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Notat etter rådmennenes budsjettseminar for 2020 i regi av Østre Agder 

regionråd med innlagt kontaktmøte med Østre Agder helse og 

omsorgslederforum. 

 
Sted:   Strand hotell Fevik 

Tidspunkt: Onsdag 13.mars kl.08.30-torsdag 14.mars kl.12.00 

Møteleder: Leder av rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd Trond Aslaksen 

Disse møte: Harald Danielsen (med stedfortreder Torill Skår fra kl.12.30-18.15 - 13.mars), Jarle Bjørn 

Hanken (fra kl.11.30 - 13.mars), Christina Ødegård (fra kl.10 13.mars, forfall fram til kl.10.45 - 14.mars), Ole 

Petter Skjævestad (forfall fram til kl.9 - 13.mars), Tone Marie Nybø Solheim (møtte kl.10.00 - 13.mars med 

bakgrunn i at første innslag var ØABV der Grimstad ikke er med), Trond Aslaksen, Bo-Andre Longum og 

Torill Neset. 

Fra økonomisjefene møtte: Øyvind Johannesen, Halvor Halvorsen, Monica Helland Nordby og Jon Vidar 

Skogeng (fram til 10.15 – 13.mars). 

 

1. Østre Agder brannvesen – budsjett 2019, ny finansieringsmodell 
Brannsjef Dag Svindset stilte fra brannvesenet og holdt en presentasjon om status for ØABV. 

Skogbrannsituasjonen sommeren 2018 bidro til en budsjettoverskridelse på om lag 3,1 mill.kr. Deler av 

beløpet har kommunene mottatt som ekstra skjønnsmidler fr FM. Agder 110 har en overskridelse på ca 0,2 

mill.kr. knyttet til nødnettutgifter. De andre virksomhetene med unntak av IUA (interkommunalt utvalg er 

drevet i samsvar med budsjett. Denne tjenesten har et beskjedent overforbruk som er dekket med fond. 

Det er en økning med 21,4% fra 2017 til 2018 i antall uttrykninger. Dette kan ikke bare relateres til høy 

skogbrannrisiko over en lengre periode. 

Det er gjennomført en analyse av utrykningene i 2018 særlig i forhold til risikoutsatte grupper. 

Rådmennene er enige om at forbyggende arbeid overfor disse gruppene bør styrkes. Derfor er det aktuelt å 

samling av medarbeidere som arbeider med de utsatte gruppene der en gjennomgår mulige forebyggende 

tiltak. Østre Agder regionråd kan være medarrangør på et slikt tilbud for eksempel lagt til Eureka 

kompetanse. 

ØABV mangler ett årsverk i forebyggende enhet i forhold til normen på 1 pr.10.000 innbyggere. Foreløpig 

har dette vært ivaretatt gjennom midlertidige løsninger. Brannvesenet ber om løsning av dette behovet 

relatert til statlig norm. 

Feieravgiften økes fra kr.300 til kr.305 etter at den har stått stille over mange år. Feieravgift betales fra 

første gang et ildsted er besøkt og feiing foretatt. Feiertjenesten er selvfinansierende.  

Fra mannskaper og ledelse i ØABV understrekes det at det er stort behov for øvelser. En ekstra øvelse i året 

for alle deltidsmannskaper 122 utgjøre en ekstra kostnad på kr.86.000, når en legger til grunn en tidsbruk 

på tre timer for hvert mannskap. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Oppdatering-RMU-130319.pdf


Notat 
 

 

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

Sekretariatsleder gjennomgikk premisser for forslaget til ny betalingsmodell. Tvedestrand og Risør betaler 

et ekstra ROS-tillegg med bakgrunn i særlige brannordninger. Til behandlingen følger utkast til ny 

samarbeidsavtale og ny ROS for ØABV. 

Særlige investeringsbehov 

Det er behov for investering i en bil med høyderedskap. Investeringsbehovet til denne ligger mellom 4-5 

mill.kr. Denne skal lokaliseres i øst med tilknytning til stasjonen i Risør. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene legger til grunn at ØABV 110-sentral får kompensert kr.650.00 3. lj 

support for påførte utgifter knyttet til nødnett. Denne utgiften fordeles på alle de 

29 medlemskommunene. 

 Rådmennene finner ikke å kunne utvide rammene til økt øvelsesaktivitet med 

bakgrunn i kommunenes stramme driftsrammer. 

 Rådmennene ser at spørsmålet om styrking av forebyggende enhet vil måtte 

vurderes i budsjettseminaret for 2021 og handlingsprogram 2022-24 for å 

imøtekomme statlige normer. 

 Det er ikke grunnlag for å kunne styrke investeringsbudsjettet for å imøtekomme 

behovet for høyderedskap i øst. Rådmannsutvalget ber ØABV om å undersøke 

muligheter for eksterne bidrag til denne kapasiteten. Investeringsprogrammet for 

ØABV innehold en mindre avsetning til denne kapasiteten. Dette bidraget fra den 

årlige investeringsrammen må ØABV være forberedt på å øke. Når disse 

mulighetene er utredet så ber rådmannsutvalget ØABV forberede en samlet sak 

vedrørende anskaffelsen. Om det blir nødvendig kan en del av finansieringen ligge 

utenfor den årlige investeringsrammen. 

 Rådmannsutvalget forutsetter at alle interkommunale virksomheter skal forholde 

seg til det nasjonale rasjonaliseringskravet på 0,5% i sin budsjettering. 

 Rådmennene anbefaler forslaget til ny samarbeidsavtale, betalingsmodell og ROS 

for ØABV, og legger til grunn at disse behandles i styret 22.mars. Endelig vedtak av 

disse skjer i bystyrer/kommunestyrer. 

2. Kontaktmøte med Helse- og omsorgslederforum vedrørende deres 

virksomhetsplan for 2019, framtidig ledelse av HLF og 

budsjettpremisser for HLF`s sekretariat for 2020 
 

Alle medlemmer av Østre Agder HLF (helse og omsorgslederforum) var invitert til denne del av 

budsjettseminaret. 

Tidligere leder av Østre Agder helse og omsorgslederforum Aase Hobbesland kommunalsjef i Grimstad 

gjennomgikk deres vedtatt virksomhetsplan. Deres mandate og hovedoppgaver ble gjennomgått. Deres 

særlige satsingsområder I 2019 er: 

 Digitalisering – ehelse, trygghetsteknologi, avstandsbehandling, telemedisin, koordinering inn mot 

IKT-Agder, teknisk operativ overvåking. 

 Samhandling og utviklingsarbeid med SSHF. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Presentasjon-av-forslag-til-VP-HLF-2019-AaSH-I.pdf
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 Kunnskapsutvikling – kompetanse, kvalitetsarbeid og forskning 

 Videreutvikle faggrupper (to eller tre) 

 Tidlig innsats, folkehelse, levekår 

Videre satsning på regional koordineringsgruppe Ehelse – og velferdsteknologi på Agder. Bidra under 

etableringen av regional koordineringsgruppe for Folkehelse og levekår på Agder. 

Spørsmålet om hvordan en organisatorisk skal plassere fagutvalg for Levekår og folkehelse i Østre Agder. 

HLF har vært initiativtaker til etableringen, men løftet spørsmålet om dette organ skal ligge direkte under 

rådmannsutvalget. 

HLF ønsker halvårlige møter med rådmannsutvalget. 

Beslutningssløyfene mot IKT Agder må videreutvikles. I IKT Agder må satse på helse- og omsorgsområdet – 

herunder innføring og drift av ulike former for digitalisering herunder teknisk/operativ overvåking. 

Det er behov for koordinering av strategisk utviklingsområder innenfor helse og omsorgsfeltet.  

ØA tar initiativ til igangsetting av prosesser som ivaretar medvirkning fra alle regionene inn mot 

rådmannsgruppe – regionplan Agder 2020 i denne satsingen. 

HLF ber om at det øremerkes en stilling til arbeidet med levekår og folkehelse innenfor samarbeidet. 

Utfordringen regionrådet har hatt knyttet til å få ny leder for forumet ble drøftet. Arendal kommune hadde 

drøftet en løsning på dette ved å tilby at Nina Smith Evensen kan påta seg denne oppgaven. Det var 

positive signaler i møtet til denne løsningen. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene godkjenner virksomhetsplanen for HLF. 

 Rådmennene er innstilt på å støtte etableringen av RKG levekår og folkehelse og stiller seg bak 

viktigheten av at regionrådet er representert i dette. Samtidig er det viktig med rutiner knyttet til 

tilbakerapportering fra RKG til HLF og de to fagutvalgene. 

 Rådmennene åpner for en praksis med fast halvårlige møter mellom HLF og utvalget slik det er 

etablert praksis for overfor Østre Agder næringsforum. Rådmennene må drøfte om dette skal 

medføre endringer i deres møteplaner. 

 Rådmennene ønsker å videreføre løsningen med at fagutvalg for levekår og folkehelse bruker HLF 

som sitt primære kontaktpunkt. Videre at fagutvalget kan bruke oppvekstforum som sitt 

kontaktpunkt når det gjelder saker som hører inn under deres ansvarsfelt.  

 Rådmennene ber IKT Agder om å etablere en felles praksis ved bruk av regionrådets forum innenfor 

helse, oppvekt og teknisk når medlemskommunene inviteres til beslutningsprosesser knyttet til IKT-

løsninger. I løsningen må behovene Agder fylkeskommune og Vennesla kommune har for å bli 

involvert i prosessen bli ivaretatt. 

 Med bakgrunn i den vanskelige budsjettsituasjon for kommunene i samarbeidet finner ikke 

rådmannsutvalget nå å kunne tilrå en ny felles stilling for å ivareta felles innsats på feltet levekår og 

folkehelse fra 2020. 

 Rammer for felles innsats i forhold til ehelse og til oppfølging av Samhandlingsreformen videreføres 

uendret. 

 Rådmannsutvalget forutsetter at alle interkommunale virksomheter skal forholde seg til det 

nasjonale rasjonaliseringskravet på 0,5 % i sin budsjettering. 
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3. Østre Agder KØH 
 Enhetsleder for KØH i Arendal Nina Smith Evensen hadde en presentasjon av virksomheten. Orienteringen 

omfattet Østre Agder KØH somatikk og psykiatri/rus. De mindre kommunenes bruk av tilbudet er økende. 

Det ble framlagt data for kommunenes bruk av tilbudet. Det foreligger noen utfordringer knyttet til at 

pasienter blir liggende lenge. Videre ble det kommentert at bruken av UKP-plassene (utskrivningsklare 

pasienter) øker. Prosjektet TELMA utvider stadig pasienttallet. Bruken av ambulant KØH viser en positiv 

utvikling. Vi når et økende antall brukere gjennom tilbudet. 

KØH rus/psykiatri ved Myratunet starter opp 1.mai. 

Sekretariatsleder opplyste at budsjettarket som ligger til grunn for KØH rus/psykiatri var mangelfullt. Når 

Grimstad gikk ut av samarbeidet om KØH så ble ikke summene for resten justert opp. I forslaget som 

foreligger fra sekretariatet så er dette løst ved av rammen for resten av KØH er redusert med det 

manglende beløpet (om lag kr.300.000). Sekretariatet mener det er rom for å gjøre dette med bakgrunn i 

regnskapsresultatet for KØH i 2018. Dette forslaget bygger på en forutsetning om at hvis denne 

reduksjonen er for stor i forhold driftskostnadene for tilbudet, som vi erfarer i 2019, så må overforbruk 

hentes inn fra KØH-fondet.  

Det er bruk av fysioterapitjenester i størrelsesorden 20-25% ved KØH. Dette er ikke innarbeidet i 

driftskostnadene. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene er positive til at KØH rus psykiatri er i gang fra 1.mai. 

 Rådmennene mener den økte bruken av TELMA viser de store muligheter helsetjenesten her har 

for å yte bedre og flere tjenester ved å ta i bruk teknologiske løsninger. Rådmennene er åpne for å 

hente midler fra fond for å videreutvikle denne tjenesten hvis det er behov for det. 

 Rådmennene er innstilt på at vertskommunen skal få dekt sine reelle kostnader knyttet til bruk av 

fysioterapeut ved KØH. 

 Rådmennene anmoder om at en systematisk jobber for å unngå lange liggetider ved tjenesten. 

Plassene er svært kostbare og lang liggetid kan hindre pasienter med stort behov for tjenesten fra å 

få plass når de trenger det. 

 Rådmannsutvalget forutsetter at alle interkommunale virksomheter skal forholde seg til det 

nasjonale rasjonaliseringskravet på 0,5 % i sin budsjettering. 

 

4. Østre Agder krisesenter 
Leder for Østre Agder krisesenter Turid Holst-Pedersen presenterte situasjonen ved krisesenteret  

Bruken av tilbudet har økt mye i 2018, veksten er størst for antall brukere, ikke i antall overnattingsdøgn. 

Mindreforbruket ved tjenesten i 2018 er avsatt til planlegging av tilbud for menn/barn i tilknytning til 

krisesenteret. Det foreligger et kostnadsoverslag for utbygging i størrelsesorden 4,5 mill. kr. Dagens tilbud i 

fjerde etasje i blokk uten heis vil i så fall kunne sies opp. Kostnadene til dette er om lag 0,1 mill.kr. i året. 

Driften vil bli enklere med samlokalisering. 

Finansiering av en utbygging ligger ikke inne i Arendal kommunes investeringsplaner. Rådmennene har 

tidligere gitt krisesenteret anledning til å starte planleggingen av det samlede tilbudet innenfor rammen av 

avsatte fondsmidler. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/presentasjon-KOH-Radmannsutvalget-130319.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Presentasjon-krisesenter-Radmannsutvalg-13.03.2019.pdf
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Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Driften av krisesenteret forutsettes videreført på dagens nivå. 

 Det er foreløpig ikke investeringsrammer i vertskommunene til å iverksette en investering i den 

størrelsesorden krisesenteret ønsker. Rådmennene legger til grunn at det tidligste tidspunkt for en 

investeringsbeslutning vil være i 2021. Underforbruk fra 2018 kan brukes til den videre 

planleggingen av investeringsprosjektet.  

 Rådmannsutvalget forutsetter at alle interkommunale virksomheter skal forholde seg til det 

nasjonale rasjonaliseringskravet på 0,5 % i sin budsjettering. 

 

5. Arendal interkommunale legevakt 
Leder for Arendal kommunale legevakt Arnhild Glendrange-Lund presenterte status for tjenesten.  

Fra sommeren 2019 styrkes bemanningen ved legevakten. Helårseffekt av dette vil komme i 2020. Nye 

lokaler er på overtid, men prosjektplanene ble sendt i retur til Arendal eiendom med bakgrunn i at de 

samlede kostnadene for prosjektet ble for høye. Prosjektet inneholder i tillegg til legevakt, Østre Agder KØH 

og lokaler for en korttidsavdeling for Arendal kommune. Arbeidet med å omarbeide prosjektet pågår. 

Tidspunktet for å komme i gang med utbyggingen er på grunn av dette utsatt. 

Legevakten har fått tilleggsutgifter knyttet til nødnett i størrelsesorden kr.550.000 påført av staten. 

På grunnlag av endrede regler for egenbetaling vil brukernes bidrag reduseres med om lag kr.100.000.  

Betjener stadig flere. Nesten 96.000 har dette som sin primære legevakt, mens i tillegg kommer om lag 

7.000 der legevakten har telefonvakt. 

Gjennomsnittlig svartid var i 2018 79%. I juli var den nede på 65%. Gjennomsnittlig svartid i 2019 har ligget 

på 75%. 

Budsjettunderskuddet var i 2019 kr.774.000. Bakgrunnen for dette er nødnett, legebil og konsekvenser av 

vakant sykepleiestillinger på helg. 

Kravet til at ingen stillinger under 50% kan lyses ut skaper utfordringer. Dette er knyttet til at så stor del av 

tjenesten er knyttet til helg og høytider. 

1,8 sykepleiestillinger pr 10.000 ligger i laveste sjikt av levevakter. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Legevaktens budsjett justeres opp med helårsvirkning av utvidet sykepleiebemanning. 

 Inntektsbudsjettet justeres ned med konsekvensene av endrede regler for egenbetaling med 

kr.100.000. 

 Rådmannsutvalget godkjenner at kostnadene til nødnett justeres opp til faktisk nivå. 

 Rådmennene ber om å få en kalkyle på økonomiske konsekvenser av nytt bygg så snart den nye 

planen foreligger. De ønsker også en vurdering av hvilke besparelser en samlokalisering av KØH og 

legevakt forutsettes å gi. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Presentasjon-legevakt-til-radmannsmote-13.03.19.pdf
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6. Felles spesialisthjemler innen fysioterapi. 
Kommunalsjef Toril Skår fra Arendal kommune stilte for Arendal, Grimstad og Tvedestrand som har 

vertskommuneansvar for hver sin hjemmel. 

Spesialisthjemmelen innenfor manuellterapi med planlagt oppstart 1/7-2019 er utsatt. Foreløpig til 1/1-

2020. Budsjettprosessen i Arendal for 2020 vil avklare om vertskommunen har økonomi til å opprette 

denne. Så snart blir avklart så informeres samarbeidspartnerne. 

Nasjonale forhandlinger med fysioterapeutene avgjør refusjonsbeløpet. Det må forventes en heving av 

satsen på linje med pris og lønnsvekst. Anslått refusjonsbeløp pr. hjemmel er kr.454.000 i 2020, opp fra 

anslått kr.440.000 i 2019. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rammene justeres opp for å ta hensyn til forventet forhandlingsressultat. 

7. Samarbeidet med ATV (Alternativ til vold) 
Fra stiftelsen Alternativ til vold i Arendal stilte Inger Brit Line, sammen med den nasjonale direktør for 

stiftelsen Alternativ til vold Marius Råkil og de hadde en presentasjon av virksomheten. 

De hadde 43 nye klienter i 2018. I året hadde de klientkontakt med totalt 60. 11 står ved årsskiftet på 

venteliste. 

Hovedtyngden av klienter er fra Arendal og Grimstad.  

Kontoret får i løpet av 2019 økt sin bemanning med et årsverk for psykolog. Da har tjenesten fire 

medarbeidere der to er psykologer og 2 har sosialfaglig/barneverns utdanning. Samarbeidets ansvar er 

begrenset til å dekke en av fire stillingshjemler. Tre dekkes av de statlige tilskuddene. Av samarbeidsavtalen 

framgår det at kommunene er forpliktet til å dekke lønns- og prisvekst knyttet til sin andel av 

finansieringen. Staten forutsetter kommunalt medeierskap til tilbudet 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Informasjonene om ATV via kommunene forventes å bli bedre. Dette bekrefter ledelsen i ATV at de 

vil gripe fatt i. Særlig de mindre kommunene er kritiske til hva de får igjen for å være med på 

finansieringen av ATV. 

 Med økt kapasitet i tjenesten så er det viktig å få avviklet ventelisten slik at de som utøver vold får 

hjelp så raskt som mulig når de er motivert til å motta dette. 

 

8. Forskningsinnsats FOU-helse, herunder PhD. 
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen redegjorde for arbeidet som har vært nedlagt i å forberede en 

forskningsstrategi for regionrådet innenfor helse. Denne vil bli behandlet i styremøtet i Oslo 2. og 3.mai. 

En premiss for å innhente ekstern finansiering av forskningsprosjekter er en egenandel fra kommunal side. 

Det er stort behov for forskning innenfor helse og omsorgssektoren. Er det aktuelt at det regionale 

forskningsfondet kan bidra med finansiering? Her bør en kunne ha en dialog med John G. Bergh som er 

leder av styret for dette. Også KS forskning er en viktig medspiller ved utvidelse av forskningsinnsatsen på 

kommunene. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-og-innspill-ATV.pdf
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Østre Agder regionråd må definere hvilke forskningsbehov som skal prioriteres.  

Rådmann Jarle Bjørn Hanken redegjør for status i PhD på TILT i hjemmetjenesten som pågår i Tvedestrand. 

135 brukere i alle de deltakende kommunene er med i studien som fullføres i løpet av noen måneder. Det 

er avsatt midler på fond som er øremerket finansieringen av dette forskningsprosjektet. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 I den grad regionrådet skal delta i finansieringen av forskningsprosjekt så må det hentes midler fra 

fondsavsetninger. 

 

9. Østre Agder teknisk forum.  
Leder av teknisk forum Jon Øystein Dalsmo orienterer om arbeidet i forumet herunder samarbeidet om 

veilys. Det ble presentert et notat fra felles veilysmedarbeider vedrørende igangsetting av en utredning av 

effekter og kostnader knyttet til fullstendig overgang til bruk av LED på alt veilys og til bruk på turnettet.  

Leverandøravtalen for vedlikehold og utbygging av veilys går ut ved årsskiftet. Det er opsjon på 

videreføring, men det kan være gunstig å reforhandle med bakgrunn i at behovet for faste befaringsrutiner 

går ned ved overgang til LED.  

Teknisk forum samarbeider tett med IKT Agder ved beslutninger vedrørende IKT-løsninger innenfor 

forumets ansvarsfelt. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene anser det hensiktsmessig å få utarbeidet en utredning av om det nå er ønskelig å 

iverksette massiv overgang til LED i hele veilysnett og eventuelt på turveinett med lys. Denne 

utredningen skjer i egen regi, men veilysmedarbeider får anledning til å hente bistand på felt der 

dette er ønskelig. Intensjonen er å frambringe en plan for en slik overgang. Midler til arbeidet kan 

hentes fra avsatte midler fra tidligere år til veilyssamarbeidet. 

10. Nytt krematorium og premisser for felles kremasjonstilbud 
Kirkeverge Arnold Lundevall gjorde rede for situasjonen ved krematoriet på Høgedal. Dette er for tiden ute 

av drift og alle kremasjoner må gjøres i Kristiansand. Det er høy prioritet på planleggingen av nytt anlegg 

med grunnlag i forprosjektet som ble utarbeidet i fellesskap av kirkevergen og Østre Agder. 

Signalene fra vertskommunen er at utbyggingen vil komme i 2020.  

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene anmoder om at styret og rådmennene holdes orientert om framdriften i prosjektet. 

Kommunene forholder seg til sin andel av finansieringen. Kremasjon skal være gratis. 

11. Østre Agder oppvekstforum 
Nestleder Roar Aaserud i Østre Agder oppvekstforum møtte for forumet.  

Skolelederne vurderer kritisk hvilke felt som egner seg for samarbeid. Samarbeidsfeltet utvides og oppleves 

som en hensiktsmessig arena for skolelederne. De store satsingene er DEKOM (desentralisert 

kompetanseutvikling ved skolene) og videreutdanning av lærere. Alle kommunene er innstilt på å stille opp 

for å løse disse oppgavene. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Utskifting-til-LED.pdf
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I skole årene 2019/2020 og 2020/2021 er oppvekstforum innstilt på å benytte midler fra DEKOM for å 

kunne ha en utviklingsveileder tilsvarende det en har hatt. Til grunn for denne løsningen lå at en skulle årlig 

bidra med kr.550.000 fra midlene til DEKOM. Dessverre har 50%-stilling vær utlyst to ganger uten at man 

har kunnet tilsette. Derfor ba oppvekstforum rådmannsutvalget vurdere nye løsninger. 

Fra fagutvalg for barnehager forelå det signaler om at de ønsket en fellesløsning med DEKOM om 

kompetanseutviklingsarbeidet i barnehagene. Så lenge det tildeles midler til kompetanseheving i 

barnehagene vil kr.250.000 derfra kunne inngå i en felles stilling. 

Oppvekstforum har fått stilt til rådighet kr.180.000 fra kommunene til arbeidet med videreutdanning av 

lærere. Dette bidraget kan inngå i grunnlaget for en felles stilling. For å finansiere opp en felles stilling i 

100% så ber forumet om en utvidet ramme på kr.120.000. 

Med bakgrunn i manglende forutsigbarhet knyttet til statlig finansiering så ville ikke oppvekstforum be om 

midler i mer enn to skoleår.  

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene er opptatt av å skape forutsigbarhet og kvalitet på den felles innsats Østre Agder skal 

ha rettet mot oppvekstfeltet. Derfor ønsker rådmennene at det utlyses en 100% stilling og at den 

skal være fast. Med bakgrunn i den usikre finansieringen så må utlysning forutsette at stillingen nå 

er tillagt oppgaver knyttet til videreutdanning, DEKOM i skole og kompetanseutvikling i 

barnehagene, men at dette kan endres av regionrådet og vertskommunen. Arendal påtok seg 

vertskommuneansvaret for stillingen, men oppfordret de andre kommunene om å være solidariske 

hvis det ble nødvendig å endre bruken av denne ressursen. Finansieringsrammen for en felles 

utviklingsveileder utvides i 2020 og 2021 til kr.300.000 

12. Østre Agder næringsforum 
Leder av næringsforum hadde ikke anledning til å møte. Sekretariatsleder ga derfor tilbakemelding. Siri 

Asdal begynner som utviklingsleder 15.april. Innsatsen om nærings- og samfunnsutvikling har lidd under 

mangel på kapasitet til å følge opp saker innenfor dette feltet. Fondsavsetninger etter by- og 

regionprogrammet gjør at det finnes noe handlingsrom for fellessatsinger når den nye medarbeideren er på 

plass. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Budsjettet for næringsutvikling videreføres på samme nivå, men det gis en kompensasjon for 

lønnsvekst med 2,5%. 

13. Status for IKT Agder  
Daglig leder Rune Johnsen holdt en orientering for rådmannsutvalget. 

Kommunene må være grundige på å sikre at de som slutter eller får oppgjør for enkeltoppdrag meldes ut av 

lønnssystemet. Før dette må de få utbetalt alt de har rett til for eksempel feriepenger. Grimstad har hatt en 

slik grundig opprydding og sparer betydelige beløp på dette. 

IKT Agder opplever at det er vekst i tjenesteleveransene. Investeringer i IKT-systemet legger til rette for 

besparelser i kommunene. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/190314-Budsjettpremisser-IKT-Agder.pdf


Notat 
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 For framtiden forutsetter rådmennene blir en drøfting der alle eierkommuner i IKT Agder stiller. 

Derfor bør det legges opp i regi av IKT Agder. Samtidig er det ønskelig at det knyttes sammen med 

budsjettseminaret til Østre Agder regionråd slik at flest mulig premisser for interkommunale 

samarbeid kan avklares på samme tidspunkt 

 Hver kommune forventer å få et anslag fra IKT Agder før sommeren basert på det beste grunnlag 

IKT Agder har på det tidspunkt for å anslå kommunens forventede IKT-utgifter. 

 Kommunene ønsker IKT Agder som rådgiver i forhold til de faktorer som presser opp kommunens 

utgifter og der kommunene kan vurdere å holde igjen på antallet brukere av IKT-løsninger. 

 IKT Agder har blitt forespurt om å vurdere mobile sentralbordsløsninger. 

 IKT Agder ble oppfordret til å peke på felt der det foreligger innsparingspotensiale. 

 Rådmennene legger til grunn at økonomi skal være en strategisk faktor i påfølgende eiermøte.  

14. Drøfting av økonomistyring – herunder gjennomgang av 

styringsdokument. 
Med bakgrunn i at gjeldende Reglement for økonomihåndtering i Østre Agder ikke er oppdatert, anmodet 

sekretariatet om å få i oppdrag å gjennomføre en oppdatering av dette. Herunder ha en gjennomgang med 

revisjonen for å sikre at dette er oppdatert med grunnlag i de beslutninger som ble fattet under 

evalueringen av Østre Agder regionråd. 

 

15. Oppsummering 
 Budsjettseminaret for 2020 og handlingsprogram 2021-2023 har vært preget av større ro enn 

tidligere. 

 Rådmennene understreker viktigheten av at de opplever reell påvirkningsmulighet i forhold til 

utgiftssiden ved interkommunale samarbeid. 

 Rådmennene opplever at de har fått gode signaler selv om de er foreløpige. 

 Organiseringen av samlingen har vært grei. 

 Kommunene har forventninger til at det regnearket som sendes ut fra sekretariatet i forlengelsen 

av budsjettseminaret blir hensiktsmessig. 

 Dialogen med virksomhetene er blitt bedre, men rådmennene kan fortsatt bli tydeligere når de gir 

bestillinger til bidrag i samlingen. 

 Tro på at samlingen har gitt et realistisk bilde av situasjonen og de muligheter og utfordringer vi 

står overfor. 

 Viktig at kravene til effektivisering som kommunene stilles overfor også skal gjelde interkommunale 

virksomheter. 


