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Organisering 
 
Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01/01 til 31/12-2018: 
Leder   Per Kristian Lunden   - ordfører Risør kommune 
Nestleder  Kirsten Helen Myren   - ordfører Vegårshei kommune 
Styremedlem - Robert C. Nordli   - ordfører Arendal kommune 
Styremedlem– Jan Dukene                             - ordfører Tvedestrand kommune                                  
Styremedlem - Inger Løite                              - ordfører Gjerstad kommune                                                      
Styremedlem - Reidar Saga                             - ordfører Åmli kommune                                                 
Styremedlem - Ove Gundersen                       - ordfører Froland kommune                                    
Styremedlem - Kjetil Glimsdal                       - ordfører Grimstad kommune                                     
Styremedlem – Geir Fredrik Sissener  - opposisjonsleder Arendal bystyre                        

Fylkesordfører Gro Bråten møtte med tale og forslagsrett. 

Rådmennene deltar på styremøtene. Styremøtene sirkulerer i de deltakende kommuner. 
 
Sekretariatsleder for Østre Agder regionråd har i 2018 vært Ole Jørgen Etholm. Arendal kommune 
er vertskommune for sekretariatet. 
 

Styreaktivitet 

Det ble avholdt 10 møter i 2018 og det ble behandlet 91 saker, opp fra 73 i 2017. Økningen i 
saksmengde kan relateres til større bredde i arbeidsfelt. Både teknisk sektor (Østre Agder teknisk 
forum) og barnehage (Østre Agder fagutvalg for barnehager) er kommet til. Påvirkningsarbeidet er 
systematisert og er fast tema på alle styremøter. Styret landet en ny betalingsmodell etter 
betydelig uenighet mellom kommunene. 
 
Felles politirådsmøte ble avhold 19.oktober mellom medlemskommunene, lokal politiledelse, 
politimesteren og andre sentrale medarbeidere ved ledelsen i Agder politidistrikt. I møtet ble de 
nye politikontakter i kommunene presentert og deres funksjon og arbeidsoppgaver ble 
gjennomgått av politimesteren. Videre ble dagens utfordringsbilde sett fra politiets side 
gjennomgått. Hovedpunkter var utfordrende byungdom, tilstedeværelse av GHB og voldsbruk 
innad i konkrete kriminelle miljø. 
 

Organisasjon 

Østre Agder regionråd er organisert som en enhet i Arendal kommune, med sekretariatslederen 
som enhetsleder. Virksomheten har dedikert medarbeider knyttet oppfølging av 
Samhandlingsreformen, herunder samarbeidet mellom kommunene og Sørlandet sykehus HF. En 
medarbeider arbeider med innføring av velferdsteknologi i kommunene. Risør kommune er 
vertskommune for denne stillingen. 
 
Ved starten av året var det en prosjektstilling knyttet til regjeringens By- og regionprogram. Det 
ble vedtatt at Østre Agder regionråd skal ha en utviklingsleder med ansvar innenfor nærings- og 
samfunnsutvikling. Stillingen ble ikke besatt i 2018. 
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Kommunene har gjennom Østre Agder samarbeidet om en stilling knyttet til utbygging og drift av 
veilysanlegg.  
 
To deltidsstillinger har vært knyttet til oppvekstsektoren med ansvar for DEKOM (desentralisert 
kompetanseutvikling ved skolene) og for samarbeidet med UiA om videreutdanning av lærere. 
  

Evaluering av Østre Agder interkommunale samarbeid 

Evalueringen av det interkommunale samarbeidet ble avsluttet til sommeren. Forslaget til nye 
vedtekter ble sendt på høring og godkjent av bystyrer/kommunestyrer og stadfestet i styresak 
36/18. Av sentrale endringer er navneendring til Østre Agder regionråd og formalisering av et 
rådmannsutvalg med oppgaver relatert til felles interkommunale driftsoppgaver og 
økonomioppfølging. 
 
Som et ledd i evalueringsprosessen ble det i januar iverksatt en samling av formannskaps-
medlemmene. Intensjonen er at dette blir et årlig arrangement. Tilbakemeldingen var at de ønsket 
informasjon, men også at mer tid må avsettes til dialog i grupper og i plenum.   
 
 I evalueringsprosessen inngikk utredning av ny betalingsmodell for interkommunale tjenester. Ny 
hovedmodell bygger på en deling mellom en andel (15%) som deles likt mellom deltakende 
kommuner når den er trappet opp til fullt nivå fra 2021. 85% fordeles etter innbyggertall. Noen 
tjenester får i tillegg en faktor for kommunenes innbyggeres bruk av tjenesten. Dette gjelder blant 
annet KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp) og ATV (Alternativ til vold). Betalingsmodell for ØABV 
gjenstår å avklare. 
 

Informasjonsarbeid  
I 2018 fikk Østre Agder ny grafisk profil som er innført på nettsider og brukes på innkallinger og 
utredninger. 

Østre Agders nettsider holdes løpende oppdatert med nyhetsmeldinger og ved at innkallinger og sakspapir 
legges ut for styret, rådmannsgruppen og andre samarbeidsfora. Som hovedregel oversendes nå 
innkallinger og sakspapir som linker til nettsidene til styrets medlemmer og andre som deltar under møter i 
Østre Agder. 

Som et ledd i oppfølgingen av evalueringsprosessen arbeides det for å styrke informasjonen til de 
folkevalgte i kommunene gjennom ordfører. Sekretariatet sender ut et månedlig notat til ordfører som 
oppsummerer de viktigste sakene ulike organ i Østre Agder har arbeidet med. Tilbakemeldingen på denne 
ordningen er positiv. Det ble gjort et forsøk med å sende informasjon direkte til de folkevalgte, men 
erfaringen var at mange ikke åpnet mailene. Denne ordningen var det ikke kapasitet til å videreføre når 
prosjektleden for By- og regionprogrammet sluttet til sommeren. 

Nasjonalt og regionalt påvirkningsarbeid 

Styret ga rådmannsutvalget ansvar for å utrede påvirkningsarbeidet under henvisning til følgende punkter 
i vedtektene: 

 samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på 
region-, fylkes- og/eller riksplan.  

 arbeide for å styrke regionens infrastruktur  
 arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.  



 
 
 

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

Rådmannsutvalget leverte et utkast til en strategi for hvordan regionrådet skal legges opp sitt 
påvirkningsarbeid overfor nasjonale myndigheter og overfor den nye regionen Agder. 
 
24.august ble det i forbindelse med styremøtet på Nes Verk avholdt et konsultasjonsmøte med 
stortingsrepresentantene Svein Harberg, Tellef Inge Mørland og Åshild Bruun-Gundersen. Utkast 
til påvirkningsstrategi forelå til møtet og stortingsrepresentantene ga nyttige innspill til det  
endelige forslaget. Påvirkningsstrategien ble sendt til behandling og godkjenning i kommunene. 
 
Påvirkningsarbeidet er fulgt opp gjennom: 

 Uttale til Jernbanedirektoratets handlingsplan vedrørende Grenlandsbanen 
 Protest mot reduksjon i HVs mannskapsstyrker i regionen 

 Støtte til etablering av regionalt/landsdelssenter for droner ved Gullknapp flyplass 
 Uttalelse til Regional utviklingsplan Helse sør-øst 
 Protest mot manglende ressurser i statsbudsjettet til iverksetting av løsningen En 

innbygger en journal 
 Innspill til lokalisering av sekretariatsfunksjonen til rådet for aldersvennlig samfunn til 

Risør. 
 Det er gitt et felles innspill til Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus HF. 

Ny organisering av det interkommunale samarbeidet 
I året er samarbeidet formalisert på to nye felt. Det har kommet på plass et felles forum for teknisk sektor. 
Videre har rådmannsutvalget gitt det tidligere Østre Agder skoleforum et utvidet ansvarsfelt og samtidig ble 
navnet endret til Østre Agder oppvekstforum. Under oppvekstforum er det etablert et fagutvalg for 
barnehager.  

I året ble det fattet formelt vedtak om at kommunene ønsker å samarbeide om nærings- og 
samfunnsutvikling. Det ble samtidig avsatt midler til en stilling for å ivareta oppgaven. 

Økonomi 
Regnskapet er godkjent i styresak 10/19 Regnskap 2018 for Østre Agder regionråd og sak 11/19 Avsetning 
til bundet fond med grunnlag i regnskap for 2018. Rådmannsutvalget har besluttet at nesten 3 mill. kr. Som 
var innbetalt for KØH-tilbudet, men ikke benyttet betales tilbake til de ni kommunene som deltar med 
bakgrunn i deres andel av det innbetalt beløpet. 

Regnskapet for 2018 viser at Østre Agder viser samlede utgifter på 32,6 mill.kr. opp fra 31,5 mill.kr., men 
om lag kr.3 mill.kr. er knyttet til avsetning av midler for KØH som refunderes kommunene i begynnelsen av 
2019. På bakgrunn av reduksjonen i kostnader knyttet til KØH så er så er utgiftene til interkommunale 
virksomheter som utgiftsføres på enhet 1207 Østre Agder redusert. 

Innenfor de fleste felt er det godt samsvar mellom inntekter og utgifter, men i samarbeidet om 
Samhandlingsreformen så har det vært ekstraordinære inntekter knyttet til at de andre regionrådene på 
Agder har påtatt seg et delansvar for finansiering av sekretariatsfunksjonen Østre Agder har hatt for KOSS. 
Dette er kommunens overordnede strategiske samarbeidsorgan overfor Sørlandet sykehus HF, regionale 
råd og utvalg og nasjonale myndigheter. Innsparte midler benyttes til å redusere bidraget kommunene skal 
betale inn til Samhandlingsreformen i 2019.  

Sluttoppgjøret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for BYR-byregionprogrammet innebærer 
tilbakeføring av betydelige midler som tidligere år er benyttet fra Østre Agders sekretariatsfond. Disse 
midlene kr.492.477 er avsatt i fond som skal brukes til tiltak innenfor nærings- og samfunnsutvikling. 
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Andre saker i 2018  

Regionplan Agder 2020 - oppfølging 

Østre Agder har vært representert i Sørlandsrådet ved ordfører Per Kristian Lunden og i den 
administrative styringsgruppen (rådmannsutvalget) for Regionplan Agder 2020 med rådmann 
Trond Aslaksen. Lederne i de fem regionrådene i Agder er gitt møterett i rådmannsutvalget i 
regionplan Agder.  
 

Planprosess for Regionplan Agder 2030  

Styret uttalte seg til utkastet til planprogram for Regionplan Agder 2030. I uttalelsen la en vekt på at 
næringsliv og verdiskaping burde få en mer sentral plass i planprosessen. I høringsuttalelsen la en også vekt 
på regionens levekårsutfordringer. I det endelige planprogrammet fikk begge disse satsingsfeltene en 
sentral plass. 

Østre Agder regionråd oppnevnte medlemmer til arbeidsgruppene som utarbeidet tekstgrunnlaget for den 
nye regionplanen. 

Ny organisering av NAV lokalt og regionalt 

Ledelsen av det nye NAV Agder deltok i styremøtet i august. Der spilte de inn et ønske om å utrede 
framtidig organisering av NAV i kommunene i regionen. Bakgrunnen for deres ønske er at regionalt NAV 
skal flytte ut oppgaver til lokalkontorer og at det forutsetter større lokale enheter.  

Ved oppstart av utredningsarbeidet var det avklart at Grimstad kommune ville foreta en slik utredning 
sammen med Birkenes kommune og Lillesand kommune.  Resten gikk sammen om en felles utredning. 
Styret godkjente et mandat for utredningsarbeidet og kommunene ga politisk eller administrativ 
tilbakemelding om at de ønsket å delta. Rådmannsutvalget, sammen med leder og nestleder i NAV Agder 
og to tillitsvalgte er styringsgruppe for utredningen. Utredningsgruppen består av NAV-lederne, en 
rådmann og to tillitsvalgte. Konklusjoner fra arbeidet leveres våren 2019. 

Samferdsel - Luftfart 

Styret fikk orientering om arbeidet for å etablere et regionalt/landsdelssenter for kompetanse på bruk av 
droner ved Arendal lufthavn Gullknapp. 

Samferdsel - vei 

Styret er holdt løpende orientert om planprosessen for videre utbygging av E18 til firefelt på de strekninger 
som ikke har dette. 

Samferdsel -bredbånd 

Østre Agder har ikke prioritert arbeidet med bredbånd i 2018 på grunn av manglende administrativ 
kapasitet. Dette vil bli prioritert når utviklingslederen er på plass. 
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Veilyssamarbeid i Østre Agder 

Samarbeidsgruppen for veilysdrift i Østre Agder har en representant fra hver kommune. I tillegg har 
gruppen en felles driftsleder til disposisjon. Det er et sterkt fagmiljø på drift og utbygging av veilysanlegg i 
samarbeidet. 

Overtakelse av veilysanlegg fra Agder Energi Nett (AEN) 

Arbeidet med overtakelse av eierskapet til veilysanlegg fra AEN stagnerte i 2015. AEN har tidligere vist liten 
vilje til å fremskaffe nødvendige driftsdata for at kommunene kan overta og ivareta en forsvarlig drift av 
anleggene. Det var ingen fremdrift i saken 2018. 

Veilysnormal 

Veilysnormal ble opprettet i 2014 og oppdateres fortløpende etter behov. Denne holder høy standard og 
endres når dette er ønsket fra anleggseiernes side og i forbindelse med ny teknikk og nye forskrifter. 

Felles drift og vedlikeholdskontrakt 

Samarbeidskommunene har fra og med 01.01.2017 Traftec AS som felles entreprenør for drift og 
vedlikehold av veilys. Ved å ha en og samme entreprenør og standardiserte kontrakter oppnås det 
samordningsfordeler som resulterer i reduserte kostnader. Avtalen lyder på 3 år og 1+1 opsjonsår. 
Vurdering av eventuell benyttelse av opsjon tas våren 2019. 

Utskifting av armaturer 

Arendal kommune har skiftet ut ca 3700 armaturer til LED i perioden januar 2015 – desember 2018. Ca 
2700 av disse var kvikksølvarmaturer. Også i øvrige kommuner har utskifting av kvikksølvarmaturer pågått i 
2017 og 2018. Arendal har hentet ut betydelige kostnads-, miljø- og driftsmessige gevinster av denne 
satsningen. Det forventes tilsvarende gevinster også i øvrige kommuner framover. Utskiftingen til LED 
pågår i alle kommuner. 

Sanering av luftledninger 

I forbindelse med oppgradering av VA-anleggene er det fordelaktig å delta med veilyskabler i felles grøft og 
sanere gamle luftledninger. I 2018 har det pågått sanerings prosjekter blant annet i Arendal. Nye prosjekt 
starter våren 2019. 

Digitalisering av kart- og dokumentasjon 

Samarbeidet ønsker å etablere et felles kart- og dokumentasjonssystem for veilys. Utvikling av et nytt 
system for (Adaptive Veg) pågår i regi av Arendal kommune. Systemet utvikles av Asplan Viak. 

IKT-tjenester 

Den nye virksomheten IKT Agder ble formelt etablert som et §27 samarbeid fra 1.januar 2018. Det er 
enighet om å benytte de faglige fora som er etablert i Østre Agder regionråd innenfor oppvekst, helse og 
omsorg og teknisk som ramme for drøfting av nye IKT-løsninger. Dette er gjort for å begrense antallet 
interkommunale fora der kommunalsjefer og enhetsledere deltar. Foreløpig er det igangsatt et stort IKT-
prosjekt Office 360 skole der Oppvekstforum er tillaget funksjonen som styringsgruppe. 

Når sekretariatet i regionrådet prioriterte etableringen av Østre Agder teknisk forum i 2018 så var 
primærbehovet knyttet IKT-løsninger. Samtidig vil forumet ivareta veilyssamarbeidet og saker relatert til 
ØABV ut over økonomi, og derved avlaste rådmannsforum.  
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Justissektoren 

Etablering av nytt fengsel i Froland 
Utbygging av nytt fengsel foregikk i 2018 i stort tempo i statlig regi med sikte på åpning i 2019. 
 
Næringsutvikling 

Det direkte næringsarbeidet håndteres av næringsmedarbeidere i hver enkelt kommune.  
Gjennom samarbeidet i Østre Agder løftes satsinger og problemstillinger som det er 
hensiktsmessig å forsøke å løse felles. Østre Agder næringsforum er en arena for 
erfaringsutveksling og utvikling av kunnskap, men også en god møteplass hvor eksterne aktører 
har møtt for å orientere og diskutere sine satsninger med alle næringssjefene i Østre Agder.  

Ved avslutningen av prosjektet knyttet til Byregionprogrammet ble det besluttet at samarbeidet 
om næringsutvikling skulle videreføres. Derfor gikk kommunene sammen om en utviklingsleder 
som også skal være stedfortreder for sekretariatsleder. Stillingen ble ikke besatt i året. 
 
Næringsarealbanken for Østre Agder er publisert, men for å få denne til å bli et godt verktøy så må 
det finnes administrative ressurser til oppfølging. 
 
Åmli kommune og Biozin holding as har holdt styret orientert om progresjonen i utbygging av 
anlegget på Jordøya. Kommunene i Østre Agder er direkte engasjert i prosjektet gjennom et 
tomteselskap som står for tilrettelegging av tomt.  Status ved inngangen til 2019 er at Biozin 
Holding AS fortsetter arbeidet med å etablere et fullskala produksjonsanlegg for avansert 
bioråolje, biozin®, i Åmli. Neste fase av prosjektet, pre-engineering er vedtatt i 2018. Pre-
engineeringfasen videreutvikler grunnlaget for den endelige investeringsbeslutningen, samt gir 
grunnlag for byggekontrakten for produksjonsanlegget. Intensjonen er at et fullskala-anlegget skal 
komme i drift i løpet av 2022. 
 
Kystkommunene og Froland deltok i finansieringen og gjennomføringen av sykkelrittet Tour des 
fjords. 
 
Det utvikles et tettere samarbeid mellom kystkommunene om videreutvikling av 
gjestehavntilbudet. På initiativ fra Østre Agder næringsforum stilte styret midler til rådighet for en 
markedsanalyse som var rettet mot brukere av havnefasilitetene sommeren 2018. Responsen var 
god i Risør og Arendal, men oppslutningen var svakere enn ønsket i Tvedestrand og Grimstad. 
Resultatene i de to kommunene som fikk mange svar egner seg som beslutningsgrunnlag for 
videreutvikling av tilbudene. Det framkom et tydelig ønske om å kunne forhåndsbestille plass i 
gjestehavnene. En slik ordning arbeides det for å få på plass. 
 

Samhandling om helse, omsorg og levekår 

Samhandlingsarbeidet innenfor helse, omsorg og levekår har hatt følgende satsingsområder i 
2018: 

 Samhandling med SSHF og Østre Agder  
 Interkommunalt samarbeid med kommunene på Agder forankret gjennom Regionplan Agder 
 Tjenesteinnovasjon innenfor velferdsteknologi, - og e - helse 
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 Felles strategi og satsninger innenfor forskning, utvikling og innovasjon 
 Videreutvikle helhetlige pasientforløp gjennom felles satsing på kompetanse og kvalitet 
 Økt satsing på folkehelse, tidlig innsats og levekår gjennom tverrfaglig og interkommunalt 

samarbeid  
 Samfunnsmedisinsk samarbeid gjennom eget fagutvalg for kommuneoverlegene 

 
Østre Agder har videreført utviklingsarbeidet innenfor e-helse og velferdsteknologi. Prosjektet 
«Innføring velferdsteknologi Agder» er det som har hatt størst fokus blant kommunene. Samtlige 
kommuner har nå digitalisert trygghetsalarmene og benytter seg av responssenteret (enten som 
teknisk løsning eller som bemannet responssenter). Flere av kommunene har også tatt i bruk 
annen type teknologi som ligger i anskaffelsen, blant annet sengesensor, dørsensor, 
sykesignalanlegg, gps med mer.  

Styret stilte til rådighet midler til etableringen av Østre Agder Telemedisinsk sentral ved Myratunet 
i Arendal som en del av prosjektet «Felles telemedisinsk løsning Agder» (TELMA). Dette var viktig 
for at Østre Agder som region skal kunne være med å videreutvikle avstandsoppfølging i Agder i 
tiden fremover. Østre Agder ble også med som en av partene i søknaden til nasjonalt 
velferdsteknologiprogram for avstandsoppfølging.  

Fra 01.01.2019 besluttet staten å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen 
psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Østre Agder har deltatt i dialog 
med sykehuset om hvordan dette skal gjøres. Et hovedfokus i dette arbeidet er å utvikle helhetlige 
trygge og koordinerte pasientforløp for disse pasientgruppene.  

Arbeidet med prosjektet «Sammen om FOU for bedre helse, omsorgs og levekårstjenester i Østre 
Agder» er videre ført. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen med egeninnsats fra  Østre Agder i 
form av arbeidsinnsats. 

Det er arbeidet med revisjon og utvikling av samarbeidsavtalene med Sørlandet sykehus (SSHF). 
Dette forventes ferdig i løpet av 2019.  

Alle kommunene i Østre Agder deltar i den regionale Levekårssatsingen i regi av Regionplan Agder 
og den nasjonale satsingen «Program for folkehelsesamarbeid i kommunen 2017 – 2027. 

Oppvekst 

Østre Agder oppvekstforum har hatt økende møteaktivitet i 2018 knyttet til at flere samarbeidsfelt 
er kommet til.  
 
45 lærere gikk høsten i gang med et felles videreutdanningstilbud. Tilbudet er innrettet mot lærere 
i grunnskolen 1. til 7.trinn i faget engelsk. Utdanningstilbudet er regi av UiA og avsluttes ved 
utgangen av vårsemesteret med eksamen. Universitetet rapporterer om meget godt motiverte og 
kvalifiserte studenter. Studentenes evaluering av tilbudet som har lokaler ved Eureka kompetanse 
i Arendal er at det faglig er meget godt. Størrelsen på gruppen er litt mere enn lokalene egner seg 
for slik at det vil en ta hensyn til i framtiden. 
 
Det er inngått samarbeidsavtale med universitetet med sikte på å videreføre tilbudet i engelsk, og 
i tillegg blir det anledning til å søke om videreutdanning i matematikk. Fram til nå har Arendal 
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kommune påtatt seg det praktiske ansvaret knyttet til opplæringstilbudet. Det ble i 2018 vedtatt å 
ha en felles ressurs i Østre Agder på 20% fra 1/1-2019. 
 
Også i 2018 søkte Østre Agder på vegne av kommunen om tilskudd fra Fylkesmannen i Agder til 

desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen - DEKOM. Målsetting for prosjektet er å 

bidra til at elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. Fellessatsingen skal bygge på 

verdigrunnlaget i ny overordnet del av læreplanverket og skal sikte mot å implementere det 

verdigrunnlag som ligger til grunn for denne. 

Fylkesmannen tildelte søknaden kr.3.100.000 fordelt med kr.1.050.000 til skoleeier (Østre Agder) 

og kr.2.050.000 som ramme for levering av kompetansehevende tiltak ved skolene fra UiA. For å 

lede arbeidet i prosjektet var det engasjert en utviklingsveileder i 50%. I arbeidet har det vært tett 

kontakt med kommunenes skoleledelse og med ledelsen ved en rekke skoler. Det er inngått en 

samarbeidsavtale med UiA som ligger til grunn for bruk av kompetansemidlene. Intensjonen er å 

nå ut med kompetansehevende tilbud fra universitetet til den enkelte skole. 

Samarbeidet på barnehagefeltet er etablert i 2018. Intensjonen er å utarbeide en felles søknad om 

kompetanse-midler – REKOM på linje med ordningen som finnes for skolene. 

Andre saker som er behandlet i styret og rådmannsutvalget i 2018 

 Alle kommuner har anbefalt at Eydehavn havn skal tildeles status som stamnetthavn. 
 Fire kommuner – Arendal, Risør, Froland og Grimstad fattet vedtak om å etablere felles 

juristkompetanse. Ordningen innføres i 2019.  
 Alle kommuner deltar i en felles ordning med personvernombud. Denne funksjonen er 

tilknyttet IKT Agder og kommer som en oppfølging formelle krav i EU-lovgivning på feltet. 
 Styret er holdt orientert om vertskommunens arbeidet med nye lokaler for Arendal 

kommunale legevakt og for felles KØH i tilknytning til Sørlandets sykehus i Arendal. 
 Styret har protestert mot flyttestimuleringsordninger i Kristiansand og andre 

universitetsbyer.  
 Styret har protestert overfor Heimernets ledelse på mannskapsreduksjonene i vårt område 

som medfører at forsvarets tilstedeværelse i vår region og i landsdelen er på et historisk 
lavmål. 

 Styret ble orientert om at vertskommunen Arendal har prioritert arbeidet med å komme i 

gang med utbygging av nytt krematorium etter at eksisterende anlegg måtte lukkes av 

driftstekniske grunner. 
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Interkommunale tjenester  

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)  

KØH er definert som et alternativ til sykehusbehandling, faglig forankret i allmennmedisinske 
behandlingsprinsipper.  Østre Agder hadde i 2018 en sentralisert og desentralisert modell, med 
henholdsvis 8 senger på Myratunet, Arendal, og 2 ved Feviktun, Grimstad. De ulike modellene var i 
2018 under evaluering. I tillegg ba rådmennene for vertskommunene om en utredning for 
fremtidig drift, der utredningen skulle inneholde:  

 Kort beskrivelse av dagens status ved KØH Myratunet og Feviktun. 

 Kartlegging og vurdering av ulike nåværende og fremtidige driftskonsept 

 Nullalternativet (fortsette dagens drift)  

 Nedtrekk av dagens alternativ men en innsparing på 4-6 millioner 

 Full desentralisering 

 Samlokalisering av KØH / legevakt i nytt bygg 

I KØH AO 16.03.18 ble klart at 7 kommuner skulle fortsette samarbeidet om KØH mens Grimstad 
besluttet administrativt å trekke seg ut. 

Den 04.05 hadde KØH AO et arbeidsmøte hvor fremtidig organisering ble gjennomgått.  

Følgende ble besluttet i rådmannsutvalget høsten 2018. 

 8 senger for KØH  

 Mottak av UKP - opptil 2 av sengene benyttes ved ledig kapasitet. (inklusjonskriterier 
innføres)  

 Ambulant KØH/TELMA (telemedisinsk avstandsovervåking)  

 1 KØH seng psykisk helse og rus – post 4 Myratunet  
 

Et sentralisert KØH svarer opp veilederens krav til kompetent og tilgjengelig bemanning med 
sykepleier og lege tilgjengelig på døgnbasis. Utvikling av kompetanse på et visst nivå krever 
aktivitet og miljø av en viss størrelse. 

Sentralisering av tjenestene på nåværende tidspunkt vil også sikre en god overgang mot fremtidig 
lokalisering og felles driftskonsept av KØH og legevakt. 

Styret vedtok å igangsette KØH rus/psykiatri fra 2019 for å ivareta lovkravet knyttet til et slikt 
tilbud. Budsjettarbeidet sikret midler til tilbudet. 

Bemanning ved Myratunet 

• 12,6 årsverk – sykepleiere, fagarbeidere og fagkoordinator  
• 1,0 årsverk avdelingsleder 
• 1,4 årsverk legetjeneste inkludert beredskap  
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Øyeblikkelig hjelp er en vesentlig del av begrepet KØH. Det omfatter krav til både behandling og 
beredskap. Behovet for øyeblikkelig hjelp går i bølger. I perioder med lav aktivitet synker 
kostnadseffektiviteten. Det må sees på som en beredskapskostnad. Gjennomsnittlig aktivitetstall 
har på den måten begrenset relevans for ressursstyring.  

Kvalitet  

Det er få avvik mottatt knyttet til kvalitet. Man ser fremdeles forbedringspotensialet fra 

innleggende instans, særlig legevakten, i forhold til mangelfulle opplysninger ved innleggelse. 

Dette gir merarbeid på legetjenesten. KØH får mange gode tilbakemeldinger fra pasient, 

pårørende og andre samarbeidspartnere. SSHF har uttrykt særlig stor tillit til tilbudet ved 

Myratunet. Det uttrykkes også mer tillit blant fastlegene, noe som gjenspeiler økt bruk av 

tjenesten. Brukerundersøkelsen ved KØH Myratunet viser gode tall på tilfredshet med tjenesten, 

og særlig høy skår får man på informasjon og samhandling.  

Det jobbes kontinuerlig med kvalitet og utvikling. KØH består av et robust fagmiljø der de fleste 
sykepleiere har videreutdanning innen geriatri eller akuttsykepleie. Det holdes fagdager gjennom 
året, i tillegg til internundervisning med egne leger.  

Virksomhetsrapport 2018 

KØH har hatt totalt 495 innleggelser i 2018, hvor 400 pasienter var innlagt på Myratunet og 95 
pasienter på Feviktun. Myratunet hadde 65% belegg med over 2000 liggedøgn.  

Ambulant KØH hadde i 2018 101 ambulante oppdrag fordelt på 75 pasienter. Bruken av dette 
tjenestetilbudet øker.  

Legevakten er fortsatt den mest henvisende instans, men det er en økning av innleggelser fra 
sykehus, såkalt bruk av diagnostisk sløyfe. 

 

Det er fortsatt flest innleggelser kveld, og man ser en økning på antall innleggelser på natt. 

Det er fortsatt muskel/skjelett systemet og luftveier som dominerer innleggelsesårsak, men eldre 
pasienter med definert kontaktårsak viser seg som regel å ha flere aktive medisinske uløste 

Kommunenr.: Kommunenavn: Legevaktslege Fastlege Annen lege i kommunen
Lege i akuttmottak eller 

spesialisthelsetjenesten
Annet

906 Arendal 400 168 128 98 6

904 Grimstad 95 44 36 6 9

Antall innleggelser etter hvem som har henvist pasienten:

Totalt antall innleggelser (både 

somatisk behandling og behandling 

av pasienter med psykisk helse- og 

rusmiddelproblemer)

Vertskommune/ kommune hvor tilbudet er 

lokalisert:
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utfordringer. 

 

Telemedisinsk sentral for avstandsoppfølging (TELMA) ble i 2018 overført fra Risør til KØH 
avdelingen på Myratunet i Arendal. Myratunet har både legedekning og annet 
kompetansepersonell som sikrer bedre oppfølging av de pasientene som deltar i ordningen.  
TELMA hadde oppstart september 2018, og har allerede pasienter aktive i oppfølging av kols, med 
10 pasienter på venteliste.  

399 ambulante tjenester ble registrert i 2018. Det er fortsatt sykepleiefaglig bistand i forbindelse 
med medisinsk teknisk utstyr som brukes mest, i tillegg til blodprøvetaking. Medisinsk behandling i 
hjemmet har stort potensiale, men vi ser en generell økning og dette krever større legeforankring 
og informasjon. I 2019 skal løp 2, der pasienten følges opp av ambulant team etter utskrivelse, 
intensiveres slik at man sikrer gode overganger og gir større kapasitet på sengene.  

Legetjenesten institusjon ble fra september 2018 lagt inn i koordinerende enhet, der 
avdelingsleder på KØH har økonomi og personalansvar for disse. Dette vil gi oss et større grunnlag 
for total oversikt når det gjelder regnskap og budsjett på KØH samlet sett. Den administrative 
legen på KØH har det medisinskfaglige ansvaret. 

Finansiering  

Kommune total 
Tilbakebetalt 2018 

Froland 1344000 
178950 

Gjerstad 592000 
78823 

Grimstad 5395000 
718331 

Nissedal 380000 
50596 

Risør 1656000 
220492 

Hovedkapitler i ICPC-2 Antall innleggelser Grimstad Antall innleggelser Arendal

A Allmenn og uspesifisert 24 62

B Blod, bloddannende organer og immunsystem 0 2

D Fordøyelsessystemet 4 40

F Øye 0 0

H Øre 0 2

K Hjerte-karsystemet 5 5

N Nervesystemet 0 20

P Psykisk (inklusive rus) 5 14

R Luftveier 11 74

S Hud 1 3

T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold 6 7

U Urinveier 2 23

W Svangerskap, fødsel, familieplanlegging 0 0

X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl bryst) 0 1

Y Mannlige kjønnsorganer 1 1

Z Psykososiale og sosiale problemer 10 0

L Muskel-skjelett-systemet 26 146

Totalt 95 400



 
 
 

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

Tvedestrand 1439000 
191599 

Vegårshei 487000 
64843 

Åmli 442000 
58851 

Arendal 10554000 
1405238 

  
 

Sum 22289000 
2967724 

Etter avtale i rådmannsmøtet sak 13/19 er tilbakebetales ubenyttet 
beløp i starten av 2019. 

 

Legevakten i Arendal  
 

Legevakten i Arendal er et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom 
10 kommuner; Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Tvedestrand, Vegårshei, 
Risør og Åmli. 
Legevakten har i tillegg telefonformidling for Valle og Bykle, og Evje/Hornnes og Bygland 
kommune. Juni 2018 overtok vi også legevaktsfunksjonen for Evje/Hornnes og Bygland på natt. 

Legevakten er en egen enhet i Arendal kommune. Arendal kommune er ansvarlig for organisering 
og drift av legevakten. I dette ligger budsjett- og arbeidsgiveransvar, samt ansvar for daglig 
ledelse.  
Legevaktens mål er å ivareta pasientene på en forsvarlig måte ved akutt sykdom, skade og 
forverring av sykdom, som ut fra en faglig vurdering ikke kan vente til neste ordinære 
arbeidsdag.  Vi tilstreber å møte pasientene med høflighet, respekt og forståelse. Vår visjon er 
”Tilstede med trygghet og kompetanse”.    

Innbyggertall for 2018 (tall fra SSB) er 95 628 i ordinær legevakt, og 7 015 på telefonformidling, 
totalt 102 643 innbyggere. 

Totalt antall henvendelser i 2018 var 48 524 hvorav 24 362 endte som konsultasjon med lege. 
Antall sykebesøk var 2 171. Tilsvarende tall for 2017 var 48 454, 24 549 og 2 341. 

Antall klager mottatt i 2018 var 16, ingen via Fylkeslegen. Tilsvarende tall for 2017 var 11 og 2. 

Økt antall innbyggere, økt antall henvendelser og mer utfordrende sykdomstilstander og 
pasientgrupper har ført til at presset på legevaktens ansatte stadig øker. Legevakten fikk en 
styrking i 2016 etter mange års rapportering om for lav bemanning, men fortsatt ligger Legevakten 
i Arendal lavest i bemanning av sammenlignbare legevakter. Det er vedtatt ytterligere styrkning på 
sykepleiersiden i 2019, uten at dette dekker behovet i forhold til arbeidspress. 

Legevakten har størst aktivitet og derfor høyest bemanning på helg og høytid, noe som fører til 
mange små helgestillinger. Heltidsprosjektet har medført at stillinger under 50 % ikke kan lyses ut, 
samtidig som legevakta ikke har lønnsmidler til å øke småstillingene. Noen av løsningene som 
ligger i heltidsprosjektet, er ikke gjennomførbare på en høyaktivitetsavdeling som en legevakt er. I 
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desember gikk legevakta over til ikke-rullerende plan, og det jobbes videre med å finne løsninger 
på helgeutfordringene. 
Det oppleves stadig oftere at lav legebemanning fører til lang ventetid, som kan gå ut over 
pasientsikkerheten, og pasientenes tilfredshet. Et vaktlag på tre leger som er bemanningen idag, 
er for lite mange helger. Bakvakt på natt er oftere i aktiv tjeneste enn tidligere. 
Den store aktiviteten reduserer legevaktens beredskapsfunksjon. 

I 2018 var gjennomsnittlig svartid for Legevakten i Arendal på 79 %, 1 % under kravet fra 
Akuttmedisinforskriften (2015) på 80 % innen 2 min. Landsgjennomsnittet lå på 78 % (tall fra 
Bliksund). 
Det var store variasjoner på månedene, mars (påsken) med 75 %, juli med 65 %, oktober med 87 % 
og desember med 73 %. På enkeltdager og tidspunkt på døgn, blir variasjonen enda større. 

Sommerferieavviklingen er utfordrende på legevakten. Det stilles høye krav til opplæring av 
vikarer grunnet Legevaktens kompleksitet i oppgaver og drift. Lav grunnbemanning medfører at 
vikarene må ha opplæring og kunne utføre alle funksjoner i legevakt og legvaktssentral. Vi 
kvalitetssikrer så godt det lar seg gjøre, men løsningen er ikke optimal.  

Akuttmedisinforskriften setter også krav til at alle ansatte på legevakt må gjennomføre et 
akuttmedisinkurs over tre dager og et nettkurs i vold- og overgrep på syv timer. Dette ble 
gjennomført for nesten alle ansatte i 2018. 

Utredning av nytt KØH/LV bygg har pågått gjennom hele året.  Det har vært to parallelle 
prosjekter, det ene på omregulering, det andre på plassering, utforming og innredning av selve 
bygget. Forslaget ble behandlet av Arendal Bystyre i november 2018 og ble sendt tilbake til 
Arendal Eiendom med beskjed om å kutte kostnader til 200 mill, fristen ble utvidet til 1.juni 2019. 
Legevaktens lokaler er svært uhensiktsmessige, noe som medfører at sikkerhet og taushetsplikt 
utfordres og brytes hver dag. Nye lokaler er på overtid. 
 
Triageringsverktøyet Manchester Triage (MTS) ble innført for å standardisere og kvalitetssikre 
pasientbehandling og trygge sykepleierne på telefon og mottak. Alle sykepleierne har vært 
igjennom opplæring i MTS. Grunnet lav bemanning og uhensiktsmessige lokaler klarer vi kun å 
bruke oppmøtetriage på dagtid hverdager og de fleste nettene. Telefontriage gjennomføres hele 
døgnet. 
 
Legevaktens HMS-mål omhandler gode relasjoner og positiv kommunikasjon internt og mot 
samarbeidspartnerne. Faste samarbeidsmøter med sykehusledelsen har bidratt positivt til dette. 
Målene inneholder også arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar for faglig utvikling og godt 
arbeidsmiljø. Personalmøter med undervisning har vært gjennomført hver måned. 
Personalseminaret ble avholdt i september med tema: "Kjærlighet til faget - og hverdagens 
trivialiteter". 

Legevakten har fokus på å ha et arbeidsmiljø med høy trivsel, trygghet og høy faglig kompetanse. 
Vi har i mange år hatt et lavt sykefravær, noe vi har tolket som et tegn på godt arbeidsmiljø. 
Legevakten er en liten arbeidsplass, og fravær gir fort utslag på statistikken. Langtidsfraværet i 
2018 var på 4,9 %, korttid 1,3 %. Samlet fravær var på 6,2 %, noe som gir et nærvær på 93,8 %. 
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Den årlige brannøvelsen ble gjennomført i november. 
Legevakten er Miljøfyrtårnsertifisert og har fokus på søppelsortering, energi- og ressurssparing.  

Legevakten melder om et underskudd på totalt kr. 773 680 som fordeles på kommunene etter 
innbyggertall. Hovedårsaken er økte nødnettkostnader. 

Interkommunalt samarbeid med Stiftelsen ALTERNATIV TIL VOLD (ATV) 

ATV Arendal samfinansieres av kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Vegårshei, Åmli, 
Tvedestrand, Risør og Gjerstad, og staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kontoret 
har fra oppstarten i 2009 hatt to årsverk. I 2016 fikk kontoret en tredje stilling som er finansiert 
med statlige midler.  
 
Behandlingstilbudet ved ATV Arendal er primært for mannlige og kvinnelige utøvere av vold i nære 
relasjoner, som er bosatt i de respektive Aust-Agder kommunene. Klientene mottar behandlingen 
individuelt og/eller i gruppe. Tidligere har ATV Arendal gitt et gruppetilbud til enkelte utsatte 
partnere, men på grunn av økt pågang av voldsutøvere, har det av ressurshensyn ikke vært mulig å 
videreføre i 2018. Som en del av behandlingen har ATV Arendal som prosedyre å gjennomføre 1-3 
samtaler med partnerne. Partnerne får deretter tilbud om viderehenvisning til Familiekontoret.  
Kontoret har avholdt kurs i foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security (COS) for 11 foreldre 
i 2018. 
 
ATV Arendal vektlegger og prioriterer samarbeid. Dette gjøres på flere måter.  
Kontoret signaliserer til ulike samarbeidspartnere at kontoret kan kontaktes for råd og veiledning i 
alle saker som vedrører vold i nære relasjoner. Kontoret informerer om ATV Arendals tilbud, og 
sprer kunnskap om vold i nære relasjoner. ATV Arendal har i 2018 hatt samarbeid med 
Familiekontoret i Aust-Agder, Østre Agder Krisesenter og Familiesenteret i Grimstad. 
 
ATV Arendal og Familiekontoret har en skriftlig samarbeidsavtale, og har utviklet en gjensidig 
henvisningspraksis. Familiekontoret henviser utøvere av vold i nære relasjoner til ATV Arendal, og 
ATV Arendal henviser utsatt til familiekontoret. ATV Arendal og Familiekontoret utveksler 
fagkunnskap og samarbeider i enkeltsaker.   
 
Kontoret bidro i forbindelse med at Arendal kommune laget ny Handlingsplan om Vold i nære 
relasjoner.  
 
ATV har i 2018 hatt 43 nye henvendelser, hvorav 18 har tatt imot et behandlingstilbud. 42 klienter  
fulgte med over i 2018. Ved årets slutt stod det 11 klienter på venteliste. ATV har hatt en 
langtidssykmeldt større deler av 2018, og har av den grunn hatt noe begrenset kapasitet i forhold 
til å ta inn nye saker.   
 
UTADRETTET VIRKSOMHET 
 

ATV- ARENDAL har i 2018 undervist om vold i nære relasjoner/informert om tilbudet ved kontoret 
for 29 personer i forbindelse med et arrangement vi selv arrangerte under Arendalsuka. Vi har 
også informert om kontoret og behandlingen vi gir til 10 personer på NAV i Risør. ATV har også gitt 
informasjon om ATVs drift til rådmennene i Østre Agder. ATV har også i løpet av året informert om 
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ATV og det behandlingstilbudet vi gir til 40 personer i Grimstad kommune. I forbindelse med 
budsjettarbeidet i Arendal kommune, var ATV og informerte om ATVs drift i Arendal og voldens 
konsekvenser til 13 politikere.   
 
ATV markerte, sammen med Krisesenteret, den internasjonale dagen «stopp vold mot kvinner» i 
november, i form av et arrangement i Arendal sentrum.   
 
ATV Arendal inviterer årlig til lunsjmøte med rådmann og ordfører i Arendal kommune.  
 

Behandlingsaktivitet 2018 

  
Nye klienthenvendelser i 2018- totalt 43 
Fordeling på kjønn/alder  
Voldsutøvende menn 34 
Voldsutøvende kvinner 3 
Voldsutøvende ungdom  - 
Voldsutsatte barn  
Voldsutsatte kvinner  6 
Voldsutsatte menn - 
  
Klienter i behandling ved årets begynnelse 42 
Nye klienter i 2018- begynt i behandling   18 
  
Klientkontakt totalt 60 
  
Familiesaker  15 
Antall saker med barneverntjenesten 19 
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.18 11 
  

 

Østre Agder krisesenter 2017. 

Regnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på kr. 540 000. Samarbeidskommunenes andel av 
overskuddet er kr. 280 000 og blir overført til fond, jfr. samarbeidsavtalen for Østre Agder 
krisesenter. Overskudd for Arendal kommune er 260 000 hvorav kr. 230 000 settes på 
disposisjonsfond.  

Det er vedtatt i Rådmannsutvalget Østre Agder at overskudd skal benyttes til skisse og 
kostnadsestimat for samlokalisering av tilbud for menn og barn med dagens tilbud til kvinner og 
barn. Det står pr. 01.01.2019 i overkant av kr. 1,1 mill. på fondet. I tillegg kommer 
disposisjonsfondet til Arendal kommune.   

BRUK AV TILBUDET 

Økningen skyldes i hovedsak at krisesenteret har hatt flere familier boende som har vært svært 
risikoutsatt for vold i nær relasjon og hvor botiden har vært ekstra utvidet som følge av dette. 
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Østre Agder 
Krisesenter 

2016 2017 2018 

Kvinner - Beboere 31 42 52 

Menn - Beboer 4 3 2 

Barn - Beboere 34 41 63 

Overnattingsdøgn 
voksne 

1345           1123 1518  

Overnattingsdøgn barn 573        1240 1269  

Arendal kommunes 
andel beboere i % 

46          45 47  

Dagbrukere kvinner 41          55 50 

Dagbrukere menn 7           7  4 

 

SAMARBEIDSKOMMUNENE: 

Virksomhetsplan og tertialrapporter for 2018, samt årsberetning for 2017 er sendt til alle 
fagansvarlige i samarbeidskommunene. 

Jfr. samarbeidsavtalen er det gjennomført 2 samarbeidsmøter med vertskommune og 
samarbeidskommunene. 1 møte i rådmannsutvalget (budsjett) og 1 møte med fagansvarlige fra 
samarbeidskommunene (internkontroll).  Internkontrollmøtet med fagansvarlige var berammet til 
14.12.2018, men måtte utsettes og ble gjennomført 18.01.2019. 

I dette møtet informerte leder om muntlig melding om systemrevisjon fra Fylkesmannen i Agder 
ved Østre Agder krisesenter i 2019.  

Med opprettelse av kontaktpersoner i nav og barnevern i samarbeidskommunene opplever 
krisesenteret at samarbeidet er styrket.  

KOMPETANSE 

I forbindelse med revidering av Arendal kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner, 

søkte Østre Agder krisesenter i 2018 om midler fra Kompetansesenteret for 

kriminalitetsforebygging til å arrangere 2 fagdager for aktuelle ansatte i vertskommune og 

samarbeidskommunene.  
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Mål: «økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. 
Medarbeidere i førstelinjetjenestene som jobber både med barn og unge og med sårbare voksne 
får kunnskap om hvordan vold avdekkes, risikofaktorer og hvordan de handler ved mistanke om 
vold i nære relasjoner. Samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner er styrket. 
Handlingsveileder mot vold i nære relasjoner er kjent i alle kommunens (Arendal kommunes) 
tjenester». 

TILBUD TIL MENN OG BARN 

Dagens tilbud innfrir ikke lovens krav til sikkerhet (Krisesenterloven §2 om krav til 
krisesentertilbudet) og lekemuligheter utendørs for barn som kommer med fedre. 

KF Eiendom, Arendal kommune, er bedt om å utarbeide skisse og kostnadsestimat på 
samlokalisering av tilbud til menn og barn med dagens tilbud til kvinner og barn. 

En arbeidsgruppe med leder og 4 ansatte v/Østre Agder krisesenter, sammen med 2 ansatte fra KF 
Eiendom har vært på befaring v/Telemark krisesenter Skien. Arbeidsgruppen har hatt 2 møter og 
avventer nå tilbakemelding om videre framdrift. Når den foreligger gjennomføres befaring på 
Vestfold krisesenter som er nyåpnet i 2019 og som også har samlokalisert krisesentertilbudet for 
kvinner og barn/menn og barn.  

RISIKOVURDERING   

I 2018 er det gjennomført samarbeidsmøte med politiet. Det er et ønske fra begge parter å utvikle 
godt samarbeid videre. 

Det er søkt om voldsalarm til krisesenteret. Svar på søknaden er ikke mottatt, men ventes i løpet 
av 2019.  

 

Barneverntjenesten Øst i Agder  

Barneverntjenesten Øst i Agder har tilhold på Brokelandsheia og er en interkommunal 
barneverntjeneste for kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Tjenesten ble 
tilført 1,0 årsverk sommeren 2018 og består ved utgangen av året av 21,9 årsverk. Budsjettet er på 
over 40 mill. Tjenesten er organiserte med tre hovedteam, undersøkelser/hjelpetiltak for barn 0-6 
år, undersøkelser/hjelpetiltak for barn 7-18 år og team for barn i fosterhjem/institusjon.  I 2018 
begynte planleggingen av et tverrfaglig tilbud til de aller minste barna. Tilbudet vil se dagens lys i 
2019.  

Tjenesten har hatt et høyt arbeidspress gjennom 2018 som førte til at tjenesten så seg nødt til å 
kjøpe inn private hjelpetiltak i et betydelig omfang. I budsjettet for 2019 ble det vedtatt å opprette 
2,0 årsverk som miljøterapeuter. Beregninger har vist at dette vil bli billigere for kommunene enn 
kjøp av private tiltak. Barneverntjenesten Øst i Agder oppfyller nå langt på vei alle lovkrav og har 
en stabil gruppe ansatte der mange har lang erfaring fra barnevern.  

Utfordringsbildet i 2018 vil være å utvikle det tverrfaglige samarbeidet i alle fem kommunene 
videre. Erfaringer fra andre deler av landet har vist at dette er utfordrende for interkommunale 
barneverntjenester.   
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Østre Agder brannvesen  

ØABV er i dag organisert for å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 7 
kommuner. Avdelingene i Enhet 12 består av Agder 110 sentral, Beredskapsavdelingen (inkludert 
det interkommunale redningsdykkersamarbeidet), Forebyggende avdeling, Feieravdelingen og 
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA). 

Agder 110 sentral  

Organisasjonsstrukturen ble endret fom januar 2018, dels med bakgrunn i krav fra Politiet om 
vaktleder 110, og dels som harmonisering og lik organisering som resten av 110-Norge. Vi økte 
bemanningen med 5 ÅV og går nå med 3 mann (2 operatører og 1 vaktleder) 24/7/365 i sentralen. 
Minimumsbemanningen er allikevel 2 mann og vi kan da avvikle ferie/avspasering innad i vaktlaget 
mm uten å ta inn vikarer. Endringen i struktur og bemanning gjorde oss i stand til å fokusere på 
forbedret og spesialisert arbeidsmetodikk og samtrening av nye vaktlag, samt kompetansebygging 
hos de nyansatte. Ny organisering gjorde det også mulig å gjennomføre obligatoriske fagdager til 
dette formålet. Enkelte ansatte har også gjennomført nødvendige kurs etter gjeldende 
kursbudsjett og kompetanseplan i regi av Norges brannskole. 

Vi videreførte også i 2018 den årlige sertifiseringsordning på 2 nivå for å sikre at sentralen til 
enhver tid har nødvendig kompetanse tilstede blant sine ansatte, og at den enkelte mestrer alle de 
arbeidsoppgaver de kan forvente å måtte løse. 

Systemteknisk ble det ikke i 2018 fattet en endelig beslutning om eierskap av kontrollroms 
utstyret som ble tildelt gjennom Nødnettsprosjektet. Dette vil legge føringer for framtidige 
kostnader for drift av kontrollrommet. En uventet kostnad som kom inn fom 2018 er en pålagt 
avtale om 3. linje support for det nevnte kontrollroms utstyret på 650 000 årlig til DSB. 

Utredningsarbeidet om fremtidig modell for eierskap og drift av 110 Agder fortsatte gjennom 2018 
ifm fremtidig SAMLOK med politiets operasjonssentral. Det er så langt ikke satt noen sluttdato for 
denne utredningen. 

Beredskapsavdelingen  

Beredskapsavdelingen bestod i 2018 av 122 deltidsmannskaper og 32 heltidsansatte som aldri har 
vært mer slagkraftige og kompetente enn hva tilfelle er i dag. Det er en høy grad av ærekjærhet og 
profesjonalitet blant mannskapene som setter sin stolthet i å levere trygghet og god beredskap for 
innbyggerne i vår region. 

Opplæring og kurs: Beredskapsavdelingen fortsatte fokuset på lovpålagte kurs i 2018 (grunnkurs, 
utrykningslederkurs). ØABVs egne mannskaper har selv utført mange og store kurs som 
internopplæring, og noen tyngre kurs har vært kjørt av Norges Brannskole i Tjeldsund/Harstad. 

Redningsdykkertjenesten, som også innbefatter Grimstad kommune, er driftet på lik linje med IUA 
som eget ansvar med styre/representantskap for best mulig oversikt over driftsutgifter og 
inntektsgrunnlag (innbyggerfinansiert 5 kr pr innbygger). ØABV lanserte en operativ og slagkraftig 
redningsdykkertjeneste fom juli 2017, og denne tjenesten er styrket ettersom erfaringer og 
trening i kombinasjon med et økt antall ansatte med riktig kompetanse kom på plass i 2018. 

Beredskapsavdelingen var alarmert på 1272 hendelser i 2018 (mot 1047 stk i 2017). 

Forebyggende avdeling  
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Avdelingen har ansatte i 7 stillinger inkludert leder som er under minimum lovpålagt antall iht 
dimensjoneringsforskriften (1 pr 10.000 innb + leder). Forebyggende avdeling utfører tilsyn, 
saksbehandling og veiledning i alle Østre Agder-kommunene med unntak av Grimstad. 

Alle omkomne i brann siste årene tilhører risikogrupper som er utsatt for å omkomme i brann. 
Utsatte grupper for å omkomme i brann er bl.a. eldre over 70 år, personer som sliter med rus 
og/eller psykiatri og nyetablerte innvandrerfamilier. Det forebyggende fokuset på disse gruppene 
fortsatte i 2018 (2 branndøde i ØABVs distrikt i 2018 i Arendal kommune). 

En ny forskrift om brannforebygging ble satt i kraft 1. januar 2016. Forebyggende brannvernarbeid 
har derfor dreid fokus fra rutinemessige tilsyn til risikobaserte tilsyn og annen risikobasert 
forebyggende aktivitet. Videre fortsatte arbeidet med kartlegging av utsatte grupper og 
brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv. 

ØABV opparbeidet seg økt kunnskap om risiko og sårbarhet gjennom utarbeidelse av egen ROS for 
brannsamarbeidet. Denne prosessen begynte vinteren 2017 og dannet et bedre grunnlag for 
oppfølging av ny forskrift og en ny planlegging for det forebyggende arbeidet. ROS ØABV ble 
ferdigstilt 2018, med påfølgende forebyggende- og beredskapsanalyser som vil resultere i 
oppdatert/revidert brannordning fra tidlig i 2019. 

Feieravdelingen  

Fakta fra feieravdelingens utførte arbeid i 2018 i tall: 

12667 Feide boliger, 2642 boligtilsyn, 521 fritidseiendommer feid, 402 tilsyn med fritidsboliger, 4 
skorsteiner har vært frest ut og det er gått 200 befaringer. 

Planen for 2019 bygger på forrige plan fra 2018. Gjennom flere år har feiing og tilsyn foregått etter 
roder basert på frekvensen av feiing annet hvert år og tilsyn hvert fjerde år. Som vi startet med i 
2018, vil det også fom 2019 endres og nå baseres på risiko og behov innenfor de tidligere nevnte 
hyppighetene. Det vil fremover variere med antall feiinger og tilsyn avhengig av hvilken frekvens 
de forskjellige får, noen år blir det mer tilsyn og andre år mer feiinger. Utførelsen blir som tidligere 
år med unntak av fritidsboliger hvor vi benytter lag med 2 personer, dette for å ta både tilsyn og 
feiing på en gang, og for å spare tid og ressurser. 

Det går også mye tid til befaringer og annet arbeid i forbindelse med oppussing/renovering av 
gamle hus. 

Ellers har avdelingen hatt et nært samarbeid til andre avdelinger i ØABV, og spesielt forebyggende 
avdeling med kampanjer som Trygg hjemme og Brannvernuka. I hele 2018, og ved inngangen til 
2019 består avdelingen av 10 ansatte fordelt på 8 feiersvenner, 1 lærling og 1 leder. 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)  

Lageret med oljevernutstyr finnes på brannstasjonen på Stoa. Dette medfører at utstyr enklere 
kan etterses og at enkle øvelser kan gjennomføres uten kostnader for mannskaper på heltid. 
Lettere oljevernutstyr og lenser er plassert på ulike brannstasjoner i hele samarbeidet for hurtig 
håndtering av ulike hendelser. I 2018 var fokuset å lande prosjektet med lik struktur, 
beredskapsplaner og innsatshåndtering mellom de tre ulike IUA på Agder. I tillegg er det kjøpt inn 
4 nye kjemikalieverndrakter som erstatter gamle som er utgått på dato. 2018 var forøvrig preget 
av flere små aksjoner, som ikke har satt beredskapen nevneverdig på prøve. 

IUA vil fortsette å bygge opp sin kompetanse og materiellmessige kapasitet ved å kurse 
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mannskapene i deltakende kommuner. 

Investeringer: 

ØABV hadde et investeringsetterslep fra 2017, da markedet ikke klarte å tilby brukte tankbiler til 
vårt formål. Av denne grunn ble tankbilinvestering til Åmli forskjøvet til 2018, hvor det også skulle 
investeres i tankbil til Risør stasjon. Dette er løst i 2018, men leveres i 2019. Kostnadene er 
belastet og betalt i 2018. 

Tall i hele 1000 

 

  Beskrivelse Regnskap 2018 
Regulert 

budsjett 2018 
Opprinnelig 

budsjett 2018 
Regnskap 2017 

1203  Brann      

 Sum utgifter  99 413 92 068 86 402 92 068 

 Sum inntekter  -65 961 -59 531 -55 125 -60 776 

 
Netto 
driftsramme 
enheten  

33 453 32 537 31 277 31 292 

 

Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter 

Østre Agder brannvesen (ØABV) jobber hele tiden med forbedring av interne systemer, metodikk 
og utstyr for mest mulig effektiv og målrettet innsats innenfor spekteret av oppgaver innen brann 
og redning. Siden opprettelsen i 2008 er materiellparken vår under stadig fornying, og de ansatte 
kurses og utdannes fortløpende etter nasjonale krav og målsetninger for ansatte i brannvesenet. 

I det forebyggende perspektivet jobbes det også innovativt med involvering av eksterne 
samarbeidspartnere og andre kommunale etater for best mulig proaktiv tilnærming for å hindre 
branner og ulykker før de oppstår. Dette arbeidet er først og fremst rettet mot samfunnets 
risikoutsatte grupper som statistisk er i større fare for å omkomme i brann. Her vil ØABV i 
2018/2019 ferdigstille flere større prosjekt som er finansielt understøttet av Gjensidigestiftelsen 
og «Det store brannløftet» med over 2 millioner kroner. 

Feieravdelingen rapporterer nå i samme system uavhengig av kommunal tilhørighet og har siste 
årene utviklet saksgang, melding om feiing og dokumentasjonsrutiner i en langt større digitalisert 
utgave enn hva har vært tilfelle tidligere. 

For Agder 110 nødmeldesentral skal kvaliteten heves gjennom teknologisk utskiftning av hele 
oppdragshåndteringsverktøyet (flåtestyring i Nødnett). Dette vil kreve et stort kompetanseløft for 
avdelingens ansatte, men samtidig gjøre oss i stand til å møte morgendagens utfordringer på en 
bedre måte enn i dag. 

I 2018 gikk det med mye tid og ressurser til analysearbeid (ROS-, beredskaps- og forebyggende 
analyser), ØABV skal i 2019 ferdigstille dokumentasjonen som legger grunnlaget for hele vår 
fremtidige dimensjonering og organisasjon. Endringer i struktur, organisering og budsjett skal 
informeres om og vedtas i de ulike kommunene våre ila første halvår 2019. Dette sørger for at vi 
setter fokus på de kvalitetskrav som følger med tjenesten i alle avdelinger i brannvesenet. 
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Arendal 08.03.2019 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 
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Vedlegg 

Bruk av KØH 2018 

Den første tallrekken er for tilbudet ved Myratunet, mens den neste er for tilbudet ved Fevik tun. 

 

Tallet for tilreisende holdes utenfor, da eierkommunene er forpliktet til å yte tjenesten til dem 
vederlagsfritt. 
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Bruk av ATV (Alternativ til vold) 

KLIENTENES FORDELING PÅ KOMMUNENE I ØSTRE-AGDER 

 Henvendelser 2018 I behandling 2018 
   
Arendal 19 33 
Grimstad 12 16 

Tvedestrand 4 5 
Risør 2 2 
Froland 2 1 

Åmli 1 0 

Vegårshei 1 0 
Gjerstad 0 0 

Lillesand 1 0 

Birkeland 1 1 
Kristiansand 0 2 
Totalt 43 60 

 

 

 


