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Virksomhetsplan for Østre Agder regionråd 2020 

1. Bystyrets ressurstildeling  

Bystyrets ressurstildeling 2020 

  

  Beskrivelse Forslag budsjett 2020 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap 2018 

          

1207 Østre Agder        

  Sum utgifter  34 648 556 33 399 196 32 808 498 

  Sum inntekter  -19 341 556 -18 087 196 -18 941 320 

  Netto driftsramme enheten  15 307 000 15 312 000 13 867 178 

2. Enhetens oppfølging av vedtatt budsjettramme  

Nærings- og samfunnsutvikling –  

Aktivt bidra under utarbeidelse av handlingsprogram til ny Regionplan Agder 2030, og derigjennom bygge 
allianser og utvikle samarbeid innenfor arbeidsfeltet samfunns- og næringsutvikling.  

Med bakgrunn i resultater fra næringsundersøkelsen om næringsattraktivitet i kommunene gjennomføre aktuelle 
fellestiltak for kommunene i samarbeidet. I lys av resultatene fra undersøkelsen foreta en evaluering av vedtatt 
strategisk næringsplan for Østre Agder og vurdere behovet for fornying og endring av denne. 

Videreutvikle kontakten med forskningsmiljøene ved UiA, nyttiggjøre seg kunnskap og utvikle næringsrettet 
samarbeid. Bidra i videre utviklingsarbeid innenfor Blått kompetansesenter Sør og marin verdiskaping.  

Teknisk sektor- 

Følge opp utredningen av muligheter knyttet til samlet overgang til LED i alt veilys. Eventuelt  anbefale en plan 
for en slik overgang overfor styret og de deltakende kommuner. 

Utrede etablering av flere felles tekniske standarder etter modell av den eksisterende veilysnormalen som både 
kommuner og leverandører har stor glede av. 

Videreutvikle samarbeidet med Stiftelsen Alternativ til vold- 

Fra 2020 vil finansieringen av Alternativ til vold skje over Østre Agders budsjett, men det vil fortsatt være slik at 
Arendal står for hoveddelen av dette tilbudet. Vegårshei kommune har varslet at de ønsker å tre ut av dette 
samarbeidet fra 31/12.2020, men de økonomiske konsekvensene av denne endringen er beskjeden. 

Etablering av et felles kremasjonstilbud- 

Alle kommunene unntatt Vegårshei har gitt tilsagn på at de skal være med på finansieringen av det nye 
kremasjonsanlegget som Arendal kommune skal oppføre i Høgedal. Når dette er ferdig planlegges driften å 
finansieres ved at den enkelte kommune dekker kostnadene ved sine kremasjoner. Et utkast til 
samarbeidsavtale foreligger, men må  revideres for å fange opp endrede forutsetninger. 

Spesialisthjemler innenfor fysioterapi- 

2020 vil være siste året med samarbeid på feltet, ettersom kommunene Arendal, Risør, Froland og Gjerstad har 
varslet at deres deltakelse opphører ved årsskifte 2020/2021. 

KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp)- 
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Videreføre tett kontakt med vertskommunen Arendal for å bidra til at de deltakende får optimalt utbytte av 
samarbeidet om tjenesten. Bidra aktivt til å få på plass nybygget ved sykehuset slik at tjenesten får en ønsket 
nærhet til Sørlandet sykehus HF i Arendal. 

  

3. Fravær og HMS  

Styringsindikator Resultat 
Kommunens mål 

2020 
Enhetens mål 2020 

  2018 2. tertial 2019     

Fravær korttid (%) 3,21% 1,8%*     

Fravær langtid (%) 2,06% 0*     

Fravær (%) 5,27% 1,8%* 7 2% 

          

Antall HMS-avvik 0 0 3 000 0 

Antall kvalitets-avvik 0 1 3 700 0 

          

Andel heltidstilsatte 100 100 55 % 100 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 100 100 83 % 100 

De seks ansatte i Østre Agder regionråd er alle i fulle stillinger. 

* tall for hele året 2019. 

4. Klima/Miljø  

Dere skal kun kommentere det som er aktuelt for enheten 

Prioritet i 2020 går på økt bruk av skypemøter. 

Møtedeltakere tilbys lunsj basert at de smører selv med innkjøpt pålegg når møtene er lagt til egne lokaler. 
Begrenser svinn til et minimum. Også billig! 

Begrense utskriftsmengden. 

5. Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring  

Hvordan skal enheten jobbe med dette i året som kommer? 

Østre Agder rådmannsutvalg har initiert et utredningsarbeid av felt der utvidet samarbeid kan bidra til reduserte 
kostnader eller sikring av økt kvalitet. Det er avdekket samarbeidsfelt som samlet vil kunne innebære reduksjon 
av de samlede driftskostnadene med millionbeløp. I løpet av første halvår 2020 bær det foreligge en avklaring 
av hvilke felt som kommunene ønsker å inngå samarbeid om ut over det eksisterende samarbeidet. 

Innovasjon innenfor teknisk sektor 

Samlet overgang til LED-teknologi vil innebære helt nye muligheter for styring av nettet i tillegg til den store 
gevinsten knyttet til lavere energiforbruket i lyskilden. 

Innovasjon innenfor helse og omsorg 
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Sammen med vertskommunen Grimstad kommune delta i felles satsing på I4 Helse som er lokalisert ved UiA , 
Grimstad 

Utvikling - Forskning: 

- Østre Agder skal sammen med øvrige kommuner på Agder utrede behovet for/muligheten til etablering av en 
forskningsklynge, kalt «Agder Helseklynge» innenfor helse , omsorg og levekår på Agder. 

o Vedta felles Strategidokument for trepartssamarbeidet mellom SSHF, kommunene på Agder og UiA og 
utarbeide en handlingsdel 

o Igangsette nye PhD – prosjekter i kommunale helse- og omsorgstjeneste etter modell av etablert PhD 
– prosjekt i Tvedestrand. 

Digitalisering: 

o Østre Agder inngår i Agder – kommunenes felles innovasjons – og utviklingsarbeid knyttet opp mot 
Regional koordineringsgruppe (RKG). 

o Østre Agder har igangsatt i 2019, og skal videreutvikle i 2020, arbeidet med digitalisering av 
journalsystemer, utvikling av medisinsk avstandsbehandling og implementering av ulike 
trygghetsteknologiske løsninger i kommunene 

Helsefelleskap på Agder: 

Utvikle en forbedret arenastruktur som sikrer mer formalisert samhandling mellom SSHF og kommunene. Et 
felles Strategidokument med eget handlingsprogram og organisering av regionale samarbeidsutvalg starter opp 
i 2020. 

Kvalitetsforbedring: 

Gjennomføre felles opplæringstiltak for helsearbeidere i regi av Utviklingssenteret for sykehjem og 
hjemmetjenester i Grimstad 

«Hvordan skal enheten jobbe med innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring det neste året?» 

Innen oppvekst har Østre Agder følgende prioriteringer 

Innovasjon innenfor oppvekst 

I det skole- og barnehagebaserte utviklingsarbeidet er UiA en viktig partner. Partnerskap begrepet innebærer at 
begge parter skal ha et utbytte. Østre Agder skal jobbe videre for å utvikle partnerskapet slik at regionens 
lærerutdanning får et løft ved å investere tid og ressurser i Østre Agder. 

Utvikling 

Samarbeid i Agder: 

I 2019 ble det brukt tid på å etablere kontakt og legge grunnlaget for videre samarbeid mellom Østre Agder og 
de øvrige regionene i Agder. I 2020 vil Østre Agder jobbe for å videreutvikle dette samarbeidet for å høste og 
dele erfaringer. Dette vil øke kvaliteten på sluttproduktet og arbeidet som blir lagt ned i Østre Agder. 

Skole: 

Den desentraliserte kompetansehevnings ordningen (DeKomp) og Fagfornyelsen stiller nye krav til 
skoleledelsen. Skolen skal gjennomgå et krevende pedagogisk utviklingsarbeid de neste årene. Derfor vil Østre 
Agder i samarbeid med UiA fortsette å styrke regionens enhetsledere og avdelingsledere i å drive 
prosessbasert skoleutvikling, spesielt knyttet til innføringen av ny læreplan. 

Barnehage: 



Notat 
 
 

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

Østre Agder er i oppstartsfasen med arbeidet rundt den regionale ordningen for kompetanseutvikling i 
barnehagen (ReKomp). En føring i ordningen er at man skal drive lokal barnehagebasert utvikling. I 2020 vil 
Østre Agder, i samarbeid med UiA, starte etterutdanning av barnehagestyrerne innen prosessledelse. For å 
ytterlige støtte denne satsingen ønsker Østre Agder å styrke pedagogenes veiledningskompetanse. Dette 
arbeidet vil starte våren 2020 i form av en samling med alle barnehagestyrere i regionen. Dette avsparket skal 
markere innføringen av den regionale ordningen, gi et faglig løft og informere om Østre Agders videre satsing. 

Det ble gjennomført et kartleggingsarbeid i 2019, fra dette har flere satsningsområder pekt seg ut. I samarbeid 
med UiA vil det i løpet av 2020 bli utviklet kompetansehevingspakker som skal rulles ut i 2021. 

Digitalisering: 

Skole 

Høsten 2019 startet to kommuner, i samarbeid med UiA, et digitalt løft av sine lærere med utgangspunkt i nye 
føringer i fagfornyelsen. Dette arbeidet fortsetter i 2020 og det er forventet at de øvrige kommunene vil 
gjennomføre lignende satsing på et senere tidspunkt. 

Barnehage 

Gjennom kartleggingen av barnehagene i regionen ble det avdekket behov for å øke den digitale kompetansen. 
Utviklingen og utarbeidelsen av en kompetansepakke for å møte dette behovet er forventet å starte opp i 2020. 

Forskning 

I løpet av høsten 2019 har Forskningsrådet godkjent et PhD - prosjekt i regionen. Kandidaten skal blant annet 
forske på virkningen av Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Østre Agder kommer til å 
samarbeide tett med kandidaten både faglig og finansielt. 

Kvalitetssikring 

Ved siden av overnevnte satsinger ønsker Østre Agder å starte et samarbeide med UiA om vurdering av 
virkningen av arbeidet som er satt i gang i regionen. Kravet til endring av metodikk i Fagfornyelsen skal merkes 
av elevene og vi trenger da å utvikle metoder og verktøy for å måle dette. Det nærliggende å tro at man høster 
erfaring og kunnskap fra dette arbeidet som blir naturlig å ta med i kvalitetssikringsarbeidet av 
barnehagesatsingen. 
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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.  

 

 



Prosjektskjønn Søknad

Søker
Org. nr 946439045
Navn Froland Kommune
Adresse Frolandsveien 995

4820 Froland
Norge

Kontaktperson BÅRD GUNNAR NORABERG (bard.noraberg@froland.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer 42-20-0005
Prosjektnavn Helhetlig internkontroll Østre Agder
Søknadssum 1894000 kr
Fra dato 01.02.2020
Til dato 01.07.2021
Prioritet 1

Annen finansiering
kr 390000 Egeninnsats kommunene 17%

Budsjett/kostnadsoverslag
Se vedlegg 1 - budsjett.
Samarbeidspartnere
Navn Adresse Kontaktperson
Arendal(2020)
Agder

Arendal Kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
Norge

Østre Agder regionråd v/ Ole
Jørgen Etholm
ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no
47811568

Utfordringene det skal taes tak i:
Ny kommunelov trådte i kraft i høsten 2019. Ny
kommunelov sier enda tydeligere at kommuner skal ha
internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre
at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er
ansvarlig for internkontrollen, som skal være systematisk og
tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold. Prosjektet støttes av kommunene i Østre
Agder regionråd som et interkommunalt prosjekt (Se
vedlegg 2 � sak 67/19). Videre har Aust-Agder Revisjon IKS
gjennomgått dokumentasjonen og uttalt at et opplegget som
skisseres av Froland kommune både vil være �teknologisk
nyskaping�, �ha stor overføringsverdi til andre
kommuner�, og være et �godt utgangspunkt for etablering
av det som kan synes å være et helhetlig system for
internkontroll sett i lys av formelle krav og forventninger�.
(Se vedlegg 3) Det er utfordrende for kommuner i å gi
internkontroll økt fokus og ressurser, derfor søker vi
prosjektmidler for å jobbe koordinert.

Styrke kommunen innen rollene:
•�Tjenesteprodusent
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Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Målet med prosjektet er å etablere et helhetlig
internkontrollsystem, forankret i internkontrollteori, og som
skal møte krav til helhetlig internkontroll i ny kommunelov fra
2019. Hvordan skal dette gjøres; 1 Etablere overordnet
systematikk som viser sammenhengen mellom de ulike
internkontrollsystemene, og hvordan disse er forankret i
anerkjent internkontrollteori. 2 Implementere og tilpasse
aktuelle systemer. 3 Etablere rapporteringsrutiner for
helhetlig internkontroll. 4 Gjøre systematikk og systemer
tilgjengelig for alle samarbeidende kommuner i
IKT-Agder-samarbeidet Se vedlegg 4 for forarbeid og mer
informasjon om prosjektet.

Sektorer prosjektet omfatter:
•�Hele kommunen
•�Administrasjon og styring

Virkemidler som skal benyttes:
•�Interkommunale samarbeid
•�Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
•�Styringssystemer
•�Planlegging
•�Organisatoriske
•�IKT

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Det foreligger nasjonale føringer på at kommunene skal effektivisere gjennom bruk av ikt og digitale
løsninger. Å drive systematisk oppfølging av internkontroll blir svært vanskelig fremover, hvis man ikke
tar I bruk systemstøtte. Kommunene I IKT-Agder-samarbeidet har sammen anskaffet en rekke like
systemer og så enkeltvis kan løse deler av internkontrollbehovet til kommunene. Vi tror imidlertig at det
er behov for å gjennomgå og samordne de ulike systemene, tilpasse disse til internkontrollteori, og
tilpasse disse til kravene til helhetlig internkontroll I ny kommunelov. Vi anser det som viktig at dette
arbeidet nå får økt fokus og ressursallokering.
Vedlegg:
�4 -forarbeid_IK_arbeidsdokument.pptx
�2 - Østre Agder - sak6719.pdf
�3 - Uttalelse - Aust-Agder revisjon.pdf
�1 - Budsjett_internkontroll_FK.xlsx
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2 Kommunestyret 2019-2023 17.12.2019 19/44 

 

 
 

Formannskapet 2019-2023 innstilling  
Alternativ 1 

Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk sammenslåing 
av de 7 NAV kontorene i Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli på følgende premisser: 

 Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne 
lokalt, herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med 
kommunene forøvrig. 

 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 7 virksomhetssteder og 
en vertskommune. 

 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med 

alle ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så 
langt det er mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene. 

 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder» med 
Arendal som vertskommune. 

Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtalen for 

NAV Østre Agder som avklare økonomiske forpliktelser knyttet til den nye 
virksomheten. Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til 
sosiale ytelser til egne innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt 

kommune i dag dekker til den kommunale delen av NAV skal ikke økes for den 
enkelte kommune som deltar i det nye NAV Østre Agder. 

 
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning 
før den nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en 

vertskommunesamarbeid etter §20-2 i kommuneloven fra 01.01.2021. 
 

Dersom Åmli kommune ikke velger å delta, kan samarbeidet likevel etableres for 
6 kommuner.   
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Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 17.12.2019 sak 

19/44 
 

Møtebehandling 
Morten Foss (Sp) og Monica Güttrup (AP) fremmet følgende forslag: 
‘’Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk 

sammenslåing av de 6 NAV kontorene i Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli på følgende premisser: 

 Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne 
lokalt, herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med 
kommunene forøvrig. 

 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 6 virksomhetssteder og 
en vertskommune. 

 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med 
alle ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så 
langt det er mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene. 

 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder eller NAV 
Østregionen i Agder». Kommunestyret forutsetter at Tvedestrand 

kommune blir valgt som vertskommune ut fra størrelse og geografisk 
plassering i forhold til de andre samarbeidende kommunene. 
 

Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtalen for 
NAV Østre Agder som avklare økonomiske forpliktelser knyttet til den nye 

virksomheten. Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til 
sosiale ytelser til egne innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt 

kommune i dag dekker til den kommunale delen av NAV skal ikke økes for den 
enkelte kommune som deltar i det nye NAV Østre Agder/NAV Østregionen i 
Agder. 

 
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning 

før den nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en 
vertskommunesamarbeid etter §20-2 i kommuneloven. 
 

Dersom Tvedestrand ikke blir vertskommune, ønsker kommunestyret saken 
tilbake for ny behandling.’’ 

 
Einar Johnsen (H) fremmet alternativ 1 med følgende tilleggsforslag: 
Skulle det vise seg i den videre prosessen at 7 K ikke blir gjennomførbart, går 

kommunestyret for 6 K med eller uten Åmli under forutsetning av at Tvedestrand 
blir vertskommune for 6 K samarbeidet.  

 
 
Votering 

Foss og Güttrup sitt forslag: 16 stemmer og vedtatt 
Johnsen sitt forslag: 7 stemmer og falt 
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Følgende representanter stemte for Johnsen sitt forslag: 

Silje Flaten Haugli Varamedlem FrP 

Marianne Landaas Ordfører H 
Einar Johnsen Utvalgsmedlem H 

Arne Bjørnstad Utvalgsmedlem H 
Ole Jørgen Goderstad Varamedlem H 
Rune Lien Varamedlem V 

Anders Lyche Oppegaard Utvalgsmedlem V 
   

 

Følgende representanter stemte for Foss og Güttrup sitt forslag: 

Morten Foss Utvalgsmedlem SP 
Kristin Kjesbu Fredvik Utvalgsmedlem SP 

Kåre Haugaas Utvalgsmedlem SP 
Lars Nicolai Løvdal Utvalgsmedlem SP 
May Zwilgmeyer Utvalgsmedlem SP 

Hans Tomter Utvalgsmedlem KrF 
Monica Mostad Güttrup Utvalgsmedlem AP 

Vidar Holmsen Engh Varaordfører AP 
Tore Ustad Utvalgsmedlem AP 
Line Margrethe Skavnes Utvalgsmedlem AP 

Olaf Trysnes Varamedlem AP 
Knut Benjamin Aall Utvalgsmedlem XTRA 

Tove Hage Aargaard Utvalgsmedlem XTRA 
Morten Løvdal Varamedlem XTRA 

Odd Steinar Thorsen Utvalgsmedlem XTRA 
Birger Eggen Utvalgsmedlem H 

 

Kommunestyret 2019-2023 vedtak 
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk sammenslåing 

av de 6 NAV kontorene i Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og 
Åmli på følgende premisser: 

 Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne 

lokalt, herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med 
kommunene forøvrig. 

 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 6 virksomhetssteder og 
en vertskommune. 

 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med 

alle ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så 
langt det er mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene. 

 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder eller NAV 
Østregionen i Agder». Kommunestyret forutsetter at Tvedestrand 
kommune blir valgt som vertskommune ut fra størrelse og geografisk 

plassering i forhold til de andre samarbeidende kommunene. 
 

Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtalen for 
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NAV Østre Agder som avklare økonomiske forpliktelser knyttet til den nye 

virksomheten. Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til 
sosiale ytelser til egne innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt 
kommune i dag dekker til den kommunale delen av NAV skal ikke økes for den 

enkelte kommune som deltar i det nye NAV Østre Agder/NAV Østregionen i 
Agder. 

 
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning 
før den nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en 

vertskommunesamarbeid etter §20-2 i kommuneloven. 
 

Dersom Tvedestrand ikke blir vertskommune, ønsker kommunestyret saken 
tilbake for ny behandling. 
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