth-Nystøm, kommunalsjef Torill Skår, leder av 
Østre Agder helse- og omsorgslederforum kommunalsjef Aase Hobbesland deltok. 

Overlege for KØH og legevakt Espen Hulth-Nystøm redegjorde for legeutgiftene og behov 
for fysioterapeut tilknyttet tjenesten. Denne presentasjonen foreligger her. Behovet for 
fysioterapeut anslås til 0,3 stilling. En må komme tilbake til om dette skal innarbeides i 
regnearket. 

Enhetsleder Nina Evensen Smith redegjorde for historikken til KØH og oppdraget ledelsen 
for KØH i Grimstad og KØH i Arendal hadde gitt med sikte på reduksjon av utgiftene 
knyttet til KØH. Dette oppdraget er videre drøftet i KØH AO (administrativt organ). 
Flertallet blant kommunene er innstilt på at et redusert tilbud må innebærer at virksomheten 
konsentreres til et sted. I første fase Myratunet, dernest nye lokaler for legevakt og KØH ved 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Presentasjon-til-radmannsmote-09.03.18-legevakt.pdf
http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Budsjettkonferanse-2018-KOH-lege.pdf


 

 

 

 

sykehuset. Deres innsparingsforslag innebærer at ambulant KØH avvikles. Sengene ved 
Feviktun avvikles og kostandene knyttet til legetjenester reduseres betydelig. Blant annet 
ved økt bruk av leger ved legevakten. Dette forslaget går videre til drøfting i KØH AO. 
Deretter vil det bli en beslutningssløyfe til deltakende kommuner. Forslaget til nytt KØH-
tilbud vil innebære reduserte driftsutgifter i størrelsesorden 4,9 mill kr. Den foreløpige 
skissen til løsning framgår av enhetslederens presentasjon. 

Effekten av et redusert KØH-tilbud med ny betalingsmodell framgår av vedlagt regneark. 

Budsjettseminar – Felles spesialisthjemler innenfor fysioterapi 

Enhetsleder Nina Evensen Smith, kommunalsjef Torill Skår, leder av Østre Agder helse- og 
omsorgslederforum kommunalsjef Aase Hobbesland.  

Det ble i møtet opplyst at hjemmelen knyttet til lymfeødem i Arendal først etableres fra 
1.mai 2018. Grimstad opplyste at deres hjemmel knyttet til barnefysioterapi er i virksomhet 
og at felles finansiering av denne vil skje fra 1/7-2018. Tvedestrands hjemmel knyttet til 
psykomotorisk fysioterapi kommer trolig til å bli etablert senere enn planlagt (1/7-2018). 
Det forventes at hjemmelen er på plass til nyttår. Arendal tar ansvar for å forberede 
etablering av spesialistfunksjon innen manuell terapi i henhold til planen (1/7-2019). 

Utgiftsfordelingen bygger på at Vegårshei og Åmli har vedtak på at de ikke deltar i 
samarbeidet om fysioterapi. Gjerstad ønsket ikke å ta del i samarbeidet vedrørende 
barnefysioterapi. 

Kostnadene til spesialisthjemlene innenfor fysioterapi med ny betalingsmodell framgår av 
vedlagt regneark. 

Budsjettseminar – Felles E-helsesatsing 

Leder av Østre Agder helse- og omsorgslederforum kommunalsjef Aase Hobbesland deltok. 
Sekretariatsleder la fram en presentasjon på vegne av e-helsekoordinator. 

Østre Agders ansvar for oppfølging av ansvarsfeltet ivaretas av felle ehelsekoordinator. I 
tillegg svare Østre Agder for 20% frikjøp av leder for RKG(RegionalKoordineringsGruppe). 
Denne utgiften skal samarbeidet fortrinnsvis få refundert fra statstilskuddsmidler til 
Agderprosjektet, men hvis midlene uteblir må finansiering skje via fondet for oppfølging av 
Samhandlingsreformen. Overfor kommunene understrekes det at de må avsette midler i egne 
budsjetter for å være rustet til innføringen av ny teknologi. Agder prosjektet gjør at det nå 
ligger til rette for dette. Ehelsekoordinator understreker at denne prosessen forutsetter 
organisasjonsutvikling og kompetanseheving innenfor helse- og omsorgssektoren i 
kommunene. 

Det søkes om midler fra en rekke kilder nasjonale og regionale kilder til Agderprosjektet 
som nå omfatter samtlige kommuner i landsdelen. For å kunne iverksette fellestiltak 
innenfor opplæring og organisasjonsutvikling spesielt rettet mot kommunene i Østre Agder 
anslår en et behov i størrelsesorden 250.000-300.000. Deler av dette vil kunne finansieres 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Budsjettseminar-09-KOH-Nina.pdf
http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Budsjettmote-09.03.18-E-helse.pdf


 

 

 

 

gjennom midlene Østre Agder får refundert for Ehelsekoorinators innsats i Agderprosjektet 
(kr.100.000-150.000).  

 Kostnadene til fellesaktiviteter (opplæring og organisasjonsutvikling) i regi av Østre Agder 
knyttet til innføring av velfersteknologiske løsninger på kr.150.000 med ny betalingsmodell 
framgår av vedlagt regneark. 

Budsjettseminar – Samhandlingsreform 

Leder av Østre Agder helse- og omsorgslederforum kommunalsjef Aase Hobbesland og 
samhandlingskoordinator Harry Svendsen var tilstede. 

Samhandlingen mellom kommunene på Agder overfor Sørlandet sykehus HF er gjennom 
KOSS(kommunaltsamordningsorgan) blitt meget godt. Erfaringen er at kommunen i 
betydelig grad kan sette dagsorden for samarbeidet med sykehuset. Janne Brunborg i 
Kristiansand kommune og Harry Svendsen fra Østre Agder følger opp arbeidet i KOSS. 
Framover blir særlig Rus/psykiatri viktig for samhandlingsarbeidet med bakgrunn i signaler 
om at det kan bli endringer av sykehustilbudet innenfor dette felt.  

Leder i HLF fikk i oppdrag å avklare i dette organ om det er aktuelt å gå videre fra 
forprosjektet fra 2016 som foreligger om etablering av et interkommunalt tilbud for personer 
med utagerende adferd og psykiske lidelser. Rådmennene ber om signaler på om HLF 
ønsker iverksatt et hovedprosjekt med sikte på etablering av et tilbud rettet mot denne 
pasientgruppen. Dersom dette er aktuelt så er rådmennene åpne for å drøfte finansiering av 
prosjektet gjennom bruk av midler avsatt på Samhandlingsreformfondet. Rådmennene 
legger til grunn at en slik fellessatsing må inneholde en gevinstrealiseringsplan. 

Østre Agder får refundert om lag kr.100.000 for å ivareta sekretariatsansvaret for KOSS. Det 
er viktig å sørge for god informasjonsflyt mellom KOSS og RKG. 

Ingen rammeendringer for Samhandlingsreformen foreslås.  

Budsjettseminar – Veilys 

Felles veilysmedarbeider Rolf Torbjørn Falch deltok. Hans oversikt følger her. 

Status for arbeidet ble oppsummert. Hovedinntrykket som gis er av et arbeidsfelt der 
kommunene har fått til mye. Felles løsningene gir bedre vilkår i kontraktene og 
standardiserte løsninger. Veilys har betydelige gevinstmuligheter gjennom mindre 
energibruk og gode løsninger for miljøet. 

Splitting av felles tennere fra Agder energi er høyt prioritert av selskapet og kommunene. 
Betydelig sikkerhetsrisiko er knyttet til å arbeide på andres tekniske anlegg. 

Råtekontroll av gamle trestolper er meget påkrevet. Kommunene må påregne utgifter knyttet 
til utskifting av de som er farlige. 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Virksomhetsoversikt-for-Ostre-Agder-veilys-mars-2018.pdf


 

 

 

 

Det jobbes med sikte å forbedre rutiner for registering av fellesføringer i kommunens stolper 
og kartlegging av hva som henger i kommunale stolper. Kommunene skal ha inntekter fra 
dette. 

Det arbeides for å anskaffe et felles system for dokumentasjon av alle eksisterende og 
framtidig anlegg. Intensjonen er å få dette på plass så raskt som mulig. Sekretariatet legger 
til grunn at avsatte midler på fond – om lag kr.350.000 skal dekke utgiftene slik at en unngår 
ekstra utgifter for kommunene. 

Ingen rammeendringer for veilys foreslås.  

Budsjettseminar – Personvernombud 

IKT-rådgiver Thomas Henriksen fra Arendal kommune redegjorde for de forberedelser som 
er gjort med sikte å få på plass et felles personvernombud for medlemskommunene i Østre 
Agder. Det forelå et kostnadsoverslag til møtet som en finner her. 

Sak om opprettelse av personvernombud behandles i Arendal bystyre i mars. I saken legges 
det opp til at de andre deltakerne i Østre Agder inviteres til et samarbeid på feltet. 

I forslaget legges det opp til at betalingsmodellen for IKT Agder skal benyttes. Dette finner 
rådmennene hensiktsmessig sett på bakgrunn av at stillingen også er forutsatt å bistå 
fylkeskommunen i forhold til de lovkrav som foreligger. Det er nødvendig å supplere 
forslaget til kostnader med utgifter til reise ettersom stillingen skal ivareta alle åtte 
kommunene. En legger til grunn at reisekostnadene vil ligge i størrelsesorden kr.20.000-
25.000. 

Det framkom et ønske fra rådmennene om å drøfte hvilken kompetanse som skulle 
etterspørres før stillingen blir lyst ut. 

Kostnadene ved opprettelse av felles personvernombud basert på IKT Agders 
betalingsmodell og framgår av vedlagt regneark. 

Budsjettseminar – Veterinærvaktordning 

Kontraktsperioden for vaktordningen for veterinærer gikk ut 31.12.2017. Veterinærene 
krever nå at det til enhver tid skal være to veterinærer på vakt. Dette dekkes ikke av bidraget 
fra Landbruksdirektoratet og mellomlegget må dekkes av kommunene. 10 kommuner 
omfattes av ordningen. Kostnaden er av Åmli kommune anslått å ligge på kr.250.000 pr år 
for kommunene. Opp fra om lag kr.76.000 i 2017. Rådmennene ser ingen alternativ til den 
løsningen veterinærene ber om. 

Budsjettseminar – Felles planleggerfunksjon utbygging av E18 til firefelt fra Grimstad til 
Bamble 

Det er etablert et samarbeid om felles planutforming for firefelt på nevnte strekning. Harald 
Tobiassen er tilbud og har tatt i mot oppdraget. Planleggingen er initiert av 
fylkeskommunene, Nye veier og de syv kommunene som berøres. Årlig kostnadsramme er 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/03/Bergning-pv-ombud.xlsx


 

 

 

 

1,5 mill.kr, der de syv kommunen skal bidra med 0,75 mill.kr. Kostnaden fordeles etter 
veilengde i den enkelte kommune. 

Oppsummering av økonomiseminaret 

Sekretariatet oppsummerer økonomiseminaret og utarbeider et økonomigrunnlag. Bo-Andre 
Longum bistår sekretariatet med å lage en samletabell. Denne legges fram for rådmennene i 
neste rådmannsmøte med sikte på å fatte vedtak om rådmennenes innstilling til de forslag til 
endrede rammer for interkommunale samarbeidsordninger som framkom gjennom 
økonomiseminaret. 

 Utkast sakskart styremøtet 16.mars 2018 

Sak vedrørende tomt til ny legevakt med lokaler til KØH og eventuelt korttidsavdeling for 
Arendal kommune omformuleres til å være en orienteringssak til styret. Ellers var det ingen 
endringsforslag til utkastet til innkalling. 

 Eventuelt 

Samling av rådmenn 3.april 2018 på Strand hotell Fevik 

Den første timen settes av til drøfting av strategi for Østre Agder i arbeidet for påvirkning av 
nasjonale og regionale myndigheter. Under denne drøftelsen deltar sekretariatet ved 
sekretariatsleder og prosjektleder for oppfølging av strategisk næringsplan. Sekretariatet 
forbereder et utkast til strategidokument som formidles til rådmennene før samlingen og 
som kan danne grunnlag for arbeidet. 

Deretter samles bare rådmenn. Alle forbereder et fem minutters innlegg knyttet til hva som 
bidrar til å gjøre rådmannsrollen morsom og hva som bidrar til at den blir utfordrende. Hva 
er vanskeligst og hva kan den enkelte rådmann bidra med innenfor rammen av det 
eksisterende felleskapet. 

Samlingen avsluttes med middag. To meldte forfall til middagen. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder 
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Innledning 

Plikten til Kommunal øyeblikkelig hjelp følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje  

ledd:   

  

”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 

pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de 

pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg 

til.”   

 

Kommunal øyeblikkelig hjelp (heretter KØH) ble opprettet som et politisk bestilt 

samfunnsoppdrag, og var en del av samhandlingsreformen. Hensikten var å bidra til nærhet 

til behandlingstilbudene.  

Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene var motivert av eldrebølgen, 

samt økende kostnader til spesialisering av sykehus med nye og kostbare teknologiske 

behandlingstilbud. 

KØH er definert som et alternativ til sykehusbehandling, og faglig forankret i 

allmennmedisinske behandlingsprinsipper. KØH skal likevel behandle “de pasienter som det 

er mulig for kommunen å behandle”. Veilederen åpner eksplisitt for ulik organisering av, og 

nivå på fagkompetanse i KØH.  

Bakgrunn  

Rådmennene for vertskommunene Arendal og Grimstad ba i november 2017 om at det ble 

utarbeidet en sak vedrørende framtidig drift av KØH. Utredningen skulle vurdere 

interkommunal legevakt og samdrift av KØH. I tillegg var bestillingen å få ned kostnadene 

knyttet til KØH med kr. 4-6 mill. 

Bakgrunnsforståelsen for saken er:   

• Utredninger vedr. KØH i regi av Østre Agder. 

• Utredninger vedr. interkommunal legevakt i regi av Østre Agder. 

• Administrativ og politisk behandling i ØA – kommunene.   

• Samarbeidsavtaler mellom vertskommunene Arendal og Grimstad og de øvrige 

kommunene.   
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Saken har vært drøftet i KØH Administrativt Organ (heretter KØH AO) i januar og februar 

2018. Flertallet av kommunene ønsker en sentralisert tjeneste. Grimstad, Risør og Vegårshei 

trenger mer tid til drøfting. I møte KØH AO i februar ble vertskommunen Arendal bedt om å 

utarbeide en sak med forslag til organisering og innsparing som presenteres for KØH AO 

16.03.18. 

Dagens situasjon 

Registreringer viser at det viktigste faglige grensesnittet til KØH er eldremedisin. 60 % av 

pasientene over 80 år, og 85 % er over 67 år. Det er godt samsvar mellom våre tall og 

nasjonale.   

Personell 

Myratunet har med sine 8 senger og ambulant virksomhet en pleiefaktor på 1,03 dag og 

kveld. Myratunet har avdelingsleder i 100 % stilling og fagutvikler i 70 % stilling.  

Vertskommunen Arendal har besatt 5,2 årsverk, som sykehjemsleger. Dette er et godt 

strategisk grep overfor eldrebølgen. KØH har 0.8 årsverk til lege. Disse utgjør hovedstammen 

i vaktordningen på dag, kveld og helg for KØH på Myratunet. KØH Myratunet har en dedikert 

KØH-lege på dagtid. Myratunet har hjemmevaktordning med utrykningsplikt for 

sykehjemslegene i tiden 1600 . 2300, og legetilsyn ved behov fra Legevakten I Arendal fra kl. 

23 - 08.  

Vertskommunen Grimstad har to kommunale sykehjemsleger. 0,2 årsverk dekker driften av 

KØH tilbudet i Grimstad på ukedager. Uforutsette endringer av pasientens tilstand og akutte 

hendelser skal ivaretas ved telefonisk kontakt med KØH-ansvarlig lege i Arendal. Feviktun 

har en pleiefaktor på 1,04.  

Aktivitet  

Øyeblikkelig hjelp er det sentrale kravet til denne tjenesten, og behovet for øyeblikkelig hjelp 

går i bølger. I perioder med lav aktivitet synker kostnadseffektiviteten. Dette er i prinsippet 

en beredskapskostnad. Gjennomsnittlige aktivitetstall har derfor begrenset relevans for 

ressursstyring.  

I 2017 hadde KØH på Myratunet 378 innleggelser og 1634 liggedøgn. Feviktun hadde 93 

innleggelser og 353 liggedøgn.  
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Dersom KØH Myratunet hadde hatt fem senger med median liggetid på tre døgn kan en anta 

at opp mot 150 av innleggelsene måtte ha blitt ivaretatt av spesialisthelsetjenesten. 

Liggedøgn KØH per kommune 2017: 

 

 

Beleggsprosenten i 2017 var 56 % på Myratunet og 51 % på Feviktun. Resultatene stemmer 

godt overens med nasjonale tall. Statistikk for Myratunet f.o.m. november 2017 t.o.m. 

februar 2018 viser et belegg på 70 %. 80 % av innleggelser foregår på kveldstid og i helger. 

Det har periodevis vært fullt og pasienter har blitt avvist.   

Ambulante oppdrag har også hatt en økning i 2017.  

Diagnoser  

Kompetent helhetsvurdering er ofte mer avansert og viktig enn behandling av 

innleggelsesårsak. Flertallet av pasienter i KØH er eldre, multimorbide, skrøpelige og 

funksjonssvake. Den eldremedisinske vurderingskompetansen er den viktigste 

suksessfaktoren i KØH. Den er avgjørende for ressursbruk og behandlingskvalitet.  
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Viktige innleggelsesårsaker I 2017: 

 

 

Ambulant KØH 

I 2017 hadde ambulant KØH registrert bistand til 102 pasienter. Tilbakemeldingene fra 

pasientene er svært positive. Hittil har ambulant KØH framstått som en velfungerende 

sykepleiertjeneste faglig sett. Medisinsk faglig ansvar har vært en utfordring på grunn av 

usikkerhet på roller og ansvar mellom fastleger og KØH-lege. Ambulant KØH er i gang med å 

innarbeide medisinsk rådgivning overfor hjemmesykepleie og fastleger, og også overfor 

sykehjem. 

KØH psykisk helse og rus 

Arbeidsgruppen v/overlege legevakt og KØH la fram i sin endelige rapport for 

rådmannsgruppen 15.02.2017 og styret i Østre Agder 28.04.2017 med følgende forslag: 

 Det etableres et felles tilbud for pasienter som inngår i KØH med primærdiagnose 

innenfor psykiatri og rus på Myratunet post 4.  

 KØH-pasienter med sekundærdiagnose innenfor psykiatri og rus behandles på 

Myratunet eller Feviktun, som i dag. 

 I et framtidig felles bygg for legevakt og KØH nær sykehuset må det legges til rette for 

å kunne skjerme tilsvarende. 
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I styremøte i Østre Agder 28.04. 2017 ble følgende vedtatt: 

«Styret støtter de fremlagte forslagene i rapporten om etablering av felles KØH - tilbud 

innenfor psykisk helse og rus. Vertskommuneavtaler mellom Arendal/Grimstad og øvrige 

kommuner må tilpasses den nye tjenesten. Tilbudet må vurderes på nytt når nye lokaler for 

legevakt - og KØH er etablert.» 

6 % av innleggelsene på KØH Myratunet hadde i 2017 psykiatrisk problemstilling som 

innleggelsesårsak. Det er satt av kr. 750 000 i Østre Agder til en døgnplass KØH psykisk helse 

og rus. 

Nullalternativet (dagens KØH – tilbud) 

Kommunal øyeblikkelig hjelp i Østre Agder er i dag på Myratunet i Arendal kommune. 

Tilbudet som gis er 8 døgnplasser og ambulant tjeneste tilsvarende 2 senger. Feviktun i 

Grimstad kommune har 2 døgnplasser.  Brukere av tilbudet på Feviktun er overveiende 

pasienter fra Grimstad. Tilbudet benyttes også når det er fullt på KØH Myratunet.  

KØH tilbudet i Østre Agder er finansiert ved at kommunene pr. dags dato bidrar med 

følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering av nullalternativ 

Kvalitetsmessig er nullalternativet et meget godt tilbud. Om en velger å videreføre dette 

tilbudet kan en ikke påregne noen særlig kostnadsreduksjon. 

Kommune Kroner 

Arendal kommune 10 602 000 

Froland kommune 1 344 000 

Gjerstad kommune 592 000 

Grimstad kommune  5 395 000 

Risør kommune 1 656 000 

Tvedestrand kommune 1 439 000 

Vegårshei kommune 487 000 

Åmli kommune 442 000 
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Sentralisert KØH tilbud  

Sentralisert tilbud gir: 

• 8 sengeplasser  

• God mulighet for telemedisin – avstandsoppfølging 

• Robust sykepleie- og legetjeneste 

I sentralisert modell samles tjenesten ett sted, og en må vurdere hvorvidt en skal videreføre 

ambulant KØH som en del av et framtidig KØH-tilbud. Når det gjelder sistnevnte må en bli 

enige om hvilken eventuell kapasitet en skal ha. 

SWOT analyse – sentralisert tilbud 

 

Dersom en velger sentralisert modell vil kostnadsreduksjonen være kr. 4,9 mill., og gjøres 

gjennom å: 

Tiltak Kr 

Avvikle 2 senger ved KØH Feviktun 3,7 mill. 

Redusere vakt og driftskostnader KØH 

Myratunet 

1,2 mill. 
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Beregning kostnad KØH 2019 er basert på rammereduksjon kr. 4,9 mill. på KØH, likt fordelt 

(10%), fordeling folketall, antall pasienter i KØH (20%) og liggedøgn (20%). 

  

 
*ikke justert for lønns og prisvekst 

 

Vurdering av sentralisert tilbud 

Sentralisert KØH tilbud vil gi lavere kostnader for den enkelte kommune. Eierskapsfølelse til 

dette tilbudet kan styrkes gjennom hospiteringsordninger og regelmessige samarbeidsmøter. 

Videre vil dette gi homogene tjenester til hele befolkningen i Østre Agder. I likhet med 

nullalternativet gir dette robuste fagmiljø. 

Desentralisert KØH tilbud  

Dersom noen av kommunene ønsker å etablere eget KØH tilbud blir det opp til den enkelte 

kommune å avgjøre hvordan en ønsker å organisere dette innenfor de krav som settes i lov 

og avtaleverk samt veileder. 

Dette betyr at de kommunene som ønsker en desentralisert tjeneste trekker seg ut av KØH 

samarbeidet. Kommunene må selv organisere vaktordning for legetjenesten, etablere KØH-

tilbud for psykisk helse og rus, og etablere ny samarbeidsavtale med SSHF.  

Om en eller flere kommuner velger å etablere eget KØH tilbud vil dette få konsekvenser for 

finansieringen for de kommunene som fortsatt velger å samarbeide om KØH. Dette må 

vurderes når en vet hva den enkelte kommune beslutter.  

Samlokalisert KØH og legevakt 

Styret i Østre Agder har siden oppstart KØH i 2012 hatt flere saker vedrørende KØH til 

behandling. I april 2016 behandlet styret rapporten fra Agenda Kaupang «Samarbeid om 
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kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold 2016–2018», og vedtok blant annet «Styret vil 

anbefale at samarbeidet om felles KØH tilbud videreføres i 2017. Når avklaring med 

sykehuset vedrørende samlokalisering av legevakt og KØH foreligger anmoder styret å få en 

sak for å kunne drøfte hvordan samlokalisering skal kunne iverksettes så snart som mulig…» 

Agenda Kaupang peker på flere fordeler ved samlokalisering, og noen av disse samt andre 

gjengis under: 

Kapasitet til å ivareta: 

• Økt pasienttrykk – jfr. befolkningsframskriving. 

• Sesongvariasjoner – periodisk svingende pasienttrykk over året. 

• Samhandling – eventuell framtidig oppgaveoverføring.  

• Betjene observasjonssenger legevakt, færre pasienter til sykehus. 

• Grensesnitt mot skadepoliklinikk SSHF. 

Nye funksjoner 

• «Avstandsoppfølging» e-helse og velferdsteknologi. 

• Felles strategisk ledelse og effektiv utnyttelse av administrative ressurser 

• Mulig røntgendiagnostikk - databasert diagnostikk. 

Kvalitet 

• Sikkerhet for pasienter og personell. 

• Komfort venterom legevakt og pårørende KØH. 

• Økt effektivitet, jf. fleksibilitet bygg og medarbeidere. 

• Enklere ansvars- og rolleforståelse KØH vs. Legevakt. 

• Bedre fysisk arbeidsmiljø. 

• Bedre hygiene- og smitterutiner. 

Areal, fleksibilitet og samdrift (felles bruk KØH/legevakt) 

• Møterom 

• OBS-funksjon 

• Smitterom  

• Personalgarderobe 

• Merkantile medarbeidere 

• Fagutvikling  
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Personell. 

• Sykepleie:  

• Observasjonskompetansen kan anvendes både på KØH og legevakt. 

• Dette gjelder også for behandling og spesifikke rutiner og sambruk utredes og 

organiseres spesielt. 

• Legetjeneste:  

• Eldrebølgen indikerer at KØH-lege bør supplere legevakt med tjenester av 

eldremedisinsk art. Mindre sannsynlig ut fra både legekompetanse, tempo og 

kapasitet på legevakt at samarbeidet automatisk går andre veien. Må utredes.  

• En samdriftsfordel vil kunne planlegges som en eventuell eldremedisinsk 

legevakt. 

Mulige felles avtaler:  

• Portør 

• Sikkerhetstjeneste 

• IT-drift 

• Avfall 

• Vaskeri 

• Uniform 

• Renhold 

Konklusjon 

Arendal og Grimstad har ikke kommet frem til en felles anbefaling på kostnadsreduksjon og 

fremtidig drift. I KØH AO 09.02 signaliserte flertallet av kommunene et ønske om en 

sentralisert tjeneste. Grimstad, Risør og Vegårshei trengte mer tid til drøfting.  

Vertskommunen Arendal fikk i oppdrag av kommunene som ønsket en sentralisert modell å 

legge fram en sak med forslag til organisering og innsparing, som presenteres 16.03.18.   

Anbefaling fra Arendal kommune 

Nullalternativet dvs. dagens organisering av KØH er kvalitetsmessig et meget godt tilbud. En 

kan ikke påregne en kostnadsreduksjon i størrelsesorden kr. 4-6 mill. om dette videreføres.  
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En desentralisert modell som beskrevet i rapporten vil ha konsekvenser med tanke på 

finansiering både for de kommunene som eventuelt etablerer eget KØH og de kommunene 

som fortsatt velger å samarbeide om KØH. I og med at en på nåværende tidspunkt ikke 

kjenner til om det er noen kommuner som vil etablere eget KØH er det ikke mulig å si noe 

om hvilke økonomiske konsekvenser dette eventuelt vil få, men det er rimelig å anta at det vil 

være vanskelig å opprettholde samme kvalitet i tjenestene. 

Arendal kommune anbefaler å utvikle en sentralisert modell, som beskrevet i rapporten. 

Sentraliseringen innebærer at kommunal øyeblikkelig hjelp i Grimstad avvikles samtidig som 

lege- og driftskostnader ved KØH Myratunet reduseres. Innsparingen i dette forslaget vil 

være totalt kr. 4,9 mill. Et sentralisert KØH svarer opp veilederens krav til kompetent og 

tilgjengelig bemanning med sykepleier til stede og lege tilgjengelig på døgnbasis. Utvikling av 

kompetanse på et visst nivå krever aktivitet og miljø av en viss størrelse. 

Samarbeidskommuner kan benytte seg av ledige KØH senger til utskrivningsklare pasienter, 

for å utnytte eventuell ledig kapasitet.  

 



Drøftingsutkast for påvirkningsarbeid i regi av Østre Agder i perioden 2018-2022 

 

INNLEDNING 

Østre Agder har med større og mindre hell arbeidet med sikte på å påvirke beslutningsprosesser med 

viktighet for regionrådets medlemmer. 

Slikt påvirkningsarbeid kan ha direkte og indirekte effekter for regionen. 

Direkte påvirkningsarbeid består i innsats overfor nasjonale beslutningstakere i forhold til konkrete 

beslutningsprosesser alla lokalisering av fengsel og stasjonsplassering ved utbygging av 

Grenlandsbanen. 

Tilsvarende effekt oppnås gjennom å legge forholdene optimalt til rette for å kunne oppnå en ønsket 

satsning for regionen jfr planlegging av ny firefelt gjennom Agder og Telemark. 

Indirekte effekter oppnås gjennom å bidra til at personer med høyt lokalt kunnskapsnivå blir vurdert 

og plassert i styrer og råd som legger grunnlag for beslutninger. Dette omfatter aktiv innsats for å 

oppnå at styrer og råd med stor betydning for regionen, har medlemmer med ønsket kompetanse og 

lokalkunnskap for å kunne gi verdifulle bidrag i deres beslutningsprosesser.  

Indirekte vil en effekt av å et slikt arbeid også innebære at vi får mer kunnskap om politiske 

beslutningsprosesser. Det har vært en utfordring at vi i liten grad har kjent til prosesser i forkant (jf. 

utflyttingen av statlige arbeidsplasser i jan-feb 2017), og i liten grad har samspillet med 

Sørlandsbenken på viktige lokale prosesser (eksempelvis debatten om konkurranseutsetting av 

persontrafikk på Sørlandsbanen og antallet stoppesteder).  

 

KARTLEGGING 

Intensjonen må være å kartlegge på hvilke felt/ kanaler regionrådet ønsker å drive aktivt 

påvirkningsarbeid, og hvor man kan oppnå størst resultat. Utvikling av hensiktsmessige strategier for 

å drive påvirkningsarbeid innenfor ulike felt og gjennom ulike kanaler.  

 

NETTVERKSETABLERING 

Bygge faste relasjoner til beslutningsfattere på nasjonalt nivå med tilknytning til regionen i 

regjeringsapparat og stortingsrepresentanter. Skape arenaer for informasjonsflyt og kontakt som er 

egnet til å bygge kontaktrelasjoner systematisk over tid. Eksempelvis kan et mål være å mer direkte 

påvirke og kjenne til debatten i stortinget gjennom å systematisk diskutere innspill til stortingets 

spørretime med Agders stortingsrepresentanter. 

Opparbeide aktuelle kontaktflater overfor departement og direktorat.  

Samhandling i regionen for å knytte relasjoner til partiorganisasjoner. Kontakt med partienes 

organisasjoner på lokalt nivå. 

 

INNHENTING OG BRUK AV EKSTERN BISTAND 



Bygge dette på en systematisk kartlegging og helhetlig strategi i regi av Østre Agder.  Trekke det inn 

der det er aktuelt og da ha bevisst forhold til hvilke miljø som er særlig aktuelle.  

Hvordan finansiere bruk av slike miljø? 

Utfordringer knyttet til bruk av profesjonelle påvirkningsaktører. Kan ofte ha uønsket effekt.   

 

ORGANISERING AV PÅVIRKSNINGSARBEIDET I REGIONRÅDET 

Østre Agder næringsforum utarbeider etableringsstrategi med en oversikt over aktuelle areal og 

områder med ulike egenskaper, samt en kartlegging av kompetanser og institusjoner som vil være 

relevante for ulike etableringer. Dette kan være et grunnlag for en «strategisk beredskap» på 

regionalt nivå.   

Satsningen må ellers være politiske initiert drevet frem.   

Sekretariatsansvar; utvikle en systematikk i arbeidet – foreta utredninger, legge til rette for å 

innhente ekstern bistand. 

 

IVERKSETTING 

Utarbeide konkrete handlingspunkter for både politisk og administrativt.  











Vedrørende kunnskapsprøver etter alkoholloven og etablererprøver etter serveringsloven. 

Krav om å kunne avlegge overnevnte prøver og hvem som skal tilby dette er lovbestemt. 

Følgende bestemmelser gjelder: 

 

I Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) står følgende; 

§ 5-2.Kommunen er ansvarlig for å avholde kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i 

virksomheter som har eller søker om kommunal salgs- eller skjenkebevilling, og for sine 

kontrollører. 

 

I Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted heter det;  

 

§ 3.Prøvemyndighet 

Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven for daglig leder i 

serveringssteder i kommunen som har eller søker om serveringsbevilling. 

Kommunen kan også avholde etablererprøve for kandidater uten tilknytning til virksomhet. 

Flere kommuner kan samarbeide om et felles opplegg for avholdelse av etablererprøven. 

§ 4.Gjennomføring av etablererprøven 

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at 

prøve ønskes avlagt. 

 

Arendal kommune opplever at nabokommunene benytter vårt tilbud om å avlegge 

kunnskapsprøver etter alkoholloven og etablererprøver etter serveringsloven som «sitt» 

tilbud om å ta prøvene.  

Grimstad kommune har inngått en skriftlig avtale om at deres innbyggere kan benytte tilbudet 

om å ta prøvene i Arendal mot en i utgangspunktet fast pris på kroner 100,- per prøve. 

Det er imidlertid vanskelig å alltid vite hvilken kommune prøvetakeren kommer fra. 

Etter at prøvene har blitt digitale har det også blitt krav om datamaskiner for å få avlagt 

kunnskapsprøven. Denne datamaskinen må da også settes opp på en slik måte at den ikke 

kan googles på og vil derfor ofte måtte være pcer avsatt kun til dette formålet. 

Som det står i serveringsloven har flere kommuner anledning til å gå sammen om å tilby 

tjenesten. Det er derfor naturlig at dette bringes inn til Østre Agder for en vurdering om ift 

tilbud og eventuell kompensasjon for vertskommunen. 

 

030418 Gunn Brekka 



 

Statusrapport for Gjestehavner i Østre Agder 



Innledning 

Fritidsbåter, sommer og Sørlandet henger sammen. Våre havner, naturhavner og uthavner sammen 

med vakker skjærgård og de historiske bysentrum langs kysten er kanskje vår regions største 

naturgitte fordel. Besøksnæringene er en av verdens raskest voksende næringer, og gjestehavnene 

representerer et stort og potensielt voksende verdiskapingsområde for kommunene i Østre Agder.  

De ansvarlige for gjestehavnene i Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad har gått sammen om å 

danne Østre Agder gjestehavnforum. Formålet med et gjestehavnforum er å samarbeide for levere et 

bedre tilbud til fritidsbåtturister i regionen for å igjen tiltrekke flere besøkende, og øke 

verdiskapningen. Gjestehavnforumet ønsker å utforme felles strategi med tiltak for regionens 

gjestehavner, dele erfaringer og bygge felles kunnskap. Gjestehavnforumet mener et realistisk mål 

må være å doble verdiskapningen fra Gjestehavnene på fem år.  

 

For å sette søkelys på arbeidet og orientere bredt, samt skape forankring og felles eierskap til 

arbeidet har forumet besluttet å levere en statusrapport til styret i Østre Agder. Dette ønsker 

forumet at skal være en fast årlig leveranse der vi viser hvordan besøkstallene og verdiskapningen fra 

gjestehavnene utvikler seg over tid, og hvilken effekt man eventuelt kan se av et systematisk 

fellesarbeid.   

Besøk til gjestehavner og verdiskapning 

En båt i en av våre gjestehavner i juni, juli eller august legger igjen 1862,- kroner i døgnet1. I 2017 

hadde vi i overkant av 13 000 båtgjestedøgn i de sentrale gjestehavnene fra 1.juni – 31.august2 i 

Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. I 2017 var den direkte verdiskapningen fra overnatting i 

gjestehavnene i overkant av 24 mill årlig.  

 

Vi vet at det er omtrent like mange båter i uthavner og naturhavner i løpet av de tre månedene. 

Verdiskapningen fra disse gjestene er noe mindre, men også den er vesentlig. I tillegg har 

gjestehavnene våre aktiviteter i skuldersesongene, og inntekt fra fastboende i gjestehavnene over 

vintersesongen.  

 

I snitt har en båt 3,8 passasjerer om bord. Dette betyr at vi totalt i juni, juli og august har ca 100 000 

gjestedøgn fra fritidsbåtsegmentet (med gjestehavner, uthavner og naturhavner) i våre fire 

kystkommuner.  

 

                                                           
1 Fritidsbåtturisme på Sørlandet. Vest Agder fylkeskommune / Agderforskning. 2012 
2 I Tvedestrand har vi kun tall for 15.juni – 15.august.  



 

Figuren over viser samlet besøkstall for gjestehavnene og total direkte verdiskapning fra 

gjestehavnsaktivitet i Østre Agder.  Verdi fra uthavner og naturhavner er ikke tatt med.  

Kommunene må samarbeidet om gjestehavnene fordi vi vet at båtturistene i snitt tilbringer 2,8 døgn 

i hver gjestehavn, mens over halvparten av turistene er på båtferie i mer enn en uke. Det betyr at de 

aller fleste er innom minst to ulike gjestehavner i løpet av turen. Dette innebærer at når man 

vurderer destinasjon for ferien er det totale tilbudet knyttet til gjestehavner en viktig faktor. 

Hvem besøker regionen vår?  

Vi har behov for mer kompetanse om besøkende til våre gjestehavner. Den eneste relevante studien 

vi kjenne til ble gjennomført av Agderforskning på vegne av Vest Agder fylkeskommune da de i 2012 

utarbeidet en undersøkelse av fritidsbåtturismen på Agder3. Denne studiene har et ganske begrenset 

datagrunnlag, og det er mange tema vi gjerne skulle visst mer om. Hovedfunnene til Agderforskning 

er knyttet til verdiskapningen fra fritidsbåtene og referert til over. Av andre funn viser Agderforskning 

at den typiske fritidsbåtturisten som kommer til Agder en mann i 40-årsalderen som representere en 

husholdning med en årsinntekt på 5-800 000 kroner. Han er fra Agder eller Østlandet og reiser i følge 

med en eller flere andre voksne. Båten har innenbordsmotor, og han overnatter i båten. Bildet er 

imidlertid noe mer komplisert enn dette. Besøkende er barn og voksne, kvinner og menn som 

kommer med store og små seilbåter eller motoriserte båter fra ulike destinasjoner.   

Når det gjelder utenlandske besøkende er tyskere det landet med flest kommersielle gjestedøgn i 

Norge og nederlendere har like mange gjestedøgn som dansker4. Til Sørlandet spesielt er også 

tyskere den største gruppen, med Danmark, Nederland og Sverige på de neste plassene. Totalt for 

regionen har vi også det siste året sett en 11 % økning i utenlandske turister, mens norske turister 

har gått ned med 2 %. Agderforskning viste i 2012 at av det totale besøkstallet for gjestehavner til 

hele Agder utgjør tyskere 2 %, svensker 2 %, dansker 1,5 % og øvrige land 2 %5. Med relativt liten 

                                                           
3 Fritidsbåtturisme på Sørlandet. Vest Agder fylkeskommune / Agderforskning. 2012 
4 http://www.innovasjonnorge.no/no/reiseliv/markedsdata---ny/overnattingsstatistikk/ - bobiler som ikke tar 

inne på campingplasser og fritidsbåter er ikke del av denne statistikken. Heller ikke private hytter og hus. Den 

største andelen av besøkende overnatter i «ikke-kommersielle» overnattingskategorier; 66 % i Aust Agder (TØI 

rapport 867/2006). Våre beregninger viser at det er nær 100 000 gjestedøgn fra fritidsbåtturisme i juni, juli og 

august.  
5 Agderforskning/ Vest Agder fylkeskommune. Fritidsbåtturismen på Sørlandet. 2012. 

http://www.innovasjonnorge.no/no/reiseliv/markedsdata---ny/overnattingsstatistikk/


tilstedeværelse av svensker, danske og andre europeere6 er dette en gruppe med et langt større 

potensial.   

Hvordan tiltrekke flere besøk til gjestehavnene? 

Østre Agder, eller Sørlandet som helhet, vet vi er regnet som en «reason to go» i 

besøkssammenheng. Det betyr at man reiser til regionen for regionens egenskaper, og ikke fordi man 

er på vei videre til en annen destinasjon. Man er her for å oppleve det Sørlandet har tilby.  

På vegne av Innovasjon Norge har Ipsos utarbeidet målgruppestudier som ser på preferanser ved 

ferier for turister fra ulike land. Vi ser at besøkende generelt planlegger ferien i relativt god tid, og at 

man i stadig større grad bruker mobilen og digitale verktøy som hjelpemidler i planleggingen i forkant 

og underveis. Over halvparten av alle dansker og svensker har sommerferieplanen klar minst tre 

måneder i forveien.  

2015 gjennomførte USUS-klyngen en foresight prosess. 13 ulike megatrender ble gjennomgått, 

hvorav trendene «telefonen som administrasjonssentral», «reisende som blir hverandres rådgivere» 

og «personalisering blir viktigere» scoret høyest. For gjestehavnene kan dette blant annet handle om 

hvor enkelt det er å finne frem til informasjon om gjestehavnene, mulighet for forhåndsbooking på 

tvers av havnene, forutsigbarhet og harmonisering av pris.  

Vi må imidlertid vite mer om preferansene til brukeren av gjestehavnene for å være mer presis på 

hva som er de viktigste tiltakene. Basert på eksisterende kunnskap handler det å øke attraktiviteten 

til gjestehavnene trolig om å gjøre det lettere og mer tilgjengelig å oppleve det Sørlandet har å tilby. 

Dette kan bety at man bør ha et sterkt fokus på forutsigbarhet og informasjonstilgjengelighet, trygge 

havner for vær og vind, og enkle koordinerte bookingsystemer som sikrer at man er trygg på å få det 

som man ønsker ved adkomst. Videre handler verdiskapning om å tenke mer systematisk rundt 

aktivitetsturisme knyttet til gjestehavnene og tilbud til barn – gjerne på tvers av kommunegrenser.  

Konkrete tiltak for å øke verdiskapningene fra gjestehavnene kan være:  

- Enkelt bookingssystem tilgjengelig på engelsk 

- God informasjon om vær, vind og havneforhold tilgjengelig på engelsk 

- Informasjon om «neste havn» ved alle havner i regionen 

- Harmonisere vertskapsordningen  

- Utvikle felles «profil» - destinasjon sørlandet med avdeling Grimstad, Arendal, Tvedestrand 

og Risør.  

- Felles nettside med oppdatert informasjon og «live»-informasjon om vær, vind og plass i 

omkringliggende havner. Nettsidene bør også inneholde informasjon om aktiviteter og tilbud 

langs kyststrekningen. «Planlegg din tur her».  

- Mulighet for leie av båter for utenlandske turister.  

Skal gjestehavnene være attraktive må den fysiske infrastrukturen også være optimal. Den viktigste 

hindringene for å for eksempel kunne ta i bruk et bookingssystem er strukturen på havnene med lite 

faste båser. Dette er et behov som gjelder for alle havner, med delvis unntak av Arendal. Andre 

konkrete tiltak i de ulike kommunene kan være:  

- Fasilitetsbygg i Tvedestrand 

- Bygningsmassen i Grimstad 

- Plassutvidelse i Grimstad 

                                                           
 



- Tiltak for å imøtekomme vindproblematikken i Risør. 

Videre er tilgangen til fasiliteter og tjenester viktig for å øke verdiskapningen. Det handler for det 

første om å legge gjestehavnene så tett på sentrum som mulig. Særlig har Risør og Tvedestrand 

behov for å se nærmere på denne problematikken.  

Tiltak 
Det viktigste grepet vi kan ta for å utvikle regionens samlet tilbud på gjestehavner er å finne ut mer 

om preferanser fra brukerne av gjestehavnene. Det viktigste tiltaket vi gjennomfører er derfor en 

markedsundersøkelse i sesongen 2018. Dette vil gi oss unik innsikt for å planlegge videre tiltak.  

I påvente av undersøkelsen har vi satt i gang følgende tiltak:  

- Utvikle felles «profil» og informasjonskanal for Gjestehavner på Sørlandet 

- Startet aktiv markedsføring av gjestehavner. Dette håndteres av USUS og Visit Sørlandet på 

bestilling fra kommunene. Se nettside: 

https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/overnatting/gjestehavner/ - og 

facebookside: https://www.facebook.com/gjestehavnerpasorlandet/ 

https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/overnatting/gjestehavner/
https://www.facebook.com/gjestehavnerpasorlandet/
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1. Kommunesamarbeidet i Østre Agder   

Saksfremlegg 
     

Vår saksbehandler: Bård Vestøl Birkedal   

   

Saksgang: 

 Utvalg Møtedato 

 Østre Agder Gjestehavnforum Okt 17 – mar 18 

 Rådmannsgruppen 18.04.2018 

 Styret i Østre Agder 27.04.2018 

 

Interkommunalt samarbeid om utvikling av gjestehavnene i Østre Agder  

 

Forslag til vedtak:  

1. Styret i Østre Agder ber om at den skisserte markedsundersøkelsen gjennomføres, og bevilger 

kr. 60 000 av fondsmidler til gjennomføring av denne.  

2. Styret i Østre Agder forventer et videre utviklingsarbeid med sikte på økt verdiskaping 

gjennom kommunenes gjestehavndrift. Styret ber gjestehavnforum komme med forslag til 

tiltak på regionalt og lokalt nivå for å legge grunnlag for å nå gjestehavnforumets målsetning 

om doblet verdiskapning i løpet av fem år. 

  
1.0 Dokument i saken 

1. Statusrapport Gjestehavnform 

2. Rammer for gjennomføring av markedsundersøkelse.  

 

2.0 Innledning 

Våren 2016 ble det tatt initiativ til et bredt samarbeid rundt havnevirksomheten i Østre Agder. 
Dette ledet blant annet frem til et felles strategidokument som ble lagt frem for styret i Østre 
Agder i sak 38/16, juni 2016. Direkte resultater av dette var at det ble att fokus på samarbeid 
rundt cruiseturisme, og USUS startet opp en egen markedsføring av gjestehavner på 
Sørlandet.  
 
Potensialet for å oppnå effekter av samarbeidet så vi at var størst om vi jobbet mer direkte 
med gjestehavnene. For å få mer trykk i arbeidet gikk representanter fra gjestehavnene i Østre 
Agder sammen høsten 2017 og dannet Østre Agder gjestehavnforum. Formålet med et 
gjestehavnforum er å samarbeide for levere et bedre samlet tilbud til fritidsbåtturister i 
regionen for å tiltrekke flere besøkende, og øke verdiskapningen. Gjestehavnforumet ønsker å 
utforme felles strategi med tiltak for regionens gjestehavner, dele erfaringer og bygge felles 
kunnskap. Gjestehavnforumet mener et realistisk mål må være å doble verdiskapningen fra 
gjestehavnene i løpet av fem år. Dette vil en blant annet oppnå gjennom å skape et enhetlig 
tilbud for båtturistene. 
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3.0 Status april 2017  

Gjestehavnforumet leverer nå en statusrapport (vedlagt) som viser en betydelig verdiskapning 
fra gjestehavnene, og ambisjoner for enda større verdiskapning. 

Arbeidet i gjestehavnforumet har vist at en av de største utfordringene for å sikre videre 
verdiskapning er at vi vet veldig lite om gjestene våre. Gjestehavnforumet skisserer en rekke 
mulige tiltak, men peker på at dersom vi skal utforme målrettet tiltak er det viktigste grepet nå 
å øke kunnskapene om gjestene våre ved å gjennomføre en felles markedsundersøkelse rettet 
mot besøkende til havnene i juli.  

 

4.0 Rådmennenes vurdering 

Gjestehavnforumet sannsynliggjør gjennom den vedlagte rapporten et betydelig potensial for 
økt verdiskapning fra gjestehavnene i Østre Agder. Effekten av å samarbeid på dette området 
er også tydeliggjort. Rådmennene ønsker derfor å støtte opp under forumets videre arbeid og 
anbefaler bruk av fondsmidler til gjennomføring av markedsundersøkelsen.  
 


