1. Prosjekthenvendelse: DigiHot
• KS v/ Roy Bøhmer presenterer.
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DigiHoT:
Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen i NAV og kommune

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Spørsmål:
Er det ønskelig at 1-2 kommuner i Agder
deltar som pilot-kommune?

Hvilke(n) kommune(r) bør det i så fall være?

Samhandlere mangler systemstøtte
• Forventet økning i antall brukere
som trenger hjelpemidler.
• Forventet økning i andelen
brukere med flere og individuelt
tilpassede hjelpemidler.
• Lang ventetid på hjelpemidler.
• Mange manuelle prosesser, og
flere tidkrevende steg.

Lege

Hjemmetjeneste

Arbeidsgiver
Samhandler

Rehabilitering

Kommunal
tekniker

1. linje
Ergo / fysio

Skole

Historikk, status, avtaler,
vurderinger

Pårørende

Hjelpemiddelbruker

Tidkrevende

NAV-systemer

Hjelpemiddelsentral

SFE
Leverandør

Systemstøtte

Kort om prosjektet
• I regi av NAV og KS
– Prosjektet ledes av NAV
– Nettverk av pilotkommuner
– Ønsker sterkere kommunerepresentasjon
• Prosjektperiode: Fra 2019 til 2023
• Finansiering: Medfinansieringsordningen + egeninnsats
• Skal se på hele hjelpemiddel-kjeden
• Kan utfordre dagens oppgavedeling

Kommuner i pilotnettverket
•
•
•
•
•
•
•

Bærum
Drammen
Fredrikstad
Gloppen
Jevnaker
Kinn
Kongsberg

•
•
•
•
•
•
•

Oslo
Skien
Stavanger
Sunnfjord
Trondheim
Vik
(+ Agder og Nord-Norge)

Hva skal prosjektet levere?
Enkel behovsmelding

Innsyn

Dialog

Utvidet behovsmelding

Service og reparasjon

Lager og logistikk

Hva skjer fremover
Deling

• Pilotkommunene skal gjøre seg egne erfaringer
– Ønsker involvering i alle leveranser
• Prosjektet skal bruke kompetansen i kommunen
– Spørsmål fra produkt-team eller prosjektledelse
• Kontinuerlig forbedring gjennom deling
– Nettverksmøter ca. 2 ganger i halvåret
– Informasjon om prosjektet – alle vet hva som skjer
– Se bakover: Dele erfaringer så langt
– Se fremover: Diskusjon om planer og forslag til planer
• Kanal: Teams-gruppe, e-post

Kompetanse

Erfaring

Godt egnet verktøy, med beste
felles praksis

Fra: "Aslaksen, Trond" <Trond.Aslaksen@risor.kommune.no>
Dato: torsdag 22. oktober 2020 15:39
Til: "ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no" <ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no>
Kopi: Robert Nordli <Robert.Cornels.Nordli@arendal.kommune.no>, "Asdal, Siri"
<Siri.Asdal@arendal.kommune.no>, Per Lunden <Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no>,
"Solheim, Kamilla" <Kamilla.Solheim@risor.kommune.no>
Emne: SV: Regional koordineringsgruppe for klima- og miljø
Hei
Dette tenker jeg er «mat» for kommunedirektørutvalget, og ikke for styret.
Mvh. Trond
Fra: Etholm, Ole Jørgen <ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no>
Sendt: torsdag 22. oktober 2020 14:59
Til: Lunden, Per Kristian <Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no>; Solheim, Kamilla
<Kamilla.Solheim@risor.kommune.no>; Aslaksen, Trond <Trond.Aslaksen@risor.kommune.no>
Kopi: Nordli, Robert Cornels <Robert.Cornels.Nordli@arendal.kommune.no>; Asdal, Siri
<Siri.Asdal@arendal.kommune.no>
Emne: SV: Regional koordineringsgruppe for klima- og miljø
Jeg setter punktet opp under eventuelt i morgendagens møte.
Mvh
Ole j
Fra: Lunden, Per Kristian <Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no>
Sendt: torsdag 22. oktober 2020 14:52
Til: Solheim, Kamilla <Kamilla.Solheim@risor.kommune.no>; Aslaksen, Trond
<Trond.Aslaksen@risor.kommune.no>
Kopi: Nordli, Robert Cornels <Robert.Cornels.Nordli@arendal.kommune.no>; Etholm, Ole Jørgen
<ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no>; Asdal, Siri <Siri.Asdal@arendal.kommune.no>
Emne: Re: Regional koordineringsgruppe for klima- og miljø
Hei Kamilla,
Jeg kan ta det opp under eventuelt på møtet i ØA i morgen. Vi kunne eventuelt hadde en orientering
om arbeidet på et styremøtet slik at ditt arbeid ble bedre forankret
¨Hilsen Per
Per Kristian Lunden
Ordfører i Risør kommune
www.risor.kommune.no
+47 91648522

Fra: "Solheim, Kamilla" <Kamilla.Solheim@risor.kommune.no>
Dato: torsdag 22. oktober 2020 14:41
Til: Per Lunden <Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no>, "Aslaksen, Trond"
<Trond.Aslaksen@risor.kommune.no>
Emne: Regional koordineringsgruppe for klima- og miljø
Hei begge!
Jeg deltar i RKG, som er regional koordineringsgruppe for Klima og miljø på Agder. Møte er nå på
Teams, og akkurat det er en fryd!, og det er møte en fredag pr. måned.
Problemet mitt er at jeg deltar på dette møte, som representant for Østre Agder… og her opplever
jeg ikke at jeg gjør en god jobb, for jeg er jo ikke i kontakt med Østre Agder på dette tema.
På forrige møte foreslo jeg at alle som jobber med denne tematikken i egen kommune, kan delta, i og
med at møte er på Teams, men frem til da er det altså jeg som sitter på informasjonen om hva som
skjer på dette feltet i et Agdernivå… Mulig dere må foreslå i Østre Agder at Siri (?) og så spilles inn
her? På vegne av regionen? Evnt Ole Jørgen?
Fra Arendal møter Geir Skjeveland
Med vennlig hilsen
Kamilla Solheim
Kommunalsjef samfunnsutvikling

Tel. 37 14 97 35 | mobil 98 66 04 83
Risør kommune | Furumoveien 1 | Pb 158, 4952 Risør
http://www.risor.kommune.no

SAMARBEIDSAVTALE FOR
Arendal barnevernvaktordning
kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens §20-2.

1. Formål

Barnevernvaktordningens ansvar er å sikre hjelp fra barnevernet til
barn og ungdommer med akutt behov for bistand når de deltakende
kommuners ordinære barneverntjeneste ikke er tilgjengelig.
Arendal kommune er vertskommune for barnevernsvaktordning.

2. Parter

Følgende kommuner og interkommunale tjenester deltar: Froland
kommune og Barneverntjenesten øst i Agder som yter
barnevernstjenester for Gjerstad kommune, Risør kommune,
Tvedestrand kommune, Vegårshei kommune og Åmli kommune, samt
Grimstad kommune.
3. Rettslig grunnlag

Samarbeidet er et verskommunesamarbeid i henhold til § 20-2 i
Kommuneloven.

4. Styringsmodell

Vertskommunen ved leder av barneverntjenesten i Arendal og
avdelingsleder for barnevernvakttjenesten er ansvarlig for å innkalle
samarbeidspartene til et møte i halvåret. Det skal det redegjøres for
aktiviteten i virksomheten i siste seksmåneders periode og planer for
påfølgende periode. Samarbeidspartene rapporterer på erfaringer med
barnevernvakten i perioden og angir endringer i deres behov. I tillegg til
de faste halvårlige møtene kan samarbeidspartene anmode om ekstra
møte dersom de anser at det er behov for dette.

5. Arbeidsoppgaver
som tilligger
barnevernvaktsam
arbeidet

Barnevernvakttjenesten ivaretar vaktberedskap utenom ordinær
åpningstid.
Vakta vil fra 1.1.21 ha aktiv tjeneste fra kl 15-23 mandag til torsdag.
Fredag fra 15-24, lørdag fra 16-24 og søndag fra 16-23. Hjemmevakt er
natt og dag helg/ helligdag.
Vaktas oppgaver:
 Ivareta hendelser som krever umiddelbar bistand fra
barnevernet.
 Avklare meldinger på oppdrag av den ordinære
barneverntjenesten som kommer utenom arbeidstid. Dersom
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barnevernvakten mottar melding etter § 4-2 i barnevernloven
er de pliktig å videreformidle den til barneverntjenesten i den
kommune meldingen gjelder første påfølgende virkedag.
Besvarer telefoniske henvendelser til barnevernet utenom
kontortid.
Gir råd/veiledning til samarbeidsinstanser når det oppstår
behov for å ivareta barn i en akutt situasjon.
Fatte akuttvedtak etter barnevernlovens §§ 4-6, 4-25, evt. § 4-9
jfr 4-8.
Bidra til at utførlig informasjon om utført arbeid overføres til
samarbeidspartene første ordinære virkedag.
Tilsynsoppdrag er ikke inkludert i denne avtale, men kan kjøpes
utenom. Pris er 475,- per aktiv time på lokasjon, samt
kilometergodtgjøring etter statens regulativ.

Barnevernvakta er lokalisert på Maxis kjøpesenter, Vesterveien,
Arendal.
Ved hjemmevakt vil de som er i tjeneste umiddelbart svare på
henvendelser per telefon.
Ved utrykning vil det raskest mulig, men senest innen 60 minutter være
responstid fra basen på Maxis. Det innebærer at det kan ta noe lengre
tid før vakta kan være tilstede på aktuell lokasjon.
Barnevernvakten skal ha skriftlige internkontrollrutiner for sin
virksomhet. Av disse skal rutiner for håndtering av savnetmelding som
omfatter barn eller ungdom framgå. Minst en gang i året skal tjenestens
internkontrollrutiner være tema på møte mellom samarbeidspartene.

6. Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra ___________. Tidligere avtaler opphører fra samme
tidspunkt.

7. Endringer i
samarbeidsavtalen

Samarbeidspartene har anledning til å fremme forslag til endringer i
samarbeidsavtalen. Vertskommune er ansvarlig for å legge til rette for å
drøfte forslag til endringer og dette skal skje innen 3 måneder etter at
forslaget er fremsatt.

8. Særlige
forutsetninger
knyttet til
vertskommuneansvaret
9. Oppsigelse

Vertskommunen har arbeidsgiveransvar for medarbeiderne i tjenesten.
Dette innebærer krav til opplæring og faglig oppfølging av
medarbeiderne. Lønns- og pensjonsforhold følger regler og praksis.

Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 6 mnd.
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Tjenesten etter denne avtalen godtgjøres med kr 36,- per innbygger per
år. Prisen kan endres hvert årsskifte, begrenset oppad til et beløp som
tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks
(hovedindeksen).

10. Økonomi

11. 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.

…………………………………… den ……………………….
……………………………………
For Barneverntjenesten øst
i Agder kommunedirektøren
i vertskommunen Gjerstad

…………………………………..
For Arendal kommune
rådmann

……………………………………
For Froland kommune
rådmann

………………………………………
For Grimstad kommune
rådmann

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

Notat

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Utvikle de "grønne" fortrinn
Bedre kollektivtransporten- togtaxi
Kontorfellesskap - Forventningsavklaring i forhold til samarbeid mellom kommunene
Boattraktivitet,- utvikle og dyrke gode bomiljø- både egen kommune og region
5 dagers skoleuke - heltidskultur i arbeidslivet
Distriktsvennlige utdanninger til regionen
Videreutvikle konsept som "Inn på tunet",- finansieringsordninger, forutsigbarhet
Veistruktur for kortere avstander i innlandet
Utvikling av VSA og Vegårshei bygdetun
Nyetablerere og grundere- felles etablerertjeneste i samarbeid med AFK
Knytte innland til blå næringer
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Samarbeid om utvikling av næringsområder
Miljø-økt fokus på jernbane- sammenkobling Grenland/Sørlandsbanen
Hurtigladestasjon i utkantsentrum-infrastruktur
Markedsføring om kommunen på knutepunkt
Optimalisere busstilbudet ift vgs - sømløst system- f.esk minibusser. Jobbe for løsninger for
bestillingstransport
Grønt kraftoverskudd-raskere løsninger for utnyttelse
Opprettholde tilbud om distriktstannlegen
Mål om at alle må ha tilgang på fiber
Opplæring/implementering ift e-helse i den enkelte kommune-regionale tilbud om videreutdanning
Videreføre fritidskortordningen for ungdom
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tilrettelegge for reiseliv/turisme/bobilturisme
Tilrettelegge for hyttebygging
Godt miljø for samarbeid
Løfte landbruket, i form av merking av produkter. Innkjøp av lokale produkter-kortreist mat til
bedrifter i regionen
Lokale komp arb plasser for å få ungdom tilbake til kommunen
Fokus på grønne næringer. Lokal mat
Likestilling, heltidsstillinger, redusere antall kvinner i deltidsarbeid- gjennomføre konkrete tiltak
Fremsnakke kommunen, fokus på positive saker- bevisst på ambassadørrollen
Bruke Sørlandet som positivt merkenavn
Knytte ungdom til nye næringer, teknologi, grønne næringer
Tilrettelegge for ungdom og arbeid/infrastruktur, boforhold
Knytte kontakter med næringsliv for behovsavklaring ift nye arbeidsplasser og gode boforhold
Fordeler med å bo spredt og sentralt, fokusere på rimelige alternativer for bolig
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utvikle nasjonalt dronesenter på Gullknapp. Heie på flyskolen.
Sikre nytt bygg på Flødevigen for blå vekst
Utvikle virtuelt universitetsmiljø i samarbeid med UiA og Eureka Kompetanse
Universitetssykehus til Agder
Profesjonsstudier til Sørlandet Sykehus – vil styrke sykehuset i Arendal
Løfte levekårsutfordringene. Nasjonale myndigheter må bidra med mer midler, ny fordelingsnøkkel.
Ny vei fra Eyde Energipark til Arendal havn
Utvikle kompetanse innen elektrisk båtindustri – akseptere at utvikling kan skje gjennom utvikling
av diesel- eller bensinbåter
Jobbe for at Østre Agder har større visjoner og ideer. Få frem talenter.
Jobbe for sterkere samhold i Agder, kommunene må heie på hverandre
Flere må fullføre videregående skole
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 kunstog 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 Grimstadf 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)
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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 dieseleller 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)
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. 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)
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
Stimulere til det grønne skifte for entreprenørbransjen. Østre Agder-kommunene har mange virksomheter.
(F)
Næringsutvikling – service og kompetanse
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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)
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)
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) E18 (Gr) 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) 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)
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) Bruke Sørlandet som positivt merkenavn. (Gj)
Jobbe for at Østre Agder har større visjoner og ideer. Få frem talenter. (A) Være en mer fremoverlent
region. (Gr) Løsningsorientert fremfor problemorientert. (Gr) Våge å ta noen visjonære satsninger. (Gr)
Utdanning – videregående opplæring
Felles tiltak for å redusere frafall fra videregående skole, jf. Vegård vgs– prosjektet. (A, F) 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)
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)
Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Notat

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)
Offentlig kommunikasjon
Bedre kollektivtransporten- togtaxi. (V) Optimalisere busstilbudet ift vgs - sømløst system- f.esk minibusser.
Jobbe for løsninger for bestillingstransport. (V)
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)
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)
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)
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28.10. 2020
Til
Leder i Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen
Nestleder i Østre Agder rådmannsutvalg Jarle Bjørn Hanken
Medarbeidere i sekretariatet i Østre Agder regionråd:
Siri Asdal, Gisle Hovdenak, Torbjørn Falch, Harry Svendsen, Marius Holmesland

Foreløpig program for samling av Østre Agder IPR
Tid: 7.desember og 8.desember. Avreise kl.08.00 fra kontoret. Kl.08.25 treffe medarbeidere fra
Grimstad. Fordeling på to biler. Avdelingens bil + Siri (elektrisk). Ankomst Mandal kl.09.45.
Møtestedet er Kjøbmandsgaarden hotel.
Sted: Mandal
Formål:
Jobbe med veien videre for det interkommunale samarbeidet i Østre Agder






Er god vilje til samarbeid godt nok?
Forankring i deltakende kommuner
Organisering av utviklingsarbeid
Intern samarbeidskultur
Formelle regler for dokumentasjon

Program for samlingen:
Mandag 7.desember:
Kl.10.00-11.15

Listerrådet interkommunale politiske råd ved daglig leder Svein Vangen.
Svein vil fokusere på dagens virksomhet, men også komme med tanker
omkring framtidig utvikling. Han bes om å ha fokus på hvordan Lister tenker
sin informasjonsstrategi – herunder bruk av nettsider.

Kl.11.15-12.00

Rådmannsutvalgets strategi og forventninger til interkommunalt samarbeid i
perioden 2021-2025. Herunder forventninger til sekretariatet.
Ved Harald + Jarle Bjørn

Kl.12.00-13.00

Lunsj på hotellet

Kl.13.00-13.45

Slik ser KS på sin rolle? Hvordan vil KS samhandle med regionrådene?
Regiondirektør i KS Agder Steinar Eilertsen.
(Punktet kan komme til å skifte plass i rekkefølgen med punktet kl.11.10 på
tirsdag)
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Kl.13.45-14.00

Pause

Kl.14.00-15.45

Perspektiv på egen virksomhet
-

-

-

Oppfølging av påvirkningsstrategien. – Ole Jørgen
Hvordan jobbe strategisk med næringsutvikling for åtte kommuner, felles
strategi, felles handlingsplan eller prosjektbasert? – Siri
Ambisjoner innenfor helse og omsorg – virksomhetsplan som
styringsverktøy i Østre Agder. – Harry
Digitaliseringsstrategi for helse, omsorg og levekår. Hvilke deler av
denne bør kunne ha en verdi for digitaliseringsarbeid i alle sektorer. Marius
Kompetanseutvikling innenfor skoler og barnehager. Systematisering og
gjenbruk. DEKOM – oppfølging med basis i statlige føringer. REKOMP
– kompetansebygging basert på opplevd behov. – Gisle
Østre Agder IPR – utfordringer med samarbeid knyttet til fagfelt der
samarbeidet ikke har dedikerte ressurser – Ole Jørgen

Kl.15.45-16.00

Pause

Kl.16.00-17.00

Bruk av formannskapssamlingen 2021.
Hva skal målet med samlingen være? FOKUS PÅ REGIONALE
UTVIKLINGSMULIGHETER. REGIONAL PLAN ELLER REGIONAL
STRATEGI? Drøfting med bakgrunn i Regionplan Agder 2030 og prosessen
i formannskapene.
Agder – en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår
Utfordringer og muligheter for Agder i 2019
Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
Verdiskaping og bærekraft
Utdanning og kompetanse
Transport og kommunikasjon
Kultur
Alle forbereder innspill til hvordan vi bør posisjonere oss i forhold til planens
prioriteringer.

Kl.17.00-17.15

Oppsummering 1.dag.

Kl.17.30

Middag på SMOI-Mandals hemmeligheter
Pizza-buffet + dessert + kaffe

Tirsdag 8.desember
Kl.08.00-09.00

Morgenvandring til Sjøsanden
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Kl.09.00-09.45

Forskning og FOU. Presentasjon av planene innenfor Helse – omsorg –
levekår ved Harry og eventuelt Ottar.

Kl.09.45-10.15

Kompetanseheving i utdanningssektoren. Hvilke roller har UiA og hvor kan
samarbeidet gå videre. Ved faglig leder ved UiA Margrete Berglyd.
(punktet er ikke avklart)

Kl.10.15-10.30

pause - utrydding av rom

Kl.10.30-11.10

Hvordan samhandler Østre Agder regionråd med våre samarbeidspartnere?

Kl.11.10-11.50

Ligger nøkkelen til å lykkes som virksomhet i informasjonsstrategi. Stig
Solberg er med på teams og presenterer sine erfaringer i arbeid med
informasjon for ulike virksomheter.

Kl.11.50-12.35

Lunsj på hotellet

Kl.12.35-12.50

Krav til formalia hva MÅ vi ivareta! Ved sekretariatsleder.

Kl.12.50-13.15

Oppsummering – hva har manglet? Hvordan kan vi implementere endringer?
Hva må forankres administrativ og hva ligger til strategisk ledelse?
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