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Retningslinjer for oppgjør mellom kommunene i Østre Agder regionråd ved utlån av eller fristilling 

av medarbeidere. 

Rådmannsutvalget legger til grunn at det er ønskelig at kommunene skal kunne bistå hverandre 

fleksibelt og ubyråkratisk. Kompetanse og kapasitet i en kommune vil i mange tilfelle representere 

en viktig ressurs for andre kommuner innenfor rammen av Østre Agder samarbeidet. 

Retningslinjene er retningsgivende for kommunalpraksis vedrørende fakturering mellom 

kommunene i forbindelse med at kommunale medarbeideres bruker arbeidstid i interkommunale 

prosjekt og ved bistand mellom kommuner. 

Rådmannsutvalget gir retningslinjer for utgiftsdekning ut fra følgende punkter: 

1. Fagkompetanse som støtte til en annen kommunes utøvelse av saksbehandling og under 

tjenesteproduksjon overfor innbyggere. 

2. Fagkompetanse som stilles til rådighet ved felles interkommunale prosjekt eller 

virksomheter. 

3. Iverksetting av kompetansehevende tiltak for flere kommuner. 

4. Utgiftsdekning ved ivaretakelse av verv på vegne av Østre Agder politiske råd. 

5. Situasjoner der det ikke bør kreves utgiftsdekning 

6. Andre hensyn 

Retningslinjene omfatter ikke fakturering der tjenesten er overført fra en kommune til en annen 

gjennom en vertskommuneløsning. 

1. Fagkompetanse som støtte til en annen kommunes utøvelse av saksbehandling og under 

tjenesteproduksjon overfor innbyggere. 

 

Eksempel på dette er støttefunksjoner innenfor saksbehandling som for eksempel juristbistand over 

for de fire som ikke deltar i samarbeidet om denne kompetansen. 

Grunnleggende prinsipp er at bruk av nettverket er knyttet til en særlig hendelse eller situasjon i den 

kommune som søker bistand. Ledelsen i juristnettverket må ha foretatt en vurdering av at de har 

kapasitet til å bistå. Kommunen som søker bistand får dette på timebasis. Fakturering baseres på at 

vertskommune fakturerer med grunnlag i faktisk timepris på lønn og sosiale utgifter for den aktuelle 

medarbeider samt et påslag på 25%. 

 

2. Fagkompetanse som stilles til rådighet ved felles interkommunale prosjekt eller 

virksomheter. 

Behovet oppstår ved store prosjekt i IKT Agder ved implementering av nye digitale løsninger. Hva 

som skal defineres som store prosjekt avklares i portefølgerådet.  Kommunene har erfaring med at 

innføring av nye digitale løsninger er krevende for IKT Agder og for kommunalt nøkkelpersonell. 

Kompetente medarbeidere fra ulike kommuner er forutsetningen for å kunne sikre faglig forankring 

av det digitale utviklingsarbeidet i regionen. Belastningen på kommunene varierer mye. Derfor 

innføres det en ordning med kompensasjon som belastes det enkelte prosjekt som iverksettes.  

Når kommunen stiller medarbeider til rådighet i prosjektarbeidet så skal nivået for frikjøp basere på 

nivåer - 20%, 40%, 60%, 80% eller 100%. Varighet for frikjøp skal være avtalt før prosjektet 

iverksettes. Som hovedregel skal slike frikjøpsperioder ikke overstige 12 mnd.  
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Kommunen kompenseres med X 1,5 av månedslønn i den periode frikjøp gjelder for. Krav om 

refusjon fra kommunen til IKT Agder skal foreligge senest 2 måneder etter avslutning av frikjøpet. 

Deltakelse fra den enkelte kommune i drifts- og utviklingsaktiviteter ut over særskilt deltakelse i 

prosjekter skal ikke kompenseres. Dette gjelder virksomheter som portefølgerådet og de ulike 

styringsgruppene knyttet til samarbeidet i IKT Agder. 

Kompensasjon til kommuner kan også være aktuelt når regionen i fellesskap har behov for å 

videreutvikle og styrke tjenesteproduksjonen. Dersom regionen i fellesskap velger å igangsette slike 

felles utviklingsprosjekt rettet mot tjenesteproduksjonen, så kompenseres dette dersom det 

representerer en vesentlig ressursinnsats. Forutsetningen er da at prosjektet er basert på styrevedtak 

og vedtak i den enkelte kommune. Slike satsinger skal være tidsavgrenset. Kompensasjon skjer etter 

reglene i avsnitt 3. 

Deltakelse på felles arenaer i Agder på vegne av Østre Agder kompenseres ikke. Deltakelse i ulike 

RKG satsinger basert på føringene i regionplanen må eventuelt kompenseres av Agder 

fylkeskommune. 

Kommuner kan ved hendelser eller sykdom, akutt mangle kapasitet til å ivareta nøkkeloppgaver for 

å sikre daglig drift. Eksempel på slike nøkkelfunksjoner kan være lønnsutbetalinger. Dersom en 

annen kommune i samarbeidet bistår i slike akutte situasjoner så må kommunen som mottar hjelpen 

dekke utgifter for å få den utført. Slik bistand er en ekstra belastning for kommunen som yter 

bistand og forutsettes bare nyttet i en akutt situasjon. Ved lengre fravær må andre løsninger benyttes 

som innleie av ekstern privat hjelp. Kompensasjon skjer etter reglene i avsnitt 3, men utførende 

kommune kan i tillegg kreve dekning av nødvendig overtid, reise og kost mm. 

3. Iverksetting av kompetansehevende tiltak for flere kommuner. 

 

Alle medlemskommuner driver systematisk kompetanseheving av sine medarbeidere. Derfor er det 

rasjonelt å utvide deltakerantall når det er kapasitet til dette. Ved gjennomføring av kurs og annen 

opplæring der flere kommuner deltar, kan arrangørkommunen benytte en deltakeravgift for å dekke 

ekstrakostnader som kommer som et resultat av at flere deltar. Dersom det er avtalt på forhånd vil 

også deling av kostnader ved bruk av eksterne lærekrefter kunne inngå i kursavgiften.  

 

Gjenbruk av undervisningsopplegg bør benyttes når det foreligger like behov i flere kommuner.  

Dersom en kommune legger opp til gjenbruk av et kursopplegg fra en annen kommune, der den 

opprinnelige arrangøren bidrar med innledere/kursholder, så dekker kommune som mottar tilbudet 

alle kostnader etter reglene i avsnitt 3. Kommunen som utarbeidet kursopplegget kan ikke kreve 

godtgjørelse for tidsbruk som ble benyttet for å utarbeide det opprinnelige kursopplegget, men alle 

ekstra forberedelser er refusjonsberettiget. 

Alt samarbeid om kurs og opplæring skal bygge på skriftlige avtaler for å sikre begge parters 

rettigheter og plikter. Dersom samarbeid om kurs og opplæring får stort omfang så bør det 

utarbeides en standard samarbeidskontrakt, og derved oppnå at vilkårene blir mest mulig like fra 

gang til gang. 
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4. Utgiftsdekning ved ivaretakelse av verv på vegne av regionen. 

Kommunen som har ledervervene i styret og rådmannsutvalget må påregne kostnader forbundet 

med møter og konferanser der de deltar på vegne av det interkommunale samarbeidet. Å lage en 

refusjonsordning for dette der en skal holde orden på all reisevirksomhet vil være tungvint og det 

blir mange grensetilfelle. Det innføres en ordning der den kommune som har disse funksjonene 

mottar en årlig sum på kr.30.000 fra samarbeidet i Østre Agder regionråd for å dekke alle slike 

utgifter. Alle utlegg styreleder eller leder av rådmannsutvalget da har refunderes da på vanlig måte 

gjennom egen kommune.    

 

5. Andre situasjoner der det ikke bør kreves utgiftsdekning 

Ved bistand fra en kommune til en annen er relatert til en beredskapssituasjon skal det som 

hovedregel ikke legges opp til godtgjørelse mellom kommunen. Slike situasjoner gir ikke tid til å 

avklare nivå for godtgjørelse. Styrende for at kommunenes stiller opp for hverandre, er kommunens 

kapasitet og kompetanse til å bistå i en akutt situasjon. Hvis bistanden blir særlig belastende kan 

den kommunen som har bistått anmode den kommunen som har fått bistand om å vurdere 

kompensasjon for bistanden. 

 

6. Andre hensyn 

Selv om en kommune etter dette regelverket kan ha rett på refusjon eller deltakeravgift fra en annen 

kommune, så må kommunen vurdere hensiktsmessigheten av fakturering. Små enkeltstående 

fakturaer bør unngås. Retningslinjene for oppgjør mellom kommunene i Østre Agder regionråd 

benyttes bare når det er økonomisk hensiktsmessig. 

 

(leie av utstyr) 



Digitaliseringsrådgiver 
for kommunene i 

Østre Agder 2020 - 2022

Saksframlegg til møte i Helse – og omsorgslederforum 20.09.2019



Bakgrunn

E – helse koordinator har søkt permisjon fra sin stilling fra 01.01.2020 til 01.01.2021. Han skal også ha pappapermisjon fra 01.09.2019. 
Østre Agder har derfor utlyst stilling som Digitaliseringsrådgiver – vikariat ut 2020.
I møte i Rådmannsutvalget 21.08.2019 (sak 47/19)  ble det godkjent å lyse ut  stilling som Digitaliseringsrådgiver innen helse, omsorg og 
levekår. I samme møte samtykket Rådmannsutvalget i at sekretariatsleder igangsetter et arbeid for å evaluere stillingen og vurdere hvordan 
denne ressursen best skal kunne nyttes. Helse- og omsorgslederforum er bedt om å gi sine anbefalinger om dette, og som en del av denne 
vurderingen er det naturlig at saken behandles i Fagutvalget. 

Fagutvalget fremmer med dette følgende forslag som ble behandlet i fagutvalgets møte 6. september.



Avgrensning

Fagutvalgets oppdrag i denne sammenheng er avgrenset til å beskrive:
1) behov den enkelte kommune har for rådgivning og faglig støtte knyttet til implementering av velferdsteknologiske 

løsninger 
og 
2)   forventninger kommunene i Østre Agder har til Digitaliseringsrådgivers rolle som bindeledd mellom  

kommunene i Østre Agder og regionale og nasjonale satsinger innenfor området.

Fagutvalget er godt kjent med den sentrale rollen E- helsekoordinator har hatt i RKG som medlem av sekretariatet og  
arbeidsutvalget. Fagutvalget har i denne sammenheng likevel ikke vurdert hvilken rolle, medvirkning og ressursbruk 
Østre Agder skal ha inn i dette arbeidet framover. Ressursbruk og organisering av denne oppgaven inngår derfor ikke i 
denne behovsvurderingen.



Mål og satsningsområder

Viser til nylig vedtatt mandat (26.04.19) for «Fagutvalg for digitalisering helse, omsorg og levekår» Østre Agder, som har følgende

målsetting:
Fagutvalg for digitalisering innen helse, omsorg og levekår i Østre Agder regionråd (heretter «fagutvalget») skal bidra til: 
- at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som følger av digitalisering, nyskaping og gevinstrealisering i sektoren.
- erfaringsutveksling og optimal bruk og forvaltning av felles digitale løsninger i medlemskommunene

Østre Agder har vedtatt følgende felles satsingsområder i perioden 2019 – 2022

Innføring velferdsteknologi Agder 
GPS/lokaliseringsteknologi, 
Trygghetsteknologi, Digitalt 
alarmanlegg, E-lås , Digitalt tilsyn
Trygghetsalarmer

TELMA:
Medisinsk avstandsoppfølging av 
multimorbide mennesker (hjertesvikt, 
diabetes, KOLS)
Nettbrett, sensorer

Digitale innbyggertjenester:
DigiHelse
Digisos
Digihelsestasjon
Helsenorge.no



Arbeidsoppgaver Digitaliseringsrådgiver 
Med ovennevnte avgrensninger og rammebetingelser (vedtatt mandat og satsninger) foreslår fagutvalget følgende arbeidsoppgaver:

Administrative oppgaver
Ivareta sekretariatsfunksjonen for Fagutvalget
Utarbeide forslag til strategiske plandokumenter og handlingsplaner for kommunene i Østre Agder
Ha oversikt over digitaliseringsarbeidet som er løftet inn til fagutvalget og ha et tett samarbeid med forvaltningsansvarlig i IKT Agder, bl.a for å en smidig 
overgang fra prosjekt til drift/ forvaltning. 
Faglig rådgivning 
Være rådgiver for arbeids-/prosjektgrupper i den enkelte kommune ved forespørsel fra kommunen
Bistå med rådgivning i regionale/nasjonale innovasjonsprosjekter der en eller flere av kommunene i Østre Agder deltar
Initiere tiltak/saker overfor fagutvalget og fremme forslag til vedtak hvor fagutvalget beslutter 
«Følge – med funksjon»
Være oppdatert på nasjonale strategier og informere fagutvalget ved endringer
Være kontaktperson mot regionalt arbeid på Agder og informere fagutvalet på arbeidet som gjøres regionalt samt representere Østre Agder på samlinger 
ved behov
Felles prosjektutvikling i kommunene
Bidra til formidling av erfaring og nyutvikling
Være en pådriver for felles prosjektutvikling og innovasjon i digitalt utviklingsarbeid i kommunene i Østre Agder
Formidle og anbefale finansieringsløsninger til prioriterte prosjekter i Østre Agder
Kommunikasjon
Foredragsvirksomhet ved behov
Bidra til spredningsarbeid knyttet til alle kommunene



Prioriterte satsingsområder som digitaliseringsrådgiver skal ha fokus på: 
Digitaliseringsrådgiver må samhandle med og koordinere innsatsen overfor kommunene i forhold til følgende oppgaver:
1. IKT Agder
Samle felles behov fra kommunene og samordne henvendelser til IKT Agder
Koordinere og ivareta «bestillerrollen» (utvikle bestillerkompetanse av IKT-tjenester) og være bindeledd mellom den enkelte kommune inn mot IKT Agder 
og leverandører
2. Mottaksapparat i alle kommunene
Bistå kommunene i etablering fra prosjekt til drift med bl.a:
- gi råd til kommunene og i dialog med den enkelte kommune definere hvilke kriterier som må ligge til grunn for implementering
- gi råd for implementering i drift og kvalitetssikre at kommunene har et «mottaksapparat» slik at de er i stand til å implementere digitale tjenester 
3. Prosjekter – nye og eksisterende
Bistå kommunene med å:
- bidra til utvikling av digitaliserte løsninger i den enkelte kommune knyttet til ulike brukergrupper (habilitering, eldre, rus/psyk mm). 
(hvem gjør hva - når og hvordan ?

- sikre involvering, deltakelse og eierskap i alle åtte kommunene
- sikre volumøkning og samhandling med Sørlandet Sykehus. 
4. Samhandling
Implementering og spredning:

o digitale innbyggertjenester (helse) (prosjekt hvor Arendal kommune deltar)
o videreføre kunnskap/erfaringer fra prosjektet velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) 
o spredning av kunnskap og erfaringer fra I4Helse (ledes av Grimstad kommune)

5. Andre oppgaver:
Smarthusteknologi - hvordan implementerer man velferdsteknologi i folks eksisterende boliger?
Kartlegge behov og interesse for kompetansebygging og fagutvikling knyttet til bl.a Smarthus og smarthusteknologi
Hva skal konkret gjøres ved planlegging av nye institusjonsbygg både hjemmebasert ?



Budsjett skjønnsmiddelsøknad 

Østre Agder regionråd 
    

       

SØKNAD PROSJEKTSKJØNN 2020 
    

  
      

Oppgradering ROS-analyser og tiltakskort i beredskapsplanverk åtte kommuner i Østre Agder 

innen PLIVO, EPS/PSKT og og kontakt mot fylkesmannen mht. totalforsvar/gradert info, 

 kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Arendal, Froland og Grimstad 
       

Detaljert budsjett 
     

  
2020-2023 2020 2021 2022 2023 

Lønn/feriepenger *  kr   302 058,00   kr      88 407,00   kr     88 407,00   kr     88 407,00   kr     36 837,00  

Arbeidsgiveravgift  kr     42 367,00   kr      14 122,33   kr     12 400,00   kr     12 400,00   kr       5 167,00  

Kjøring 
 

 kr     34 165,00   kr      10 000,00   kr     10 000,00   kr     10 000,00   kr       4 165,00  

PC 
 

 kr       8 000,00   kr        8 000,00  
   

Adm 4 % indir. Kost  kr     15 863,00   kr        5 287,67   kr       4 672,00   kr       4 672,00   kr       1 847,00  

Lønnsglidning  kr     13 000,00     kr       6 500,00   kr       6 500,00    

Sum    kr   415 453,00   kr   125 817,00   kr   121 979,00   kr   121 979,00   kr     48 016,00  
       

Samlet budsjett 
     

Prosjektkostnad  kr   415 453,00  
    

Egeninnsats 8 kom.  kr   400 000,00   kr      50 000,00  pr. kommune i gjennomsnitt i prosjektperioden 

Sum kost 2020-2023  kr   815 453,00  
    

       

Finansieringsplan 
     

Egenandel Østre Agd  kr     48 000,00  
    

Søknad prosjektskjønn  kr   368 000,00  
    

Egeninnsats 8 kom.  kr   400 000,00  
    

Sum finansiering  kr   816 000,00  
    

       

       

*20 % stilling på pensjonistlønn, det betyr at det ikke skal dekkes pensjon 
 



Vedlegg sak 73-19 
 
Søknad prosjektskjønn 2020 Østre Agder,  beredskap 
 
Hei,  
Jeg viser til telefonsamtale vedr. ovennevnte.  
 
I Froland har ledergruppa et månedlige møte innen beredskap. Vi har i dag hatt slikt møte og 
gjennomgått forslag til søknad med prosjektbeskrivelse, sammen med budsjett og finansieringsplan. 
Forslaget er dermed anbefalt fra Froland kommune. 
 
Jeg har lagt inn om det er mulig for Østre Agder regionråd å legge inn 48.000 i kontant egenandel, 
om det f.eks. er ubrukte prosjektmidler fra tidligere prosjekter, samt estimert egeninnsats i 
prosjektperioden med kr. 400.000, som omfatter medgått tid for barnehagestyrere, rektorer, ev. 
andre medarbeidere i utarbeidelsen av planverket på virksomhetsnivå. Det ligger også i forslaget at 
en starter opp januar 2020 finansiert med egenandelen fra Østre Agder. Om det ikke fins midler til 
egenandel i Østre Agder, starter prosjektet 01.05.20 og løper i tre år. 
 
Ideelt ville være om det ble søkt om hele tilskuddet på kr. 368.000 i 2020, som Østre Agder forvalter i 
prosjektperioden. Som det framgår, er søknadssummen også inndelt i tre år, om fylkesmannen 
ønsker dette.  
 
Det legges opp til at arbeidsgiver blir Østre Agder regionråd ved Arendal kommune, og det er lagt inn 
4 % til dekning av indirekte kostnader for Arendal kommune i budsjettet. 
 
Intensjonen er at prosjektstillingen ikke lyses ut, men tilbys nylig pensjonert polititjenestemann Rune 
Solstad, som har arbeidet med beredskap på høyeste nasjonale og regionale nivå(bl.a. 10 år i 
beredskapstroppen) og som har den kompetanse kommunene mangler på dette området i 
oppgradering av planverket. Han er også sikkerhetsklarert, og kan bistå i nye oppgaver med gradert 
informasjon i det nye konseptet for totalforsvaret. 
 
Jeg har hatt en runde med de øvrige beredskapskoordinatorene pr. telefon, unntatt Gjerstad, som 
uttrykker støtte til forslaget. Det er også lagt inn som en av oppgavene å etablere nettverk innen 
Østre Agder regionråd for ledere av EPS og psykososiale kriseteam, som flere nå støtter, etter forslag 
fra beredskapskoordinator i Åmli Trine Krossbekk Agersborg. 
 
Jeg sender kopi til beredskapskoordinatorene, slik at hver kommune kan mene noe i forkant av 
behandlingen i rådmannsutvalget og styret. 
 
I tråd med din tilbakemelding i telefonsamtalen ber jeg om at saken legges fram for 
rådmannsutvalget og styret i Østre Agder. 
 
Om styret går for prosjektet, kan jeg påta meg å fremme søknaden, med mindre Østre Agder 
regionråds sekretariat ønsker å gjøre dette selv. 
 
Jeg legger ved søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett/finansiering. For ordens skyld får du 
dokumentene i både word, excel og pdf.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Tom Tjuslia 
Beredskapskoordinator i Froland kommune 
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Østre Agder regionråd 
 

Beredskap, prosjekt PLIVO i Østre Agder-kommunene 2020-2023 
 

Målsetting 

1. I løpet av tre og et halvt år få oppdatert og konkret utfylt beredskapsplanverk på 

virksomhetsnivå og øvd disse i de åtte kommunene i Østre Agder, Gjerstad, Risør, Vegårshei, 

Tvedestrand, Åmli, Arendal, Froland og Grimstad innen især skarpe eposoder 

(PLIVO=pågående livstruende vold), spesielt i barnehager og skoler.  

2. Arbeidet må skje på en faglig trygg måte med rett kompetanse, med forankring i 

virksomhetene selv. 

3. Få gjennomført øving på basis av oppdatert planverk (ROS-analyser-enkeltscenarier og 

tiltakskort i virksomhetenes beredskapsplaner), og at disse harmoniseres med og integreres i 

kommunenes overordnede beredskapsplanverk. 

4. Gjennomføre øving av evakuerte- og pårørendesenter(EPS) og psykososialt kriseteam(PSKT), 

gjerne felles for flere kommuner av gangen. 

5. Etablere møteplasser/nettverk for ledere av EPS og PSKT i de åtte Østre Agder-kommunene. 
 

Beskrivelse av utfordringer 

Etter forskrift om kommunal beredskapsplikt har kommunene ansvar for beredskap innen sitt 

geografiske område. Det omfatter kommunens egne virksomheter, men også andre virksomheter 

innen kommunens grenser som kan være rammet av en uønsket hendelse. Forskriften fastsetter at 

det er kommunens egen beredskapsorganisasjon som har beredskapsplikt.  

Især de såkalte PLIVO-scenariene utfordrer kommunene og kommuneorganisasjonens kompetanse i 

utarbeidelse av ROS-analyser og tiltakskort på virksomhetsnivå (barnehager, skoler mm.) mer enn 

det som normalt er tilstede. Disse bør utarbeides i samråd med politiet. Politiet har ikke ressurser til 

å følge dette opp i de enkelte kommunene. Bl.a. er bruk av byggtegninger som grunnlag et viktig 

virkemiddel. Videre er kommunenes rolle i det nye totalforsvaret mht. gradert informasjon også en 

ny utfordring som vil være viktig å implementere.  

 

Begrunnelse for virkemidler/løsninger som testes ut i prosjektet 

Rekruttere en kompetent person med omfattende beredskapsbakgrunn på høyt nivå fra politiet i et 

treårig prosjekt for å løfte presisjonsnivået på ROS-analyser og tiltakskort på virksomhetsnivå i 

kommunene for å tilføre en kompetanse som kommunene vanskelig kan sies å ha i egen 

organisasjon. Arbeidet må foregå i prosess sammen med virksomhetslederne og kommunens 

beredskapsorganisasjon, slik at kommunens og virksomhetenes (også private barnehager) egne 

ledere oppnår kunnskap om scenariene og de viktige fakta ros-analysene bygger på, som skal danne 

grunnlag for gode tiltakskort. Når prosessene, som også vil innebære å øve scenariene, er 

gjennomført, vil lederne på virksomhetsnivå ha oppnådd en betydelig økt kompetanse. Resultatene 

må deretter bli integrert i kommunenes overordnede planverk. Videre vil det være en oppgave å 

arbeide med god implementering av bruk av gradert informasjon ifm. Totalforsvarsutfordringene i de 

åtte kommunene. Det vil kunne skje gjennom en sikkerhetsklarert politifaglig prosjektmedarbeider. 

Dette arbeidet vil måtte foregå overfor kommunenes kriseledelse og fylkesmannens beredskapsstab. 
 

Organisering: 

Oppgaver: 

 Bistå i utarbeidelse av ROS-analyser og tiltakskort på virksomhetsnivå innen PLIVO-scenarier i 

de åtte kommunene i Østre Agder regionråd, med særlig vekt på skyteepisoder, 

bombetrusler, trusler mot større arrangement (f.eks. 17. mai). 
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 Bistå i utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for håndtering av gradert informasjon til 

kommunene ifm. Utvikling av nytt konsept for totalforsvaret og kommunenes framtidige 

rolle i dette i samarbeid mellom kommunenes kriseledelse og fylkesmannens 

beredskapsstab. 

 Delta i møtene i Østre Agder regionråds beredskapsnettverk (beredskapskoordinatorene, 

Østre Agder brannvesen, Grimstad brannvesen, Fylkesmannens beredskapsstab).  

 Delta i beredskapskoordinator-samlingene i regi av Fylkesmannens beredskapsstab. 

 Etablere og organisere nettverk innen EPS og PSKT (psykososialt kriseteam) i Østre Agder-

kommunene. 

 Koordinere evaluering av prosjektet det siste halvåret av prosjektperioden. Herunder vurdere 

om det er behov for å videreføre arbeidet utover prosjektperioden.  
 

Prosjekteier: 

Styret i Østre Agder regionråd 
 

Styringsgruppe: 

Rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd gjennom orientering to ganger pr. år i prosjektperioden. 
 

Arbeidsgruppe: 

Beredskapsnettverket i Østre Agder regionråd gjennom deltakelse i møtene fire ganger pr. år i 

prosjektperioden. 
 

Arbeidssted/base: 

Prosjektmedarbeideren vil være mye på reise og i møter i de åtte kommunene. Østre Agder 

brannvesen ved brannsjefen har tilbudt at prosjektmedarbeideren kan benytte lokale i Arendal 

brannstasjon på Stoa til kontorarbeid. 
 

Arbeidsgiver: 

Arendal kommune på vegne av Østre Agder regionråd ved sekretariatsleder. Det er tatt med 4% av 

kostnadene i prosjektet til dekning av indirekte kostnader for Arendal kommune. 
 

Lønn: 

Det er lagt til grunn avlønning gjennom pensjonistlønn, estimert til kr. 220/time i 2020. 
 

Tidsplan: 

01.01.20-30.04.23 
 

Budsjett med hovedposter (herunder finansiering og egenandel) 

Se vedlagte excel-ark. 
 

Søknadssum pr. år 

Det søkes om samlet bevilgning for tre år av prosjektperioden i 2020 med kr. 368.000, som forvaltes i 

prosjektperioden. Alternativt fordeler kostnaden seg mht. søknadssum pr. år slik: 

 

2020  2021  2022 

Kr. 126.000 kr. 122.000 kr. 122.000  

 

Det er lagt inn kr. 48.000 i egenandel fra Østre Agder regionråd, som finansierer oppstart 01.01.20 i  

fire måneder, i påvente av bevilgning fra prosjektskjønn i løpet av våren 2020. Dersom søknaden ikke 

skulle resultere i bevilgning, vil det måtte avsluttes våren 2020. 
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Overføringsverdi til andre kommuner: 

En god mal for hvordan kommuner kan løfte kvaliteten på ros-analyse-arbeid og arbeid med  

påfølgende tiltakskort på virksomhetsnivå innen flere PLIVO-scenarier som sektorplanverk som 

utfyller det overordnede beredskapsplanverket i kommunene og grunnlag for øvelser i 

virksomhetene sammen med kommunenes kriseledelse. Prosjektet vil også bidra til hvordan 

nyvunnen kunnskap under ROS-analyser og tiltakskort på virksomhetsnivå kan innarbeides i 

kommunenes overordnede beredskapsplanverk. Erfaringene fra nettverk innen EPS og psykososiale 

kriseteam vil også være av vesentlig betydning. Dette kan også bli et viktig tema i 

beredskapskoordinatorsamlinger i regi av Fylkesmannens beredskapsstab som derigjennom kan 

bidra til at erfaringene og innsikt i arbeidsmetodikken kan komme mange til gode.  

 

 



Vedlegg sak 74-19 

Felles beredskapsråd for Østre Agder 

 

Det ligger en anbefaling, men ingen lov- eller forskriftsbestemte krav itl at kommunene skal ha et 

beredskapsråd. Fylkesmannen i Innlandet har følgende anbefaling(hentet fra hjemmesiden): 

 

«Sammensetning og oppgaver 

Fylkesmannen anbefaler at kommunene oppretter et beredskapsråd som møtes én til to ganger i året. 

Flere kommuner kan også gå sammen og opprette et regionalt beredskapsråd. Beredskapsrådet er 

som oftest satt sammen av ordfører, rådmann og beredskapskoordinator, i tillegg til interne og 

eksterne fagansvarlige. Eksempler på medlemmer kan være: 

 Brannsjef 
 Helse- og omsorgssjef og/eller kommuneoverlege 
 Politikontakt 
 Sivilforsvaret 
 Mattilsynet 
 Frivillige organisasjoner 
 Eiere av kritisk infrastruktur som strøm eller ekom 

 

Vi anbefaler også å invitere andre aktuelle aktører i kommunen som har med beredskapsarbeid å 

gjøre. Eksempelvis: 

 Senterledere 
 Store virksomheter 
 Representanter for større arrangementer 

 

Forslag til tema i beredskapsrådet 

Aktuelle tema som kan drøftes/presenteres i beredskapsrådet er: 

 Risiko- og sårbarhetsanalyser 
 Gjensidig orientering om beredskapsarbeid, samt informasjon om aktiviteter som styrker 

samarbeidet 
 Planlegge felles øvelser og evalueringer 
 Avklare hvem som har ansvar for hva 
 Presentasjon og diskusjon av beredskapsplaner 
 Gjennomgang av eventuelle tilsynsrapporter» 

 

Det vanlige er at de kommunale beredskapsrådene møtes én til to ganger årlig. Som det framgår av 

sammensetningen av beredskapsrådene, inngår en rekke regionale aktører. 

 

Froland kommunes ledergruppe har eget månedlig møte innen beredskap. I dagens møte har vi 

besluttet å oversende henvendelse til Østre Agder regionråd om det kan drøftes i rådmannsutvalget 

og styret om det kan være hensiktsmessig å opprette et interkommunalt beredskapsråd for Østre 



Agder-kommunene. Begrunnelsen er at det for politiet, Østre Agder brannvesen, Sivilforsvaret, 

NKOM, Agder energi, Arendals fossekompani m.fl. som er organisert som større regionale enheter 

og/eller virksomheter, vil være unødig tidkrevende å delta i beredskapsråd i alle kommunene, især 

for så vidt som rådet skal være rådgivende. En idé kunne være å arrangere et felles 

beredskapsrådsmøte årlig som legges til samme dag som ett av møtene i rådmannsutvalget, der også 

kommuneoverlegene og beredskapskoordinatorene kan innkalles. Sekretariatsfunksjonen kan f.eks. 

gå på omgang mellom kommunene ved beredskapskoordinatorene. 

 

Undertegnede kan påta seg å følge opp overfor de regionale beredskapsetatene m.fl. for å innhente 

synspunkter på et felles beredskapsråd i etterkant av en drøfting i Østre Agder. 

 

Med vennlig hilsen 

For Froland kommune 

 

Ole Tom Tjuslia 

beredskapskoordinator 
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Utkast til program for rådmennenes budsjettseminar for 2020 i regi av Østre Agder regionråd. 

 

Sted:   Arendal kultur- og rådhus – bystyresalen eller møterom 253 og 254 

Tidspunkt: tirsdag 3.mars kl.08.30-onsdag 4.mars kl.12.00 

Møteleder: Leder av rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd 

Premiss for gjennomgang av arbeidsfelt: Leder for virksomhet eller forum presenterer kortfattet 
virksomhetens budsjettpremisser. Rådmennene får anledning til å drøfte innspill. Konklusjoner forutsettes 
gjort under oppsummeringer for dag 1 og dag 2 gjøres til slutt hver dag jfr.program. Deltakere på samlingen 
mottar tilbakemelding om rådmannsutvalgets konklusjoner for hver enkelt virksomhet og for 
interkommunalt samarbeid samlet. 

Program 

Tirsdag 3.mars  

Kl.08.15  Kaffe - frukt 

Kl.08.30-09.45 Østre Agder brannvesen – budsjett 2019, ny finansieringsmodell 

 Brannsjef Dag Svindset stiller fra brannvesenet 

Kl.09.45-10.30 Budsjettpremisser for Østre Agder KØH somatikk og psykiatri/rus. 

 Enhetsleder Nina Smith Evensen og avdelingsleder KØH Janice Marcussen.  

Kl.10.30-10.40 Pause 

Kl.10.40-11.30 Samhandling kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF. Presentasjon av 
virksomhetsplan for HLF. Leder av HLF Nina Smith Evensen og leder av fagutvalg for 
velferdsteknologi Merete Knatterud. Fra sekretariatet møter samhandlingskoordinator 
Harry Svendsen og digitaliseringsrådgiver Marius Holmesland  

Kl.11.30-12.00 Lunsj 

Kl.12.00-12.20 Budsjettpremisser FOU-helse, herunder PhD. 

 Samhandlingskoordinator Harry Svendsen stiller for sekretariatet. Rådmann Jarle Bjørn 
Hanken redegjør for status i PhD forskningsprosjektet som pågår i Tvedestrand. 

Kl.12.20-13.00 Budsjettpremisser for Arendal kommunale legevakt. Herunder status for nytt bygg og 
budsjettmessige konsekvenser av dette. Enhetsleder Arnhild Glendrange Lund og overlege 
Espen Hult Nystrøm møter for legevakten. 

Kl.13.00-13.20  Budsjettpremisser for Østre Agder krisesenter. 

Leder for Østre Agder krisesenter Turid Holst-Pedersen stiller for sine virksomheter. 

Kl.13.20-13.40 Budsjettpremisser og planene ved ATV (Alternativ til vold) 

Fra stiftelsen Alternativ til vold stiller Inger Brit Line. Hun redegjør for bruk av tilbudet og 
status for videreutvikling av dette. 

Kl.13.40-13.50 Pause 
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Kl.13.50-14.15 Budsjettpremisser for Østre Agder teknisk forum. Budsjettpremisser felles veilysarbeid. 
Herunder satsning på systematisk overgang til LED, ny leverandøravtale med mer. 

 Leder av teknisk forum Jon Øystein Dalsmo orienterer om arbeidet i forumet og 
budsjettpremisser for veilysarbeidet. 

Kl.14.15-14.30 Pause 

Kl.14.30-15.00 Status for nytt krematorium og budsjettpremisser for felles kremasjonstilbud 

 Kirkeverge Arnold Lundevall gjør rede for ordningen man midlertidig benytter og framdrift i 
planer for nytt anlegg. 

Kl.15.00-15.20 Budsjettpremisser for Østre Agder oppvekstforum 

 Leder Tore Flottorp og nestleder Roar Aaserud i Østre Agder oppvekstforum møter. Fra 
sekretariatet møter Gisle Hovdenak. Status videreutdanning, DEKOMP og REKOMP. 

Kl.15.20-15.45 Budsjettpremisser for Østre Agder næringsforum og resten av sekretariatet. 

 Leder Bodil Slettebø i Østre Agder næringsforum møter for utvalget. 

Kl.15.45-16.30 Middag i Buen 

Kl.16.30-17.30  Gjennomgang med konklusjon på de enkelte punkter i dagens drøftelser. 

Kl.17.30-18.00 Gjennomgang av saker til møte i representantskapet 13.mars. 
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Anbefalt av styret i Østre Agder regionråd i sak xx/19 i møte 13.desember 2019.  

 

Samarbeidsavtale for Østre Agder interkommunale politiske råd (IPR) 

 

§ 1. Parter 

Parter i samarbeidsavtalen for Østre Agder IPR er kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, 
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Samarbeidet er organisert med hjemmel i kommunelovens kapittel 18. 
Samarbeidet er registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer (914 861 780). 

§ 2. Formål 

Østre Agder IPR er samarbeidsforum for kommunene i regionen. 

Samarbeidet skal: 

 bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, som sikrer vekst i folketall, 
arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder. 

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

 arbeide for å styrke regionens infrastruktur 

 arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter. 

 bidra til utredning av, og til å forberede etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere 
kommuner knyttet til områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon der kommunene 
finner det formålstjenlig. 

 iverksette prosjekter med sikte på å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger 
knyttet til levering av kommunale tjenester. 

Østre Agder IPR kan: 

 forestå utredninger for kommunene i samarbeidet når representantskapet anmoder om at det blir 
gjort. 

 fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalte kommunale bidrag til drift 
og enkeltaktiviteter, samt for tilskuddsmidler samarbeidet mottar på vegne av kommunene. 

 være representant for de andre medlemskommunene i planlegging og utbyggingsprosjekt for 
interkommunale tjenester med vertskommuneløsning. 

Østre Agder IPR kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter særskilt vedtak i den 
enkelte kommune. 

§ 3. Organisering 

Kommunestyrer/bystyrer oppnevner medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Østre Agder 
IPR: 

Arendal kommune velger 2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer 

Risør kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem  

Tvedestrand kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem 
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Froland kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem 

Gjerstad kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem 

Vegårshei kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem 

Åmli kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem 

Grimstad kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem 

Hver kommune skal velge sin ordfører til representantskapet i Østre Agder. 

Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene konstituerer seg etter kommunevalget og gjelder for 
valgperioden. Representantskapet skal ha leder og nestleder og det konstituerer seg selv. Leder er ansvarlig 
for å innkalle til minimum 4 møter pr kalenderår. Leder og nestleder har en funksjonstid på to år. 

Leder er ansvarlig for godkjenning av saksliste til representantskapsmøtene. 

Representantskapet gir sine råd og fatter sine vedtak med alminnelig flertall. 

Representantskapet er ansvarlig for å arrangere minimum en årlig samling for folkevalgte. Der skal 
minimum formannskapet inviteres. 

Fylkesordfører med fylkesvaraordfører og opposisjonsleder i fylkestinget gis møte- og talerett i 
representantskapets møter. 

I samarbeidet skal det være et rådmannsutvalg der rådmennene i alle deltagende kommuner er 

representert. Rådmannsutvalget har som mandat: 

 forberede og innstille i saker som skal til representantskapet 

 oppnevne administrative grupper til støtte for interkommunalt samarbeid og gi dem mandat for 
arbeidet 

 ta initiativ overfor representantskapet i saker som krever, eller etter rådmennenes oppfatning vil 
ha fordel av interkommunal løsning 

 arbeide sammen om saker og problemstillinger innenfor rammen av det som er omfattet av 
rådmannsmyndigheten i den enkelte kommune 

 etablere hensiktsmessige styringslinjer i samarbeidet 

Rådmannsutvalgets medlemmer har møte, tale og forslagsrett på representantskapets møter. Det skal 
velges en leder for rådmannsutvalget for to år. 

Den enkelte deltakers eierandel i Østre Agder IPR samsvarer med %-andel innbetalt til sekretariatet. 

 

§ 4. Sekretariat 

Østre Agder IPR skal ha et sekretariat organisert etter vertskommunemodellen, men sekretariatsleder skal 
ha representantskapet i Østre Agder og rådmannsutvalget som sine oppdragsgivere. 

Medarbeidere som arbeider for Østre Agder skal formelt være ansatt i en av de deltakende kommuner 
etter vertskommuneprinsippet.  

Østre Agder IPR kan gjennom skriftlig avtale frikjøpe fagmedarbeidere i medlemskommunene til 
prosjektledelse og utredningsoppdrag når kommunen gir tillatelse til dette. 
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Sekretariatet er ansvarlig for: 

- Å sammen med representantskapet medlemmer holde de folkevalgte i deltagende kommuner informert 
om virksomheten i regionrådet. 

- At alle kommuner i samarbeidet blir likeverdig behandlet, og at sekretariatet er en felles ressurs for 
medlemskommunene 

- Å bistå rådmannsutvalget og administrative grupper under forberedelser av saker  

- Å forberede et budsjettseminar for rådmannsutvalget der premissene for budsjett og handlingsprogram 
for interkommunale samarbeid fastsettes. På dette grunnlag utarbeider sekretariatet forslag til årsbudsjett 
og handlingsprogram for Østre Agder IPR. 

- Utarbeide årsberetning for virksomheten og levere regnskap 

- At anbefalinger fra representantskapet overfor kommunene oversendes kommunene med felles 
saksgrunnlag. Rådmannen i den enkelte kommune vurderer hvordan saken fremmes. 

- Forskriftsmessig arkivering for virksomheten gjennom vertskommunen. 

 

§ 5. Finansiering 

Representantskapet kan søke om eksterne bidrag til enkeltprosjekt på vegne av de deltakende kommuner. 

Representantskapet i Østre Agder er ansvarlig for å fremme forslag til betalingsmodeller for finansiering av 
interkommunale tjenester eller aktiviteter overfor deltakende kommuner. 

Felles prosjekt som krever kommunale bidrag ut over kontingent må bygge på gyldige vedtak i de 
kommuner som skal delta. Vedtak om igangsetting er først gyldig når slike vedtak foreligger. 

Østre Agder IPR har ikke anledning til å påta seg økonomiske forpliktelser i form av lån eller garantier. 

Sekretariatets forvaltning av Østre Agder IPR sin økonomi skal bygge på Reglement for økonomihåndtering i 
Østre Agder, som fastsettes av representantskapet. Kommunerevisjonen forestår revisjon av virksomheten. 

 

§ 6. Innmelding, oppløsning og utmelding 

Utvidelse av Østre Agder IPR krever endring av samarbeidsavtalen. 

Dersom en kommune ønsker å tre ut av Østre Agder IPR gjelder en oppsigelsestid på 1 år regnet fra 
påfølgende årsskifte. Kommunestyrets / bystyrets vedtak om oppsigelse må være sekretariatet i hende 
innen 31. desember. 

Ved oppløsning av Østre Agder IPR hefter medlemmene med en prosentvis andel tilsvarende deres 
innbetaling. Tilsvarende har de rett på eiendeler oppbygd gjennom samarbeidet ut fra samme nøkkel.  

 

§ 7. Stadfesting av samarbeidsavtalen og endring i denne 

Samarbeidsavtalen for Østre Agder IPR er gyldig inngått når samtlige bystyrer/ kommunestyrer har fattet 
vedtak. 
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Representantskapet fremmer forslag til endringer i samarbeidsavtalen. Endringsforslag sendes 

Kommunene til behandling. Endringer som nevnt i kommuneloven § 18-4, 4. ledd skal vedtas av alle 
kommunestyrer/bystyrer. Andre endringer skal vedtas av minimum 3/4 av de deltakende kommuner.  
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1.Innledning 

Mange regioner har lenge drevet et mer effektivt og systematisk påvirkningsarbeid enn det Østre Agder og 
Sørlandet har klart. Evalueringen av Østre Agder har synliggjort at et samlet politisk miljø står bak ønsket 
om økt innsats for å påvirke beslutninger som fattes på nasjonalt og regionalt nivå, med betydning for vår 
samfunnsutvikling. 

Styret erkjenner at strategien må bygge på at det er lite faktakunnskap om regionen utenfor Østre Agder. 
Videre må strategien bidra til en bevisstgjøring av politikere og administrasjon om nødvendigheten av å 
drive aktivt påvirkningsarbeid. 

Styret i Østre Agder har derfor i styresak 23/18 konkludert med at det foreligger et behov for å 
systematisere påvirkningsarbeidet som skjer på vegne av 8 kommuner og mer enn 92.000 innbyggere. 
Derfor anmodet styret sekretariat og rådmannsutvalg i samarbeidet om å legge fram et grunnlag for 
drøfting av framtidig informasjons- og påvirkningsstrategi for virksomheten.  

Østre Agder må arbeide for å få delta som aktør i prosesser der det fattes beslutninger av betydning for 
regional utvikling i de åtte kommunene. For å ivareta regionens interesser bygger vi allianser med 
nærliggende regioner som Grenland, Setesdal, Kristiansandsregionen og Lister rådet. Samtidig må slikt 
samarbeid bygge på en premiss om samarbeid og konkurranse. Vi har sammenfallende interesser, men ikke 
like interesser i alle spørsmål. 

Dette notatet skisser en helhetlig regional strategi for å påvirke nasjonale og regionale 
beslutningsmyndigheter. Strategien skisserer innsatsen som må legges ned i å sikre at regionen skaffer seg 
tilstrekkelig oversikt over pågående statlige og regionale endringsprosesser, og jobber systematisk med 
aktivt påvirkningsarbeid. Østre Agder bør legge en strategi med sikte på å påvirke utfallet ut fra regionens 
interesser. Avslutningsvis skisseres systematikken som anbefales lagt til grunn for regionrådets 
påvirkningsarbeid.   

Styret i Østre Agder ønsker å forankre sitt strategiske påvirkningsarbeid overfor nasjonale og regionale 
(fylkeskommunale) myndigheter og andre viktige beslutningstakere i de deltakende kommuner. Derfor ble 
utkastet til Påvirkningsstrategien for Østre Agder sendt på høring til kommunestyrer og bystyrer før den 
legges fram til endelig behandling i styret. 

Innsatsen gjennom Østre Agder skal gjæres sammen med den innsats som gjøres i regi av hver enkelt 
kommunen. (innspill fra Arendal formannskap). 
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2.Målsetting 

Målsettingen for Østre Agder regionråds påvirknings- og informasjonsarbeid: 

Gjennom målrettet og systematisk innsats overfor nasjonale- og regionale myndigheter, og overfor 
næringsliv, skal regionrådet sikre at kommunene i Østre Agder: 

- får en rimelig andel av statlige og regionale investeringer når forutsetningene er tilstede  
- er et attraktivt lokaliseringsalternativ for offentlige og private virksomheter  
- er et attraktivt sted for videreutvikling av eksisterende virksomheter 
- er en attraktiv samarbeidspartner for utviklingsprosjekt sammen med andre myndigheter og 

næringsliv 
- er en premissleverandør inn i regionale og nasjonale satsinger 

 

 

3.Organisering av påvirkningsarbeidet 

Østre Agders politiske ledelse bærer hovedansvaret for at regionen skal kunne lykkes i påvirkningsarbeidet. 
Sekretariatet i Østre Agder skal legge best mulig til rette for politikernes innsats.  

Mange enkeltpersoner i det politiske og administrative miljøet og næringslivet bør involveres for å kunne 
ivareta regionens interesser og behov. Styret vil kunne iverksette den skisserte strategien uten omfattende 
økonomiske konsekvenser for Østre Agder. Sekretariatet i Østre Agder har fra våren 2019 fått en fast 
medarbeider med ansvar innenfor nærings- og samfunnsutvikling. I mandatet for dette arbeidet inngår det 
å «samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, 
fylkes- og/eller riksplan». Medarbeideren vil sammen med sekretariatsleder kunne følge opp strategien. 
Innenfor andre fagfelt som skole og helse kan det være aktuelt at andre deler av sekretariatet involveres.   

Regionrådet må tilføres ressurser for å kunne kompensere kommunene i tilfeller der deres politiske ledelse 
pådrar seg utgifter på vegne av Østre Agder. Erfaringen tilsier at særlig styreleder påtar seg mange felles 
oppgaver for regionen. 

Under drøftingen av hvordan en skal kunne påvirke innenfor ulike områder foreslår strategien konkrete 
opplegg hvor styret og sekretariatet hver for seg og sammen tildeles et ansvar.  

For å sikre en systematisk tilnærming til oppgaven skiller strategien mellom kartleggingsfasen der en sikrer 
at regionen er oppdatert og informert om aktuelle muligheter – og hvordan vi konkret skal jobbe når 
muligheten byr seg.  
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4.Kartlegging av statlige politiske 
beslutningsprosesser 

Politiske beslutningsprosesser skal bygge på prinsippet om åpenhet i forvaltningen. Dette gjelder like mye 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Likevel må regionen vise evne til å fange opp og reagere når ny 
politikk utformes regionalt og nasjonalt. Også nasjonal politikk har et lokalt islett som ofte påvirkes av 
tilfeldige faktorer som hvem som gis anledning til å delta i prosessene. Regionrådet legger til grunn at alle 
politiske miljø har interesser å ivareta på Sørlandet og i Østre Agder. Derfor vil et nasjonalt politisk miljø ha 
behov for, og ønske beslutninger som sikrer og styrker deres oppslutningen i regionen.  

Systematisk mobilisering av det lokale politiske miljøet som til enhver tid sitter med regjering og flertall i 
Stortinget er derfor avgjørende for å fremme Østre Agders interesser. Å bygge bevissthet omkring dette 
blant lokale politiske ledere med aktuell politisk tilhørighet er nødvendig for å oppnå gjennomslag.  

Likeledes er representantene fra det samme politiske miljø i Stortinget og i den politiske ledelse i 
regjeringsapparatet viktige kontaktpunkt. Også det politiske nivået under statsrådsnivå vil kunne være 
verdifulle kontaktpunkt for regionen avhengig av hvilket tema som er aktuelt. For å kunne benytte slike 
kontakter kreves det at vi har oversikt over at de finnes. Regionene må gjennom dialog med dem det 
gjelder avklare premisser for hvordan de skal kunne kontaktes. Likeledes må disse kontaktene kunne søke 
kontakt motsatt vei dersom de har behov for kontakter i regionen.  

Hovedregel vil være å basere seg på det omfattende kontaktnett det lokale politisk miljø har innenfor det 
nasjonale politiske miljøet.  

Saker regionen ønsker å fronte vinner på å bygge på et positivt budskap. Kan Agder gå i front for en ønsket 
utvikling vil muligheten for gjennomslag styrkes. (innspill stortingsrepresentanter) 

I påvirkningsarbeidet er det viktig å bygge allianser med sterke lokale partnere i offentlig og privat sektor. 
(innspill stortingsrepresentanter) 

Påvirkning av beslutninger i regionale politiske organ må følge tilsvarende linjer, men erfaring viser at 
beslutninger i de regionale politiske organ oftere har bred politisk forankring. Overfor dette nivå er det 
således nødvendig å spille på hele bredden i regionens politiske miljø.  

Eksempel: Lokalisering av fengsel 

Østre Agder ble gjort kjent med at Arendal fengsel hadde en svært usikker framtid og at departementet og fengselsvesenet 
arbeidet med konkrete planer for å erstatte dette med et nytt og større tilbud i landsdelen. På dette tidspunkt hadde landet en 
rød/grønn regjering med Justis og beredskapsminister fra Arbeiderpartiet. Derfor fikk man til et møte mellom statssekretæren 
og styreleder som tilhørte arbeiderpartiet. Før fengselsprosessen ledet til videre vedtak overtok ny regjering utgått fra Frp og 
Høyre. Der hadde Frp Justisministeren og derfor påtok representanten for Frp i styret en rolle som kontaktledd overfor 
nasjonale myndigheter. Dette skjedde sammen med stortings-representanten fra partiet. 
 
Parallelt utredet samarbeidet aktuelle lokaliseringssteder i regionen. Fra kommunene forelå fire forslag til lokalisering som 
sekretariatet i Østre Agder foretok en utredning av. Utredningen munnet ut i en anbefaling overfor styret på Blakstadheia 
industriområde som det beste alternativet i vår region. Dette ga styret tilslutning til. 
 
Østre Agders politiske representanter møtte ledelsen i departementet på statssekretærnivå og presenterte regionens alternativ 
til lokalisering. Så skjedde det en endring i premissene for beslutningen ved at videre beslutningsprosess ble flyttet til 
Stortinget. Sekretariatet utarbeidet i samarbeid med Froland kommune et grundig notat for alternativet på Blakstadheia. Med 
bistand fra Frp representanten ble dette spredd til samtlige Stortingsrepresentanter. Regionrådet fikk i tillegg anledning til å 
presentere vår regions alternativ overfor Justiskomiteen. Som eneste region på Agder la vi fram et felles alternativ på vegne av 
åtte kommuner og oppnådde gjennomslag for at den største delen av nytt framtidig fengsel (200 soningsplasser ble lagt til 
regionen. Innsatsen fra politisk hold med sterke kontakter i regjeringsnivå og i Stortinget var avgjørende for å kunne lykkes. 
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Handlingsmål / tiltak 
Medlemmer av styret i Østre Agder skal: 

 Jobbe gjennom lokalt, regionalt og nasjonalt politisk miljø for å best mulig sikre at regionen har 
kjennskap til viktige politiske prosesser for Østre Agder.   

 Styrets medlemmer fra partier som til enhver tid har regjeringsmakt har et særlig ansvar for å 
kartlegge prosesser, og for å bidra til gjennomslag for regionens interesser. Samtidig forholde seg 
til at det er tett kontakt mellom representantene på Agderbenken på tvers av partigrensene. 
Derfor kan brede allianser i noen tilfeller være nøkkel for å oppnå ønsket resultat. (innspill 
stortingsrepresentanter) 

 Kartlegge aktuelle kontaktpunkt blant politiske beslutningsfattere i regjeringsapparatet. Ta initiativ 
til å reise lokalt forankrede problemstillinger i Stortinget, for eksempel ved at dette tas opp i 
Stortingets spørretime i samarbeid med Stortingsrepresentanter fra Agder. 

 Nøkkel til suksess kan være å informere stortingsrepresentantene på tvers av politiske skillelinjer 
så raskt som samarbeidet blir kjent med at prosesser er igangsatt. Slik kunnskap kan bli kjent lokalt 
før folkevalgte på nasjonalt nivå er involvert. (innspill stortingsrepresentanter) 

 Bruke de plattformer Arendalsuka og Arendalskonferansen tilrettelegger for å kunne oppnå 
nasjonalt fokus på satsninger som er viktig i og for Østre Agder. (innspill fra rådmannsutvalget) 

 Lokal politisk påvirkningsevne er bedre og mer tillitsvekkende enn det en kan oppnå gjennom å gå 
via profesjonelle påvirkningsagenter. (innspill stortingsrepresentanter) 

 Lokalt politisk miljø kan ved behov bruke stortingsrepresentantene som døråpnere for å nå 
sentrale beslutningstakere. (innspill stortingsrepresentanter) 

Østre Agder sekretariat skal:  

 Legge til rette for halvårlig møter mellom styret i Østre Agder og regionens nasjonale politikere.  

 Holde seg oppdatert på aktuelle tilskuddsordninger eller utviklingsprosjekter hos relevante 
departementer og fagetater.   

Endringer i arbeidsform for Østre Agder:  

 På styremøter skal en ta opp «aktuelle påvirkningsprosesser» på agendaen.  

 

5.Påvirkning av administrative utredninger 

Nasjonale myndigheter fatter beslutninger om iverksetting av nasjonale utredninger med siktemål å 
iverksette større infrastrukturtiltak eller til endringer i statlig forvaltning. I slike prosesser foreligger det 
mange anledninger til å gi innspill.  

Statlige myndigheter vil ofte sette bort ansvaret for å gjennomføre utredninger til konsulentvirksomheter 
med nær tilknytning til forvaltningen på feltet. Konsulentene vil ofte basere seg på et fast mønster som 
grunnlag i sitt arbeid. Lokal offentlig forvaltning inviteres til ulike fora der ulikt materiale og foreløpige 
konklusjoner framlegges. Ofte vil en oppleve at konklusjonene fra modellberegninger tillegges større vekt 
enn synspunkt som framkommer fra lokalt og regionalt hold. Disse spriker i tillegg i alle retninger. Når slike 
utredninger bidrar til å sementere de framtidige løsninger så bidrar det til lokal frustrasjon i forhold til 
hvordan regionen skal forholde seg til prosessene. 
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Denne utfordringen må Østre Agder regionråd møte 
på ulike måter.  

Det viktigste vi kan gjøre er å opptre med en samlet 
og samkjørt stemme. Dersom de lokale innspillene i 
minst mulig grad spriker vil det være lettere for den 
aktuelle utreder å la det lokale perspektivet få stor 
betydning, og det kan legge føringer den videre 
utredningen. Ved behov kan det også være aktuelt 
å iverksette alternative utredninger i egen regi. 

I noen situasjoner kan regionene og 
samarbeidspartnere bidra til å iverksette 
forarbeider som letter og forenkler framtidige 
planprosesser. Til slik innsats vil det være knyttet 
mye usikkerhet, men for å være offensiv overfor 
statlige beslutningsfattere viser det seg at regionen 
som legger til rette for enklere statlige 
planprosesser kan oppnå iverksetting tidligere enn 
om statlige myndigheter skal vente på egne midler 
til forprosjekter. 

Kommunenes evne og kapasitet til å engasjere seg i 
offentlige høringsprosesser varierer, men omfanget på slike henvendelser er høyt. Østre Agder vil i noen 
tilfeller kunne bidra med felles saksgrunnlag, men i saker som politireformen så vil kommunenes interesser 
være motstridende. I slike tilfeller er det ikke hensiktsmessig med felles innspill. 

Østre Agder skal ivareta et særlig ansvar for å uttale seg til strategidokumenter i helsesektoren fra Helse 
Sørøst og Sørlandet sykehus HF. Når regionen inviteres inn i slike planprosesser gis det høyprioritet. 

Handlingsmål / tiltak 
 
Styret i Østre Agder skal:  

 Sikrer at en i fellesskap engasjerer seg under planlegging av viktige prosjekt og deltar aktivt på 
relevante møteplasser. Herunder søker kontakt med statlige myndigheter og konsulentmiljø så 
tidlig som det er mulig i prosjektfasen. 

 Styret kan levere uttalelser på vegne av regionrådet, men skal unngå dette dersom det kan 
forventes ulikt syn mellom kommunene. 

Sekretariatet i Østre Agder skal:  

 På oppfordring av styret, enten i egenregi eller ved engasjement av eksternt konsulent, kunne 
forstå utredninger i tilfeller der disse kan bidra til å få fram faktagrunnlag slik at forhold av 
betydning for Østre Agder vektlegges i planprosessen. Faglig påvirkning i utredningsfasen er viktig 
for å påvirke beslutningsgrunnlaget nasjonale myndigheter fatter avgjørelser ut fra. Prinsippet er å 
bruke fagfolk overfor fagfolk. (innspill stortingsrepresentanter) 

 Sammen med kommunene sikre at viktige nasjonale høringsprosesser følges opp.  

 I de prosesser der regionen har felles interesse; utarbeide grunnlag for, og sikre at regionen opptrer 
enhetlig utad gjennom bruk av felles saksgrunnlag i behandlingen, eller ved behov i samarbeid med 
styret prioritere valg av løsninger.  

 Støtte seg på KS for å oppnå større tyngde på nasjonale arenaer. (Innspill rådmannsutvalget) 

 Vurdere om Agder fylkeskommune kan inviteres til av være med som likeverdig partner med 
medlemskommunene i initiativ overfor nasjonale myndigheter. (innspill stortingsrepresentanter) 

 

Eksempel: Utredning av Grenlandsbanen 

Jernbaneverket fikk i oppdrag gjennom NTP å utrede 
Grenlandsbanen. De engasjerte et ekstern konsulentselskap til 
å gjennomføre utredningen. Østre Agder ble invitert til å møte 
de som stod for utredningen sammen med Jernbaneverket. I 
store forsamlinger presenteres utredninger og konklusjoner. 
Arbeidet legges opp slik konsulenter og statlige myndigheter er 
vant til fra tidligere utredningsarbeid i det sentral 
østlandsområdet. Der er den grunnleggende premiss 
planlegging ut fra dekning av daglig pendlingsbehov mellom 
bolig og arbeid. Vilje og evne til legge andre premisser til 
grunn for planleggingen møtte ingen forståelse. Selv ikke når 
eksternt fagmiljø med erfaring fra oppdrag for Jernbaneverket 
laget utredningen. På nåværende stadie i planleggingen av 
Grenlandsbanen er etter Østre Agders syn faktagrunnlag som 
tilsier lokalisering av stasjon på den nye banestrekningen på 
Brokelandsheia ikke vektlagt.  For denne lokaliseringen ligger 
et befolkningsunderlag på mer enn 90000.Samtidig er 
potensialet for dagpendling fra Kragerø tillagt uforholdsmessig 
stor vekt i den offisielle utredningen. 
I den videre planprosess må Østre Agder legge opp til en nye 
strategi for å kunne aktualisere stasjonslokalisering i regionen, 
og derigjennom bidra til det løft Grenlandsbanen kan bli for 
regionens framtidige persontransportbehov 
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6.Påvirkningsarbeid gjennom Fylkesmannen 

Kontakt med fylkesmannen og hans stab er viktig for å tilrettelegge for nasjonale satsinger som kanaliseres 

gjennom statens representant på Agder. En oppgave for fylkesmannen og hans medarbeidere er å være 

lyttepost for staten i regionene. Derfor må en gjennom dialog med fylkesmannen kunne forvente bistand til 

å presentere utfordringer kommunene møter, overfor relevante sentrale myndigheter.  

Kontakt med fylkesmannen skal bidra til at han er kjent med viktige utfordringer i kommunene, og forhold 

som kan bidra til å skape en positiv utvikling i regionen. Når statlige program og satsninger blir tilgjengelig, 

eller når det oppstår nye muligheter for å skape en ønsket utvikling, så skal det være naturlig for 

fylkesmannen å bistå kommunene i Østre Agder i søknadsprosesser. 

Handlingsmål/tiltak 
Styret og rådmannsutvalget i Østre Agder skal:  

 Videreføre tett kontakt med fylkesmannen  

Sekretariatet i Østre Agder skal:  

 Sikre at kontakten mellom Østre Agder og fylkesmannen systematiseres. Fylkesmannen skal 

inviteres til minimum et styremøte og et møte i rådmannsutvalget hvert år.  

 

7.Påvirkningsstrategi overfor region Agder 

Fra 1/1-2020 iverksettes den nye regionreformen. Effekten for Østre Agder blir betydelig ved at det blir ett 
Agder. Østre Agder forventer at perspektivet i den nye regionen blir annerledes. Fram til nå har Østre Agder 
fått stor oppmerksomhet og samarbeidet tett fylkeskommunen. Fra å være en dominerende enhet i fylket 
blir vi en stor, men på ingen måte dominerende faktor i det nye Agder. Nye Kristiansand blir tyngdepunktet 
i Agder med tilhørende konsentrasjon i Agderbyen fra Mandal til Risør/ Tvedestrand. 

Den nye regionen representerer samtidig en ny og sterkere enhet, med forutsetninger hver av de to 
fylkeskommunene ikke hadde. I dette ligger 
forventninger fra regionen til at regionale 
myndigheter viser handlekraft innenfor sin sentrale 
oppgaver - kultur, næringsutvikling, videregående 
skole, samferdsel og kollektivtrafikk. 

Styret og rådmannsutvalg skal videreutvikle sin 
dialog med det nye Agder. Østre Agder vil på ulike 
felt involvere Agder og åpne seg for å drøfte saker 
som spilles inn av regionen. Den skal være en aktiv 
deltaker i ulike planprosesser og 
utviklingsprosjekter initiert fra regionalt nivå for å 
sikre Østre Agders interesser i de aktuelle 
satsningen. Østre Agder skal bidra til et helhetlig 
løft for Agder. Det bør være en ambisjon å reise saker med utgangspunkt i utfordringer og muligheter 

Eksempel: Ny adkomst til Gullknapp flyplass 

Regionrådet ble invitert til å komme med forslag til 
disponering av fylkeskommunens bufferfond for 
konsesjonskraftmidlene. Med grunnlag i en drøfting i Østre 
Agder næringsforum drøftet styret og rådmennene seg fram til 
en prioritering for bruk av disse midlene til ulike formål 
innenfor de åtte kommunene. Ett av disse prosjektene var ny 
adkomst til Gullknapp. Under behandlingen i fylkestinget ble 
dette ikke prioritert, men fylkespolitikerne forpliktet seg til å ta 
et delansvar for å løse dette behovet. Dette gjorde at det 
åpnet seg en mulighet for å løse denne nærings- og 
samferdselsutfordringen gjennom felles innsats fra privat eier, 
fylkeskommunen og de to kommunene som direkte er berørt 
av prosjektet. 
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kommuner i regionrådet opplever, og en ønsker å ta på alvor region Agder som regional utviklingsaktør. Det 
forventes at den nye regionen tar et enda sterkere ansvar på feltet.  

Den statlige utredningen om mulige oppgaveoverføringer fra staten til de nye regionene peker på mange 
aktuelle oppgaveoverføringer. Østre Agder regionråd bør gi den nye region Agder støtte dersom de søker å 
bli tilført flere statlige oppgaver under henvisning til at beslutningsfatting i regionens politiske organ legger 
til rette for økt samhandling i Agder. 

Region Agder forventes å spille en sentral rolle for å videreutvikle kultursatsing på hele Agder. Til grunn for 
deres satsing må det ligge en ambisjon i forhold til å skape et variert og kvalitativt godt kulturtilbud for 
innbyggere og besøkende i hele Agder. 

Handlingsmål/tiltak 
Styret i Østre Agder skal:  

- Stå samlet der man kan for å fremme regionens felles interesser i Agder. 

Sekretariatet i Østre Agder skal:  

- Ivareta eierkommunenes interesser ved å involvere seg aktivt i større samfunnsutviklingsprosjekt 
på Agder. Dette inkluderer for eksempel deltagelse i arbeidsgrupper knyttet til regionplan Agder 
eller på utviklingsprosjekter innenfor nærings- og samfunnsutvikling for hele Agder.   

- Bidra til at Østre Agder samlet om sine interesser i beslutningsprosesser på fylkesnivå. Dette kan for 
eksempel gjelde ved infrastrukturbygging.  

Endringer i arbeidsform for Østre Agder:  

- Regionrådet gir fylkesordfører rom til å fylle en utvidet rolle i styremøtene. Med tale og forslagsrett 
i møtene løftes regionale utfordringer sett fra nye Agder inn i styrets møter. Derved vil regionen ha 
en arena for å forankre sine prioriteringer i medlemskommunene. Gjennom koordinering av innspill 
fra kommunene til den nye regionen sikres det at en bred gruppe kommuner står bak de initiativ 
som tas. 

 

8.Tiltrekke private arbeidsplasser 

Østre Agder næringsforum utvikler en egen etableringsstrategi. Kjernen i arbeidet er en felles nettside for 
regionen (www.investinarendal.no) hvor man til enhver tid skal finne relevant og oppdatert informasjon 
om muligheter for å etablere seg i regionen. Med utgangspunkt i strategien har næringsforumet forsøkt å 
fremheve og differensier regionens mest attraktive areal. I tillegg viser nettsiden frem mulighetene i vår 
region, og forumet har samlet seg om noen felles salgspunkter.  

Kommunene er tydelige på at det primært er kommunen som selv må drive den mer oppsøkende 
«salgsarbeidet» og vise frem muligheten i sin kommune og regionen samlet. Dersom konkrete muligheter 
dukker opp, og det er behov for å stå samlet som region for å realisere en aktuell etablering, er det mulig å 
iverksette fellestiltak med utgangspunkt i strategien.  

Nettsiden er et nyttig verktøy for å raskt kunne formidle relevant informasjon ved aktuelle prosesser 
knyttet til offentlige og private arbeidsplasser.  

 

Eksempel: Biozinfabrikk på Jordøya i Åmli 

http://www.investinarendal.no/
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Handlingsmål/tiltak 
Styret i Østre Agder skal:  

- Stå samlet og bistå hverandre der det er 
behov og mulighet.  

Sekretariatet i Østre Agder skal:  

- Sikre at nettsiden www.investinarendal.no 
til enhver tid er oppdatert og relevant.  
 

 

 

 

 

 

9.Lokal kunnskap i styrer og utvalg 

Regionrådet mener det er viktig å bidra til at personer med høyt lokalt kunnskapsnivå blir vurdert og 
plassert i styrer og råd som fatter beslutninger som er viktig for regionen. Slike medlemmer kan gjennom 
høy kompetanse og bred kunnskap om regionen bidra positivt i beslutningsprosesser med vidtrekkende 
konsekvenser for kommunene i samarbeidet.  

Det er også aktuelt å vurdere om eksterne ressurspersoner utenfor kommuner og fylket kan ta del i viktig 
lokalt utviklingsarbeid. Slik utveksling av personer med høy kompetanse kan gi verdifulle bidrag og de vil 
selv bygge opp kunnskap om våre kommuner.  

Handlingsmål/tiltak  
Styret i Østre Agder skal: 

- Foreslå lokale kandidater med aktuell kompetanse til offentlige styrer, råd og utvalg. 

 

10.Konkrete prosjekter/ tiltak 

Strategien som den er skissert så langt er primært rettet mot å kartlegge, påvirke og holde dialog med 
relevante beslutningstagere og interessenter.  

Når det dukker opp aktuelle prosjekter vil det være behov for å legge opp til en systematisk og strukturert 
tilnærming for å lykkes. Som en mal for arbeidet skisseres det en metodikk som tar utgangspunkt i 
Interessentkartlegging og – håndtering (vedlegg). Dette innebærer at det utarbeides en 
kommunikasjonsstrategi for påvirkningsarbeidet. I slike tilfeller kan være aktuelt å søke ekstern bistand.  

Åmli kommune anmodet kommunene i regionrådet om å 
engasjere seg i forbindelse med opparbeiding av næringsareal 
til en fabrikk for produksjon av flytende drivstoff basert på 
ressurser fra skogbruket. Kommunene deltok i dette 
samarbeider under henvisning til at prosjektet representerte 
en stor mulighet for bærekraftig produksjon basert på 
regionens råstoff i skogen. 
 
Alle åtte kommuner gikk sammen med Aust-Agder 
fylkeskommune inn i en felles etableringen for å kunne 
klargjøre næringsareal for satsningen fordi prosjektet 
representerte en stor mulighet for bærekraftig produksjon 
basert på regionens råstoff i skogen. Åmli kommune spiller en 
ledende rolle, men alle påtok seg et delansvar i prosjektet som 
ville være for stort for Åmli alene. Prosjektet vil representere et 
stort løft for skogbruksnæringen i regionen dersom den 
kommer til endelig fullskala iverksetting med investeringer på 
flere milliarder kroner, fundert i tunge norske og svenske 
industrielle miljø og med helt ny amerikansk teknologi.  
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Regionrådet må reagere raskt og ha en systematisk arbeidsform i påvirkningsarbeidet. For å forestå 
arbeidet etableres det en hurtigarbeidende arbeidsgrupper med hensiktsmessig politisk sammensetning for 
å sikre Østre Agders interesser. Strategien anbefaler at arbeidsgrupper gis fullmakt til å opptre på vegne av 
Østre Agder i møte med nasjonale beslutningsfattere når dette er nødvendig for å påvirke beslutninger som 
er viktige for regionen. Samtidig må budskapet fra regionen holde over tid. Ekstern bistand under 
innhenting av et slikt faktagrunnlag kan kreve at det avsettes midler til formålet. (innspill 
rådmannsutvalget) 

Det er viktig at Østre Agder samler seg om noen prosjekter/ innsatsområder man ønsker å prioritere. 
Arbeide struktureres gjennom interessent-kartlegging og -håndtering.  

Strategien skisser fire satsningsområder:  

- Infrastruktur 
- Utviklingsprosjekter 
- Arbeidsplasser (offentlige og private) 
- Representasjon i styrer, råd og utvalg 

Innenfor rammen av styrets prioriteringer på disse fire satsingsfelt utarbeider sekretariatet forslag til 
konkret oppfølging av aktuelle prosjekt og satsinger. Disse forslagene legges fram for styret eller hvis det er 
stort tidspress for styreleder. 

Handlingsmål/tiltak 
Styret i Østre Agder skal: 

- Raskt kunne ta stilling til når og hvordan regionrådets ressurser økonomisk og personellmessig skal 
tas i bruk i påvirkningsarbeidet.  

- Styret må kunne anmode samarbeidskommunene om ekstra midler dersom det anses som 
avgjørende for å ivareta regionens interesser. 

- Styret har anledning til å framheve enkelt kommuner når disse har særskilte forutsetninger framfor 
de andre samarbeidskommunene, for å bli valgt i lokaliseringsprosesser. 

- Styret har særlig oppmerksomhet omkring saker som kan bidra til det grønne skiftet, til forbedring 
av levekår og at flere statlige arbeidsplasser lokaliseres til regionen. (innspill Arendal formannskap) 

- Det bør legges en strategi for hvordan man skal bruke offentlige medier under arbeid med konkrete 
prosjekter. (innspill rådmannsutvalget.)  

- Påvirkningsarbeidet må forholde seg til årshjulsprosesser på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå 
(innspill rådmannsutvalg og stortingsrepresentanter) 

Sekretariatet i Østre Agder skal:  

- Gjennom bruk av metodikk knyttet til interessentkartlegging og interessenthåndtering utarbeide et 
beslutningsgrunnlag for hvordan og hvem som skal ivareta regionens interesser i de prosesser en 
ønsker å påvirke. 

- Ved behov for bistand fra universitet og konsulentmiljø kunne engasjere slik bistand innenfor de 
rammer budsjettet setter. 
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-  

 

Vedlegg 1: Mal for interessentkartlegging og -
håndtering 

Interessentkartlegging og -håndtering kan være et godt verktøy for å lykkes med et aktivt påvirkningsarbeid 
i de fleste prosjekter. De typiske formålene med dette, er: 

- Klargjøre hva vi ønsker å oppnå 
- Kommunikasjon og formidling (hva til hvem?) 
- Forankring og engasjement for prosjektet 
- Etablering av lyst og vilje hos sentrale interessenter til å involvere seg konstruktivt i det aktuelle 

prosjektet 
- Innsamling av kunnskap 
- Avdekke og utnytte at interessenter ofte sitter med fagkunnskap på områder som kan komme 

prosjektet til gode.  
- Bidrag til usikkerhetsvurdering 
- Avklaring av eventuelle sammenhenger mellom interessenter og usikkerhet om hvorvidt det er 

realistisk å nå målet man har satt seg 

Et interessenthåndteringsarbeid følger normalt seks steg som skissert i figuren under.  

 

Det først steget i figuren handler om en systematisk gjennomgang og oversikt over hvem som blir påvirket 
eller kan påvirke det aktuelle prosjektet og dets resultater. Ved mange interessenter kan man eventuelt 
kategorisere en del.   

Analysefasen (steg 2) handler om avklaring av sentrale egenskaper ved interessentene som er viktig. 
Hvilken betydning og evne har de til å faktisk påvirke prosjektet? Hva slags reaksjon/ engasjement for 
prosjektet kan man forventet? Tror vi man vil prioritere dette? Hvilke andre relevante kjennetegn ved 
informanten er relevant? Eksempelvis hvordan kan man kommunisere med dem?  
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Hver interessent (eller interessentgruppe) bør kartlegges separat, men kan på et mer overordnet nivå 
framstilles i en gruppe. 

En interessentmatrise: kategoriserer interessentene etter grad av interesse og grad av innflytelse (se figur). 
Denne metoden gir et bilde av hvordan de ulike interessentene bør håndteres og en indikasjon på 
interessenter med et misforhold mellom interesse og innflytelse.  

 

Når vi setter dette sammen med identifisering, resulterer analysen i en samlet oversikt over 
interessentprofiler med kartlegging av relevante karakteristika som da kan danne grunnlag for en videre 
konkret strategi for tiltak. 

Fase tre av en interessenthåndtering er utvikling av konkrete strategier for de ulike interessentene og 
handler om å svare på hvordan det skal kommuniseres, gjennom hvilke kanaler og mot hvem. Følgende er 
sentralt: 

• Hvem skal kommunisere til hvilke interessenter? 

• Hvilke kommunikasjonskanaler skal brukes under hvilke omstendigheter? 

• Hvordan informasjon om og fra interessentene skal håndteres? 

• Hvordan skal interessenthåndteringen eventuelt måles og evalueres? 

• Hvordan sørger man for at kommunikasjonen er konsistent? 

• Hvordan skal interessentprofilene vedlikeholdes og oppdateres? 

Steg fire er å planlegge innsatsen. I denne fasen skal det utarbeides en kommunikasjonsplan som forteller 
når det skal forankres og engasjeres, og hvordan dette i praksis skal gjennomføres. Planen skal bl.a. sikre en 
kommunikasjon hvor det både oppnås maksimal oppmerksomhet om de gevinster prosjektet skal realisere 
og der det er en plan for en toveis-dialog. Dette innebærer at det skal klargjøres hvordan feedback fanges 
opp og håndteres. I tillegg skal alle involverte parter ha en klar forståelse av hva prosjektet resulterer i, og 
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hvorfor det er igangsatt. Kanaler for formidling er planlagt gjennom vurdering av deres respektive styrke 
overfor den enkelte interessent. 

Med steg 1-4 i boks kan innsatsen implementeres, men det vil være avgjørende å løpende evaluere og 
justere innsatsen (steg 5-6).  
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