
Møtereferat 
 
 

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

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

         Arendal 27.august 2018 

Referat fra styremøte i Østre Agder 24.august 2018 på Nes Verk, Tvedestrand. 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen Etholm 

Nes Jernverksmuseum. Fredag 24.august 
kl.9-14.30 

 

Til stede 

 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kirsten Helen Myren - 
Vegårshei, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, 
Ordfører Ove Gundersen, Froland, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, Ordfører Robert Cornels 
Nordli, Arendal kommune og Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune og opposisjonsleder I 
Arendal  

Opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener – Arendal hadde meldt forfall og for han møtte 
vararepresentant Anders Kylland. 

Fylkesordfører Gro Bråten møtte. 

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

Fra rådmennene møtte: Trond Aslaksen, Risør, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Torill Neset, 
Gjerstad, Bo Andre Longum, Froland Christina Ødegård, Åmli, Harald Danielsen, Arendal og Jarle 
Bjørn Hanken, Tvedestrand.  

Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad hadde meldt forfall. 

Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

Stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Svein Harberg og Åshild Bruun-Gundersen var 
tilstede når sak 49/18 og 51/18 ble drøftet. I tillegg drøftet styret utkastet til Påvirkningsstrategi for 
Østre Agder regionråd med stortingsrepresentantene. Det utarbeides et eget notat etter denne 
drøftelsen. 

Saksliste: 

 

Sak 46/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 31.mai 2018 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 47/18 Orientering om organisatoriske endringer i NAV Agder og ved lokale Nav-kontor 



Møtereferat 
 
 

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

Ny leder for NAV Agder Elisabeth Blørstad og leder ved NAV Aust-Agder fram til 31.desember 2018 Hilde 
Høynes orienterte om planlagte endringer som iverksettes ved NAV Agder fra årsskiftet. Herunder hvilke 
behov for endring dette kan medføre ved lokale NAV-kontor. 

Sekretariatsleder opplyste at rådmennene i Østre Agder har anmodet NAV-leder i de åtte kommunene om 
å utrede hvilke strukturelle endringer som kan være aktuelle i Østre Agder.  

Vedtak: 

Styret tar orienteringen fra ledelsen ved NAV Agder til etterretning. 

Styret stiller seg bak rådmennenes ønske om hurtig å utrede hensiktsmessige organisatoriske grep i Østre 
Agder med sikte på å kunne løse nye oppgaver ved lokale NAV-kontor hvis det blir aktuelt å flytte slike 
oppgaver fra regionalt NAV. 

Når utredningen foreligger skal den legges fram for styret og kommunene. 

 

Sak 48/18 Status for planarbeidet vedrørende E18 Arendal- Grimstad og Tvedestrand til Bamble. 

Prosjektleder Harald Tobiassen redegjorde for status i planarbeidet. Han opplyste at de foreløpige 
konklusjonene i utredningsarbeidet innebærer at et trasealternativ kan komme til å gå inn i nedre del av 
Vegårshei kommune. Han la vekt på at forbindelsen fra ny E18 til Risør blir gitt mye oppmerksomhet i det 
videre utredningsarbeidet. 

Vedtak: 

Styret tar prosjektlederens gjennomgang til orientering. 

 

Sak 49/18 Oppsummering av erfaringene med Arendalsuka 2018 

Leder i rådet for Arendalsuka ordfører Robert Cornels Nordli orienterte styret om erfaringene med 
gjennomføringen i 2018. Gjennomgående er tilbakemeldingen gode, men hotell og annen 
overnattingskapasitet er en begrensning. Fra styremedlemmene og stortingsrepresentantene framkom det 
synspunkt på tallet på enkeltarrangement kan være i høyeste laget, da noen temaer går igjen med mange 
av de samme paneldeltakerne. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 50/18 Orientering om årets TV-aksjon «Kom inn» i regi av Kirkens bymisjon 

Virksomhetsleder Merete Haslund og Fylkesaksjonsleder Anita Mørland fra Kirkens bymisjon 
presenterte årets innsamlingsaksjon og spesielt den lokale forankringen. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 
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Sak 51/18 Protest mot å redusere mannskapene i HV i kommunene som omfattes av           
Østre Agder 

Ordfører Robert Cornels Nordli redegjorde for lokale konsekvenser knyttet til nedbemanning av 
HV i Østre Agder og hvorfor dette tilsier at regionen protesterer. 

Vedtak: 

Følgende uttalelse oversendes sjefen for Heimevernet med kopi til forsvarsjef og til partiene på 
Stortinget  

Ordførerne i Arendal, Grimstad, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli med 
tilslutning av fylkesordfører i Aust Agder krever at planene for reduksjoner på HV-mannskaper i 
regionen skrinlegges. 

 Aust-Agder mangler all annen tilstedeværelse fra forsvaret enn HV. Når den planlagte 
fjerningen av luftforsvarets skoleavdeling på Kjevik i løpet av få år flyttes så er det kun HV 
som representerer landets forsvar i landsdelen. 

 Agder har mange objekter som skal ivaretas i en krisesituasjon som flyplasser, kraftanlegg, 
havneanlegg med mer jfr Riksrevisjonens melding til Stortinget. Nåværende HV-styrke er 
liten i forhold til de oppgaver de skal ivareta hvis landet kommer i en alvorlig situasjon. 

 Hvis allierte styrker skal bistå Norge i en alvorlig sikkerhetssituasjon så vil HV-mannskapene 
være nøkkelpersonell for å kunne bistå disse med den lokalkunnskap som er 
forutsetningen for at de skal kunne operere effektivt i landsdelen. 

 Agder har vært en landsdel som gjentatte ganger har opplevd konsekvensene av større 
katastrofer. Sist ved flommen i 2017 og ved skogbranner i 2018. I 2009 representerte 
Frolandsbrannen den største skogbrann i Norge etter krigen. Konklusjonen fra 
evalueringen av denne var at HV-mannskaper spilte en avgjørende rolle for å forhindre at 
denne fikk enda mer katastrofale konsekvenser. En vesentlig forutsetning for å kunne spille 
en så avgjørende rolle er hurtig mobilisering og utstrakt lokalkunnskap. Avstand gir tidstap 
som er en kritisk faktor og lokalkunnskap kan ikke erstattes. Lokalkunnskap er også en 
nødvendig forutsetning for at mannskapenes sikkerhet under en brann skal kunne ivaretas. 

Det er ordførernes oppriktige tro at landets nasjonalforsamling ikke hadde til hensikt å fjerne 
kapasiteten til å forsvare og ivareta Agder når de behandlet Forsvarsstudien og langtidsplanene for 
landforsvaret. Nå viser de detaljerte planene for oppfølging av forsvarets planer og de 
budsjettmessige rammene for forsvarets virksomhet at en har mistet oversikten over hva som må 
være et minimum av kapasitet i Agder for å kunne ivareta oppgavene. 

Hvis forsvaret iverksetter sine uforsvarlige planer, vil regionens ledende politikere be 
Stortingspartiene ved første anledning å pålegge forsvaret å omgjøre vedtaket og å stille de små 
midlene til rådighet som skal til for å opprettholde HV-styrken i Agder og landet som helhet. 

 

Sak 52/18  Innspill fra Østre Agder regionråd til regionalt politiråd 19.oktober i Froland. 

Vedtak: 

Styret ber om at følgende saker blir tema under årets politirådsmøte i Østre Agder: 
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 Båtberedskap 
 Kommunenes er faringer med politikontakter 
 Mobil ungdomskriminalitet 

Styret ønsker at de lokale SLT-kontaktene inviteres til å delta i møtet. 

 

Sak 53/18 Gjennomgang av avtalestruktur vedrørende lovpålagte samarbeidet mellom 
kommunene og Sørlandet sykehus HF (SSHF) 

Vedtak: 

Styret godkjenner bruk av inntil kr.100.000 fra Samhandlingsreformfondet til finansiering av Østre 
Agders andel av kostnadene til gjennomgang av avtalene mellom SSHF og kommunene til 
iverksetting av Samhandlingsreformen.  

Sak 54/18 Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sak 55/18 Eventuelt 

Lokketilbud til studenter 

Vedtak: 

Rådmennene vurderer om det er mulig å få etablert en felles løsning for mottiltak på dette felt. 

Brann/110-sentral 

Ordfører Robert C. Nordli varslet at kommunen vil få sterkt økte utgifter til 110-sentralen knyttet til varsel 
fra DSB om ønsket utskifting av utstyr. Utgifter i størrelsesorden 10-15 mill.kr. tilsvarer årlige driftsutgifter 
ved sentralen. Styret må på et senere tidspunkt vurdere om eierne av 110-sentralen skal reagere overfor 
DSB. 

Fellesnemnd 

Fylkesordfører Gro Bråten informerte om to saker som er oppe i fellesnemnda. Det gjelder Inntaksforskrift 
som bestemmer hvem som kan søke hvor under opptak til videregående skole. I tillegg drøfter en om den 
nye regionen skal velge en offentlig eller privat revisjonsløsning. 

 

For styreleder Per Kristian Lunden 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 



Notat 
 

 

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

Tekst Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2020-2022: 

 

Videreutvikling av Østre Agder regionråd. 

Evalueringen av Østre Agder som ble fullført i 2018 la grunnlag for nytt navn og nye vedtekter. Disse 

forutsetter vesentlige endringer av virksomheten.  

Styret skal være drivkraft for samhandling mellom de åtte kommunene som inngår i samarbeidet og 

hovedfokuset for styret skal være nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Samtidig tar styret ansvar for å 

representere regionen overfor nasjonale og regionale myndigheter. Det skal med grunnlag i 

Påvirkningsstrategien for Østre Agder bidra til å ivareta medlemskommunenes interesser overfor nasjonale 

og regionale myndigheter. Denne strategien er forankret i politiske organ i medlemskommunene. I dette 

arbeidet skal styret ha tett kontakt med fylkestingsrepresentanter og stortingsrepresentanter fra Aust-

Agder. Utbygging av ny E-18 mellom Grimstad og Dørdal, samt sammenkoplingen av Sørlandsbanen og 

Vestfoldbanen, er viktige områder for styret i tiden som kommer.   

I de nye vedtektene er det lagt til rette for et klarere skille mellom den administrative og den politiske 

virksomheten i regionrådet. Dette innebærer at Rådmannsutvalget får beslutningsmyndighet innenfor det 

administrative området for de ulike interkommunale tjenesten som er omfattet av samarbeidet. 

Formaliseringen av rådmannsutvalg med underliggende forum for samarbeid innenfor oppvekst, helse og 

omsorg, næring og samfunnsutvikling samt teknisk sektor ivaretar hele bredden i kommunens 

tjenesteyting. Disse forum er brukes samtidig av IKT Agder for å involvere eierkommunene i prosesser 

knyttet til valg av digitale løsninger. 

Samarbeidet styrkes ved at ressursen knyttet til nærings- og samfunnsutvikling gjøres til en permanent del 

av Østre Agders sekretariat.  

Gjennom eksterne prosjektmidler og kommunale bidrag i form av egeninnsats og budsjettmidler legges det 

grunnlag for tilbud innenfor formell kompetanseheving for grunnskolelærere og for lokalt utviklingsarbeid 

ved skolene. En samordnet innsats overfor private og offentlige barnehager gjennom Østre Agder skal bidra 

til å gi tilbud om kompetansehevende aktiviteter i sektoren. 

HLF står i spissen for arbeidet med å innføre og  ta i bruk velferdsteknologi i de deltakende kommuner. 

Arbeidet har nådd den en fase med fysisk innføring av teknologi med tilhørende rutiner. I helse- og 

omsorgssektoren vil FOU-arbeid være et sentralt arbeidsfelt i handlingsprogramperioden gjennom arbeidet 

med vedtatt plan for felles FoU - strategi. Videreutvikling av KØH-tilbudet på Myratunet og arbeidet med 

felles bygg for legevakt og KØH er sentrale oppgaver i samarbeidet innenfor helse og omsorg. I tillegg pågår 

en prosess for gjennomgang og mulig evaluering av inngåtte juridisk forpliktende samarbeidsavtaler med 

SSHF. 

På vegne av alle eierkommunene medvirker sekretariatet i planleggingen og forberedelsene til bygging av 

nytt bygg for legevakt og KØH. Likeledes vil Østre Agder regionråd være med når nytt felles krematorium 

skal prosjekteres og bygges. 

 



Rapportmal: Driftsrapport detaljert - 6. september 2018 kl 09.16 - Side 1

Arendal : Økonomiske rapporter - Budsjett : Budsjettversjon 4 - 20.06.18

-

Beskrivelse Forslag budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2018 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
-

-

  1207 Østre Agder
-

1207001  Østre Agder sekretariat

101000 Fast lønn 815 000 759 231 815 000 815 000 815 000

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 88 587 95 250 88 587 88 587 88 587

109900 Arbeidsgiveravgift 127 405 120 482 127 405 127 405 127 405

110000 Kontormateriell 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

111501 Matvarer til bevertning 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

112000 Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester 50 000 66 023 50 000 50 000 50 000

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 20 000 15 000 20 000 20 000 20 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 33 008 15 000 33 008 33 008 33 008

127001 Konsulenttjenester 100 000 69 014 100 000 100 000 100 000

127010 Internkjøp av tjenester 56 000 138 000 56 000 56 000 56 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 53 253 43 760 53 253 53 253 53 253

149000 Reserverte bevilgninger/avsetninger (kun budsjett) 0 266 000 -342 000 -342 000 -342 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift -53 253 -43 760 -53 253 -53 253 -53 253

175000 Refusjon fra kommuner -776 000 -719 000 -776 000 -776 000 -776 000

- Netto Østre Agder sekretariat 624 000 935 000 282 000 282 000 282 000
-

1207002  Østre Agder samhandlingsreform

101000 Fast lønn 761 009 724 811 761 009 761 009 761 009

105012 Telefongodtgjørelse mm trekkpliktig 10 000 0 10 000 10 000 10 000

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 82 720 90 932 82 720 82 720 82 720

109050 Gruppelivsforsikring 1 000 0 1 000 1 000 1 000

109051 Ulykkesforsikring 1 000 0 1 000 1 000 1 000

109900 Arbeidsgiveravgift 120 376 115 020 120 376 120 376 120 376

110000 Kontormateriell 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

111501 Matvarer til bevertning 50 000 42 000 50 000 50 000 50 000

112000 Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester 74 000 174 000 74 000 74 000 74 000

113000 Post bank og telefoni 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

115000 Opplæring, kurs 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 84 177 80 000 84 177 84 177 84 177

120002 Datautstyr 5 000 0 5 000 5 000 5 000
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127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 180 000 298 000 0 0 0

127001 Konsulenttjenester 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

127010 Internkjøp av tjenester 55 000 0 55 000 55 000 55 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 108 294 160 500 108 294 108 294 108 294

149000 Reserverte bevilgninger/avsetninger (kun budsjett) 19 718 11 237 19 718 19 718 19 718

172900 Kompensasjon for merverdiavgift -108 294 -160 500 -108 294 -108 294 -108 294

175000 Refusjon fra kommuner -759 000 -693 000 -759 000 -759 000 -759 000

195000 Bruk av bundne driftsfond -180 000 -298 000 0 0 0

- Netto Østre Agder samhandlingsreform 610 000 650 000 610 000 610 000 610 000
-

1207003  Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud

101000 Fast lønn 0 358 357 0 0 0

109002 Arb.givers andel KLP - pensjon 0 68 180 0 0 0

109900 Arbeidsgiveravgift 0 60 142 0 0 0

112000 Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 257 000 0 0 0

116000 Kjøre- og diettgodtgjørelse 0 50 000 0 0 0

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 3 700 000 0 0 0

127010 Internkjøp av tjenester 17 362 000 17 450 000 17 362 000 17 362 000 17 362 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 0 989 250 0 0 0

149000 Reserverte bevilgninger/avsetninger (kun budsjett) 0 13 321 0 0 0

172900 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -989 250 0 0 0

175000 Refusjon fra kommuner -6 818 000 -11 355 000 -6 818 000 -6 818 000 -6 818 000

- Netto Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud 10 544 000 10 602 000 10 544 000 10 544 000 10 544 000
-

1207004  Østre Agder øyeblikkelig hjelp - ruspsykiatri

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 200 000 0 0 0

127010 Internkjøp av tjenester 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 0 50 000 0 0 0

172900 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -50 000 0 0 0

175000 Refusjon fra kommuner -589 000 0 -589 000 -589 000 -589 000

195000 Bruk av bundne driftsfond 0 -200 000 0 0 0

- Netto Østre Agder øyeblikkelig hjelp - ruspsykiatri 911 000 0 911 000 911 000 911 000
-

1207005  Østre Agder alternativ til vold
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137000 Kjøp fra andre (private) 676 000 651 000 676 000 676 000 676 000

175000 Refusjon fra kommuner -334 000 -333 000 -334 000 -334 000 -334 000

- Netto Østre Agder alternativ til vold 342 000 318 000 342 000 342 000 342 000
-

1207006  Østre Agder felles veilys

101000 Fast lønn 641 416 604 146 641 416 641 416 641 416

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 69 718 75 794 69 718 69 718 69 718

109900 Arbeidsgiveravgift 100 271 95 872 100 271 100 271 100 271

110000 Kontormateriell 3 000 6 000 3 000 3 000 3 000

111501 Matvarer til bevertning 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

112000 Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 4 232 0 0 0

113000 Post bank og telefoni 4 595 6 000 4 595 4 595 4 595

115000 Opplæring, kurs 8 000 10 000 8 000 8 000 8 000

116000 Kjøre- og diettgodtgjørelse 32 000 34 000 32 000 32 000 32 000

119500 Avgifter, gebyrer og lisenser 0 10 000 0 0 0

127010 Internkjøp av tjenester 36 000 0 36 000 36 000 36 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 1 899 4 058 1 899 1 899 1 899

149000 Reserverte bevilgninger/avsetninger (kun budsjett) 0 13 956 0 0 0

172900 Kompensasjon for merverdiavgift -1 899 -4 058 -1 899 -1 899 -1 899

175000 Refusjon fra kommuner -422 000 -406 000 -422 000 -422 000 -422 000

- Netto Østre Agder felles veilys 478 000 459 000 478 000 478 000 478 000
-

1207007  Østre Agder e-helse og velferdsteknologi

111501 Matvarer til bevertning 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

112000 Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester 32 000 60 000 32 000 32 000 32 000

113000 Post bank og telefoni 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

115000 Opplæring, kurs 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

116000 Kjøre- og diettgodtgjørelse 0 50 000 0 0 0

120002 Datautstyr 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 980 000 900 000 980 000 980 000 980 000

127001 Konsulenttjenester 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 270 000 257 000 270 000 270 000 270 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift -270 000 -257 000 -270 000 -270 000 -270 000
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175000 Refusjon fra kommuner -626 000 -584 000 -626 000 -626 000 -626 000

- Netto Østre Agder e-helse og velferdsteknologi 504 000 544 000 504 000 504 000 504 000
-

1207008  Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling

101000 Fast lønn 688 369 0 688 369 688 369 688 369

103000 Lønn ekstrahjelp 0 314 676 0 0 0

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 74 800 39 478 74 800 74 800 74 800

109900 Arbeidsgiveravgift 107 607 49 936 107 607 107 607 107 607

110000 Kontormateriell 7 000 10 000 7 000 7 000 7 000

111501 Matvarer til bevertning 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

112000 Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 100 000 0 0 0

113000 Post bank og telefoni 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

113004 Mobiltelefon ansatte 8 000 0 8 000 8 000 8 000

114000 Annonser reklame informasjon 15 000 0 15 000 15 000 15 000

115000 Opplæring, kurs 10 000 0 10 000 10 000 10 000

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 30 000 37 000 30 000 30 000 30 000

119500 Avgifter, gebyrer og lisenser 2 224 5 063 2 224 2 224 2 224

127001 Konsulenttjenester 90 000 0 90 000 90 000 90 000

127010 Internkjøp av tjenester 44 000 0 44 000 44 000 44 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 38 250 37 500 38 250 38 250 38 250

149000 Reserverte bevilgninger/avsetninger (kun budsjett) 0 6 847 0 0 0

169002 Internsalg 0 -138 000 0 0 0

172900 Kompensasjon for merverdiavgift -38 250 -37 500 -38 250 -38 250 -38 250

175000 Refusjon fra kommuner -610 000 0 -610 000 -610 000 -610 000

195000 Bruk av bundne driftsfond 0 -448 000 0 0 0

- Netto Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling 490 000 0 490 000 490 000 490 000
-

1207009  Østre Agder felles fysioterapi

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 888 000 430 000 888 000 888 000 888 000

127010 Internkjøp av tjenester 652 000 430 000 882 000 882 000 882 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 0 107 500 0 0 0

172900 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -107 500 0 0 0

185000 Overføring fra kommuner -811 000 -423 000 -811 000 -811 000 -811 000
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- Netto Østre Agder felles fysioterapi 729 000 437 000 959 000 959 000 959 000
-

1207010  Østre Agder FOU - helse

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 300 000 306 000 300 000 300 000 300 000

127010 Internkjøp av tjenester 0 277 000 0 0 0

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 75 000 76 500 75 000 75 000 75 000

170000 Refusjon fra staten -300 000 0 -300 000 -300 000 -300 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift -75 000 -76 500 -75 000 -75 000 -75 000

195000 Bruk av bundne driftsfond 0 -583 000 0 0 0

- Netto Østre Agder FOU - helse 0 0 0 0 0
-

1207011  Østre Agder oppvekst

111501 Matvarer til bevertning 10 000 0 10 000 10 000 10 000

115000 Opplæring, kurs 40 000 0 40 000 40 000 40 000

127010 Internkjøp av tjenester 630 000 0 630 000 630 000 630 000

181000 Andre statlige overføringer -500 000 0 -500 000 -500 000 -500 000

185000 Overføring fra kommuner -100 000 0 -100 000 -100 000 -100 000

- Netto Østre Agder oppvekst 80 000 0 80 000 80 000 80 000
-

- Netto 15 312 000 13 945 000 15 200 000 15 200 000 15 200 000



Forslag til Møteplan for 2019

Styret

1.halvår 18.jan 15.feb 22.mar 26.apr Mai 14.jun

Styremøte Gjerstad Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei

Studiebesøk 1.mai-4.mai

Brussel

2.halvår 30.aug 21.sep oktober 01.nov 13.des

Åmli Arendal Froland Gjerstad

Rådmannsutvalg

1.halvår 09.jan 06.feb 13.mar 10.apr Mai 05.jun

Gjerstad Grimstad Arendal Risør Tvedestrand

Studiebesøk 1.mai-4.mai

Brussel

2.halvår 21.aug 11.sep 23.okt November 04.des

Vegårshei Åmli Froand Gjerstad

Rådmannsmøte kl.08.30-13.00

Styremøte kl.09-13

nb rådmannsmøte 13.mars er budsjettforberedende møte hel dag.

rådmannsmøtet 18.april fastsetter rammer for budsjett 2019

Styremøte 1.nov blir konstituerende møte for nytt styre

Studie besøk med anslått avreisetidspunkt 1.mai kl.18.15 fra Kjevik. Retur 4.mai til Kjevik kl.23



Landsdelssenter  for 
droner 

 

 

 

Sørnorsk senter for bruk av 
droner i næringsliv og offentlig 
sektor 
Utkast 5.september 2018 
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Innledning 

Utredningen bygger på den nasjonale dronestrategien som regjeringen la fram 3.april 2018. 

Der legger regjeringen vekt på arbeidet for:  

- å få på plass regelverk som på best mulig måte ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av 
droner. 

- å styrke sikkerhetsarbeid knyttet til dronevirksomheten, deriblant kontroll og tilsyn med 
droneoperatører. 

- å gjøre informasjon om regelverk lettere tilgjengelig for droneoperatører. 
- å fremme offentlig sektors bruk av droner og samarbeid med dronebransjen. 
- Å legge til rette for forskning, teknologiutvikling og kompetanseheving knyttet til droner og 

droneteknologi. 

Sørnorsk dronesenter Gullknapp ønsker å utvikle et miljø for kompetanseheving innenfor bruk og sikkerhet 
lokalisert til et kompetansemiljø innenfor luftfart, herunder pilotopplæring som utvikles ved flyplassen. I et 
luftfartsmiljø ved en flyplass med fullt utbygde tårnfunksjoner og begrenset ruteflyving så vil opplæring og 
utvikling av rutiner for sikker bruk av droner ha gode arbeidsvilkår. 

I tillegg til utvikling av kompetanse for bruk i offentlig sektor så vil senteret fokusere på bruk av droner i 
privat sektor. Initiativtakerne legger til grunn at bruk av droner skal gi store effektiviseringsgevinster 
innenfor drift av el- og telenett. Beredskap og sikkerhetsarbeid både i offentlig og privatregi vil oppnå store 
gevinster ved bruk av droneteknologi. Mange av forsvarets oppgaver vil kunne løses billigere og enklere ved 
bruk av teknologi i denne sektoren. 

Bak etableringen står private og offentlige interesser som ønsker å påta seg en ledende rolle i utvikling av 
sektoren i landsdels- og nasjonal sammenheng. 

Målsetting 

Målsettingen for Sørnorsk dronesenter Gullknapp vil være 

- Bidra til profesjonaliseringen av bruk av droner. 
- Bidra til utvikling av en sikkerhetskultur ved bruk av droner på linje med sivil luftfart, herunder spre 

kunnskap knyttet til lover og regler for bruk. 
- Stimulere til markedsdrevet og samfunnstjenlig bruk av droneteknologi innenfor nye områder i 

privat- og offentlig sektor. 
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Målgruppe 

Regjeringen har definert fire hovedkategorier/interessenter i dronestrategien  

- aktører som utfører flygning med droner (operatører),  
- aktører innen produksjon og utvikling av dronesystemer,  
- aktører som nyttiggjør seg data fra droneoperasjoner,  
- samt myndighetsaktører på kontroll- og tilsynssiden.  

Sørnorsk dronesenter vil ha som målgruppe en og tre blant aktørene, samtidig som et landsdelssenter for 
droner vil være en viktig dialogpartner i arbeidet på kontroll- og tilsynssiden som nasjonale myndigheter 
skal ivareta. Senteret vil kunne fylle behov for opplæring innenfor alle tre grupper R01, R02 og R03 som er 
definert i regjeringens strategidokument. Denne inndelingen omfatter bruk av alt fra små enkle droner til 
store og avanserte enheter. 

 

Initiativtaker 

Bak initiativet til Sørnorsk dronesenter står Gullknapp flyplass as. I dette selskapet er Arendal fossekompani 
as hovedaksjonær. Med i selskapet er også Froland kommune og Arendal kommune. 

 

Lokalisering 

Senteret ønskes lokalisert til Gullknapp flyplass i Froland og Arendal kommuner. Dette er en privat og 
offentlig eid flyplass beliggende primært i Froland men og tett inntil kommunegrensen til Arendal. 
Flyplassen er bygget ut med en rullebane på 1199 meter, med teknisk og operativ godkjenning som stor 
flyplass fra mars 2018. (størrelse på trafic information zone TIZ) - mangler 

I et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Froland kommune og Arendals 
Fossekompani as er det kommet på plass finansiering for ny fylkesvei til Gullknapp flyplass. 

Virksomheten vil samlokaliseres med flygeropplæring. Ved flyplassen er det arealer som kan nyttes som 
testsenter for bruk og utvikling av droner. 

I etableringsfasen for Sørnorsk dronesenter Gullknapp er det aktuelt med et samarbeid med Eureka 
kompetanse i Arendal som har lokaler i sentrum av Arendal som vil kunne nyttes i forbindelse med den 
teoretiske del av opplæringen. Over tid vil det være ønskelig med egne undervisningslokaler i tilknytning til 
Gullknapp flyplass til dette. Ved droneflyplassen i Nederland er det en hall som benyttes til grunntrening av 
dronepiloten. Det er areal ved flyplassen som gir plass til en slik hall hvis utviklingen ved dronesenteret gir 
grunnlag for dette.  

Samarbeidspartnere 

Intensjonen bak etableringen er å utvikle tett samarbeid med teknologimiljøet ved Universitetet i Agder. 
Dette gir forutsetninger for å kunne tilby studier som gir formalkompetanse innenfor feltet hvis framtidens 
behov gjør dette ønskelig. I samarbeidet med universitetet ligger det et potensial for å ta i bruk droner ved 
annen teknologi utvikling. 

Det er ønskelig å involvere store regionale aktører som Agder energi ved utvikling av skreddersydde 
opplæringstilbud som skal dekke behov innen sektoren. Utvikling av metodikk for søk med droner i dårlig 
vær og mørke vil være aktuelle samarbeidsfelt med operatørene i el-nettet.  

Entreprenørbransjen - mangler 

Skogbruk - mangler 

Offentlige beredskapsvirksomheter som Østre Agder brannvesen tar i bruk droneteknologi for å styrke 
beredskap og til informasjonsinnhenting ved branner og da særlig branner i skog og i områder med 
vanskelig terreng. Samarbeid med denne type offentlige virksomheter vil gi senteret verdifulle erfaringer 
ved praktisk bruk av droner under tidspress og ved ugunstige forhold. DSB er en naturlig samarbeidspartner 
for dronesenteret i arbeidet for å bidra til sikker bruk av droner under krevende forhold. Det er et faktum at 
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når mange lokale brannvesenskaffer anskaffer droner for datainnhenting i brannslukningsopperasjoner. 
Bruk av disse dronene må i tilfeller der brannhelekopter settes inn koordineres slik at sikkerheten for disse 
til enhver tid blir ivaretatt. Kollisjon mellom drone og brannhelekopter kan få fatale følger. Profesjonelt 
samspill mellom lokale droneførere fra brannvesenet og nasjonal brannhelekoptertjeneste er derfor 
nødvendig.  Dette må trenes. 

Forsvaret må forventes å ha egne strategier i forhold til bruk av droner. Samtidig vil senteret kunne bistå 
forsvaret i opplæringssammenheng hvis dette er ønskelig. 

 

Kompetanse 

Mangler 

 

 

 

Internasjonale erfaringer 

Initiativtakerne har hentet inspirasjon til satsningen fra besøk ved Groningen Drone-Airport i mars 2018. 
Erfaringene derfra tilsier at det vil bli sterkt økt behov for formalkompetanse på feltet. Ønsket er at man 
med base på Sørlandet skal kunne dekke Sør-Norges kompetansebehov på feltet. 

 

Regional politisk støtte til satsningen 

Initiativtakerne trenger støtte fra landsdelens politiske ledelse for å kunne få nasjonal aksept på at et 
kompetansemiljø innenfor dette felt legges til Sørlandet. Et framtidsrettet luftfartssenter ved Gullknapp vil 
komplementere landsdelens luftfartsmiljø.  

Bruk og utvikling av digital teknologi er et hovedsatsingsfelt for UiA. Overføringseffekter derfra til et 
landsdelssenter for bruk og utvikling av droner vil kunne være til gjensidig inspirasjon. 

Satsningen representerer et strategisk initiativ for Sørlandet med sikte på å bygge et framtidsrettet 
kompetansemiljø innenfor luftfart og teknologi. Satsningen må funderes i Regionplan Agder 2030 for å sikre 
felles landsdelsinnsats overfor nasjonale myndigheter.  

Lokale og regionale myndigheter må i utviklingsfasen bidra med midler til å videreutvikle prosjektet med 
sikte på å oppnå nasjonalt gehør for satsingen. 
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SØKNAD OM MIDLER TIL DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING – DEKOM 

– FOR 2018 FRA ØSTRE AGDER  

 

Behandlet i Østre Agder skoleforum 28.8.2018.  
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BAKGRUNN FOR DESENTRALSERT KOMPETANSEUTVIKLING - DEKOM 

Skolen utdanner i dag elever til en fremtid vi ikke kjenner – til jobber som ennå ikke fins. Dette er 

ikke nytt, men det kan synes som om tempo i utviklingen har økt. Vi snakker om ulike samfunn – 

kunnskapssamfunn, informasjonssamfunn, læringssamfunn. Uansett – utfordringen ligger i hvordan 

skolen kan ruste barn og unge best mulig til å få et meningsfullt og godt liv i framtidas samfunn – 

både som enkeltindivid, for samfunns- og arbeidslivet. 

Bakgrunnen for endringene som nå kommer i forhold til kvalitets- og kompetanseutvikling, finner vi i 

Stortingsmelding 21 «Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen». Vurderingene departementet gjør i 

St.m. 21 er følgende: 

 Når tiltak planlegges og settes i gang på nasjonalt nivå, blir ikke tiltakene godt nok tilpasset 

lokale behov. Det skapes ikke tilstrekkelig forankring. 

 Det tas ikke nok hensyn til at implementering er krevende og tar tid. 

 Informasjon om tiltak må gjennom mange ledd før den når dem som skal gjennomføre 

tiltakene.  

Kompetanseutvikling er et av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte opp under arbeidet med 

kvalitetsutvikling i skolen. Det er også et viktig virkemiddel for at lærerprofesjonen skal kunne utøve 

profesjonelt skjønn og utvikle profesjonen videre. 

Nasjonale kompetansesatsinger gir ikke rom nok for lokal tilpasning og kommuner og 

fylkeskommuner har ulik kapasitet og kompetanse til å drive kvalitetsutvikling i skolen. For å styrke 

lokalt ansvar og lokalt eierskap til kompetanseutvikling skal 4 prinsipper ligge til grunn for en ny 

modell: 

1. Kommuner og fylkeskommuner har hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skolen. 

2. Kommuner og fylkeskommuner skal ha økt handlingsrom. 

3. Det statlige virkemiddelapparatet skal være differensiert. 

4. Kompetanseutvikling skal være forsknings- og kunnskapsbasert.  

I den nye modellen ligger det 3 ulike ordninger: 
 Desentralisert ordning 
 Oppfølgingsordning 
 Innovasjonsordning 

I denne planen er det den desentraliserte ordningen som omhandles. På sikt vil alle 3 ordninger antas 
inngå i kompetanseutviklingsplanen.  
 

MÅL FOR DET LOKALE KOMPETANSEUTVIKLINGSARBEIDET I ØSTRE AGDER 

Søknaden fra Østre Agder omfatter en koordinert satsing i åtte kommuner med vekt på det statlige 

sektormålet «Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø». Tittel på søknaden: 

«Styrket læringsmiljø gjennom implementering av ny overordnet del av læreplanverket». 

Mål: 
 Ledere med god kunnskap om, innsikt i og forståelse for innholdet i overordnet del 

 Ledere med gode ferdigheter i å lede og drive utviklingsprosesser på egen skole  

 Lærere med god digital undervisningsmetodikk – særlig knyttet til inkluderende 

undervisning, dybdelæring og tverrfaglige temaer 

 Involvere elevene i skoleutviklingsarbeidet gjennom dialog og kartlegging av faglige og 

sosiale behov med sikte på å styrke forutsetningene for god læring og godt læringsmiljø  
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Østre Agder ønsker å sette fokus på fagfornyelsen i oppstarten av arbeid med Stortingsmelding 21 i 

og med tidsmessig sammenfall. Overordnet del, verdier og prinsipper, ble vedtatt 1.9.2017 i Statsråd 

– virkningsdato ikke fastsatt. Ut fra de erfaringer en gjorde ved innføringen av Kunnskapsløftet i 

2006, ønsker Østre Agder å gjøre lederne bedre rustet til å sette i gang med fagfornyelsen på sine 

skoler allerede nå. Ledelse av prosesser rundt innføring av revidert læreplan er avgjørende for 

hvordan den nye læreplanen blir tatt imot, bearbeidet og innarbeidet i skolenes praksis. Østre Agder 

ønsker å trygge lederne både på innholdet og prosesser i det kommende arbeidet for å sikre en 

bedre innføring enn av Kunnskapsløftet i 2006.  

Kapittel 3 i Overordnet del, verdier og prinsipper, underpunkt 3.5 utdyper arbeidet med å utvikle 
praksis:  
Skolen skal være et profesjonsfaglig og verdimessig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte 

reflekterer over, vurderer og videreutvikler sin praksis.  

Lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk dømmekraft i dialog og 

samhandling med kolleger. Utøvelse og utvikling av det profesjonelle skjønnet skjer både individuelt 

og sammen med andre. Faglig dømmekraft forutsetter også jevnlig oppdatering. Lærerprofesjonen 

må derfor vurdere sin pedagogiske praksis for å møte enkeltelever og elevgrupper best mulig.  

God skoleledelse forutsetter faglig legitimitet, og god ledelse prioriterer utvikling av samarbeid og 

relasjoner for å bygge tillit i organisasjonen. Skolens ledelse skal gi retning for og tilrettelegge for 

elevenes og lærernes læring og utvikling. Skoleledelsen skal stake ut kursen for det pedagogiske og 

faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å utvikle et stabilt og positivt miljø der alle har lyst til 

å yte sitt beste.  

God skoleutvikling krever kultur som gir rom for å stille spørsmål og lete etter svar. God skoleutvikling 

skapes av et profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring 

og utvikling.  

I Meld. St.28 legges det vekt på ansvaret som hviler på skoleeier og skoleledelse for å gjennomføre 

gode prosesser for å utvikle skolens praksis. Her er kompetanseutvikling og kapasitetsbygging 

sentrale begrep.  

Nøkkelen til å løfte elevenes kunnskap og læring er å satse på lærernes kompetanse, det profesjonelle 

lagarbeidet på skolene og tydelig skoleledelse og skoleeierskap (Meld. St. 28) 

Arendal: 
Rektorene i Arendal uttrykte i kartleggingsfasen ønske om tettere samarbeid rundt den overordnede 
delen – og å jobbe med dette i nettverk. Derfor inngår Arendal et samarbeid med UiA om overordnet 
del – innhold og prosesser - rundt innføring av revidert læreplan. Her vil rektorer og avdelingsledere 
delta – ledere SFO der det faller naturlig. Imidlertid skal ikke SFO-lederne stå for ledelse av 
utviklingsarbeidet rundt læreplan – derfor vil de ikke delta på alle samlinger.  
 
Gjerstad:  
I Gjerstad skal 3 skoler bli til skole 1.august 2019. I denne forbindelse skal det gjøres en stor jobb med 
å samkjøre 3 skolekulturer til en, og det blir viktig å ta med seg det beste i hver kultur inn i den nye 
skolen. Ledergruppa i Gjerstad ønsker veiledning og kompetansepåfyll fra UiA i dette arbeidet 
gjennom 2018/2019. I dette arbeidet vil overordnet del være en naturlig del.  
 
Grimstad: 
Grimstad startet opp med arbeidet med overordnet del i forbindelse med høringen og med en 

ledersamling i november 2016 ledet av utviklingsveileder i Ungdomstrinn i utvikling. I etterkant har 
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utviklingsveileder fulgt opp enkeltskoler – foreløpig Jappa og Holviga – og fortsetter med dette i 

2018/2019. 

Utviklingsveileder skal også bistå kommuneleddet på de 3 store kommunale satsingene i 

folkehelseprogrammet, utviklingen av undervisningstimen «Livet», arbeid med gode overganger og 

samarbeidet skole-hjem. Overordnet del vil være sentral å trekke inn i disse satsingene.  

Grimstad ungdomsskole ønsker et samarbeid med UiA innen utvikling av digital 

undervisningsmetodikk. De ser dette som en naturlig konsekvens av arbeidet med en mer 

inkluderende skole og bedre tilpasset opplæring.   

Froland:  
Froland deltok i høringen i forbindelse med ny, overordnet del. I april 2018 fulgte de videre opp med 
en ledersamling over 2 dager med temaet overordnet del – ledet av utviklingsveileder. Utover høsten 
2018 skal utviklingsveileder ha innslag på planleggingsdag om overordnet del og støtte og bistå 
lederne i det videre arbeid med overordnet del.   
 
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli 
Disse kommunene er midt inne i satsinger, og ønsker ikke å starte opp med enda en. Dette betyr ikke 
at de ikke driver med kompetanseutvikling og kompetansehevingstiltak. Risør er midt i 
realfagssatsingen, Tvedestrand har veilederkorps inne, Vegårshei har nettopp startet opp samarbeid 
med Statped i samarbeid med Fylkesmannen og Åmli starter våren 2018 opp i den statlige satsingen 
«Inkluderende miljø i barnehage og skole».  
 
Et par refleksjoner: 
Det er mange interessenter i skolen – og mye god vilje. Skolen er under stort press fra mange kanter. 
Spørsmålet er om de mange satsinger og tiltak rundt i kommuner og skoler har effekt på elevenes 
læring og utvikling. Og det er de samme ledere og de samme ansatte som skal gjennomføre alle 
prioriteringene.  
Utfordringene ligger også i å kunne se sammenhenger i det som det jobbes med. Her trenger mange 
skoler støtte og bistand.  
I flere av de store nasjonale satsingene har kommunene selv definert og prioritert hva de trenger. 
DEKOM er derfor ikke en helt ny måte å drive kompetanseutvikling på. Thomas Dahl hevder i en 
kronikk «Mye snakk – men ellers er alt som før?» i Kommunal rapport at hvis vi skal få til 
kompetanseutvikling som kommer elevene til gode, må aktørene som skal utvikle praksis, få være 
med på å finne ut hva man skal jobbe med og hvordan. «Skal man løfte undervisninga, må lærerne 
finne fram til hva man bør endre i undervisninga». Gode prosesser på den enkelte skole er helt 
grunnleggende for å få dette til, og ledelse blir helt avgjørende.  
 

BESKRIVELSE AV ANALYSEARBEID 
 
Skolestrukturen i kommunene i Østre Agder pr 1.8.2018: 

KOMMUNE BARNESKOLER U.SKOLER 1-10-
SKOLER  

PRIVATE 
SKOLER  

SPESIAL- 
TILBUD 

MERKNADER 

Arendal  7 0 8 3 2  
Grimstad 6 3 1 2 1  
Froland  3 1    Går fra 2 til 4 skoler 

1.8.2018 
Åmli 1  1    
Vegårshei   1    
Tvedestrand 4 1   1  
Risør 3 1     
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Gjerstad 2 1    Vil bli en skole i 
1.8.2019 

Til sammen  26 7 11 5 4 Private skoler er pr i 
dag ikke med i ØA 

 

Utviklingsveileder har foretatt en kartlegging av satsinger og prioriteringer i kommuner og skoler i ØA 
– se skjematisk oppsett nedenfor.  I denne kartleggingsrunden fikk alle kommuner, rektorer og 
tillitsvalgte (i de kommuner det møtte tillitsvalgte) informasjon om ordningen og materiale rektorene 
kunne ta med til sine skoler for å orientere personalene.  
 
OVERSIKT OVER KOMMUNALE SATSINGER i SKOLESEKTOREN I ØA 

KOMMUNE UTV.OMRÅDER  KOMMENTARER 
Arendal  Læringsmiljø 

Realfag 
BTI 
Tidlig innsats 

Ønsker lærende nettverk for ledere på 
skolenivå. Forberede innføring av overordnet 
del – «levendegjøre» 3.5. Trenger ikke 
ledelsesfilosofi.  Ønsker veiledning i dette 
arbeidet.  
Ønsker å gå inn i et samarbeid med UiA om 
dette fra høsten 2018.  

Froland Læringsmiljø 
Overordnet del av læreplan 

Er inne i en satsing med Universitetet i 
Stavanger (Atferdssenteret) og Pål Roland. Et 4-
årig opplegg fram til 2021. Ønsker derfor ikke å 
gå inn i et samarbeid med UiA fra høsten 2018.  
Lederseminar om overordnet del 26. og 27.april 
2018 – utviklingsveileder følge opp rektorene til 
høsten.  

Gjerstad Realfag 
Folkehelseprogrammet 
Lesing 
Vurdering 

Skolestrukturendring fra august 2019. Vil gå inn 
i et samarbeid med UiA om skolekulturjobbing 
høsten 2018 «3 blir 1». 

Grimstad Lesing 
Helsefremmende skoler og 
barnehager (2018-2020) 
(folkehelseprogrammet)  
Gode overganger  
Utvikle en undervisningstime 
«Livet»  
Skole-hjem  

Skolene i kommunene jobber med mye ulikt.  
1 skole starter opp med digital 
undervisningsmetodikk i samarbeid med UiA fra 
høsten 2018.  
Kommunen er inne i Folkehelseprogrammet. De 
skal også utvikle undervisningstimen «Livet» 
med fokus på psykisk helse. Videre har de 
satsing på skole-hjem.  
 

Risør Realfag 
Fagsamarbeid 
Vurdering 

Skolene/kommunen trenger å lage en tidslinje   
for å avklare når de går inn i et samarbeid med 
UiA om kompetanseutvikling – og med hva. 
Ønsker å se sammenhenger.  

Tvedestrand Vurdering 
Læringsledelse 
Elevmedvirkning 
Lesing 

Har Veilederkorps inne og fått forlenget dette 
2018/2019. Går derfor ikke inn i et samarbeid 
med UiA fra høsten 2018. I rektormøter står 
DEKOM på agendaen i forhold til analyser for 
2019.  

Vegårshei Læringsmiljø Starter våren 2018 opp «Inkluderende 
læringsmiljø» - tilbud fra FM -  samarbeid med 
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RVTS – fram til 2020. Går derfor ikke inn i et 
samarbeid med UiA høsten 2018.  
Rektor ønsker å delta i ledernettverk.  

Åmli Læringsmiljø 
Folkehelseprogrammet 

Er inne i «Inkluderende miljø i bhg og skole» - 
varer fram til 2020. Er også inne i 
Folkehelseprogrammet. 

 

På bakgrunn av sektormålet ØA har valgt for DEKOM, er det grunn til å se litt på tall fra 

elevundersøkelsen rundt læringsmiljø. 2 kommuner har særlig store utfordringer, og er da også i 

gang med tiltak i forhold til læringsmiljøet. Tabellen nedenfor viser at læringsmiljø er aktuelt videre 

for DEKOM.  

ELEVUNDERSØKELSEN I HOVEDTALL 2017                

  Nasjonalt AA Arendal  Froland Gjerstad Grimstad Risør Tv.strand Vegårshei Åmli 

  
7.t
r 

10.t
r 

7.t
r 

10.t
r 

7.t
r 

10.t
r 

7.t
r 

10.t
r 7.tr 

10.t
r 

7.t
r 

10.t
r 

7.t
r 

10.t
r 

7.t
r 

10.t
r 

7.t
r 

10.t
r 

7.t
r 

10.t
r 

Læringskultur 4,1 3,8 4,1 4 4 3,7 4,1 3,9 4,3 4 4,1 3,7 4 4,1 3,9 4 4,1 3,7 3,9 3,5 

Elevdem. 
/medv. 3,8 3,3 3,8 3 3,8 3,2 3,7 2,8 4,2 3,4 3,7 3,3 4 3,2 3,7 3 3,8 3,2 3,5 2,8 

Fagl. Utfordr. 4,1 4,2 4,1 4 4,1 4,3 4,2 4,4 4 4,3 4 4,2 4 4,3 3,9 4 4,1 4,3 4,3 4,1 

Felles regler 4,3 3,9 4,2 4 4,3 3,9 4,2 3,9 4,6 3,9 4,2 3,7 4 4 3,9 4 4,2 3,8 4 3,7 

Trivsel 4,3 4,1 4,2 4 4,3 4,1 4,4 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 5 4,4 4,2 4 4,2 4,1 4,1 3,9 

Mestring 4,1 3,9 4 4 4 3,9 3,9 3,7 4,1 4,1 4 3,8 4 4,2 4 4 4 3,9 3,7 4,1 

Støtte fra lær. 4,4 4 4,4 4 4,4 3,9 4,3 3,8 4,4 4 4,4 4 5 4,4 4,4 4 4,4 4 4,2 3,7 

Motivasjon 3,9 3,5 3,8 3 3,8 3,5 3,8 3,3 3,9 3,7 3,8 3,4 4 3,6 3,8 3 3,8 3,4 3,6 3,1 

VfL 3,9 3,3 3,9 3 3,9 3,3 4 2,9 4,3 3,3 3,8 3,2 4 3,6 3,6 3 3,9 3,3 3,8 3,2 

Støtte hjemme 4,4 4,1 4,4 4 4,4 4,1 4,4 3,9 4,5 4 4,3 4 5 4,2 4,2 4 4,4 4 4,2 3,9 

                                          
Gult: 0,1 og 0,2 under landsgjennomsnittet  

Rødt: 0,3 eller mer under landsgjennomsnittet  

Grønn: over landsgjennomsnittet  

Når det gjelder nasjonale prøver, grunnskolepoeng og andre kartlegginger, jobber kommuner og 

skoler med analyser. Det er allikevel grunn til for skoleeiere å ha et fokus på dette analysearbeidet 

framover i arbeidet med å utkrystallisere behov for prioritering av områder for etterutdanning.  

ORGANSERING 

Staten kanaliserer midler til den desentraliserte kompetanseutviklingen via fylkesmannen. På 

bakgrunn av planer fra de ulike regionene, fordeles pengene. Den største andelen av pengene går til 

UH-sektoren – i første runde til UiA for Østre Agders del. Tiltak i den desentraliserte 

kompetanseutviklingen må ligge innenfor sektormålene.  
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Regionalt i Agder vil strukturen i den desentraliserte kompetanseutviklingen se slik ut:  

 

En skjematisk oversikt over kommune og skoledeltakelse høst 2018 (UV=utviklingsveileder):  

SAMARBEIDS-
FORUM

FM, 1 repr. fra 
hver region, 

UiA, Utd.forb., 
UV, 

Listerregionen

(Farsund, 
Flekkefjord, 

Hægebostad, 
Kvinesdal, Lyngdal, 

Sirdal)

Knutepunkt 
Sørlandet(

Birkenes, Iveland, 
Lillesand, 

Sogndalen, Søgne, 
Vennesla, 

Kristiansand

Oasen

Setesdalsregionen

(Evje og Hornnes, 
Bygland, )

Lindesnesregionen

(Audnedal, Mandal, 
Lindesnes, 
Marnadal) 

Østre Agder 

(Arendal, Froland, 
Gjerstad, Grimstad, 
Risør, Tvedestrand, 

Vegårshei, Åmli)
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Østre Agder skoleforum er styringsgruppe for regionen og den desentraliserte 

kompetanseutviklingen. Alle kommuner og skoler er i gang med kompetanseutvikling og 

kompetansehevingstiltak, men imidlertid går ikke alle kommuner inn i et samarbeid med UiA fra 

høsten 2018. Hvordan ØA skal organisere arbeidet framover i den desentralisert ordningen, vil måtte 

utformes underveis. En mulig løsning er at det lages fagutvalg med de kommuner som deltar og det 

rapporteres inn til skoleforumet løpende. Utviklingsveileder koordinerer denne gruppa i samarbeid 

med UiA og følger disse kommunene og skolene tett i sitt kompetanseutviklingsarbeid.  

 

ROLLER OG AVKLARINGER  

Styringsgruppe for arbeidet er Østre Agder oppvekstforum:  
Har overordnet beslutningsmyndighet når det gjelder organisering av kompetanseutviklingen. 

 Fremme søknader om midler med forankring i rådmannsutvalget og styret for Østre Agder   
 Vedta felles tiltak for skolebasert kompetanseutvikling  

- Herunder kriterier for tildeling av midler eventuelt gjennom en fordelingsnøkkel 
 Vedta budsjett og bli forelagt regnskap en gang i året 
 Sikre felles informasjon til deltakende kommuner om status i utviklingsarbeidet  
 Samle prosjektansvarlige i deltakende kommuner ved fastsatte milepæler i prosjektperioden 

med sikte på å skape dialog omkring erfaringer og anbefalinger til videre innsats  
 
Fagutvalg: 

 Utarbeide søknad og budsjett   
 Diskutere og komme med forslag til organisering av felles arbeid basert på analyse av 

kommunenes og skolenes behov  

Gjerstad -
lederutvikling ifht 

skolekultur fra UiA og 
UV

Grimstad - 1 skole 
digital 

undervsningsmetodikk 
fra UiA, UV bistå 

kommuneleddet  i 
prosesser ifht  

prioriterte områder   

Arendal - lederutvikling 
overordnet del -

innhold og prosess fra 
UiA og UV

Froland - overordnet 
del - ledergruppe med 

UV - UV bistå rektorene 
på de enkelte skoler 
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 Samhandle med skoleeier og UH-sektoren og andre instanser for utforming av tiltak og felles 
tiltak 

 Utarbeide et system for at alle kommuner får del i felles tiltak etter vedtatt fordelingsnøkkel  
En representant fra Utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen gis tale og forslagsrett i fagutvalget. 
Dette gjelder ikke saker som gjelder søknader om statlige midler. Fagutvalget velger en leder som har 
anledning til å møte i Østre Agder oppvekstforum ved behandling av saker vedrørende 
kompetanseutviklingsarbeidet.  
 
Utviklingsveileder:  

 Møte i ØA skoleforum 
 Sekretær i fagutvalget. 
 Møte sammen med leder ØA i Agder skoleforum 
 Samarbeide med UiA om utforming av kompetanseutviklingstilbud  
 Samarbeide med de andre veilederne i Agder i DEKOM 
 Bistå skoler i planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetansetiltak 
 Gi kompetansepåfyll ifht overordnet del – både ledergrupper og i personaler  
 Veilede ledere og skoler  
 Delta i andre aktuelle samarbeidsfora der UiA/andre UHer deltar – for å kunne se 

sammenhenger 
 
 
Skoleeier: 

 Hver kommune skal minimum organisere en lokal arbeidsgruppe for skolebasert 
kompetanseutvikling. 

 Kommunalsjef/skolesjef/skolefaglig vil være kontaktperson for kommunens arbeid med 
kompetanseutvikling. Større kommuner vil kunne utpeke en kontaktperson i sin stab.  

 Ha oversikt over kommunens samlede kompetansebehov, prioritere og samhandle med ØA. 
 Delta i møter angående desentralisert ordning for kompetanseutvikling. 
 Legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling i egen kommune. 
 Legge til rette for langsiktighet i skolenes utviklingsarbeid med et eller to fokusområder. 
 Sette skoleledelsen i egen kommune i stand til å lede skolebasert kompetanseutvikling.  

 
Skoleledelse: 

 Lede skolens arbeid med skolebasert kompetanseheving. 
 Delta på felles kompetanseheving i skolebasert kompetanseutvikling.  
 Gjennom kartlegging analysere skolens behov sammen med personalet og prioritere hva 

skolen skal ha som utviklingsområde 
 Bidra til den enkelte ansattes kompetanseutvikling mot skolens mål  
 Bidra aktivt i nettverk med andre skoler 
 Forankre skolens utviklingsarbeid i FAU og SU 
 Involvere elevene i utviklingsarbeidet  

 
Lærere: 

 Delta i skolens arbeid med skolebasert kompetanseutvikling 
 Kontinuerlig analysere og følge opp den enkelte elevs utvikling og behov  
 Sikre at elever deltar i egen faglig og sosial utvikling og blir «den beste utgaven av seg selv» 
 Være premissleverandør inn i analyser av skolens behov for utvikling 
 Forplikter seg til å delta i profesjonsfellesskap og lærende nettverk. Herunder dele erfaringer 

og refleksjoner fra egen praksis med kolleger og foredle god praksis. 
 Sikre elevers rett til medvirkning i det skolebaserte kompetanseutviklingsarbeidet.  
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Elever: 

 Være kjent med skolebasert kompetanseutvikling. 
 Delta i utarbeidelse av mål og kriterier. 
 Delta i kartlegging av faglige og sosiale behov med sikte på å styrke forutsetningene for god 

læring og et godt læringsmiljø.  
 Medvirke i planarbeid, gjennomføring og evaluering. Herunder delta under utprøving av ny 

fagmetodikk.  
 
Kriterier for å være klar for deltagelse i DEKOM: 
Ut fra erfaringer med ulike satsinger, ønsker ØA at alle skoler skal være godt rustet og klar for å gå i 
gang med utviklingsarbeidet. For å få et størst mulig utbytte av å gå i gang med et nytt 
innsatsområde, må skoleeier sørge for: 

 At det er ryddet tid for oppfølging og deltakelse i ledernettverk fra skoleeier og 
skoleledergrupper 

 Å følge opp og legge til rette for mellomarbeidet i ledernettverket 
 Å skape entusiasme for arbeidet som igangsettes og forplikte seg til å dele erfaringer med 

andre skoleeiere 
 Å sikre nødvendig prioritet i forhold til andre satsinger og om nødvendig begrense disse.  

Skolelederne må på lik linje med skoleeiere kunne iverksette kompetanseheving før de kan oppnå 
godt utbytte av sin puljedeltakelse. Kravet til skolen er: 

 Skolen har motivasjon for å gå i gang med utviklingsarbeid, og at dette er godt forankret i 
personalet på skolen 

 Skoler har ryddet tid på fellestid til fagdager 
 Skolen har satt av tid og ønsker å delta i nettverk med andre 
 Skolen har lagt til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i eget personale 
 Skolen gjennomfører og følger opp mellomarbeid som blir avtalt 
 Skolen ønsker å se på UiA/UV som partner i utviklingsarbeidet 
 Skolen har avklart, eller er i prosess for å avklare, kompetansebehov og målsettinger for 

arbeidet de skal i gang med  
Avtale om dette inngås mellom Østre Agder ved utviklingsveileder og rektor ved den deltakende 
skole. Dette er en likelydende avtale som skal gjelde for alle skoler som deltar.  
 

FREMDRIFTSPLAN OG PLAN FOR UTRULLING/PULJER 
Ved oppstart av arbeidet i 2018 var det vanskelig å forutse framdrift/utrulling. Det er valgt ganske 
ulike løsninger rundt om i landet for oppfølging av st.m. 21 og kompetanseutvikling. UiA har 
bestemte seg for å bygge på UiUs modell (Ungdomstrinn i utvikling) med puljer, men utover dette 
ønsker ikke UiA pr i dag noe mer konkret. De ønsker å utvikle tilbud i dialog med kommuner og 
skoler. 
Det blir nødvendig å holde seg oppdatert på nasjonale satsinger som kommer, hva Fylkesmannen 
initierer og hva andre UH-aktører enn UiA tilbyr. Noen universitet og høgskoler etablerer pakker og 
moduler samt digitale tilbud som kan være aktuelle for enkeltkommuner og skoler. Intensjonen er 
mer skreddersøm og skolebasert kompetanseutvikling.  
 
Skoler og kommuner må allerede vår/høst 2018 i sin skolebaserte vurdering, tenke DEKOM framover. 
På bakgrunn av analysearbeidet de gjør med nasjonale prøver, eksamensresultater og 
grunnskolepoeng, og med elevundersøkelsen må de se hvilke behovene de har. Ståstedsanalysen kan 
også være aktuell å bruke.   
All framtidig etterutdanning/kompetanseutvikling må ses i lys av fagfornyelsen (ny læreplan).  
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UiA ønsker å bygge opp en modell tilsvarende Ungdomstrinn i utvikling med puljer. Når en ser dette i 
lys av at også videregående skoler og barnehager fra 2019 skal inn i samme ordninger fra 2019, er 
det vanskelig å se hvordan det skal løses kapasitetsmessig i de nærmeste årene.  
Det vil også være viktig å se hva slags veiledning og støtte Utdanningsdirektoratet kommer med i 
2019 i forhold til revisjonen av læreplanen.  
Følgende temaer/områder utpeker seg i samtaler med skoler: 

 Vurdering og VfL 
 Lesing  
 Digitale ferdigheter 
 Elevmedvirkning 
 Temaer innen inkluderende læringsmiljø            
 Psykisk helse (livsmestring?) 
 ……. 

 
I forhold til ny læreplan, forventer Østre Agder at nye behov melde seg: 

 Dybdelæring (nyere forskning om læring, deep learning, …..) 
 Lære å lære (metakognisjon, nyere forskning om hjernen, nyere forskning om læring, 

læringsstrategier, elevens deltakelse i egen læring …) 
 Tverrfaglige tema  
 Læreplanarbeid i fag 
 Verdiarbeid 
 Digitalisering 
 Grunnleggende ferdigheter 
 Profesjonelle læringsfellesskap  

 
 
ØA har ikke klar en modell for videre kompetanseutvikling utover 2018/2019. Gjennom de enkelte 
kommuner og skolers analysearbeid, vil vi utover høsten gjennom samarbeidet kartlegge skolenes 
behov og foreslå måter å imøtekomme disse på gjennom dialog med UiA/andre UH-er. UiAs kapasitet 
og kompetanse vil være avgjørende for hvilken framdrift vi kan oppnå i arbeidet.  ØA har utfordret 
UiA på å utvikle en kombinasjon med UiA ute på skolene/digitale tilbud.  
Læringsmiljø var et innsatsområde flere kommuner og skoler ønsket å sette fokus på, men det ble 
tonet ned etter signaler fra UiA om at de ikke hadde kapasitet på plass for dette høsten 2018. Derfor 
ønsker ØA dette prioritert nå.  
På bakgrunn av hva kommuner og skoler melder av behov, foretar ØA en prioritering og strukturering 
som ender opp i en «bestilling» overfor universitet og høgskoler. Intensjonen er å lage puljer på 
tema, og bidra til tilbud overfor flere skoler samlet dersom de ønsker samme tema. Østre Agder 
ønsker at UiA samarbeider med andre høgskoler og universiteter som nå er i gang med å utvikle 
digitale tilbud, f.eks. HVL.  
UH-sektoren fikk allerede i 2014 50 millioner kroner for å styrke institusjonenes langsiktige og 
strategiske evne til å håndtere regjeringens innsats på etter- og videreutdanning for lærere. Etter at 
UiU er faset ut, vil departementet vurdere ny innramming av disse midlene, slik at de rettes mot å 
styrke UHs kapasitet til å tilby kompetanseutvikling i tråd med skolenes behov. Dermed ligger det 
midler til å videreutvikle tilbud på bakgrunn av hva regionene/kommunene/skolene melder inn.   
 
 
FRAMDRIFTSPLAN DEKOM (pr. 20.8.2018): 

VÅR 2018 TILTAK Ansvarlig  Deltakere  Kostnad  
24.1. Møte ØA – etablert 

kompetansenettverk 
ØA med repr. Fra UiA og 
FM 
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Januar og februar  Møter med alle 
skoleeiere og rektorer i 
ØA for kartlegging og 
informasjonsinnhenting  

Utviklingsveileder  Kommunalsjefer/skolefaglige 
og rektorer, 
utviklingsveileder  

Kjøring  

12.3. 1.møte UiA og 
utviklingsveileder  

Utviklingsveileder og 
UiA  

Janne Korsgård, dekan 
Sunniva Whittaker , 
utviklingsveileder  

Kjøring  

21.3. Møte i ØA 
kompetansenettverk. 
Bestemme hvem som 
skal med fra H2018  

Østre Agder 
skoleforum og den 
enkelte skoleeier 

Østre Agder skoleforum, 
UiA, FM og utviklingsveileder  

Kaffe og kake  

22.3. Utviklingsveileder delta 
på  Nafo-samling AA 

Nafo UV Kjøring 

Jan., febr., mars, nov. Personalmøter skoler i 
Grimstad om 
overordnet del  

UV Lærere og ledere på de ulike 
skoler  

Kjøring 

26. og 27.4.  Ledersamling om 
overordnet del  
Påfølgende veiledning 
vår/høst ledelsen på 
skolene 

Hallgeir og UV Ledergruppa Froland og UV Kjøring og opphold 
Scandic Dyreparken  

April/mai/juni/ Møter Arendal 
kommune om DEKOM 

Bjørg Kommunal arbeidsgruppe 
DEKOM 

 

16.5. Møte ØA skoleforum Ole Jørgen E. Alle kommuner ØA, UV  

31.5. Møte med UV Agder  UV i ØA Ina, Bente, Marianne   Lunsj  

18.6.. Møte UiA UiA v/Janne  Rune Andersen, Jorunn 
Midtsundstad, Janne 
Korsgård, Marianne  

Kjøring  

22.6. Planleggingsdag Hisøy 
skole  

UV Personalet og ledelse Hisøy 
skole  

Kjøring  

28.6. Møte UiA og 
ledergruppe Gjerstad  

Gjerstad UiA, ledergruppe Gjerstad, 
UV 

kjøring 

 
HØST 2018      

14.8. P-dag Tvedestrand og 
Åmli vid.g. om 
overordnet del  

UV Lærere og ledelse   

17.8. P-dag Froland 
overordnet del kap.1  

UV Alle lærerne i Froland   

22.8. Planleggingsmøte UiA- 
arbeidsgruppe Arendal 

Arendal kommune    

23.8. 1.samling ledergruppa 
Gjerstad 

   

26.8. Møte ØA oppvekstforum 
– søknad DEKOM 

Ole Jørgen E. Alle kommunene Østre 
Agder  

 

14.september  1.samling Arendal   bespisning 
19.september 2.samling ledergruppa 

Gjerstad 
   

September  1.samling GUS    

Oktober  Mellomarbeid alle 3     
10.10. 3.samling ledergruppa 

Gjerstad 
   

Oktober/november Mellommøte alle 3 
m/UiA og UV 

   

6.11. Personalsamling Froland 
overordnet del – kap. 2  

UV Alle lærerne Froland  

16.november 2.samling Arendal   Bespisning  

21.november 4.samling Gjerstad    
November  2.samling GUS    

Desember  Mellomarbeid     
Desember Mellommøte med 

evaluering m/UiA og UV   
   

Ledersamling Åmli, 
V.hei, Tv.strand, 
Risør? 

    

     
VÅR 2019     

Januar/februar 3.samling Arendal    
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9.1. 5.samling ledergruppa 
Gjerstad 

   

16.1. Personalsamling Froland 
overordnet del – kap. 3  

UV Alle lærerne Froland   

27.2. 6.samling ledergruppa 
Gjerstad 

   

Januar/februar 3.samling GUS    

Mars/april 4.samling Arendal    
27.3. 7.samling ledergruppa 

Gjerstad 
   

Mars/april  4.samling GUS    

24.4. 8.samling ledergruppa 
Gjerstad 

   

3.6. 9.samling ledergruppa 
Gjerstad  

   

Totalt vil hver gruppe få 12 timer pr semester. I dette timetallet ligger tid til samlinger med alle 
aktuelle deltakere og tid til mellommøter mellom ledelse/arbeidsgruppe, UiA og utviklingsveileder. 
Reise ligger utenom.  
 
 
  

ØKONOMI 
For 2017 fikk ØA kr 1.450.000 til desentralisert kompetanseutvikling. Av dette beløpet ble kr 966.000 
overført UiA, kr 484.000 overført ØA.  
Inne i summen til ØA ligger lønn til utviklingsveileder 40% stilling for 2018.  
I tillegg forutsettes det en kommunal egenandel på 30%. 
 
For 2018 vil egenandelen være:  

 Tid til planlegging av kompetansetiltak på kommune- og skolenivå 
 Samarbeid med UiA om tiltak 
 Deltakelse i tiltak på skoler og i ledergrupper  
 Ledersamlinger  
 Vikarutgifter 
 Reiseutgifter 
 Lokaler og bespisning  

 
Østre Agder ønsker å få økt sin ramme slik at stillingen som utviklingsveileder skal kunne økes fra 
40% til 50% fra 1.8.18. Dette er nødvendig for å imøtekomme kommunenes og skolenes behov for 
tett oppfølging, støtte og veiledning. Utviklingsveileder er bindeledd mellom UiA og 
kommuner/skoler. Utviklingsveileder samarbeider med UiA om utvikling av de aktuelle tilbud og 
deltar på møtene med UiA og på møter UiA har med involverte kommuner og skoler. 
For å få oversikt og sammenheng i etterutdanningstiltakene i ØA, vil det være nødvendig for 
utviklingsveileder å følge skoler og kommuner som har andre tiltak i gang med UiA eller med andre 
aktører enn UiA inne i DEKOM. Eksempel på dette er Vegårshei med UiS. Jevnlig kontakt med den 
enkelte kommune er nødvendig.  
 
Det er aktuelt å utvikle ledernettverk som utviklingsveileder kan koordinere.  
 
 

KOMMUNE SAMLINGER  TIMER FORBEREDELSE/ 
MELLOMARB. 

Kostnad 
KOMMUNENE 
(ØA) 

KJØP UIA 

2018      
Arendal  2 pr semester  

1 gruppe 
4 t X2 4 t  300.000 
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 Gruppekostnad    100.000  
Gjerstad 5 pr semester 

1 gruppe 
2t X5 10 t   300.000 

 Gruppekostnad    100.000  
Grimstad  2 pr semester 

1 gruppe  
2 t X2 10 t  200.000 

 Gruppekostnad    100.000  
  3 t/u a 

450 kr  
Ressurslærer 100.000   

Utviklingsveileder 
40% fram til 
1.8.2018. 
Deretter 50%  

   450.000  

Reise, saml.,kurs 
UV 

   100.000  

Åmli, Vegårshei, 
Tvedestrand, 
Risør 

Ledersamling  2 dg  50.000  

Froland Ledersamling 2 dg Rektorer og 
avdelingsledere 
+ skoleeier 

30.000  

UiA forberede fagfornyelsen samt innhold og metoder i forhold 
til innmeldte behov fra skoler og kommuner  

 ? 

Totalt    1.030.000 800.000 
 

 
 

Søknadssum fra Østre Agder  
Østre Agder (direktekostnader for kommunene) 1.030.000 

 
Egenandel for kommunene: kr 940.000 innsats skoleeier, skoleledere og personale ved skolene. 
 
Avtalte tjenester UiA skoleåret 2018/2019 kr.800.000. 
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FORSVARET 

Heimevernet 

 

  

Jeg viser til brev datert 28. august 2018.  

Først og fremst vil jeg anerkjenne regionrådets medlemmer for deres engasjement for Heimevernet. Et 

bredt engasjement og forsvarsvilje er fundamentet for et effektivt totalforsvar i fred, krise og krig. 

En desentralisert struktur gjør at Heimevernet er til stede over det meste av Norge. Personell med lokal 

tilhørighet, sivil kompetanse og militær trening utgjør et unikt nettverk som er selve kjernen i 

Heimevernet. Den lokalt forankrede områdestrukturen sikrer også at Heimevernet raskt kan yte bistand 

til det sivile samfunn når det kreves. En av mine viktigste prioriteter når Heimevernet skulle reduseres 

fra 45000 til 40000 soldater har derfor vært å opprettholde flest mulig av Heimevernets områder, selv 

om enkelte områder får færre soldater. En slik innretting sikrer fortsatt evne til rask respons. Over alt - 

alltid er Heimevernets motto, også i Agderfylkene. 

Heimevernet skal først og fremst løse sine militære oppgaver. Det er disse oppgavene som danner 

grunnlaget for Heimevernets organisering, utrustning og trening. Heimevernet kan også gis i oppdrag å 

bistå det sivile samfunnet på anmodning. Bistand til det sivile samfunn er imidlertid ikke 

dimensjonerende for Heimevernet. Evnen til effektiv og rask bistand er et resultat av våre militære 

kapasiteter, kapasiteter som først og fremst skal løse oppdrag i det overordnede planverket for forsvaret 

av Norge. 

Heimevernets totale størrelse er et politisk vedtak på bakgrunn av Forsvarssjefens fagmilitære råd. Som 

sjef for Heimevernet er jeg satt til å forvalte våre samlede ressurser på en best mulig måte for hele 

Norge. Det er de militære oppgavene, som springer ut i fra vårt planverk for forsvaret av Norge, som 

danner grunnlaget for fordelingen av Heimevernets soldater, tropper og områder i de ulike delene av 

landet. Min fagmilitære beslutning om organiseringen av Heimevernet baserer først og fremst seg på 

den politisk vedtatte langtidsplanen for Forsvaret og det operative planverket som Forsvarets Operative 

Hovedkvarter har utviklet. Jeg er trygg på at Heimevernets kommende innretning er best mulig tilpasset 

de oppgaver jeg er satt til å løse, innenfor de rammer jeg er gitt. 



2 av 2  

 
 

Heimevernet i Agder og Rogaland (HV-08) vil også i fremtiden være ett av de fire største 

Heimevernsdistriktene. HV-08 er det distriktet som har høyest bemanning i forhold til antall oppgaver i 

planverket. Forankringen i befolkningen er sterk og som regionrådet påpeker, Heimevernet vil være 

Forsvarets representanter i denne delen av landet. Den militære tilstedeværelsen i hele landet er viktig 

for meg. Jeg verdsetter dialogen mellom Heimevernet, de sivile beredskapsinstanser og lokale 

myndigheter i Agder og Rogaland høyt. 

   


