SAMARBEIDSAVTALE FOR
Arendal barnevernvakt
Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §20-2.

1. Formål

Arendal barnevernvakt skal 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 Arendal barnevernvakt.

2. Parter

Følgende kommuner og interkommunale tjenester deltar:
Froland kommune
Barneverntjenesten Øst i Agder som yter barnevernstjenester for
Gjerstad kommune, Risør kommune, Tvedestrand kommune, Vegårshei
kommune og Åmli kommune, med Gjerstad kommune som
vertskommune.
Grimstad kommune.
Vertskommunen kan utvide tallet på deltakende kommuner i
barnevernvaktordningen etter konsultasjon med de som er parter i
denne avtale. Nye kommuner som tiltrer samarbeidsavtalen skal ha like
retter og plikter.
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. Der skal det redegjøres for
aktiviteten ved barnevernvakten i siste seksmåneders periode og planer
for påfølgende periode. Samarbeidspartene rapporterer på erfaringer
med barnevernvakten i perioden og gjør rede for 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

Arendal barnevernvakt ivaretar vaktberedskap utenom ordinær
arbeidstid i den kommunale barneverntjeneste.
Vakta er bemannet og i aktiv tjeneste:
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Arendal
barnevernvakt

Mandag til torsdag fra kl.15 til kl.23.
Fredag
fra kl.15 til kl.00.
Lørdag
fra kl.16 til kl.00.
Søndag
fra kl.16 til kl.00.
Det er hjemmevakt på natt og på dagtid i helg og på helligdager.
Alle tjenester fra Arendal barnevernvakt opphører kl.08 på virkedager
ut over at pågående oppdrag kan avsluttes etter dette tidspunkt.
Oppgaver tillagt Arendal barnevernvakt på vegne av
samarbeidskommunene:
 Ivareta hendelser som krever umiddelbar bistand fra
barnevernet.
 Avklare meldinger på oppdrag av den ordinære
barneverntjenesten som kommer utenom arbeidstid. Dersom
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.
 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.
Myndighet tillagt Arendal barnevernvakt på vegne av
samarbeidskommunene:
 Fatte akuttvedtak etter barnevernlovens §§ 4-6, 4-25, evt. § 4-9
jfr 4-8. Barnevernvakta benytter vakthavende politijurist eller
barnevernleder i Arendal kommune, evt. stedfortreder, til å
treffe vedtak.
Ved hjemmevakt vil de som er i tjeneste umiddelbart svare på
henvendelser per telefon.
Responstid ved uttrykking skal maksimalt være 60 minutter. Til dette
må en påregne kjøretid til ønsket oppmøtested.
Arendal barnevernvakt skal ha skriftlige internkontrollrutiner for sin
virksomhet. Av disse skal rutiner for håndtering av savnetmelding som
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omfatter barn eller ungdom framgå. Minst en gang i året skal tjenestens
internkontrollrutiner være tema på et møte mellom
samarbeidskommunene.
6. Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra 01.03.21 for kommunene som omfattes av
Barneverntjenesten Øst i Agder og for Froland kommune. Avtalen
gjelder fra 01.06.21 for Grimstad kommune.

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. 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 vertskommunens
regler.
Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år regnet
fra første påfølgende årsskifte.
Tjenesten etter denne avtalen godtgjøres med kr 35,- per innbygger per
år fram til 31.12.2022. Deretter endres godtgjørelsen basert på
endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks
(hovedindeksen)foregående år.

10. Økonomi

Ved endring i antall deltakere i vertskommunesamarbeidet skal
beregningen av godtgjørelsen for tjenesten revideres. Dette skal skje i
forbindelse med Østre Agder rådmannsutvalgs budsjettseminar.
Dersom det kommer inn kommuner som ikke omfattes av dette
samarbeidet så skal kommunen få anledning til å delta i økonomiske
drøftelser med sin kommunedirektør eller en representant for denne.
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 kommunedirektør
i vertskommunen Gjerstad

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

……………………………………
For Froland kommune
kommunedirektør
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………………………………………
For Grimstad kommune
kommunedirektør
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Uttalelse fra
informasjonssikkerhetsansvarlige
Den 02.12.2020 gjorde Østre Agder rådmannsutvalg slikt vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg avvikler ordningen med et eget
sikkerhetsforum. Østre Agder legger til grunn at IKT Agder har det løpende
ansvaret for eiernes datasikkerhet. Daglig leder rapporterer på
datasikkerhet som på øvrige forhold til representantskapet. Østre Agder
rådmannsutvalg legger til grunn at personvernombudet ivaretar
kommunenes løpende GDPR-ansvar på kommunedirektørenes vegne. Når
personvernombudet mener kommuner bør melde avvik til Datatilsynet
skjer dette etter en dialog med kommunaldirektør i den enkelte kommune.

De informasjonssikkerhetsansvarlige i Sikkerhetsforum, som representerer den
faglige, rådgivende ekspertisen ovenfor rådmanns/kommunedirektørnivå i alle de
8 kommunene og fylkeskommunen, ble meddelt dette vedtaket i etterkant som
en tilfeldighet og det ble mottatt med stor undring. Vedtaket medfører at de
informasjonssikkerhetsansvarlige stiller seg en rekke spørsmål ved prosessen og
vedtaket, både i forhold til lovlighet og hensiktsmessighet.

Hovedbudskap

1. Etter vår oppfatning er det ikke juridisk holdbart å delegere myndighet til
IKT Agder slik vedtaket lyder.
2. Etter vår oppfatning er det ikke juridisk holdbart å delegere myndighet til
personvernombudet slik vedtaket lyder.
3. Etter vår oppfatning er det ikke juridisk holdbart å erstatte de opprinnelige
plan- og styringsdokumentene med det nye styringsdokumentet som ble
vedtatt i saken.
4. Etter vår oppfatning er ikke vedtaket i sin helhet og hva det innebærer
praktisk hensiktsmessig.
5. Etter vår oppfatning ble prosessen svært uheldig. De
informasjonssikkerhetsansvarlige fikk ikke mulighet til å yte sin
rådgivningsekspertise i saken for å sikre juridisk holdbarhet og bidra til
praktisk hensiktsmessighet. Saken dreier seg utvilsomt om vårt faglige
ansvarsområde.
6. Vi er av flere grunner svært bekymret for vedtakets konsekvenser. Vi er
av den oppfatning at vedtaket kan resultere i store pengebøter ved tilsyn
(fra Datatilsynet) dersom det ikke omgjøres.
7. På bakgrunn av punktene ovenfor anmodes rådmannsutvalget i Østre
Agder, inkludert fylkeskommunal representasjon, om en ny behandling
med nødvendig faglig og juridisk kvalitetssikring.

Utfyllende begrunnelse for hovedbudskapet
I saksdokumentet i innkallingen til møtet 2.12 i rådmannsutvalget kan man bl.a.
lese følgende:
"Personvernombudet vil gi en orientering ut fra følgende punkter:
 for organisering av personvernlovgivningen i IKT Agder / den
enkelte kommune
 rollen til sikkerhetsforum – forumet blir overflødig da
kommunedirektøren delegerer ut de lovpålagte oppgavene i henhold
til styringsdokumentet
 diskusjon i forhold til Fylkeskommunens tilnærming. Ulike
vurderinger der fylkeskommunen ser annerledes på hvordan
lovgivningen er, dvs. en juridisk diskusjon.
 Personvernombudet forklarer ulikheten i møtet. Herunder drøfte
hvordan IKT Agder kan håndtere kommunenes syn kontra synet til
fylkeskommunen. Lar synspunktene seg forene?"
Hvordan kom man frem til en slik konklusjon allerede i en saksliste? Og hvorfor
var ikke leder av Sikkerhetsforumet informert eller invitert med som rådgiver?
Hvorfor var ikke Sikkerhetsforums anbefalinger til prosessen vedlagt
innkallingen?
Vedtaket medfører bl.a. følgende:
 De plandokumenter som er utarbeidet av Sikkerhetsforum settes ut av
spill og erstattes med det styringsdokumentet som er henvist til i
referatet. Vi mener at det nye styringsdokumentet ikke ivaretar den
enkelte kommunes plikt til dokumentasjon (se kommentarer til nytt
styringsdokument under). Plandokumentene som var gjeldende inntil
vedtaket ble fattet bygger på grundige juridiske utredninger gjort av
eksternt advokatfirma (DLA Piper) ifm. innføringen av GDPR i norsk
lovverk, senere kjent som Personvernforordningen. De opprinnelige planog styringsdokumentene regulerer ansvarsfordelingen i tråd med lover og
forskrifter internt i hver kommune og inneholder mandat for
Sikkerhetsforum – det eneste fagmiljøet kommunene deler som er
altomfattende på informasjonssikkerhets- og personvernfeltet med tanke
på kommunenes og fylkeskommunens totale virke. IKT Agders
systemportefølje inkluderer deler av dette, men langt ifra alt. Forumet har
vært avgjørende for erfaringsdeling og kompetanseheving for de
informasjonssikkerhetsansvarlige og for partenes mulighet til å komme
med samstemte råd til sine kommunedirektører i de tilfeller forumets
medlemsorganisasjoner deler de samme problemstillingene.


Den enkelte kommune og fylkeskommune v/ kommunedirektør/rådmann
frasier seg sin individuelle ansvars- og styringsrett, mulighet til overordnet
styring og beslutningstaking i egen organisasjon.
Informasjonssikkerhetsansvarlige i kommunene/fylkeskommunen mister
muligheten til å utøve sine roller. Den enkelte kommunes og
fylkeskommunes ansvar som behandlingsansvarlig kan ikke delegeres ut
til databehandler jf. personvernforordningen art. 2 nr. 7 og nr. 8 og art. 28
nr. 3. IKT Agder er jf. databehandleravtalen mellom deltakerne og IKS-et
en databehandler. KS advokatene har i sine kommentarer til VIGO IKS, et

selskap med tilsvarende selskapsform som skal drifte systemer for
fylkeskommunene, konkludert med at selskapet er en databehandler. At
IKT Agder får det løpende ansvaret med deltakerkommunenes
datasikkerhet (informasjonssikkerhet?) fritar ikke den enkelte kommune
og fylkeskommune deres overordnede ansvar som behandlingsansvarlige
og vil ikke være dekkende for alle de ansvar og plikter som er tillagt
kommuner og fylkeskommuner som er utenfor IKT Agders portefølje.
Informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas i hele kommunenes og
fylkeskommunens virke. Også der hvor virksomheten strekker seg utenfor
et datasystem. Kommunene og fylkeskommunen har også en rekke
databehandleravtaler utenom IKT Agder systemet.


Personvernombudet blir tildelt ansvar i strid med personvernforordningen.
I kommentarutgave bekreftet à jour per 1. desember 2019. Artikkel 24.
Den behandlingsansvarliges ansvar, kan man bl.a. lese følgende:
"Det er avgjørende for alle virksomheter som behandler
personopplysninger å fastsette ansvar og fordele oppgaver i
organisasjonen for å sikre etterlevelse av regelverket. En nødvendig
forutsetning for å sikre etterlevelse av forordningens regler er å
etablere tydelige roller og ansvar knyttet til å ivareta pliktene etter
forordningen. Selv om både bedriftsstyre, kommunestyre,
administrerende direktør eller rådmann formelt sett kan måtte stå
ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, vil
det være vanlig at andre enn toppledelsen utøver de pliktene som
følger av behandlingsansvaret. Det er samtidig viktig at utøvelsen
av pliktene ikke legges for langt ned i organisasjonen. Den som
ivaretar pliktene må både ha tilfredsstillende oversikt, myndighet og
ressurser til å styre virksomhetens behandlinger av
personopplysninger. Det bør bemerkes at pliktene som påhviler den
behandlingsansvarlige ikke skal legges til personvernombudet i
virksomheten, da denne skal ha en uavhengighet til virksomhetens
beslutningslinjer.’’
Fra Datatilsynets sider – om personvernombudets oppgaver:
«Selv om personvernombudet har en rolle i å kontrollere etterlevelse etter
regelverket, er det fremdeles den behandlingsansvarlige eller
databehandleren som er ansvarlig for at personvernlovgivningen følges.»
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenesplikter/personvernombud/personvernombudets-oppgaver/
Ansvaret som personvernombudet her tillegges vil ødelegge
ombudets uavhengighet, som reglene klart peker på.



Kommentarer til ‘’Styringsdokument for personvern og
informasjonssikkerhet’’ vedtatt i rådmannsutvalget 01.12.2020
o Hvordan kan et styringsdokument som inkluderer bestemmelser for
informasjonssikkerhet ha blitt utarbeidet uten at noen
informasjonssikkerhetsansvarlige har deltatt i arbeidet?
o Rådmannens delegasjon av oppgaver med å føre protokoll:

Hver virksomhet må ha sin selvstendige behandlingsprotokoll.
I dokumentet legges det opp til at 1 protokoll skal kunne
gjelde alle kommunene, uavhengig av eventuelle ulikheter i
praksis.
 1. kulepunkt: "Hver behandlingsansvarlig ... skal føre en
protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres
ansvar", sier artikkel 30 nr 1. Behandlingsansvarliges
protokollplikt skyves over på databehandler, som har sin
egen protokollplikt, jf. forordningens artikkel 30, nr. 2. Vi kan
ikke se at dette juridisk eller praktisk kan delegeres til
databehandler. Behandlingsansvarlig setter formålet med
behandlingen og skal føre oversikt over alle
behandlingsaktiviteter. Dette inkluderer også alle
organisatoriske sikkerhetstiltak. Hvordan skal IKT Agder
kunne ivareta dette?
 2. kulepunkt: Hvordan skal den enkelte kommune og
fylkeskommune klare å ivareta overordnet kontroll med en
slik fragmentert struktur?
 3. kulepunkt: Hvordan skal man sikre at dette blir
gjennomført?
 4. kulepunkt: Hvem forstås som virksomhetsleder?
Rådmannens delegasjon av oppgaver med DPIA:
 1. kulepunkt: Feil plassering av ansvar, jf.
personvernforordningens artikkel 35. Det er
behandlingsansvarlig organisasjon som har ansvaret for, og
skal ta stilling til om en DPIA skal gjennomføres, jf. artikkel
35, nr. 1. Etter artikkelens nr. 2 skal behandlingsansvarlig
rådføre seg med personvernombudet. Vi kan ikke se at
rutinen legger opp til at dette blir ivaretatt. Det er unaturlig
at prosjektleder hos IKT Agder skal drøfte som om
vedkommende var behandlingsansvarlig. Det er derimot mer
korrekt at kommunene samarbeider om et utkast til en DPIA
og deretter tar det med seg hjem til egen organisasjon for
tilpasning til lokale forhold. Den enkelte kommune må på
selvstendig grunnlag stå inne for innholdet og velge videre
om noe må gjøres før iverksettelse eller om det skal
skrinlegges. Den enkelte kommune må også vurdere om
behandlingen krever forhåndsdrøftelser med Datatilsynet, jf.
artikkel 36. Disse valgene kan ikke overlates til flertallet i en
styringsgruppe.
 2. kulepunkt: Hvordan skal den enkelte kommune og
fylkeskommune klare å ivareta overordnet kontroll med en
slik fragmentert struktur?
 3. kulepunkt: Hvordan skal man sikre at dette blir
gjennomført?
Generelt: hvordan skal kommunedirektøren klare å ivareta sin
overordnede rolle og utøve sin overordnede beslutningsmyndighet
med et slikt opplegg? Og hvor kommer
informasjonssikkerhetsansvarlig inn i disse prosessene? Alt dette
tok de gamle dokumentene høyde for.
Avsnitt: Tilrettelegging av brukernes rettigheter, informasjon og
åpenhet


o

o

o

o
o

o

 Dette var godt formulert i tidligere styringsdokument.
 Menes ‘’de registrerte’’ med ‘’brukerne’’?
 Avsnittet er upresist og tynt ift. sletting.
 Vi savner beskrivelser ift. retting, personvernerklæring mv.
ROS analyser: hvorfor er ikke dette beskrevet i et overordnet
styringsdokument om informasjonssikkerhet?
Databehandleravtaler: Hvordan skal overordnet
behandlingsansvarlige organisasjon holdes informert om de
avtalene som inngås av IKT Agder med underdatabehandlere slik at
behandlingsansvarlig kan skjøte sine plikter ift. forordningen?
Oppsummert: Hvordan skal dette styringsdokumentet være
tilstrekkelig for å ivareta kommunenes informasjonssikkerhets- og
personvernarbeid? I dokumentet henvises det for øvrig til ‘’medlem
av Sikkerhetsforum’’ som ikke lenger finnes etter vedtaket om
nedleggelse ble fattet. Rollene er informasjonssikkerhetsansvarlige
og plassene i Sikkerhetsforum var som følge av dette.
 Det anbefales heller å bygge på det grunnlaget man
opprinnelig hadde og spesifisere, supplere og justere i disse
dokumentene.

Spørsmål til Østre Agder rådmannsutvalg:
1. Hvordan kan det juridisk forsvares å flytte ansvar og
beslutningsmyndighet fra den enkelte kommune (som er selvstendige
rettssubjekt og behandlingsansvarlige for egne oppgaver/tjenester) og inn
i et IKS (adskilt rettssubjekt) som ifølge vår databehandleravtale og
personvernforordningen er en databehandler? Personvernforordningen er
meget klar på hvilke oppgaver og ansvar som ligger til den
behandlingsansvarlige og hva som kan håndteres av databehandler.
Resulterer dette vedtaket i mer og ikke mindre arbeid når ansvaret etter
personvernforordningen fremdeles ligger hos den enkelte
kommune/fylkeskommune?
2. Hvordan kan det juridisk forsvares å delegere slik myndighet som vedtaket
beskriver til personvernombudet? (Vi viser til punktene ovenfor).
3. Informasjonssikkerhetsansvaret til kommunene går langt ut over IKT
Agders portefølje. Informasjonssikkerhet skal ivaretas i alle kommunens
tjenester og i hele kommunens virke. Dette inkluderer
arbeidsgiver/ansattforhold, håndtering av informasjon utenom digitale
plattformer, sikring av infrastruktur både fysisk og digital, internkontroll
mv. Kommunene har også en rekke databehandleravtaler med
databehandlere som ikke er en del av IKT Agders systemportefølje.
Innenfor alt dette som ikke inngår i IKT Agder samarbeidet må altså den
enkelte kommune selv sørge for informasjonssikkerhet og personvern.
Kommunen er som behandlingsansvarlig også ansvarlig for det som
utføres av databehandler ved tilsyn eller ved henvendelser fra registrerte.
Dette inkluderer også det som i dag håndteres av IKT Agder.
Spørsmål: Hvor hensiktsmessig er det at kommunenes eneste faglige
forum/fagmiljø (hvor vi vedlikeholder kompetanse, utveksler erfaringer og
tolker et komplisert lovverk i fellesskap) og rådgivningsorgan for det totale
informasjonssikkerhetsarbeidet forsvinner? Hvordan skal det være mulig å

ivareta alt dette, inkludert alt som kommunene på selvstendig grunnlag
må beslutte og ta ansvar for, ved å fragmentere og bake det inn i en
organisasjon som kun representerer deler av totalen som krever
ivaretakelse av informasjonssikkerhet?
4. Hvorfor ble ikke prosessen gjennomført som forespeilet i tidligere vedtak?
Altså at man skulle gjennomføre en gjennomgang av mandat og
oppgavefordeling mellom kommunene
v/kommunedirektør/informasjonssikkerhetsansvarlige og IKT Agder. Og
hvorfor ble møtet og vedtaket gjennomført uten at noen
informasjonssikkerhetsansvarlige fra noen av kommunene var med som
rådgivere? Sikkerhetsforums leder var heller ikke informert eller invitert.
Dersom evalueringen ble gjennomført i henhold til tidligere vedtak, ber vi
om å få innsyn i evalueringsrapporten.
5. Sikkerhetsforum har brukt mange år på å arbeide frem planer,
dokumenter og instrukser som angår oppgave- og ansvarsfordeling, både i
den enkelte kommune og i Sikkerhetsforum (forslagene er bestilt
utarbeidet av Sikkerhetsforum og vedtatt i rådmannsutvalget). Alt dette i
tråd med gjeldende lovverk og for å kunne være i stand til å håndtere det
store og kompliserte ansvaret kommunene og fylkeskommunen har på
området i lys av sine meget sammensatte roller som offentlige
tjenesteytere. Med dette vedtaket vil mye av dette være satt ut av spill
med et pennestrøk. Var dette gjennomtenkt?
6. Hvorfor ble det ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse ift.
konsekvensene av et slikt omfattende vedtak slik som påkrevd? (Ved
større omstillinger med konsekvenser for informasjonssikkerheten skal det
gjennomføres ROS).
7. Hvordan kan det være hensiktsmessig at man legger opp til en mer
fragmentert ordning enn i dag ift. dette arbeidet når en stor del av
innsatsen siden IKT Agder/DDØ fusjonen har dreiet seg om å finne frem til
en bedre saksflyt i et samarbeid som i mange tilfeller fremstår for stort og
oppdelt til å ivareta tilstrekkelig informasjonssikkerhet?
8. Hvorfor ble forhold omkring fylkeskommunen satt på agendaen uten at
fylkeskommunen var invitert? Hvorfor ble det fremstilt som at kommunene
og fylkeskommunen er juridisk uenige når det oppleves slik at de
informasjonssikkerhetsansvarlige langt på vei er enige om fortolkningen av
lovteksten?
Prosess, roller og relevant eksempel
I møtet i Sikkerhetsforum 13.11 fremkommer det av referatet at vi ønsker en
evaluering, gjerne uavhengig, hvor man ser på hvilken rolle- og ansvarsfordeling
som vil være hensiktsmessig og i tråd med loven når det gjelder ivaretakelse av
informasjonssikkerhet og personvern i vårt IKT-samarbeid. Dette for å bedre
arbeidsflyt og ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern – i den
enkelte deltakerorganisasjon og på de områdene vi samarbeider.

Prosessen ble ikke slik som vi ble forespeilet. Etter vårt syn ble den uheldig og vi
viser til merknadene over. Spesielt bekymringsverdig er det at de som har som
oppgave å være rådgivere på dette feltet ikke ble involvert i prosessen
overhodet, samt at mye- om ikke alt arbeidet som er lagt ned i Sikkerhetsforum
nå kan se ut til å ha vært bortkastet, med de konsekvensene dette kan få.
Rollen til informasjonssikkerhetsansvarlig må ikke forveksles med
personvernombudets rolle, eller med databehandler sitt ansvar for sikkerhet i
løsningene de drifter for behandlingsansvarlig.
Et relevant eksempel:
I 2017 ble helseforetakene i Helse Sør-Øst ilagt bøter på kr 800.000,- pr
foretak i forbindelse med outsourcing av tjenester til Bulgaria. Av
fem hovedpunkter i Datatilsynets vurdering er fire av dem relevante også
for oss:
a. Manglende eierskap hos de behandlingsansvarlige
b. Ansvar for beslutninger knyttet til personvern og
informasjonssikkerhet rundt personopplysninger var blitt
overlatt til databehandler og til ansatte lenger ned i
organisasjonen
c. Det manglet ROS-analyser hos helseforetakene for
konkurranseutsettingen
d. Det manglet ROS-analyser før valg av underleverandør i
Bulgaria
Helseforetakene fikk også sterk kritikk for manglende sikkerhetsledelse
internt i eget helseforetak.
Sykehuspartner (eget helseforetak i Helse Sør-Øst, med ansvar for IT-drift
og HR-tjenester for øvrige helseforetak) var helseforetakenes
databehandler, og de var det eneste helseforetaket som ikke ble bøtelagt.
De hadde gjort ROS-analyser på både egne vegne og på vegne av de
øvrige helseforetakene. Det er verdt å merke seg at denne saken var før
den nye personvernforordningen trådte i kraft, og bøtene var i tråd med
maksimalt bøtenivå på det tidspunktet. Både lovverk og sanksjoner har
blitt skjerpet etter ny personvernforordning, og det har vært antydet at
dersom dette skjedde i dag, ville bøtenivået vært vesentlig høyere.
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/2017/ni-helseforetak-er-varslet-omgebyr/
Konklusjon
Vi er genuint bekymret for vedtakets konsekvenser og anbefaler sterkt en ny
behandling som skissert i hovedbudskapet.

Dette notatet er utarbeidet av:
Informasjonssikkerhetsansvarlige i Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Åmli og
Vegårshei (leder av Sikkerhetsforum) kommuner og Agder fylkeskommune.
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1. MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
Dialogen om et mulig felles brannvesen startet høsten 2019 hvor begge brannsjefer og rådmenn i
henholdsvis Grimstad og Arendal deltok. Koronapandemien kom, brannsjef ØABV sluttet og
prosessen ble satt på vent. I lys av anstrengt kommuneøkonomi i Arendal kommune ble det initiert
gjenopptakelse av prosessen oktober 2020.
I forbindelse med handlings- og økonomiplan for 2021-2024 ble Arendal bystyre presentert for en
«løypemelding» hvor ble det presentert en liste over økonomiske tiltak kategorisert etter inntekter,
utgifter, strukturtiltak, tjenester og utsettelser.
Under punktet «struktur» var brannsamarbeid med Grimstad kommune angitt som et mulig tiltak som
kunne bidra til reduserte utgifter for Arendal kommune i størrelsesorden kr. 750 000,-.
Følgende kommentar var tilknyttet tiltaket: «Ved å slå sammen de to brannvesenene vil en kunne få en
felles leder og redusert antall avdelingsledere, samt samordnet vaktlag m.m. Tiltaket forutsetter
vedtak i aktuelle kommuner.»
Etter at «posisjonen uten flertall» presenterte sin positive holdning til tiltaket i bystyrets gjennomgang
av løypemeldingen den 8. oktober har rådmannen tatt initiativ til en felles utredningsprosess med bred
deltagelse fra Østre Agder Brannvesen, Grimstad Brann og redning samt fagforeningene.
Med utgangspunkt i rådmannens initiativ ovenfor Grimstad kommune ble det den 21. oktober avholdt
et innledende møte med følgende deltagelse:
 Rådmennene i Arendal og Grimstad
 Ansvarlige kommunalsjefer i Arendal og Grimstad
 Brannsjefene i ØABV og GBR
 Avdelingslederne i GBR
I møtet fikk de to kommunalsjefene i oppgave å utarbeide saksfremlegg til Grimstad kommunestyre og
Arendal bystyre sammen med en arbeidsgruppe. Foruten kommunalsjefene skulle arbeidsgruppen
bestå av begge brannsjefene, varabrannsjefene, avdelingsleder forebyggende i ØABV og – beredskap
GBR i begge brannvesener sammen med 2 tillitsvalgte fra hver kommune. Arbeidsgruppen skulle
ledes av Grimstad kommune ved kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen.
I Grimstad kommune er det politiske miljøet bli orientert om arbeidet i formannskapet 08.12.20 og i
Arendal er bystyret orientert 17.12.20.
I forbindelse med utarbeidet mandat fra kommunalsjefene, ble det etablert en ledergruppe brann fra
GBR og ØABV. Denne gruppen består av brannsjefer i begge kommuner, varabrannsjefer samt leder
forebyggende ØABV og leder beredskap GBR.
Ledergruppe brann sin oppgave blir å utarbeide en prosjektplan (dette dokumentet) for gjennomføring
og vurdering om utredning av fellesbrannvesen som skal til behandling i kommunestyret i Grimstad
09.02.21 og bystyret i Arendal 21.01.21.Dette for å få tilslutning politisk for eventuell videre
utredning og mulige kostnader forbundet ved denne prosessen.
Målet videre er at utredningen skal være ferdig i løpet av våren og behandles i respektive kommuneog bystyre i løpet av juni 2021.

Grunnlag for vurdering av felles brannvesen



Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.
Orienteringer i Rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd 02.12.20, Grimstad kommunestyre
08.12.20 og Arendal bystyre 17.12.20.
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ROS, beredskapsanalyse og forebyggende analyse for begge organisasjoner.
Dokumentasjon fra opprettelsen av ØABV, også inklusive GBR fra 2007 – Eikanger
rapporten.
ØABV sin analyseprosess er vurdert av konsulent Eivind Rake i 2018.
Felles «Agder brannvesen-utredning» i 2018.

Dagens bemanningssituasjon ved ØABV
I løpet av 2020 sluttet brannsjef, leder i beredskapsavdelingen og 1 brannmester/utrykningsleder.
Disse 3 stillingene er bestemt holdt vakant til en utredning om felles brannvesen med Grimstad brann
og redning er konkludert, og eventuelt satt i drift.
Begrunnelsen er at dette vil forenkle en fordeling av lederroller i en ny organisasjon (færre overtallige
ledere). ØABV vil i mellomtiden konstituere kvalifisert personell i disse funksjonene.

1.2 Effektmål (Hvorfor – langt mål for et felles brannvesen)









Visjon om et slagkraftig, profesjonelt brannvesen med faglig fokus og riktig kompetanse.
Være en faglig motor på Sørlandet, gode på samvirke og ha en kultur for åpenhet og for å dele
kunnskap og læringspunkter.
Ha felles mål som hele organisasjonen trekker mot, med formålsparagrafen i brann- og
eksplosjonsvernloven som grunnlag.
Være et brannvesen som ansatte trives i, og være stolte av jobben vi gjør.
Ingen nåværende ansatte skal bli overtallig på grunn av et nytt felles brannvesen.
Ha en ledergruppe som har mulighet til å levere på faget, med god støtte innen økonomi og
HR og eventuelle andre stabsfunksjoner.
Ha god internkontroll/HMS.
Være innovative og utadvendte.
Et felles brannvesen med både økonomiske og faglige gevinster.

1.3 Resultatmål for prosjekt (Hva – kort mål for utredningen om
samarbeid)
Første fase, innen 18.12.21:
Utarbeide prosjektplan (dette dokumentet) for beslutning i kommunestyret i Grimstad 09.02.21 og
bystyret i Arendal 21.01.21.
 Antyde fremdrift for utredningsarbeidet med milepeler.
 Foreslå organisering av utredningsprosess.
Andre fase, innen 26.05.21:
Lage en prosjektrapport for beslutning i kommunestyret i Grimstad 22.06.21 og bystyret i Arendal
24.06.21.
 Beskrive tjenestene i begge kommunene slik de er i dag med styrker og forbedringspunkt notat på bakgrunn av ROS.
 Utrede alternative samarbeidsmåter (beskrive inkl. kostnader, gevinster (økonomi/faglig),
sterke-svake sider)
o Null alternativ – samarbeid som i dag
o Ett brannvesen basert på vertskommuneprinsippet
o Ett brannvesen organisert som IKS
 Vurdering
 Anbefaling
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1.4 Rammer og avgrensning
Revidert mandat for første fase: Vurdering av økt brannsamarbeid/sammenslåing ØABV og
GBR
Utarbeide et saksfremlegg til kommune-/bystyrene med følgende innhold:
1.
2.
3.
4.

Kort konsentrat av utfordringene i kommunenes ROS
Kort om bemanningssituasjonen i ØABV - åpning for å vurdere ny organisering
Anbefale utredning av økt samarbeid/sammenslåing av ØABV og GBR
Anbefale innhold i utredning:
a. Beskrive tjenestene i begge kommunene slik de er i dag med styrker og
forbedringspunkt - notat på bakgrunn av ROS
b. Utrede alternative samarbeidsmåter (beskrive inkl. kostnader, gevinster
(økonomi/faglig), sterke-svake sider)
i. Null alternativ – samarbeid som i dag
ii. Ett brannvesen basert på vertskommuneprinsippet
iii. Ett brannvesen organisert som IKS
c. Vurdering
d. Anbefaling
5. Antyde fremdrift for utredningsarbeidet med milepeler
6. Foreslå organisering av utredningsprosess.
I dette arbeidet foreligger tydelige bindene rammer som er knyttet opp i lovverk omkring størrelse og
struktur av brannvesen. Dimensjonering og organisering av brannvesen er bundet opp mot en egen
forskrift som setter krav til hvordan et brannvesen skal organiseres, og fremholder minimumskrav til
slik organisering. Samtidig er legger brannloven føringer for at; «Kommunene skal samarbeide om
lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best
mulig utnyttelse av samlede ressurser.»
Førstnevnte baserer seg på faste parametere som innbyggertall, innbyggere i tettsted, utrykningstider
til spesielle objekter mv. Det vil imidlertid i kommuner være forskjellig innslag av eksempelvis
industri, tuneller, tett trehusbebyggelse, ikke folkeregistrerte innbyggere (studenter) mv. Dette
medfører at brannvernet i enhver kommune må vurderes særskilt gjennom en ros analyse slik at det
reelle risikoforholdet blir beskrevet. På en slik måte vil brannvesenet blir best mulig tilpasset og
organisert for de oppgaver det kan bli stilt overfor.
Både GBR og ØABV har etablert fullverdige og oppdaterte ROS-analyser, både på overordna nivå og
for beredskap- og forebyggende arbeid. Dette vil derfor være en god start for arbeidet med å utrede et
eventuelt felles brannvesen.
Brannvesenene i Agder har i dag allerede et utstrakt samarbeide som i flere sammenhenger er trukket
frem av DSB som fruktbart. Det blir arbeidet tett med både forebyggende og beredskapsmessige
oppgaver og vi etablerte allerede i 2006 felles forum for møte mellom ledere beredskap og ledere
forebyggende i regionen. Disse møtes jevnlig 2 – 5 ganger i året hvor felles saker er på agendaen.
Denne sakens utspring er først og fremst initiert av et økonomisk perspektiv og skal nå utredes. En
utredning med beskrevne fordeler og ulemper som skal synliggjøres, må omfatte en dokumentasjon av
brannvernet for et felles brannvesen. Dette arbeidet er tidligere utført i 2007 av utenforstående i
forbindelse med etableringen av ØABV, hvor Grimstad var med i prosessen. I tillegg til dette er det
etablert en vurdering rundt ett felles brannvesen på Agder i 2018 som beskriver en del rundt en
tilsvarende organisering.
For å skaffe tilveie et korrekt og riktig saksfremlegg til politisk behandling er det avgjørende at det blir
etablert en dokumentasjon av et slikt felles brannvesen, slik at fordeler og ulemper blir beskrevet på en
fullgod måte.
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Dimensjoneringsforskriften anfører minimum ansatte i beredskap og forebyggende. Dette må så
korrelere med ROS-analyse for brannvesenet i den respektive kommune. Kommunene har ikke
mulighet til å legge seg på lavere nivå enn dette, og må følge opp eventuelle flere stillinger som
fremkommer av brannvesenets ROS-analyse. ROS-analysene er således et viktig verktøy/ramme for
dokumentasjon av brannvernet.
Det er imidlertid mulig å oppnå gevinst ved samarbeid ved felles ledelse. Dette av den grunn at
Dimensjoneringsforskriften ikke anfører noe øvre ramme for hvor mange man kan lede. Det vil derfor
være potensial for å samarbeide med felles ledelse.
Det som imidlertid vil kunne begrense det økonomiske incentivet for kommunene, er om en
dokumentasjon av et slikt stort brannvesen vil medføre eventuelle nye stillinger som varabrannsjef i
hel stilling, stabsfunksjoner innenfor merkantil, hr, økonomi mv.
Rapporten fra 2007 anførte blant annet; «Et så stort brannvesen vil behøve en stabsavdeling som
kommer i tillegg til de lovpålagte avdelingene. Det foreslås at varabrannsjefen blir leder av denne
avdelingen. I tillegg vil det være behov for følgende stillinger: Økonomikonsulent, sekretær. I tillegg
videreføres stillingen som sekretær som allerede finnes i Arendal brannvesen.»
Behovet for en ny dokumentasjon av brannvernet ved dagens situasjon for begge brannvesen samlet
fremstår tydelig, da samfunnet og oppgaveporteføljen i brannvesenet er endret siden 2007.
Rapporten fra 2007 som vurderte et slikt fellesbrannvesen anførte nye stillinger allerede da.
Samfunnet, infrastrukturen og antall innbyggere har endret seg en del siden, og det vil av den grunn
være formålstjenlig å få dokumentert brannvernet for å etablere er korrekt politisk
beslutningsgrunnlag.

1.5 Sammendrag fra Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
Grimstad brann og redning:
Kort konsentrat av utfordringene i Grimstad kommune sin brann-ROS:
Brannvesenet er i en særstilling i forhold til andre nødetater, da kompleksiteten av arbeidsoppgaver og
krav til øvelser gjør enheten ekstra sårbar ved hendelser av langvarig karakter. Forventningene til
hvilke oppgaver brannvesenet skal være i stand til å løse endres i takt med samfunnsutviklingen. GBR
gjør sitt ytterste i hver enkelt hendelse for å løse den på best mulig måte for involverte personer.
GBR er kommet frem til at innbyggertallet i tettstedet Grimstad er høyere enn det Statistisk
sentralbyrå definerer, se brannros 2020.
Forebyggendeavdeling dimensjoneres av innbyggertall i kommunen, mens beredskapsavdelingen blant
annet dimensjoneres av innbyggertall i tettsted.
GBR skal ha 2,35 årsverk med tillegg av avdelingsleder på forebyggende avdeling. Forebyggende
avdeling i Grimstad brann og redning er dimensjonert i tråd med kravene til minimumsbemanning
angitt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, dersom en tar høyde for at
beredskapsavdelingen utfører forebyggende arbeid tilsvarende 32,5 % stilling.
Imidlertid er det etablert flere internatskoler og universitet i kommunen som medfører at det reelle
innbyggertallet er større enn det som angis av Statistisk sentralbyrå (SSB). Det må derfor gjøres en
vurdering om forebyggende avdeling må øke sin bemanning med 50 – 100 % stilling.
Kompetansen i forebyggende avdeling er i tråd med kompetansekrav angitt i gjeldende forskrift og i
tråd med kartlagte risiko i den forebyggende analysen.
Beredskap skal (etter vurdering i ROS justert for tettstedsvurdering og studenter) ha et vaktlag på
minimum 4 personer i døgnkontinuerlig turnus (ifølge innbyggere i tettsted) – her mangler minst 8
årsverk. Noe av bakgrunnen for kasernert styrke har også tilfang i risikoen med omfanget av den tette
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trehusbebyggelsen i sentrum hvor brannsikringsplanen fremholder viktigheten av tidlig deteksjon og
rask og effektiv førsteinnsats. Samtidig tilsier byutviklingen tettere bygging og økt utnyttelsesgrad i
planarbeid. Det har blitt oppført flere leilighetsbygg hvor brannvesenet er rømningsvei nr. 2. Dette
stiller krav til beredskap på høyderedskap. Videre er det oppført bygninger i områder uten tilstrekkelig
slokkevann. Dette stiller krav om det må være beredskap på vanntankbil. Vaktordning på
høyderedskap og vanntankbil kan kombineres, men skal ha samme beredskap som resten av
vaktordningen, dette vil medføre krav til ytterligere 4 årsverk – ett tillegg av en person per vaktlag.
Feviktun bo- og omsorgssenter må ha et heldekkende sprinkleranlegg for å kompensere for at GBR
ikke når frem innen 10 minutter etter dagens lokalisering av brannstasjon. Arbeidet med fullsprinkling
av Feviktun bo- og omsorgssenter ble tatt opp igjen høsten 2020, og vil være ferdig i løpet av
januar/februar 2021.
Scenarioanalyser viser at GBR er sårbar for alle hendelser av langvarig karakter hvor kravet til
utholdenhet og slitasje på mannskaper er stor. GBR er i likhet med mange brannvesen sårbare ved
langvarige hendelser.
I tillegg er en brann i tett trehusbebyggelse noe som vil sette store krav til vår håndteringsevne. Det er
laget en brannsikringsplan av det eksterne firmaet Cowi, for tett trehusbebyggelse i Grimstad. Planen
er et viktig arbeidsområde for alle avdelinger i GBR. Overordnete nasjonale føringer gjennom
Stortingsmeldinger tilsier at dette er i tråd med hva GBR skal prioritere og håndtere.
Det er et mål for GBR å øke mangfoldet i enheten. GBR har, i motsetning til flere andre brannvesen,
kvinner i både ledelse og utrykningsstyrke, men mangfoldet gjenspeiler ikke samfunnet forøvrig.

Østre Agder brannvesen:
Kort konsentrat av utfordringene i ØABV sin brann-ROS:
De siste årene har det vært satset store forebyggende ressurser til å forebygge dødsbranner sammen
med helse- og omsorgstjenestene i våre kommuner. Det er i dag 7 ansatte i forebyggende avdeling
hvor utviklingen har gått fra kvantitative mål til analysearbeid og risikobasert forebygging.
Forebyggende arbeid må likevel tilføres ett årsverk. Kravet i brannforskrifter er ett årsverk pr. 10 000
innbyggere samt avdelingsleder. Avdelingen skal ha 8 årsverk mot dagens 7 årsverk.
Av 13 omkomne i branner i ØABV de siste 17 årene vet vi at alle tilhørte risikoutsatte personer.
Arbeid for brannsikkerhet mot utsatte grupper vil fremdeles være en svært viktig del av brannvesenets
arbeid de neste årene og feierne må også systematisk involveres i arbeidet. Feieravdelingen er fast
lokalisert i Risør og Arendal som en egen avdeling i ØABV. De har god kjennskap til beboerne i
bygninger med vedfyring, og kan gi verdifulle innspill i kartlegging og annet arbeid inn mot
risikoutsatte gruppe.
Beredskapsavdelingen har 8 brannstasjoner, hvor det er vaktordning på 3 stasjoner. Arendal med ett
vaktlag med minimum 5 mannskaper hele døgnet, Tvedestrand med ett vaktlag (4 stk) på hjemmevakt
døgnet rundt og Risør med 4 dagansatte med hjemmevaktordning (4 stk) resten av døgnet. På de 5
andre stasjonene er det ingen vaktordning men innkalling av mannskaper. Samtlige i beredskap bærer
nødnettsradio for utvarsling.
Når 8 brannstasjoner og 194 ansatte er lokalisert i alle de 7 samarbeidskommunene vil det tidvis
oppleves at avstandene til ledelsen i ØABV sentralt kan være lang. Det er utfordrende å drifte og
administrere en organisasjon med så mange spredte driftsenheter. Det er naturlig å styrke dette
arbeidet.
Sosiale endringer, urbanisering, endringer i ulykkesbilder og økte krav til samarbeid på tvers av både
geografiske og organisatoriske grenser bidrar til at fokuset på våre tjenester endres. Det er rimelig å
anta at utviklingen fra primært branner og trafikkulykker til mer komplekse ulykkeshendelser og
redningsoppdrag vil fortsette. Det er en økende trend med ekstremvær som har medført økt antall
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flommer og store snøfall med langvarig strømutfall de siste årene. Dette er med på å gi oss nye, og
antagelig de største utfordringene i forhold til vår håndteringsevne. Våre oppgaver er i stadig endring i
forhold til samfunnets forventning til brann- og redningsvesenet. Gjennom de siste årene har antall
helseoppdrag økt samtidig som brannvesen og helse øves i PLIVO. Etter oppstart av dykkertjeneste og
samarbeid med luftambulansen i Arendal, kan vi forvente at vi må håndtere hendelser utenfor vårt
primærdistrikt.
Det er ønskelig å gå fra hendelsesstyrt utvikling til en foregripende utvikling hvor informasjon om
risiko og sårbarhet blir et ledd i den strategiske utviklingen av ØABV.
Klimatiske hendelser med tørke og ekstremnedbør i fast og flytende form har satt kommunene våre på
prøve siste 15 år. Strøm- og teleutfall over flere døgn og oversvømmelse/flom i tettbygde strøk har det
vært flere ganger, og vi har til nå Norges største skogbrann. Alvorlige ras- og skredulykker har vi vært
forskånet mot, men dette bør tas høyde for. Det er naturlig at vi som kommunenes primære
redningsressurs deltar både i forebygging og håndtering av slike hendelser da det er forventet at vi får
mer ekstremvær. Urbanisering og fortetting rundt våre byer, samt demografiske utfordringer med en
«eldrebølge» gjør fremtiden mer komplekst for oss. Hvis arbeidsmarkedet endrer seg til mere
dagpendling ut fra tettstedene våre kan deltidsstasjonene våre få utfordringer med god nok beredskap
på dagtid.
Vi har 400 registrerte særskilte brannobjekter, hvor over halvparten finnes i Arendal. 300 av disse er
bygninger med mange mennesker eller overnatting. Videre er det 135 registrerte objekter med farlig
stoff anlegg i FAST-databasen, over halvparten er i Arendal. Dette er boliggass anlegg samt
overgrunns- og nedgravde tanker/anlegg for gass eller brannfarlig væske i næringsområder Objektene
med behov for assistert rømning, Saltrød bo- og omsorgssenter samt Færvik bo- og omsorgssenter er
objekter med krav til utrykningstider innen 10 minutter som ikke nås ihht krav i
dimensjoneringsforskriften.
Akland og Brokelandsheia er nærings- og industriområde hvor utrykningstiden også overskrider 10
minutter. Det finnes mange overnattingssteder i regionen vår der de fleste dekkes innenfor 10 minutter
innsatstid, men vi har likevel noen unntak som må analyseres. Ytterkant av alle tettsteder nås under
normale forhold innenfor 20 minutter.
Det er 5 områder av tett verneverdig trehusbebyggelse registrert på Riksantikvarens liste. Her er øyene
Merdø og Lyngør mest utsatt med hensyn til innsatsvei over sjø.

2. PROSJEKTORGANISASJON







Prosjekteier er kommune- og bystyrene i Grimstad og Arendal med
kommunaldirektør/rådmann som oppdragsgiver.
Prosjektansvarlig er kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen i Grimstad kommune.
Prosjektgruppe består av:
o En kommunalsjef fra hver kommune
o Brannsjef fra ØABV og GBR
o Varabrannsjef fra ØABV og GBR
o Leder av beredskapsavdelingen fra GBR og leder av forebyggendeavdeling fra
ØABV.
o En tillitsvalgt fra hvert brannvesen som en del av arbeidsgruppen, i tillegg ble øvrige
tillitsvalgte invitert som observatører.
Prosjektleder er konstituert brannsjef ØABV (fra 01.02.21), Petter Vinje Svendsen med
brannsjef Tore Olsen, GBR som stedfortreder.
Referansebrannvesen avklares i utredningen.
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Prosjektet organiseres slik at hvert alternativ i mandatet, punkt 4b, utredes ved hjelp av
arbeidsgrupper.
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Arbeidsgruppe organisering / brannordning
Utredningen skal omfatte (men ikke begrenset til):
 Presentasjon av driftsformene IKS og vertsbrannvesen
 Forslag til branndokumentasjon for et felles brannvesen
 Drøfting av hvordan brannvesenet kan driftes gjennom de to organisasjonsformene, for å nå
målene for den nye organisasjonen.
Utredningen skal være for både et felles brannvesen drevet som et vertskapsbrannvesen, og et felles
brannvesen med IKS som driftsform.
Det vektlegges medvirkning fra de ansatte.
Arbeidet støttes av en konsulent.

Arbeidsgruppe økonomi
Arbeidsgruppen skal se på økonomiske konsekvenser med fokus på gevinster / ulemper for
alternativene et felles brannvesen ledet som vertsbrannvesen, og et felles brannvesen med IKS som
driftsform. De to driftsformene må utredes hver for seg. Brannorganiseringen må ligge til grunn for
utredningen.
Arbeidsgruppen må også se på økonomiske sekundæreffekter for hvert av alternativene.
Arbeidsgruppen støttes av jusnettverk og økonomiavdelingene i kommunene og ansatte i
brannvesenene.
Utredningen må gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene.

Arbeidsgruppe leveranse og kvalitet
Arbeidsgruppen skal utrede hvordan de forskjellige alternativene i mandatet påvirker interessentene,
herunder (men ikke begrenset til) samarbeid med kommunene, samvirkeaktører og mottakere av
brannvesenets tjenester.
Utredningen skal gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene.

Arbeidsgruppe HR
Arbeidsgruppen skal utrede de forskjellige driftsformene i et HR-perspektiv. Områder som påvirker de
ansattes hverdag kartlegges og utredes med fokus på fordeler og ulemper. Utredningen skal omfatte
(men ikke begrenset til): Arbeidssted, pensjonsordninger, lokale avtaler, trivsel og arbeidsmiljø.
Utredningen skal gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene.

Arbeidsgruppe kommunikasjon
Skal sørge for god informasjonsflyt til begge brannvesen, kommuner og politisk ledelse og andre
interessenter. Være tilrettelegger for å kunne benytte teams på en god måte.
Arbeidsgruppen skal være en tverrfaglig og bredt sammensatt gruppe.
Mål:
 Strukturere og kvalitetssikre informasjon internt og eksternt
 Gjennomføre analyse av informasjonsbehovet
 Bistå i forhold til å legge til rette for informasjonsinnhenting og informasjonsdeling for de
andre arbeidsgruppene
 Gjennomføre quest back undersøkelser
Støttes av kommunikasjonsavdelingen i Arendal.
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Referansebrannvesen
Skal kunne benyttes av alle arbeidsgruppene for å få innsikt i prosesser gjennomført andre steder i
landet, erfaringer på godt og vondt og for innspill og råd.

3. PROSJEKTOPPFØLGING
3.1 Beslutningspunkt
Et punkt for å vurdere prosjektets fremdrift og retning. Prosjektansvarlig, på vegne av prosjekteier,
avgjør om prosjektet fortsetter/endrer kurs.

Nr

Dato

01
02
03
04

18/12 2020
10/2-2021
21/5-2021
22/6 og 24/6 2021

05

24/9-2021

Godkjenne, eller vurdere endring/stopp i prosjektet
Godkjenne denne planen
Politisk forankring Arendal og Grimstad (21. jan og 9. feb)
Godkjenne prosjektrapport til politisk fremlegg
Politisk behandling i Grimstad og Arendal
Politisk behandlet i resten av kommunene i ØA dersom vedtak i
Grimstad og Arendal

3.2 Statusrapportering
Må sees i sammenheng med kommunikasjonsplan!

3.3 Milepæler
Milepæler er sjekkpunkter for å holde planlagt fremdrift. Følges opp av prosjektleder
Nr Dato
Tilstand/Hendelse
01
02

20/11 2020
31/12 2020

03
04
05
06

13/1-2021
31/3-2021
23/4-2021
21/5-2021

07

22/6 og 24/6 2021

08

24/9-2021

Forankring av bruk av denne plan
Utarbeide en ferdig plan (godkjent av prosjektansvarlig) + politisk
saksfremlegg
Kick-off – oppstart av prosjektarbeidet
Arbeidsgruppe organisering / brannordning ferdig
Arbeidsgrupper økonomi, HR, leveranse og kvalitet ferdig
Prosjektrapport (analyse, vurdering og anbefaling) er ferdig til politisk
behandling
Politisk behandling i Grimstad og Arendal
Politisk behandlet i resten av kommunene i ØA dersom vedtak i
Grimstad og Arendal
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4. MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
4.1 Interessenter/målgrupper
Primær
eller
sekundær?

Aktør

Aktørens
interesse av
prosjektet

Grad av
Prosjekttiltak/
påvirkning på aktiviteter
prosjektet

Primær

Ansatte

Stor

Stor

Primær

Rådmann/
kommunaldirektør
Arendal/Grimstad

Stor

Stor

Primær
Primær

Østre Agder regionråd
Politikere

Stor
Stor

Stor
Stor

Sekundær

Helse/omsorgtjenesten
i kommunene

Middels

Middels

Informasjon,
deltagelse i
arbeidsgruppe
Deltagelse i
prosjektet via
«linja» og
informasjon
Informasjon
Informasjon
underveis, og til
slutt behandling
Informasjon

Sekundær

Middels

Middels

Informasjon

Sekundær

Tekniske tjenester i
kommunene
DSB

Liten

Liten

Sekundær

Nabobrannvesen

Stor

Liten

Sekundær
Sekundær

Media
Samvirkeaktører
Politi, PTSS,
Sivilforsvar, HV,
FORF, m. fl.
Div industri og næring
som:
Agder Energi
NSO/NHO

Middels
Middels

Liten
Liten

Informasjon, og
veiledning ved
behov
Informasjon og
evnt i
referansegruppe
Informasjon
Informasjon, åpent
for eventuelle
innspill

Liten

Liten

Sekundær

Informasjon

Nærhet til de aktørene som berører risikogruppene i samfunnet må belyses i prosjektet.
Det samme gjelder for tekniske tjenester i kommunene.
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4.2 Kommunikasjonsstrategi
Prosjektarbeidet vil foregå i plattformen Teams.
Det opprettes et rom som heter: Prosjektteam – vurdering av felles brannvesen
Kanaler:
General – obligatorisk – alle i teamet tilgang til å lese og kommentere.
Prosjektgruppen – kun tilgang til de som er i prosjektgruppen (Her vil man altså kunne diskutere og
avklare informasjon før det legges ut til alle i teamet).
En kanal for hver av de fire undergrupper:
 Organisering
 Økonomi
 HR
 Kvalitet og leveranser
Alle ansatte legges til i kanalen general i fase 2 når vi har sett at teams fungerer – og at det er lagt ut
relevant informasjon for de ansatte.
I tillegg vil ansatte også få overordnet informasjon via mail og lukket Facebook gruppe.

Hvem har ansvar for kommunikasjonen?
 Kommunalsjefer
 Prosjektleder Petter Vinje Svendsen, ØABV
 Brannsjef Tore Olsen, GBR
Maria Dalby, kommunikasjon Arendal kommune, bistår i arbeidet.

Målet med kommunikasjonsplanen
 Sikre at alle parter og interessenter i prosjektet er godt informert om fremdrifts- og
aktivitetsplaner.
 Sikre at ansatte i GBR og ØABV har informasjon om arbeidet i prosjektet og at de får svar på
sine spørsmål.
 Bidra til at alle som er involvert av en sammenslåing har tillit til prosjektgruppen og arbeidet
som gjøres i prosjektet.
 Bidra til at alle som er interessert i prosjektet vet hvor og når de får ny informasjon.
 Bidra til at ansatte kan tenke sammen med prosjektgruppen, slik at det sikres mest mulig
validitet i prosjektet (det er et mål at prosessen skal belyse fordeler og ulemper, noe som ikke
ledelsen alene sitter med alle svar på).
Målgrupper
 Ansatte
 Rådmenn/kommunaldirektører
 Politikere
 DSB
 Nabobrannvesen
 Media/innbyggere
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Budskap og tidsplan
Kommunikasjonsplanen skal være tema på alle møter i prosjektgruppa for å huske på at vi
kommuniserer fortløpende.

Budskap

Når

Kanaler

Ansvar

Informasjon om status i prosjektet
med mulighet for å stille spørsmål

En gang pr.
måned

I møter med leder

Ledere

Informasjon om status prosjektet og
prosjektets fremdriftsplan

En gang pr.
måned, eller
ved behov

E-post og ansatt
Facebookgruppe

Prosjektgruppen

Målgruppe: Ansatte

Svar på ofte stilte spørsmål

De ansatte er en viktig ressurs og
har mange gode innspill

Teams brukes som Ledere
en viktig kanal i
den interne
kommunikasjonen.
Ved gode ideer

Det som er
hensiktsmessig

Prosjektgruppen

Informasjon
gjennom
prosjektgruppe

Brannsjefer

Målgruppe:
rådmann/kommunaldirektør
Informasjon om status i prosjektet

Møter i Østre
Agders
rådmannsutvalg
Informasjon om risiko eller forhold
som har betydning for fremdrift i
prosjektet

Informasjon
gjennom
prosjektgruppe

Målgruppe: Politikere
Informasjon om prosjektet

Januar

Saksfremlegg

Forankre utredningen

Juni

Saksfremlegg

Beslutte konklusjon

Målgruppe: Andre interessenter –
se kartlegging over
Alle interessenter får informasjon
om status i prosjektet med mulighet
for å stille spørsmål og komme med
innspill

En gang pr.
måned, eller
ved behov

Prosjektplan samarbeid GBR og ØABV, versjon 15.12.2020

Prosjektleder og/eller
relevant
arbeidsgruppe
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Noen eksempler på utfordringer som må løses:




Hvordan håndterer vi kritikk?
Hva gjør vi med innspill?
Hvordan viser vi hva vi har gjort med innspill?

5. RISIKOVURDERING
5.1 Risikofaktorer
Risikofaktor

S

K

RF

For lite personressurser ved
sykdom/karantene

3

4

12

Brudd på etiske retningslinjer

2

3

6

Forsinket leveranse
For lav kvalitet på leveranse

4
2

3
5

12
10

Bortfall av prosjektledelse

1

5

5

Tilstrekkelig tid til
prosjektdeltagelse.
Motstand og uenighet i
prosjektgruppe og organisasjonen,
knyttet til veivalg i
prosjektperioden.
Tidsbruk i prosjekt som tar tid fra
andre oppgaver

3

4

12

3

4

12

4

3

12

Mottiltak
Overholde smittevernråd
Dublering av kompetanse i arb. grupper.
Jobbe sammen på Teams
Følge etiske retningslinjer som er lagt til grunn
(Grimstad kommunes)
Strukturert oppfølging
Sjekke underveis med referansegruppe,
fagpersoner og fagmyndigheter utenfor
prosjektet
Allerede utpekt stedfortreder. Prosjektansvarlig
overtar / utpeker ny prosjektleder.
God dialog med partnere/medaktører.
Ledergruppen prioriterer dette arbeidet.
God dialog, etablere stor takhøyde og
objektivitet.
Reell medvirkning.
Fortløpende informasjon.
Holde oversikt over at lovpålagte oppgaver
fortsatt blir utført og ha en oversikt over
tidsbruk.

S= sannsynlighet, K= konsekvens, RF= risikofaktor.
Kriterier for sannsynlig: 0 = Ubetydelig og 5 = Meget stor
Kriterier for konsekvens: 0 = Ubetydelig og 5 = Meget stor
Forebyggende tiltak for å hindre at risikofaktorer oppstår skal vurderes fortløpende gjennom møter i
prosjektgruppen.

5.2 Risikohåndtering
Det vises til ovenstående tabell med mottiltak.
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6. GJENNOMFØRING
Dette kapittel beskriver aktiviteter, ressurser og fremdrift.

6.1 Hovedaktiviteter
Beskriver prosjektets hovedaktiviteter med hensikt, viktige oppgaver og resultat.
Hovedaktivitet

Hensikt

Utarbeide en ferdig
prosjektplan

Godkjent av
prosjekteier + politisk
saksforberedelse
Kick-off

Oppstartsmøte 13. januar
Forankring i styret i Østre
Agder regionråd 22. januar
Politisk forankring Arendal
og Grimstad (21. jan og 9.
feb)
Utrede
organisering/brannordning

Informasjon

Utrede økonomi

Gi sammenlikningsgrunnlag
Gi sammenlikningsgrunnlag
Gi sammenlikningsgrunnlag
Analysere og vurdere
funn i utredningene

Utrede HR
Utrede leveranse og kvalitet
Vurdering og anbefaling
ferdig til politisk behandling.
Skrivefrist er 26. mai
Politisk behandling i
Grimstad og Arendal (22. og
24. juni)
Politisk behandling i resten av
Østre Agder (6 kommuner)
hvis vedtak om felles
brannvesen i Arendal og
Grimstad

Viktige
deloppgaver

Politisk beslutning

Formell start av
utredningen

Besluttende

Gi sammenlikningsgrunnlag

Resultat

Avgjørende for å
fortsette utredning
Grunnlag for
bistand av
konsulent

Politisk avgjørelse

Politisk avgjørelse
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Kunnskaps- /
faktagrunnlag
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlag
Lage en prosjektrapport
med politisk
saksfremstilling
Avgjøre om det blir et
felles brannvesen
Avgjøre deltakelse i nytt
fellesbrannvesen
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6.2 Tids- og aktivitetsplan
HovedAktiviteter

Tidsplan ukenr 2020/21
47

Forankring
X
av bruk av denne plan
Utarbeide en ferdig prosjektplan
X
(godkjent av prosjekteier + politisk
saksforberedelse)
Kommunikasjonsgruppe
Oppstartsmøte 13. januar
Forankring i styret i Østre Agder
regionråd 22. januar
Politisk forankring Arendal og
Grimstad (21. jan og 9. feb)
Utrede organisering/brannordning
Utrede økonomi
Utrede HR
Utrede leveranse og kvalitet
Lage prosjektrapport med vurdering og
anbefaling. Skrivefrist er 26. mai
Prosjektgruppe møter ved oppstart,
midtveis og godkjenner
prosjektrapport.
Politisk behandling i Grimstad og
Arendal (22. og 24. juni)
Politisk behandling i resten av Østre
Agder (6 kommuner) hvis vedtak om
felles brannvesen i Arendal og
Grimstad
Oppsummert timer

52

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 25 38 Timer

20
X

120

X X X X X X X X X X X X X
X
X

65
40
5

X X
X X X
X
X
X

0
X
X
X
X

X X

X
X
X
X

X
X X X
X X X
X X X
X X X
X

110
50
60
70
100
X

60
X

0
X

0

700

Prosjektgruppemøter

1

2

3

Milepæler, Ref. punkt 3.3
Beslutningspunkt. Ref. punkt 3.1

1

2
1

3

4
4
2
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6
3

7
4

8
5
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7. ØKONOMI
Kostnader
Kostnadsart/Kostn pr. hovedakt
Diverse rådgivning/konsulent
Prosjektmedarbeidere,
egeninnsats begge
brannvesen/kommuner
700 timer á 500,Overtid
(frikjøp av vaktpersonell begge
brannvesen/kommuner
100 timer á 600,-)
Sum

Finansiering
Beløp
90.000 kr
350.000 kr

Finansieringstype og kilde
Tilskudd fra Østre Agder regionråd
Egeninnsats kommuner og
brannvesen

Beløp
90.000 kr
350.000 kr

60.000 kr

Egeninnsats brannvesen

60.000 kr

500.000 kr

Sum

500.000 kr

Egeninnsats til og med desember er i all hovedsak medgått tid, estimert til (3 arbeidsmøter á
13 stk, 5 møter i ledergruppen á 6 stk samt enkeltinnsats for levering av prosjekt 6 stk á 15
timer) 160 timer.
Dette utgjør en økonomisk egeninnsats på 80 000,- med timesats på 500,-.

8. EVALUERING AV PROSESSEN
Underveisevalueringer kan skje ved hjelp av quest-back.
Det skal skrives en evalueringsrapport når prosessen er ferdig.

Kilder/inspirasjon til mal:
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Innovasjon Norge (prosjektplanmalen)
Westhagen, Harald m-fl; Prosjektarbeid, Gyldendal Akademisk forlag, 2015
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Under er et foreløpig bilde (forslag) av gruppesammensetning, og oppgavene til arbeidsgruppene.

Prosjektet organiseres slik at hvert alternativ i mandatet, punkt 4b, utredes ved hjelp av
arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppe organisering / brannordning
Utredningen skal omfatte (men ikke begrenset til):
• Presentasjon av driftsformene IKS og vertsbrannvesen
• Forslag til branndokumentasjon for et felles brannvesen
• Drøfting av hvordan brannvesenet kan driftes gjennom de to organisasjonsformene, for å nå målene
for den nye organisasjonen.
Utredningen skal være for både et felles brannvesen drevet som et vertskapsbrannvesen, og et felles
brannvesen med IKS som driftsform.
Det vektlegges medvirkning fra de ansatte.
Arbeidet støttes av en konsulent.

Arbeidsgruppe økonomi
Arbeidsgruppen skal se på økonomiske konsekvenser med fokus på gevinster / ulemper for
alternativene et felles brannvesen ledet som vertsbrannvesen, og et felles brannvesen med IKS som
driftsform. De to driftsformene må utredes hver for seg. Brannorganiseringen må ligge til grunn for
utredningen.
Arbeidsgruppen må også se på økonomiske sekundæreffekter for hvert av alternativene.
Arbeidsgruppen støttes av jusnettverk og økonomiavdelingene i kommunene og ansatte i
brannvesenene.
Utredningen må gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene.

Arbeidsgruppe leveranse og kvalitet
Arbeidsgruppen skal utrede hvordan de forskjellige alternativene i mandatet påvirker interessentene,
herunder (men ikke begrenset til) samarbeid med kommunene, samvirkeaktører og mottakere av
brannvesenets tjenester.
Utredningen skal gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene.
Arbeidsgruppe HR
Arbeidsgruppen skal utrede de forskjellige driftsformene i et HR-perspektiv. Områder som påvirker de
ansattes hverdag kartlegges og utredes med fokus på fordeler og ulemper. Utredningen skal omfatte
(men ikke begrenset til): Arbeidssted, pensjonsordninger, lokale avtaler, trivsel og arbeidsmiljø.
Utredningen skal gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene.
Arbeidsgruppe kommunikasjon
Skal sørge for god informasjonsflyt til begge brannvesen, kommuner og politisk ledelse og andre
interessenter. Være tilrettelegger for å kunne benytte teams på en god måte.
Arbeidsgruppen skal være en tverrfaglig og bredt sammensatt gruppe.
Mål:
• Strukturere og kvalitetssikre informasjon internt og eksternt
• Gjennomføre analyse av informasjonsbehovet
• Bistå i forhold til å legge til rette for informasjonsinnhenting og informasjonsdeling for de andre
arbeidsgruppene
• Gjennomføre quest back undersøkelser
Støttes av kommunikasjonsavdelingen i Arendal

ARENDAL KOMMUNE
Forebyggende ØABV

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/17124-1
Petter Vinje Svendsen

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
06.01.2021
07.01.2021
07.01.2021
21.01.2021

Vurdering av et felles brannvesen Grimstad brann og redning (GBR) og
Østre Agder brannvesen (ØABV)
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal bystyre ber Østre Agder brannvesen setter av ressurser til å fullføre utredningen om et
felles brannvesen med Grimstad brann og redning. Arbeidet utføres som beskrevet i
prosjektplanen med støtte fra rådmannens stab i relevante arbeidsgrupper.

Vedlegg

Bakgrunn
I handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 er brannsamarbeid med Grimstad brann og redning
angitt som et tiltak som vil kunne bidra til årlige reduserte utgifter for Arendal kommune i
størrelsesorden kr. 750 000,-.
Følgende kommentar var tilknyttet tiltaket:
«Ved å slå sammen de to brannvesenene vil en kunne få en felles leder og redusert antall
avdelingsledere, samt samordnet vaktlag m.m. Tiltaket forutsetter vedtak i aktuelle kommuner.»
Med utgangspunkt i rådmannens initiativ ovenfor Grimstad kommune ble det den 21. oktober 2020
avholdt et innledende møte med følgende deltagelse:
 Rådmennene i Arendal og Grimstad
 Ansvarlige kommunalsjefer i Arendal og Grimstad
 Brannsjefene i ØABV og GBR
 Avdelingslederne i GBR
I møtet fikk de to kommunalsjefene i oppgave å utarbeide saksfremlegg til Grimstad kommunestyre
og Arendal bystyre sammen med en arbeidsgruppe. Foruten kommunalsjefene skulle
arbeidsgruppen bestå av begge brannsjefene, varabrannsjefene, avdelingsleder forebyggende i
ØABV og – beredskap GBR i begge brannvesener sammen med 2 tillitsvalgte fra hver kommune.
Arbeidsgruppen skulle ledes av Grimstad kommune ved kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen.
I Grimstad kommune er det politiske miljøet bli orientert om arbeidet i formannskapet 08.12.20 og i
Arendal er bystyret orientert 17.12.20.
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Revidert mandat for utredningen er:
Utarbeide et saksfremlegg til kommune-/bystyrene med følgende innhold:
1.
2.
3.
4.

Kort konsentrat av utfordringene i kommunenes ROS
Kort om bemanningssituasjonen i ØABV - åpning for å vurdere ny organisering
Anbefale utredning av økt samarbeid/sammenslåing av ØABV og GBR
Anbefale innhold i utredning:
a. Beskrive tjenestene i begge kommunene slik de er i dag med styrker og
forbedringspunkt - notat på bakgrunn av ROS
b. Utrede alternative samarbeidsmåter (beskrive inkl. kostnader, gevinster
(økonomi/faglig), sterke-svake sider)
i. Null alternativ – samarbeid som i dag
ii. Ett brannvesen basert på vertskommuneprinsippet
iii. Ett brannvesen organisert som IKS
c. Vurdering
d. Anbefaling
5. Antyde fremdrift for utredningsarbeidet med milepeler
6. Foreslå organisering av utredningsprosess.

Ledergruppe brann har utarbeidet en prosjektplan for utredning av fellesbrannvesen (se vedlegg)
Denne gruppen har bestått av brannsjefer i begge kommuner, varabrannsjefer samt leder
forebyggende ØABV og leder beredskap GBR.
Liknende saksfremstilling skal til behandling i kommunestyret i Grimstad 09.02.21.
Dette for å få en felles politisk tilslutning for eventuell videre utredning.
Målet er at utredningen skal være ferdig i løpet av våren og behandles i respektive kommune- og
bystyre i løpet av juni 2021.
Vurderinger
Selv om utredningen vil kreve ressurser bør den fullføres da et felles brannvesen antas å gi både
faglige og økonomiske gevinster på sikt.
Kommuneplanens føringer
Ikke relevant
Vurdering av klimakonsekvenser
Ikke vurdert, men belyses i utredningen
Driftsmessige konsekvenser
Det påløper direkte kostnader, anslagsvis 90.000,- til konsulent for å kvalitetssikre ny
brannordning/organisering. Beløpet søkes dekket av Østre Agder regionråd.
I tillegg vil kommunene bruke opp mot et halvt årsverk totalt for begge organisasjoner i utredningen
Alternative løsninger
Begge brannvesen forblir organisert som i dag.
Konklusjon
Det er allerede lagt ned et betydelig arbeid og engasjement for å lage en plan for utredning i begge
brannvesen og kommuner.
Østre Agder brannvesen setter av ressurser til å fullføre utredningen om et felles brannvesen med
Grimstad brann og redning. Arbeidet utføres som beskrevet i prosjektplanen med støtte fra
rådmannens stab i relevante arbeidsgrupper.
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Forslag til mandat for
FAGUTVALG FOR BEREDSKAP I ØSTRE AGDER IPL.
§ 1. Formål
Fagutvalg for beredskap er et faglig utvalg innen beredskap og samfunnssikkerhet for medlemskommunene
i Østre Agder regionråd og et rådgivende organ for rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd innen feltet.
§ 2. Organisering
Fagutvalg for beredskap er opprettet av Østre Agder rådmannsutvalg.
Fagutvalget består av beredskapskoordinatorene i de åtte medlemskommunene i Østre Agder regionråd,
samt brannsjef i Østre Agder brannvesen og brannsjef i Grimstad brann og redning. Representant for
beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Agder inviteres til møtene med tale og forslagsrett.
Beredskapskoordinatoren i Agder fylkeskommune tiltrer møtene med tale og forslagsrett.
§3
Målsetting
Styrke kommunenes beredskapssamarbeid gjennom å bidra til gode prosesser under utarbeidelse av
kommunale beredskapsplanverk. Herunder
 stimulere til bruk av felles metodikk og struktur under beredskapsplanlegging.
 gjenbruke skjemaer og andre verktøy mellom kommunale beredskapsplaner
Etter beredskapsøvelser og reelle hendelser overføre positive og negative erfaringer mellom kommunene.
§4. Arbeidsform og organisering
Lederen i fagutvalget velges for 1 år av gangen og det skjer på første møte etter årsskiftet. I dette møtet
velges det også en sekretær/referent for samme periode.
Referat fra møter sendes sekretariatet som sender det ut til medlemmene og legger det på nettsidene.
Dersom dette inneholder opplysninger unntatt offentlighet fjernes disse. Referatene sendes som utkast
direkte til møtedeltakerne til godkjenning, deretter formelt til kommunene v/postmottak og med kopi til
beredskapskoordinatorene.
Fagutvalget kan gi anbefalinger overfor rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd. Ved stemmelikhet har
leder dobbeltstemme.
Det settes opp møteplan for fire årlige møter. Det er anledning til å benytte både fysiske og digitale møter.
Dette avgjøres av leder. Leder og sekretær er ansvarlig for at det blir laget innkalling til møtene. Innkalling
med dagsorden sendes ut minimum 7 dager før møtet.
Leder for fagutvalget møter ved behov i rådmannsutvalget.
§5 Iverksetting av prosjekter.
Fagutvalget kan ta initiativ til prosjekter innen sitt arbeidsfelt. Slike søknader skal anbefales av Østre Agder
rådmannsutvalg og vedtas fremmet i representantskapet. Fagutvalget kan være prosjektgruppe.
§6 Oppløsning
Fagutvalg for beredskap kan anbefale Østre Agder rådmannsutvalg å legge ned fagutvalget.
Beslutning om nedleggelse skjer i rådmannsutvalget.
Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Hei Ole Jørgen!
Froland kommunestyre har vedtatt å si opp avtalen med Alternativ til Vold. Med virkning ifra
1.1.2022.
Er dette en avtale som hver enkelt kommune har eller er det Arendal som har avtalen?
Med vennlig hilsen

Øystein Bråstad
Assisterende kommunedirektør
T: 37 23 55 00 | 934 69 288
oystein.brastad@froland.kommune.no
www.froland.kommune.no

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Aaserud, Roar
8. mai 2020 15:54
Etholm, Ole Jørgen; Svendsen, Harry
Danielsen, Harald
e-helsesykepleier

Bystyrets i Arendal har vedtatt:
Arendal bystyre erkjenner behovet for e-helsesykepleier i kommunen. Arendal bystyre
ønsker et samarbeid med fylkeskommunen for å utforme og finansiere e-helsesykepleierordningen
i Arendal. Bystyret ber rådmannen innarbeide midler i budsjett for 2020, for å komme i gang med prosjektet og å
oppjustere årlig frem til ordningen er etablert ordentlig.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av fylkeskommunen. Arendal er representert.

Men fylkeskommunen har trukket seg ut fordi personvernombudet satte foten ned. Så snakket jeg i
dag med ordfører og rådmannen.
Vi ser for oss en tjeneste som ikke er i konflikt med personvernet, en rådgivningstjeneste/en å snakke
med om personlige ting som ungdom er opptatt av. Her kan også evt. tid hos helsesykepleier
bestilles.
På nettet er det ikke kommunegrenser. En e-helsesøstertjeneste bør kunne være en tjeneste for
hele Østre Agder.
Kan dere sette dette på sakskartet i egnede fora?
Vennlig hilsen
Roar Aaserud
Kommunalsjef
Barn, unge og familier
Telefon: 928 37 684
roar.aaserud@arendal.kommune.no

Østre Agder Regionråd
Postboks 123
4891 GRIMSTAD

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:

04.12.2020
20/02631-58
John Georg Bergh

Tilsagn til Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet "Helseklynge – struktur for
kunnskapsløft for bedre helse og gode liv" – videreføring av tilskudd - saksnummer 47/20
Det vises til deres søknad om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
På styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27. november 2020 ble det gjort
følgende vedtak:
1. 750 000 kroner til prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og
gode liv».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner over tre år.
Ved avkortning av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av prosjektet
gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.
Prosjektet er tildelt saksnummer 47/20. Saksnummeret bes oppgitt ved alle henvendelser
angående prosjektet.
Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Etter dette vil hele eller resterende deler av tilsagnet
automatisk trekkes tilbake. I særskilte tilfeller kan det gis forlengelse. Tilskuddsmottaker må
søke om utsettelse innen nevnte dato.
Dersom tilskuddsmottaker inngir uriktige opplysninger, endrer prosjektplaner vesentlig uten
forhåndssamtykke eller på annen måte medvirker til at vesentlige forutsetninger for prosjektet
ikke blir oppfylt, kan tilsagnet helt eller delvis bortfalle. Eventuelt utbetalt tilskudd kan da kreves
tilbakebetalt helt eller delvis.
Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Telefon:
3805 0000
E-post:
postmottak@agderfk.no

Org.nr.:
886 212 062
Nettsted:
www.aaukf.no

Utbetalingsvilkår
Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. Det kan imidlertid foretas
delutbetalinger etter medgåtte utgifter på inntil 50 % av tilsagnet. Prosjekter med tilskudd over
500 000 kroner kan i særskilte tilfeller tilstås delutbetaling på ytterligere 25 % av tilsagnet.
En anmodning om utbetaling kan sendes per post eller e-post, og må inneholde:
•
•
•

Tilsagnsnummer og prosjektnavn
Beløp som ønskes utbetalt
Kontonummeret tilskuddet skal utbetales til

For å kunne foreta delutbetalinger kreves også en bekreftelse eller beskrivelse av medgåtte
utgifter. Når prosjektet er avsluttet skal tilskuddsmottaker oversende sluttrapport som skal
inneholde beskrivelse av prosjektet, inkl. regnskap (bruk fastsatt sluttrapportskjema som hentes
fra www.aaukf.no). Regnskapet skal være satt opp i tråd med budsjettoverslaget i søknaden. For
prosjekter hvor tilskuddet er på 100 000 kroner eller mer, kreves regnskapsoppstilling bekreftet
av revisor. Frist for innsending av sluttrapport og anmodning om utbetaling er 1. januar 2024.
Anmodning om utbetaling kan sendes som e-post til postmottak@agderfk.no eller til postadresse
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.
Øvrige vilkår for tilskuddet
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og revisjonen har adgang til å iverksette kontroll med
at tilskuddet benyttes etter forutsetningene. Tilskuddsmottaker plikter å medvirke til å fremskaffe
den informasjon som er nødvendig i dette arbeidet. Dersom det viser seg at prosjektet ikke vil bli
realisert ber vi om at dette blir meddelt oss så snart som mulig.
Ved markedsføring av prosjektet (brosjyre, nettsted, annonse osv.) ønsker Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond at det synliggjøres at en mottar støtte fra fondet.
«Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» er et flerårig prosjekt hvor
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med dette har bevilget et tilskudd til andre år av
prosjektet. Som det går frem av vedtaket er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond positiv til
videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. En videre
oppfølging av prosjektet vil også avhenge av en tilfredsstillende avkastning på fondets kapital.
Spørsmål i tilknytning til tilsagnet kan rettes til undertegnede.

Med hilsen

John G. Bergh
daglig leder

Brevet er godkjent elektronisk.
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