Saksfremlegg
Saksbehandler
Harry Svendsen

Saksgang
Rådmannsutvalget
Styret i Østre Agder

Møtedato
15.04.2020
24.04.2020

«Forskningsløft for kommunene i Østre Agder»
Styrke kommunenes kompetanse og kapasitet for å medvirke til og tilrettelegge for
forskning i kommunehelsetjenesten
Rådmannens forslag
Kommunestyret/bystyret slutter seg til forslaget om å opprette prosjektet «Forskningsløft for
kommunene i Østre Agder» som beskrevet i dette saksframlegg.
Det avsettes kr. 5.500.000.- fra Østre Agders fondsmidler, øremerket til forskning og
forskningsdrevet innovasjon.

Sammendrag
"Forskningsløftet for kommunene i Østre Agder" bygger på nasjonale føringer, viderefører det
regionale samarbeidet innenfor inngåtte avtaler mellom UiA, SSHF og kommunene i Agder og vil
iverksette Østre Agder strategien "Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv".
Felles overordnede mål for plandokumenter i Østre Agder, Agder- regionen og nasjonalt er å:
- styrke kommunenes innovasjonsevne
- møte store samfunnsutfordringer
- utvikle fremragende fagmiljø.
For å nå disse målene er det behov for å øke bevilgninger til forskning fra både nasjonale
myndigheter, regionale institusjoner og fra kommunene selv.
For å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet for å medvirke til og tilrettelegge for forskning
i kommunehelsetjenesten anbefaler rådmannen at Østre Agders fondsmidler, øremerket til
forskning og forskningsdrevet innovasjon, avsettes til å delfinansiere prosjektet "Forskningsløftet
for kommunene i Østre Agder".
Prosjektet tar sikte på å utvikle sammen med UiA et program for forskning som fornyer, forbedrer
og effektiviserer kommunale helse- og omsorgstjenester.
"Forskningsløftet for kommunene i Østre Agder" skal bistå kommunene til å bli:
- mer fremsynte og bedre beredt til å møte nåværende og fremtidige utfordringer
- mer etterspørrende av forskningsbasert kunnskap til støtte for strategisk ledelse,
endringsledelse og kriseledelse
- mer innovasjonsorienterte og orienterte mot endringskultur for å lykkes i pågående og
fremtidige omstillinger
- bedre rustet til å initiere, utprøve og iverksette forskningsdrevet tjenesteinnovasjon og
teknologisk innovasjon.
"Forskningsløftet" vil være et av Østre Agder kommunenes instrument for å bygge sammen med
UiA " og andre regionale aktører «Kunnskapsregionen Agder".
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1.Bakgrunn
1.1.

Nasjonale føringer for å styrke forskning i kommunehelsetjenesten

Forskning og implementering av forskningsresultater er grunnlaget for en kunnskapsbasert
helsetjeneste. Forskning og forskningsdrevet innovasjon bidrar til åpenhet for endringer og
nytenkning. Økende behov for helsetjenester, færre hender og strammere budsjetter vil kreve
solid forskningsbasert kunnskap for å underbygge og sikre at prioriteringene kan skje innenfor
rammene av faglig forsvarlighet. Allmennmedisinsk forskning og forskning på
kommunehelsetjenesten er svakt formalisert og finansiert. 90 % av norsk helseforskning skjer i
spesialisthelsetjenesten, kun 10 % i kommunehelsetjenesten. Forslaget om å etablere prosjektet
«Forskningsløft for kommunene i Østre Agder» bygger på følgende overordnede nasjonale
dokumenter og føringer:
•
•
•
•

Meld. St. 4 (2018-2019), Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028
HO21 – strategien, delrapport 4 «Om kommunesektoren»
Sluttrapport fra Kommunenes strategiske Forskningsorgan (KSF)
NOU 2018:16 «Det viktigste først» - Prinsipper for prioritering i den kommunale helse –
og omsorgstjenesten

1.2 Status i arbeidet innenfor FoUI helse i Østre Agder
Styret i Østre Agder vedtok 30. mai 2017 å etablere prosjektet «Sammen om FoU for bedre helse –
og omsorgstjenester 2017 – 2020.» Saksframlegget pekte på behovet for en felles satsing på FoU
generelt, og innenfor helse – og omsorgsfeltet spesielt.
Det ble deretter utarbeidet et Strategidokument «Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv»
(se vedlegg) for å styrke framtidig forskningskompetanse, og bidra til å utvikle mer innovasjonsevne
og innovasjonskraft innen helse, omsorg og levekår i Østre Agder. Strategien ble vedtatt i styret i
Østre Agder 3. mai 2019.
Etablering av Ph.D program i Østre Agder
Styret i Østre Agder behandlet i styremøte i mai 2017 deltakelse i Norges Forskningsråds Offentlige
Phd.program og vedtok kriterier for å medfinansiere Ph.D - prosjekt utgått fra kommuner i Østre
Agder.
Kommuners bidrag til finansiering av forskning
Styret i Østre Agder regionråd tilrådde i møte 3. mai 2019 kommunene å avsette til FOU 0,05%
årlig av den enkelte kommunes helse - og omsorgsbudsjett. Anbefalingen innfases over to
årsperioden 2020 – 2021.
Etablering av prosjektet «Agder Helseklynge»
Basert på godkjent Strategidokument og vedtak i styret i Østre Agder 3.mai 2019 søkte
kommunene i Østre Agder – samarbeidet om midler fra Aust Agder Kompetansefond.
Bakgrunnen for prosjektet «Agder Helseklynge» er å fremme en hensiktsmessig infrastruktur for å
styrke forskning i kommunehelsetjenesten. Se nærmere beskrivelse av prosjektet i vedlegg.
1.3 Kommunenes deltakelse i Overordnet samarbeidsorgan for forskning, innovasjon

og utdanning på Agder.
Det er inngått en «Rammeavtale» mellom kommunene på Agder, Sørlandet sykehus HF (SSHF) og
Universitetet i Agder (UiA). Rammeavtalen ble revidert i 2018.

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

Saksfremlegg
Representasjonen fra kommunene og de øvrige samarbeidspartnere i Overordnet samarbeidsorgan
for forskning, innovasjon og utdanning (OSO) ble forsterket. OSO er et formalisert ledernettverk
innen helsefeltet. Rammeavtalens formål er å fremme et bærekraftig helseorientert forsknings-,
innovasjons - og kompetansemiljø for å utvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud til beste for
innbyggerne i Agderregionen.

2.0 «Forskningsløft for kommunene i Østre Agder»
2.1 Prosjektets formål
«Forskningsløftet for kommunene i Østre Agder» forutsetter at det innledes et formalisert
samarbeid med UiA om et forskningsprogram. Andre forskingsinstitusjoner som Nasjonalt
folkehelseinstitutt (FHI) og institutt for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO og
universitetet i Bergen (UiB) vil også kunne bli invitert inn. Forskningsprogrammet skal omfatte et
antall Ph. D – prosjekter med involvering av master - og bachelorstudenter, og fremme tett
samarbeid med forskningsmiljøer på tvers av fakultet og institutt. Forskningsprogrammet skal ha
tydelig innbyggerfokus og innovasjonsfokus, og generere forskningsbasert kunnskap og
kompetanse bl.a til bruk i kommuners strategiske analyse- og beslutningsstøtte.
2.2 Forprosjekt
Det foreslås at det etableres et forprosjekt bestående av representanter fra Østre Agder –
strukturen og Universitetet på Agder med oppstart i juni 2020 og med varighet –
så vidt mulig – 6 mnd.
Oppgaver i forprosjektet:
Forprosjektet skal forberede gjennomføringen av hovedprosjektet «Forskningsløft for kommunene
i Østre Agder», og bl.a:
o
o
o
o
o
o
o
o

Utarbeide en ståstedsanalyse om status på området helse og helsetjenesteforskning på Agder
Klargjøre målsettinger for deltakelse i forskningsprogrammet både for kommunene og UiA
Beskrive satsningsområder, aktuelle temaer og forskningsområder
Peke på hvordan forskningsprogrammet kan sikre innbyggerfokus
Utarbeide forslag til hvordan forskningsprogrammet kan organiseres, herunder behov for ressurser til å
støtte prosjektledelse, søknadsutforming og til gjennomføring av Ph. D - prosjektene
Fremme forslag til hvordan forskningsprogrammet kan stimulere til innovative arbeidsmetoder og
samhandling innad i og mellom forskningsmiljø og kommuner
Vurdere behovet for forskningsbasert kunnskap og kompetanse til bruk i kommuners strategiske analyse og
beslutningsstøtte
Undersøke finansieringsmuligheter fra samarbeidspartnere og regionale finansieringskilder f.eks. Regionalt
forskningsfond og Aust- Agder kompetansefond og fremme forslag til finansieringsplan.

I sitt arbeid kan forprosjektet vurdere oppstartsmøter, seminarer for «å bli kjent» på tvers av ulike
fagmiljøer og virksomheter.
Det er også en ambisjon at forprosjektet i sitt arbeid skal legge grunnlag for kompetent støtte til
utarbeidelse i regionen av fremragende prosjektsøknader som kan vinne konkurranse om ressurser
fra regionale og nasjonale forskningsfond og forskningsprogram.
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Forprosjektgruppen vil bestå av følgende personer og stillingsfunksjoner:
o
o
o
o
o
o

Preben Aavitsland, kommuneoverlege i Arendal/Froland kommune, overlege ved Folkehelseinstituttet
og professor ved Universitetet i Oslo (UiO)
Erik Werner, kommuneoverlege i Arendal/Froland kommune og professor i allmennmedisin ved UiO
Kristin Jeppestøl, kvalitetskoordinator i Tvedestrand kommune og doktorgradsstipendiat
Silje Bjerkås, leder av Utviklingssenteret Agder (Øst) med Grimstad kommune som vertskommune
Anders W. Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Sekretariat: Harry Svendsen, koordinator for samhandling og FoUI og Ottar Christiansen, rådgiver, Risør
kommune

Fagutvalget for kommuneoverleger i Østre Agder, hvor alle kommuner i Østre Agder er representert, er
referansegruppe for forprosjektet.

2.3 Eksempler på gjennomførte og pågående Ph.D forskningsprosjekter innenfor kommunal
helsetjenesteforskning på Agder
I de senere årene er det igangsatt og gjennomført flere Ph. D prosjekter relatert til
kommunehelsetjenesten på Agder. Som eksempler nevnes følgende:
Kristin Jeppestøl – Tvedestrand kommune
Forskningsprosjektets tittel: «Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt
funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder».

Elisabeth Holen Rabbersvik – Songdalen kommune
Forskningsprosjektets tittel:
«Interkommunalt samarbeid i helsetjenester: håndtering av gjenstridige problemer»
Tina Lien Barken - Universitetet i Agder
Forskningsprosjektets tittel:
“Humanistisk perspektiv på omsorg med telemedisin”
Cecilie Karlsen – Kvinesdal kommune
Forskningsprosjektets tittel: “Teknologitjenester til støtte i alderdommen”
Tore Bersvendsen – Kristiansand kommune
Forskningsprosjektets tittel: «Økonomisk analyse av rehabiliteringstiltak»
Se nærmere beskrivelse av doktorgradsprosjektene i vedlegg.
2.4 Finansieringen av prosjektet
Bakgrunn for kommunal medfinansiering til Østre Agders forskningsprogram
I forbindelse med iverksettelsen av Samhandlingsreformen i 2012 inviterte Helsedirektoratet
kommunene til å søke statlige midler til å utvikle nye tjenestetilbud og tiltak. Et av tiltakene var
opprettelse av en ny lovpålagt tjeneste i kommunene - kommunal øyeblikkelig hjelp – ordning
(KØH). Kommunene i Østre Agder besluttet å etablere i fellesskap et samlet interkommunalt tilbud.
Som følge av dette opparbeidet Østre Agder midler som ble avsatt på fond med sikte på bl.a økt
satsing på forskning og forskningsdrevet innovasjon. I dag utgjør midlene til sammen 6.476.302
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kroner, og dette foreslås benyttet i sin helhet som kommunal medfinansiering til programmet
«Forskningsløft for kommunene i Østre Agder». Bidrag fra samarbeidspartnere i universitetssystemet og helseforetak vil inngå i finansieringsplanen. Forprosjektet skal også undersøke
muligheten for finansieringsbidrag fra andre kilder som eksempelvis Regionale forskingsfond og
andre regionale kompetanse – og forskningsfond (jfr. pkt. 2.2 ovenfor) og Norges forskningsråds

programmer «BEDRE HELSE», «HELSEVEL» og «BEHANDLING»

3.0 Rådmannens vurdering
3.1 Behovet for forskning og forskningsdrevet innovasjon for å møte kommunenes
utfordringer på Agder
I dag utformes og omstilles den kommunale helsetjenesten uten et tilstrekkelig forskningsbasert
kunnskapsgrunnlag. Forskning på helsetjenestene i Norge skjer i all hovedsak gjennom
spesialisthelsetjenesten (90 %), og kun 10 % av forskningsaktiviteten skjer i kommunene.
Forhold som medvirker til økt behov for helse- og omsorgstjenester i kommunal regi, er blant
annet demografiske endringer i befolkningen («eldrebølgen»), kortere liggetid i sykehus,
oppgaveoverføring fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester og lovfestede rettigheter
for spesielt yngre brukere. Helse- og omsorgstjenesteforskningen må inkludere helseøkonomisk
forskning og forskning knyttet til implementering, effekt og skalering av velferdsteknologi, e-helse
og medisinsk avstandsoppfølging. Det er behov for forskning som gir kunnskap om
brukermedvirkning og tjenesteinnovasjon. Å fastslå hvilke tiltak som har best effekt og som er mest
kostnadseffektive krever et forskningsløft i kommunene som følge av blant annet samhandlingsreformen, skjer det en kontinuerlig overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til
kommunale helse- og omsorgstjenester. Avansert behandling av pasienter med kronisk sykdom,
der det tidligere var nødvendig med innleggelse i sykehus, kan nå i økende grad utføres i
pasientens eget hjem (f.eks. telemedisinsk overvåking, hjemmedialyse, palliasjon). Med dette følger
også nye forskningsbehov i kommunehelsetjenesten.
Covid-19 pandemien er en påminnelse om behovet for å styrke helsemessig beredskap også i
kommunene.
"Forskningsløftet" kan bidra til å utvikle kunnskap som setter kommunene bedre i stand til å møte
effektivt fremtidige utfordringer og helsekriser. "Forskningsløftet" kan fremme kommunenes
innovasjonskultur og endringskultur som ofte er nødvendig for å lykkes med omstillinger også
under kriser. "Forskningsløftet" kan også stimulere kommunene til økt etterspørsel av
forskningsbasert kunnskap til støtte for strategisk ledelse, endringsledelse og kriseledelse

3.2 Behovet for samarbeid med UiA og SSHF om forskning, innovasjon og utdanning
innen helse i Agder
Kommunene på Agder samarbeider forpliktende med UiA og SSHF gjennom nevnte
trepartssamarbeid i OSO for å utarbeide et felles strategidokument som inneholder bl.a følgende
retningsmål:
o
o
o

Helserelatert forskningsaktivitet øker i Agder
Forskningskompetanse i kommunene er styrket
Felles forskningsprosjekter som omfatter alle tre partene
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3.3 Behov for kommunal finansiering av forskning
På bakgrunn av den store skjevfordelingen mellom forskningsmidler rettet mot henholdsvis
spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene er det nødvendig med en
forpliktende opptrappingsplan for forskning og utviklingsarbeid i kommunale helse- og
omsorgstjenester. En styrket finansiering av forskning knyttet til de kommunale helse- og
omsorgstjenestene krever også kommunal egenfinansiering.
Et utvalg1 ,«Kommunenes strategiske forskningsorgan», nedsatt av HO21 – rådet har lagt fram har
lagt frem et forslag om «et spleiselag» der både statlige myndigheter og kommunene selv
forutsettes å bidra økonomisk.
På denne bakgrunn vil Rådmannen anbefale Kommunestyret/bystyret å slutte seg til slutter seg
til forslaget om å opprette prosjektet «Forskningsløft for kommunene i Østre Agder» og at det
avsettes kr. 5.500.000.- fra Østre Agders fondsmidler, øremerket til forskning og forskningsdrevet
innovasjon.

Vedlegg:

1

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble opprettet på rådsmøte i HelseOmsorg21 i mars i 2017. Frem til
utgangen av 2018 skulle KSF følge opp «satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene» i HelseOmsorg21-strategien,
og sørge for styrket forskning, innovasjon og utdanning innen kommunenes helse- og omsorgstjenester.
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Status Fond Østre Agder pr 25.03.2020
Konto
25199068
25199554
25199556
25199561
25199897
25199898
25199899
25199925
25199067
25199226
Sum

Navn
Samhandlingsreform
Samhandlingsreform (iverksetting)
Samhandlingsreform (KØH)
Fou-midler
Kommunereform
Stategisk næringsplan
Felles veilys
Sekretariat
DEKOM
KØH tilbakebetaling oppgjør 2018

Saldo
2 741 692
0
2 801 882
1 969 611
0
422 452
261 361
868 444
1 449 685
118 328
10 633 455

Disponert budsjett 2020 forslag avsatt forskningsfond
rest
forpliktelse 2021
-415 000
-1 800 000 526 692
0
-750 000
-2 000 000 51 882
-306 000
-1 200 000 463 611 -306 000
0
0
45 150
0
0
1 879 644
453 794

-5 000 000

Permisjon med oppdrag å utrede det medisinske tilbudet for eldre i de samarbeidende
kommuner med grunnlag i erfaringer hentet gjennom utviklingsarbeid knyttet til
kommunal KØH i regi av Østre Agder regionråd.
Østre Agder regionråd har mottatt følgende anmodning fra leder ved KØH ved Myratunet Janice
Marcussen:
Oddmund Sukrke rettet en forespørsel på eget initiativ til Harry Svendsen nå i januar. Han ønsket å se
på muligheter for samfunnsmedisinske oppgaver i ØA. I samme henvendelse viste han også til retten
til overlegepermisjon, og jeg ble derfor koblet på.
Oddmund er nå 67 år, og alminnelig overlegepermisjon vil i utgangpunktet vurderes lite
hensiktsmessig dersom han snart skal gå av likevel.
Alternativet under er skissert og drøftet med kommunalsjef Torill Skår, samhandlingskoordinator
Harry Svendsen, overlege Oddmund Suhrke og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm, og det er ønskelig
med en snarlig avklaring fra/via deg(Ole Jørgen) og leder av rådmannsutvalget Harald Danielsen( i
fbm rådmannsutvalget )
Østre Agder har behov for analyse og planarbeid innen eldremedisin. For å imøtekomme O.S sin
søknad og ønske om å avslutte sin karriere med samfunnsmedisin (som i utg punktet var det han ble
ansatt som ) ser ØA mulighet for å frikjøpe O.S til dette arbeidet. Vi må ikke glemme hvor avgjørende
og viktig rolle O.S har hatt i fht KØH i prosjekttiden, og jeg tenker dette kan bli en god og verdig
avslutning. Jeg har sagt at det er en forutsetning at han sier opp sin stilling for rekrutteringens del,
slik at vi kan lyse ut en 100 % fast stilling.
Det må være en positiv innstilling fra Arendal til dette arbeidet og følgende er forslaget:
O.S sier opp sin stilling med virkning fra 01.09.20. Avvikler ferie i august, og stilingen vil derfor lyses ut
stilling snarest.
Østre Agder regionråd lager en avtale med Oddmund Suhrke og utarbeider en plan for perioden 01.09
– 31.12.20.
Rådmanns Harald Danielsen har vurdert henvendelsen og gitt følgende tilbakemelding:
Jeg støtter denne planen fullt ut.
En klok og etisk forsvarlig løsning.
På dette grunnlag anbefalte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm overfor leder av rådmannsutvalget
følgende saksbehandlingsprosess:
Mitt forslag er at vi anbefaler overfor rådmannsutvalget i første møte (15.april) at vi går for denne
løsningen og anmoder styret om å stille midler fra KØH-fondet til rådighet for finansiering.
Vi har plass i sekretariatet til at han kan ha kontorpult hos oss hvis det anses å være en god løsning.
Kostnadene ved permisjonsperioden er beregnet til:
Lønnskostnader 4 måneder med feriepenger og arbeidsgiveravgift er beregnet til kr.405.000. Andre
driftsutgifter anslås til kr.10.000. Forslag dekket fra KØH-fondet kr.415.000. Det anbefales at
kostnaden knyttes til ett nytt prosjektnummer og at ansvar 1207002 Samhandlingsreform benyttes.

Vurdering:
Av avtalen med Oddmund Suhrke skal det framgå at han gjennom permisjonsperioden skal rapporter
om sitt arbeid til samhandlingskoordinator Harry Svendsen, men det forutsettes også å ha tett
kontakt med leder av fagutvalg for kommuneoverleger Vegard Vige i Grimstad kommune i
permisjonsperioden.
Oddmund Suhrke skal i løpet av permisjonsperioden ha anledning til å utarbeide skriftlige
vurderinger av kommunenes innsats innenfor eldremedisinen. Dette vil hvis det anses hensiktsmessig
kunne legges fram for fagutvalg for kommuneoverleger i Østre Agder og for Østre Agder helse- og
omsorgslederforum.
I permisjonsperioden står han til rådighet for Østre Agder regionråd som rådgiver på sitt fagfelt.
Permisjonsvilkårene skal avtales skriftlig før 01.09.2020 da permisjonsperioden starter.
Sekretariatsleder får fullmakt til å inngå denne avtalen på vegne av Østre Agder regionråd.
Det er sekretariatets vurdering at Østre Agder rådmannsutvalg er riktig instans for å innvilge
permisjon ettersom dette er en driftsrelatert beslutning.
Samtidig er rådmannsutvalget avhengig av styrets godkjenning vedrørende bruk av midler fra Østre
Agder KØH-fond til finansiering, dersom midler til permisjonen finansieres med fondsmidler. Dette
følger av Østre Agders finansieringsreglement. Derfor legges det fram en sak for styret i deres møte
24.april med anmodning om godkjenning av fondsfinansiering.

Vedlegg til sak 85/16
Forslag til

Samarbeidsavtale
For oppføring og drift av nytt krematorium
1. Parter

2. Formål og
virkeområde

3. Avtaleperiode

Arendal kommune er vertskommune for oppføring og drift av nytt
krematorium med kirkevergen som ansvarlig driver .
Følgende kommuner er parter i avtalen med Arendal:
Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Åmli.
Formålet med avtalen er å bidra til at det oppføres nytt
krematorium med renseanlegg og nødvendige fasiliteter på
Høgedal i Arendal kommune. Samt sikre et tilbud om kremasjon
for de som ønsker det i de deltakende kommuner
Samarbeidsavtalen gjelder fra nytt krematorium står ferdig og i
20 år.

4. Vertskommunene Vertskommunens ansvar:
 Iverksette utbygging av nytt krematorium etter planene i
s ansvar
forprosjektet utarbeidet av Arkitektene as
 Videreføre ordningen med at kirkevergen i Arendal er
tillagt ansvar for drift av anlegget så lenge dette bidrar til
effektiv drift av tilbudet.
 Sørge for budsjettering av driften av anlegget slik at det gir
deltakende kommuner forutsigbarhet for egne bidrag.
Herunder avholde et årlig møte med deltakende
kommuner der premisser for budsjettet drøftes.
5. Oppsigelse
Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år
fra 01.01. påfølgende år. Ved uttredelse av samarbeid i
avtaleperioden på 20 år må kommunen innbetale resterende
andel av investeringskostnaden som kommunen har påtatt seg
ansvar for.
6. Økonomi

Ansvaret for investeringskostnaden fordeles etter følgende
nøkkel:
1 mill kr for hver av kommunene Gjerstad og Åmli
2 mill.kr. for kommunen Froland, Risør og Tvedestrand
5 mill.kr for Grimstad
10 mill. kr for Arendal.
Summene kan justeres opp eller ned når byggeregnskap for
prosjektet foreligger.

Driftsutgiftene for felles krematorium baseres på bruk av tilbudet.
Til grunn for kommunens andel ligger bruk året før budsjettåret.
Til fratrekke fra kommunes samlede innbetaling kommer
innbetalt kremasjonsavgift når den som kremeres ikke er bosatt i
en av de deltakende kommuner.
Det skal ikke innkreves kremasjonsavgift når den som er gått bort
var bosatt i en av de deltakende kommuner. I særlige tilfeller kan
kirkevergen frafalle kravet til kremasjonsavgift.
Driftsutgiftene for krematoriet føres på eget ansvar hos
kirkevergen. Lønnskostnader baseres på medarbeidernes bruk av
tid knyttet til krematoriet. Kirkevergen skal få dekket
administrasjonsutgifter for krematoriet.
7. Mislighold av
avtalen

Dersom vertskommunen misligholder sine forpliktelser og det
medfører kritikkverdige forhold ved tilbudet så skal avtalepartene
ha anledning til å fremme krav om endringer i tilbudets form og
innhold overfor rådmannen i vertskommunen.

…………………………………… den ………………………. 201x

……………………………………
For Arendal kommune

……………………………………
For Grimstad kommune

…………………………………..
For Åmli kommune

…………………………………..
For Froland kommune

…………………………………..
For Risør kommune

……………………………………
For Gjerstad kommune

……………………………………
For Tvedestrand kommune

SAMARBEIDSAVTALE FOR
Østre Agder KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp)
kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens §19-1.

1. Formål

Østre Agder KØH døgntilbud er regulert i henhold til Helse og
omsorgstjenesteloven § 3-5 som pålegger kommunen ansvar for å tilby
innbyggere hjelp som anses som påtrengende nødvendig (øyeblikkelig
hjelp). Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp innebærer plikt til
undersøkelse, behandling eller annen hjelp som det er forsvarlig å yte.
Tilbudet gjelder for personer som oppholder seg i kommuner som er
part i denne avtalen, og som kommunene har mulighet til å utrede,
behandle eller yte omsorg til, jamfør lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-5, tredje ledd og § 3-2, punkt 3 a.
KØH skal bidra til å dempe veksten av innleggelser i
spesialisthelsetjenesten. KØH er en integrert del av kommunenes helseog omsorgstjeneste, og sees i sammenheng med legevakt,
institusjonsplasser og hjemmesykepleie.
Samarbeidet omfatter KØH døgntilbud ved Myratunet og ambulant
KØH-tilbud, samt pågående prosjekter.
Østre Agder KØH døgntilbud Myratunet er et vertskommunesamarbeid
organisert etter kommunelovens §20-2 om vertskommunesamarbeid.
Denne samarbeidsavtalen forholder seg til de krav til avtale som
framgår av §20-4 i kommuneloven.
Deltakerne i Østre Agder KØH døgntilbud Myratunet er de kommuner
som har inngått denne avtale, og de kommuner som senere tiltrer
samarbeid om døgntilbudet, se avtalens pkt. 5. I tillegg til
vertskommunen Arendal, så deltar følgende kommuner i samarbeidet:
Froland, Gjerstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

2. Parter

3. Rettslig grunnlag

Samarbeidet er et verskommunesamarbeid i henhold til § 201.Vertskommunesamarbeid i Kommuneloven.
Arendal kommune er vertskommune med budsjett- og
arbeidsgiveransvar ved KØH-Myratunet. Kommunen står ansvarlig for
den faglige ledelse av Østre Agder KØH døgntilbud Myratunet. Tilbudet
skal omfatte et somatisk tilbud og et tilbud innenfor rus/psykiatri.

4. Styringsmodell

Det er etablert et rådgivende organ for Østre Agder KØH. Det har
betegnelsen ØA-KØH-AO (Østre Agder KØH Administrativt Organ).
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Lederne for helse, omsorg og levekår i de deltakende kommunene
utgjør ØA-KØH-AO. Enhetsleder for den enhet i Arendal kommune som
Østre Agder KØH tilhører er sekretær for det administrative organet.
5. Arbeidsoppgaver
som tillegges ØAKØH-AO

Vertskommunen forplikter seg til å innhente råd fra ØA-KØH-AO før
man fatter beslutninger vedrørende vesentlige endringer av tilbudet.
Som vesentlige endringer regnes




endring i vaktordning for lege ved tilbudet (maks 60 minutter)
endring i sengetall (8 senger somatisk og 1 seng rus/psykiatri)
endringer i ambulant KØH-tilbud

Vertskommunen kan på vegne av samarbeidskommunene inngå avtale
med nye kommuner om deltakelse i Østre Agder KØH, men før nye
avtaler inngås skal det administrative organet uttale seg.
ØA-KØH-AO kan selv ta opp saker med vertskommunen som organet
mener har betydning for KØH-tilbudet.
Før innkjøp av kostbart utstyr til Østre Agder KØH konsulteres ØA-KØHAO.
6. Internkontroll

Vertskommunen er ansvarlig for internkontrollrutiner, samt
gjennomføre årlig internkontroll ved KØH Myratunet etter gjeldende
lover og regler.
Den enkelte kommune delegerer til Arendal kommune å føre
internkontroll ved KØH Myratunet for å sikre at tjenestene som utføres
er i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift. Vertskommunen skal
sørge for avklarte prosedyrer i forhold til ambulansetjenesten, AMKsentral og Arendal kommunale legevakt.
Vertskommunen sender tertialrapporter, virksomhetsplaner og
årsberetning til de deltakende kommuner. Ved vesentlige avvik som
avdekkes ved internkontroll informeres ØA-KØH-AO, sammen med
forslag til tiltak som skal bidra til endringer som kan løse utfordringen.
De deltakende kommuner får halvårlige rapporter vedrørende
kommunens bruk av KØH-tilbudet.
ØA-KØH-AO skal minimum drøfte internkontroll en gang i hvert
kalenderår. Avvik skal håndteres etter retningslinjer som er vedtatt av
vertskommunen.
Den enkelte deltakerkommune lager egne internkontrollrutiner
/internkontrollskjema for:
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Kontaktperson for KØH i kommunen, og hvem denne
rapporterer til.



Rutiner for formidling og behandling av mottatte
dokumenter og informasjon fra vertskommunen.
De deltakende kommuner skal i tillegg sikre god kunnskap blant sine
fastleger om hele innholdet i den tjenesten som omfattes av det
interkommunale KØH-tilbudet.
Avtalen gjelder fra det tidspunkt den enkelte kommune i samarbeidet
underskriver avtalen og erstatter tidligere inngått samarbeidsavtale.

7. Avtaleperiode
8. Finansiering/
økonomi

Vertskommunen er ansvarlig for å utarbeide budsjett for tjenesten. Før
premissene for dette fastsettes skal ØA-KØH-AO drøfte driftsnivået og
gi en anbefaling til Østre Agder rådmannsutvalg i budsjettseminaret til
framtidig driftsnivå for tjenesten.
Østre Agder KØH finansieres etter en modifisert versjon av
hovedmodellen. 60% driftskostnaden følger hovedmodellen der 12,5% i
2020 deles likt og 87,5% fordeles etter folketall. I 2021 og i påfølgende
år deles 15% likt og 85% etter folketall. Folketallet 31/12 to kalenderår
før budsjettår legges til grunn for beregningen. *
De resterende 40% fordeles etter kommunenes bruk av KØH med 50%
etter antall pasienter og 50% etter antall liggedøgn. Tall for bruk to
kalenderår før budsjettår legges til grunn for beregningen. *
Vertskommunen fakturer samarbeidskommunene a-konto to ganger i
året med forfall 1.april og 1.oktober.
Regnskapsmessig overskudd eller underskudd avregnes påfølgende år
etter den enkelte kommunes prosentvise bidrag i kalenderåret.

9. Endringer i
samarbeidsavtalen

Alle samarbeidskommuner kan anmode om endringer i
samarbeidsavtalen. Slike forslag skal framlegges for ØA-KØH-AO så
snart det er hensiktsmessig og senest 2 måneder etter at det er mottatt
i vertskommunen. Endringer i samarbeidsavtalen kan gjøres når
minimum 75% av de deltakende kommuner gir sitt samtykke i ØA-KØHAO.

10. Særlige
forutsetninger
11. Oppsigelse

Enhver tvist om forhold etter avtalen, eller med utspring i denne,
avgjøres ved frivillig voldgift i henhold til tvisteloven § 7-1.
Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år regnet
fra 01.01. påfølgende år. Det gis ingen form for økonomisk
kompensasjon til en kommune dersom den velger og si opp avtalen og
tre ut av samarbeidet.

12. Mislighold av
avtalen

Dersom vertskommunen misligholder sine forpliktelser og det medfører
dokumentert tap hos en av de deltakende kommuner, kan tapet kreves
dekket av vertskommunen.

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

…………………………………… den ………………………. 2020
……………………………………
For Arendal kommune

…………………………………..
For Froland kommune

……………………………………
For Gjerstad kommune

……………………………………
For Grimstad kommune

…………………………………..
For Risør kommune

……………………………………
For Tvedestrand kommune

……………………………………
For Vegårshei kommune

…………………………………..
For Åmli kommune

……………………………………
For Tvedestrand kommune

* Folketall 31/12-2018 legges til grunn for betaling for budsjettåret 2020. Bruk 2018 legges til grunn for
betaling for bruk i 2020. Ved eventuelt opptak av ny kommune stipuleres bruken fram til erfaringsdata
foreligger.
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