
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

         Arendal 30.april 2018 

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 27.april 2018 i 

kommunestyresalen i Grimstad rådhus. 

 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kirsten Helen 
Myren - Vegårshei, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad 
kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune og opposisjonsleder Geir Fredrik 
Sissener – Arendal. 

Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører 
June Marcussen. Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for 
han møtte varaordfører Terje Eikin. Ordfører Ove Gundersen, Froland hadde forfall og for 
han møtte varaordfører Vidar Bjørkli. 

Fylkesordfører Gro Bråten hadde forfall og fylkesvaraordfører Jon Olav Strand hadde ikke 
anledning til å møte. 

Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune ledet møtet.  

Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Christina Ødegård, Åmli, Jarle 
Bjørn Hanken, Tvedestrand, Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad og Bo Andre 
Longum, Froland. Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad møtte fram til kl.10.30 da 
kommunalsjef Trond-Vegar Johannesen overtok for henne. 

Trond Aslaksen, Risør hadde forfall. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og prosjektleder Bård Vestøl 
Birkedal.  

SAKSLISTE: 
 

Sak 26/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.03.2018 
Vedtak: 



 

 

 

 

Referatet fra styremøtet 16.03.18 godkjennes. 

Sak 27/18 Orientering om strategiplan AKT (Agder kollektivtransport as) 

Adm. Dir. Siv E. Wiken og plansjef Hilde Bergersen presenterte selskapets 
strategiplan og det ble en engasjert debatt om kollektivtilbudet.  

Vedtak: 

Styret i Østre Agder tar presentasjonen av Strategiplanen for AKT til 
orientering.  

Sak 28/18 Interkommunalt samarbeid om utvikling av gjestehavnene i Østre Agder  
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal hadde en presentasjon som gjennomgikk 
det utredningsarbeid som er gjort for å legge grunnlag for en felles innsats på 
feltet. Styret uttrykte et ønske om å besøke gjestehavna i Arendal neste gang 
styret har møte i byen 16.nov 2018 

Vedtak:  

1. Styret i Østre Agder ber om at den skisserte markedsundersøkelsen 
gjennomføres, og bevilger kr. 60 000 av fondsmidler (næringsfondet) 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.  
 

Sak 29/18 Felles innsats innenfor rammen av Østre Agder med sikte på å styrke 
bredbåndsutbyggingen i regionen 

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal holdt en presentasjon av samarbeidet på 
feltet. Representanten Kirsten Helen Myren ba om at 1.setning i andre 
kulepunkt i forslaget ble endret til: Næringsforum samordner forslag til 
prosjekter for utbygging i regionen. 

Dette fikk enstemmig tilslutning. 

Vedtak: 

• Østre Agder næringsforum skal ta ansvar for å følge opp samarbeidet om 
bredbåndsutbygging i Østre Agder.  

• Næringsforum samordner forslag til prosjekter for utbygging i regionen. 
Herunder utbyggingsprosjekter på tvers av kommunegrenser. I tillegg skal 
næringsforumet utarbeide en oversikt over aktuelle grep regionen kan 
iverksette med sikte på å oppnå bedre konkurranse ved 
bredbåndsutbygging i regionen.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/04/Presentasjon-strategi-kollektivtrafikk-Ostre-Agder-27.04.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/04/Presentasjon-styremote-gjestehavn-270418.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/04/Presentasjon-styremote-bredband-med-vedtak-270418.pdf


 

 

 

 

• Østre Agder næringsforum skal være arbeidsgruppe for oppfølging av 
utbyggingsplanen, og eventuelle nye fellestiltak innenfor 
bredbåndsområdet.  

Sak 30/18 Planlegging av styremøte og samling med Stortingsrepresentanter i Oslo 
30. og 31.mai 

Sekretariatet opplyste at kun en stortingsrepresentant hadde anledning til å 
stille 30.mai. 

  Vedtak: 

Planlagt samling med stortingsrepresentanter utsettes til fredag 24.august i 
Tvedestrand. Kontaktmøtet legges fra kl.12-15, etter styremøtet. Sekretariatet 
kontakter stortingsrepresentantene. 

Starttidspunkt for styremøtet i Oslo 31.mai blir kl.10-13. Møtet avholdes på 
Thon hotell slottsparken. 

Sak 31/18 Ny styreordning for IUA (Interkommunalt utvalg mot 
akuttforurensning) og Østre Agder dykkerberedskap 

Saken ble henvist til behandling i rådmannsutvalget. 

Sak 32/18 Uttale til Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029 

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal orienterte om innholdet i 
Jernbanedirektoratets handlingsprogrammet 2018-2019 sett ut fra regionens 
interesser.  

Vedtak:  

Styret ber om at det utarbeides et grunnlag for høringsuttalelse til styremøtet 
31.mai. 

Sak 33/18 Planlegging av nærings- og samfunnsutviklingsseminar 

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal ba om synspunkt på innhold og deltakelse 
på seminaret.  

Vedtak: 

Styret ønsker at det legges opp til bredere deltakelse fra kommunene enn bare 
styremedlemmene. Det er nødvendig å fastsette dato for seminaret på neste 
styremøte. 

 

Sak 34/18 Eventuelt 



 

 

 

 

  Status for arbeidet med visuell profil for Østre Agder 

Nytt emblem i form av pins ble delt ut til styrets medlemmer. Ny profil på 
nettsidene er på plass, men overflytting til ny plattform har medført noen 
ulemper i forhold til publisering av materiale. Dette er nå i orden. 

  Stimuleringsordning for flytting av studenter til Kristiansand 

Styret drøftet Kristiansand kommunes metoder for å stimulere flest mulig 
studenter til å melde flytting til Kristiansand. Ulike sørlandske kraftuttrykk 
ble benyttet om de metoder som benyttes. Det er et ønske om å komme med 
en uttalelse til byens framgangsmåte. Sekretariatet sender et utkast til uttalelse 
på sirkulasjon mellom styrets medlemmer. 

Status for arbeidet med sikte på etablering av Biozin-anlegg i Åmli 

Ordfører Reidar Saga informerte styret om progresjonen i prosjektet. AT skog 
har gått inn i prosjektet med sin eiendom i eiendomsselskapet. Sparebanken 
Sør bidrar med lånefinansiering av opparbeidingen. 

Planleggingen av anlegget går videre. Anslått investering er økt med om lag 1 
mrd.kr til 3,5 mrd.kr. En har utfordringer knyttet til å få nasjonal støtte til 
utviklingen av prosjektet fra NOVA. Det er behov for støtte fra lokalt politisk 
hold i kontakten mot regjeringen, der Klima- og miljødepartementet har 
overtatt ansvaret for fagfeltet. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 



Saksfremlegg 
 

 

 

 Behandling Saksnr. Møtedato 

 Rådmannsutvalget i Østre Agder  23.05.2018 
 Styret i Østre Agder  36/18 31.05.2018 

 

Saksbehandler i Østre Agder regionråd:  

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm 

 

 

Nye vedtekter for Østre Agder regionråd 

 

Dokument i saken: 

1. Utskrifter fra vedtak i Gjerstad, Tvedestrand, Risør, Grimstad, Froland, Vegårshei, Arendal og Åmli 
kommuner    

2. Utkast til nye vedtekter. 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner vedtektene. Herunder at 1.avsnitt i §5 utgår jfr vedtak i kommunestyrer/bystyrer 
vedrørende betalingsmodell. 

Bakgrunn for saken: 

Med bakgrunn i vedtak i styret for Østre Agder ble det gjennomført en evaluering av Østre Agder 
interkommunale samarbeid i perioden fra 2016 til 2018. Evalueringen omfattet intern evaluering, 
evaluering i regi av Agderforskning og en omfattende høringsprosess til medlemskommunen. 

Evalueringsprosessen avdekket bred støtte til samarbeidet, men et klart behov for å spisse mål og 
tydeliggjøre organiseringen av samarbeidet. 

Utkastet til nye vedtekter ble oversendt medlemskommunene til behandling. Det foreligger tilbakemelding 
fra alle kommuner. 

I forbindelse med behandlingen av forslaget av betalingsmodell for interkommunale samarbeid ble det 
anbefalt at 1.avsnitt i §5 vedrørende kontingent skulle utgå. Finansiering av sekretariatet skulle følge 
samme prinsipper som for andre interkommunale samarbeidsordninger. 

 

Rådmennenes vurdering: 

Rådmennene anbefaler, med bakgrunn i at alle kommunestyrer/bystyrer har behandlet godkjent forslaget, 
styret å iverksette de foreslåtte vedtekter. Herunder at avsnittet om kontingent fjernes fra vedtektene. 
 
 



















 
 

 

 

 

Vedtatt av styret for Østre Agder i sak 35/18 i 31.mai 2018  

 

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  
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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  
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- 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. 
 

 

 



Saksfremlegg 
 

 

 

 Behandling Saksnr. Møtedato 

 Rådmannsutvalget i Østre Agder  23.05.2018 
 Styret i Østre Agder  37/17 31.03.2017 

 

Saksbehandler i Østre Agder regionråd:  

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm 

 

Innføring av ny betalingsmodell for interkommunale samarbeid i Østre Agder regionråd 

 

Dokument i saken: 

1. Vedtak fra kommunestyrer som godkjenner forslaget til ny betalingsmodell. - vedlegg 
2. Vedtak fra kommunestyret i Vegårshei kommune som godkjenner betalingsmodellen, men som 

reserverer seg mot effektene av at færre kommuner deltar i KØH. - vedlegg 
3. Vedtak fra kommunestyret i Åmli som ønsker nye forhandlinger om betalingsmodell. - vedlegg 
4. Notat betalingsmodell – vedlegg. 

Forslag til vedtak: 

1. Styret godkjenner ny betalingsmodell for interkommunale samarbeid. 
2. Styret erkjenner at premissene for samarbeid vedrørende KØH er endret ved at Grimstad 

kommune har trukket seg ut av samarbeidet. Endelig beslutning vedrørende videreføring av 
samarbeidet og økonomisk driftsramme for tilbudet inkludert KØH rus psykiatri behandles i egen 
sak. 

3. Styret finner ikke å kunne starte reforhandling av ny betalingsmodell slik Åmli kommunestyre 
anmoder om. Åmli kommune gis en frist til 31.august 2018 til å vurdere om de likevel vil akseptere 
den nye betalingsmodellen.  

4. Samarbeidsavtaler for ulike interkommunale tjenester og virksomhet skal oppdateres i forhold til 
ny betalingsmodell og legges samlet fram for styret til godkjenning. 

Bakgrunn for saken: 

Som et ledd i arbeidet med evaluering av samarbeidet gjennom Østre Agder framkom det et ønske fra den 
største kommunen som også er ansvarlig for drift av hovedtyngden av interkommunale samarbeid om å få 
på plass en ny betalingsmodell for slike tjenester. Samtidig iverksatte de som vertskommune en 
gjennomgang av eksiterende samarbeid med sikte på å få etablert et likt nivå for betaling av 
overheadkostnader vedrørende interkommunale samarbeid. Vertskommunen spilte inn et forslag om at 
30% av utgiftene skulle deles likt mens 70% skulle fordeles etter folketall. 

Rådmennene fikk fra styret i oppgave å komme med forslag til framtidig betalingsmodell. En arbeidsgruppe 
sammensatt av økonomimedarbeidere fra Åmli, Tvedestrand og Arendal utarbeidet et forslag med delt 
innstilling til deres videre behandling. Flertallet Åmli og Tvedestrand ønsket at 10% skulle fordeles likt mens 
Arendal ønsket 20% fordelt likt. Rådmennene samlet seg om et forslag som startet på 10% i 2019 økende til 
15% i 2021.  

Dette forslaget sluttet styret seg til etter intense forhandlinger og forslaget ble sendt videre til de 
samarbeidende kommuner til behandling. Seks kommuner sluttet seg til betalingsmodellen. En kommune 
reserverte seg mot konsekvensene av at Grimstad i mellomtiden har trukket seg ut av KØH og ønsket å se 
denne tjenesten særskilt. 

Et kommunestyre Åmli fant ikke å kunne gi sin tilslutning til forslaget og fattet derfor følgende vedtak: 
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Åmli kommune kan ikkj gå inn for føreslått betalingsmodell for Østre Agder samarbeidet på dette 
tidspunktet. Åmli kommune ønskjer ein betalingsmodell der ein tek utgangspunkt i bruken av dei enkelte 
tjenestene i kvart enkelt samarbeid.  

Det må avklarast korleis utgiftene til KØH skal fordelast etter at Grimstad har meldt seg ut av dette 
samarbeidet. Det er heller ikke klart korleis utgiftene til Østre Agder brannvesen skal fordelast. Det må og 
avklarast korleis Nissedal og Fyresdal som er med i legevakta, stiller seg til føreslått betalingsmodell. 

Kommunestyret må i løpet av året få ei sak der ein vurderer alle interkommunale samarbeid for å sjå på 
kost/nytte, eller om noko kan driftast i eigen regi. 

Saken legges nå fram til endelig avgjørelse i styret under henvisning til §5 Finansiering - Styret i Østre Agder 
er ansvarlig for å fremme forslag til betalingsmodeller for finansiering av interkommunale tjenester eller 
aktiviteter overfor deltakende kommuner.   

Rådmennenes vurdering: 

Rådmennene kan ikke se at en ny forhandlingsrunde vil kunne bidra til enighet om en betalingsmodell som 
er annerledes enn den nå har kommet fram til gjennom forhandlinger. 
 
Situasjonen vedrørende videreføring av samarbeidet om felles KØH-tilbud vanskeliggjøres ved at Grimstad 
trekker seg ut av samarbeidet. For de som skal være med videre vil kostnadene ved et felles tilbud ikke 
kunne reduseres slik det var forutsatt i saken om betalingsmodell. Derfor er det nødvendig å behandle 
KØH-tilbudet for seg. Da kan en også få på plass lovpålagt tilbud til KØH-rus/psykiatri som foreløpig ikke har 
fått et eget tilrettelagt tilbud innenfor rammen av det tilbud som har vært gitt ved Feviktunet og Myratun.  
 
Østre Agder brannvesen foreligger det i forslaget til betalingsmodell ingen endringer for fra 2019, men det 
har kommet signaler om at en ønsker å vurdere bruk av hovedmodellen med en faktor for ROS-
analyse/brannordning på 40% tilsvarende det en legger til grunn for bruk av KØH. Endringer for Østre Agder 
brannvesen vil skje etter en beslutning om ny samarbeidsavtale for tjenesten og et tilhørende forslag til 
betalingsmodell basert på den ROS-analyse brannvesenet nå foretar for hver enkelt kommune. Det vil 
komplisere arbeidet med betalingsmodellen om Østre Agder brannvesen skulle bringes inn nå så sent i 
prosessen. Rådmennene anbefaler derfor at dette blir ivaretatt gjennom en egen prosess. 
 
Nissedal og Fyresdal kjøper tjenester fra interkommunale samarbeid. De involveres i endringer for disse 
gjennom AO (administrativt organ) legevakt og AO (administrativt organ) KØH. De inngår ikke i 
beslutningsprosessen i Østre Agder. Også andre kommuner kjøper tjenester fra interkommunale ordninger 
– telefonformidling ved legevakt osv. Det er nå også aktuelt for legevakten å påta seg et ansvar for 
legevaktstilbud på natt for Evje og Hornnes kommune og for Bygland kommune. Forholdet til disse 
kommunene reguleres gjennom egne samarbeidsavtaler. 
 
Rådmennene anbefaler styret å gjøre vedtak om at inngåtte samarbeidsavtaler for de ulike 
interkommunale samarbeid skal oppdateres med sikte på at disse tilpasses den nye betalingsmodellen. 
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Betalingsmodell for interkommunale samarbeid i Østre Agder 

 

Forslaget er vedtatt i styret for Østre Agder i sak 36/18 

 

I. Hovedmodell bygger på en finansieringsløsning med en fast prosentvis andel fordelt 

likt på deltakende kommuner og en differensiert del basert på folketall. 

II. Alternativ modell med to varianter.  

II.1 En del etter bruk, en del likt fordelt og en del etter folketall 

II.2 Helt basert på kr. pr innbygger eller antall 

III. Finansiering av Østre Agder brannvesen 

IV. Andre interkommunale samarbeid 

Vedlegg regneark med beregnede effekter av betalingsmodeller inkludert brann, 110-sentral og 

Felles arbeidsgiverkontroll. 

 

I. Hovedmodellene omfatter følgende virksomheter og tjenester: 

 Sekretariat 

 Samhandlingsreform 

 Felles satsing på velferdsteknologi 

 Felles satsing på næring- og samfunnsutvikling 

 Arendal kommunale legevakt 

 Østre Agder krisesenter 

 Felles fysioterapispesialister 

 Skolesamarbeid 

 Felles personvernombud 

Økonomiske forutsetninger for Hovedmodell 

Hovedmodellen innføres med 10% fordelt med en fast prosentvis andel i 2019. 12,5% fordelt med en 

fast prosentvis andel i 2020 og 15% fordelt med en fast prosentvis andel i 2021 og 2022. Resterende 

drift ut over dette deles etter folketall pr 1/1 året før. 

 

II.1  Alternativ modell – bruk, likt og folketall: 

 KØH (inkl. tilbudet innenfor rus/psykiatri) 

 ATV 

Økonomiske forutsetninger for alternativ modell Bruk 

KØH finansieres ved at 40% av kostnad fordeles etter bruk året før, der 20% fordeles etter pasienttall og 

20% etter liggetid. Videre fordeles en fast prosentvis andel mellom deltakende kommuner med 

opptrapping fra 10 til 15% som for hovedmodell. Resten av finansieringen fordeles etter innbyggertallet 1/1 

året før. 
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Østre Agders andel av ATV finansieres ved at 40% av kostnad fordeles etter bruk året før. Resten fordeles 

med en fast prosentvis andel mellom deltakende kommuner, med opptrapping fra 10 til 15% som for 

hovedmodell. Resten av finansieringen fordeles etter innbyggertallet 1/1 året før. 

 

II.2 Helt basert på kr. pr innbygger eller antall 

 IUA (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning 

 Dykkerberedskap 

 Felles veilysmedarbeider 

       Økonomiske forutsetninger for tjenester basert på innbyggertall eller antall 

       Felles dykkerberedskap finansieres gjennom et bidrag på kr.5 pr. innbygger 1/1 året før. 

       IUA finansieres gjennom et bidrag på kr.5 pr. innbygger 1/1 året før. 

       Felles veilysløsning finansieres med et bidrag pr. lyspunkt i kommunen. 

III. Finansiering av Østre Agder brannvesen  

Finansieringen av Østre Agder brannvesen var ikke del av oppdraget med ny betalingsmodell. Tjenesten 

blir gjenstand for en egen vurdering på grunnlag en ROS-analyse og en vurdering av brannordningen i 

den enkelte kommune. Ved vurdering av ny finansieringsordning for tjenestene vil betalingsmodellene 

for interkommunale tjenester bli vurdert som et aktuelt grunnlag. Dette utredningsarbeidet med valg 

av framtidig finansieringsløsning, forutsettes å kunne legges til grunn for finansiering av Østre Agder 

brannvesen fra 2020. 

IV. Andre interkommunale samarbeid 

Betalingsmodellen for IKT Agder er hovedsakelig basert på bruk. Selskapets styrende organer vedtar 

endringer i disse. Selskapet informerer eierkommuner og fylkeskommune direkte om budsjetteffekter 

og det er derfor ikke med i vedlegget med unntak av personvernombud som det redegjøres for med 

bakgrunn i at det er et nytt tilbud som Østre Agders besluttende organer har fattet vedtak om. 

Vertskommunen Arendal legger til grunn at de ønsker å benytte hovedmodellen for de 

interkommunale tjenestene Interkommunal arbeidsgiverkontroll og for 110-sentralen. Beslutninger 

om dette fattes i de beslutningsorgan som er etablert for tjenestene. Budsjettkonsekvenser for disse 

tjenestene innarbeides i vedlegget. 
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Saksbehandler Saksgang Saksnr. Møtedato 

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Rådmannsutvalg  23.05.2018 
Styret 38/18 31.05.2018 

 

Opprettelse av fast stilling i sekretariatet i Østre Agder med ansvar innenfor nærings- og 

samfunnsutvikling og stedfortrederfunksjon for sekretariatsleder 

 

Vedlegg i saken: 

1. Kopi av vedtak fra kommunestyrer/bystyrer i Grimstad, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand og 
Froland. 

2. Kopi av innstilling til Bystyret i Arendal 
3. Kopi av protokoll for drøftingsmøte med tillitsvalgte og personalavdeling vedrørende omgjøring av 

engasjement som prosjektleder for oppfølging av Strategisk næringsplan for Østre Agder til ny fast 
stilling som utviklingsleder med ansvar for nærings- og samfunnsutvikling i Østre Agder. 

Forslag til vedtak: 

1. Med bakgrunn i forpliktende vedtak i kommunene Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand 
og Vegårshei, og under forutsetning av positivt vedtaket i bystyret i Arendal, om deltakelse i 
finansiering av ny fast stilling med arbeidsoppgaver knyttet til nærings- og samfunnsutvikling 
opprettes det en fast stilling i sekretariatet. 

2. Stillingen tittel blir utviklingsleder. 
3. Utviklingslederen skal være stedfortreder for sekretariatsleder i Østre Agder. 

Bakgrunn for saken: 

Etableringen av en fast stilling i sekretariatet på feltet nærings- og samfunnsutvikling springer både ut fra 
prosjektarbeidet med oppfølging av Strategisk næringsplan for Østre Agder og fra evalueringsprosessen av 
det interkommunale samarbeidet i Østre Agder.   

Gjennom prosjektperioden fra 1/1-2016 og fram til nå har prosjektlederen spilt en avgjørende rolle for å 
kunne iverksette felles nærings- og samfunnsutviklingsprosjekt i regi av kommunene i samarbeidet. 
Næringsansvarlig i hver av de deltakende kommunene har gjennom Østre Agder næringsforum fått en 
arena for å kunne samarbeide om enkeltprosjekt og å kunne holde hverandre informert om viktige 
utviklingsprosjekt for kommunene i samarbeidet. Over tid styrkes samarbeid og tillit mellom kommunene 
på arbeidsfeltet. Rolleavklaring mellom kommunalansvar og hvilke oppgaver det er hensiktsmessig å løse i 
fellesskap skjer slik at dobbeltarbeid blir unngått. Gjennomslagskraft overfor regionale myndigheter styrkes 
gjennom samkjørte innspill.  

Evalueringen avdekket et stort behov for å formalisere det omfattende samarbeid kommunene i Østre 
Agder har for å bidra til en positiv nærings- og samfunnsutvikling. Dette ledet til at samarbeidet på feltet 
har fått en enda mer sentral posisjon i vedtektene enn tidligere: 

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

……… 

Derfor fulgte det som et tillegg til kommunenes behandling av vedtekter og forslag til vedtekter en sak som 
anbefalte kommunene å styrke samarbeidet innenfor nærings- og samfunnsutvikling med en permanent 
stilling på feltet. Seks kommuner har vedtatt dette. I Arendal foreligger det positiv innstilling til bystyret om 
det samme. Bystyret der behandler saken samtidig med behandlingen i styremøtet 31.mai.  

Åmli har ikke behandlet saken. Det foreligger der et vedtak om å utrede kost/nytte av alle interkommunale 
samarbeid. Det forventes at samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling vil bli en del av denne samlede 
vurdering. 

Vedrørende videreføring av funksjonen fra prosjektleder for oppfølging av strategisk næringsplan til fast 
stilling som utviklingsleder med særlig ansvar knyttet til nærings- og samfunnsutvikling er det gjennomført 
et drøftingsmøte mellom personalavdelingen i Arendal og tillitsvalgte for Delta og Fagforbundet. Med 
bakgrunn i at prosjektleder har ivaretatt betydelige deler av de funksjoner som nå legges permanent til den 
nye stillingen så anser en det som forsvarlig å godkjenne en overgang fra engasjement til permanent stilling 
uten at denne lyses ut eksternt. 

Rådmennenes vurdering: 

Med bakgrunn i den grundige evalueringen av Østre Agder samarbeidet og konklusjonen om behov for 
styrket samarbeid om næring- og samfunnsutvikling anbefaler rådmennene at stillingen gjøres fast. 

Ved vurdering av tittel for stillingen så legger rådmennene vekt på at begrepet leder framgår av tittelen. 
Vedkommende vil være regionens representant i ulike samarbeid i Agder. I denne funksjon må 
vedkommende ha en tittel som indikerer den store vekt som tillegges stillingen. Begrepet utviklingsleder 
velges med bakgrunn i at medarbeideren har forutsetninger for å kunne ivareta faglige oppgaver ut over en 
snevert definert nærings- og samfunnsutviklingsrolle. Det henvises til den verdifulle rolle prosjektlederen 
ivaretok i prosessen omkring IKT Agder og DDØ. 

Rådmennene anser at det er et behov for å ivareta Østre Agder regionråds behov ved sekretariatsleders 
fravær. Utviklingsleder har dokumentert evne til å ivareta brede oppgaver. Rådmennene anbefaler derfor 
at stillingen tildeles funksjon som stedfortreder for sekretariatsleder. 
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 Behandling Saksnr. Møtedato 

 Rådmannsutvalget i Østre Agder  23.05.2018 

 Styret i Østre Agder  39/17 31.05.2018 

 

Saksbehandler i Østre Agder regionråd:  

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm 

 

Forslag til uttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsplan vedrørende Grenlandsbanen 

 

Dokument i saken: 

1. Utkast til uttalelse 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar høringsuttalelsen til Jernbanedirektoratets handlingsplan vedrørende Grenlandsbanen. 

Bakgrunn for saken: 

Styret er kjent med at Jernbanedirektoratet i sin handlingsplan vurderer å utsette det videre arbeid med 

sikte på å forberede sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom 

Grenlandsparsellen. Dette er en jernbanesatsing som landsdelen har arbeidet for over lang tid og som det 

er oppnådd støtte for i den av Stortinget vedtatte Nasjonal transportplan. 

Jernbanedirektoratets handlingsplan skaper uklarhet i forhold til om den statlige forvaltningen vil forholde 

seg til denne planen vedtatt av nasjonalforsamlingen. 

Rådmennenes vurdering: 

Rådmennene anbefaler styret i regionrådet å sende en tydelig uttalelse til Jernbanedirektoratet der det 

framgår at den politiske ledelse i regionen reagerer sterkt på de nye signalene fra den administrative 

ledelse for jernbanen i Norge knyttet til forutsetninger for å realisere utbyggingen av Grenlandsbanen. 

For Sørlandet og særlig vår del av region Agder er dette prosjektet meget viktig. Enhver utsettelse av den 

igangsatte prosessen er uheldig. Trafikkgrunnlaget for eksisterende forbindelse til Kristiansand og 

Stavanger forbedres betydelig og Togtilbudet kommunene i Østre Agder regionråd blir så godt at toget må 

kunne forventes å ta over en betydelig andel av den persontrafikk som nå går på vei. 
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Felles uttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsplan fra kommunen i Østre Agder 

Østre Agder regionråd jobber for positiv nærings- og samfunnsutvikling i kommunene Grimstad, Arendal, 
Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Åmli og Gjerstad. Et viktig prosjekt for utviklingen av regionen er 
sammenkoblingen av Sørlandsbanene og Vestfoldbanene gjennom den såkalte Grenlandsbanen. 
Grenlandsbanen er videre en viktig forutsetning for en fornyelse av hele Sørlandsbanen.  

Østre Agder regionråd gjennomførte i forbindelse med høringsuttalelsen til KVU Grenlandsbanen høsten 
2016 egne analyser som så på effekten av sammenkoblingen med utgangspunkt i en ny stasjon på 
Brokelandsheia i Gjerstad. Med den nye Grenlandsbanen kan man reise mellom Brokelandsheia og 
Porsgrunn eller Larvik på henholdsvis litt over 20- og 35 minutter. En reisetid med toget på 60 minutter 
medfører at man fra Brokelandsheia kan reise via Grenlandsbanen til Porsgrunn, Larvik, Skien, Torp, 
Tønsberg og Sandefjord.  

En stasjon på Brokelandsheia vil betjene hele Østre Agder. Toget vil være et meget konkurransedyktig 
transportmiddel også for de som er villig til å bruke bil eller buss 30 minutter for å komme til 
Brokelandsheia stasjon. Med ny e-18 mellom Tvedestrand og Arendal, og videre mot Brokelandsheia under 
planlegging, inkluderer dette Arendal kommune. Når stasjonen står klar vil den derfor ha et oppland på 
minst 75 000 innbyggere og være et attraktivt reisemiddel for et økende antall arbeidsreisene til Porsgrunn. 
I tillegg vil toget bli et meget attraktivt tilbud for fritids- og tjenestereisene til Oslo.  

Brokelandsheia er et område som har opplevd stor vekst de siste årene. Det er planer for ytterligere vekst, 
men usikkerhet rundt fremtidig utvikling utfordrer både planleggingen og viljen til å investere videre. 
Mulighetsrommet for pendling både til og fra Brokelandsheia øker hvis utviklingen fortsetter fordi det blir 
flere arbeidsplasser, samtidig som en større befolking gir flere potensielle reiser i forbindelse med arbeid 
eller fritid. 

I Nasjonal transportplan for 2018-2029 er planmidler for Grenlandsbanen tatt med i siste periode med 
ferdigstillelse i 2034. Østre Agder regionråd ser av forslaget til Jernbanedirektoratets handlingsprogram at 
flere strekninger og utbyggingsprosjekt utsettes med flere år. Grenlandsbanen forslås utbygget når 
InterCity er ferdig til Porsgrunn. Hva dette betyr, er vanskelig å tolke så lenge utbyggingen i andre del av 
perioden gjøres avhengig av årlige bevilgninger på statsbudsjettet.  

Ordførerne i Østre Agder regionråd samt opposisjonsleder i Arendal bystyre forventer at 
Jernbanedirektoratet følger opp Nasjonal Transportplan og sikrer at sammenkoblingen av Sørlandsbanen 
og Grenlandsbanen skjer snarest mulig.  

 

Per Kristian Lunden     Inger Løite    Kirsten Helen Myren 

ordfører Risør og styreleder   Ordfører Gjerstad  Ordfører Vegårshei 

 

Robert Cornels Nordli    Jan Dukene   Kjetil Glimsdal 

Ordfører Arendal    Ordfører Tvedestrand  Ordfører Grimstad 

 

Ove Gundersen     Reidar Saga   Geir Fredrik Sissener 

Ordfører Froland   Ordfører Åmli    Opposisjonsleder Arendal  
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 Behandling Saksnr. Møtedato 

 Styret i Østre Agder   31.05.2018 
 Rådmannsutvalget i Østre Agder  23.05.2018 

KØH administrativt organ  25.05.2018 
Helse- og omsorgslederforum 17/2018 20.04.2018 
Fagutvalg velferdsteknologi  11/18 27.04.2018 
Workshop KØH  04.04.2018 

    
 

Saksbehandler i Østre Agder regionråd:  

Erlend Kydland Faanes, e-helse og velferdsteknologi koordinator 

Saksbehandler i Arendal kommune: 

Audun Solstad, fagutvikler  

 

Felles telemedisinsk løsning Agder (TELMA) 

 

Dokument i saken: 

TELMA notat Forslag til vedtak: 

 

Styret i Østre Agder tar gjennomgang av endring av status i prosjektet TELMA til orientering 

Styret vedtar at det stilles til rådighet 750.000,- fra KØH-fondet for å iverksette etableringen av 
telemedisinsk sentral (TMS) ved KØH Myratunet.  

Styret stiller seg positive til etableringen av Telemedisinsk sentral Østre Agder v/Arendal kommune som 
vertskommune.   

 

Bakgrunn for saken: 

 

«Felles telemedisinsk løsning Agder» (TELMA) bygger videre på de erfaringene som er gjort gjennom EU 
studien «United 4 Health» og verdikt prosjektet «collaborative point- of – care services Agder». TELMA er 
et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand og Farsund, Østre Agder v/Arendal kommune 
(tidligere Risør kommune), Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder og Karde AS.  

Prosjektet skal videreutvikle ambisjonen om en felles telemedisinsk løsning for innbyggere med kroniske 
sykdommer og komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig, hos samme person) eller grupper av 
pasienter hvor telemedisinsk oppfølging bidrar til kost/nytte innenfor kommunenes ansvarsfelt.  

Pasienter følges opp med kombinasjoner av målinger av medisinsk tilstand og egenmeldinger om 
helsetilstand. For KOLS pasienter vil dette være gjennom målinger av surstoffmetning og puls, spørsmål om 
helsetilstand på nettbrett med påfølgende video- eller telefonkonsultasjon ved telemedisinske sentraler.  

Frem til 2017 var Risør kommune midlertidig vertskommune for telemedisinsk sentral (heretter TMS) Østre 
Agder. Årsaken til at Risør påtok seg dette ansvaret, var at Risør blant annet hadde ansvaret for 
delprosjektet «KØH telemedisin» og hadde allerede etablert en sentral. Risør har ikke kapasitet eller 
legedekning i tilknytning til TMS og påpekte tidlig at dette er sentralt for å kunne drive med 
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avstandsoppfølging. Risør besluttet derfor i 2017 å frasi seg vertskommuneansvaret for TELMA. Dette 
innebærer at Østre Agder ikke har en TMS og derved får et dårligere utgangspunkt for å være med å 
påvirke utviklingen innenfor avstandsoppfølging av kronisk syke i årene som kommer.  

Det ble høsten 2017 innledet dialog med Arendal for å undersøke om de har mulighet til å overta dette 
ansvaret, og derigjennom bli Østre Agders vertskommune for telemedisinsk sentral. Det er avklart at 
kommunen ønsker å tre inn som vertskommune og påta seg ansvaret for telemedisinsk sentral for 
kommunene i Østre Agder. TMS er foreslått plassert ved KØH avdelingen på Myratunet i Arendal. 
Myratunet har både legedekning og annet kompetansepersonell til å kunne betjene kronikere i regionen og 
bidra inn i satsningen på avstandsoppfølging i Agder.  

For å kunne gå i gang med etableringen av TMS er det behov for finansiering. I rammen for prosjektet 
TELMA, som er et forskningsprosjekt, er det ikke midler til etableringen av TMS og frikjøp av 
kompetansepersonell til Østre Agder. Deltakelse i TELMA forutsetter finansiering gjennom vertskommunen 
i form av egeninnsats. Resterende fiansiering må hentes fra Østre Agders KØH fond. Vedlagt notat redegjør 
for kostnader med en total ramme på NOK 1.350.000 for å kunne gå i gang med etableringen, frikjøp av 
ressurspersoner og dekning av tilbudet (de fem første månedene) til kommunene i Østre Agder. Forslaget 
skisserer en finansiering gjennom egeninnsats fra kommunen på kr.600.000 og bruk av inntil kr.750.000,- 
fra KØH fondet.  

Rådmennenes vurdering: 

Rådmennene legger til grunn at det foreligger en faglig anbefaling fra Helse- og omsorgslederforum og fra 
AO (administrativt organ) for KØH om at et slikt utviklingsarbeid vil kunne bidra med verdifull erfaring for å 
kunne ta i bruk telemedisinske løsninger i de deltakende kommuner. 

Rådmennene mener det er en god løsning å knytte dette utviklingsarbeidet til det sterke faglige miljøet ved 
KØH Myratunet. Ettersom KØH er et interkommunalt tilbud som skal betjene medlemskommunene 
(unntatt Grimstad) og Nissedal kommune så bør det ligge til rette for å spre erfaringene med denne type 
behandlings- og oppfølgingstilbud til mange kommuner, også utenfor rammen av KØH. Å bruke midler fra 
KØH-fondet er etter rådmennenes syn uproblematisk under henvisning til at dette er et tilbud klart 
innenfor Samhandlingsreformens intensjoner og det forsterkes ytterligere gjennom at sykehuset er en 
viktig medspiller i utprøvingen.  
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Notat TELMA – Felles telemedisinsk løsning Agder 

 

Prosjektet er forankret gjennom «strategisk rammeplan for velferdsteknologi Østre Agder» og tilhørende 

tiltaksplan på området. Det har kommet endringer i partneropplysninger som det er viktig å orientere 

styret og rådmennene i Østre Agder om. I tillegg til dette ønskes det økonomisk bistand til å opprette en 

telemedisinsk sentral i Østre Agder med plassering på KØH avdelingen på Myratunet i Arendal.  

Notatet tar utgangspunkt i to saker: 

1) Endring av status for partnerskap i TELMA (Orientering)  

2) Økonomisk støtte fra KØH fondet til etableringen av en telemedisinsk sentral i Østre Agder og 

frikjøp til prosjektledelse, ressurspersoner og utstyr (vedtak)   

Kort om prosjektet:  

Innovasjonsprosjektet «Felles telemedisinsk løsning Agder» (TELMA) bygger videre på erfaringene som er 

gjort i EU-studien «United 4 Health» og NFR verdikt-prosjektet «Collaborative Point-of-Care Services 

Agder». Prosjektene ble avsluttet i 2015. TELMA er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene 

Kristiansand, Farsund og Risør, Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder og Karde AS.  

Prosjektet skal videreutvikle ambisjonen om en fremtidig modell for telemedisinsk samhandling for alle 30 

kommunene på Agder og Sørlandet Sykehus HF for innbyggere med kroniske sykdommer og komorbiditet 

(Flere ulike sykdommer samtidig hos samme person) eller grupper av pasienter hvor telemedisinsk 

oppfølging representerer bidrar til kost/nytte innenfor kommunenes ansvarsfelt.  

Pasienten følges opp med kombinasjoner av målinger av medisinsk tilstand og egenmeldinger om 

helsetilstanden. For KOLS pasienter vil dette være gjennom målinger av surstoffmetning og puls, spørsmål 

om helsetilstand på nettbrett med påfølgende video- eller telefonkonsultasjon med sykepleier på en av 3 

telemedisinske sentraler; Kristiansand, Farsund og foreløpig Risør.  

Hensikten er å gi bedre sykdomsmestring og forhindre forverring av sykdom. Dette for å skape en bedre 

livssituasjon for pasienten og redusere behov for personellintensive tjenester fra kommune- og sykehus.  

Erfaringer fra U4H og Verdikt prosjektet tilsier at telemedisinsk avstandsoppfølging har potensiale til å 

hindre unødvendige reinnleggelser og bidrar i stor grad til trygghet for pasienten.  

Prosjektet ønsker å undersøke om telemedisin og avstandsoppfølging kan bidra til å løse de forestående 

utfordringene helsetjenesten står overfor med store demografiske endringer og en forventet knapphet på 

helseressurser. Det kan vises til gode erfaringer med avstandsoppfølging, men arbeidet er også krevende og 

bør prøves ut over lengre tid. I tillegg er det ønskelig å prøve ut dette på flere enn en pasientgruppe, dette 

for å sikre volum i prosjektet.  

Prosjektet TELMA vil videreutvikle ambisjonen om én felles fremtidig modell for telemedisinsk samhandling 

for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet Sykehus HF.  
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Avstandsoppfølging er et nasjonalt satsningsområde og Helsedirektoratet ønsker flere prosjekter knyttet til 

dette, slik at man kan få flere erfaringer som gir grunnlag for anbefalinger ved valg av framtidige løsninger 

tilpasset befolkningens behov.  

Pasientgrupper: 

I tillegg til KOLS vil det utvikles moduler for: 

 Hjertesvikt 

 Diabetes 

 Psykiske lidelser 

 Personer med en eller flere av disse sykdommene (komorbiditet). 

 U-spesifikke pasientdiagnoser (mulighet for å tenke hjemmetjeneste).  

Konseptet som TELMA skal utrede og anbefale løsning for: 

1. Kommunen rekrutterer brukere med kronisk helsesvikt ved at helsepersonell fra enten kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, fastlege eller spesialisthelsetjeneste har meldt inn et behov til sin 

hjemkommune, og at pasienten søker om tjenesten. 

2. Brukeren får et kommunalt vedtak på en individuelt tilpasset tjeneste. 

3. Bruker som har fått tildelt tjenesten utstyres med teknologi for objektive målinger fra sensor og 

svar på spørsmål relevant for oppfølgingen, samt nettbrett med mulighet for videokonferanse. Slike 

data sendes telemedisinsk sentral. Pasienten får en indikasjon fra systemet hvordan 

helsesituasjonen ligger an. Vedtaket fra kommunen forteller hvor ofte dette skal skje.  

4. Aksjoner fra telemedisinsk sentral kan være: 

1. Ved normale verdier (grønn), ingen aksjon nødvendig 

2. Ved advarselsverdier (gul), kan f.eks. pasient meddele telemedisinsk sentral via nettbrettet 

sitt at hun bruker egenbehandlingsplan. I dette tilfelle foretar telemedisinsk sentral seg 

ingen ting. 

Hvis hun ikke gir noen indikasjon på at hun bruker egenbehandlingsplan, opprettes det 

kontakt mellom bruker og telemedisinsk sentral. Både bruker og telemedisinsk sentral kan 

initiere kommunikasjonen. 

3. Ved kritiske verdier (rød) må det igangsettes nødvendige tiltak.  

 

Prosjektets mål: 

Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut og evaluere en felles telemedisinsk løsning for 

avstandsoppfølging av pasienter med kroniske lidelser og komorbiditet på Agder. Ambisjonen er å kunne 

leverer gode helsetjenester samtidig som en minsker innsatsen av helsepersonell. 

Delmål: 

1. Avklare hvilke pasientgrupper som har størst nytte av avstandsoppfølging. 

2. Etablere sikker kunnskap om gevinstpotensialet og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for 

å oppnå gevinster ved ordinær drift. 
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3. Utvikle nye tjenestedesign og pasientforløp, inkludert prosedyrer for rekruttering av pasienter til 

telemedisinsk oppfølging fra både sykehus og kommunal helse og omsorgstjeneste. 

4. Teste og evaluere teknologi og infrastruktur slik at sykehus, kommunene og fastlegene kan 

samhandler på måter som gir god tjenestekvalitet og samfunnsøkonomisk gevinst.  

5. Teste og evaluere aktuelle arbeidsverktøy som kan være nyttig for helsepersonell som jobber med 

avstandsoppfølging. Eksempelvis gjennom bruk av løsninger basert på kunstig intelligens.  

 

Forventede gevinster:  

Forventede gevinster av prosjektet: 

 Bidrar til at pasienter mestrer kronisk helsesvikt bedre, og derved oppnår økt livskvalitet og får 

mindre behov for sykehustjenester og personellintensive kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Oppnå stordriftsfordeler og kompetansedeling ved at noen få kommuner ivaretar oppfølging av 

pasienter for flere kommuner 

 Sikrer kostnadseffektiv bruk av spesialisthelsetjenesten 

 Bedrer kostnadseffektivitet i utvikling, drift og oppgradering av software tilpasset behovene 

telemedisin skaper og effektivisere bruk av slikt teknisk utstyr. 

 Bidra til enhetlige pasientforløp og tjenestedesign i samhandling mellom sykehuset, fastleger og 

kommuner  

 Gjennom standardisert IKT-samhandling legge grunnlag for bedre oppfølging av pasienter mellom 

behandlingsnivå 

 Bidra til å spre erfaringer og modeller med stor overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt. 

 Gi grunnlag for bredere og dypere kompetanse blant helsepersonell under oppfølging av pasienter 

med kronisk helsesvikt 

 Bidra til kunnskap om gevinstpotensial og forutsetninger som må ivaretas for å oppnå gevinster ved 

implementering i kommunens og sykehusets ordinær virksomhet 

 

Prosjektorganisering: 

Prosjekteier: Kristiansand kommune  

 

Styringsgruppe Prosjektgruppe 

Wenche P. Dehli (leder) 

Anne Aunevik (Kristiansand kommune) 

Anne Margrethe Johnsen (Farsund kommune) 

Torill Skår (ØA/Arendal kommune) 

Per Quarnstrøm (SSHF) 

Frode Gallefoss (SSHF) 

Ragni Macqueen Leifson (UiA) 

 

Terje Grimstad, prosjektleder (Karde AS) 

Gro Anita Fosse (ass. Prosjektleder) 

Carl Erik Moe (Uia) 

Camilla Gabrielsen (Farsund kommune) 

Vihn H. Ngyuen (Kristiansand kommune) 

Inger Alice Aas (SSHF) 

Bjørn Bakke (SSHF) 

Audun Solstad (ØA/Arendal kommune) 
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Prosjektet er organisert i tre delprosjekter: 

1) Forskning 

2) Pasientforløp 

3) Teknologi 

 

Status for «Felles telemedisinsk løsning Agder» (TELMA) i Østre Agder 

 

Kort historikk: 

 

Agder ble i 2015 kontaktet av Helsedirektoratet knyttet til en søknad relatert til avstandsoppfølging og de 

anså Agder som en aktuell kandidat til å søke. Årsaken til dette var blant annet det gode samarbeidet man 

hadde etablert og de erfaringer regionen har gjort seg gjennom Østre Agder og Listers bidrag inn i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram. Avstandsoppfølging var et forholdsvis nytt felt for direktoratet og de ønsket 

noen regioner og samarbeidende kommuner til å prøve ut dette. Det ble i kontakten med direktoratet klart 

at det ikke lå forskningsmidler i en eventuell tildeling og at dette var noe kommunene selv måtte dekke. 

Med tanke på de erfaringene man hadde gjort seg gjennom EU prosjektet «United 4 Health» fant Agder ut 

at man skulle søke Norsk forskningsråds (NFR) «IKT pluss» midler for å sikre forskningsdelen av prosjektet. 

Prosjektenes forløp skulle være parallelle og supplere hverandre.  

Helsedirektoratet besluttet vår/sommer 2015 at Agder ikke var blant kandidatene til å bli med på 

avstandsoppfølgingsprogrammet. Direktoratet gav tildeling til Oslo, Trondheim, Stavanger og Sarpsborg 

kommune.  

 

Høsten 2015 fikk Agder tildelingsbrevet fra NFR. Det ble tildelt 15.4 millioner til forskningsprosjektet «felles 

telemedisinsk løsning Agder» (TELMA). Partnere i prosjektet var på det tidspunktet Kristiansand, Farsund og 

Risør kommune (på vegne av Østre Agder), Sørlandet Sykehus HF og Universitetet i Agder. Total ramme for 

prosjektet ble anslått til å være i overkant av 30 millioner norske kroner, med 15 millioner i egeninnsats fra 

kommunene. Ettersom dette er et forskningsprosjekt, gikk brorparten av midlene til forskning.  

 

Østre Agder: 

Østre Agder ble med i søknadsprosessen og forankret prosjektet i Østre Agders helse- og 

omsorgslederforum og Styret for Østre Agder i 2015.  

 

I konsortieavtalen for prosjektet står det per 12.04.2018 følgende:  

«Risør kommune bidrar på vegne av Østre Agder med ressurser i overordnet prosjektgruppe med 

prosjektleder i prosjektet 3P, samt kompetansepersonell fra blant annet Østre Agder og Risør inn i 

de ulike delprosjektene. Nøkkelperson i prosjektet er e-helse og velferdsteknologi koordinator Erlend 

Kydland Faanes.» 

 

Dette innebærer at Østre Agder ikke har gått inn i prosjektet med finansiering, men bidratt inn med 

egeninnsats.  



Notat 
 

 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

 

TELMA og prosjektet 3P er forankret i Østre Agder og har stått som et av de tiltakene regionen satser på 

innenfor e-helse og velferdsteknologi.  

 

Bakgrunn for saken (endring av status for partnerskap i TELMA). 

Risør kommune påtok seg det midlertidige ansvaret ved å være vertskommune for telemedisinsk sentral 

(heretter TMS) for Østre Agder i 2015. Årsaken til at Risør tok på seg det midlertidige ansvaret var at Risør 

blant annet hadde ansvaret for delprosjektet «KØH telemedisin» og allerede hadde en TMS i kommunen. 

Risør har ikke kapasitet eller legedekning i tilknytning til TMS og påpekte tidlig at dette er sentralt for å 

kunne drive med avstandsoppfølging. Risør besluttet derfor i 2017 å frasi seg vertskommuneansvaret for 

TELMA. Dette innebærer at Østre Agder ikke har en TMS og derved får et dårligere utgangspunkt for å være 

med på å påvirke utviklingen innenfor avstandsoppfølging av kronisk syke i årene som kommer.   

Det ble høsten 2017 innledet dialog med Arendal kommune for å avklare om de kunne overta ansvaret fra 

Risør kommune. Dialogen fortsatte i januar 2018 og har pågått frem til slutten av mars. Arendal ønsker nå å 

gå inn som partner i TELMA og dermed påta seg ansvaret for telemedisinsk sentral for kommunene i Østre 

Agder. Dette vil gi regionen mulighet til å være med på å utvikle avstandsoppfølging for mennesker med 

kroniske løsninger i Agder.  

TMS ønskes plassert ved KØH avdelingen på Myratunet i Arendal. Myratunet har både legedekning og 

annet kompetansepersonell til å kunne betjene kronikere i regionen og kunne drive aktiv satsning på 

avstandsoppfølging.  

Direktorat for e-helse lyser nå ut tilskuddsmidler til økt satsning på området. Tilskuddsordningen følger opp 

Meld. St. 20 (morgendagens omsorg) og inngår i nasjonalt program for velferdsteknologi, som en del av 

«omsorg 2020». Hovedmålet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i 

omsorgstjenestene innen 2020. Agder leverer en søknad som skal bidra til videre utprøvning av medisinsk 

avstandsoppfølging som verktøy i oppfølging av personer med kroniske lidelser. Ved at Arendal kommune 

knytter seg til TELMA på vegne av Østre Agder sikrer man at regionen er aktivt med i satsningen og 

søknaden som nå går i fellesskap fra landsdelen.   

 

Økonomi: 

For å kunne opprette en TMS er det behov for datamaskiner, skjermer og utstyr. Det er i tillegg nødvendig å 

sikre noe finansiering/frikjøp av prosjektleder og ressurspersoner til arbeidet.  

 

I rammen av TELMA tilbyr man telemedisinske tjenester for samarbeidende kommuner. Invitasjonen til 

kommunene kommer i løpet av april. Da kan kommunen knytte seg til prosjektet gjennom «Avtale om 

interkommunalt prosjektsamarbeid i prosjektet «felles telemedisinsk løsning Agder TELMA». Avtalen 

skisserer at hver kommune som knytter seg til prosjektet må betale en engangsavgift og noen variable 

kostnader. De variable kostnadene påvirkes av antallet brukere per måned.  

 

Engangsavgift 10.000,- 

Variable kostnader 2.500,- per måned per bruker 
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De variable kostnadene dekker: 

- Oppfølging av bruker 

- Leie og vedlikehold av nødvendig teknisk utstyr som benyttes ved oppfølging av bruker som mottar 

telemedisinsk oppfølging.  

 

Det foreslås, for å gjøre tilbudet attraktivt for kommunene, at disse dekkes av KØH fondet første år (august-

desember 2018). Om det er ca. 40 pasienter så er dette estimert til å koste 500.000,-:  

 

I tillegg er det behov for frikjøp av prosjektleder og ressurspersoner, samt noe investering på utstyr på 

telemedisinsk sentral. 

 

Oversikt:  

Frikjøp prosjektleder (50%) 500.000,- 

Dekning av tilbud ca 40 pasienter (5. måneder) 500.000,- 

Frikjøp ressurspersoner KØH  100.000,- 

Investering av utstyr TMS 100.000,- 

Datamaskiner/nettbrett 50.000,-  

Diverse uforutsett 100.000,-  

Sum: 1.350.00,-  

 

 

Fordeling  

Østre Agder v/Arendal 600.000,- 

KØH fondet 750.000,- 
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Forslag til videre oppfølging av vedtak i sak 34/18 – om stimuleringsordning for flytting av studenter 

til Kristiansand 

I brev 07.05 til Kristiansand kommune påpeker styret i Østre Agder at flyttestimuleringsordningen tapper 

inntekter fra kommunene i Østre Agder som har vesentlig lavere befolkningsvekst, og oppfattes som et 

tiltak for å øke sentraliseringen på Sørlandet.  

Kommunene i Østre Agder ga derfor uttrykk for en forventning om at Kristiansand kommune viser en 

annen raushet og forståelse for sin nye rolle som fylkeshovedstad for et samlet Agder fremover.  

Kristiansand kommune argumentere i sin evaluering av tilflytterkampanjen for at det tapet av inntekter 

øvrige kommuner på Agder får av kampanjen er en liten pris for å få flere tilflyttere fra hele Norge til Agder.  

Kristiansand kommune har i utgangspunktet bundet de ekstra inntektene opp til tiltak for studentene i 

byen. Kristiansand kommune må sørge for at de ekstra inntektene bidrar til vekst i hele Agder.  

Styret i Østre Agder mener en løsning kan være at Kristisand kommune øremerker en sum tilsvarende 

øvrige kommuners tapte inntekter til regionale utviklingstiltak i regi av Business region Kristiansand. Dette 

er en løsning som sikrer at Kristiansand kommune beholder kontroll over midlene, men som også styrker 

Agders totale kapasitet til å drive gode prosjekter rettet mot nærings- og samfunnsutvikling.  

 



Saksfremlegg 
 

 

 

 Behandling Saksnr. Møtedato 

 Styret i Østre Agder  43/18 31.05.2018 

(komite/utvalg) kommune   

(formannskap) kommune   

(kommunestyre/bystyre) kommune   

 

Saksbehandler i Østre Agder regionråd:  

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm 

Saksbehandler i XX kommune: 

 

Etablering av tilbud innenfor KØH psykisk helse og rus i interkommunal regi i Østre Agder 

 

Dokument i saken: 

1. Rapport fra Østre Agder – Lovfestet kommunalt døgntilbud for pasienter innenfor psykisk helse og 

rus – Felles KØH-tilbud Kommunesamarbeidet Østre Agder. (vedlegg) 

Forslag til vedtak: 

Xx kommune gir tilslutning til forslaget i rapporten om etablering av felles KØH –tilbud innenfor psykisk 

helse og rus. 

Vertskommuneansvaret for tilbudet tillegges Arendal kommune og tjenesten samlokaliseres ved etablering 

med KØH Myratunet, men tilbudet knyttes til avdeling 4 ved Myratunet for å ivareta skjerming. Tilbudet må 

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

Tilbudet forutsettes etablert innenfor en årlig kostnadsramme på 1,5 mill.kr. xx kommune gir sin tilslutning 

til at kostnadsfordelingen for tilbudet baseres på modellen for finansiering av KØH, der 60% følger 

hovedmodell for kostnadsfordeling ved interkommunale tjenester og 40% fordeles etter tall for tidligere års 

bruk. 

Bakgrunn for saken: 

Innføring av kommunal plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold for psykisk helse- og rusfeltet er ett av flere 

virkemidler for å styrke tilbudet av helsetjenester i kommunene. Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) 

mener det er et potensial for å unngå innleggelser og forebygge kriser og akutt sykdom i psykisk helsevern 

og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjennom etablering av gode kommunale tilbud, egnede 

boliger og tjenester. 

 

HOD mener det er en risiko for at pasienter med sammensatte lidelser innenfor somatikk, psykisk helse og 

rus ikke får nytte av et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, fordi de primært vurderes å ha et psykisk 

helseproblem eller et rusmiddelproblem og dermed ikke har rett til et slikt tilbud.  

 

Regjeringen varslet derfor i Meld. St. 26 (2014–2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste», at de ville 

fremme forslag om lovpålagt plikt for kommunene, og i Revidert nasjonalbudsjett 2016 ble dette gjentatt. 

Det ble endelig vedtatt i Stortinget ved behandling av Statsbudsjettet med virkning fra 01.01.2017. 

 

Helse- og omsorgslederforum i Østre Agder tok fatt i dette pålegget og anmodet Kommuneoverlegeforum 

om i samarbeid med sekretariatet i Østre Agder å utarbeide et forslag til hvordan denne oppgaven kunne 
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løses.  Det forelå et sterkt behov for å komme med en avklaring for å imøtekomme lovkravet på en bedre 

måte enn det vi har kunne klare gjennom eksisterende tilbud.  

 

Utredningen skulle med utgangspunkt i nasjonal veileder: 

- Utrede muligheter for å etablere et felles døgntilbud for målgruppen 

- Vurdere fordeler og ulemper ved samlokalisering og evt samorganisering med dagens KØH tilbud 

innenfor somatikk på Myratunet og Feviktun. 

- Vurdere hvordan et tilbud kan bidra til forsterket samhandling med Arendal interkommunale 

legevakt og SSHF.  

Rapporten skulle videre foreslå: 

- Målgrupper, inklusjons- og eksklusjonskriterier 

- Nødvendige ansvarsavklaringer 

- Organisering, herunder lokalisering 

- Kompetansekrav 

- Ressursbehov 

 

I mars 2017 forelå utredningen. Den anbefaler at et døgntilbud for målgruppen knyttes til post 4 ved 

Myratunet. Dette er et eksisterende tilbud med langtids – og korttidsplasser for pasienter som har en 

psykisk sykdom, evt i kombinasjon med rus, og som krever tett oppfølging og tilrettelegging i et trygt miljø. 

 

Rapporten anbefaler at målgruppe er pasienter som kan avklares og diagnostiseres av leger i 

kommunehelse-tjenesten/KØH – lege:  

- Personer med somatiske diagnoser og med lettere psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer, 

som sekundærdiagnoser. 

- Personer med lettere psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer, evt. med somatiske 

sekundærdiagnoser. 

- Personer som selv opplever at psykososiale forhold utløser en psykisk krise/og eller funksjonsnedsettelse 

så som hjemmeforhold, stress, konflikter eller lignende.  

-Personer med kjent diagnose og avklart tilstand som får tilbakefall/forverring av sine kjente 

lidelse/rusmiddelproblem hvor innleggelse er nødvendig for å roe/avhjelpe en vanskelig livssituasjon.  

 

Midlene som er stilt til rådighet for kommunene gjennom økning av rammetilskuddet er meget begrenset. 

Opprinnelig var det beregnet at kommunene samlet var tildelt 1,448 mill.kr. Når det nå foreligger 

tilbakemelding fra Grimstad kommune om at de ikke ønsker å delta i et felles KØH-tilbud så er denne 

summen redusert til 1,128 mill.kr. Forslaget i rapportene innebære en oppbemanning på 1,9 årsverk ved 

post 4 for å kunne opprette nattsykepleier. Kostnadene relatert til dette er anslått til ca 1,5 mill. kr. Det 

pekes også på behov for kompetanseheving uten at kostnadene knyttet til dette er tallfestet. Midlene som 

er tilført kommunene fra 2017 har ikke blitt brukt til økning av rammene for KØH-tilbudet. 

 

Rådmennenes vurdering: 

Rådmennene vil understreke at mange psykiatri/rus pasienter har fått tilbud gjennom det ordinære KØH, 

men dette tilbudet er ikke tilpasset de særlige utfordringer pasientgruppen representerer faglig og i forhold 

til miljøet ved KØH-avdelingen. Med bakgrunn i at fristen for å stille til rådighet et eget tilbud for 

målgruppen gikk ut 01.01.2017 så anbefaler rådmennene at dette etableres så raskt det fysisk kan legges til 

rette for dette. 

 

Gjennom analyser av pasientene som benytter KØH, er det avklart at det er en betydelige gruppe som falle 

innenfor målgruppen jfr rapporten.  

 

Rådmennene vil påpeke at rapporten anbefaler at det inngås en samarbeidsavtale mellom kommunene og 

Sørlandet sykehus HF vedrørende psykisk helse og rus. Dette spiller kommunene inn overfor Sørlandet 

sykehus i de samtaler som forberedes knyttet til rullering av inngåtte avtaler.  

 

Rådmennene anser alle utvidelser av rammer som en stor utfordring i en situasjon der signaler fra 

nasjonale myndigheter går på at kommunesektorens samlede rammer ikke kan forventes å øke. Samtidig 
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foreligger det en nasjonal helseutfordring knyttet til effektene av økt misbruk av rusmidler og særlig alkohol 

blant den eldre del av befolkningen. Hjemmetjenestene erfarer dette i alle kommuner. Omfanget på 

demenssykdommer er også økende relatert til en stadig eldre beholdning. Et tilbud som særlig 

imøtekommer behovene til slike pasientgrupper er det et eksiterende behov for å yte. Derfor tilrår 

rådmennene at en skal være åpne for løpende å vurdere omfanget på de to KØH-tilbudene slik at det 

somatiske tilbudet kan reduseres dersom behovet innenfor rus psykiatri øker i omfang. 

 

Styret har godkjent at behovene for kompetansehevende tiltak knyttet til etablering av KØH rus/psykiatri 

finansieres gjennom bruk av midler fra KØH-fondet og at sekretariatet får fullmakt til å godkjenne bruk av 

midler fra fondet innenfor en maksimal ramme på kr.150.000 fordelt på årene 2018 og 2019 til dette 

formålet. 

 

Tilleggs vurdering fra rådmannen i xx kommune: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovfestet kommunalt døgntilbud for pasienter innenfor 

psykisk helse og rus 

 

Felles KØH – tilbud  
    Kommunesamarbeidet 
           Østre Agder  

 
      Rapport fra arbeidsgruppen 
       
 

 



 

 

PROSJEKTRAPPORT 

 

1. Bakgrunn og innledning 
Innføring av kommunal plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold for psykisk helse- og 
rusfeltet er ett av flere virkemidler for å styrke tilbudet av helsetjenester i 
kommunene. Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) mener det er et potensial for 
å unngå innleggelser og forebygge kriser og akutt sykdom i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjennom etablering av gode kommunale 
tilbud, egnede boliger og tjenester. 
HOD mener det er en risiko for at pasienter med sammensatte lidelser innenfor 
somatikk, psykisk helse og rus ikke får nytte av et kommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud, fordi de primært vurderes å ha et psykisk helseproblem eller et 
rusmiddelproblem og dermed ikke har rett til et slikt tilbud.  
 
Regjeringen varslet derfor i Meld. St. 26 (2014–2015) «Fremtidens 
primærhelsetjeneste», at de ville fremme forslag om lovpålagt plikt for kommunene, 
og i Revidert nasjonalbudsjett 2016 ble dette gjentatt. Det ble endelig vedtatt i 
Stortinget ved behandling av Statsbudsjettet med virkning fra 01.01.2017. 
 

På denne bakgrunn ga Helse – og omsorgslederforum (HLF) i sitt møte 02.09.2016, 
ga Fagutvalget for kommuneoverleger i oppdrag å utrede hvordan kommunene i 
Østre Agder i fellesskap kan etablere lovpålagt tilbud innenfor øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold for målgruppen psykisk helse og rusfeltet. 1 
 
I nasjonal veileder for KØH legges det til grunn at det der et meget begrenset 
omfang av liggedøgn som kan overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 
innen området psykiatri og rus; innføring av plikt til kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud kan derfor ikke ansees som en oppgaveoverføring fra SSHF til kommune 
– i motsetning til i somatikken. 
 
Tilbudene til nye pasientgrupper bør derfor bygge på de eksisterende døgntilbudene 
som er etablert for somatiske pasienter. 

 
2. Organisering av utredningsarbeidet  
Kommunesamarbeidet i Østre Agder er prosjekteier for utredningsarbeidet ved at 
Fagutvalget for kommuneoverleger har utredningsansvaret.  
Fagutvalget rapporterer til Helse – og omsorgslederforum (HLF).  
Fagutvalget har etablert en arbeidsgruppe, og den har bestått av: 
 
Avdelingsleder for KØH ved Myratunet i Arendal, Janice Marcussen  
Overlege for Legevakt - og KØH, Espen Huldt – Nystrøm,  

                                                           
1 Primærhelsemelding  REFERANSER deretter fotnote 



 

 

Rådgiver Lillian Andersen fra enhet for psykisk helse), med Liv H. Skjæveland,  avdelingsleder 
psykisk helse og rusarbeid voksne (som stedefortreder en del møter) 
Avdelingsleder Hege Spieler Nilsen fra enhet for funksjonshemmede i Arendal kommune  
Fagutviklingsleder for KØH Cathrine Holm, Feviktun, Grimstad kommune 
Prosjektleder for ettervern rus, Elisabeth Fevik, Grimstad og Arendal kommune 
Kommuneoverlege Helene Rakeie, Arendal kommune  
Fagutvalget har hatt fullmakter til å involvere flere fagpersoner i kommunene ved behov.  
Samhandlingskoordinator for Østre Agder, Harry Svendsen har vært sekretær for arbeidsgruppen. 
 

3. Mandat KØH – utredning psykisk helse og rus døgn – tilbud 
Fagutvalget for kommuneoverleger drøftet oppdraget i sitt møte i september, og la 
fram følgende forslag til mandat som Helse og – omsorgslederforum (HLF) godkjente i 
sitt møte 28.10: 
«Fagutvalget skal med utgangspunkt i nasjonal veileder for tilbudet: 

- Utrede muligheter for å etablere et felles døgntilbud for målgruppen 
- Vurdere fordeler og ulemper ved samlokalisering og evt samorganisering med 

dagens KØH tilbud innenfor somatikk på Myratunet og Feviktun. 
- Vurdere hvordan et tilbud kan bidra til forsterket samhandling med Arendal 

interkommunale legevakt og SSHF.  
Utvalget skal også vurdere om det vil være realistisk å etablere tilbudet allerede fra 
01.01.2017. 
På bakgrunn av dette skal fagutvalget foreslå: 

- Målgrupper, inklusjons- og eksklusjonskriterier 
- Nødvendige ansvarsavklaringer 
- Organisering, herunder lokalisering 
- Kompetansekrav 
- Ressursbehov 

Det er en intensjon at utredningen kan danne grunnlaget for innholdet i en 
samarbeidsavtale mellom kommunene i Østre Agder og SSHF. 
 
Utredningen har følgende avgrensinger:  
Døgntilbud innenfor målgruppen må være en del av et helhetlig tilbud for pasienten. 
Utvalget skal likevel i denne utredningen kun vurdere selve etablering av 
døgnplasser. 

4. Premisser og avgrensning 
I tråd med mandatet fremlegges ikke en helhetlig oversikt over nåværende tilbud til 
målgruppen som spesialisthelsetjenesten og kommunene tilbyr i dag. Av hensyn til 
ressurser i utredningsarbeidet og den kort tidsfristen inneholder denne rapporten i 
hovedsak en vurdering hva kommunene kan tilby aktuelle målgrupper inkludert 
konkret forslag til etablering og organisering av nytt lovpålagte kommunalt 
døgntilbud.  
Det forutsettes at spesialisthelsetjenesten opprettholder tilbud for personer med 
psykisk helse- og rusmiddelproblematikk som kan legges inn som øyeblikkelig hjelp 
både i somatiske avdelinger, i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, akuttpsykiatriske 



 

 

avdelinger i psykisk helsevern og ved DPS Aust Agder. Personer med alvorlig 
problematikk og/eller uavklarte tilstander skal fortsatt vurderes for øyeblikkelig hjelp/ 
akuttbehandling i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes at DPS – tilbud/ 
tverrfaglige ambulante akutt- team og annen akuttfunksjon samhandler tett med 
kommunene slik at etablering av KØH – tilbud innenfor psykisk helse og rus ikke 
medfører økt fragmentering, men bidrar til mer helhetlige pasientforløp. 
 

5. Nåværende døgntilbud innenfor psykisk helse – og rusfeltet i 

kommunene i Østre Agder 
Arendal kommune har et døgntilbud etablert på Post 4 lokalisert på Myratunet. Det 

er et tilbud med langtids – og korttidsplasser for pasienter som har en psykisk 

sykdom, evt i kombinasjon med rus, og som krever tett oppfølging og tilrettelegging 

i et trygt miljø. Tilbudet har følgende rammer: 

 
 Døgnplasser for personer med sammensatte lidelser innenfor 

somatikk, psykisk helse og rus  

  Målgruppe: Primært psykisk lidelse, med evt rusproblematikk som 

sekundærdiagnose.  

 Pasientene er ferdig avklart og utredet, men trenger et tilrettelagt 

tilbud 

 2 korttidplasser og 6 langtidsplasser, inkludert rullerende opphold med 

veksling mellom å bo hjemme og vende tilbake til sengetilbudet uten 

nytt vedtak.  

 Alle pasienter har opphold basert på kommunalt vedtak om tjeneste.  

 Tilbud om opphold forutsetter ikke innleggelse fra lege, men 

utskrivning alltid i samråd med lege. 

 Sykepleiefaglig kompetanse i tjenesten (ikke psykiatrisk 

formalkompetanse), supplert med hjelpepleier/fagarbeidere og 

assistenter. Tilgang på lege en dag pr. uke og formalisert samarbeid 

med alderspsykiatrisk ambulerende team fra spesialisthelsetjenesten 

(kvartalsvis møter) 

Øvrige kommuner i Østre Agder har ikke tilsvarende døgntilbud, men de fleste 

kommunene har tilrettelagte boliger for målgruppen med evt boveiledertjeneste, og 

noen steder hvilende nattevakt.  

 

 

 

 

 



 

 

6. Nåsituasjonen på KØH Myratunet og Feviktun  
Myratunet 
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen psykisk helse og rus skal etableres 
med den allmennmedisinske og øvrige kompetansen som finnes i kommunen. Det 
kommunale døgntilbudet har andre faglige, rettslige og beredskapsmessige rammer 
enn akutte innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  
 
Østre Agder har siden 2013 hatt et felles tilbud innenfor KØH med utgangspunkt i 
pasienter med somatiske diagnoser. I hele forsøksperioden fra 2013 og fram til nå 
har det erfaringsvis vært over 100 pasienter innlagt på KØH med et mer sammensatt 
diagnosemønster, Fra full utbygging i 2014, inkludert oppstart av tilbud om to senger 
ved Feviktun 2015, kan det gjennom diagnoselister anslås at det er minst en pasient 
pr uke i denne målgruppen, i overkant av 60 pasienter årlig. 
 
Eksempler på sekundærdiagnoser hos innlagte pasienter på KØH: 

- Depresjon og angstpasienter med behov for medisinjustering 
- Oppstart av medikamentnedtrapping (opiater) – smerteproblematikk 
- Kronisk alkoholmisbruk som behandles for fallskader 
- Kronisk misbruk av vanedannende medikamenter 

 
I tillegg har vi en stor gruppe eldre som ikke har en kjent demens eller en psykiatrisk 
diagnose, men har symptomer som utagerende atferd, hallusinasjoner og 
vrangforestillinger. Av nevnte pasientgrupper er middeladrende og eldre pasienter 
med langvarig alkoholmisbruk den hyppigste. 
 
Slike pasienter får tilbud for sine somatiske diagnoser. For noen pasienter er det 

imidlertid utfordrende å tilrettelegge for adekvat behandling av sekundærdiagnoser 

innen psykisk helse og rus.  

Feviktun 

I perioden desember 2015 - november 2016 har det vært 65 innleggelser ved KØH 
Feviktun. 17 av disse hadde sekundærdiagnose knyttet til rus og psykiatri, men få av 
dem hadde atferd som skapte utrygghet hos de øvrige pasientene. 
Det er usikkert om alle diagnoser er registrert. Av 65 innleggelser har 10 pasienter 
ingen diagnose i Gerica. Det tas forbehold om tallene da registreringsarbeidet 
sporadisk har manglet kontinuitet.  
 
Pasientgruppen på KØH Feviktun har høy alder; mange pasienter har angst og 
depresjon som sekundærdiagnose. I tillegg har de ofte demens og/eller forvirring, 
med behov for tett oppfølging.   
 
Av de 17 pasientene som er registrert med diagnose knyttet til rus og psykiatri, var 
smertelindring og omsorg etter fall og fraktur primær innleggelsesårsak hos 8 



 

 

pasienter. 3 pasienter var primært innlagt grunnet obstipasjon, og 3 ble innlagt 
grunnet dehydrering. Øvrige pasienter ble innlagt grunnet infeksjoner. 
 

7. Målgrupper, inklusjons – og eksklusjonskriterier  

Med utgangspunkt i nasjonal veileder, drøftinger i fagutvalget og arbeidsgruppen 
foreslås følgende målgrupper for tilbudet: 
 

Inklusjonskriterier for et nytt tilbud: 

Pasienter som kan avklares og diagnostiseres av leger i kommunehelse-
tjenesten/KØH – lege:  
- Personer med somatiske diagnoser og med lettere psykiske helseproblemer 
og/eller rusmiddelproblemer, som sekundærdiagnoser. 
- Personer med lettere psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer, evt. 
med somatiske sekundærdiagnoser. 
- Personer som selv opplever at psykososiale forhold utløser en psykisk krise/og eller 
funksjonsnedsettelse så som hjemmeforhold, stress, konflikter eller lignende.  
-Personer med kjent diagnose og avklart tilstand som får tilbakefall/forverring av sine 
kjente lidelse/rusmiddelproblem hvor innleggelse er nødvendig for å roe/avhjelpe en 
vanskelig livssituasjon.  
 
Ved tvil om pasienten er aktuell for KØH kan lege i kommunehelsetjenesten/ KØH-
lege kontakte spesialisthelsetjenesten (Akutt ambulant team) i tråd med gjeldende 
samarbeidsavtale. 
 
Eksklusjonskriterier 

Pasientgrupper som ikke skal inn i tilbudet (listen er ikke uttømmende): 
 Mistanke om psykose eller selvmordsfare 
 Uavklarte tilstander og/eller alvorlig problematikk som krever diagnostisk 

kompetanse og behandling på spesialisthelsetjenestenivå 
 Pasienter som kan være til fare for seg selv eller andre 
 Pasienter med atferd som tilsier at de ikke kan tas hånd om i KØH av hensyn 

til medpasientene, inkludert barn og ungdom som omsorgspersoner ikke kan 
mestre uten hjelp fra psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten) 

 Pasienter som er vurdert til å ikke ha nytte av tilbudet 

 

8. Oppholdstid  
I utgangspunktet inntil 3 døgns innleggelse. 
 

 

 

 

 

 



 

 

9. Prosedyrer ved innleggelse 
Innleggelsesprosedyren er den samme som ved somatiske innleggelser. KØH – legen 
fatter endelig beslutning om innleggelse i KØH på grunnlag av inklusjons-
/eksklusjonskriterier og adekvat dokumentasjon fra innleggende lege. 
 

 
10. Vurdere fordeler og ulemper ved å samorganisere/-lokalisere 

KØH for somatikk og psyk/rus på Myratunet og Feviktun 
 
Fordeler 

 Oppdraget er kjent 
 Infrastruktur er etablert  
 Nåværende KØH-avdelinger har allerede erfaring med pasientgruppen  
 Samlokalisering bidrar til lavere driftskostnader 
 En utvidelse er mindre ressurskrevende enn oppstart av nytt tilbud på flere steder 
 Alle henvisende leger forholder seg til ett tilbud 
 Større enheter gir mer robust vaktordning  
 Større enheter gir mer robuste fagmiljøer 
 Samlokalisering med post 4 gir mulighet for rasjonell samhandling ( Myratunet ) 
 Løsningen gjør det relativt enkelt å samlokalisere med framtidig nytt legevaktsbygg 
 Nærhet til sykehuset impliserer økt pasientsikkerhet 
 Sykehuset forventes å foretrekke sykehusnær plassering av samhandlingsforløp  

Ulemper 
 Geografisk avstand til omegnskommunene kan bidra til redusert bruk av tilbudet  
 Gir flere reiseetapper for pasienter og pårørende; økt fragmentering av pasientforløp 
 Incitament til fagutvikling vil kunne svekkes utenfor vertskommunen  
 Redusert engasjement fra fastleger i omegnskommunene 
 Kan påvirke muligheten for å behandle pasienten i sitt lokalmiljø 

 

11.  Vurdere hvordan samorganisering/-lokalisering av KØH for 

somatikk og psyk/rus på Myratunet og Feviktun kan bidra til 

forsterket samhandling med Arendal interkommunale legevakt 

og SSHF.  
 

 Geografisk nærhet bidrar til felles kultur for pasientbehandling 
 Geografisk nærhet til sykehuset er gunstig for samhandling om konkrete pasientforløp  
 Utvikling av nye samhandlingsformer, som eks «diagnostisk sløyfe», jfr medisinsk faggruppe 

2013; 6.2  

 

12. Organisering basert på nåværende infrastruktur 
 
Myndighet til å legge inn pasienter i KØH ligger hos KØH –legen (jfr. pkt 9) 
 
Feviktun og Myratunet 
Allerede i dag har mange KØH-pasienter sekundærdiagnose innenfor psykiatri og 
rus. Disse behandles på Myratunet eller Feviktun, og bør fortsatt behandles der. 



 

 

Post 4 
Med primærdiagnose innenfor psykiatri og rus vil et framtidig tilbud hovedsakelig 
gis på post 4 (post 4 er beskrevet er beskrevet under pkt 5).  
 
I et framtidig felles bygg for legevakt og KØH nær sykehuset, må det legges til rette 
for å kunne skjerme tilsvarende. 

 

13. Personellbehov og kompetansekrav 
Et utvidet KØH – tilbud som også omfatter pasienter med lettere psykiske 
helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer gir kommunene en svært beskjeden 
økning av driftsmidler. Det bør avsettes midler til kompetanseutvikling med 
målsetting om å sikre at det alltid er en tilgjengelig sykepleier med kompetanse 
innenfor psykisk helse og rus. jfr veiledningsmateriale fra HDIR. 

14. Samhandling med SSHF 
Helse – og omsorgstjenesteloven og nasjonal veileder for KØH pålegger at 
kommunene og lokalt helseforetak inngår en tjenesteavtale (Delavtale 4). Hensikten 
er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god 
kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. I noen 
tilfeller vil det kunne være uklart om pasienter som er i behov for øyeblikkelig hjelp 
er kommunens eller spesialisthelsetjenestens ansvar. Tjenesteavtalen må derfor 
beskrive tjenestenes samlede omfang, hva den enkelte part har ansvar for, og når 
innlagte pasienter blir oppfattet å være for syke for et kommunalt øyeblikkelig hjelp 
tilbud.  
 
Nasjonal veileder forutsetter at oppgave- og ansvarsfordeling mellom 
kommunehelsetjenesten og sykehus ikke endres; etablering av et nytt kommunalt 
tilbud ikke skal medføre nedbygging av tilbudet i spesialisthelsetjenesten. 
 
I henhold til veileder er det viktig å avklare hvordan helseforetaket (SSHF) skal delta i 
planlegging, etablering og utvikling av tilbudet: Avtalen bør beskrive både 
helseforetakets og kommunenes komplementære tilbud (utbygd hjemmetjeneste, 
ulike samhandlings- og oppfølgingsteam innen psykisk helse og rusfeltet, aktivt 
oppsøkende behandlingsteam og forsterket tjeneste i pasientens hjem).  
 
For et framtidig KØH bør det drøftes om det vil være hensiktsmessig med en 
formalisert avklaring der helseforetakets Akutt ambulant team bidrar til å avklare 
grunnlaget for innleggelse i KØH. 
Samarbeidsavtalen bør også inneholde avklaringer om implementering, oppfølging, 
avvikshåndtering og korrigering av avtaler og tiltak.  
 

 



 

 

15. Økonomi og ressursbehov 
Etablering av tilbudet bygger på regelverket som Helse – og omsorgsdepartementet 
har lagt til grunn for KØH somatikk. Innfasing og finansiering skal skje i løpet av 
2017. Inngått samarbeidsavtale (jfr pkt 14) mellom kommunene i Østre Agder og 
Sørlandet sykehus utløser en bevilgning på totalt 1.5 mill i en årsramme for alle 
kommunene i Østre Agder (se tabell under).  
Fra 2018 vil summen inngå i rammetilskuddet til den enkelte kommune. 
 
De økonomiske rammene for å utvide KØH – tilbudet er avgrenset til kr underkant av 
1,5 millioner for alle kommunene i Østre Agder. Totalsummen fordeler seg slik  
(med forbehold om eksakt beløp): 
 

Kommune Tildelt sum Fordelingsnøkkel basert 
på tildeling KØH 2016 

Arendal 700.000.- 48,34 % 

Grimstad 320.000.-  

Risør 130.000.-  

Tvedestrand 110.000.-  

Froland   80.000.-  

Gjerstad   45.000.-  

Vegårshei   33.000.-  

Åmli   30.000.-  

Sum: 1.448.000. - 

Oppstartskostnader 
Tiltak 1 – Kompetanseutvikling på Myratunet og Feviktun: 
Kostnader til kompetanseutvikling på Myratunet og Feviktun er vanskelig å anslå.  
Flere typer tiltak kan være aktuelle: 
- systematisk veiledning fra spesialisthelsetjenesten 
- kursvirksomhet internt i kommunen 
- formalisert etterutdanning 

Tiltak 2: Utvidet turnus på post 4 med opprettelse av nattsykepleier: 

1.9 årsverk som vil tilsvare ca 1.500.000.-  

15. Prosessplan videre 

19.01.2017 Endelig behandling i fagutvalget for kommuneoverleger 

27.01.2017 Behandling i Helse – og omsorgslederforum  

Februar Framleggelse av forslag til ansatte i KØH og evt legevakten 

 
Mars/april 

 
Arbeidsgruppe Østre Agder/SSHF som utformer forslag til samarbeidsavtale  

April/mai Framleggelse av forslag til organisering av tilbudet og samarbeidsavtale med 
SSHF til Rådmannsgruppen og styret i Østre Agder 

 Politisk behandling i by/kommunestyrer i alle 8 kommunene 



 

 

Mai/juni 

 

01.09.2017 

 
Oppstart av tilbudet 

 
16.Brukermedvirkning 
Brukerorganisasjonene vil bli invitert inn i arbeidet med utforming av 
samarbeidsavtale mellom kommunene og SSHF. 



 

 

 


