Utkast til mandat for utredning av framtidig organisering av NAV-kontorene innenfor
Østre Agder regionråd eventuelt sett bort fra Grimstad kommune dersom de ønsker å
utrede en løsning sammen med Lillesand kommune og med Birkenes kommune
Innledning
NAV-ledere i Østre Agder sammen med en representant fra NAV-Agder fikk av rådmannsutvalget i
Østre Agder 10.oktober ansvar for ny gjennomgang av utkast til mandat med punkter vurdert lagt
inn:










0-alternativ – det må framlegges en vurdering av konsekvensene av uendret struktur.
Herunder gevinster knyttet til nærhet til innbyggere, men og sårbarhet ved fravær og
vakanser. Eksisterende kontorforhold og eventuelle bindinger i form av leieavtaler
bør belyses. Mandatet bør også gi grunnlag for å drøfte om samarbeidsavtaler om
delfunksjoner kan dekke behovet for felles løsning av oppgaver framfor løsninger
som innebærer sammenslåing til ett eller flere kontorer.
Klargjøre bakgrunnene for ønsker om endringer i organisering fra ledelsen i NAV
Agder. Herunder konkretisering av oppgavene som vurderes flyttet til lokale NAVkontor. Videre gi signaler i forhold til kritisk grense (innbyggertall) for å kunne motta
de oppgaver som desentraliseres.
Skal gi føringer for synliggjøring av gevinstpotensialet knyttet til å endre
organiseringen av NAV for brukere, kommuner og statlige myndigheter. Hvilke
utfordringer skaper de samme endringene?
Bidra til oversikt over mangfoldet av kommunale oppgaver som gjennom dagens
organisering ligger til NAV-kontorene og hvordan disse oppgavene anbefales løst
innenfor rammen av ny organisering.
Gi anbefaling i forhold til hvordan forslag til ny organisering skal ivareta en prosess
for å avgjøre framtidig lokalisering av ledelse.

Rådmannsutvalgets vedtak i møtet 10.oktober innebærer:
I.
Rådmennene og NAV-lederne er enige om at kommunene må ruste seg til å
kunne ta imot ressurser og oppgaver som hittil har ligget til fylkeskontoret i nav.
II.
Utvikling i sysselsetting og næringsliv er svært sentralt for utviklingen i vår
region, og rådmennene i Østre Agder er enige om at skal kommunene lykkes i
arbeidet må hver enkelt arbeide målrettet i egen kommune og samtidig utnytte
mulighetene som ligger i et tett samarbeid i lys av at bo- og arbeidsmarkedet er
felles.
III.
NAV - lederne utvidet med sekretariat i Østre Agder og Martin Benestad
Vestergaard fra NAV Agder skal synliggjøre det konkret potensialet som ligger i et
utvidet samarbeid og peke på alternative måter å organisere seg på for å hente
ut potensialet.
IV.
Grimstad avklarer så raskt som mulig om de vil være del av den felles
utredningen eller om de vil iverksette en utredning i samarbeid med
kommunene Lillesand og Birkenes.

Organisering av utredningsarbeidet
Rådmannsutvalget i Østre Agder og direktør og assisterende direktør for NAV Agder er
styringsgruppe for arbeidet. De ansatte skal være representert i styringsgruppen med en
hovedtillitsvalgt representant fra statlig side og en fra kommunal side.
Styringsgruppen oppnevner en utredningsgruppe til å forestå utredningsarbeidet.
Utredningsgruppen består av:





NAV-ledere i deltakende kommuner
en representant fra NAV Agder
en kommunal representant (med kompetanse på NAV, vedkommende leder arbeidet)
4 tillitsvalgt med grunnlag i hvilke som har størst tilslutning blant arbeidstakerne ved
kontorene. To tillitsvalgte velges blant kommunalt og to blant statlig ansatte.

Utredningsgruppen skal ha en leder. Vedkommende frikjøpes i prosjektperioden.
Parallelt med utredningsarbeidet i den felles arbeidsgruppa skal hvert NAV-kontor ha egne prosesser
der det blir informert om pågående utredningsarbeid, og der det legges til rette for at
medarbeiderne ved den enkelte arbeidsplass skal kunne spille inn forslag til løsning gjennom sin
lokale NAV-leder. Tillitsvalgte som deltar i utredningsgruppen gir tilsvarende informasjon gjennom
sine kanaler. Representanten for NAV-Agder sikrer kontakten med regionalt NAV(Agder).

Beslutningsmyndighet
Beslutningsmyndighet for vedtak om igangsetting og mandat for utredningsarbeidet er
kommunestyrer og bystyrer i deltakende kommuner. Det forutsettes at NAV Agder er enig i mandat
og organisering.
Styringsgruppen legger forslaget til utredningen om framtidig organisering av NAV for kommunene i
Østre Agder, fram for styret i Østre Agder som gir sin anbefaling til kommunestyrer og bystyrer.
Vedtak om eventuelle endringer i organisering og/eller arbeidsoppgaver fattes i
kommunestyrer/bystyrer.

Eierskap til utredningen
Utredningen skal faglig være forankret i et samlet NAV-miljø, inkludert lokalledelse med tillitsvalgte.
Rådmannsutvalget i Østre Agder med direktør NAV Agder er overordnet ansvarlig for å bestille
utredningen.

Utredningen skal omfatte:
1. Bakgrunn for iverksetting av utredningen.
Behovet for å foreta utredningen ligge i de føringer som foreligger i Meld. St. 33 «NAV i en ny tid –
for arbeid og aktivitet».
Arbeidet skal gi en mest mulig konkret oppsummering av de signaler som blir gitt i
stortingsmeldingen for den framtidige organisering av NAV. Dette suppleres av styringssignaler i fra
NAV Agder i form av statlige oppdragsdokument og liknende og styringsdokument utarbeidet av den
regionale ledelsen.

2. Utredning av 0-alternativet
Utredningsgruppen bes om å foreta en vurdering av konsekvensene av å opprettholde strukturen
uendret. Herunder forventede konsekvenser for lokal kapasitet og tilgjengelighet. Videre sårbarhet
overfor vakanser og sykdom. Forutsetninger for nødvendig lokal kompetansebygging i virksomheten.
3. Oppgavepotensial ved nyorganisering
Utredningen skal konkretisere hvilke funksjoner og oppgaver ny organisering vil kunne gi. Herunder
terskelnivå knyttet til innbyggertall og brukernærhet for å kunne ivareta nye oppgaver – tilført fra
NAV Agder.
4. Alternativ vedrørende geografiske avgrensninger
Utredningen skal iverksette delutredninger der en vurdere ulike geografiske avgrensninger for
framtidig organisering av NAV. Et alternativ skal omfatte sammenslåing av alle NAV-kontor som
omfattes av utredningen.
Utredningsgruppen skal klarlegge hvilke bindinger som husleieavtaler som foreligger ved dagens
virksomheter. Videre avklare om det foreligger muligheter for å utvide virksomheten ved noen av
dagens lokaler.
Utredningen skal ha som premiss at NAV med ny organisasjonsmodell fysisk skal være tilstede i alle
kommuner i regionen.
5. Alternative forslag til organisering og styring

Utredningen skal presentere alternative modeller for felles ledelse og administrasjon.
Modellene som presenteres må gi formelt lovgrunnlag for å utøve ledelse, for å arbeide
på tvers av forvaltningen i kommunene innen den totale oppgaveporteføljen og til å
disponere den totale kompetansen NAV-kontorene disponerer.
6. Gevinst potensial ved endringer veid opp mot ulemper for brukere av tjenestene og
samarbeidspartnere
Gevinstpotensialet ved endret organiseringen av NAV for brukere, kommuner og statlige
myndigheter skal utredes. Samtidig skal utredningsgruppen peke på de utfordringer omorganisering
av virksomhet vil kunne skape.
7. Videreføring av kommunale oppgaver ut over kjerneoppgavene som gjennom lov og
forskrift tilligger NAV.
Utredningen skal gjennom systematisk kartlegging vise hvilke oppgaver ut over kjerneoppgavene
som den enkelte kommune har valgt å legge til NAV. Videre gi en vurdering av om det er
hensiktsmessig å videreføre den aktuelle oppgaven i NAV-regi ved en eventuell ny
organisasjonsmodell for NAV i regionen.
8. Lokalisering av ledelse og funksjoner ved endring av organisasjon
Gi anbefaling overfor beslutningsfattere til hvilke kriterier som anbefales lagt til grunn ved
lokalisering av framtidige virksomheter. (Uenighet om dette bør være med nå).
9. Utredningsgruppens anbefaling
Utredningen skal komme med en begrunnet anbefaling til framtidig organisering av NAV i Østre
Agder(unntatt Grimstad).

Frister
Utredningsgruppen starter sitt arbeid så snart det foreligger forpliktende vedtak fra fire eller flere
kommuner som ønsker å ta del i utredningsarbeidet. Utredningsgruppen kan tidligst starte sitt arbeid
1 måned etter at styret i Østre Agder har gitt sin anbefaling, slik at alle medlemskommuner i Østre
Agder skal få tid til å behandle utredningsforslaget.
Utredningsgruppen skal gi en orientering om status og framdrift i utredningsarbeidet til
styringsgruppen i deres møte 6.februar 2019. Endelig utredning skal forelegges styringsgruppen i
møte 13.mars og styret i Østre Agder regionråd skal gi sin anbefaling overfor kommunestyrer og
bystyrer i møte 22.mars.
Iverksetting av eventuell ny organisasjonsmodell er 1.januar 2020.

Notat

Forslag til mandat for Østre Agder fagutvalg for barnehager
1. Medlemskap
Kommuner som er medlemmer i Østre Agder regionråd kan delta i fagutvalget.
2. Medlemmer i fagutvalget
Medlemmer i fagutvalget forutsettes å ha fagansvar for barnehagene i kommunen. Hver
kommune kan stille med en representant i utvalget.
3. Organisering
Østre Agder fagutvalg for barnehage er organisert som et underutvalg for Østre Agder
oppvekstforum. Rådmannsutvalget er øverste myndighet for fagutvalget.
Østre Agder fagutvalg for barnehager skal ha en valgt leder. Valget er for to år. Leder i
utvalget møter i Østre Agder oppvekstforum.
4. Ansvarsfelt
Østre Agder fagutvalg for barnehager skal
- bidra til at kommunene i fellesskap videreutvikler offentlige og private barnehager med
sikte på et best mulig tilbud til det enkelte barn og deres familier.
- bidra til kompetansedeling mellom kommunene og stå for fellesprosjekt med sikte på
kompetanseheving for medarbeiderne i sektoren. Herunder samarbeide med
universitet, høyskoler og fagskole.
- sikre erfaringsutveksling og deling av metodikk i arbeidet for å ivareta den kommunale
lovpålagte tilsynsplikten.
- utveksle erfaringer med statlige tilsyn i barnehagesektoren og informere de andre
kommunene dersom tilsynet leder til behov for endringer i kommunens
barnehagetilbud.
- tilrettelegge for godt samarbeid mellom barnehagene og andre offentlige tjenester for
barn. Dersom det oppstår behov skal utvalget sikre godt samarbeid mellom kommuner i
tilfeller der det er hensiktsmessig å finne løsninger for enkeltbarn på tvers av
kommunegrenser.
- Sikre god praksis slik at overgang mellom barnehage og skole blir best mulig og at
kunnskap om det enkelte barn bidrar til en god skolestart.
- være rådgiver overfor IKT-Agder ved valg av digitale løsninger for barnehagesektoren.
5. Aktivitet
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Notat

Fagutvalget bestemmer omfanget på møtevirksomheten, men det skal minimum avholdes
fire møter i året. Fagutvalget skal utarbeide en møteplan for påfølgende år før årsskiftet.
Møter skjer på grunnlag av innkalling til utvalgets medlemmer minimum syv dager før
møtet. Sekretariatet i Østre Agder er ansvarlig for føring av et referat fra møter. Disse følger
innkallinger til Østre Agder oppvekstforum til orientering.
6. Etablering/Oppløsing
Rådmannsutvalget fatter vedtak om etablering av fagutvalg for barnehager og tildeler
mandat for arbeidet.
Østre Agder fagutvalg for barnehager kan fremme forslag om at fagutvalget skal opphøre
overfor Østre Agder oppvekstforum og rådmannsutvalget i Østre Agder.
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Notat

Til sak om regional videreutdanning 2019/2020 i Østre Agder oppvekstforum:

Det ble sendt ut invitasjon til 7 ulike utdanningsinstitusjoner i mai 2018 med forespørsel om å gi
videreutdanning til våre lærere i engelsk og i matematikk
Fristen for å svare var 15. september. Det var et Universitet som svarte innen fristen – Universitetet i
Agder.

De leverte et tilbud i matematikk for 1 – 7 trinn og et tilbud i engelsk for 1 – 7 trinns lærere.

Utdanningene de tilbyr bygger på eksisterende videreutdanninger ved universitetet.
I matematikk er det lagt opp til 4 samlinger av to dager, mens det i engelsk er 6 samlinger av to dager.
I matematikk er det i tillegg digital opplæring med nettleksjoner, nettdiskusjoner, videoer og
arbeidsoppgaver.
Her bygger studiet på en matematikk MOOCC som er helt digital.

Tilbudet i engelsk er i stor grad tilsvarende det vi får skoleåret 2018/2019.
UiA ønsker å tilby kurs i York i uke 50, med en kostnad på 2000,- pr student for opphold og undervisning og
en engangssum for Østre Agder på 50 000,I tillegg kommer utgifter til reise og til mat for den enkelte student
Dette ukeskurset vil ikke være obligatorisk for studentene.

Vi har sagt at vi ikke ønsker kurset i York da vi mener det blir for dyrt.
Utdanningsdirektoratet sier på sine nettsider at det ikke er pliktig for kommunen å dekke kostnader til
denne typen studiereiser.
«Studieturer til utlandet er ikke obligatorisk i noen av studietilbudene som er opprettet for Kompetanse for
kvalitet, og skoleeiere er dermed ikke forpliktet til å dekke kostnader til slike turer»
Vi synes det blir vanskelig å takke ja til et kurs, hvor bare deler av studentgruppen drar, da flere antagelig vil
synes det er for stor kostnad.

I engelsk er det angitt at de ikke ønsker en større studentgruppe enn 35 elever.
Dette vurderer vi at er helt greit med tanke på at vi vil prøve å få til både engelsk og matematikk skoleåret
2019/2020.
Det er ikke tatt tilsvarende forbehold i matematikk
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Notat

Prisen for 25 studenter i engelsk er 840 000,Prisen for 30 studenter i engelsk er 910 000,Prisen for 40 studenter i matematikk er 920 000,Prisen for 30 studenter i matematikk er 800 000,-

Vi har stilt et par spørsmål i forhold til studiet i matematikk (mail datert 26. september 2018) og venter på
svar på denne.

I all hovedsak ser tilbudene og faginnholdet tilfredsstillende ut, og Øystein Neegaard og u.t. anbefaler at
det inngås avtaler med Universitetet i Agder, forutsatt imøtekommende svar på mailen som beskrevet
over.

Bjørg Løhaugen
Rådgiver
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Mandat

Vedtak i Rådmannsutvalget i Østre Agder 7.november 2014 etter anbefaling fra Østre Agder tekniskforum
12.oktober 2018.

MANDAT for Østre Agder teknisk forum
Organisering
Østre Agder teknisk forum er underlagt rådmannsutvalget i Østre Agder. Deltakende kommuner
har anledning til utpeke en representant på kommunalsjef eller enhetsledernivå.
Østre Agder teknisk forum velger leder og nestleder blant sine medlemmer med en funksjonstid på
to år.
Sekretariatet i Østre Agder ivaretar sekretariatsfunksjonen for samarbeidet. Dagsorden for møter
settes opp i samråd mellom leder, nestleder og sekretariatsleder.
Mandat
Østre Agder teknisk forum skal iverksette samarbeidstiltak med grunnlag i sektorens behov for
felles utviklingstiltak og driftstiltak med sikte på å styrke teknisk sektor i Østre Agder.
Østre Agder teknisk forum skal være kontaktledd for IKT Agder ved valg av digitale løsninger for
sektoren. Utvalget skal tilstrebe valg av felles digitale verktøy i sektoren, men samtidig legge til
rette for digitalisering gjennom å la medlemskommuner være pilot for utprøving og
implementering av nye digitale løsninger. Utvalget skal være en pådriver for økt bruk av digitale
løsninger i sektoren.
Østre Agder teknisk forum skal ha et ansvar for å vurdere hvordan kommunenes samlede kapasitet
og kompetanse i sektoren kan inngå i et samlet arbeid med sikte på å styrke kommunenes
beredskap ved ulykker, uvær, hendelser eller ved andre beredskapssituasjoner.
Østre Agder teknisk forum har anledning til å arbeide med felles kompetansehevende tiltak for
medarbeiderne i sektoren, herunder legge til rette for felles løsninger for sertifisering av
medarbeidere ved behov. I arbeidet kan det etableres samarbeid med UiA og andre
kompetansemiljø. Det gjelder også ved ønsker/behov for forskning i sektoren.
Østre Agder teknisk forum kan anbefale overfor rådmannsutvalget å etablere særskilte faggrupper
ut fra behov. Fagutvalg for veilys rapporterer til forumet.
Østre Agder teknisk forum rapporterer til rådmannsutvalget i Østre Agder.

Målsetting
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Mandat

Målet for samarbeidet er å bidra til nyskaping og utviklingen innenfor sektoren med sikte på gode
og robuste organisatoriske og tekniske løsninger for kommunene i Østre Agder.
Østre Agder teknisk forum skal bidra til å styrke fagmiljø innenfor sektoren.
Østre Agder teknisk forum skal vurdere om samordnede anskaffelser og felles drifts- og
vedlikeholdsavtaler kan bidra til reduserte driftskostnader i sektoren.

Finansiering
Alle tiltak som Østre Agder teknisk forum ønsker å iverksette og som innebærer bruk av kommunal
arbeidskraft eller som forutsetter kommunale bidrag ut over medlemskontingenten, forutsetter
vedtak i den enkelte deltakende kommune på grunnlag av innstilling fra Styret i Østre Agder.
Aktivitet
Østre Agder teknisk forums aktivitet styres av medlemmene, men minimumsaktivitet er 2 møter i
halvåret.
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Fra møte i Østre Agder næringsforum 31.01.18:
Sak 5: Hvordan jobber vi best med samfunns- og næringsutvikling

Noe å diskutere videre?
MÅL

Vekst i folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder

Mandat for Østre Agders nærings- og samfunnsutviklingsarbeid ligger til grunn
Østre Agder Næringsforum har sammen med rådmannsforum ansvaret for å iverksette tiltak
basert på arbeidsmålene i mandatet
Hvem møtes
Frekvens

Innhold i møtene

•

Næringssjefer og rådmenn, andre fagpersoner ved behov

•
•
•

Møtes tre ganger i halvåret, en halv dag (dvs hver 6/7 uke)
Minst to av disse sammen med rådmannsutvalget (med tema)
Utviklingsleder innkaller og leder prosessen

•

Temamøter, der en har anledning å forberede og dykke ned i en
sak/tema/problemstilling
Erfaringsutveksling, her fristilles rådmennene fra å delta
Evaluering av hvert møte
Samarbeid i Næringsforumet er en plattform for regionale prosjekter
/ prosjektsamarbeid
To eller flere kommuner deltar.
Prosjektene skal svare på hovedutfordringene over

•
•
•

Samarbeidsavtale
Østre Agder brannvesen - ØABV
1. Parter



Samarbeidsavtalen for Østre Agder brannvesen - ØABV gjelder
mellom kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Avtalen erstatter den som ble
inngått i 2008 og bygger på brann og eksplosjonsvernlovens § 9,
4. ledd og kommunelovens § 28 - 1b.

2. Bakgrunn og
rettslig grunnlag



Arendal er vertskommune for ØABV. Vertskommunen har
ansvar for ØABVs økonomiske drift (budsjett, regnskap,
revisjon) og har arbeidsgiveransvar for personell.
ØABV ledes av en brannsjef med delegert myndighet etter
brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.
Deltakende kommuner er ansvarlig for at vannverket er
operativt med hensyn til slokkevann. Vedkommende kommune
sørger for nødvendig merking, ettersyn og vedlikehold av
brannkummer/hydranter, herunder snørydding.




3. Formål

ØABV skal på vegne av de samarbeidende kommuner:
 sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en
effektiv og sikker måte.
 gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at
brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli
stilt overfor.
 evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring
av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.
 Ivareta de oppgaver som tilligger hver enkelt kommune etter
brannvernlovens § 11.
I tillegg til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til tjenester skal ØABV:



kunne stille døgnbemannet redningsdykkertjeneste.
ivareta ansvaret for interkommunalt utvalg mot
akuttforurensning, herunder trening av mannskap og
anskaffelser og oppbevaring av utstyr.



Støtte oppgaver for kommunene ved ekstremvær og ved særlige
hendelser som ras, terror med mer, for å forebygge og begrense
skader på personer og eiendom.

4. Ikrafttredelse



Samarbeidsavtalen erstatter tidligere avtale og erstatter denne
fra det tidspunkt kommunestyret/bystyret har gitt sin tilslutning
til avtalen.

Østre Agder interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad,
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, PB 780 Stoa, 4809 Arendal
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5. ØABVs fullmakter
på vegne av de
samarbeidende
kommuner



ØABV kan på vegne av de samarbeidende kommuner inngå
samarbeidsavtaler med andre brannvesen og andre offentlige
myndigheter innenfor de områder som omfattes av punkt 3
Formål.

6. Vertskommunenes
ansvar



ØABVs organisasjon, bemanning, beredskap og utrustning,
følger av gjeldende brannvernlovgivning og av felles
brannordning basert på siste oppdaterte ROS analyse for hver
enkelt kommune/brannsamarbeidet.
ØABV skal sikre at brannbefal og øvrig personell har de
kvalifikasjoner og trening som er nødvendige for å kunne
ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte.
Vertskommunene innkaller rådmennene i deltakerkommunene
til et statusmøte om ØABV. På møtet skal vertskommunen
redegjøre for status for HMS-arbeidet i virksomheten.
ØABV skal etablere og vedlikeholde et system for HMS innenfor
de rammer lovverket setter.




7. Oppsigelse







8. Økonomi






Avtalen kan sies opp av en partene, med 12 måneders varsel
regnet fra 1/1 påfølgende år.
Ved uttreden plikter kommunen å overta ansvar for
innsatspersonell og feiere basert på kommunens størrelse.
Ved eventuell uttreden skal ØABV føre forhandlinger med
vedkommende kommune for å avklare hvilket materiell som
skal overføres til kommunen. Som hovedregel skal biler og
annet materiell ved brannstasjonen i den aktuelle kommunen
overføres vederlagsfritt, men beredskapsutstyr for hele ØABVsamarbeidet, som er plassert ved brannstasjonen, skal
tilbakeføres vertskommunesamarbeidet. Forhandlingene
avklarer hvilket utstyr dette omfatter.
Brannstasjonene og depotene eies av vedkommende kommune
og stilles vederlagsfritt til disposisjon for ØABV, som er ansvarlig
for renhold. Kommunen er ansvarlig for bygningsmessig
vedlikehold og byggforsikring, og er ansvarlig for nødvendige
bygningsmessige utvidelser eller fornyelser.
Vertskommune skal kunne beregne indirekte kostnader knyttet
til ikke beregnede kostnader som lønnsutbetaling, regnskap,
juridiske- og fellestjenester, HR med mer.
Vertskommunen skal i kostnadene ved den årlige driften kunne
innarbeide framskrevne pensjonsutgifter knyttet til
brannpersonalets særlig aldersgrenser ved pensjon. Denne
innbetalingen forutsettes avsatt til formålet i samråd med
pensjonskassen for medarbeideren det gjelder.
Til grunn for betaling av tjenesten legges hovedmodell for
betaling av interkommunale tjenester, men med en variant der
ROS-analysen/brannordningen/skogbrannfare for den enkelte
kommune vektlegges. Modellen bygger på at en andel fordeles
likt på hver av de 7 deltakende kommuner. En andel fordeles
etter folketall og resten fordeles med grunnlag i ROSanalysen/brannordningen. Andelen som fordeles likt skal fra

Østre Agder interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad,
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, PB 780 Stoa, 4809 Arendal
Side 2

2021 være 15%. Andelen som fordeles etter ROSanalysen/brannordning skal maksimalt være 30%.
Ansvaret for utarbeidelsen av ROS-analysen tilligger Østre
Agder brannvesen, men før den endelig godkjennes skal
kommunestyret/bystyret behandle forslaget og gi en anbefaling
til om den kan godkjennes. Dersom kommunestyret/bystyret
ikke anbefaler godkjenning så skal det være basert på ønsker
om endringer, presiseringer eller tillegg. Vertskommunen
plikter å utrede disse anmodningen før endelig ROS-analyse
godkjennes.



9. Mislighold av
avtalen

Betalingsmodellen gjøres ikke gjeldende for feiing og feiertilsyn.
Der fordeles utgiftene på kommunene iht antall feiepliktige
piper pr år.
Investeringer til kjøretøy og annet brannutstyr fordeles iht i
henhold til kommunens befolkningsandelen, uavhengig av
hvilken brannstasjon utstyret lokaliseres til.
Kapitalutgiftene i forbindelse med Investeringskostnadene
(låneopptak) fordeles samarbeidskommune ved utgangen av
hvert driftsår, med frist 1. februar.



De samarbeidende kommuner betaler sine andeler til
vertskommunen Arendal i 4 like avdrag – hhv 15. februar, 15.
mai, 15. august og 15. november. Merforbruk/underforbruk
avregnes og gjøres opp inneværende driftsår, med frist for
innbetaling 1. februar.



Tvist om forståelse av avtalen avgjøres med bindende virkning
av voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser.

…………………………………… den ………………………. 201x

……………………………………
For Arendal kommune

……………………………………
For Risør kommune

…………………………………..
For Froland kommune

…………………………………..
For Tvedestrand kommune

……………………………………
For Gjerstad kommune

……………………………………
For Vegårshei kommune

…………………………………….
For Åmli kommune
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