Møtereferat

Notat etter møte i rådmannsutvalget 18.04.2008

Sted
Arendal kultur- og rådhus, bystyresalen

Tid
18.04.18 kl. 08:30 -12.00

Referent Bård Vestøl Birkedal

Til stede
Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård –
Åmli, Bo Andre Longum - Froland og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad hadde forfall, for hun møtte Trond Vegard Johansen
Harald Danielsen – Arendal hadde forfall, ingen møtte i hans sted.
Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh møtte, men dro etter sak om rådmennenes budsjettseminar.
Fra sekretariatet møtte: Bård Vestøl Birkedal
Trond Aslaksen ledet møtet.
Orientering om virksomheten ved Alternativ til vold (ATV) i Arendal
Inger Britt Holm og Britta Tranholm Hansen orienterte. Presentasjonene finnes her. Det ble uttrykt ønske
om mer informasjon om tilbudet i kommunene. Særlig er det påfallende at det er lite bruk av tjenesten i
Gjerstad, og ATV oppfordres til å legge en presentasjon / samling dit.
For å legge informasjon om ATV- tjenestene på kommunenes nettsider oppfordres kommunene til å hente
informasjon fra Arendal kommunes nettsider. Se Arendal kommunes side her.
Rådmennene ønsker at ATV orienterer HLF, og vurderer videre orienteringsbehov og møteplasser med
dette utvalget.
RKG Levekår Agder utpeking av representanter.
Til RKG Levekår skal det utnevnes en representant fra Arendal kommune, og en fra Østre Agder. Arendal
kommune var ikke representert i møte i rådmannsgruppen. Rådmannsgruppen mener det er utfordrende å
ta stilling til hvem som bør delta uten en dialog med Arendal kommune rundt hvilket fagfelt deres
representant vil komme fra. Rådmennene vil derfor til neste møte vurdere hvem som kan være aktuelle, og
i dialog med Arendal kommune utnevne en kandidat som faglig kan supplere Arendal kommunes
representant.
Notat etter rådmennenes Budsjettseminar 09.03.2018
Regnearket som nå ligger til grunn er noe ufullstendig og uklart. Tallene innebærer også en del justeringer
fra den skissere rammen i saken om betalingsmodell som nå har vært, eller er, til behandling i kommunene.
Det er derfor behov for å oppdatere eksisterende regneark slik at man får med hele økonomiplanene pr
kommune, og der kostnader knytte til brann også er inkludert. Det er også viktig å synliggjøre endringer fra
år til år pr. kommune pr. samarbeidsområde. Rådmannsgruppen ber sekretariatet utarbeider dette.
Det ble videre problematisert rundt hvilke konsekvenser endringer i betalingsmodell og konkretisering av
den alternative betalingsmodellen får. Neste møte i rådmannsgruppen utvides med to timer for å få en
grundig gjennomgang av dette.

Rådmannsgruppen ønsket ikke å fatte endelig vedtak om utvidelse av legevakten uten nærmere dialog med
Arendal kommune.
Åmli kommune signaliserte at de ønsker å vurdere alternative modeller for KØH også for de små
kommunene etter at Grimstad har trukket seg ut.
Påvirkningsstrategi
Til diskusjonene forelå det et enkelt notat fra sekretariatet. Rådmannsgruppen mener man må utarbeide et
tydeligere og mer konkret saksfremlegg, og ikke legge opp til en så åpen diskusjon med styret som
nåværende notat skisserer. Rådmannsgruppen peker på at det bør være noen konkrete retninger,
hovedvalg og alternativer i saken som legges frem for styret.
Rådmannsgruppen understreket også at det var ønskelig at man er tydelig på hvordan man skal bruke den
allerede vedtatte ressursen på nærings- og samfunnsutvikling i dette arbeidet. Videre er det ønskelig at
man i saken ser til andre regioner som har lykkes med et påvirkningsarbeid, og skisserer nærmere hva de
har gjort. Hva er suksesskriteriene? Videre kom det et ønske om at saken skisserer ulike scenarioer for hva
man kan oppnå med ulike arbeidsformer og ambisjonsnivå.
Rådmannsgruppen besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal bidra til å diskutere saken før det legges
frem for rådmannsgruppen på nytt. Arbeidsgruppen skal bestå av Torill Neset fra Gjerstad, Jarle Bjørn
Hanken fra Tvedestrand og Tone Marie Nybø Solheim fra Grimstad, samt Bård Vestøl Birkedal og Ole Jørgen
Etholm fra sekretariatet. Sekretariatet kaller inn til møte i arbeidsgruppen.
Status bredbåndssamarbeid
Det forelå et saksfremlegg med forslag til vedtak som grunnlag til møte. Rådmennene uttrykte bekymring
for om det er mulig for næringsmedarbeiderne å prioritere prosjekter. Det ble påpekt at det er de
områdene som ikke er kommersielt attraktive det er viktigst å samarbeide om, og å legge trykk på. Det blir
også viktig at næringsforumet finner frem til noen gode kriterier for prioritering som ikke bare innebærer
antall husstander.
Rådmennene støtter forslaget til arbeidsform, men ønsker at saken legges frem til beslutning for styret
med følgende forslag til vedtak:
•

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

•

Næringsforumet utarbeider et forslag til prosjekter i prioritert rekkefølge 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.

•

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

Eventuell gjennomføring av kunnskapsprøver etter alkoholloven og etablererprøven etter serveringsloven i
felles regi
Til saken forelå et forslag fra Gunn Brekka i Arendal kommune om en vurdering av mulig samarbeid for
gjennomføring av kunnskapsprøvene.
Flere av kommunene gjennomfører denne prøve i egen regi, eller har så få prøver at et systematisk
samarbeid ikke er aktuelt. Rådmannsutvalget overlater til den enkelte kommune på eget initiativ å
eventuelt følge denne saken opp med Arendal kommune
Planlegging av nærings- og samfunnsutviklingsseminar.
På styremøte i Østre Agder 16.03 ble det uttrykt ønske om å gjennomføre en halvdagssamling med
nærings- og samfunnsutvikling som tema. Østre Agder næringsforum ønsker at tema for denne samlingen
skal være en felles etableringsstrategi for Østre Agder.

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

Rådmennene påpeker at styret bør få et eget eierskap til dette arbeidet og møte bør derfor ikke utvides
med flere politikere. Rådmenn og næringsrådgivere fra kommunene bør imidlertid inkluderes i arbeidet.
Rådmennene ber om at tidspunktet for en slik samling settes til september eller oktober. Rådmennene ber
om at saken tas til videre diskusjon med styret.
Saksliste til styremøtet 27.april
Følgende endringer i sakslisten til styremøte 27.april tas med:
-

-

Sak 29/18 Felles innsats innenfor rammen av Østre Agder med sikte på styrke bredbåndsutbygging i
regionen
o Gjøres om til vedtakssak
Sak 30/18 Status for arbeidet i IKT Agder
o Utsettes fordi daglig leder i IKT Agder Rune Johansen ikke har anledning til å møte
Sak 31/18 Planlegging av styremøte og samling med Stortingsrepresentanter i Oslo 30. og 31.mai
o Med bakgrunn i endring i saken om statlig påvirkningsarbeid omformuleres denne delen.
Planlegging av nærings- og samfunnsutviklingsseminar tas med som en egen sak.

Eventuelt
Christina Ødegård fra Åmli kommune tok opp endringsprosessene knyttet til NAV- kontorene og ønsket å
invitere påtroppende NAV- direktør til et styremøte for å presentere hva som skjer i dette arbeidet,
hvordan man bør jobbe med dette, og å diskutere et eventuelt større NAV-kontor i Østre Agder. Froland
kommune påpekte at de også har satt i gang en prosess der de ønsker å henvende seg til øst-kommunene
for å diskutere en eventuell sammenslåing av kontorene.
Rådmennene ble enig om å forsøke å invitere Elisabet Blørstad (påtroppende NAV-direktør) til et styremøte
snarest mulig.

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no
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Innledning
Mange regioner har lenge drevet et mer effektivt og systematisk påvirkningsarbeid enn det Østre Agder og
Sørlandet har klart. Evalueringen av Østre Agder har synliggjort at et samlet politiske miljøet står bak
ønsket om økt innsats for å påvirke beslutninger som fattes på nasjonalt og regionalt nivå, med betydning
for vår samfunnsutvikling.
Styret i Østre Agder regionråd har derfor i styresak xx/18 konkludert med at det foreligger et behov for å
systematisere påvirkningsarbeidet som skjer på vegne av 8 kommuner og mer enn 92.000 innbyggere.
Derfor anmodet styret sekretariat og rådmannsutvalg i samarbeidet om å legge fram et grunnlag for
drøfting av framtidig informasjons- og påvirkningsstrategi for virksomheten.
Østre Agder må arbeide for å få delta som aktør i prosesser der det fattes beslutninger av betydning for
regional utvikling i de åtte kommunen. For å ivareta regionens interesser bygger vi allianser med
omliggende regioner i Grenland, Setesdal, Kristiansandsregionen og Vest i Agder. Samtidig må slikt
samarbeid bygge på en premiss om samarbeid og konkurranse. Vi har sammenfallende interesser, men ikke
like interesser i alle spørsmål.
Dette notatet skissere en helhetlig regional strategi for å påvirke nasjonale og regionale
beslutningsmyndigheter. Strategien skisserer innsatsen som må legges ned i å sikre at regionen skaffer seg
tilstrekkelig oversikt over pågående statlige og regionale endringsprosesser, og jobber systematisk med
aktivt påvirkningsarbeid. I påvirkningsarbeid skal regionrådet legge en strategi med sikte på å påvirke
utfallet i samsvar med regionens interesser. Avslutningsvis i notatet skisseres systematikken som
sekretariatet anbefaler at legges til grunn for påvirkningsarbeid i regi av regionrådet.
Styret i Østre Agder ønsker å forankre sitt strategiske påvirkningsarbeid overfor nasjonale og regionale
(fylkeskommunale) myndigheter og andre viktige beslutningstakere i de deltakende kommuner. Derfor vil
Påvirkningsstrategien for Østre Agder blir sendt på høring til kommunestyrer og bystyrer før den legges
fram til endelig behandling i styret.

Målsetting
Målsettingen for Østre Agder regionråds påvirknings- og informasjonsarbeid:
Gjennom målrettet og systematisk innsats overfor nasjonale- og regionale myndigheter, og overfor
næringsliv, skal regionrådet sikre at kommunene i Østre Agder
- Får en rimelig andel av statlige og regionale investeringer når forutsetningene er tilstede
- er et attraktivt lokaliseringsalternativ for offentlige og private virksomheter
- er et attraktivt sted for videreutvikling av eksisterende virksomheter
- er en attraktiv samarbeidspartner for utviklingsprosjekt sammen med andre myndigheter og
næringsliv
- er en premissleverandør inn i regionale og nasjonale satsinger
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Organisering av påvirkningsarbeidet
Regionens politikere bærer hovedansvaret for at regionen skal kunne lykkes under iverksetting av
påvirkningsarbeidet. Sekretariatet i Østre Agder skal legge best mulig til rette for at politikerne kan lykkes i
sitt arbeid.
Mange enkeltpersoner i det politiske og administrative miljøet og næringslivet bør involveres for å kunne
ivareta regionens interesser og behov. Styret vil kunne iverksette den skisserte strategien kunne uten
omfattende økonomiske konsekvenser for Østre Agder. Sekretariatet i Østre Agder har fra sommeren 2018
fått en fast medarbeider med ansvar innenfor nærings- og samfunnsutvikling. I mandatet for dette arbeidet
inngår det å «samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på
region-, fylkes- og/eller riksplan». Medarbeideren vil sammen med sekretariatsleder kunne følge opp
strategien. Innenfor andre fagfelt som skole og helse kan det være aktuelt at andre deler av sekretariatet
involveres.
Regionrådet må tilføres ressurser for å kunne kompensere kommunene i tilfeller der deres politiske ledelse
pådrar seg utgifter på vegne av Østre Agder. Erfaringen tilsier at særlig styreleder påtar seg mange
oppgaver.
Under drøftingen av hvordan en skal kunne påvirke innenfor ulike områder foreslår strategien konkrete
opplegg hvor styret og sekretariatet hver for seg og sammen tildeles et ansvar.
For å sikre en systematisk tilnærming til oppgaven skiller strategien mellom kartleggingsfasen der en sikrer
at regionen er oppdatert og informert om aktuelle muligheter – og hvordan vi konkret skal jobbe når
muligheten byr seg.

Kartlegging av statlige politiske
beslutningsprosesser
Eksempel: Lokalisering av fengsel
Østre Agder ble gjort kjent med at Arendal fengsel hadde en
svært usikker framtid og at departementet og fengselsvesenet
arbeidet med konkrete planer for å erstatte dette med et nytt
og større tilbud i landsdelen. På dette tidspunkt hadde landet
en rød/grønn regjering med Justis og beredskapsminister fra
Arbeiderpartiet. Derfor fikk man til et møte mellom
statssekretæren og styreleder som tilhørte arbeiderpartiet. Før
fengselsprosessen ledet til videre vedtak overtok ny regjering
utgått fra Frp og Høyre. Der hadde Frp Justisministeren og
derfor påtok representanten for Frp i styret en rolle som
kontaktledd overfor nasjonale myndigheter. Dette skjedde
sammen med stortings-representanten fra partiet.
Parallelt utredet samarbeidet aktuelle lokaliseringssteder i
regionen. Fra kommunene forelå fire forslag til lokalisering
som sekretariatet i Østre Agder foretok en utredning av.
Utredningen munnet ut i en anbefaling overfor styret på
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Politiske beslutningsprosesser skal bygge på
prinsippet om åpenhet i forvaltningen. Dette gjelder
like mye på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
Likevel må regionen vise evne til å fange opp og
reagere når ny politikk utformes regionalt og
nasjonalt. Også nasjonal politikk har et lokalt islett
som ofte påvirkes av tilfeldige faktorer som hvem
som gis anledning til å delta i ulike prosesser.
Regionrådet legger til grunn at alle politiske miljø
har interesser å ivareta på Sørlandet og i Østre
Agder. Derfor vil et nasjonalt politisk miljø ha behov
for, og ønske beslutninger som sikrer og styrker
deres oppslutningen i regionen.

Blakstadheia industriområde som det beste alternativet i vår
region. Dette ga styret tilslutning til.
Østre Agders politiske representanter møtte ledelsen i
departementet på statssekretærnivå og presenterte regionens
alternativ til lokalisering. Så skjedde det en endring i
premissene for beslutningen ved at videre beslutningsprosess
ble flyttet til Stortinget. Sekretariatet utarbeidet i samarbeid
med Froland kommune et grundig notat for alternativet på
Blakstadheia. Med bistand fra Frp representanten ble dette
spredd til samtlige Stortingsrepresentanter. Regionrådet fikk i
tillegg anledning til å presentere vår regions alternativ overfor
Justiskomiteen. Som eneste region på Agder la vi fram et felles
alternativ på vegne av åtte kommuner og oppnådde
gjennomslag for at den største delen av nytt framtidig fengsel
(200 soningsplasser ble lagt til regionen. Innsatsen fra politisk
hold med sterke kontakter i regjeringsnivå og i Stortinget var
avgjørende for å kunne lykkes.

Systematisk mobilisering av det lokale politiske
miljøet som til enhver tid sitter med regjering og
flertall i Stortinget er derfor avgjørende for å fremme Østre Agders interesser. Å bygge bevissthet omkring
dette blant lokale politiske ledere med aktuell politisk tilhørighet er nødvendig for å oppnå gjennomslag.
Likeledes er representantene fra det samme politiske miljø i Stortinget og i den politiske ledelse i
regjeringsapparatet viktige kontaktpunkt. Også det politiske nivået under statsrådsnivå vil kunne være
verdifulle kontaktpunkt for regionen avhengig av hvilket tema som er aktuelt. For å kunne benytte slike
kontakter kreves det at vi har oversikt over at de finnes. Regionene må gjennom dialog med dem det
gjelder avklare premisser for hvordan de skal kunne kontaktes. Likeledes må disse kontaktene kunne søke
kontakt motsatt vei dersom de har behov for kontakter i regionen.
Hovedregel vil være å basere seg på det omfattende kontaktnett det lokale politisk miljø har innenfor det
nasjonale politiske miljøet.
Påvirkning av beslutninger i regionale politiske må følge tilsvarende linjer, men erfaring viser at
beslutninger i de regionale politiske organ oftere har bred politisk forankring. Overfor dette nivå er det
således nødvendig å spille på hele bredden i regionens politiske miljø.
Handlingsmål / tiltak
Medlemmer av styret i Østre Agder skal:




Jobbe gjennom lokalt, regionalt og nasjonalt politisk miljø for å best mulig sikre at regionen har
kjennskap til viktige politiske prosesser for Østre Agder.
Styrets medlemmer fra partier som til enhver tid har regjeringsmakt har et særlig ansvar for å
kartlegge prosesser, og for å bidra til gjennomslag for regionens interesser
Kartlegge aktuelle kontaktpunkt overfor politiske beslutningsfattere i regjeringsapparatet. Ta
initiativ til å reise lokalt forankrede problemstillinger i Stortinget, for eksempel ved at dette tas opp
i Stortingets spørretime i samarbeid med Stortingsrepresentanter fra Agder.

Østre Agder sekretariat skal:



Legge til rette for halvårlig møter mellom styret i Østre Agder og regionens nasjonale politikere.
Holde seg oppdatert på aktuelle tilskuddsordninger eller utviklingsprosjekter hos relevante
departementer og fagetater.

Endringer i arbeidsform for Østre Agder:


På styremøter skal en ta opp «aktuelle påvirkningsprosesser» på agendaen.
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Påvirkning av administrative utredninger
Nasjonale myndigheter fatter beslutninger om iverksetting av nasjonale utredninger med siktemål å
iverksette større infrastrukturtiltak eller til endringer i statlig forvaltning. I slike prosesser foreligger det
mange anledninger til å gi innspill.
Statlige myndigheter vil ofte sette bort ansvaret for
å gjennomføre utredninger til
konsulentvirksomheter med nær tilknytning til
forvaltningen på feltet. Konsulentene vil ofte basere
seg på et fast mønster som grunnlag i sitt arbeid.
Lokal offentlig forvaltning inviteres til ulike fora der
ulikt materiale og foreløpige konklusjoner
framlegges. Ofte vil en oppleve at konklusjonene fra
modellberegninger tillegges større vekt enn
synspunkt som framkommer fra lokalt og regionalt
hold. Disse spriker i tillegg i alle retninger. Når slike
utredninger bidrar til å sementere de framtidige
løsninger så bidrar det til lokal frustrasjon i forhold
til hvordan regionen skal forholde seg til disse
prosessene.

Eksempel: Utredning av Grenlandsbanen
Jernbaneverket fikk i oppdrag gjennom NTP å utrede
Grenlandsbanen. De engasjerte et ekstern konsulentselskap til
å gjennomføre utredningen. Østre Agder ble invitert til å møte
de som stod for utredningen sammen med Jernbaneverket. I
store forsamlinger presenteres utredninger og konklusjoner.
Arbeidet legges opp slik konsulenter og statlige myndigheter er
vant til fra tidligere utredningsarbeid i det sentral
østlandsområdet. Der er den grunnleggende premiss
planlegging ut fra dekning av daglig pendlingsbehov mellom
bolig og arbeid. Vilje og evne til legge andre premisser til
grunn for planleggingen møtte ingen forståelse. Selv ikke når
eksternt fagmiljø med erfaring fra oppdrag for Jernbaneverket
laget utredningen. På nåværende stadie i planleggingen av
Grenlandsbanen er etter Østre Agders syn faktagrunnlag som
tilsier lokalisering av stasjon på den nye banestrekningen på
Brokelandsheia ikke vektlagt. For denne lokaliseringen ligger
et befolkningsunderlag på mer enn 90000.Samtidig er
potensialet for dagpendling fra Kragerø tillagt uforholdsmessig
stor vekt i den offisielle utredningen.
I den videre planprosess må Østre Agder legge opp til en nye
strategi for å kunne aktualisere stasjonslokalisering i regionen,
og derigjennom bidra til det løft Grenlandsbanen kan bli for
regionens framtidige persontransportbehov

Denne utfordringen må Østre Agder regionråd møte
på ulike måter.

Det viktigste vi kan gjøre er å møte disse prosessene
med en samlet og samkjørt stemme. Dersom de
lokale innspillene i minst mulig grad spriker vil det
være lettere for den aktuelle utreder å la det lokale perspektivet få stor betydning, og det kan legge
føringer den videre utredningen. Ved behov kan det også være aktuelt å iverksette alternative utredninger i
egen regi.
I noen situasjoner kan regionene og samarbeidspartnere bidra til å iverksette forarbeider som letter og
forenkler framtidige planprosesser. Til slik innsats vil det være knyttet mye usikkerhet, men for å være
offensiv overfor statlige beslutningsfattere viser det seg at regionen som legger til rette for enklere statlige
planprosesser kan oppnå iverksetting tidligere enn om statlige myndigheter skal vente på egne midler til
forprosjekter.
Kommunenes evne og kapasitet til å engasjere seg i offentlige høringsprosesser varierer, men omfanget på
slike henvendelser er høyt. Østre Agder vil i noen tilfeller kunne bidra med felles saksgrunnlag, men i saker
som politireformen så vil kommunenes interesser være motstridende. I slike tilfeller er det ikke
hensiktsmessig med felles innspill.
Østre Agder skal ivareta et særlig ansvar for å uttale seg til strategidokumenter i helsesektoren fra Helse
Sørøst og Sørlandet sykehus HF. Når regionen inviteres inn i slike planprosesser gis det høyprioritet.
Handlingsmål / tiltak
Styret i Østre Agder skal:


Sikrer at en i fellesskap engasjerer seg under planlegging av viktige prosjekt og deltar aktivt på
relevante møteplasser. Herunder søker kontakt med statlige myndigheter og konsulentmiljø så
tidlig som det er mulig i prosjektfasen.
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Styret kan levere uttalelser på vegne av regionrådet, men skal unngå dette dersom det kan
forventes ulikt syn mellom kommunene.

Sekretariatet i Østre Agder skal:




På oppfordring av styret enten i egenregi eller ved engasjement av eksternt konsulent kunne forstå
utredninger i tilfeller der disse kan bidra til å få fram faktagrunnlag som bidrar til at forhold av
betydning for Østre Agder vektlegges i planprosessen.
Sammen med kommunene sikre at viktige nasjonale høringsprosesser følges opp.
I de prosesser der regionen har felles interesse; utarbeide grunnlag for, og sikre at regionen opptrer
enhetlig utad gjennom bruk av felles saksgrunnlag i behandlingen, eller ved behov i samarbeid med
styret prioritere valg av løsninger.

Påvirkningsarbeid gjennom Fylkesmannen
Kontakt med fylkesmannen og hans stab er viktig for å tilrettelegge for nasjonale satsinger som kanaliseres
gjennom statens representant på Agder. En oppgave for fylkesmannen og hans medarbeidere er å være
lyttepost for staten i regionene. Derfor må en gjennom dialog med fylkesmannen kunne forvente bistand til
å presentere problemstillinger kommunene møter overfor relevante sentrale myndigheter.
Kontakt med fylkesmannen skal bidra til at han er kjent med viktige utfordringer i kommunene, og forhold
som kan bidra til å skape en positiv utvikling i regionen. Når statlige program og satsninger blir tilgjengelig,
eller når det oppstår nye muligheter for å skape en ønsket utvikling, så skal det være naturlig for
fylkesmannen å bistå kommunene i Østre Agder i søknadsprosesser.
Handlingsmål/tiltak
Styret og rådmannsutvalget i Østre Agder skal:


Opprettholde tett kontakt med fylkesmannen

Sekretariatet i Østre Agder skal:


Sikre at kontakten mellom Østre Agder og fylkesmannen systematiseres. Fylkesmannen skal
inviteres til minimum et styremøte og et møte i rådmannsutvalget hvert år.

Påvirkningsstrategi overfor region Agder
Fra 1/1-2020 iverksettes den nye regionreformen. Effekten for Østre Agder blir betydelig ved at får ett
Agder. Østre Agder forventer at perspektivet i den nye regionen blir annerledes. Fram til nå har regionen
fått stor oppmerksomhet og samarbeidet tett fylkeskommunen. Fra å være en dominerende enhet i fylket
blir vi en stor, men på ingen måte dominerende faktor i den nye regionen. Nye Kristiansand blir
tyngdepunktet i Agder med tilhørende konsentrasjon i Agderbyen fra Mandal til Risør/ Tvedestrand.

7

Den nye regionen representerer samtidig en ny og
sterkere enhet, med forutsetninger hver av de to
fylkeskommunene ikke hadde. I dette ligger
forventninger fra regionen til at regionale
myndigheter viser handlekraft innenfor sin sentrale
oppgaver - kultur, næringsutvikling, videregående
skole, samferdsel og kollektivtrafikk.

Eksempel: Ny adkomst til Gullknapp flyplass
Regionrådet ble invitert til å komme med forslag til
disponering av fylkeskommunens bufferfond for
konsesjonskraftmidlene. Med grunnlag i en drøfting i Østre
Agder næringsforum drøftet styret og rådmennene seg fram til
en prioritering for bruk av disse midlene til ulike formål
innenfor de åtte kommunene. Ett av disse prosjektene var ny
adkomst til Gullknapp. Under behandlingen i fylkestinget ble
dette ikke prioritert, men fylkespolitikerne forpliktet seg til å ta
et delansvar for å løse dette behovet. Dette gjorde at det
åpnet seg en mulighet for å løse denne nærings- og
samferdselsutfordringen gjennom felles innsats fra privat eier,
fylkeskommunen og de to kommunene som direkte er berørt
av prosjektet.

Regionrådet ved styret og rådmannsutvalg skal
videreutvikle sin dialog med regionen Agder. Østre
Agder regionråd skal på ulike felt involvere Agder og
åpne seg for å drøfte saker som spilles inn av
regionen. Den skal være en aktiv deltaker i ulike
planprosesser og utviklingsprosjekter initiert fra regionalt nivå for å sikre Østre Agders interesser i de
aktuelle satsningen, og for at Østre Agder bidrar til et helhetlig løft for Agder. Det bør være en ambisjon å
reise saker med utgangspunkt i utfordringer og muligheter kommuner i regionrådet opplever, og en ønsker
å ta på alvor region Agder som regional utviklingsaktør. Det forventes at den nye regionen tar et enda
sterkere ansvar på feltet.
Region Agder forventes å spille en sentral rolle for å videreutvikle kultursatsing på hele Agder. Til grunn for
deres satsing må det ligge en ambisjon i forhold til å skape et variert og kvalitativt godt kulturtilbud for
innbyggere og besøkende i hele Agder.
Handlingsmål/tiltak
Styret i Østre Agder skal:
-

Stå samlet der man kan for å fremme regionens felles interesser mot Agderregionen.

Sekretariatet i Østre Agder skal:
-

-

Ivareta eierkommunenes interesser ved å involvere seg aktivt i større regionale
samfunnsutviklingsprosjekter på Agder. Dette inkluderer for eksempel deltagelse i arbeidsgrupper
knyttet til regionplan Agder eller på utviklingsprosjekter innenfor nærings- og samfunnsutvikling for
hele Agder.
Bidra til at Østre Agder ved anledning står samlet om sine interesser mot beslutningsprosesser på
fylkesnivå. Dette kan for eksempel gjelde ved infrastrukturbygging.

Endringer i arbeidsform for Østre Agder:
-

Regionrådet gir fylkesordfører rom til å fylle en utvidet rolle i styremøtene. Med tale og forslagsrett
i møtene løftes regionale utfordringer sett fra nye Agder inn i styrets møter. Derved vil regionen ha
en arena for å forankre sine prioriteringer i medlemskommunene. Gjennom koordinering av innspill
fra kommunene til den nye regionen sikres det at en bred gruppe kommuner står bak de initiativ
som tas.

Tiltrekke private arbeidsplasser
Østre Agder næringsforum utvikler en egen etableringsstrategi. Kjernen i arbeidet er en felles nettside for
regionen (www.investinarendal.no) hvor man til enhver tid skal finne relevant og oppdatert informasjon
om muligheter for å etablere seg i regionen. Med utgangspunkt i strategien har næringsforumet forsøkt å
fremheve og differensier regionens mest attraktive areal. I tillegg viser nettsiden frem mulighetene i vår
region, og forumet har samlet seg om noen felles salgspunkter.
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Kommunene er tydelige på at det primært er kommunen som selv må drive den mer oppsøkende
«salgsarbeidet» og vise frem muligheten i sin kommune og regionen samlet. Dersom konkrete muligheter
dukker opp, og det er behov for å stå samlet som region for å realisere en aktuell etablering, er det mulig å
iverksette fellestiltak med utgangspunkt i strategien.
Nettsiden er et nyttig verktøy for å raskt kunne levere relevant informasjon ved aktuelle prosesser knyttet
til offentlige arbeidsplasser.
Handlingsmål/tiltak
Styret i Østre Agder skal:
-

Stå samlet og bistå hverandre der det er behov og mulighet.

Sekretariatet i Østre Agder skal:
-

Sikre at nettsiden www.investinarendal.no til enhver tid er oppdatert og relevant.

Lokal kunnskap i styrer og utvalg
Regionrådet mener det er viktig å bidra til at personer med høyt lokalt kunnskapsnivå blir vurdert og
plassert i styrer og råd som fatter beslutninger som er viktig for regionen. Slike medlemmer kan gjennom
høy kompetanse og bred kunnskap om regionen bidra i beslutningsprosesser med vidtrekkende
konsekvenser for kommunene i samarbeidet.
Det er også aktuelt å vurdere om eksterne ressurspersoner utenfor kommuner og fylke kan ta del i viktig
lokalt utviklingsarbeid. Slik utveksling av personer med høy kompetanse kan gi verdifulle bidrag og de vil
selv bygge opp kunnskap om våre kommuner.
Handlingsmål/tiltak
Styret i Østre Agder skal:
-

Foreslå lokale kandidater med aktuell kompetanse til offentlige styrer, råd og utvalg.

Konkrete prosjekter/ tiltak
Strategien som den er skissert så langt er primært rettet mot å kartlegge og holde dialog med relevante
beslutningstagere og interessenter.
Når det dukker opp aktuelle prosjekter vil det være nødvendig å lage en mer systematisk og strukturert
tilnærming for å lykkes. Som en mal for arbeidet skisseres det en metodikk som tar utgangspunkt i
Interessentkartlegging og – håndtering (vedlegg). Dette innebærer at det utarbeides en
kommunikasjonsstrategi for påvirkningsarbeidet. I slike tilfeller kan være aktuelt å søke ekstern bistand.
Regionrådet må reagere raskt og ha en systematisk arbeidsform i påvirkningsarbeidet. For å forestå
arbeidet etableres det en hurtigarbeidende arbeidsgrupper med hensiktsmessig politisk sammensetning for
å sikre Østre Agders posisjon. Strategien anbefaler at arbeidsgrupper gis fullmakt til å opptre på vegne av
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Østre Agder i møte med nasjonale beslutningsfattere når dette er nødvendig for å påvirke beslutninger som
er viktige for regionen.
Det er et viktig at regionrådet samler seg om noen prosjekter/ innsatsområder man ønsker å prioritere.
Arbeide struktureres gjennom interessent-kartlegging og -håndtering.
Strategien skisser fire satsningsområder:
-

Infrastruktur
Utviklingsprosjekter
Arbeidsplasser (offentlige og private)
Representasjon i styrer, råd og utvalgt

Innenfor rammen av disse fire satsingsfelt utarbeider sekretariatet ut fra prioriteringer fra styret forslag til
konkret oppfølging av aktuelle prosjekt og satsinger.
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-

Vedlegg 1: Mal for interessentkartlegging og håndtering
Interessentkartlegging og -håndtering kan være et godt verktøy for å lykkes med et aktivt påvirkningsarbeid
i de fleste prosjekter. De typiske formålene med dette, er:
-

Klargjøre hva vi ønsker å oppnå
Kommunikasjon og formidling (hva til hvem?)
Forankring og engasjement for prosjektet
Etablering av lyst og vilje hos sentrale interessenter til å involvere seg konstruktivt i det aktuelle
prosjektet
Innsamling av kunnskap
Avdekke og utnytte at interessenter ofte sitter med fagkunnskap på områder som kan komme
prosjektet til gode.
Bidrag til usikkerhetsvurdering
Avklaring av eventuelle sammenhenger mellom interessenter og usikkerhet om hvorvidt det er
realistisk å nå målet man har satt seg

Et interessenthåndteringsarbeid følger normalt seks steg som skissert i figuren under.

Det først steget i figuren handler om en systematisk gjennomgang og oversikt over hvem som blir påvirket
eller kan påvirke det aktuelle prosjektet og dets resultater. Ved mange interessenter kan man eventuelt
kategorisere en del.
Analysefasen (steg 2) handler om avklaring av sentrale egenskaper ved interessentene som er viktig.
Hvilken betydning og evne har de til å faktisk påvirke prosjektet? Hva slags reaksjon/ engasjement for
prosjektet kan man forventet? Tror vi man vil prioritere dette? Hvilke andre relevante kjennetegn ved
informanten er relevant? Eksempelvis hvordan kan man kommunisere med dem?
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Hver interessent (eller interessentgruppe) bør kartlegges separat, men kan på et mer overordnet nivå
framstilles i en gruppe.

En interessentmatrise: kategoriserer interessentene etter grad av interesse og grad av innflytelse (se figur).
Denne metoden gir et bilde av hvordan de ulike interessentene bør håndteres og en indikasjon på
interessenter med et misforhold mellom interesse og innflytelse.

Når vi setter dette sammen med identifisering, resulterer analysen i en samlet oversikt over
interessentprofiler med kartlegging av relevante karakteristika som da kan danne grunnlag for en videre
konkret strategi for tiltak.
Fase tre av en interessenthåndtering er utvikling av konkrete strategier for de ulike interessentene og
handler om å svare på hvordan det skal kommuniseres, gjennom hvilke kanaler og mot hvem. Følgende er
sentralt:
•

Hvem skal kommunisere til hvilke interessenter?

•

Hvilke kommunikasjonskanaler skal brukes under hvilke omstendigheter?

•

Hvordan informasjon om og fra interessentene skal håndteres?

•

Hvordan skal interessenthåndteringen eventuelt måles og evalueres?

•

Hvordan sørger man for at kommunikasjonen er konsistent?

•

Hvordan skal interessentprofilene vedlikeholdes og oppdateres?

Steg fire er å planlegge innsatsen. I denne fasen skal det utarbeides en kommunikasjonsplan som forteller
når det skal forankres og engasjeres, og hvordan dette i praksis skal gjennomføres. Planen skal bl.a. sikre en
kommunikasjon hvor det både oppnås maksimal oppmerksomhet om de gevinster prosjektet skal realisere
og der det er en plan for en toveis-dialog. Dette innebærer at det skal klargjøres hvordan feedback fanges
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opp og håndteres. I tillegg skal alle involverte parter ha en klar forståelse av hva prosjektet resulterer i, og
hvorfor det er igangsatt. Kanaler for formidling er planlagt gjennom vurdering av deres respektive styrke
overfor den enkelte interessent.
Med steg 1-4 i boks kan innsatsen implementeres, men det vil være avgjørende å løpende evaluere og
justere innsatsen (steg 5-6).
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Til Kristiansand kommune, Arendal kommune og regionrådene på Agder

Invitasjon til å foreslå fagpersoner for arbeidsgruppene ved Regionplan Agder 2030
Bakgrunn
Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder fastsatte planprogrammet for Regionplan Agder 2030
24. og 25. april. Følgende plantema ble valgt:
•
•
•
•
•

Transport og kommunikasjon
Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
Verdiskaping og bærekraft
Utdanning og kompetanse
Kultur

Videre prosess er å etablere arbeidsgrupper på hvert av de valgte plantemaene.
Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til innhold for planen og tilhørende handlingsprogram.
Rådmannsgruppen Agder 2020, som er administrativ styringsgruppe i planarbeidet, vedtok
prinsipper og mandat for arbeidsgruppene i sitt møte 26. april.
(http://regionplanagder.no/media/7077027/Referat-raadmannsgruppen-260418-tilgodkjenning.pdf )
Hva ber vi om?
Vi ber med dette Kristiansand kommune, Arendal kommune, Lister regionråd, Lindesnes
regionråd, Setesdal regionråd, Region Kristiansand og Østre Agder regionråd om å foreslå
aktuelle og kompetente fagpersoner til de nevnte fem arbeidsgrupper.
Fagpersonene kan både være fra kommunal sektor, privat næringsliv, relevante regionale og
statlige aktører, organisasjoner, akademia, og frivillige organisasjoner. Det er ønskelig med bred
representasjon fra hele Agder. Det er mulig å foreslå representanter til alle fem grupper eller kun
et utvalg av dem.
Fylkeskommunene vil vurdere forslagene og sette sammen gruppene på bakgrunn av deres
tilbakemeldinger.
Hva innebærer arbeidet?
Arbeidet vil kreve aktiv og intensiv deltakelse i perioden august- november 2018. Det legges opp
til 4 til 5 møter i alle arbeidsgrupper, og det anslås at møtene vil ha en varighet på cirka en halv
dag hvert.
Aust-Agder
fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Organisasjonsnummer:
943039046
www.austagderfk.no

Vest-Agder
fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

Organisasjonsnummer:
960895827
www.vaf.no

2

Alle gruppene får oppnevnt en leder som fortrinnsvis kommer utenfor fylkeskommunene og en
sekretærressurs fra fylkeskommunene.
På områdene "Utdanning" og "Kultur" eksisterer det allerede faggrupper som følger opp gjeldene
Regionplan Agder 2020.1 For å unngå at ulike regionale grupper jobber på de samme temaene
er det ønskelig å ta utgangspunkt i disse grupper og at de eventuelt suppleres med kandidater
som dere måtte foreslå.
Frist for tilbakemelding
Vi ber om forslag på kandidater innen 31. mai.
På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen
Ola Olsbu

Kenneth Andresen

Plan- og samferdselssjef
Aust-Agder fylkeskommune

Regionalsjef
Vest-Agder fylkeskommune

Ved spørsmål kan prosjektleder for planarbeidet, Manuel Birnbrich, kontaktes. Tlf. 469 39 933
eller manuel.birnbrich@vaf.no.

1

Se sammensetning av faggruppen utdanning under http://www.regionplanagder.no/om-oss/faggruppe-utdanning/ og for
faggruppen kultur under http://www.regionplanagder.no/om-oss/faggruppe-kultur/

Notat til Rådmannsgruppen Agder 2020
Sak: Regionplan Agder 2030

Dato: 26-04-2018
Saksnummer: 18/18
Saksbehandler: Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 – Mandat og opprettelse av arbeidsgrupper
1. Bakgrunn
Som en viktig del av den videre planprosessen for Regionplan Agder 2030 skal det
opprettes tematiske arbeidsgrupper. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder skal
behandle planprogrammet for Regionplan Agder 2030 24. og 25. april. Fylkesrådmennene
hadde i saksfremlegget foreslått følgende hovedsatsingsområder i planarbeidet:
•
•
•
•

Mobilitet (kommunikasjon)
Attraktive og livskraftige byer og distrikter
Verdiskaping og grønn bærekraft
Utdanning og kompetanse

I tillegg ble det foreslått tre gjennomgående perspektiver:
•
•
•

Samskaping
Levekår
Klima

Da fylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder behandlet saken den 9. april var de tydelige på
at "Kultur" bør inn som satsingsområde nr. 5. Det ligger an til at også fylkestinget går for
det forslaget. I tillegg må en regne med at fylkespolitikerne ønsker å justere
formuleringene for både hovedsatsingsområder og gjennomgående perspektiver.
2. Forslag til premisser og prinsipper for etablering av arbeidsgruppene
Høringsforslag til Regionplan Agder 2030 og tilhørende handlingsprogram skal ferdigstilles
allerede i 2018. Med tanke på den stramme fremdriftsplanen for planarbeidet bør
arbeidsgruppene opprettes så raskt som mulig etter at planprogrammet formelt er fastsatt
av fylkestingene i uke 17. Antall og tema for arbeidsgruppene bør være i tråd med det som
fylkestingene vedtar.
Som grunnleggende premiss gjelder at det legges til rette for at hele regionen involveres i
planarbeidet på en god måte.
For de temaene der det allerede eksisterer faggrupper som del av oppfølgingen av
Regionplan Agder 2020 bør en ta utgangspunkt i disse framfor å opprette nye grupper
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som jobber parallelt med de samme temaene. Konkret gjelder det faggruppe utdanning og
faggruppe kultur.
Forutsatt at Rådmannsgruppen er enig i vurderingen over bør Rådmannsgruppen åpne for
en utvidelse av medlemmer og mandatet for de to nevnte faggruppene i perioden disse
jobber med innspill til Regionplan Agder 2030.

3. Forslag til mandat for arbeidsgruppene
Hver tematisk arbeidsgruppe har ansvar for å levere forslag til tekst i plandokumentet og
handlingsprogram på sitt plantema/ fagområde. Dette innebærer å


bli enig om utfordrings- og mulighetsbildet.



beskrive et ønsket 2030-scenario.



foreslå et begrenset antall konkrete og – i størst mulig grad - målbare mål. I denne
sammenheng skal også implementering av utvalgte FN bærekraftsmål drøftes.



foreslå et begrenset antall prioriterte tiltak for å nå de foreslåtte målbare målene.



bli enig om hvem som skal ha hoved- og delansvar for å gjennomføre tiltakene.
Intensjonen er at måloppnåelse skjer gjennom regionalt samarbeid og partnerskap.

Særtilfellet arbeidsgruppen for kunnskapsgrunnlaget
Denne gruppen har blitt etablert i forberedende planfase og har bestått av fagpersoner fra
begge fylkeskommuner. Gruppen har ferdigstilt et kunnskapsgrunnlag til planarbeidet i
tråd med mandatet. I mandatet for gruppen sto det at den skulle fungere fram til
kunnskapsgrunnlaget er ferdig utarbeidet. I planprogrammet for Regionplan Agder 2030
ble det foreslått at gruppen bør videreføres også under planprosessen for å fremskaffe
relevant statistikk til arbeidet med de ulike plantema.

4. Forslag til sammensetning av arbeidsgruppene
Medlemmene i arbeidsgruppene bør bestå av aktører med en faglig kompetanse som
passer til gruppens tema, f. eks. regionale og statlige aktører, kommuner, organisasjoner,
akademia, næringsliv og frivillige organisasjoner.
I arbeidsgruppenes sammensetning tilstrebes det en god balanse mellom en tilstrekkelig
faglig bredde og en hensiktsmessig gruppestørrelse.
Hver arbeidsgruppe skal ha en leder og en sekretær. Sekretæren blir fortrinnsvis en
fagrådgiver fra enten Aust-Agder fylkeskommune eller Vest-Agder fylkeskommune.
Lederen bør være fra en annen organisasjon enn fylkeskommunen, f. eks. fra en
kommune, et regionråd, eller en annen organisasjon. Dette vil bidra til å signalisere at det
skal være "regionens plan".
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Det sier seg selv at det ikke vil være mulig å ha med representanter fra samtlige
kommuner på Agder i alle arbeidsgrupper, men det bør tilstrebes at alle delregioner på
Agder er representert i minst én av gruppene.
Fylkeskommunene vil invitere aktuelle aktører til å delta i disse gruppene.

5. Forslag til vedtak
Rådmannsgruppen slutter seg til premisser og prinsipper for etablering av arbeidsgrupper
som beskrevet i dette notatet.
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Notat

Betalingsmodell for interkommunale samarbeid i Østre Agder

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

I.
II.

III.
IV.

Hovedmodell bygger på en finansieringsløsning med en fast prosentvis andel fordelt
likt på deltakende kommuner og en differensiert del basert på folketall.
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

Finansiering av Østre Agder brannvesen
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.

Alternativ modell – bruk, likt og folketall:

II.1



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.

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

Notat

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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Rådmannsmøtet 23.mai 2018 – vedlegg til kulepunkt 9:

Hei kolleger
Digitaliseringsprogrammet vi er sammen om i IKT- Agder er nå igangsatt og har hatt sine første
møter.
Programmet baserer seg på at det må finnes arenaer for systematisk dialog med de ulike sektorene
og fagmiljøene i kommunene for å finne frem til de behovene som finnes på de ulike områdene, som
kan dekkes av digitale løsninger.
I forbindelse med dette gjør jeg meg noen tanker:
For å begrense tids- og ressursbruken bør vi slik jeg ser det satse på gjenbruk av struktur der det
finnes fra før, og at dette kanskje er en anledning til å få på plass samarbeidsorganer under ØstreAgderparaplyen for fagområder der dette mangler i dag. Jeg tenker at HLF,
næringsmedarbeiderforumet og Østre- Agder skolelederforum bør kunne stå som modeller.
Digitaliseringsprogrammet opererer med følgende fagområder/ sektorer:
(mine umiddelbare tanker om strukturer som kan gjenbrukes, - eller mangler i parrantes)
Fagområder
Rådmannsnivå
(ØA Rådmannsutvalg)
Oppvekst
(ØA Skoleforum. Dekker vel ikke barnehagesektoren..)
Helse
(HLF)
Teknisk
(mangler. Foreslår at vi etablerer et samarbeidsforum for teknisk sektor
under ØA)
Organisasjon/HR
(HR- forum for alle 8 kommunene, KS er pådriver i dag, kan dette
formaliseres under ØA paraplyen?)
Økonomi
(mangler)
Regnskap/ lønn/
Arkiv
(mangler, men her er vel noen halvformelle nettverk som kanskje kan
formaliseres)
Tenker også at det nå som evalueringen av samarbeidet er gjennomført er på tide at vi tar opp igjen
tanken om å vurdere nye områder hvor de vil være smart å samarbeide. Da er kanskje det å opprette
samarbeidsorganer på fagnivå et naturlig sted å starte.
Jeg kunne tenke meg at vi setter en drøfting rundt dette på agendaen til neste rådmannsmøte.
Ole Petter Skjævestad
Rådmann
Vegårshei kommune
Tlf: 95777273

Vedlegg til pkt 10 rådmannsmøtet 23.mai 2018
Viser til initiativet til å etablere felle juristressurs for våre samarbeidende kommuner.

Min forutsetning for å gå inn i dette er at ikke min bruk av juristressursen jeg har i dag kompliseres.
Jeg har som kjent 3 dyktige jurister i min umiddelbare nærhet i Arendal kultur- og rådhus, og drar
stor nytte av det.

Hvis dere andre betaler for å utvide dette juristnettverket med en stilling som plasseres sammen
med de 3 juristene jeg har i dag, er jeg klar for å forholde meg til alle 4 som en fellesressurs
tilgjengelig for alle våre kommuner, men fortsatt plassert her og organisasjonsmessig plassert direkte
underlagt meg med Ingunn Kilen Thomassen som den av de 4 som fordeler oppgaver og står for
nødvendig koordinering juristene imellom.

Sammen med de 3 juristene jeg har i dag satte vi i går opp et utkast til avtale for å regulere et slikt
samarbeid.

Som dere ser vil dette være den enklest mulig måten å organisere et samarbeid på.

For at dere skal kunne ha hele bildet har jeg også satt inn et beløp vi må ha for å står for alt det
praktiske og hele arbeidsgiveriet.

Beløpet kommer fram på følgende måte:

Lønn 750.000,25% sosial kostander
4% overhead

Kr. 750.000 x 1,25 x 1,04 = kr. 975.000,-.

Ved å bruke kommunenes deflator i statsbudsjettet hvert år som reguleringsfaktor fra år til år, blir
avtalen fullt forutsigbar.

Vi i Arendal vil ta risikoen dersom dere skulle si opp avtalen.

Fra Arendals side er det uten interesse hvordan dere fordeler utgiften dere imellom.

Spørsmålet blir for øvrig om juristen i Grimstad skal trekkes inn i denne sammenheng. Hvis det er
ønskelig kan vi rigge plass til denne personen sammen med de øvrige her, men det blir opp til dere.

Dette som innspill til neste rådmannsmøte.

Harald

Samarbeidsavtale Jussnettverk for Østre Agder
1. Parter

Arendal kommune er arbeidsgiver for felles jussnettverk.
Følgende kommuner er i tillegg avtaleparter i samarbeidet:
Xx kommune

2. Rettslig grunnlag

Samarbeidet omfattes ikke av reglene om offentlige anskaffelser,
jfr FOA § 3-3. Samarbeidet reguleres etter vanlige avtalerettslige
regler, samt etter denne avtale.

3. Formål og
virkeområde

Formålet med avtalen er å sikre de deltakende kommuner tilgang
på profesjonell juridisk bistand i hele bredden av kommunens
virksomhet. Jussnettverket fører ikke saker for domstol eller
fylkesnemnda.

4. Varighet

Kommunen tiltrer samarbeidet fra det tidspunkt kommunestyret
har fattet vedtak om deltakelse.
Avtalen kan sies opp av hver enkelt deltakende kommune med 1
års varsel, regnet fra første kommende årsskifte.

5. Arendal kommunes
ansvar

Arendal kommune skal bemanne jusnettverket i Østre Agder ved
å sørge for at det til enhver tid er 4 operative jurister ansatt.
Arendal kommune skal sørge for at tjenesten har hensiktsmessige
kontorfasiliteter.
Arendal kommune er ansvarlig for forsikring av virksomheten

6. Økonomi

De deltakende kommunene, utenom Arendal, betaler i
oppstartsåret til sammen kr 975 000 til Arendal kommune.
Beløpet reguleres deretter hvert år med kommunens deflator.
Fordelingen mellom de deltakende kommunene er som følger:
Grimstad:
Tvedestrand:

Risør:
Gjerstad:
Vegårshei:
Åmli:
Froland:
Beløpene innbetales med 50% innen 01.04 og 50% innen 01.10
hvert år.

…………………………………… den ………………………. 201x

……………………………………
For Arendal kommune

……………………………………
For xxx kommune

…………………………………..
For xxx kommune

…………………………………..
For xxx kommune

……………………………………
For xxx kommune

……………………………………
For xxx kommune

Vedlegg til pkt 11 rådmannsmøtet 23.mai 2018
Til rådmannen.
Kommuneoverlegen i Evje-Hornnes og Bygland anmodet ved nyttårstider Legevakten i Arendal om
hjelp til legevaktdrift i form av å overta legevakttjenestene i tidsrommet 2300 – 0800. Legevakten i
Arendal la opp en plattform for dette i samråd med blant annet kommunens jurist, i dialog med
tillitsvalgt fastlege i vertskommunen Arendal, og etter behandling i HLF/LV-AO; det ble laget en
avtale som rådmannen i Arendal har vært løpende orientert om. Evje-Hornnes og Bygland kommuner
har nå behandlet saken politisk og valgt å gå inn for avtalen som ligger i vedlegg til denne e-post. Jeg
antar på bakgrunn av saksgangen at den må signeres på rådmannsnivå. Uansett er den tenkt å kunne
tre i kraft 4/6 2018. Tilbudet er helt tilsvarende den ordningen Østre Agder har hatt med Nissedal og
Fyresdal kommuner i mange år.
Jeg ber om at rådmannen besørger nødvendig utveksling av signaturer for iverksettelse i henhold til
dato ovenfor.
Med hilsen
Espen Huldt-Nystrøm
Overlege KØH og Legevakt
Arendal Kommune

AVTALE
MELLOM
ARENDAL KOMMUNE V/LEGEVAKTEN I ARENDAL
OG
EVJE OG HORNNES KOMMUNE
OM
KJØP AV LEGEVAKTTJENESTE

1. Bakgrunn
Arendal kommune er vertskommune for legevaktsamarbeidet med i Østre Agder og har det
administrative og faglige ansvaret for legevakttjenesten.
Arendal kommune påtar seg ansvar for å tilby legevakt i tidsrommet 23.00 – 08.00 alle dager for
innbyggerne i Evje og Hornnes kommune.

2. Hva legevakttjenesten omfatter
Legevakttjenesten under denne avtalen omfatter følgende:
Tjenesten ytes fra Legevakten i Arendal i tidsrommet 23.00 – 08.00 alle dager.
Legevakten i Arendal skal i aktuelle tidsrom ta imot pasienter fra Evje og Hornnes kommune.

Legevakten i Arendal betjener i det aktuelle tidsrom nødnett for Evje og Hornnes kommune.
Behov for assistanse på pasientadresse avklares med vakthavende lege på Legevakten. Hvis
pasienten har behov for legetilsyn om natten, men ikke kan oppsøke legevakt ved egen hjelp skal
lokal ambulanse iverksette pasienttransport mot Arendal. Vurderes situasjonen som faretruende kan
legevaktlege kjøre ambulansen i møte. I spesielle tilfeller kan utrykning til pasientadresse skje etter
særlig vurdering. Som hovedregel tilsees pasient i Legevaktens lokaler i Arendal.
Ved behov for legevurdering av KØH-pasienter på Evjeheimen følges rutine i punkt ovenfor.

3. Felles legevaktnummer
Ordningen som er etablert om felles legevaktnummer videreføres uendret.

4. Deltakelse i Legevaktturnus i Østre Agder for leger i Evje og Hornnes kommune
Fastleger og turnusleger i Evje-Hornnes kommuner skal så lenge avtalen løper delta i turnus med
tilstedevakt-natt ved Legevakten i Arendal i avtaleperioden. Vakthyppighet per lege fastsettes ved at
antall tilstedevakt-natt i vaktperioden deles på totalt antall leger i vaktpoolen når avtalen trer i kraft.
Det forutsettes at leger fra Evje og Hornnes kommune tar en opplæringsvakt, og setter seg inn i
Legevaktens pasientadministrative system før vakter tas.
Nattevakt tilstede kompenseres i henhold til gjeldende SFS-2305
5. Økonomi
Som kompensasjon til Arendal kommune for legevaktstøtte under denne avtalen betaler Evje og
Hornnes kommune kr. 130 per innbygger per 12 måneder. Arendal fakturerer A –konto en gang per
år med betalingsfrist 1. juli. Beløpet justeres med konsumprisindeksen (KPI) en gang per år.
Justering av innbyggerpris foretas årlig på grunnlag av årsbudsjett og oppdaterte innbyggertall.

6. Andre avtaler mellom partene
Økonomiske bidrag under andre avtaler (nødnett og telefonformidling) er ikke berørt av denne
avtalen og løper som tidligere.
7. Vurdering fra Fylkeslegen
Fylkeslegen har vurdert ordningen og finner at den ikke strider mot lov- eller forskriftskrav.

8. Avtaleperiode
Avtalen trer i kraft fra signering. Avtalen løper to vaktperioder og forlenges automatisk hvis intet
annet er varslet. Ved oppsigelse skal avtalen gjelde ut pågående vaktperiode. Sies avtalen opp når
det er mindre enn to måneder igjen av vaktperioden skal avtalen likevel også løpe gjennom
kommende vaktperiode. Det er tre vaktperioder i året: Mars-april-mai- juni; juli-august-septemberoktober; november-desember-januar-februar.

Dato:
Arendal kommune

Evje og Hornnes Kommune

________________

_____________________

Navn

Navn

Tittel

Tittel

