
Møteplan for 2020

Styret

1.halvår 24.jan 13.mar 22.04 kveld-25.04.2019 15.mai 19.jun

Styremøte Åmli Risør Brussel Vegårshei Arendal

2.halvår 28.aug 25.sep 23.okt 20.nov 11.des

Grimstad Froland Åmli Tvedestrand Gjerstad

Rådmannsutvalg

1.halvår 16.jan 03-04.03.2018 15.apr 06.mai 10.jun

Arendal Arendal Arendal Arendal Arendal

2.halvår 19.aug 16.sep 14.okt 11.nov 02.des

Arendal Arendal Arendal Arendal Arendal

Rådmannsmøte kl.08.30-13.00

Styremøte kl.09-13

nb rådmannsmøte 3. og 4.mars er budsjettforberedende møte.
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Arendal : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rammebudsjett for Østre Agder: 1207 - Foreløpig ramme juni

-

Beskrivelse Opprinnelig
budsjett 2019

Regulert
budsjett 2020

-

-

  1207001 Østre agder sekretariat
-

1207001  Østre agder sekretariat

101000 Fast lønn 815 000 798 711

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 88 587 87 895

109900 Arbeidsgiveravgift 127 405 125 011

110000 Kontormateriell 10 000 10 000

111501 Matvarer til bevertning 100 000 40 000

112000 Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester 50 000 40 000

114000 Annonser reklame informasjon 0 10 000

115000 Opplæring, kurs 0 40 000

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 20 000 30 000

119000 Leie av lokaler og grunn 0 8 000

120002 Datautstyr 0 3 383

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 33 008 17 000

127001 Konsulenttjenester 100 000 100 000

127010 **Ikke bruk** Internkjøp av tjenester 56 000 54 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 53 253 54 596

149000 Reserverte bevilgninger/avsetninger (kun budsjett) 0 26 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -53 253 -54 596

175000 Refusjon fra kommuner -776 000 -784 000

- Netto Østre agder sekretariat 624 000 606 000
-

- Netto 624 000 606 000
-

-

  1207002 Østre agder samhandlingsreform
-

1207002  Østre agder samhandlingsreform

101000 Fast lønn 761 009 759 231

105012 Telefongodtgjørelse mm trekkpliktig 10 000 10 000

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 82 720 83 550

109050 Gruppelivsforsikring 1 000 1 000

109051 Ulykkesforsikring 1 000 1 000

109900 Arbeidsgiveravgift 120 376 120 242

110000 Kontormateriell 20 000 15 000

111501 Matvarer til bevertning 50 000 40 000

112000 Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester 74 000 50 000

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 10 000 5 000

115000 Opplæring, kurs 15 000 15 000

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 84 177 75 259

120002 Datautstyr 5 000 5 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 180 000 180 000

127001 Konsulenttjenester 60 000 37 000

127010 **Ikke bruk** Internkjøp av tjenester 55 000 53 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 108 294 91 814

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

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -108 294 -91 814

175000 Refusjon fra kommuner -759 000 -772 000

195000 Bruk av bundne driftsfond -180 000 -100 000

- Netto Østre agder samhandlingsreform 610 000 598 000
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-

Beskrivelse Opprinnelig
budsjett 2019

Regulert
budsjett 2020

-

- Netto 610 000 598 000
-

-

  1207003 Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud
-

1207003  Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 17 362 000 17 001 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 4 340 500 4 250 250

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -4 340 500 -4 250 250

175000 Refusjon fra kommuner -6 818 000 -7 038 000

- Netto Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud 10 544 000 9 963 000
-

- Netto 10 544 000 9 963 000
-

-

  1207004 Østre Agder øyeblikkelig hjelp - rus/psykiatri
-

1207004  Østre Agder øyeblikkelig hjelp - rus/psykiatri

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 1 500 000 1 500 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 375 000 375 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -375 000 -375 000

175000 Refusjon fra kommuner -589 000 -621 000

- Netto Østre Agder øyeblikkelig hjelp - rus/psykiatri 911 000 879 000
-

- Netto 911 000 879 000
-

-

  1207005 Østre agder alternativ til vold
-

1207005  Østre agder alternativ til vold

137000 Kjøp fra andre (private) 676 000 1 400 000

175000 Refusjon fra kommuner -334 000 -367 000

- Netto Østre agder alternativ til vold 342 000 1 033 000
-

- Netto 342 000 1 033 000
-

-

  1207006 Østre agder felles veilys
-

1207006  Østre agder felles veilys

101000 Fast lønn 641 416 630 364

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 69 718 69 369

109900 Arbeidsgiveravgift 100 271 98 662

110000 Kontormateriell 3 000 0

111501 Matvarer til bevertning 5 000 5 000

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 4 595 3 595

113004 Mobiltelefon ansatte 0 5 000

115000 Opplæring, kurs 8 000 8 000

116000 Kjøre- og diettgodtgjørelse 32 000 29 010

127001 Konsulenttjenester 0 55 000

127010 **Ikke bruk** Internkjøp av tjenester 36 000 35 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 1 899 15 899

149000 Reserverte bevilgninger/avsetninger (kun budsjett) 0 21 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -1 899 -15 899

175000 Refusjon fra kommuner -422 000 -422 000

195000 Bruk av bundne driftsfond 0 -60 000

- Netto Østre agder felles veilys 478 000 478 000
-
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-

Beskrivelse Opprinnelig
budsjett 2019

Regulert
budsjett 2020

- Netto 478 000 478 000
-

-

  1207007 Østre agder e-helse og velferdsteknologi
-

1207007  Østre agder e-helse og velferdsteknologi

111501 Matvarer til bevertning 20 000 20 000

112000 Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester 32 000 32 000

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 10 000 10 000

115000 Opplæring, kurs 30 000 30 000

120002 Datautstyr 8 000 18 000

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

127001 Konsulenttjenester 50 000 40 000

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

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -270 000 -270 000

175000 Refusjon fra kommuner -626 000 -637 000

- Netto Østre agder e-helse og velferdsteknologi 504 000 493 000
-

- Netto 504 000 493 000
-

-

  1207008 Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling
-

1207008  Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling

101000 Fast lønn 688 369 688 369

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 74 800 75 752

109900 Arbeidsgiveravgift 107 607 107 741

110000 Kontormateriell 7 000 7 000

111501 Matvarer til bevertning 20 000 20 000

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3 000 3 000

113004 Mobiltelefon ansatte 8 000 8 000

114000 Annonser reklame informasjon 15 000 15 000

115000 Opplæring, kurs 10 000 10 000

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

119500 Avgifter, gebyrer og lisenser 2 224 3 138

127001 Konsulenttjenester 90 000 70 000

127010 **Ikke bruk** Internkjøp av tjenester 44 000 42 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 38 250 33 250

149000 Reserverte bevilgninger/avsetninger (kun budsjett) 0 21 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -38 250 -33 250

175000 Refusjon fra kommuner -610 000 -621 000

- Netto Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling 490 000 480 000
-

- Netto 490 000 480 000
-

-

  1207009 Østre Agder felles fysioterapi
-

1207009  Østre Agder felles fysioterapi

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 888 000 902 000

127010 **Ikke bruk** Internkjøp av tjenester 652 000 450 000

185000 Overføring fra kommuner -811 000 -722 000

- Netto Østre Agder felles fysioterapi 729 000 630 000
-

- Netto 729 000 630 000
-

-
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-

Beskrivelse Opprinnelig
budsjett 2019

Regulert
budsjett 2020

  1207010 Østre Agder FOU - helse
-

1207010  Østre Agder FOU - helse

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

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 75 000 75 000

170000 Refusjon fra staten -300 000 -300 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA -75 000 -75 000

- Netto Østre Agder FOU - helse 0 0
-

- Netto 0 0
-

-

  1207011 Østre Agder oppvekst
-

1207011  Østre Agder oppvekst

101000 Fast lønn 0 632 692

109003 Arb.givers andel AKP - pensjon 0 69 625

109900 Arbeidsgiveravgift 0 99 027

110000 Kontormateriell 0 20 000

111501 Matvarer til bevertning 10 000 35 000

113000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 8 000

114000 Annonser reklame informasjon 0 20 000

115000 Opplæring, kurs 40 000 647 666

116001 Kilometergodtgjørelse 0 15 000

117000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler 0 15 000

127000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 69 990

127010 **Ikke bruk** Internkjøp av tjenester 630 000 39 000

135000 Kjøp fra kommuner 0 100 000

142900 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA 0 33 247

149000 Reserverte bevilgninger/avsetninger (kun budsjett) 0 24 000

172900 Kompensasjon for merverdiavgift IA 0 -33 247

181000 Andre statlige overføringer -500 000 -1 450 000

185000 Overføring fra kommuner -100 000 -198 000

- Netto Østre Agder oppvekst 80 000 147 000
-

- Netto 80 000 147 000



Notat 
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Redegjørelse for budsjett Østre Agder regionråd 2020 og handlingsprogrammet 2021-2023. 

 

Gjennomgående er budsjettet for virksomheten videreført som uendret, men noen endringer er gjort med 
basis i avtalte endringer med vertskommune for ATV – Alternativ Til Vold, fordeling av utgifter mellom 
kommunene som konsekvens av innføring av betalingsmodell og en vedtatt økte fellessatsing innenfor 
oppvekst. 

1207001 Sekretariat og 1207002 Samhandlingsreform videreføres nominelt. Dette innebærer at utgifter til 
lønns- og prisvekst ikke kompenseres, men dekkes ved innsparinger på andre poster. Dette avspeiler 
budsjettutfordringene i de samarbeidende kommuner. Total ramme 2,76 mill.kr. ned fra 2,77 mill.kr 

1207003 Østre Agder KØH og 1207004 KØH rus og psykiatri forsøkes strammet inn med 0,3 mill.kr. 
Grunnlaget for å gjøre dette er usikkert og sekretariatet er forberedt på at denne innstrammingen kan 
komme til å måtte dekkes opp av fond. I forhold til regnskap 2019 for KØH rus og psykiatri så vil utgiftene 
øke i 2020. Bakgrunnen for dette er at det lovpålagte tilbudet først ble igangsatt fra 1.mai 2019. Budsjettet 
bygger på at disse to virksomhetene vil fortsette sin virksomhet på Myra i 2020.  

Vertskommunen Arendal har vedtatt å bygge et nytt bygg som skal inneholde legevakt, Østre Agder KØH og 
ny korttidsavdeling. Bygget er forventet å koste 207,2 mill. kr. Det er forventet statlig bidrag på 49,248 mill. 
kr. Anslag på fordeling av kostnader på de tre elementene i bygget foreligger enda ikke. Det er et behov for 
å avklare hvilke prinsipper som skal legges til grunn hvis praksisen som en så langt har fulgt for fordeling av 
investeringskostnader skal endres. For driften av Østre Agder krisesenter har vertskommunen innarbeidet 
dekning av investeringskostnader i de årlige driftskostnadene. Konsekvenser av flytting av Østre Agder KØH 
og KØH rus og psykiatri er ikke innarbeidet i handlingsprogramperioden 2021-2021. Kommunene må 
påregne betydelige finansieringskostnader knyttet til dette forbedrede tilbudet. Vertskommunen og 
sekretariatet vil arbeide for å avklare kostnadsfordeling og komme med forslag til løsning vedrørende 
finansieringsmodell. 

Samlokalisering av legevakt og KØH en forutsetning for rasjonell utnyttelse av den interkommunale 
legeberedskapen. Den delte løsningen som dagens drift bygger på er kostnadskrevende. Nærheten mellom 
sykehuset og KØH forutsettes rasjonell bruk av disse plassene og økt bruksfrekvens innebærer at 
døgnprisen for pasienters bruk av KØH faller. 

Total rammer 18,5 mill. kr. 

1207005 ATV (Alternativ til vold) har en betydelig økning. Dette er basert på at Østre Agder regionråd over 
sitt budsjett skal dekke hele det lokale bidraget til stiftelsen. Arendal kommune økte budsjettrammen for at 
regionrådet skulle kunne ivareta dette ansvaret. Endringer for de andre kommunene forholder seg til de 
endringer som kommer som konsekvens av ny finansieringsmodell. Totalramme 1,4 mill. kr. 

1207006 felles veilys videreføres uendret med en budsjettramme på 0,9 mill. kr. Denne berøres ikke av ny 
betalingsmodell ettersom ordningen med betaling i forhold til antall lyspunkter ikke ble endret. 

1207007 ehelse og velferdsteknologi videreføres på nivå med tidligere år uten kompensasjon for lønns og 
prisvekst. Totalramme 1,1 mill.kr.  

1207008 nærings- og samfunnsutvikling videreføres på nivå med tidligere år uten kompensasjon for lønns 
og prisvekst. Totalramme 1,1 mill.kr.  

1207009 felles fysioterapi spesialisthjemler øker for å kunne møte nytt nivå for tilskudd til slike hjemler, 
men reduseres i forhold til at antall hjemler er redusert fra fire til tre. Derfor reduseres ramma med 0,248 
mll. Kr. Fra 2019 til 2020. Totalramme 1,352 mill. kr. 



Notat 
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1207010 FOU-helse er basert på tilskuddsmidler. 

1207011 Østre Agder oppvekst er i det vesentlige basert på tilskuddsmidler fra staten. Disse er 
fundamentet for at det regionale samarbeidet skal kunne ha en medarbeider som bistår skoler og 
barnehager med sikte på å kunne gi medarbeidere der tilpassede kompetansehevende tilbud. Total 
kommunalfinansiert ramme er 0,345 mill.kr. Denne satsingen var delvis med på budsjettet for 2019 (0,18 
mill. kr.), men får helårseffekt fra 2020. 

Syv kommuner har forpliktet seg til å medvirke til at regionen igjen skal få på plass et kremasjonstilbud. 
Totalhavari innebærer kremasjon for tiden må utføres i Kristiansand, noe de bistår med innenfor sin 
kapasitet. Vertskommunen utarbeider et forprosjekt for det nye kremasjonstilbudet, men foreløpig 
foreligger det ikke et kostnadsestimat for dette som ønskes på plass så raskt det lar seg gjøre. 
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Tekst Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2021-2023:  
 
Østre Agder regionråd – videreutvikling av det regionale oppdraget i nye Agder.  
 
Ny kommunelov innebærer at samarbeidet i løpet av året må endre navn. Det nye navnet må inneholde 
betegnelsen interkommunalt politisk samarbeid. Det sentrale styringsdokumentet for samarbeidet skal 
endres fra å være vedtekter til å bli en samarbeidsavtale. Med bakgrunn i at samarbeidet nettopp har 
vedtatt nye vedtekter så er intensjonen å gjenbruke så mye som mulig av disse i den nye 
samarbeidsavtalen. Denne må i samsvar med lovens krav vedtas i hvert av de deltakende 
kommunestyrer/bystyrer. Ved inngangen til handlingsprogramperioden velges det ny ledelse for 
regionrådet. Valgperioden er endret til to år. 
 
Ved inngangen til 2020 er forutsetningene for at det interkommunale samarbeidet skal videreutvikles i 
bredde og dybde bedre enn noen gang tidligere. Med ny medarbeider på plass i oppvekstsektoren så vil de 
statlige midlene kommunene tildeles gjennom Rekomp (barnehage) og DeKomp (skole) kunne bidra til å 
styrke arbeid med kompetanseheving i sektoren. I bunn for regionens innsats ligger en samarbeidsavtale 
med UiA for bruk av DeKomp-midlene. Når vi på slutten av 2019 fikk tilsvarende midler for 
barnehagesektoren gjennom ReKomp så vil det være naturlig å etablere en tilsvarende samarbeidsavtale 
for disse midlene. Samarbeidet med UiA gir kommunene tilgang på regionens fremste kompetanse på 
oppvekstfeltet. Samarbeidet innen skole omfatter også lokale videreutdanningstilbud i regi av UiA innenfor 
engelsk og matematikk for å møte nye formalkrav til lærere som skal undervise i disse fagene, i tillegg til 
norsk. 
 
Planene for ny E18 på de strekninger som mangler firefelt ble fullført i 2019 i tett samarbeid med Kragerø 
og Bamble. Signalene fra Nye Veier er at de prioriterer videre utbygging E18 i regionen høyt. Den politiske 
ledelsen i regionen må aktivt bidra til at denne satsningen blir en realitet. Det samarbeidet som ble etablert 
rundt planarbeidet, vil være det naturlige forumet for dette arbeidet. Samtidig bør styret i regionrådet 
bidra til økt fokus på arbeidet for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det politiske fokuset 
på dette prosjektet må økes, om dette igjen skal bli en viktig politisk sak. 
 
Styret skal være drivkraft for samhandling mellom de åtte kommunene om nærings- og samfunnsutvikling i 
regionen. Styret bærer et stort ansvar for å representere regionen overfor nasjonale myndigheter og 
overfor den nye Agder fylkeskommune. Med grunnlag i Påvirkningsstrategien for Østre Agder kan 
regionrådet bidra til å ivareta medlemskommunenes interesser. Denne strategien er forankret i politiske 
organ i medlemskommunene. I arbeidet skal styret ha tettere kontakt med fylkestingsrepresentanter og 
stortingsrepresentanter fra Aust-Agder. Samarbeidet er styrket ved at ressursen knyttet til nærings- og 
samfunnsutvikling nå er en permanent del av Østre Agders sekretariat. Høsten 2017 gjennomfører 
regionrådet i samarbeid med NORCE en kartlegging av regionens næringsattraktivitet blant bedrifter i Østre 
Agder. Oppfølging av resultatene fra undersøkelsen vil være et hovedtema når formannskapene inviteres til 
en fellessamling i januar 2020. 
 
Vedtektene gir et klarert skille mellom den administrative og den politiske virksomheten i regionrådet. 
Rådmannsutvalget har beslutningsmyndighet overfor drift av de interkommunale tjenestene. 
Formaliseringen av rådmannsutvalg med underliggende forum for samarbeid innenfor oppvekst, helse og 
omsorg, næring og samfunnsutvikling samt teknisk sektor ivaretar hele bredden i kommunens 
tjenesteyting. Det drøftes også om HR-arbeidet skal inngå som et nytt samarbeidsforum. IKT Agder bruker 
våre forum som styringsgrupper for IKT-arbeidet på sine felt, men med økende antall eierkommuner i IKT 
Agder må en vurdere nye løsninger.  
 



Notat 
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Helse og omsorgslederforum (HLF) har ansvar for å fremme samhandling innenfor helse – og omsorgsfeltet 
mellom kommunene innad i Østre Agder, mellom kommuneregionene på Agder og mellom kommunene på 
Agder og Sørlandet sykehus. HLF er rådgivende overfor Rådmannsutvalget i arbeidet med å innføre og ta i 
bruk velferdsteknologi i de deltakende kommuner innenfor regionen. Gjennom regionrådets deltakelse i 
RKG ehelse og velferdsteknologi der alle kommuner på Agder inngår - og som ledes av kommunalsjef 
Helse  - og omsorg i Grimstad kommune, Aase Hobbesland, er vi en del av en nasjonal satsing på feltet. Den 
posisjon kommunene i Østre Agder har oppnådd på dette felt er basert på en unik samhandling der også 
leverandørene spiller en nøkkelrolle. Arbeidet har nådd den en fase med fysisk innføring av teknologi med 
tilhørende rutiner. 

Østre Agder har gjennom rådmannsutvalget og HLF prioriterer samarbeidet med Sørlandet sykehus HF 
høyt. Dette arbeidet er organisert gjennom et interkommunalt samarbeid på Agder som heter 
Kommunenes overordnede strategisk samarbeid (KOSS) og topartssamarbeidet mellom kommunene på 
Agder og Sørlandet sykehus HF (SSHF) som er organisert gjennom Overordnet strategisk samarbeidsutvalg 
(OSS). Rådmann Harald Danielsen fra Arendal kommune leder KOSS.  
 
SSHF er pålagt omfattende sparetiltak som vil få konsekvenser for alle deler av sykehusets virksomhet. Adm 
dir ved SSHF har understreket at omstillingsarbeidet ikke skal ramme pasientene, og SSHF er i tett dialog 
med kommunene for å sikre at nedskjæringer i tilbudet ved SSHF ikke medfører uhensiktsmessige 
oppgaveoverføringer til de til kommunale helse og omsorgstjenester. 
 
I helse- og omsorgssektoren vil FoUI – arbeidet være et sentralt arbeidsfelt i handlingsprogramperioden. 
Det er vedtatt en felles FoU - strategi. Denne følges opp med søknad til Aust-Agder kompetansefond med 
sikte på å legge grunnlag for å komme i gang med forskning i sektoren der målet er økt kunnskap om 
effektiv ressursbruk i kommunale helse og omsorgstjenester gjennom satsing på helsetjenesteforskning i 
kommunene og forskningsdrevet innovasjon. 
 
Arbeidet med nye lokaler for Arendal interkommunale legevakt og øyeblikkelig – hjelp døgntilbudet i Østre 
Agder (KØH) er i gjennomføringsfasen. Dette er de største interkommunale investeringene som er gjort i 
vår region. Legevakten har manglet egnede lokaler over lang tid. Sikkerheten for medarbeidere og brukere 
har vært mangelfull. For begge virksomheter har nærheten til sykehuset vært avgjørende for valg av 
lokalisering. Dette prosjektet, som også omfatter en korttidsavdeling for Arendal kommune, har en 
kostnadsramme på mer enn 250 mill. kr.  
 
Behovet for nytt krematorium er meget stort etter at eksisterende anlegg på Høgedal måtte stenge på 
grunn av driftstekniske problemer. Sekretariatet står i løpende kontakt med Arendal eiendom KF for å være 
orientert om framdriften i dette prosjektet. 
 
I veilyssamarbeidet står man framfor utlysning av drifts- og vedlikeholdsavtale for veilysanleggene for 
kommende år. Med bakgrunn i at mange anlegg er skiftet ut med LED-løsning så kan vi forvente effekter for 
frekvenser i ettersyn. For slike LED-anlegg kan man legge opp til kun en årlig befaring. Dette er vesentlig 
mindre enn for tradisjonelle veilysanlegg. Samtidig foretar Østre Agder en utredning av kostnadseffekter 
ved samlet overgang på veilys til LED. Herunder kostnader ved overgang og konsekvenser for løpende 
driftsutgifter i kommunene. Intensjonen er også å synliggjøre miljøeffekter av en slik overgang. 
 
Utredningsprosessen med sikte på å avklare eventuelle endringer i organiseringen av NAV-kontor i 
regionen har ikke frambrakt en konklusjon. Grimstad vil foreta en utredning sammen med Lillesand og 
Birkenes, mens de syv andre har drøftet ulike løsninger. Når det foreligger en konklusjon vil regionrådet 
delta i den videre prosess hvis det er ønsket av ledelse og medarbeidere i NAV. 
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