
Driftsrapport 1207001 Faktisk Budsjett Driftsrapport  1207001 Faktisk Budsjett

Fast lønn (010) 826 529 819 239 Fast lønn (010) 812 168 815 000

Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)97 628 90 154 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)89 900 88 587

Arbeidsgiveravgift (099) 130 448 128 224 Arbeidsgiveravgift (099) 127 478 127 405

Lønn og sosiale utgifter (010-099) 1 054 605 1 037 617 Lønn og sosiale utgifter (010-099) 1 029 546 1 030 992

Kontormateriell (100) 2 000 10 000 Kontormateriell (100) 56 518 10 000

Matvarer (115) 62 402 40 000 Matvarer (115) 85 272 100 000

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)18 646 40 000 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)14 786 50 000

Annonse, reklame, informasjon (140) 19 613 10 000 Annonse, reklame, informasjon (140) 14 880

Opplæring, kurs (150) 5 880 40 000 Opplæring, kurs (150) 56 633

Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)3 980 30 000 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)2 335

Leie av lokaler og grunn (190) 24 096 8 000 Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)11 971 20 000

Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 2 898 3 383 Leie av lokaler og grunn (190) 6 382

Renholds- og vaskeritjenester (260) 4 410 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (230) 3 791

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)1 184 997 1 307 997 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)1 509 238 189 008

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 1 328 922 1 489 380 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 1 761 806 369 008

Kjøp fra kommuner (350) 925 317 743 003 Kjøp fra kommuner (350) 1 485 410

Kjøp fra andre (private) (370) 1 000 Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 1 485 410

Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 926 317 743 003 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)26 784 53 253

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)14 041 68 096 Overføring til kommuner (450) 78 823

Overføring til kommuner (450) 4 378 Overføringsutgifter (400-490) 105 607 53 253

Overføringsutgifter (400-490) 18 419 68 096 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500)143

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500) 35 Avsetninger til bundne fond (550) 4 995

Avsetninger til bundne fond (550) 636 840 Finansutgifter (500-590) 5 138

Finansutgifter (500-590) 636 875 SUM UTGIFTER 4 387 508 1 453 253

SUM UTGIFTER 3 965 138 3 338 096 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-26 784 -53 253

Refusjon fra staten (700) -250 000 Refusjon fra kommuner (750) -769 000 -776 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-14 041 -68 096 Refusjoner (700-790) -795 784 -829 253

Refusjon fra kommuner (750) -785 000 -784 000 Bruk av bundne driftsfond (950) -2 967 724

Refusjoner (700-790) -1 049 041 -852 096 Finansinntekter (900-990) -2 967 724

Bruk av disposisjonsfond (940) -264 124 SUM INNTEKTER -3 763 508 -829 253

Bruk av bundne driftsfond (950) -2 045 972 -1 880 000 SUM NETTO 624 000 624 000

Regnskap 2020                                                                       Regnskap 2019    



Finansinntekter (900-990) -2 310 096 -1 880 000

SUM INNTEKTER -3 359 137 -2 732 096

SUM NETTO 606 000 606 000

Driftsrapport 1207002 Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207002 Faktisk Budsjett

Fast lønn (010) 799 060 774 799 Fast lønn (010) 775 205 761 009

Overtidslønn (040) 71 823 Overtidslønn (040) 35 189

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050) 11 523 10 000 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050) 10 000

Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)92 471 87 263 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)85 407 84 720

Arbeidsgiveravgift (099) 139 197 122 679 Arbeidsgiveravgift (099) 128 689 120 376

Lønn og sosiale utgifter (010-099) 1 114 074 994 741 Lønn og sosiale utgifter (010-099) 1 024 490 976 105

Kontormateriell (100) 10 239 15 000 Kontormateriell (100) 6 735 20 000

Matvarer (115) 14 275 40 000 Matvarer (115) 18 010 50 000

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)19 461 50 000 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)27 371 74 000

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)2 834 5 000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)4 658 10 000

Opplæring, kurs (150) 11 339 15 000 Opplæring, kurs (150) 16 966 15 000

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)52 328 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)76 030

Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170) 75 259 Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)3 125 84 177

Leie av lokaler og grunn (190) 15 500 Leie av lokaler og grunn (190) 4 120

Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195) 4 000 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195) 4 133

Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 3 782 5 000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 5 000

Renholds- og vaskeritjenester (260) 3 087 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)55 000 295 000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270) 4 876 270 000 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 216 149 553 177

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 141 722 475 259 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)7 754 108 294

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)4 229 105 064 Reserverte bevilgninger/avsetninger (490) 19 718

Overføringsutgifter (400-490) 4 229 105 064 Overføringsutgifter (400-490) 7 754 128 012

Avsetninger til bundne fond (550) 447 091 SUM UTGIFTER 1 248 392 1 657 294

Finansutgifter (500-590) 447 091 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-7 754 -108 294

SUM UTGIFTER 1 707 117 1 575 064 Refusjon fra kommuner (750) -912 248 -759 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-4 229 -105 064 Refusjoner (700-790) -920 002 -867 294

Refusjon fra kommuner (750) -772 000 -772 000 Bruk av bundne driftsfond (950) -180 000



Refusjoner (700-790) -776 229 -877 064 Finansinntekter (900-990) -180 000

Bruk av disposisjonsfond (940) -332 887 SUM INNTEKTER -920 002 -1 047 294

Bruk av bundne driftsfond (950) -100 000 SUM NETTO 328 390 610 000

Finansinntekter (900-990) -332 887 -100 000

SUM INNTEKTER -1 109 116 -977 064

SUM NETTO 598 000 598 000

Driftsrapport 1207003 Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207003 Faktisk Budsjett

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)16 745 062 17 001 000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)-240

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 16 745 062 17 001 000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)15 811 596 17 362 000

Kjøp fra kommuner (350) 146 000 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 15 811 356 17 362 000

Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 146 000 Kjøp fra kommuner (350) 136 000

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429) 4 250 250 Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 136 000

Overføringsutgifter (400-490) 4 250 250 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)-60 4 340 500

Avsetninger til bundne fond (550) 524 867 Overføringsutgifter (400-490) -60 4 340 500

Finansutgifter (500-590) 524 867 Avsetninger til bundne fond (550) 1 879 644

SUM UTGIFTER 17 415 929 21 251 250 Finansutgifter (500-590) 1 879 644

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729) -4 250 250 SUM UTGIFTER 17 826 940 21 702 500

Refusjon fra kommuner (750) -7 038 000 -7 038 000 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729) 60 -4 340 500

Refusjoner (700-790) -7 038 000 -11 288 250 Refusjon fra kommuner (750) -7 283 000 -6 818 000

Bruk av disposisjonsfond (940) -23 145 Refusjoner (700-790) -7 282 940 -11 158 500

Bruk av bundne driftsfond (950) -391 784 SUM INNTEKTER -7 282 940 -11 158 500

Finansinntekter (900-990) -414 929 SUM NETTO 10 544 000 10 544 000

SUM INNTEKTER -7 452 929 -11 288 250

SUM NETTO 9 963 000 9 963 000

Driftsrapport 1207004 Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207004 Faktisk Budsjett

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)1 500 000 1 500 000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)240

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 1 500 000 1 500 000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)1 000 000 1 500 000



Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429) 375 000 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 1 000 240 1 500 000

Overføringsutgifter (400-490) 375 000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)60 375 000

SUM UTGIFTER 1 500 000 1 875 000 Overføringsutgifter (400-490) 60 375 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729) -375 000 SUM UTGIFTER 1 000 300 1 875 000

Refusjon fra kommuner (750) -620 000 -621 000 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729) -60 -375 000

Refusjoner (700-790) -620 000 -996 000 Refusjon fra kommuner (750) -393 000 -589 000

Bruk av disposisjonsfond (940) -1 000 Refusjoner (700-790) -393 060 -964 000

Finansinntekter (900-990) -1 000 SUM INNTEKTER -393 060 -964 000

SUM INNTEKTER -621 000 -996 000 SUM NETTO 607 240 911 000

SUM NETTO 879 000 879 000

Driftsrapport 1207005 Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207005 Faktisk Budsjett

Kjøp fra andre (private) (370) 1 396 992 1 400 000 Kjøp fra andre (private) (370) 677 494 676 000

Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 1 396 992 1 400 000 Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 677 494 676 000

Avsetninger til disposisjonsfond (540) 3 008 SUM UTGIFTER 677 494 676 000

Finansutgifter (500-590) 3 008 Refusjon fra kommuner (750) -319 000 -334 000

SUM UTGIFTER 1 400 000 1 400 000 Refusjoner (700-790) -319 000 -334 000

Refusjon fra kommuner (750) -367 000 -367 000 Bruk av bundne driftsfond (950) -16 494

Refusjoner (700-790) -367 000 -367 000 Finansinntekter (900-990) -16 494

SUM INNTEKTER -367 000 -367 000 SUM INNTEKTER -335 494 -334 000

SUM NETTO 1 033 000 1 033 000 SUM NETTO 342 000 342 000

Driftsrapport 1207006 Felles veilys Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207006 Felles veilys Faktisk Budsjett

Fast lønn (010) 646 427 646 945 Fast lønn (010) 639 073 641 416

Overtidslønn (040) 6 492 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)70 483 69 718

Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)76 092 71 193 Arbeidsgiveravgift (099) 98 190 100 271

Arbeidsgiveravgift (099) 97 629 101 257 Lønn og sosiale utgifter (010-099) 807 746 811 405

Lønn og sosiale utgifter (010-099) 826 640 819 395 Kontormateriell (100) 3 000

Matvarer (115) 475 5 000 Matvarer (115) 348 5 000

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)1 834 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)2 152

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)2 701 8 595 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)3 789 4 595



Opplæring, kurs (150) 8 126 8 000 Opplæring, kurs (150) 8 000

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)11 820 29 010 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)17 968 32 000

Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (230) 49 476 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 8 611

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)45 150 90 000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)81 150 36 000

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 119 582 140 605 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 114 017 88 595

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)26 363 24 649 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)13 859 1 899

Overføringsutgifter (400-490) 26 363 24 649 Overføringsutgifter (400-490) 13 859 1 899

Avsetninger til bundne fond (550) 164 819 SUM UTGIFTER 935 622 901 899

Finansutgifter (500-590) 164 819 Sykelønnsrefusjon (710) 1 048

SUM UTGIFTER 1 137 404 984 649 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-13 859 -1 899

Sykelønnsrefusjon (710) -44 064 Refusjon fra kommuner (750) -422 000 -422 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-26 363 -24 649 Refusjoner (700-790) -434 811 -423 899

Refusjon fra kommuner (750) -422 000 -422 000 Bruk av bundne driftsfond (950) -22 811

Refusjoner (700-790) -492 427 -446 649 Finansinntekter (900-990) -22 811

Bruk av disposisjonsfond (940) -106 977 SUM INNTEKTER -457 622 -423 899

Bruk av bundne driftsfond (950) -60 000 -60 000 SUM NETTO 478 000 478 000

Finansinntekter (900-990) -166 977 -60 000

SUM INNTEKTER -659 404 -506 649

SUM NETTO 478 000 478 000

Driftsrapport 1207007 E-helse og velferd Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207007 E-helse og velferd. Faktisk Budsjett

Fast lønn (010) -13 138 Kontormateriell (100) 7 345

Lønn til vikarer (020) 630 646 Matvarer (115) 19 994 20 000

Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)72 590 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120) 32 000

Arbeidsgiveravgift (099) 73 159 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130) 10 000

Lønn og sosiale utgifter (010-099) 763 257 Annonse, reklame, informasjon (140) 2 928

Kontormateriell (100) 2 001 Opplæring, kurs (150) 6 212 30 000

Matvarer (115) 12 489 20 000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 24 424 8 000

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)925 32 000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)381 173 1 030 000

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130) 10 000 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 442 077 1 130 000

Annonse, reklame, informasjon (140) 7 015 Kjøp fra kommuner (350) 227 883



Opplæring, kurs (150) 7 509 30 000 Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 227 883

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)4 292 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)3 511 270 000

Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 3 008 18 000 Overføringsutgifter (400-490) 3 511 270 000

Renholds- og vaskeritjenester (260) 4 410 Avsetninger til bundne fond (550) 118 328

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270) 926 000 Finansutgifter (500-590) 118 328

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 41 648 1 036 000 SUM UTGIFTER 791 800 1 400 000

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)3 910 270 000 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-3 511 -270 000

Overføringsutgifter (400-490) 3 910 270 000 Refusjon fra kommuner (750) -439 000 -626 000

Avsetninger til disposisjonsfond (540) 123 060 Refusjoner (700-790) -442 511 -896 000

Avsetninger til bundne fond (550) 158 835 SUM INNTEKTER -442 511 -896 000

Finansutgifter (500-590) 281 895 SUM NETTO 349 288 504 000

SUM UTGIFTER 1 090 710 1 306 000

Sykelønnsrefusjon (710) -172 800

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-3 910 -270 000

Refusjon fra kommuner (750) -515 000 -637 000

Refusjoner (700-790) -691 710 -907 000

SUM INNTEKTER -691 710 -907 000

SUM NETTO 399 000 399 000

Driftsrapport 1207008  Nærings - og samfunnsutvkl.Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207008  Nærings - og samfunnsutvkl.Faktisk Budsjett

Fast lønn (010) 706 760 704 949 Fast lønn (010) 523 829 688 369

Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)83 094 77 577 Lønn til vikarer (020) 56 474

Arbeidsgiveravgift (099) 111 812 110 336 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)60 703 74 800

Lønn og sosiale utgifter (010-099) 901 666 892 862 Arbeidsgiveravgift (099) 90 488 107 607

Kontormateriell (100) 2 000 7 000 Lønn og sosiale utgifter (010-099) 731 495 870 776

Undervisningsmateriell (105) 7 650 Kontormateriell (100) 7 000

Matvarer (115) 2 996 20 000 Matvarer (115) 11 177 20 000

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)7 592 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)9 684

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130) 11 000 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130) 11 000

Annonse, reklame, informasjon (140) 11 000 15 000 Annonse, reklame, informasjon (140) 15 000

Opplæring, kurs (150) 5 035 10 000 Opplæring, kurs (150) 58 704 10 000



Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)15 930 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)7 536

Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170) 30 000 Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)7 750 30 000

Leie av lokaler og grunn (190) 13 950 Leie av lokaler og grunn (190) 7 268

Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195) 33 331 3 138 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195) 7 976 2 224

Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 1 016 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 6 000

Renholds- og vaskeritjenester (260) 4 410 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)475 660 134 000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270) 112 000 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 591 756 229 224

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 104 910 208 138 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)91 443 38 250

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)8 256 43 750 Overføringsutgifter (400-490) 91 443 38 250

Overføringsutgifter (400-490) 8 256 43 750 SUM UTGIFTER 1 414 694 1 138 250

Avsetninger til bundne fond (550) 697 324 Sykelønnsrefusjon (710) -16

Finansutgifter (500-590) 697 324 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-91 443 -38 250

SUM UTGIFTER 1 712 156 1 144 750 Refusjon fra kommuner (750) -696 158 -610 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-8 256 -43 750 Refusjoner (700-790) -787 617 -648 250

Refusjon fra kommuner (750) -624 555 -621 000 Bruk av bundne driftsfond (950) -137 077

Refusjoner (700-790) -632 811 -664 750 Finansinntekter (900-990) -137 077

Bruk av disposisjonsfond (940) -176 892 SUM INNTEKTER -924 694 -648 250

Bruk av bundne driftsfond (950) -422 452 SUM NETTO 490 000 490 000

Finansinntekter (900-990) -599 344

SUM INNTEKTER -1 232 156 -664 750

SUM NETTO 480 000 480 000

Driftsrapport 1207009 Felles fysioterapi Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207009 Felles fysioterapi Faktisk Budsjett

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)450 000 1 352 000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)867 000 1 540 000

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 450 000 1 352 000 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 867 000 1 540 000

Kjøp fra kommuner (350) 901 440 Kjøp fra kommuner (350) 446 160

Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 901 440 Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 446 160

SUM UTGIFTER 1 351 440 1 352 000 Overføring til kommuner (450) 668 460

Refusjon fra kommuner (750) -716 000 Overføringsutgifter (400-490) 668 460

Refusjoner (700-790) -716 000 Avsetninger til bundne fond (550) 25 535

Overføring fra kommuner (850) -722 000 Finansutgifter (500-590) 25 535



Overføringsinntekter (800-895) -722 000 SUM UTGIFTER 2 007 155 1 540 000

Bruk av bundne driftsfond (950) -5 440 Fordelte utgifter / Internsalg (690) -583 155

Finansinntekter (900-990) -5 440 Salgsinntekter (600-690) -583 155

SUM INNTEKTER -721 440 -722 000 Refusjon fra kommuner (750) -695 000

SUM NETTO 630 000 630 000 Refusjoner (700-790) -695 000

Overføring fra kommuner (850) -811 000

Overføringsinntekter (800-895) -811 000

SUM INNTEKTER -1 278 155 -811 000

SUM NETTO 729 000 729 000

Driftsrapport 1207010 FOU helse Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207010 FOU helse Faktisk Budsjett

Kontormateriell (100) 0 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050) 10 000

Matvarer (115) 15 385 Arbeidsgiveravgift (099) 1 410

Opplæring, kurs (150) 118 937 Lønn og sosiale utgifter (010-099) 11 410

Leie av lokaler og grunn (190) 33 800 Opplæring, kurs (150) 14 321

Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 25 519 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)112 019 300 000

Renholds- og vaskeritjenester (260) 1 323 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 126 340 300 000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270) 300 000 Kjøp fra kommuner (350) 322 655

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 194 964 300 000 Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 322 655

Kjøp fra kommuner (350) 323 702 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)25 301 75 000

Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 323 702 Overføringsutgifter (400-490) 25 301 75 000

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)40 910 75 000 Avsetninger til bundne fond (550) 281 610

Overføringsutgifter (400-490) 40 910 75 000 Finansutgifter (500-590) 281 610

Avsetninger til disposisjonsfond (540) 2 210 523 SUM UTGIFTER 767 316 375 000

Avsetninger til bundne fond (550) 2 895 817 Refusjon fra staten (700) -400 000 -300 000

Finansutgifter (500-590) 5 106 340 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-25 301 -75 000

SUM UTGIFTER 5 665 916 375 000 Refusjoner (700-790) -425 301 -375 000

Refusjon fra staten (700) -300 000 Bruk av bundne driftsfond (950) -60 405

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-40 910 -75 000 Finansinntekter (900-990) -60 405

Refusjoner (700-790) -40 910 -375 000 SUM INNTEKTER -485 706 -375 000

Bruk av bundne driftsfond (950) -5 625 006 SUM NETTO 281 610



Finansinntekter (900-990) -5 625 006

SUM INNTEKTER -5 665 916 -375 000

SUM NETTO 0

Driftsrapport 1207011 Oppvekst Faktisk Budsjett Driftsrapport 1207011 Oppvekst Faktisk Budsjett

Fast lønn (010) 632 692 651 640 Fast lønn (010) 175 000

Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)68 727 71 710 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)17 406

Arbeidsgiveravgift (099) 97 928 101 994 Arbeidsgiveravgift (099) 27 276

Lønn og sosiale utgifter (010-099) 799 347 825 344 Lønn og sosiale utgifter (010-099) 219 682

Kontormateriell (100) 2 000 20 000 Kontormateriell (100) 879

Matvarer (115) 11 092 35 000 Matvarer (115) 18 101 10 000

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)2 889 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)3 041

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)3 265 8 000 Annonse, reklame, informasjon (140) 7 780

Annonse, reklame, informasjon (140) 20 000 Opplæring, kurs (150) 1 727 40 000

Opplæring, kurs (150) 729 600 647 666 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)4 995

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)10 105 15 000 Leie av lokaler og grunn (190) 1 343

Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170) 15 000 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)930 060 630 000

Leie av lokaler og grunn (190) 7 750 Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 967 926 680 000

Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) 1 016 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)1 622

Renholds- og vaskeritjenester (260) 4 410 Overføring til kommuner (450) 111 267

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)1 068 286 87 990 Overføringsutgifter (400-490) 112 889

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290) 1 840 412 848 656 Avsetninger til bundne fond (550) 1 448 992

Kjøp fra kommuner (350) 121 000 Finansutgifter (500-590) 1 448 992

Kjøp som erstatter tj.prod (300-380) 121 000 SUM UTGIFTER 2 749 489 680 000

Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)4 356 37 747 Fordelte utgifter / Internsalg (690) -495 000

Overføringsutgifter (400-490) 4 356 37 747 Salgsinntekter (600-690) -495 000

Avsetninger til disposisjonsfond (540) 57 353 Refusjon fra staten (700) -990 000

Avsetninger til bundne fond (550) 1 922 133 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-1 622

Finansutgifter (500-590) 1 979 486 Refusjon fra kommuner (750) -155 855

SUM UTGIFTER 4 623 601 1 832 747 Refusjoner (700-790) -1 147 477

Refusjon fra staten (700) -2 359 667 Andre statlige overføringer (810) -500 000



Sykelønnsrefusjon (710) -10 156 Overføring fra kommuner (850) -100 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)-4 356 -37 747 Overføringsinntekter (800-895) -600 000

Refusjon fra kommuner (750) -1 002 423 Bruk av bundne driftsfond (950) -1 027 011

Refusjoner (700-790) -3 376 601 -37 747 Finansinntekter (900-990) -1 027 011

Andre statlige overføringer (810) -1 450 000 SUM INNTEKTER -2 669 488 -600 000

Overføring fra kommuner (850) -198 000 SUM NETTO 80 000 80 000

Overføringsinntekter (800-895) -1 648 000

Bruk av bundne driftsfond (950) -1 100 000

Finansinntekter (900-990) -1 100 000

SUM INNTEKTER -4 476 601 -1 685 747

SUM NETTO 147 000 147 000



Ansvar 1207001

Innbetalt Andel Til gode

Arendal 606000 43,57 % 162376

Grimstad 325000 23,36 % 87083

Risør 111000 7,98 % 29742

Tvedestrand 102000 7,33 % 27331

Froland 98000 7,05 % 26259

Gjerstad 54000 3,88 % 14469

Vegårshei 49000 3,52 % 13129

Åmli 46000 3,31 % 12326

Nissedal

Sum 1391000 372715

Ansvar 1207002

Innbetalt Andel Til gode

Arendal 598000 43,65 % 49851

Grimstad 320000 23,36 % 26676

Risør 110000 8,03 % 9170

Tvedestrand 99000 7,23 % 8253

Froland 97000 7,08 % 8086

Gjerstad 53000 3,87 % 4418

Vegårshei 48000 3,50 % 4001

Åmli 45000 3,28 % 3751

Nissedal

Sum 1370000 114207

Ansvar 1207003

Innbetalt Andel Til gode

Arendal 9962000 58,60 % 294009

Grimstad

Risør 1704000 10,02 % 50290

Tvedestrand 1600000 9,41 % 47221

Froland 1458000 8,58 % 43030

Gjerstad 622000 3,66 % 18357

Vegårshei 608000 3,58 % 17944

Åmli 592000 3,48 % 17472

Nissedal 454000 2,67 % 13399

Sum 17000000 501722

Ansvar 1207007

Innbetalt Andel Til gode

Arendal 399000 43,65 % 123059

Grimstad 214000 23,41 % 66001

Risør 73000 7,99 % 22515

Tvedestrand 66000 7,22 % 20356

Froland 64000 7,00 % 19739

Gjerstad 36000 3,94 % 11103

Vegårshei 32000 3,50 % 9869

Åmli 30000 3,28 % 9253

Nissedal



Sum 914000 281894

Ansvar 1207008

Innbetalt Andel Til gode

Arendal 480000 43,60 % 42716

Grimstad 257000 23,34 % 22871

Risør 88000 7,99 % 7831

Tvedestrand 80000 7,27 % 7119

Froland 78000 7,08 % 6941

Gjerstad 43000 3,91 % 3827

Vegårshei 39000 3,54 % 3471

Åmli 36000 3,27 % 3204

Nissedal

Sum 1101000 97979

Ansvar 1207011

Innbetalt Andel Til gode

Arendal 147000 42,61 % 57353

Grimstad 82000 23,77 % 31993

Risør 28000 8,12 % 10924

Tvedestrand 25000 7,25 % 9754

Froland 25000 7,25 % 9754

Gjerstad 14000 4,06 % 5462

Vegårshei 12000 3,48 % 4682

Åmli 12000 3,48 % 4682

Nissedal

Sum 345000 134604

Samlet tilgod

Arendal 729364

Grimstad 234624

Risør 130472

Tvedestrand 120033

Froland 113809

Gjerstad 57636

Vegårshei 53097

Åmli 50687

Nissedal 13399

Sum 1503121



Ang Handlingsplan til Regionplan Agder 2030 

Hva skal vi:  

 Belyse muligheter og utfordringer i Regionene  

 Være spesifikke og tiltaksrettet  

 Knytte innspillene til prosessen med Handlingsplan  

 

 

Innspill på vegne av Østre Agder IPR – nestleder i representantskapet Marianne 

Landaas: 
 

Utvikle Sørlandets omdømme! 

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

internasjonalt. 

Vi framsnakker kommunene på Agder. Fokus er på positive saker. Politikere og administrasjon er 

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

rolle i å promotere landsdelen. Vi fremmer forventninger til trykte og digitale medier om at de bidrar 

til å bygge stolthet over hva innbyggerne, næringsliv og offentlig sektor skaper på Sørlandet. 

Agder markedsføres nasjonalt som knutepunktet i Sør med mange store og små lyspunkt med 

vekstkraft fra Brokelandsheia til Flekkefjord og fra Kristiansand til Hovden. 

Offentlig sektor, akademia og næringsliv gjør en felles innsats for å få videreutviklet et 

universitetssykehus på Sørlandet. Det skal dekke et bredt spekter av helsefaglig kunnskap. Sørlandet 

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

til denne satsingen internasjonalt. 



Sørlandet selger landsdelens boattraktivitet – knyttet til sjø, fjell og hei. Sentral plassering i Sør-Norge 

og nær kontinentet med godt klima. En landsdel med attraktive arbeidsmuligheter i framtidsrettede 

næringer. Tilgang til en ung befolkning med godt utdannelsesnivå, og med et sterkt ønske om å bo på 

Sørlandet og i Agder. 

Agder kjennetegnes av bredden i festivaltilbudet der mange har en nasjonal posisjon. Den aktivitet og 

attraktivitet dette varierte tilbudet skaper, er et stort aktivum trivsel, og for å få nye innbyggere til å 

bosette seg. Arendalsuka har i løpet av sine ti år opparbeidet en unik posisjon som politisk verksted 

for hele nasjonen. Den gir Agder synlighet nasjonalt. Posisjonen må forvaltes med respekt og åpenhet 

slik at den bevares og videreutvikles. 

 

Muligheter og utfordringer i Østre Agder 

Generelle utfordringene:  

 Lav sysselsettingsnivå  

 Lavt utdanningsnivå 

 Unge utenfor arbeidslivet 

 Mange med levekårsutfordringer 

 Svak befolkningsvekst 

 Behov for attraktive kompetansearbeidsplasser  

 Demografi  

 I distriktene gir Smale veier, avstand, lite kollektivtilbud og mye privatbilisme 

 

Muligheter og behov: 

 Etableringen av Morrows battteries og Biozin as‘Batterikysten’ – gir attraktivitet, tilflytting, 

klimagevinster og flere arbeidstakere.  

Kapasitet i kraftnettet er en forutsetning for å lykkes! Realiseringen av landsdelens 

ambisjoner knyttet til Elektric Region Agder forutsetter utbygging i 

hovedstrømforsyningsnettet på ulike punkt i hele fylket. 

Eksisterende og nytt veinett må forsterkes og bygges ut. Konkret medfører dette: Nødvendig 

oppgradering av Fv-415 på strekningen Fianesvingen til Åmli sentrum og ny fylkesvei tilpasset 

autonome løsninger fra Eyde energipark til Arendal havn Eydehavn. Tildele status som 

stamnetthavn til denne. 

 Vi vil at Agder griper muligheten til å være motor når Norge etablerer grønn industri.   

 Bidra til å videreutvikle det luftfartsfaglige miljøet knyttet til Kristiansand lufthavn Kjevik og 

Arendal lufthavn Gullknapp. Legge til rette for nasjonalt dronesenter og for å videreutvikling 

pilotutdanningen. 

 Landsdelens går inn med sin samlede påvirkningskraft overfor nasjonale beslutningstakere 

for å oppnå sammenkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.  

 Sikre regionalt NAV og videregående skoler arbeidsvilkår for at de skal kunne sikre 

rekruttering, og gi opplæring, tilpasset behovet for kvalifisert arbeidskraft i framtidens 

arbeidsliv. Legge til rette for distriktsvennlig desentralisert utdanning. 

 

 Forvalte lovverket slik det gis åpning for større tomter som gir grunnlag for 

kolonihageløsninger, selvberging og andre framtidsrettede grønne løsninger.  



 

 

 Turisme, bærekraftig reiseliv og besøksnæring – videreutvikle. Satse på kystlinjen ved 

etablering av padleled og utvikling av et mangfoldig gjestehavntilbud. Utvikle vassdragene 

som reiselivsprodukt jfr forslagene i Nidelva-prosjektet i Agder og Telemark.  

 Skape bedre levekår –gjennom det grønne skiftet og fokus på at riktig kompetanse gir 

samsvar mellom muligheter i arbeidslivet og innbyggere som kan dekke behovene. Bygge 

sosiale mønstre i lokalsamfunnene basert på arbeidsdeltakelse og eierskap til eget bo- og 

oppvekstmiljø. Frivillighet og deltakelse er nøkkel til godt liv for landsdelens innbyggere. 

 

 Digitalisering –for å skape like forutsetninger i hele Agder. Manglende tilrettelegging gir 

automatisk ulike forutsetninger for arbeidslivet og i utdanningssektor. 

 

 Tilrettelegge for etablering av hurtigladestasjoner for elektriske kjøretøy langs det sentrale 

veinettet i alle deler av Agder.  Tilrettelegge for landing også for fritidsbebyggelse. Eldre 

trafostasjoner må byttes til 400 volt for å få nok strøm til å kunne etablere ladere. 

 

 Bredde i landsdelens kulturtilbud er et særlig ansvar for Agder fylkeskommune. 

Fylkeskommunens ressurser på kulturfeltet må favne store og små institusjoner og 

aktiviteter. Østre Agder ber om at en i kulturpolitikken legger vekt på sosialt engasjement og 

frivillighet. Det er viktig med bredde i organisasjonslivet for å oppnå nyskaping og 

talentutvikling innen kultur, idrett og fritidslivsfeltet. Agder trenger både topp og bredde for 

å bidra til en felles stolthet over landsdelen.  
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Strategidokument fra Østre Agder IPR for å bidra til 

iverksetting av Regionplan Agder 2030. 

 

Arbeidet bygger på regionplanens prioriteringer og politiske innspill fra formannskapsmedlemmer i 

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

formannskap. Representantskapet i Østre Agders har med grunnlag i disse forslagene utarbeidet et 

utkast til et felles strategidokument for oppfølging av Regionplan Agder 2030. Intensjonen er at dette 

blir lagt fram til behandling på et felles formannskapsmøte for de åtte kommunene når 

pandemisituasjonen gjør dette mulig. 

Representantskapet i Østre Agder IPR ønsker at strategien for oppfølging av Regionplan Agder 2030 

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

fylkeskommunens administrasjon under utarbeidelse av rullerende handlingsprogram i perioden 

2022-2024. 

Med basis i at Agder er en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår og utdypet i de 

gjennomgående perspektivene: 

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser  

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  

 Klima og miljø 

så ønsker Østre Agder IPR følgende oppfølging av Regionplan Agder 2030: 
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I. Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
 

I.1 Utvikle Sørlandets omdømme! 

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

internasjonalt. 

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

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

mange samfunnsområder. Østre Agders liberale tradisjoner og internasjonale orientering gir 

grunnlag for at regionen leder an i Agder. Engasjerte innbyggere bidrar til å bygge omdømme utad. 

Agder kjennetegnes av en løsningsorientert og handlekraftig offentlig forvaltning – lokalt og 

regionalt. Det offentlige satser på kvalitet i sine tjenester. 

Vi framsnakker kommunene på Agder. Fokus er på positive saker. Politikere og administrasjon er 

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

rolle i å promotere landsdelen. Vi fremmer forventninger til trykte og digitale medier om at de bidrar 

til å bygge stolthet over hva innbyggerne, næringsliv og offentlig sektor skaper på Sørlandet. 

Agder markedsføres nasjonalt som knutepunktet i Sør med mange store og små lyspunkt med 

vekstkraft fra Brokelandsheia til Flekkefjord og fra Kristiansand til Hovden. 

I.2 Offentlig service 

Offentlig sektor, akademia og næringsliv gjør en felles innsats for å få videreutviklet et 

universitetssykehus på Sørlandet. Det skal dekke et bredt spekter av helsefaglig kunnskap. Sørlandet 

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

til denne satsingen internasjonalt. 

I.3 Stedsutvikling 

Sørlandet selger landsdelens boattraktivitet – knyttet til sjø, fjell og hei. Sentral plassering i Sør-Norge 

og nær kontinentet. En landsdel med attraktive arbeidsmuligheter i framtidsrettede næringer. Tilgang 

til en ung befolkning med godt utdannelsesnivå, og med et sterkt ønske om å bo på Sørlandet og i 

Agder. Østre Agder er særlig attraktiv gjennom lave boligomkostninger og høy boattraktivitet. 

Landsdelen lokker med et attraktivt klima til å være i Norge. 

I.4 Befolkningsvekst 
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Regionen har vilje til å skape befolkningsvekst også gjennom innvandring. Dette forutsetter en 

vellykket integrering i Sørlandssamfunnet. Vi ønsker å skape utvikling ved å bygge på medbrakt 

kompetanse. Derfor vil vi bidra til å videreutvikle et system for å konvertere utdanninger til norsk 

godkjenning. Kommuner og fylkeskommune vil bidra med utdanningstilbud tilpasset innvandreres 

behov for grunnleggende og videregående opplæring.  

Agder åpner for flere helårsboliger i grendene. Regionale myndigheter forholder seg 

etterspørselsmønsteret i distriktskommunen for nye boliger og bidrar gjennom det til økt 

boligbygging i distriktene. 

I.5 Interkommunalt samarbeid 

Innenfor rammen av de fire interkommunale IPR samarbeidene Lister, Setesdal, Østre Agder og 

kristiansansregionen inngår alle kommuner i Agder i godt samkjørte samarbeid. Disse er en naturlig 

samarbeidspartner for Agder fylkeskommunen i rollen som samfunnsutvikler. Sterke regionale 

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

raushet. Innbyggernes i de fire regionene har økende identitetstilknytning til sin region. 

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

voksenopplæring så etableres det offentlige regionale partnerskap på fagfeltet for å sikre god 

samhandling mellom de ulike opplæringstilbud. 

Kristiansands rolle som fylkeshovedstad erkjennes av regionale myndigheter og kommunene på 

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

landsdelens interesser overfor nasjonale myndigheter. Fylkeshovedstaden ivaretar sammen med 

fylkeskommunen og næringslivet en pådriver rolle for å styrke den internasjonale orienteringen i 

næringsliv og offentlig sektor. 

I.6 Arbeidsmarked, likestilling og levekår 

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

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

Fylkeskommune og kommuner bidrar gjennom felles innsats til å øke tallet på kompetanse 

arbeidsplasser i distriktene for å få flere unge til å satse på Sørlandet. Det offentlige jobber sammen 

med næringsliv for å avklare arbeidskraftsbehov og for å bidra til gode boforhold. Sammen tar vi 

ansvar for å inkludere arbeidslivskandidater i offentlig sektor og i næringslivet. Offentlig sektor møter 

utfordringer knyttet til unge uføre og de som er på vei inn i uførhet. Dette må møtes effektivt 

gjennom virkemidler som stipend eller støtte for å starte for seg selv, samt tilrettelagte 

arbeidstilvenningstilbud i offentlig og privat regi. 

II. Verdiskaping og bærekraft  
 

II.1 Næringsutvikling – næringsareal 

Landsdelen utvikler differensierte næringsområder tilpasset næringslivets behov. Det skaper 

forutsetninger for vekst og mangfold. Agder fylkeskommune påtar seg å utarbeide en felles strategi 

for næringsarealer, og å etabler en felles informasjonsplattform for å markedsføre disse.  

II.2 Næringsutvikling – industri og energi 

Agder satse på miljøbasert næringsutvikling med utgangspunkt i lokale ressurser gjennom piloter som 

Biozin AS og Morrow Batteries Faktory. Sørlandet stiller seg sammen bak utviklingen av et nettverk av 
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slike virksomheter som sammen med eksisterende næringsliv legger grunnlag for bærekraftig 

verdiskaping i landsdelen. Til grunn for satsingen ligger grønt kraftoverskudd og nærhet til 

internasjonale markeder i øst, sør og vest.  Vi vil bidra til å videreutvikle spisskompetanse i for 

eksempel småbåtindustri, treindustri mfl tilpasset nye miljøvennlige løsninger. Fylkeskommunen 

støtter opp om arbeidet med å etablere en treklynge innenfor næringslivet på Agder.  

Det utarbeides en helhetlig plan for Agder for vindkraft, havvind og småkraftverk som sikrer 

utnyttelse av potensialet, samtidig som andre miljø og estetiske hensyn blir ivaretatt. Eldre 

vannkraftanlegg gis rammevilkår for fornyelse, samtidig som man bidrar til å hente ut ekstra effekt 

ved eksisterende anlegg.  

II.3 Næringsutvikling – grønne næringer 

Vi bidrar sammen til å realisere Agders potensial for grønt skifte gjennom å utvikle regionens 

"grønne" fortrinn knyttet til jord- og skogressurser. Herunder stimulere til nisje produksjon av lokal 

mat og merkevarebygging. Utrede måter for bruk av lokale matprodukter ved hoteller og andre 

serveringsbedrifter og i videregående opplæring. Landbruksjord er en begrenset ressurs i landsdelen 

og i landet og det skal legges til grunn en streng fortolkning av jordvernet. Vi mener det bør åpnes for 

å tillate større tomter som legger til rette for selvdyrking av frukt og grønnsaker og småskala 

produksjon. 

II.4 Næringsutvikling – blå næringer 

Agder løfter fram blå næringer knyttet til hav, kyst og ferskvann. Kompetanse samles ved 

Havforskningsinstituttets avdeling ved Flødevigen, ved UiA og i næringslivet. Egnede lokaler for slik 

virksomheten sikres gjennom tilrettelagt utbygging. Sammen må vi bidra til at blå næringer også blir 

viktig for næringsutviklingen i innlandet. 

II.5 Næringsutvikling – reiseliv 

Trehusbyene fra Risør til Flekkefjord er sammen med kystnaturen og våre vassdrag, daler, heier og 

fjell vår største ressurs for nasjonalt og internasjonalt gjennomslag som turistdestinasjon. Med 

Agders tilgjengelighet overfor store befolkningskonsentrasjoner nasjonalt og på kontinentet så er 

ambisjonen å øke verdiskaping i reiselivet. 

Agder må bruke attraksjonsverdien som kystbyer, sammen med uthavnene, utgjør i videreutviklingen 

av landsdelens reiseliv. Opprettholde allmennhetens tilgang til strandsonen. Utvikle nisjeattraksjoner 

som sjøørretfiske. Raet nasjonalpark videreutvikles som destinasjon med potensial for vesentlig 

høyere besøkstall. Gjennom fullføring av padle led fra Oslo til Kristiansand økes bruken av 

skjærgården gjennom hele året. Konsept som "Inn på tunet" bør inngå som en del av landsdelens 

samlede reiselivssatsing.  

Agder satser på bærekraftig naturbasert reiseliv med fokus på opplevelser, aktivitet og helse. Det er 

grunnlag for å utvikle eksisterende virksomheter innenfor en slik ramme. Samtidig som det rom for 

mange nye kreative markedsbaserte aktører. Dette gjør vi ved blant annet å iverksette 

mulighetsstudien for naturbasert reiseliv langs Nidelva. 

Landsdelen skal være godt tilrettelagt for økende bobilturisme. Det bør være mulig å åpne for 

hyttebygging der det dette kan skje uten mange negative konsekvenser for miljø og klima.  

II.6 Næringsutvikling – servicenæringer 



5 
 

Stimulere til det grønt skifte i anleggsbransjen der Agder har mange store virksomheter. Herunder 

legge inn krav til gode miljøløsninger i anleggsprosjekt og byggeprosjekt i offentlig regi. 

Bidra til at kompetanse innen bemannet og ubemannet luftfart gir grunnlag for fortsatt vekst i 

sysselsetting. 

Samle Agder om en felles utviklingsstrategi for handel og annen aktivitet knyttet til byer og 

tettsteder. 

Legge til rette for at helseteknologiske løsninger kan bli en vekstnæring i Agder basert på kunnskapen 

utviklet gjennom I4-helse ved UiA og erfaringene man innhenter gjennom kommunal satsing på 

feltet. 

II.7 Næringsutvikling – offentlig støtteapparat 

Overordna mål for alt næringsutviklingsarbeid i Agder er over tid å øke befolkningens deltakelsen i 

arbeidslivet til et bærekraftig nivå. 

Agder fylkeskommune må videreføre satsningen på nyetablerere og grundere i samhandling med 

lokale kommunale tilbud. Utvidet bruk av digitale plattformer i arbeidet for å bistå den enkelte 

etablerer er del av en slik innsats. Digitale løsninger må være samordnet uavhengig av om det er 

kommune, region eller stat som leverer tjenester til etablereren. 

Kriteriene for utbetalingstidspunkt for tilskudd fra fond til næringsutvikling bør revideres fordi det 

vanskeliggjør bruk av slike midler for nyetablerere og mindre næringsvirksomheter.  

 

III. Utdanning og kompetanse  
 

III.1 Utdanning – videregående opplæring 

Gjennom samarbeid mellom fylkeskommune og kommuner redusere frafall fra videregående skole. 

Innsatsen må starte alt i ungdomsskolen. Det etableres tilrettelagte tilbud for de som ikke kan 

forventes å oppnå fagbrev eller studiekompetanse, jfr. nytt tilbud på Vegård videregående skole. Man 

tilstreber å opprettholde nærhet til videregående skoletilbud av hensyn til ungdommen, men også 

fordi et slikt skolemiljø er en viktig samfunnsaktør. Vi må sammen videreføre og forsterke satsningen 

på lærlinger – ungdommer i Agder som trenger lærlingeplass skal kunne forvente få det.  

III.2 Utdanning på høyere nivå 

Vi vil 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. Regionen vil bidra til å videreutvikle det desentraliserte høyere utdanningstilbud i 

distriktene.  

Tilrettelegge for et virtuelt universitetsmiljø i samarbeid med UiA og Eureka Kompetanse. Aktivt 

støtte initiativet for å få profesjonsstudier lagt til Sørlandet Sykehus og derigjennom styrke hele 

sykehusets virksomhet. 

IV. Transport og kommunikasjon 

  
IV.1 Infrastruktur – vei og havn 
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Styrke Arendal havn og Arendal lufthavn Gullknapp gjennom å etablere hensiktsmessig fylkesveinett, 

herunder ny vei fra Eyde Energipark til Arendal havn og ny veiforbindelse fra FV-42 til flyplassen. 

Oppgradere Fv. 415 i forhold til standard og akseltrykk for å sikre nye investeringer i eksisterende og 

planlagt industri i innlandet. Bygge ut E18 til fire felt på hele strekningen Grimstad til Dørdal. 

Landsdelen stiller seg samlet bak kravet om at Arendal havn Eydehavn får status som stamnetthavn. 

IV.2 Infrastruktur – Jernbane 

Landsdelens går inn med sin samlede påvirkningskraft overfor nasjonale beslutningstakere for å 

oppnå sammenkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. I denne satsningen inngår innsats 

for å få etablert stasjon på Brokelandsheia for østre del av Agder. 

IV.3 Infrastruktur - luftfart 

Bidra til å videreutvikle det luftfartsfaglige miljøet knyttet til Kristiansand lufthavn Kjevik og Arendal 

lufthavn Gullknapp. Legge til rette for nasjonalt dronesenter og for å videreutvikle pilotutdanningen. 

IV.4 Infrastruktur – el- og datanett 

Bredbåndsatsing må omfatte hele Agder – alle må med! Digitalisering virker desentraliserende og 

skape nye utviklingsmuligheter i distriktene.  

Realiseringen av landsdelens ambisjoner knyttet til Elektric Region Agder forutsetter utbygging i 

hovedstrømforsyningsnettet på ulike punkt i hele fylket.  

Tilrettelegge for etablering av hurtigladestasjoner for elektriske kjøretøy langs det sentrale veinettet i 

alle deler av landsdelen.  Tilrettelegge for landing også for fritidsbebyggelse. 

IV.5 Offentlige kommunikasjoner 

Optimalisere busstilbudet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, herunder utvikle løsninger for 

bestillingstransport. Tog/taxi løsninger i distriktene er særlig viktig.  

V. Kultur, idrett, friluftsliv og reiseliv 
Agder kjennetegnes av bredden i festivaltilbudet der mange har en nasjonal posisjon. Den aktivitet og 

attraktivitet dette varierte tilbudet legger grunnlag for, er et stort aktivum for å få innbyggerne til å 

trives og for å få nye innbyggere til å bosette seg. Arendalsuka har i løpet av sine ti år opparbeidet en 

unik posisjon som politisk verksted for hele nasjonen. Den gir Agder synlighet nasjonalt. Posisjonen 

må forvaltes med respekt og åpenhet slik at den bevares og videreutvikles. 

Bredde i landsdelens kulturtilbud er et særlig ansvar for Agder fylkeskommune. Fylkeskommunens 

ressurser på kulturfeltet må favne store og små institusjoner og aktiviteter. Østre Agder ber om at en 

i kulturpolitikken legger vekt på sosialt engasjement og frivillighet. Det er viktig med bredde i 

organisasjonslivet for å oppnå nyskaping og talentutvikling innen kultur, idrett og fritidslivsfeltet. 

Agder trenger både topp og bredde for å bidra til en felles stolthet over landsdelen blant innbyggerne.  

 



Notater fra  

Teamsmøtet mellom Setesdalsrådet, Listerrådet og Østre Agder  
 
Tidspunkt: onsdag 20.januar 2021 
 
Deltakere:  
 
Fra Østre Agder:  Marianne Landaas, Robert Cornels Nordli og Ole Jørgen Etholm  
Fra Lister:  Arnt Abrahamsen, Svein Vangen, Margrethe Handeland, Ståle Manneråk 

Kongsvik 
Fra Setesdal: Steinar Kyrvestad, Sigbjørn Fossdal 
 
Forfall Rita Hansen, Setesdal og Harald Danielsen, Østre Agder. 
 

 Skolebruksplan 
 
Det er høye forventninger til godt videregående skoletilbud i alle deler av Agder. Vi oppfatter at 
prosessen i Agder fk (afk) tilsier behandling av skolebruksplanen før ferien. Regionrådene mener det 
mangler en avklart medvirkningsprosess fra afk i prosessen med å utarbeide dette viktige 
styringsverktøyet. Med tidshorisont fram til ferien frykter regionrådene kort høringsfrister jfr erfaringene 
i forbindelse med planer for de videregående skolene (vs) ved behandling afk budsjett 2021. Vi 
oppfatter at det pågående arbeidet fram til ferien er fase to i den skisserte planplanprosessen for 
skolebruksplanen. 
 
Regionrådene har forventninger om at hver kommune blir høringsinnsats i dette arbeidet. Denne 
planen er viktig også for de kommuner som ikke har vs lokalisert til egen kommune. Komiteleder i 
fylkestinget, fylkesordfører og direktøren med ansvaret for vs bør søke å besøke hver av regionene så 
snart som mulig, slik at kommunalt nivå blir påkoblet prosessen så raskt som mulig.  
Sekretariatslederne oversender et felles brev på vegne av de tre regionrådene, som er tilstede, til afk 
der vi framfører våre forventinger til medvirkning i arbeidet. Et slikt brev bør være oversendt før 
regionenes møte med fylkesutvalget 2.februar og det bør nevnes i møtet 
 
De tre samarbeidspartene er innstilt på å samles til en dialog seg imellom i høringsfasen for 
skolebruksplanen. 
 
 

 Strategisk samhandling, er det behov for faste møter/møteplan? 
 
Hvor mange skal involveres i våre møter? Vi må ha et avklart forhold til KS sitt 
kommunedirektørutvalg. Det er ønskelig at de tre IPR-ene møtes uavhengig av samlingene i KS eller 
andre regionale/statlige samlinger. Da kan vi møtes uten sterkt tidspress. Minimum bør være 2 møter i 
året. Bruk av fysisk møte eller teamsmøte vurderes fortløpende, men det er ønskelig at noen er 
fysiske møter. Vi bør sette opp en plan for slike møter. Vi er fleksible i forhold til å ta møter hvis vi ser 
at det foreligger et behov for å samordne våre synspunkt 
 
Sekretariatsleder i Østre Agder IPR har mottatt signaler fra leder i Kristiansansregionen om at de kan 
være interessert i å koble seg på samarbeidet mellom de tre IPR`ene. Vi er åpne for å ha en dialog 
med Kristiansandsregionen om dette spørsmålet. 
 
Østre Agder IPR informerte om at de nå er i ferd med å revitalisere kontakten mot 
Grenlandssamarbeidet. Dette er blant annet relatert til satsingen på batterikysten, men også store 
infrastrukturprosjekt som byggingen av Grenlandsbanen og havnesamarbeid. De andre vil bli holdt 
orientert om denne kontakten. 
 
Lister vil likeledes holde de andre orientert hvis de er i kontakt med region Dalane. 
 



 

 Regional plan for mobilitet? 
 
Østre Agder hadde fått en orientering fra prosjektleder for dette planarbeidet i afk, men for de som var 
tilstede i dette møtet så foreligger det fortsatt stor usikkerhet rundt hvilke ambisjoner fk har i dette 
planarbeidet. De andre IPRène skal ha gjennomgangen nå.  
 
I møtet med Østre Agder IPR ble digital infrastruktur løftet fram fra regionen som viktig, men uten at vi 
fikk klare signaler om at dette inngikk i mandatet. 
 
Ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy i hele Agder bør belyses. 
 
Sekretariatene konferer seg imellom når det blir mer klarlagt hvilken vinkling og hvilke rammer som blir 
lagt for dette planarbeidet. Da kan de være aktuelt å se på grunnlaget for noen felles innspill. 
 
 

 Spredt boligbygging – har vi en felles forståelse? 
 
 

Regional plan for Lister kommer opp til formell behandling i fylkestinget 16.februar. Planarbeidet har 
avdekket vesentlige interesse motsetninger knyttet til premisser for spredd boligbygging. Dette er et 
betydelig problem for utkantkommunene, men også i sentrale kommuner er det områder der 
praktiseringen av regelverket hos statsforvalter og fylkeskommune oppleves som politisk problematisk. 
 
Kommunene må få anledning til variert boligbygging. Regional plan for Setesdal vil slik det er gjort i 
Lister ta opp denne problematikken.  
 
Hvilke vinklinger og satsinger bør vi løfte fram med utgangspunkt i behovene i de tre IPRène? Vi må 
være bevist på den innflytelse som ligger i definisjonsmakt. Statsforvalteren må utfordres på dette. Det 
må finnes en forståelse av hverandres ståsted. Det krever en åpen dialog. I dag oppleves dette lettere 
i kontakten afk. Likevel er erfaringen at kontakten er blitt mer krevende etter etableringen av ny fk. Det 
er og erfaringen at det skjer en dialog mellom Statsforvalter og fylkeskommune der de samordner sine 
synspunkt. 

 

 Møte med fylkesutvalget den 02. februar 
 
 
Tidligere var det årlige møter med FK, SVV m.fl. Slike møtepunkt bør gjenskapes. Møtene med 
kommuner bør tematiseres og fokus bør være på utvikling og mindre rapportering av status. 
 
Samhandlingen bør bygges nedenfra og oppover. Vi bør legge vekt på samspill mellom kommune, 
IPR og afk.  
 
I møtet er vi utfordret på muligheter og utfordringer. Fokus bør være på konkret handling med målbare 
resultat. Hver IPR får 20 minutter til rådighet. 
 
Vi bør peke på effekten av store endringer i kultursektoren. Saksbehandlerne der mangler 
fagkunnskap på kulturtilbudet i hele landsdelen. Derfor må de ut av kontoret og møte det levende 
kulturlivet. Både det profesjonelle og det frivillige. Hva er afk sine mål i sektoren? Fra regionene må en 
legge vekt på bruk av tilbudene enten det gjelder innbyggere eller tilreisende. Kulturtilbudet må nå 
bredt ut i Agder. Vi forventer at det skal gjelde alle kulturinstitusjoner i Agder. 

 
 
Ref.  
 
Ole Jørgen Etholm/ Svein Vangen 



Brev 
 
 

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

 

Til 

Agder fylkeskommune ved direktør Arly Hauge 

Arendal 28.januar 2021 

 

 

Oversendelse av henvendelse til Agder fylkeskommune på vegne av Setesdal regionråd, Listerrådet 

og Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 

Onsdag 20.januar avholdt Listerrådet, Setesdal regionråd og Østre Agder IPR ved politisk og administrativ 
ledelse et teamsmøte. Et tema som ble drøftet i møtet var 

 Skolebruksplan for videregående skoler 
 

Det er høye forventninger til godt videregående skoletilbud i alle deler av Agder. Vi oppfatter at prosessen i 
Agder fk (afk) tilsier behandling av skolebruksplanen før ferien. Regionrådene mener det mangler en avklart 
medvirkningsprosess fra afk i arbeidet med å utarbeide dette viktige styringsverktøyet. Med tidshorisont fram 
til ferien frykter regionrådene kort høringsfrister jfr erfaringene i forbindelse med planer for de videregående 
skolene (vs) ved behandling afk budsjett 2021. Vi oppfatter at det pågående arbeidet fram til ferien er fase to 
i den skisserte planplanprosessen for skolebruksplanen. 

Regionrådene har forventninger om at hver kommune blir høringsinnsats i dette arbeidet. Denne planen er 
viktig også for de kommuner som ikke har vs lokalisert til egen kommune. Komiteleder i fylkestinget, 
fylkesordfører og direktøren med ansvaret for vs bør søke å besøke hver av regionene så snart som mulig, 
slik at kommunalt nivå blir påkoblet prosessen.  Sekretariatslederne oversender et felles brev på vegne av 
de tre regionrådene, som er tilstede, til afk der vi framfører våre forventinger til medvirkning i arbeidet. Et slikt 
brev bør være oversendt før regionenes møte med fylkesutvalget 2.februar og det bør nevnes i møtet. 

De tre samarbeidspartene er innstilt på å samles til en dialog seg imellom i høringsfasen for 
skolebruksplanen. 

 

På dette grunnlag anmoder Østre Agder IPR representant/representanter for administrativ og/eller politisk 
ledelse i fylkeskommunen om å delta på representantskapet i Østre Agder IPR fredag 12.februar og der gi 
en orientering om hvilke prosesser som pågår i Agder fylkeskommune knyttet til skolebruksplan for de 
videregående skolene. 

Det er naturlig med tilsvarende deltakelse fra Agder fylkeskommune i styrende organer i Setesdal regionråd 
og i Listerrådet. Agder fylkeskommune vil bli kontaktet med opplysninger om aktuelle møtetidspunkt fra dem. 

 

På vegne av de tre interkommunale samarbeidene. 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 
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