
  

                                                      

  

  

Styringsdokument for personvern og informasjonssikkerhet   
Rådmennene i kommunene i IKT Agder samarbeidet har vedtatt følgende styringsdokument.   

Rådmannen i den enkelte kommune er ansvarlig for at personopplysningsloven og  

personvernforordningen overholdes av kommunen og for informasjonssikkerheten. Rådmannen har 

organisert ansvaret som følger.   

  

Lovlighetsvurdering   

At kommunens behandling av personopplysninger er lovlig dokumenteres ved behandlingsprotokoll 

som lagres i IT-verktøyet Draftit. I protokollen dokumenteres samtlige prinsipper for behandling av 

personopplysninger, jfr.  personvernforordningen artikkel 5, og behandlingen forankres med et 

rettslig grunnlag, jfr. forordningen artikkel 6 og 9.   

Instruks for føring av behandlingsprotokoll legges i Qm+. Rådmannen har delegert oppgaven med å 

føre protokoll som følger:   

Rådmannen har delegert oppgaven med å føre protokoll som følger:   

  

• For behandling av personopplysninger i IT-systemer innkjøpt via IKT Agder skal behandlingen 

av personopplysninger registreres i protokollen av prosjektansvarlig i IKT Agder under 

prosjekt, og forvaltes og vedlikeholdes av forvaltningsansvarlig i IKT Agder eller den 

forvaltningsansvarlig utpeker  

• For behandling av personopplysninger i IT-systemer innkjøpt direkte av kommunen skal 

virksomhetsleder i relevant sektor eller den virksomhetsleder utpeker, opprette og forvalte 

protokollen  

• For behandling av personopplysninger som del av prosjekt i kommunen eller som del av et 

samarbeidsprosjekt på tvers av kommunesamarbeidet utenfor IKT Agder, skal prosjektleder 

eller den prosjektleder utpeker opprette protokoll   

• Virksomhetsleder eller den virksomhetsleder utpeker skal også føre protokoll for øvrige 

behandlinger av personopplysninger som ikke er relatert til et IT-system 

Personvernkonsekvensutredninger (DPIA)  

                       

  
    



At personvernet er ivaretatt i behandlingen av personopplysninger dokumenteres gjennom 

kommunens arbeid med personvernkonsekvensutredninger (DPIA), jfr. personvernforordningen 

artikkel 35. DPIA lagres i Draftit. Mal for DPIA legges i Qm+.   

Rådmannen har delegert oppgaven med å gjennomføre DPIA som følger:   

• For behandling av personopplysninger i IT-systemer innkjøpt via IKT Agder skal DPIA vurderes 

gjennomført av prosjektleder under prosjekt. Etter at prosjektet er gjennomført skal 

forvaltningsansvarlig i IKT Agder gjennomføre DPIA når det er behov for det. DPIA valideres 

av styringsgruppen.   

• For behandling av personopplysninger i IT-systemer innkjøpt direkte av kommunen skal 

virksomhetsleder i de ulike sektorene eller den virksomhetsleder utpeker, gjennomføre DPIA 

når det er behov for det. Virksomhetsleder eller den virksomhetsleder utpeker skal også 

vurdere behov for DPIA ved behandling av personopplysninger som ikke er integrert i et 

ITsystem. DPIA valideres av virksomhetsleder.  

• For behandling av personopplysninger som del av prosjekt i kommunen eller som del av et 

samarbeidsprosjekt på tvers av kommunesamarbeidet, skal prosjektleder eller den 

prosjektleder utpeker gjennomføre DPIA når det er behov for det. DPIA valideres av 

virksomhetsleder i relevant sektor i kommunen.  

  

Innebygd personvern   

Oppgaven med å sørge for innebygd personvern i IT-systemer innkjøpt via IKT Agder er delegert til 

prosjektansvarlig i IKT Agder.   

For IT-systemer innkjøpt direkte av kommunen er oppgaven delegert til virksomhetsleder eller den 

virksomhetsleder utpeker i de ulike sektorene.    

  

Tilrettelegging av brukerens rettigheter, informasjon og åpenhet   

Personvernerklæring er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.   

Begjæring om innsyn og retting av en innbyggers personopplysninger ivaretas ved rutine som legges i 

Qm+. Mulighet for sletting vurderes i behandlingsprotokoll i Draftit.  

  

Databehandleravtaler   

Databehandleravtalene lagres i Public360. Oppgaven med å signere og påse at innholdet i 

databehandleravtalene er i samsvar med GDPR er delegert til IKT Agder dersom IT-system er innkjøpt 

via IKT Agder. For IT-systemer innkjøpt direkte av Kommunen kommune er oppgaven med innhold og 

signering delegert til virksomhetsleder i de ulike sektorene.    

  

  

  



Håndtering av avvik   

Avvik meldes inn av ansatte i Qm+. Informasjon om mulighet for å melde avvik er tilgjengelig på 

kommunens intranett. Oppfølging av avvikene er delegert i Qm+. Personvernombud og kommunenes 

medlem av Sikkerhetsforum mottar kopi av alle avvik. Medlemmet av Sikkerhetsforum har som 

oppgave å sende inn avviksmelding til Datatilsynet. Avviksmeldingene som sendes til Datatilsynet 

lagres i Public 360.  Medlemmet av Sikkerhetsforum informerer rådmann om avvik som sendes til 

Datatilsynet.   

  

Etablering av internkontroll   

Plattform for internkontroll for personvern og informasjonssikkerhet er tilgjengelig i Qm+. Ledelsen i 

hver kommune foretar internkontroll av personvern innen 31.12 hvert år.   
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1.0 Bakgrunn 

Økt satsing på digitalisering i helse- og omsorgstjenesten kan bidra til bedre og tryggere 

helsetjenester for innbyggerne, og ventelig en mer effektiv helse- og omsorgssektor. Ifølge 

kunnskapsoversikten «ehelse i kommunene» 1 går digitaliseringen i kommunene saktere enn i andre 

deler av offentlig sektor. Kommunale helse- og omsorgstjenester digitaliseres også saktere enn 

statlige helsetjenester som for eksempel digitaliseringen innenfor helseforetakene, som er den 

viktigste samhandlingsaktøren for å sikre helhetlige, trygge og koordinerte pasientforløp.  

En forklaring på at kommunene digitaliseres saktere kan være at helsetjenestene i kommunene er 

fragmenterte og spredte.  Det er krevende for kommunene å gjøre nødvendige forberedelser og 

investeringer hver for seg. Kommunal sektor samarbeider derfor i økende grad på 

digitaliseringsområdet gjennom ulike nettverkssamarbeid regionalt og nasjonalt (eksempelvis 

Kjernejournal som er omtalt som et av de strategiske innsatsområdene under punkt 2.1.1.)  

Det er iverksatt ulike tiltak for å styrke samarbeid mellom nasjonale myndigheter og kommunal 

sektor. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer flere virkemidler for å styrke samarbeidet med 

kommunene gjennom KS.  

Brukerundersøkelser viser at innbyggerne i økende grad er åpne for «digital dialog» med 
helsetjenesten. Ulike former for digital hjemmebehandling som for eksempel oppfølging etter 
sykehusinnleggelse kan tyde på dette. En av de store utfordringene for helsetjenesten i kommunene 
er å etablere velfungerende løsninger for informasjonsutveksling som tjenesteapparatet ønsker å ta i 
bruk. Innføring av nye og moderne journalsystemer krever målrettet innsats og styring fra 
myndighetene. Målet til AKSONprosjektet er nettopp dette, å etablere velfungerende løsninger for 
informasjonsutveksling på tvers av nivåer innen helsetjenesten ved å etablere en felles «digital 
grunnmur». Konsekvenser for tjenesteapparatet ved innføring av digitale løsninger er helt sentral i 
utviklingsarbeidet på dette området, men dette har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet. 
Avgrensede prosjekter har ikke nok fokus rettet mot organisatoriske forhold, ansattes holdninger og 
kompetanse når erfaringer og gevinster skal implementere inn i det ordinære tjenesteapparatet. 

Forskning viser at ansatte i helsetjenestene er mer motivert til å ta nye systemer i bruk når de ser en 
umiddelbar effekt på kvalitet og/eller effektivitet. Det er også slik at digital konsultasjon krever 
samme innsats fra helsepersonell som ved fysisk fremmøte, mens det for innbyggerne kan være 
mange fordeler. Dette er en av forklaringene på hvorfor selvstendig næringsdrivende leger 
sannsynligvis har liten eller ingen økonomisk gevinst av å etablere digitale konsultasjoner og 
avstandsoppfølging. Under nedstengningen av Norge i forbindelse med Covid -19 epidemien 
opplevde fastlegene en umiddelbar nedgang i etterspørsel av fysisk fremmøte hos pasientene. Som 
følge av dette etterspurte fastlegene umiddelbart bistand til å etablere en digital behandlingsarena. 
Etterspørselen avtok like raskt etter at helsemyndighetene åpnet opp for at pasientene igjen kunne 
oppsøke fastlegekontorene fysisk. 

For å sikre at kommunene i Østre Agder i økende grad skal ta i bruk og integrere digitale løsninger i 
tjenestedriften, er det helt avgjørende at kommunene i betydelig grad har økt fokus på 
organisatoriske forhold og målrettede tiltak. Dette vil sikre økt digital kompetanse hos alle 
medarbeidere i tjenesten – ikke bare hos nøkkelpersonell og de som deltar i ulike 
utviklingsprosjekter. Å ta i bruk digitale løsninger er ikke et tiltak i seg selv, men må inngå som en del 
av tjenesteutviklingen. Koblingen til den utøvende tjenesten er oftest ikke til stede på annen måte 
enn at det gis informasjon om resultatoppnåelse i selve prosjektet. 

                                                           
1 Ehelse i kommunene – en kunnskapsoversikt. 2019. Direktoratet for e-helse. 
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Østre Agder har fra 2013 vært et av de faglige tyngdepunktene på Agder i arbeidet med økt 
digitalisering av helsesektoren. Tiltak som er gjennomført er en kombinasjon av egne tiltak i den 
enkelt kommune, og deltakelse som har sikret påvirkning og involvering i regionale fellesprosjekter 
innenfor den såkalte RKG – strukturen.2 Østre Agder har hatt en ledende rolle i utviklingen av det 
regionale digitaliseringsarbeidet på Agder gjennom nevnte RKG – struktur, omtalt som et av de 
strategiske samhandlingsarenaene under punkt 2.2.1. Videre har Arendal kommune vært pilot på 
innføring av Kjernejournal integrert i den kommunale elektroniske pasientjournalen (EPJ). Alle 
kommuner har signert intensjonsavtale om innføring av Akson og mange små, men gode tiltak er 
innført i de andre kommunene. 

1.1 Sentrale begreper 

AKSON 

AKSON er det foreløpige resultatet av Stortingsmeldingen Én innbygger – én journal3. 

AKSONprosjektet er todelt. Den ene delen har fokus på utvikling av et felles journalsystem for 

kommunene mens den andre delen har fokus på helhetlig samhandling på tvers av helse-Norge4.  

Ehelse 

eHelse er en samlebetegnelse som omfatter IKT-bruk i helsevesenet. Målet er forbedringer av 

kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet gjennom bruk av informasjonsteknologi.5 

Digitalisering 

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby 

nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for 

økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig 

sektor.6 

Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, 
mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen 
til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også 
fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, 
ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.7 
 

Innovasjon 

Innovasjon er den praktiske anvendelsen av en ny idé. Den må altså nå et marked med brukere eller 

kunder. Dette kan skje på flere måter og former. 

- Produktinnovasjon – nye produkter eller tjenester til markedet 

- Markedsinnovasjon – nye markeder åpnes for produkter eller tjenester 

- Prosessinnovasjon – nye måter å fremstille eller distribuere produkter eller tjenester 

                                                           
2 https://www.ehelseagder.no/ 
3 https://ehelse.no/strategi/hva-er-en-innbygger-en-journal 
4 https://ehelse.no/strategi/akson 
5 https://sml.snl.no/e-helse 
6 https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-offentlig-
sektor/id2340245/ 
7 https://snl.no/velferdsteknologi 
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- Organisatorisk innovasjon – nye og smartere måter å organisere arbeidsoppgaver 

Innovasjon spenner vidt og det kan både være tett knyttet til forskning, men like gjerne til praktiske 

endringer på den enkelte arbeidsplass.8 

2.0 Strategiske innsatsområder og samhandlingsarenaer 

Gjennom besøksrunde og Teamsmøter med alle åtte kommuner og IKT Agder er det prioritert 

fire strategiske innsatsområder og to strategiske samhandlingsarenaer. 

Strategiske innsatsområder: 

 Nasjonale løsninger 

 Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 

 Tekniske alarmer - døgnberedskap 

 Gevinstrealisering og effektmåling 

Strategiske samhandlingsarenar 

 Regionalt samarbeid på Agder 

 Samhandling med IKT Agder  

2.1 Strategiske innsatsområder 

2.1.1 Nasjonale løsninger 

Kjernejournal 

Kjernejournal integrert i den kommunale elektroniske pasientjournalen (EPJ) gir helsepersonell rask 

tilgang til utvalgte og viktige pasient- og helseopplysninger, blant annet kritisk informasjon med 

tanke på medikamentallergier og annet. Alle innbyggere i Norge har Kjernejournal, og innbyggerne 

kan selv fylle ut mye av informasjonen. 

Digiprosjektene 

DigiHelse, DigiSos, DigiHelsestasjon, DigiBarnevern og DigiHot er deler av Digiprosjektene. 

Digiprosjektene har som mål å føre til økt «digital dialog» mellom pasienter, pårørende og 

tjenestetilbyderne.  

DigiHelse gir brukere og pårørende av kommunale helsetjenester en oversikt over hvilke tjenester de 

har samt en mulighet for «digital dialog» med kommunehelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten på 

sin side mottar denne «digitale dialogen» direkte i deres EPJ og får en bedre oversikt over eventuelle 

avbestillinger eller andre endringer fra brukere og pårørende. 

DigiSos er utvikling av digitale løsninger innenfor sosialtjenesten. Det vil medføre mer brukervennlig 

dialog med NAV og sikre raskere saksbehandling. 

DigiHelsestasjon skal levere digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert 

helsestasjon for ungdom.  

                                                           
8 https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/forskning-og-innovasjon/hva-er-innovasjon/id526485/ 
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DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ med mål om å møte utfordringene i det kommunale 

barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger.  

DigiHot er en ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging i regi av NAV. I dag gjøres all 

søknad og behandling på papir, dette er det et ønske om å omgjøre til digital behandling. Det foregår 

i 2020 piloteringsarbeid med denne løsningen. 

Østre Agders mål: 

 Østre Agder skal implementere Kjernejournal og DigiHelse i kommunens EPJ slik at dette er 

den primære plattform for kommunikasjons- og informasjonsinnhenting 

Østre Agders strategi: 

 utvikle felles arbeidsprosesser for kommunene og IKT Agder for å sikre innføring av valgte 

nasjonale løsninger innen sommeren 2021 

Østre Agders tiltak: 

 mobilisere og inkludere ansatte, brukere og pårørende i alle kommuner for å sikre full 

integrasjon i helse- og omsorgssektoren ved å etablere lokale prosjektgrupper i hver 

kommune 

2.1.2 Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 

Telma9 og Nasjonalt VelferdsteknologiProgram (NVP) videreføres fra prosjekt til drift. Digital 

hjemmeoppfølging av både KOLS- og hjertesviktpasienter letter arbeidet for både helsepersonell og 

pasientene. Pasientene slipper lange reiser for enkle kontroller som godt kan gjøres hjemmefra, gitt 

at de har riktig utstyr og kjenner prosedyrene. Helsepersonell har da bedre tid til å ta seg av 

pasienter med mer akutte problemstillinger som krever personlig oppmøte. 

Gjennom det interkommunale øyeblikkelighjelptilbudet på Myratunet i Arendal er Østre Agder en 

aktør på et av flere nasjonale forskningsprosjekter som foregår på området. For Østre Agder 

kommunene er det viktig gjennom utprøving av et digitalt behandlingstilbud å komme med innspill. 

Forskningsdelen av prosjektene er et samarbeid mellom sykehus, fastleger, akademia og kommune. 

Resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen er ikke presentert fra de tidligere studiene. 

Digital hjemmeoppfølging kan være en ressurssparende arbeidsmåte for de involverte parter, men 

forskningen må kunne vise til tydeligere resultater med tanke på dette. Finansieringsordninger som 

sikrer at den kommunale ressursbruken i pasientforløpene er et sentralt punkt i evalueringen. 

Østre Agders mål: 

 tilby pasientbehandling, pleie og omsorg gjennom digital hjemmeoppfølging og nettbasert 

behandling i alle kommunene i Østre Agder 

Østre Agders strategi: 

                                                           
9 http://www.telma.no/ 
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 iverksette felles kompetanse og arbeidsprosesser gjennom nettverkssamarbeid 

(kommunene, IKT Agder, fastlegene og SSHF) for å sikre innføring av digital 

hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 

Østre Agders tiltak: 

 utarbeide en oversikt over pågående prosjekter på området, herunder beskrive 

finansieringsutfordringer 

 beslutte hvilke prosjekter kommunene i Østre Agder skal prioritere 

 i tilknytning til de prosjektene som blir prioritert skal hver kommune i Østre Agder etablere 

lokale prosjektgrupper 

2.1.3 Tekniske alarmer - døgnberedskap 

Håndtering av de tekniske alarmene knyttet til velferdsteknologi er en forutsetning for en helhetlig 

tjenestemodell som sikrer trygghet for brukerne. I dag håndteres dette ulikt i kommunene i Østre 

Agder. Det pågår nå et arbeid på Agder for å sikre en felles håndtering av dette.  

 

Østre Agders mål: 

 sikre trygge løsninger døgnet rundt (24/7/365) for alle innbyggere i Østre Agder som har 

velferdsteknologiske tjenester 

Østre Agders strategi: 

 utvikle en felles løsning for kommunene i Østre Agder som håndterer tekniske alarmer 

døgnet rundt (24/7/365) 

Østre Agders tiltak: 

 utrede i nært samarbeid med responssenteret ulike modeller for å ivareta de tekniske varsler 

døgnet rundt (24/7/365) 

2.1.4 Gevinstrealisering og effektmåling 

Det er viktig å utarbeide årlige kunnskapsoppsummeringer innenfor ehelse og velferdsteknologifeltet 

som samles på ett sted og er lett tilgjengelig for alle kommunene. Kartlegging av gevinster må 

iverksettes i en tidlig fase av et prosjekt. Dette gjør det enklere for hver kommune å iverksette 

utprøving og eventuelt integrering i tjenestedriften.  

Østre Agders mål: 

 realisere og dokumentere økte effekter og gevinster av alle prosjekter kommunene i Østre 

Agder deltar i innenfor ehelse og velferdsteknologi 

Østre Agders strategi: 

 utvikle felles kompetanse i alle prosjekter i Østre Agder og på Agder for å realisere og 

dokumentere økt effekt og gevinstrealisering 
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 forsterke samarbeidet med «ALL inn i I4Helse» for utvikling og testing av nye 

velferdsteknologiske løsninger og etablering av en felles kunnskapsdatabase bør 

videreutvikles 

 forsterket samarbeid med UiA, andre forskningsinstitusjoner og relevante 

kompetanseleverandører 

Østre Agders tiltak: 

 utvikle en felles kunnskapsdatabase og arbeidsmetodikk for alle kommunene i regi av 

Utviklingssenteret for Sykehjem og HjemmeTjenester (USHT) og Agder Living Lab (ALL) inn i 

I4Helse 

 utvikle en løpende rapporteringsmetodikk i alle kommunene i Østre Agder. Metoden skal 

bygge på erfaringer fra pågående arbeid i «Spredningsprosjektet» til Nasjonalt 

VelferdsteknologiProgram (NVP) 

2.2 Strategiske samhandlingsarenaer 

2.2.1 Interkommunalt samarbeid på Agder 

Gjennom nevnte RKG - struktur samarbeider alle kommuner i Agder om felles velferdsteknologiske 

løsninger. Utvikling av felles løsninger, felles innkjøpssamarbeid og etablering av felles prosjekter kan 

bidra til økt gevinstrealisering. 

Østre Agders mål: 

 kommunene i Østre Agder skal være ett av tyngdepunktene på Agder innenfor ehelse og 

velferdsteknologi 

Østre Agders strategi: 

 være en pådriver for utvikling av strategien «ehelse Agder 2030» og bidra til hensiktsmessig 

organisering av det regionale arbeidet på Agder (RKG-strukturen) 

Østre Agders tiltak: 

 sikre representasjon fra Østre Agder på alle nivå i innovasjonsprosesser på Agder, løpende 

utviklingsarbeid og administrativ drift av ehelse og velferdsteknologi på Agder 

2.2.2 Samhandling med IKT Agder 

IKT Agder er IKT-leverandør for alle kommunene i Østre Agder. I en fase hvor IKT Agder har som 

vekstambisjon å være hele Agders IKT-avdeling, kan det bli en utfordring å sikre tilstrekkelig 

samhandling omkring utviklingsarbeid avgrenset til Østre Agder.  

Østre Agders mål: 

 være i front på Agder på tjenesteutvikling sammen med IKT Agder 

Østre Agders strategi: 
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 videreføre og styrke samhandlingen med IKT Agder knyttet til løpende forvaltningsoppgaver 

innenfor IKT 

 økt satsning på forskningsdrevet innovasjon innen ehelse og velferdsteknologi 

Østre Agders tiltak: 

 formalisere felles utviklings- og innovasjonsarenaer både i Østre Agder og på Agder 

o utrede mulighet for felles innovasjons- og forskningsprosjekter på ehelse og 

velferdsteknologi 

 Østre Agders digitaliseringsrådgiver og IKT Agder forvaltningsansvarlig deltar aktivt i 

prosjektutvikling og prosjektgjennomføring 

o plan for å innhente eksterne prosjektmidler utarbeides årlig 

3.0 Plan og premisser for gjennomføring 

Behovsdrevet innovasjon 

Vedtatte strategiske satsningsområder i denne planen er grunnpilarer for felles fremtidig satsning på 

digitalisering av helsefeltet. Mulighetsrommet kan knyttes både opp mot at innbyggerne i økende 

grad er åpne for digitale løsninger og at ansatte er mer motivert når de ser en umiddelbar effekt og 

kvalitet i tjenesten. Behovsdrevet innovasjon må derfor være førende for Østre Agders arbeid i å 

utvikle digitale helsetjenester, da det handler om å forstå brukernes eksisterende og fremtidige 

behov.  

Arbeidet med å utvikle digitale helsetjenester må rammes inn av vedtatt lovgivning knyttet til 

informasjonssikkerhet og personvern10.  

Tydelige prioriteringer, tilgjengelig språk og forenklet metodikk 

Basert på evalueringer av tidligere plandokumenter på området vil denne strategien legge mer vekt 

på: 

 strengere prioritering knyttet til omfanget av prosjekter 

 en pedagogisk tilnærming med mer tilgjengelig språk og begreper  

 forenkling av prosjektverktøy og prosjektmetodikk 

Det «digitale språket» preges av mange «nyord», forkortelser (RKG/VKP/EPJ) og internasjonal 

terminologi som i sum kan bidra til å gjøre digitaliseringsarbeidet fremmed og komplekst å forstå.  

I alle digitaliseringsprosjekter i perioden 2021 – 2024 forutsettes det at prosjektledere er bevisst på å 

ta i bruk et forståelig språk, avgrense informasjon til det som er nødvendig og utforme korte 

rapporteringer underveis i prosessen (milepælsrapporteringer). En slik kommunikasjons- og 

arbeidsform vil styrke evnen og øke viljen til omstillings- og endringsarbeid og dermed redusere 

motstand mot nye løsninger. 

                                                           

10 Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som 

skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler 

for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området. Forordningen omhandler også i noen grad 

behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Forordning_(Den_europeiske_union)
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_union
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Omfang av prosjekter 

Det er etablert svært mange digitaliseringsprosjekter i helse-, omsorgs- og levekårsektoren nasjonalt, 

regionalt og lokalt. I alle digitaliseringsprosjekter i perioden 2021 – 2024 i Østre Agder skal helse- og 

omsorgslederforum (HLF) tilstrebe en strengere prioritering knyttet til omfanget av prosjekter. Dette 

for å sikre at de utvalgte prosjektene henger sammen, og at vi på den måten oppnår en helhetlig 

tjenesteutvikling knyttet til digitalisering. 
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Innspill fra Froland formannskap -20.oktober 2020 

 

Felles øvelse for formannskapene i kommunene i Østre Agder, nærings- og 
samfunnsutvikling 

 
  
A. Innspill til beskrivelse av regionens fortrinn  
Frolands verk kultursenter bør være med. Stedet forteller historien om Niels Henrik Abel, og det er 
planlagt en utstilling i Stallen i første omgang om forsøksproduksjonen av Salpeter på Vassmoen 
på Eivindstad 1904-1906 i regi av Birkeland og Eyde. Dette ble grunnlaget for Norsk Hydro. Det 
arbeides med en utviklingsplan for Frolands verk kultursenter som skal istandsette stedet til å 
utvikle stedet til et foretrukket besøksmål.  
 

B. Innspill til felles fokusområder i prioritert rekkefølge  

1. Biozin – miljøbasert næringsutvikling med utgangspunkt i lokale ressurser.  

2. Naturbasert reiseliv. Følge opp Mulighetsstudien for naturbasert reiseliv langs Nidelva gjennom 
forprosjekt og hovedprosjekt.  

3. Skape et luftfartsfaglig miljø og ytterligere næringsutvikling rundt Gullknapp.  

4. Styrke infrastruktur for å styrke Arendal havn og Gullknapp gjennom fylkesveinettet  
og arbeide for sammenkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med stasjon på 
Brokelandsheia.  
5. Videreutvikle et omdømme som en moderne og utviklingsorientert region.  

6. Bredbåndsatsing i hele Agder – alle må med.  

7. Felles tiltak for å redusere frafall fra videregående skole, jf. Vegård vgs– prosjektet.  

8. Legge til rette for et desentralisert utdanningstilbud i distriktene.  

9. Videreutvikle et inkluderende arbeidsliv som bl.a. legger til rette for flere heltidsstillinger.  

10. Arbeide for å knytte de åtte kommunene nærmere til Universitet i Agder og den nye fagskolen i 
Grimstad, der bl.a. bransjesammensetning i den enkelte kommune kan være et fornuftig 
utgangspunkt. Dette kan godt egne seg for et prosjekt.  

11. Stimulere til det grønne skifte for entreprenørbransjen. Østre Agder-kommunene har flere 
selskaper.  

 

Innspill fra Vegårshei formannskap -20.oktober 2020 

Felles øvelse for formannskapene i kommunene i Østre Agder, nærings- og 
samfunnsutvikling 

1. Utvikle de "grønne" fortrinn 
2. Bedre kollektivtransporten- togtaxi 
3. Kontorfellesskap - Forventningsavklaring i forhold til samarbeid mellom kommunene 
4. Boattraktivitet,- utvikle og dyrke gode bomiljø- både egen kommune og region 
5. 5 dagers skoleuke - heltidskultur i arbeidslivet 
6. Distriktsvennlige utdanninger til regionen 
7. Videreutvikle konsept som "Inn på tunet",- finansieringsordninger, forutsigbarhet 
8. Veistruktur for kortere avstander i innlandet 
9. Utvikling av VSA og Vegårshei bygdetun 
10. Nyetablerere og grundere- felles etablerertjeneste i samarbeid med AFK 
11. Knytte innland til blå næringer  
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12. Samarbeid om utvikling av næringsområder 
13. Miljø-økt fokus på jernbane- sammenkobling Grenland/Sørlandsbanen 
14. Hurtigladestasjon i utkantsentrum-infrastruktur 
15. Markedsføring om kommunen på knutepunkt 
16. Optimalisere busstilbudet ift vgs - sømløst system- f.esk minibusser. Jobbe for løsninger for 

bestillingstransport 
17. Grønt kraftoverskudd-raskere løsninger for utnyttelse 
18. Opprettholde tilbud om distriktstannlegen 
19. Mål om at alle må ha tilgang på fiber 
20. Opplæring/implementering ift e-helse i den enkelte kommune-regionale tilbud om videreutdanning 
21. Videreføre fritidskortordningen for ungdom  
22. Støtte opp om arbeidet med å etablere en treklyngde på Agder 

Innspill fra Gjerstad formannskap -? 2020 

Felles øvelse for formannskapene i kommunene i Østre Agder, nærings- og 
samfunnsutvikling 

1. Tilrettelegge for reiseliv/turisme/bobilturisme 
2. Tilrettelegge for hyttebygging 
3. Godt miljø for samarbeid 
4. Løfte landbruket, i form av merking av produkter. Innkjøp av lokale produkter-kortreist mat til 

bedrifter i regionen 
5. Lokale komp arb plasser for å få ungdom tilbake til kommunen 
6. Fokus på grønne næringer. Lokal mat 
7. Likestilling, heltidsstillinger, redusere antall kvinner i deltidsarbeid- gjennomføre konkrete tiltak 
8. Fremsnakke kommunen, fokus på positive saker- bevisst på ambassadørrollen 
9. Bruke Sørlandet som positivt merkenavn 
10. Knytte ungdom til nye næringer, teknologi, grønne næringer 
11. Tilrettelegge for ungdom og arbeid/infrastruktur, boforhold 
12. Knytte kontakter med næringsliv for behovsavklaring ift nye arbeidsplasser og gode boforhold 
13. Fordeler med å bo spredt og sentralt, fokusere på rimelige alternativer for bolig 
14. Fokus på noen konkrete punkt-iverksette tiltak 

Innspill fra Arendal formannskap -? 2020 

Felles øvelse for formannskapene i kommunene i Østre Agder, nærings- og 
samfunnsutvikling 

1. Utvikle nasjonalt dronesenter på Gullknapp. Heie på flyskolen. 
2. Sikre nytt bygg på Flødevigen for blå vekst 
3. Utvikle virtuelt universitetsmiljø i samarbeid med UiA og Eureka Kompetanse 
4. Universitetssykehus til Agder 
5. Profesjonsstudier til Sørlandet Sykehus – vil styrke sykehuset i Arendal 
6. Løfte levekårsutfordringene. Nasjonale myndigheter må bidra med mer midler, ny fordelingsnøkkel. 
7. Ny vei fra Eyde Energipark til Arendal havn 
8. Utvikle kompetanse innen elektrisk båtindustri – akseptere at utvikling kan skje gjennom utvikling 

av diesel- eller bensinbåter 
9. Jobbe for at Østre Agder har større visjoner og ideer. Få frem talenter. 
10. Jobbe for sterkere samhold i Agder, kommunene må heie på hverandre 
11. Flere må fullføre videregående skole 
12. Ta ansvar for å inkludere arbeidslivskandidater 
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13. Fokus på samferdselstiltak og tilrettelegging for næringsliv 
14. Utarbeide egen regiondelplan for Østre Agder, etter modell av Listerplanen 
15. Trenger bedre samspill på utvikling av næringsareal 

Innspill til fortrinn, side 5: 

16. Friluftsliv og kysten viktig for oss. 
17. Korte avstander  
18. Festivaler og kulturinstitusjoner 

 
Innspill fra Risør formannskap -? 2020 

Felles øvelse for formannskapene i kommunene i Østre Agder, nærings- og 
samfunnsutvikling 

1.Overordnet viktig å få frem Risør og de fordelene vi har. Risør er betydelig nasjonal aktør som kunst- 
og kulturby og som festivalby.  

2.Viktig å jobbe med infrastrukturutvikling og det å koble regionen tettere sammen 

3. E18, fylkesveier. Annen infrastruktur er også viktig 

4. Bredbånd. Herunder må vi se om vi kan få digitalisering til å virke desentraliserende og skape nye 
muligheter i distriktene 

5. Strøm. Risør har ikke mulighet til å være med på electric region agder med mindre vi får bedre 
strømtilgang til sentrum og til større industrietableringer.  

6. Risør VGS er viktig å beholde og at det satse på, både med tanke på tilbud til ungdom, men også 
som en viktig samfunnsaktør. Ønsker fokus på bærekraftslabben på Risør VGS og gjerne en maritim 
satsning 

7.  Jobbe mer med UiA og få de til å bli en viktig samarbeidspartner for kommuner og næringsliv.  

8. Risør og regionen er en viktig turistdestinasjon, men det må satse på infrastruktur som legger til 
rette for mer turisme. Eksempelvis hurtigladere for elbil, ladestasjoner for båter, utbedring av 
fylkesveier, kollektivtrafikk på sjø og land.  

9.  Risør som resten av regionen har mange utfordringer knyttet til levekår. Forslag fra Høyre om at vi 
bør gi unge uføre eller de på vei inn i uføre et stipend eller støtte for å starte for seg selv. 

10. Vi må vurdere hvordan tilskudd fra fond utebetales. For mange grunderbedrifter er det vanskelig at 
tiltak må gjennomføres før de utbetales.  

11. Hele regionen må stå samlet om Morrows etablering i Heftingsdalen.  

12. Hele regionen må stå samlet bak videre utvikling av Arendal Havn 

13. Vi må få frem fritidstilbudet i hele regionen.  

14. Felles strategi for handel og aktivitet i sentrumene i regionen.  

15. Videre satsning på Risør Akvarium 
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Innspill fra Åmli formannskap -2.november 2020 

Felles øvelse for formannskapene i kommunene i Østre Agder, nærings- og 
samfunnsutvikling 

1. Skogsindustri og næringsutvikling 
1. Realisere Agders potensial for grønt skifte gjennom utnyttelse av skogressursene (trelast, 

biodrivstoff, skogproduksjon etc.) 
2. Tilrettelegging av offentlig infrastruktur for å sikre nye investeringer i regionen 

(oppgraderte veier inkl. Fv. 415, jernbane, fiber/mobilnett mm.) 
2. Utvikle robuste, offentlige arbeidsplasser  

1. Tilrettelegge for attraktive kompetansearbeidsplasser i distriktene 
2. Stedsutvikling for å sikre lokal bosetting til disse 

3. Natur og friluftsmuligheter 
1. Utnytte muligheter innen reiseliv og friluftsliv til å utvikle nye næringer  

4. Frivillighet, organisasjonsliv og engasjement 
1. Ta vare på sosialt engasjement og frivillige organisasjoner for nyskaping og talentutvikling 

innen kultur, idrett, fritidsinteresser mm. 
 

 
Innspill fra Grimstad formannskap -? 2020 

Felles øvelse for formannskapene i kommunene i Østre Agder, nærings- og 
samfunnsutvikling 

1. Omstillingsevne og -vilje 

2. Samarbeid i regionen, raushet internt i regionen 

3. E18 

4. Levekårsutfordringer, likestilling, heltid 

5. Klimautfordringene (forsøpling) 

6. Løfte frem blå og grønn næring 

7. Vern av landbruksjord og kystlinje 

8. Være mer fremoverlent 

9. Utvikle fremtidige næringsområder 

10. Muliggjøre etablering av større virksomheter 

11. Felles strategi og oversikt over regionens næringsarealer 

12. Løsningsorientert fremfor problemorientert 

13. Befolkningsvekst, innvandring 

14. Kompetanse, system for å konvertere utdanninger til norsk godkjenning 

15.Boligutvikling som gjør det attraktivt å etablere seg 

16. Helhetlig plan i regionen om vindkraft, havvind 
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17. Tilrettelegge for grundervirksomhet 
18. Våge å ta noen visjonære satsninger 
19. Nett-tilførsel (Strøm, fiber/bredbånd) 

Forslag til konkrete tiltak: 

- Satsing på reiselivsmessig infrastruktur (slik som padleled, merking av kyststier, båttransport, padleled, m.m.) 

- Videreføring bærekraftig reiselivssatsing på sjøørret 

- Støtte opp rundt I4 Helse, satsing på helseteknologinæringer 

- Samarbeide rundt næringsarealer, spesielt m.t.p. infrastruktur (kraft) 

- Samarbeid om E18, ny E18 fra Grimstad til Dørdal 

- Storytelling Østre Agder (markedsføring av regionen) 

 

Innspill fra Tvedestrand formannskap -? 2020 

Felles øvelse for formannskapene i kommunene i Østre Agder, nærings- og samfunnsutvikling 

 

• Kystkultur, skjærgård, nasjonalpark, golfbane og landbruksskole er fortrinn for Tvedestrand som man ønsker 

å videreutvikle.  

• Kommunen har også ledige arealer for f.eks. å bygge ut større tomter med mulighet for selvdyrking av frukt 

og grønnsaker.  

• Naturbasert reiseliv.  

• Videreutvikle ift. arbeidsplikt.  

• Stort potensial i grendene.  

• Ønsker å utvikle bedre kommunikasjon ift. offentlig transport.  Bestillingstaxi  

• Jobbe aktivt for økt yrkesdeltakelse.  

• Økt lærlingesatsing 

• Fullføring av vegprosjekter (E 18 spesielt) 

• Samarbeid mellom kommunene (batterifabrikk og andre samkjørte satsinger) 

• Omdømmebygging 

• Gründerkatalysatorer. Hjelpe, veilede og ta grundere videre  

• Bygge ut strømkapasiteten, bla for å muliggjøre flere ladestasjoner også for hytteeiere.  

• Bygge videre på særpreget til kommunen/kommunene.  

• Urørt natur 

• Ta hele kommunen i bruk 



Notat 
 
 

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

• Bedre levekårene 

• Utvikle oss som bokommune 

• Ikke miste flere kompetansearbeidsplasser 

• Spisse kvalitetene våre for å engasjere innbyggere og bygge omdømme utad  

• Innbyggerinvolvering  

• Fokusere på det som skiller oss ut.  

• Snakk frem det som er bra 

• Sikre arbeidsplasser og utvikle oss i retning heltidsarbeidsplasser 

• Rekruttere flere barnefamilier 

• Holde fokus på å få alle unge gjennom videregående utdanning (levekår) 

• Strandsonens tilgjengelighet for allmennheten (stor del av vårt turismegrunnlag) 

• Arbeidsplasser er veldig viktig. Styrking av sentrum.  

• Gode opplevelser (badeparken) 

• Gode barnehager og skoler 

• Flere helårsboliger i grendene 

• Kommunisere næringsvennligheten vår 

• Bygge ut infrastruktur videre – godt med strøm og internett 

• Kollektivtilbudet må utvikles – se til Vestfold 

• Flere av innspillene er like aktuelle for regionen som for kommunen 
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Formannskapsinnspill strukturert etter tema 

Forkortelser benyttet i teksten henviser til hvilken/hvilke kommuner som har kommet med innspillet: 

(A) – Arendal formannskap, (F) – Froland formannskap, (Gj) – Gjerstad formannskap, (Gr) – Grimstad 
formannskap, (R) – Risør formannskap, (T) – Tvedestrand formannskap, (V) – Vegårshei 
formannskap, (Å) – Åmli formannskap. 

Næringsutvikling – industri 

Biozin – miljøbasert næringsutvikling med utgangspunkt i lokale ressurser. (F) Hele regionen må stå samlet 
om Morrows etablering i Heftingsdalen. (R) Grønt kraftoverskudd-raskere løsninger for utnyttelse. (V) 
Utvikle kompetanse innen elektrisk båtindustri – akseptere at utvikling kan skje gjennom utvikling av diesel- 
eller bensinbåter. 

Næringsutvikling – grønne næringer 

Realisere Agders potensial for grønt skifte gjennom utnyttelse av skogressursene (trelast, biodrivstoff, 

skogproduksjon etc.)(Å) og utvikle regionens "grønne" fortrinn (V, Gj, Gr) Videreutvikle konsept som "Inn på 

tunet" - finansieringsordninger, forutsigbarhet. (V) Støtte opp om arbeidet med å etablere en treklynge på 

Agder. (V) Løfte landbruket, i form av merking av produkter. Innkjøp av lokale produkter-kortreist mat til 

bedrifter i regionen. (Gj) Vern av landbruksjord. (Gr) Større tomter med mulighet for selvdyrking av frukt og 

grønnsaker. (T) Stort potensial i grendene. (T) 

 
 

Næringsutvikling – blå næringer 

Løfte fram blå næringer. (Gr) Sikre nytt bygg på Flødevigen for blå vekst. (A) Knytte innland til blå næringer. 
(V) 

 

Næringsutvikling – reiseliv 

Utnytte muligheter innen reiseliv og friluftsliv til å utvikle nye næringer. (Å) Naturbasert reiseliv. (F, T) Følge 
opp Mulighetsstudien for naturbasert reiseliv langs Nidelva gjennom forprosjekt og hovedprosjekt. (F) 
Tilrettelegge for reiseliv/turisme/bobilturisme. (Gj) Tilrettelegge for hyttebygging. (Gj) Risør og regionen er 
en viktig turistdestinasjon, men det må satse på infrastruktur som legger til rette for mer turisme. 
Eksempelvis hurtigladere for elbil, ladestasjoner for båter, utbedring av fylkesveier, kollektivtrafikk på sjø 
og land. (R) Satse på Risør Akvarium. (R) Reiselivssatsing knyttet til sjøørret. (Gr) Kystkultur og skjærgård 
med nasjonalpark. (T) Strandsonens tilgjengelighet for allmennheten (stor del av vårt turismegrunnlag) 

Næringsutvikling – kultur 

Utvikling av VSA og Vegårshei bygdetun. (V) Frolands verk kultursenter - utvikle stedet til et foretrukket 
besøksmål. (F) Festivaler og kulturinstitusjoner. (A) Risør er betydelig nasjonal aktør som kunst- og kulturby 
og som festivalby. (R) Ta vare på sosialt engasjement og frivillige organisasjoner for nyskaping og 
talentutvikling innen kultur, idrett, fritidsinteresser mm. (Å) 
 

Næringsutvikling – anleggssektoren 
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Stimulere til det grønne skifte for entreprenørbransjen. Østre Agder-kommunene har mange virksomheter. 
(F) 

Næringsutvikling – service og kompetanse 

Skape et luftfartsfaglig miljø med nasjonalt dronesenter og ytterligere næringsutvikling rundt Gullknapp. (A, 

F) Heie på flyskolen. (A) Felles strategi for handel og aktivitet i regionens byer og sentra. (R) Støtte opp 

rundt I4 Helse, satsing på helseteknologinæringer. (Gr) 

 

Næringsutvikling – næringsareal 

Samarbeid om utvikling av næringsområder og tilrettelegge for næringsvirksomhet. (A, V, Gr) Muliggjøre 
etablering av større virksomheter. (Gr) Felles strategi og oversikt over regionens næringsarealer. (Gr) 

Næringsutvikling – offentlig støtteapparat 

Vurdere hvordan tilskudd fra fond utbetales. For mange grunderbedrifter er det vanskelig at tiltak må 
gjennomføres før de utbetales. (R) Nyetablerere og grundere- felles etablerertjeneste i samarbeid med AFK. 
(V) Tilrettelegge for grundervirksomhet. (Gr) Gründerkatalysatorer. Hjelpe, veilede og ta grundere videre. 
(T) 

Næringsutvikling – generelt 

Øke yrkesdeltakelsen. (T) Videreutvikle arbeidsplikt. (T) Kommunisere næringsvennligheten vår. (T) 

Infrastruktur – vei og havn 

Styrke infrastruktur for å styrke Arendal havn og Gullknapp gjennom fylkesveinett. (F) Veistruktur for 
kortere avstander i innlandet? (V) Ny vei fra Eyde Energipark til Arendal havn. (A) Jobbe med 
infrastrukturutvikling og det å koble regionen tettere sammen. (R) ny E18 fra Grimstad til Dørdal (Gr, T) og 
fylkesveier. (R) Hele regionen må stå samlet bak videre utvikling av Arendal Havn. (R) Oppgraderte veier 
inkl. Fv. 415 for å sikre nye investeringer i regionen. (Å) 

Infrastruktur – Jernbane 

Miljø-økt fokus på jernbane -sammenkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med stasjon på 
Brokelandsheia. (F, V) 

Infrastruktur – el- og datanett 

Bredbåndsatsing i hele Agder – alle må med. (F, V, R, Gr, T) Hurtigladestasjon i utkantsentrum. (V) 
Digitalisering virker desentraliserende og skape nye muligheter i distriktene. (R) Risør har ikke mulighet til å 
være med på electric region agder med mindre vi får bedre strømtilgang til sentrum og til større 
industrietableringer. (R) Standard el distribusjonsnett. (Gr, T) Muliggjøre flere ladestasjoner for hytteeiere. 
(T) 

Omdømme 

Framstå som en region med omstillingsevne og –vilje. (Gr) Videreutvikle et omdømme som en moderne og 

utviklingsorientert region. (F) Markedsføring om kommunen på knutepunkt? (V) Fremsnakke kommunen, 

fokus på positive saker- bevisst på ambassadørrollen. (Gj, T) Bruke Sørlandet som positivt merkenavn. (Gj) 

Jobbe for at Østre Agder har større visjoner og ideer. Få frem talenter. (A) Være en mer fremoverlent 



Notat 
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region. (Gr) Løsningsorientert fremfor problemorientert. (Gr) Våge å ta noen visjonære satsninger. (Gr) 

Storytelling Østre Agder (markedsføring av regionen). (Gr) Bygge videre på særpreget til 

kommunen/kommunene. (T) Spisse kvalitetene våre for å engasjere innbyggere og bygge omdømme utad. 

(T) Fokusere på det som skiller oss ut. (T) 

Utdanning – videregående opplæring 

Felles tiltak for å redusere frafall fra videregående skole, jf. Vegård vgs– prosjektet. (A, F, T) Risør VGS er 
viktig å beholde og å satse på, både med tanke på tilbud til ungdom, men også som en viktig 
samfunnsaktør. Ønsker fokus på bærekraftslabben på Risør VGS og gjerne en maritim satsning. (R) Økt 
lærlingesatsing. (T) 

Utdanning på høyere nivå 

Legge til rette for et desentralisert utdanningstilbud i distriktene. (F, V) 

Arbeide for å knytte de åtte kommunene nærmere til Universitet i Agder og den nye fagskolen i Grimstad, 
der bl.a. bransjesammensetning i den enkelte kommune kan være et fornuftig utgangspunkt. (F, R) 

Utvikle virtuelt universitetsmiljø i samarbeid med UiA og Eureka Kompetanse. (A) Profesjonsstudier til 
Sørlandet Sykehus og derigjennom styrke sykehuset i Arendal. (A) 

Ta tak i klimautfordringene 

Klimautfordringene herunder forsøpling. (Gr) Helhetlig plan i regionen om vindkraft, havvind. (Gr) 

Arbeidsmarked, likestilling og levekår 

Videreutvikle et inkluderende arbeidsliv som bl.a. legger til rette for flere heltidsstillinger gjennomføre 
konkrete tiltak. (F, Gj, Gr) 5 dagers skoleuke - heltidskultur i arbeidslivet. (V, Gr) Lokale kompetanse 
arbeidsplasser for å få ungdom tilbake til kommunen. (Gj) Tilrettelegge for ungdom og arbeid/infrastruktur, 
boforhold. (Gj) Knytte kontakter med næringsliv for behovsavklaring ift nye arbeidsplasser og gode 
boforhold. (Gj) Løfte levekårsutfordringene (Gr) og Nasjonale myndigheter må bidra med mer midler, ny 
fordelingsnøkkel. (A, R) Ta ansvar for å inkludere arbeidslivskandidater. (A) Bør gi unge uføre eller de på vei 
inn i uførhet et stipend eller støtte for å starte for seg selv. (R) Tilrettelegge for attraktive 
kompetansearbeidsplasser i distriktene. (Å) Sikre arbeidsplasser og utvikle oss i retning 
heltidsarbeidsplasser. (T) 

Offentlig kommunikasjon 

Bedre kollektivtransporten- togtaxi. (V) Optimalisere busstilbudet ift vgs - sømløst system- f.esk minibusser. 
Jobbe for løsninger for bestillingstransport. (V) Utvikle system for bestillingstaxi. (T) Kollektivtilbudet må 
utvikles – se til Vestfold. (T) 

Offentlig service 

Universitetssykehus til Agder. (A)  Opprettholde distriktstannlegetilbudet. (V) Opplæring/implementering 
ift e-helse i den enkelte kommune-regionale tilbud om videreutdanning. (V) 

Stedsutvikling 

Boattraktivitet - utvikle og dyrke gode bomiljø- både egen kommune og region(V) Videreføre 
fritidskortordningen for ungdom. (V) Knytte ungdom til nye næringer, teknologi, grønne næringer. (Gj) 
Fordeler med å bo spredt og sentralt, fokusere på rimelige alternativer for bolig. (Gj) Friluftsliv og kysten er 
viktig. (A, Gr) Få frem fritidstilbudet i hele regionen. (R) Stedsutvikling for å sikre lokal bosetting til disse. (Å)  



Notat 
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Befolkningsvekst 

Befolkningsvekst også gjennom innvandring. (Gr) Kompetanse, system for å konvertere utdanninger til 

norsk godkjenning. (Gr) Boligutvikling som gjør det attraktivt å etablere seg. (Gr) Rekruttere flere 

barnefamilier. (T) Flere helårsboliger i grendene. (T) 

 

Interkommunalt samarbeid 

Kontorfellesskap - Forventningsavklaring i forhold til samarbeid mellom kommunene. (V) Godt miljø for 
samarbeid med raushet internt i regionen. (Gj, Gr) Jobbe for sterkere samhold i Agder, kommunene må 
heie på hverandre. (A) Samarbeid mellom kommunene (batterifabrikk og andre samkjørte satsinger) (T) 
Innbyggerinvolvering. (T) 

 

 



Strategier fra Østre Agder IPL for iverksetting av Regionplan Agder 2030. 
 

Arbeidet bygger på regionplanens prioriteringer og politiske innspill fra formannskapsmedlemmer i 

de åtte kommunene i Østre Agder. Disse er framkommet gjennom politiske verksted i det enkelte 

kommunestyret og representantskapet i Østre Agders behandling av dette materialet som følger 

strategien som vedlegg. Strategiforslaget vil bli framlagt i et felles formannskapsmøte for de åtte 

kommunene når pandemisituasjonen gjør dette mulig. 

Ønsker at strategien for oppfølging av Regionplan Agder fra kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, 

Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli og det interkommunale fellesskapet Østre Agder IPR 

legges fram som en melding til Agder fylkesting. Videre at dette fungerer som et innspill til 

fylkeskommunens administrasjon under utarbeidelse av rullerende handlingsprogram i perioden 

2022-2024. 

Med basis i at Agder er en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår ønsker Østre Agder 

IPR følgende oppfølging av Regionplan Agder 2030: 

 

Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser  

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  

 Klima og miljø 

Utvikle Sørlandets omdømme! 

Bruke verdien av Sørlandet som positivt merkenavn i Norge og arbeide for at det blir kjent også 

internasjonalt. 

I Agder er Østre Agder en region som viser omstillingsevne og –vilje og som gjennom næringsliv og 

universitet framstår moderne og utviklingsorientert. Vi våger å stå for visjonære satsninger innen 

mange samfunnsområder. Østre Agders liberale tradisjoner er grunnlag for at vi leder an i Agder. 

Dette gjør vi også ved å spisse kvalitetene slik at vi skaper engasjerte innbyggere som bidrar til å 

bygge omdømme utad. Agder har en løsningsorientert offentlig forvaltning – lokalt og regionalt. 

Vi fremsnakker kommunene på Agder. Fokus er på positive saker- politikere og administrasjon er 

bevisst på sin ambassadørrolle på tvers av politiske skillelinjer. Sammen retter vi fokus på pressens 

rolle i landsdelen, der vi fremmer forventninger om at den også må bidra til å bygge stolthet over hva 

innbyggerne, næringsliv og offentlig sektor skaper på Sørlandet. 

Markedsføre Agder nasjonalt som knutepunktene i Sør med mange store og små lyspunkt med 

vekstkraft fra Brokelandsheia til Flekkefjord og fra Kristiansand til Hovden. 

Offentlig service 

Etablere et universitetssykehus på Sørlandet som dekker et bredt spekter av helsefaglig kunnskap. 

Sørlandet tar rolle som foregangslandsdel ved innføring av velferdsteknologiske løsninger og henter 

inspirasjon til denne satsingen internasjonalt. 

Stedsutvikling 



Sørlandet selger landsdelens boattraktivitet – knyttet til sjø, fjell og hei. Den ligger sentralt plassert i 

Sør-Norge, med attraktive arbeidsmuligheter i framtidsrettede næringer. Tilgang til en ung befolkning 

med godt utdannelsesnivå, og med et sterkt ønske om å bo på Sørlandet og i Agder. Østre Agder er 

særlig attraktiv gjennom lavere boligkostnader enn andre regioner med høy boattraktivitet, og med 

et attraktivt klima i norsk sammenheng. 

Befolkningsvekst 

Regionen har vilje til å skape befolkningsvekst også gjennom innvandring. Dette forutsetter en 

vellykket integrering i Sørlandssamfunnet. Vi ønsker å bygge på deres medbrakte kompetanse derfor 

å videreutvikle et system for å konvertere utdanninger til norsk godkjenning. Videre å bidra med 

utdanningstilbud tilpasset deres behov for grunnleggende og videregående opplæring.  

Åpne for flere helårsboliger i grendene. Regionale myndigheter skal forholde seg 

etterspørselsmønsteret i distriktskommunen for nye boliger for å få økt boligbygging i distrikten. 

Interkommunalt samarbeid 

Innenfor rammen av de tre interkommunale samarbeidene Listerrådet, Setesdal regionråd og Østre 

Agder IPR inngår flertallet av kommuner i Agder i godt samkjørte samarbeid, som det er naturlig for 

Agder fylkeskommunen å bruke, i sin rolle som samfunnsutvikler. De regionale samarbeidene er 

sterke og bidrar til at alle deler av fylket blir sett. Samarbeidene er preget av gjensidig tillit og 

raushet. Innbyggernes i de tre regionene har økende identitetstilknytning til sine regioner. 

Når fylkeskommunen har tjenestetilbud innenfor samme fagfelt som kommunene, som for eksempel 

voksenopplæring så bør en inngå som partner i regionale samarbeid på fagfeltet. 

Kristiansands rolle som fylkeshovedstad erkjennes av regionale myndigheter og kommunene på 

Agder. Rollen utvikles i dialog med fylkeskommunen, næringsliv, universitet og regionene for å ivareta 

alles interesser overfor nasjonale myndigheter. Fylkeshovedstaden ivaretar sammen med 

fylkeskommunen og næringslivet en pådriver rolle for å styrke landsdelens internasjonale orientering. 

Arbeidsmarked, likestilling og levekår 

 Sammen med næringslivet videreutvikle et inkluderende arbeidsliv på Agder som bl.a. legger til rette 

for flere heltidsstillinger. Normen er 5 dagers skoleuke og heltidskultur i arbeidslivet.  

Sammen arbeide for å øke tallet på kompetanse arbeidsplasser i distriktene for å få flere ungdommer 

tilbake. Samarbeide med næringsliv for behovsavklaring i forhold til nye arbeidsplasser og gode 

boforhold. Ta ansvar for å inkludere arbeidslivskandidater i offentlig sektor og i næringslivet. Gi unge 

uføre, eller de er på vei inn i uførhet, stipend eller støtte for å starte for seg selv. 

(rødt er ikke bearbeidet) 

Verdiskaping og bærekraft  

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser  

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  

 Klima og miljø 

Ta tak i klimautfordringene 

Klimautfordringene herunder forsøpling. (Gr) Helhetlig plan i regionen om vindkraft, havvind. (Gr) 

Næringsutvikling – næringsareal 



Samarbeid om utvikling av næringsområder og tilrettelegge for næringsvirksomhet. (A, V, Gr) 

Muliggjøre etablering av større virksomheter. (Gr) Felles strategi og oversikt over regionens 

næringsarealer. (Gr) 

 

Næringsutvikling – industri 

Biozin AS – miljøbasert næringsutvikling med utgangspunkt i lokale ressurser. (F) Hele regionen må 

stå samlet om Morrows etablering i Heftingsdalen. (R) Grønt kraftoverskudd-raskere løsninger for 

utnyttelse. (V) Utvikle kompetanse innen elektrisk båtindustri – akseptere at utvikling kan skje 

gjennom utvikling av diesel- eller bensinbåter. 

Næringsutvikling – grønne næringer 

Realisere Agders potensial for grønt skifte gjennom utnyttelse av skogressursene (trelast, biodrivstoff, 

skogproduksjon etc.)(Å) og utvikle regionens "grønne" fortrinn (V, Gj, Gr) Videreutvikle konsept som 

"Inn på tunet" - finansieringsordninger, forutsigbarhet. (V) Støtte opp om arbeidet med å etablere en 

treklynge på Agder. (V) Løfte landbruket, i form av merking av produkter. Innkjøp av lokale produkter-

kortreist mat til bedrifter i regionen. (Gj) Vern av landbruksjord. (Gr) Større tomter med mulighet for 

selvdyrking av frukt og grønnsaker. (T) Stort potensial i grendene. (T) 

 

 

Næringsutvikling – blå næringer 

Løfte fram blå næringer. (Gr) Sikre nytt bygg på Flødevigen for blå vekst. (A) Knytte innland til blå 

næringer. (V) 

 

Næringsutvikling – reiseliv 

Utnytte muligheter innen reiseliv og friluftsliv til å utvikle nye næringer. (Å) Naturbasert reiseliv. (F, T) 

Følge opp Mulighetsstudien for naturbasert reiseliv langs Nidelva gjennom forprosjekt og 

hovedprosjekt. (F) Tilrettelegge for reiseliv/turisme/bobilturisme. (Gj) Tilrettelegge for hyttebygging. 

(Gj) Risør og regionen er en viktig turistdestinasjon, men det må satse på infrastruktur som legger til 

rette for mer turisme. Eksempelvis hurtigladere for elbil, ladestasjoner for båter, utbedring av 

fylkesveier, kollektivtrafikk på sjø og land. (R) Satse på Risør Akvarium. (R) Reiselivssatsing knyttet til 

sjøørret. (Gr) Kystkultur og skjærgård med nasjonalpark. (T) Strandsonens tilgjengelighet for 

allmennheten (stor del av vårt turismegrunnlag) 

Næringsutvikling – anleggssektoren 

Stimulere til det grønne skifte for entreprenørbransjen. Østre Agder-kommunene har mange 

virksomheter. (F) 

Utdanning og kompetanse  

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser  

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  

 Klima og miljø 



Utdanning – videregående opplæring 

Felles tiltak for å redusere frafall fra videregående skole, jf. Vegård vgs– prosjektet. (A, F, T) Risør VGS 

er viktig å beholde og å satse på, både med tanke på tilbud til ungdom, men også som en viktig 

samfunnsaktør. Ønsker fokus på bærekraftslabben på Risør VGS og gjerne en maritim satsning. (R) 

Økt lærlingesatsing. (T) 

Utdanning på høyere nivå 

Legge til rette for et desentralisert utdanningstilbud i distriktene. (F, V) 

Arbeide for å knytte de åtte kommunene nærmere til Universitet i Agder og den nye fagskolen i 

Grimstad, der bl.a. bransjesammensetning i den enkelte kommune kan være et fornuftig 

utgangspunkt. (F, R) 

Utvikle virtuelt universitetsmiljø i samarbeid med UiA og Eureka Kompetanse. (A) Profesjonsstudier til 

Sørlandet Sykehus og derigjennom styrke sykehuset i Arendal. (A) 

Næringsutvikling – offentlig støtteapparat 

Vurdere hvordan tilskudd fra fond utbetales. For mange grunderbedrifter er det vanskelig at tiltak må 

gjennomføres før de utbetales. (R) Nyetablerere og grundere- felles etablerertjeneste i samarbeid 

med AFK. (V) Tilrettelegge for grundervirksomhet. (Gr) Gründerkatalysatorer. Hjelpe, veilede og ta 

grundere videre. (T) 

Næringsutvikling – generelt 

Øke yrkesdeltakelsen. (T) Videreutvikle arbeidsplikt. (T) Kommunisere næringsvennligheten vår. (T) 

 

Transport og kommunikasjon 

  

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser  

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  

 Klima og miljø 

Infrastruktur – vei og havn 

Styrke infrastruktur for å styrke Arendal havn og Gullknapp gjennom fylkesveinett. (F) Veistruktur for 

kortere avstander i innlandet? (V) Ny vei fra Eyde Energipark til Arendal havn. (A) Jobbe med 

infrastrukturutvikling og det å koble regionen tettere sammen. (R) ny E18 fra Grimstad til Dørdal (Gr, 

T) og fylkesveier. (R) Hele regionen må stå samlet bak videre utvikling av Arendal Havn. (R) 

Oppgraderte veier inkl. Fv. 415 for å sikre nye investeringer i regionen. (Å) 

Infrastruktur – Jernbane 

Miljø-økt fokus på jernbane -sammenkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med stasjon 

på Brokelandsheia. (F, V) 

Infrastruktur – el- og datanett 

Bredbåndsatsing i hele Agder – alle må med. (F, V, R, Gr, T) Hurtigladestasjon i utkantsentrum. (V) 

Digitalisering virker desentraliserende og skape nye muligheter i distriktene. (R) Risør har ikke 

mulighet til å være med på electric region agder med mindre vi får bedre strømtilgang til sentrum og 



til større industrietableringer. (R) Standard el distribusjonsnett. (Gr, T) Muliggjøre flere ladestasjoner 

for hytteeiere. (T)  

Offentlig kommunikasjon 

Bedre kollektivtransporten- togtaxi. (V) Optimalisere busstilbudet ift vgs - sømløst system- f.esk 

minibusser. Jobbe for løsninger for bestillingstransport. (V) Utvikle system for bestillingstaxi. (T) 

Kollektivtilbudet må utvikles – se til Vestfold. (T) 

 

Næringsutvikling – service og kompetanse 

Skape et luftfartsfaglig miljø med nasjonalt dronesenter og ytterligere næringsutvikling rundt 

Gullknapp. (A, F) Heie på flyskolen. (A) Felles strategi for handel og aktivitet i regionens byer og 

sentra. (R) Støtte opp rundt I4 Helse, satsing på helseteknologinæringer. (Gr) 

Kultur 

  

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser  

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  

 Klima og miljø 

Næringsutvikling – kultur 

Utvikling av VSA og Vegårshei bygdetun. (V) Frolands verk kultursenter - utvikle stedet til et 

foretrukket besøksmål. (F) Festivaler og kulturinstitusjoner. (A) Risør er betydelig nasjonal aktør som 

kunst- og kulturby og som festivalby. (R) Ta vare på sosialt engasjement og frivillige organisasjoner 

for nyskaping og talentutvikling innen kultur, idrett, fritidsinteresser mm. (Å) 
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