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Notat etter rådmennenes budsjettseminar 2021 for interkommunale 
virksomheter i regi av Østre Agder regionråd. 

 
Sted:   Arendal kultur- og rådhus – møterom 254 Strømsbu 

Tidspunkt: Tirsdag 3.mars kl.08.30-16.45 og onsdag 4.mars 2020 kl.08.30-12.30. 

 

Disse møte: Harald Danielsen, Jarle Bjørn Hanken, Christina Ødegård, Ole Petter Skjævestad, Tone 

Marie Nybø Solheim, Trond Aslaksen, Bo-Andre Longum (4.mars) og Torill Neset. 

Fra økonomisjefene møtte: Halvor Halvorsen (3.mars), Øystein Bråstad (3.mars), Dan-Håkon Henriksen og 

Espen Grimsland. 

Møteleder: Leder av rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd Harald Danielsen 

Østre Agder brannvesen - ØABV  
Brannsjef Dag Svindset stilte fra brannvesenet og holdt en presentasjon om status for virksomheten i ØABV 

og behov framover.  

Det foreligger et statlig vedtak om “Flåtestyring” av 110-sentralen kostnadene knyttet til dette er ikke 

avklart. Fra 2023 vil 110-sentralen bli flyttet til Kristiansand i samsvar med tidligere vedtak hvis fasilitetene 

der er på plass. 

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

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

relatert til statlig norm. 

2019 var preget av høyt fravær i tjenesten. Faren for helsebelastninger for de som foretar feiing er stor. 

Derfor legges det vekt på at rutinene de arbeider etter er gode. 

En særlig utfordring i 2019 var brann i avfallsanlegget i Risør. Brukt vann fra slukkingen gir særlige 

utfordringer. 

ØABV har god nytte av dronene som er anskaffet. Utfordringene med skogbranner var mindre i 2019 enn 

de tjenesten opplevde i 2018. 

Rådmannen i Arendal kommune informerte om at bystyret der i forbindelse med behandlingen av budsjett 

for 2020 hadde redusert Arendal kommunes finansiering av ØABV med 0,5 mill. kr. Med bakgrunn i at 

Arendals andel er om lag 50% så vil de andre deltakerkommunene få redusert sitt krav til innbetaling med 

om lag samme beløp. Videre ble investeringsrammen for tjenesten satt ned til null i 2020. Brannsjefen 

opplyste at det ikke skaper akutte utfordringer. 2020 vil bli brukt til å fullføre investeringer som er vedtatt 

tidligere år, men som en ikke har fått iverksatt. Nye brannstasjoner kommer på Vegårshei og i Gjerstad. Da 

er anleggssituasjonen svært god. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene tar til etterretning reduksjonen på 1,0 mill.kr. i driftsramma for 2020 som ble 

iverksatt av Arendal bystyre og viderefører dette nedtrekket i budsjett for 2021 og i HP 2022-23. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Budsjettseminar-OAR-brann.pdf
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 Rådmennene drøftet praksisen for utkalling av deltidsmannskaper ved mindre hendelser, som leder 

til ledere til høyere kostnader enn strengt nødvendig, men finner at slike endringer vil skape 

betydelig frustrasjon i denne mannskapsgruppen. Disse mannskapene er avgjørende for å kunne 

opprettholde ønsket beredskap i distriktene. 

 ØABV har ikke redegjort for hvordan de vil handtere et nedtrekk i ramma på 3%. 

 Rådmennene ser ingen mulighet til å innfri forventningene til å styrke det forebyggende arbeidet 

med en stilling. 

 Rådmennene anser at investeringsnivået for ØABV fra 2021 på opp igjen på tidligere avtalt nivå (2,9 

mill.kr. pr. år). 

Østre Agder krisesenter. 
Turid Holst-Pedersen leder for Østre Agder krisesenter var forhindret fra å møte. For henne møtte 

Kommunalsjef Torill Skår. Hovedvekt i orienteringen ble lagt på løsningsforslaget for botilbud for mannlige 

brukere av krisesenteret der Østre Agder krisesenter har fått avvik etter tilsyn fra fylkesmannen.  

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene registrerer at driftskostnadene ved Østre Agder krisesenter hvert år har vært lavere 

enn budsjettert. Det har gitt grunnlag for oppbygging av et fond på 2,2 mill.kr. Rådmennene mener 

det er grunnlag for å redusere kostnadsrammen ved krisesenteret med 3% for budsjettåret 2021. 

 Rådmennene legger til grunn at den beste løsningen for å lukke avviket virksomheten har fått fra 

fylkesmannen er å iverksette utbygging av fasiliteter for menn og barn i tilknytning til eksisterende 

krisesenter etter de planer som foreligger fra Arendal eiendom KF. 

Arendal kommunale legevakt.  
Enhetsleder Arnhild Glendrange Lund, legevaktoverlege Espen Huldt-Nystrøm og kommunalsjef Torill Skår 

møter for legevakten. Av presentasjonen fra legevakten framgikk det at aktivitetsnivået er meget høyt. 10 

kommuner har hele sitt legevakttilbud knyttet til legevakten. I tillegg har blir telefonformidling også 

ivaretatt for fire kommuner i Setesdal. To av disse har også legevakttilbud på natt fra Arendal kommunale 

legevakt. Samlet gir dette et innbygger grunnlag på nesten 103.000. Antall henvendelser til legevakten 

øker, men tallet på konsultasjoner med lege øker ikke tilsvarende. Tallet på klagesaker er på linje med 

tidligere år. Svartiden på telefon har økt noe fra 2018, men ikke dramatisk. Juli og desember er 

toppmåneder i forhold til tallet på henvendelser til legevakten. Virksomheten fikk styrket sin bemanning i 

året. Det har gitt grunnlag for at telefon- og oppmøtetriage nå benyttes hele døgnet. Virksomheten har 

økende utfordringer med fravær. 

Veksten i utgifter til nødnett medfører også i 2019 at driften går med underskudd. Dette til tross for at den 

del av utgiftene som styres kommunalt har overholdt budsjett. 

Legevakten peker på at mye av utstyret ved er utslitt og noe går stadig i stykker. Det er stort behov for å 

fornye dette. 

Legevakten må overholde forsterkede krav til kompetansen blant de som skal arbeide i tjenesten. Et 

økende antall fagsystemer skal betjenes av medarbeiderne. Det er økende utfordringer knyttet til å 

bemanne tjenesten. 

Etterlyser en opplysningstelefon som kan avlaste telefontjenesten ved legevakten i forbindelse med 

utbrudd av Korona-virus. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Budsjettseminar-krisesenter.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Radmannsmote-03.03.2020-legevakt.pdf
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Nye lokaler til legevakt og KØH er behandlet og vedtatt i Arendal bystyre. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene godkjenner at ramma for legevakten økes med kr.675.000 for å kompensere for de 

økte utgiftene statlige myndigheter har pålagt de samarbeidende kommuner gjennom 

medfinansiering av nødnettet. 

 Rådmennene erkjenner at presset på legevakten er så høyt at det ikke er realistisk å ta ned 

driftsnivået her med 3%. 

 Rådmennene finner ikke rom for å øke tildeling av driftsmidler for å kunne iverksette fornying av 

utslitt utstyr. 

 Rådmennene ber om å få et overslag over effekter for driftsbudsjettet i handlingsprogramperioden 

ved utbygging av nye lokaler for legevakt og KØH så snart byggeprosessen er kommet så langt at en 

kan komme med en slik oversikt. 

ATV (Alternativ til vold) i Arendal 
Fra stiftelsen Alternativ til vold møtte Inger Brit Holm. Hun hadde en orientering om bruk av tilbudet og 

status for videreutvikling av dette. Gjennom tilføring av vesentlig økte midler til stiftelsen fra statlige 

myndigheter har det vært mulig med en vesentlig økt bemanning ved virksomheten. Dette sammen med 

lengre sykefraværsperiode har medført at virksomheten nå står foran en betydelig styrking av det 

utadrettede tilbudet. I den forbindelse har sekretariatet blitt anmodet av stiftelsen å være behjelpelige 

med å formidle kontakt med nøkkelmedarbeidere i samarbeidskommunene slik at fagmedarbeidere med 

behov for bistand fra dette fagmiljøet skal kunne nyttiggjøre seg den sterke fagkompetansen ATV har. 

Stiftelsen tilbyr seg å stille på fagmøte i hver av de deltakende kommunene. Kapasiteten ved ATV er nå også 

slik at det ligger til rette for rask bistand til den som er motivert og har behov for bistand, i motsetning til 

tidligere da tjenesten hadde utfordringer med ventelister. 

 Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene forholder seg til at det kommunale bidraget til finansiering av ATV er regulert 

gjennom samarbeidsavtalen med stiftelsen. 

 Rådmennene vil peke på at ATV har et selvstendig ansvar for å etablere kontakt med den enkelte 

kommune som deltar i samarbeidet slik at tilbudet til enhver tid er godt kjent i kommunene. 

 Kommunene forventer at den økte kapasiteten ved ATV skal bidra til at alle kommunene gjør økt 

bruk av behandlingstilbudet. For å bidra til at det skjer må kontakten mellom fagmedarbeidere i 

kommunene som kan bruke dette tilbudet overfor innbyggere med utfordringer i form av truende 

eller voldelig adferd styrkes. Representanter for ATV bør derfor besøke kommunene med jevne 

mellomrom for å styrke kontakten.  

Status for pågående og aktuelle samarbeidsfelt – ambisjoner i forhold til 
innsparingspotensial, gevinstrealisering og kvalitetsforbedringer 
 

Plan og bygge – tilsyn og ulovlighetsoppfølging orientering ved Frank Gauslå. 

Leder for byggesaksavdelingen i Arendalkommune Frank Gauslå var anmodet om å gi en presentasjon av 
kommunenes oppgaver på dette feltet og hvordan en felles løsning på oppgaven kan finansieres ved bruk 
av byggesaksgebyrene. Kommunene har ulike praksis i forhold til oppfølging av det tilsynsansvar de 
forvalter etter plan- og bygningsloven. Behovet for styrket innsats erkjennes, men selv om kostnader til en 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Radmannssamling-ATV.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/OA-tilsyn-byggesak.pdf
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mer omfattende innsats kan dekkes over byggesaksgebyrene fordi mange kommuner fordi mange 
kommuner ikke har full utgiftsdekning av kostnader knyttet til slik behandling. 

Byggesaksbehandlingen er en utsatt virksomhet i kommunene ettersom virksomheten ofte er gjenstand for 
pressens interesse. Innsats for å øke kompetansen innenfor byggesaksbehandlingen er viktig. En er nå ikke 
klar for å etablere fellesløsning for tilsyn og ulovlighetsoppfølging knyttet til byggesaksbehandlingen. 
Rådmannsutvalget vil derfor komme tilbake til hvordan fagfeltet kan følges opp på et senere tidspunkt. 

AKST 

Det ble uttrykt frustrasjon fra rådmannen i Arendal over at samarbeidet, selv der det kan dokumenteres 
betydelig innsparingspotensial samlet for kommunene, ikke evner å iverksette nødvendige omstillinger for 
å spare administrasjonskostnader. 

Jord, skog, vilt og miljø 

Leder av arbeidsgruppen Christina Ødegård orienterte om at den er kalt inn til sitt første møte 10.mars. 
Intensjonen er å kunne ha klar en utredning i løpet av 1.halvår. 

Voksenopplæring 

Sekretariatsleder opplyste at han i samsvar med føringene fra rådmannsutvalget gjennomfører møter med 
hver av de tre voksenopplæringene. Intensjonen er å få på plass en forventningsavklaring. Arbeidsgruppen 
rådmannsutvalget nedsatte møtes til sitt første møte 25.mars. 

Agder arbeidsmiljø 

Åmli kommune har gjort klar sak til kommunestyret som innebærer at de blir medeiere i Agder 
arbeidsmiljø. 

Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei ser for seg at de gjennomfører en anbudsrunde. Med grunnlag i 
dette vil de sammenlikne kostnader ved å kjøpe tjenesten opp mot å gå inn som eier i Agder Arbeidsmiljø. 

Grimstad vurderer Agder arbeidsmiljø når dere kontraktsmessige forpliktelser utløper. 

Innkjøp 

Arendal og Grimstad vurderer å slå sammen sin innkjøpskompetanse. Arendal vil styrke sin stab med ett 
årsverk. Intensjonen er at kommunenes innkjøp profesjonaliseres og at oppfølging av anskaffelser skal bli 
bedre. Det er forventninger om betydelige innsparinger gjennom å styrke innkjøpskompetansen. 
Medarbeiderne på innkjøpsfeltet vil ha tett kontakt med juristnettverket. 

Østre Agder teknisk forum og felles veilysarbeid.  
Felles veilysmedarbeider Torbjørn Falch og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm ga rådmennene en 

orientering om innholdet i investeringsanslaget for samlet overgang til LED i veilysnettet. Oversikten finnes 

i tillegg med en tabell for investeringsbehov for hver kommune. Rådmannsutvalget ber fagutvalg for 

veilysanlegg og Østre Agder teknisk forum om å behandle rapporten, og om å komme med forslag til en 

hensiktsmessig plan – økonomisk og teknisk, for å følge opp de anbefalinger og gevinstmuligheter 

utredningen gjør rede for. Rådmannsutvalget legger til grunn at investeringsbeslutninger vil måtte fattes i 

den enkelte kommune, men at det kan være aktuelt med en anbefaling fra styret i Østre Agder. De 

beslutninger som fattes vedrørende overgang til LED kan komme til å ha betydning for anbudet på drift og 

vedlikehold av veilysanleggene som vil måtte innhentes i 2020. Mer ensartet utstyr kan redusere 

inspeksjonsfrekvens og bidra til mindre behov for lager hos den som får oppdraget med drift og vedlikehold 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Totalkost-pr-prioritet-LED.pdf
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av de åtte kommunens veilysanlegg. Intensjonen er å lyse ut nytt anbud i 2020 selv om vi ha opsjon på ett 

år til i gjeldende kontrakt. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Viser til den samlede vurderingen for sekretariatsfunksjoner i Østre Agder vedrørende rammer for 

veilyssamarbeidet. Teknisk forum følges opp av sekretariatet uten at det medfører endringer i 

budsjettrammene. 

Nytt krematorium i interkommunal regi.  
Kirkeverge Arnold Lundevall gjorde rede for den midlertidige kremasjonsløsningen og status i arbeidet for å 

bygge nytt anlegg i Høgedal. Dekningen av regionens behov for kremasjonstjenester ivaretas gjennom et 

samarbeid med krematoriet i Kristiansand, som kirkevergen i Arendal, har forhandlet fram. Kjølekapasitet i 

Arendal utnyttes, men kremasjoner fra de andre kommunene går direkte til Kristiansand uten at Arendal 

involveres. Staten dekker kostnader til transport. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmannsutvalget ber om at det forberedes en sak til utvalget med bakgrunn i de vedtak som 

tidligere er fattet vedrørende nytt krematorium. Dette for å få en ny vurdering av styringsmodellen 

det er lagt opp til. 

 Så snart en har kommet så langt i prosjektet at det er mulig å forutsi endelig framdrift og kan gi et 

kvalifisert kostnadsoverslag for utbyggingen så ber rådmannsutvalget om å få tall for 

budsjettkonsekvenser i handlingsprogramperioden. 

Østre Agder oppvekstforum 
Leder Tore Flottorp og nestleder Roar Aaserud i Østre Agder oppvekstforum møtte. Utviklingsveileder Gisle 

Hovdenak orienterte om arbeidet i oppvekstsektoren. Videreutdanning, DEKOMP og REKOMP finansieres 

med statlige midler. Kommunens innsats er begrenset til å stille en administrasjons ressurs anslått til 25% 

stilling. Det statlige bidraget for DEKOMP og REKOMP er alene mellom 5-6 mill.kr. Videreutdanningen har vi 

ikke tall for. De kompetansehevende tiltakene i skolene er kommet godt i gang. Tildelingen av ressurser til 

REKOMP(barnehagene) skjedde først i oktober. På det tidspunkt hadde vi i egen regi kartlagt ønskene i 

barnehagene med henblikk på hva en anser at det er størst behov for å prioritere i 

kompetansehevingsarbeidet. Fra 2020 er det stort trykk i forhold til å levere tilbud i samarbeid med UiA 

innenfor de prioriterte felt. 

Det er etablert samarbeidslinjer overfor Listerregionen, Kristiansandsregionen og Setesdalsregionen med 

sikte på å hente ut erfaringer fra kompetansesatsingen i ulike deler av Agder. Gjenbruk av vellykkede tilbud 

fra UiA er nærliggende. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Oppvekstforum fikk positive reaksjoner fra rådmannsutvalget på det arbeidet som legges ned for å 

styrke kompetansen ved regionens skoler og barnehager. Samarbeidet med universitetet oppfattes 

som meget konstruktivt. 

Andre tema som ble drøftet i forlengelsen av dag 1. 
Det er en opplevelse av at Arendal har vært inviterende overfor de andre kommunene, men Arendal 

opplever å bli møtt med betydelig skepsis fra de mindre kommunene. Dette var åpenbart under drøftelsen 

av ny organisering av NAV. Manglende tillit blir en utfordring i samarbeidet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Budsjettseminar2020-oppvekst.pdf
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Det er aktuelt å arbeide med en regional strategi i regi av Østre Agder regionråd med sikte på å følge opp 

og å iverksette Regionplan Agder 2030 i vår del av Agder. Da vil en kunne fokusere på de særlige 

utfordringene Østre Agder står overfor blant annet i forhold til levekår og sysselsettingsgrad. Intensjonen i 

arbeidet med en slik felles strategi for de åtte kommunene er konstruktivt å kunne peke på satsinger i vårt 

område i regi av kommuner, fylkeskommune og statlige myndigheter og virksomheter som bidrar til en 

ønsket utvikling. Det er viktig at samarbeidsklommunene i fellesskap forplikter seg til innsats. Dette skal 

bidra til å gi arbeidet i regionrådet retning. Rådmennene ønsker at et slikt strategiarbeid skal være et tema 

under fellesmøtet med Østre Agder næringsforum den 15. april. I dette møtet er det også ønskelig at de 

som deltar i skrivegruppene til handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030 også deltar.  

Dag 2 onsdag 4.mars 

Østre Agder KØH somatikk og psykiatri/rus. 
For KØH møtte fagleder Audun Solstad. Han ga en orientering om KØH-virksomheten som drives ved og fra 

avdelingen på Myratunet og det nye tilbudet knyttet til rus/psykiatri som er lokalisert til en annen avdeling 

ved samme sykehjem. Ambulant KØH utvikler seg til å bli et verdifullt supplement til sengetilbudet på 

Myratunet. 61 pasienter har fått et ambulant tilbud i 2019. Omfanget forventes å øke i 2020. Samarbeidet 

og samhandlingen med SSHF blir stadig bedre. Belastningen på KØH-tilbudet varierer gjennom uken med 

toppbelegg opp mot og i helger. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Under henvisning til regnskapstallene for KØH-virksomheten i 2018 og 2019 ønsker 

rådmannsutvalget at budsjettramma for KØH somatikk reduseres fra 17 mill.kr. i 2020 til 16,5 

mill.kr. for 2021. Budsjettramme for rus/psykiatri videreføres uforandret på kr.1,5 mill.kr. 

 Rådmannsutvalget er opptatt av at belegget økes, selv om en erkjenner at det ujevne belegget som 

kommer av økt etterspørselen, inn mot og i helg, gir begrenset rom for økning. 

 Rådmennene ber sekretariatet om å sørge for en gjennomgang av samarbeidsavtalen som gjelder 

for KØH på et kommende møte i rådmannsutvalget. 

Samhandling kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF.  
Under gjennomgangen av dette og neste punkt deltok samhandlingskoordinator Harry Svendsen og 

digitaliseringsrådgiver Marius Emilson Holmesland, samt leder av RKG Agder Ehelse og velferdsteknologi 

kommunalsjef Aase Hobbesland fra Grimstad kommune. 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen gjennomgikk virksomhetsplanen Østre Agder helse og 

omsorgslederforum har vedtatt for sitt ansvarsfelt.  

Digitaliseringsrådgiver Marius Emilson Holmesland presenterte arbeidet som fagutvalg for digitalisering i 

helse og omsorgssektoren arbeider ut fra. Det er omfattende samhandling med IKT Agder på feltet. Med 

bakgrunn i at deres fagansvarlig på helse og omsorgsfeltet skulle slutte så har mye tid vært brukt sammen 

med henne for å sikre god videreføring av pågående prosjekt på helse- og omsorgsfeltet. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Det legges ikke opp til noen endring i fellesinnsatsen i det interkommunale samarbeidet. 

RKG E-helse Agder 
Leder av RKG E-helse Agder Aase Hobbesland hadde en orientering om det felles arbeidet som pågår for 

hele Agder. I regi av KS Agder kommer det nå på plass et sekretariat for arbeidet med en årlig 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Budsjettseminar2020-oppvekst.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Digitalisering-Ostre-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/RKG-e-helse-Agder.pdf
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kostnadsramme på 2 mill.kr. som dekkes av kommunene i Agder. Dette vil medføre at kapasiteten hos 

Østre Agders E-helsekoordinator kan prioriteres brukt innenfor rammen av samarbeidet. Dette gjelder både 

opp mot IKT-Agder og ut i den enkelte kommune. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Oppgjør for utgifter til RKG-sekretariat skjer direkte mellom KS og den enkelte kommune. 

FOU-helse, omsorg og levekår 
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen gjorde rede for pågående prosesser knyttet FOU-arbeidet 

gjennom en presentasjon. Østre Agder helse og omsorgslederforum legger nå til rette et 

beslutningsunderlag for felles forskningsinnsats innenfor helse, omsorg og levekår. Intensjonen er å legge 

et grunnlag for å hente forskningsmidler og bidra med egenfinansiering gjennom bruk av fondsmidler 

opparbeidet i forbindelse med etableringen av KØH-tilbudet. Slike midler må brukes opp mot helseformål 

med relevans for det tjenestetilbudet som gis ved dette tilbudet. Midlene kommer fra staten og kan ikke 

fordeles til kommunene. Hvis de ikke brukes slik er alternativet tilbakebetaling til staten. Han redegjorde 

også for det pågående Phd arbeidet som pågår i Tvedestrand kommune 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene forventer en sak fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum, der legges opp til en 

vesentlig økning i regionens forskningsinnsats innfor helse, omsorg og levekår. Forslaget skal bygge 

på vedtatt strategi for dette arbeidet, med en finansieringsplan for Østre Agder regionråds bidrag 

til forskningen, basert på bruk av tidligere avsatte fondsmidler. Saken forutsettes behandlet i styret 

for regionrådet, med påfølgende behandling i kommunestyrer og bystyrer i 

samarbeidskommunene. 

Regionrådets sekretariatet og nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet 
Sekretariatsleder redegjorde for den økonomiske situasjonen for virksomheten. Gjennomgående er den 

forsvarlig, men samling av samtlige formannskap representerer en stor utgift for et lite budsjett. 

Rådmannen i Arendal redegjorde for uavklarte innsparingsforventninger fra bystyret som impliserer 

regionrådets felles satsing på nærings- og samfunnsutvikling. 

En samlet drøfting av regionens felles innsats i forhold til nærings- og samfunnsutvikling vil være tema til på 

samlingen for Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder teknisk forum onsdag 15.april. Her vil arbeidet 

for å få på plass en felles strategi for iverksetting av Regionplan Agder 2030 være ett sentralt tema. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmannsutvalget finner ikke at det er hensiktsmessig med et 3% nedtrekk av ramma for 

sekretariatsfunksjonene, men legger til grunn nominell videreføring av ramma fra 2020 uten 

kompensasjon for hverken lønns- eller prisvekst.  

 Sekretariatet kan vurdere fordeler og ulemper knyttet til å innkreve en egenandel ved 

kommunenes deltakelse under den årlige formannskapssamlingen. 

Andre forhold med budsjettmessige konsekvenser 
Kommunene som deltar i felles planlegging av firefelt E18 i regionen, alle unntatt Åmli, har hatt en felles 

seniorplanlegger til å bistå seg i arbeidet. Denne medarbeideren har varslet at han ønsker å pensjonere seg. 

Kommunene som berøres av planleggingsarbeidet på de strekninger som gjenstår må klargjøre om de 

fortsatt ønsker en slik ressurs. De samarbeidende kommunene er Bamble, Gjerstad, Vegårshei, Kragerø, 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Forskningsløft-i-Østre-Agder-04-03.pdf


Notat 
 

 

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

Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. De må forlikte seg på et samarbeid om denne funksjonen før en 

går til utlysning. Videre har fylkeskommunen tidligere medvirket i finansieringen. Det må avklares om dette 

fortsatt vil være aktuelt. En legger til grunn at denne koordinatoren for planlegging og utbygging av 

strekningen på vegne av de deltakende kommuner. Det skal være et særlig fokus på tilførselsveiene og 

finansieringen av dette i medarbeiderens arbeid. 

Avslutning 
Rådmannsutvalget er tilfreds med budsjettseminaret og mener at tidsrammen for budsjettseminaret var 

riktig. 

Rådmennenes konklusjonsrunde 

 Rådmennene ber sekretariatet om å forberede en samling for ledergruppene i de åtte kommunene. 

Aktuelle tema er: 

- fokus på digitalisering av kommunale tjenester og forvaltning. Det forut forutsetter at 

IKT Agder tar et delansvar for planlegging og gjennomføring. 

- felles strategier for kommunene i Østre Agder samarbeidet med sikte på å oppfylle 

intensjonene i Regionplan Agder 2030. 


