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Organisering
Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning:
Leder
Robert C. Nordli
- ordfører Arendal kommune
Nestleder
Marianne Landaas
- ordfører Tvedestrand kommune
Styremedlem Per Kristian Lunden
- ordfører Risør kommune
Styremedlem Kjetil Torp
- ordfører Vegårshei kommune
Styremedlem Inger Løite
- ordfører Gjerstad kommune
Styremedlem Bjørn Gunnar Baas
- ordfører Åmli kommune
Styremedlem Ove Gundersen
- ordfører Froland kommune
Styremedlem Beate Skretting
- ordfører Grimstad kommune
Styremedlem Geir Fredrik Sissener
- opposisjonsleder Arendal bystyre
Fylkesordfører Arne Thomassen har møtt med tale og forslagsrett. Leder av opposisjonene i
fylkestinget Gro Bråten har møtt med tale og forslagsrett.
Rådmennene inviteres til styremøtene. Styremøtene sirkulerer i de deltakende kommuner, men
pandemisituasjonen har gjort det nødvendig å avlyse et planlagte møtet i mars og å avholde 3 møter
på teams.
Sekretariatsleder for Østre Agder regionråd har i 2020 vært Ole Jørgen Etholm.
Styreaktivitet
Det ble avholdt 9 møter i 2020 og det ble behandlet 87 saker, opp fra 71 i 2019. Økningen i antall
saker tilskrives møtepause i forbindelse med kommunevalget i september 2019.
Praksisen med at påvirkningsarbeid er fast punkt i alle styremøter er videreført. Et punkt i
årsmeldingen redegjør for påvirkningssakene styret har hatt til behandling.
Konsekvenser av ny kommunelov
Med bakgrunn i at bestemmelsene i ny lov ble styret endret til representantskap fra årsskiftet
2020/2021. Lovhjemlene som er knyttet til interkommunalt samarbeid forutsetter at det er fundert i
en samarbeidsavtale vedtatt i kommunestyrer og bystyrer. Alle kommunestyrer og bystyrer
godkjente styrets forslag. Ny samarbeidsavtale ble stadfestet i styremøtet 23.oktober 2020 og
samtidig ble tidligere vedtekter opphevet.
Sekretariatet
Arendal kommune er vertskommune for sekretariatet. Østre Agder regionråd var organisert som en
enhet i Arendal kommune, med sekretariatslederen som enhetsleder og virksomheten er direkte
underlagt rådmannen.
Sekretariatet har hensiktsmessige lokaler i 4 etg i Arendal bibliotek. Lokalene i biblioteket som
tidligere har vært nyttet til cafe har på grunn av god plass gitt mulighet for å avvikle flere møter
som fysiske møter framfor ensidig å måtte benytte teamsmøter både i Østre Agder rådmannsutvalg
og i ulike fagforum og fagutvalg.
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Det er høstet positive erfaringer med å nytte teamsmøter under pandemien. Det begrenser bruk av
tid på reiser og gir ofte mindre tidsbruk i møtene. Samtidig styrer møteform hvordan møtet
gjennomføres og det gir også ulikt rom for meningsutveksling. Særlig i møter i styret og i
rådmannsutvalget har det blitt opplevd som begrensende i den frie meningsutvekslingen. Når en slik
møteform er eneste alternativ for å kunne ivareta pandemihensyn så er det et godt alternativ framfor
å avlyse møter. Det er også et viktig verktøy når styret eller rådmannsutvalget må fatte en
beslutning i saker som haster. Disse verdifulle erfaringene bør lede til en mer differensiert
møtepraksis på ulike nivå i samarbeidet.
Østre Agder Regionråd har fem medarbeidere i tillegg til sekretariatsleder.
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen er sekretær for Østre Agder helse- og
omsorgslederforum. Han har et særlig ansvar for samarbeidet mellom kommunene og Sørlandet
sykehus HF, der han har ivaretatt sekretariatsansvar for KOSS. Dette er et samarbeid der
kommunene på Agder samordner sine interesser overfor Sørlandet sykehus. Han leder og Østre
Agders FOUI-satsing innen helse- og omsorgsfeltet.
Marius Holmesland vikarierte i stillingen som digitaliseringsrådgiver i helse- og omsorgssektoren.
Stillingen ivaretar sekretærfunksjonen for Fagutvalg for digitalisering i helse- sektoren. Stillingen
inngår i arbeidsgruppen i Agderprosjektet som samordner hele Agders felles innsats innenfor
digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Det er også etablert et tett samarbeid med fagmiljøet i
IKT Agder på arbeidsfeltet. I deler av året var stillingen ubesatt på grunn av pappa-perm. Derfor
fikk kommunene redusert regning og de vil få refundert ubenyttede midler.
Siri Asdal er utviklingsleder med ansvar innenfor nærings- og samfunnsutvikling. Hun ivaretar
nestlederfunksjonen i sekretariatet. Stillingen følger opp Østre Agder næringsforum og bistår
sekretariatsleder og styreleder i påvirkningsarbeidet som Østre Agder driver. Et viktig oppdrag for
denne stillingen har i 2020 vært å delta i prosesser knyttet til Regionplan Agder 2030 og
utarbeidelse av fylkeskommunens handlingsprogram på grunnlag av denne.
Gisle Hovdenak er utviklingsveileder i oppvekstsektoren. Han er sekretær og saksutreder for Østre
Agder oppvekstforum og fagutvalg for barnehager. Kommunene i Østre Agder er tildelt statlige
midler til DEKOMP(skole) og REKOMP(barnehage) som sammen med kommunale bidrag har
gjort det mulig med en kompetansesatsing i oppvekstsektoren.
Veilysmedarbeider Torbjørn Falch har oppgaver knyttet til utbygging og drift av veilysanlegg. For å
sikre kontakten med kommunenes tekniske driftsavdeling er det etablert et fagutvalg for
veilysanlegg der han er sekretær.
Informasjonsarbeid
Østre Agders nettsider holdes løpende oppdatert med innkallinger og sakspapir og referater fra
styret, rådmannsgruppen og andre samarbeidsforum. Innkallinger og sakspapir oversendes som
linker til nettsidene, til styrets medlemmer og andre som deltar under møter i Østre Agder. Mange
presentasjoner som holdes i styret og i rådmannsutvalget gjøres tilgjengelig for interesserte via
linker i referatene. Her er mye nyttig informasjon tilgjengelig for den som måtte ha behov.
Pressen har vist økende interesse for saker Østre Agder IPR registrerer i arkivsystemet. Som
hovedregel vil nesten alle saker som behandles være offentlige.
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Det legges vekt på å styrke informasjonsarbeidet overfor folkevalgte gjennom ordfører.
Sekretariatet sender ut et månedlig notat til ordfører (ikke juli). Dette oppsummerer de viktigste
sakene ulike organ i Østre Agder har arbeidet med. Dessverre har noen slike notater blitt for 2
måneder. Rammen på to sider pr notat holdes.
Samling av formannskapene ble avholdt 15.januar 2020 ved lokalene til Universitetet i Agder i
Grimstad. Det var meget godt oppmøte fra kommunene og det kom mange positive
tilbakemeldinger på programmet. Det var innrettet mot hva som bidrar til positiv nærings- og
samfunnsutvikling i regionen. Som en oppfølging av formannskapssamlingen utarbeidet
sekretariatet, i samråd med styret, et hefte som tok for seg ulike faktorer som bidrar til ønsket
samfunnsutvikling. Formannskapene ble oppfordret til å komme med innspill til dette heftet. Dette
materialet legges til grunn for Østre Agder regionråds egen oppfølging av Regionplan Agder 2030,
og for hvilke forventninger vi som region har til Agder fylkeskommune og statlige myndigheter i
vårt felles arbeid for å iverksette regionplanen.
Beredskap og tiltak for å håndtere effekter av pandemien
Fra møtene i styret og rådmannsutvalget i april har Corona-pandemien vært et fast drøftingspunkt.
Det var også grunnlag for overgang til å avholde møter på nett. Fra starten var mangel på
smittevernutstyr et sentralt tema. Likeledes har konsekvenser for andre samfunnsaktiviteter vært
drøftet.
I april drøftet styret hvilke effekter vi kunne forvente oss for næringslivet. Man var særlig opptatt av
at reiserestriksjoner gjorde utsiktene for reiselivet usikre. For å kunne møte behov for
markedsrettede tiltak for denne næringen fikk Østre Agder næringsforum anledning til å disponere
midlene fra næringsfondet til reiselivsrettede tiltak. Sommersesongen reddet mye, men en fortsatt
uavklart situasjon utover høsten og vinteren har satt mange næringsdrivende innen reiselivet i en
vanskelig økonomisk situasjon. Hoveddelen av midler fra fondet er ikke benyttet, men behovet for
fellestiltak både overfor reiselivet langs kysten og i innlandet når pandemisituasjonen er mer avklart
tilsier at midlene fortsatt står til rådighet for felles innsats innenfor feltet. Det vises til utførlig
omtale av arbeidet under punktet felles innsats for nærings- og samfunnsutvikling på side 7.
I mai ba styret om at Østre Agder skulle samordner sine innspill vedrørende økonomiske
konsekvenser av pandemien i kommunene overfor nasjonale myndigheter. Det skjedde gjennom
KS. I styrets vedtak ligger det at faktiske dokumenterte økonomiske effekter for den enkelte
kommune må legges til grunn for statlige myndigheters kompensasjon til kommunesektoren.
Forsknings- og utviklingsarbeid
KS har påpekt at forskning på den store kommunale sektoren er underfinansiert og at det meste av
den forskning som foregår er basert på forskeres ønske om å forske på den kommunale sektor.
Kommunenes behov for forskningsbaser kunnskap sett ut fra behovene i den enkelte tjeneste har
fått liten oppmerksomhet. Gjennom eget utredningsarbeid har KS satt fokus på dette, men så langt
med begrenset suksess overfor nasjonale myndigheter. Østre Agder regionråd har rettet søkelys på
behovet, og fått medlemskommunens tilslutning til en felles satsing gjennom vedtak av
Forskningsløft innenfor helse- og omsorgsfeltet. Det er valgt fordi denne sektoren stiller
kommunene overfor store utfordringer i dag. Disse vil bare øke. I tillegg er avgrensningen styrt av
at midlene, som stilles til rådighet, 5 mill. kr. hentes fra midler Østre Agder-samarbeidet har igjen
etter etableringen av felles KØH-tilbud. Det er etablert et tett samarbeid med det helsefaglige
forskningsmiljøet ved UiA som skal kvalitetssikre satsingen. Framdriften i arbeidet med prosjektet
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er preget av de begrensninger pandemien legger på all aktivitet. Intensjonen er at fondsmidlene skal
inngå i finansiering som også omfatter bruk av andre forskningsmidler.
Til Østre Agders innsats på FOU-feltet har vi også mottatt støtte fra statsforvalterens skjønnsmidler
og fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Nasjonalt og regionalt påvirkningsarbeid
Styret har på hvert styremøte en egen sak som omhandler aktuelle påvirkningssaker. Sentrale saker i
2020 var















Henvendelse til departementet og
stortingsrepresentanter for å stoppe forslaget om flytting av flere avdelinger i Kystverkets
fra Arendal. Dette ser så langt ut til å ha gitt ønsket resultat ved at oppgavene som har blitt
ivaretatt i Arendal blir videreført her.
Regjeringen initierte en
domstolsreform som innebærer vesentlige endringer i ledelsesstruktur. Foreløpig ser det ut
som om ledelsen av kontoret i Arendal vil bli overflyttet til Kristiansand. Østre Agder IPR
vil fortsatt arbeide mot denne løsningen da det svekker domstolenes tilstedeværelse i
Arendal, noe som er særlig underlig etter etableringen av Agders største fengselsavdeling på
Blakstadheia i Froland.
Uttale til Go Ahead som vurderte
endret stoppepraksis ved stasjonene i Gjerstad og på Vegårshei. Dette er ikke blitt endret,
men pandemien har medført redusert persontransport på Sørlandsbanen.
Uttale til forslaget til strategi for
UiA, der samarbeidet la vekt på utvikling av arenaer for samskaping med næringsliv og
offentlig sektor ikke minst bygget på de positiver erfaringer vi i felleskap har høstet innenfor
helse og omsorgssektoren og gjennom kompetansebyggingsarbeidet i oppvekstsektoren. I
uttalelsen legges det også vekt på at forskningen som skjer ved universitet må
videreformidles til innbyggerne i regionen.
Med grunnlag i en orientering fra
OSM Aviation ble det rettet en henvendelse til Stortingets Transport- og
kommunikasjonskomite og til samferdselskomiteen i Agder fylkeskommune om
finansiering av driften av tårntjenester ved Arendal lufthavn Gullknapp.
Støtte til tomtealternativ for
Morrow Batteries slik at selskapet skulle etableres i Østre Agder. Forslaget fra Arendal
kommune om Eyde energipark ble med blant de fire finalistene. Ordførerne i Østre Agder
stilte seg samlet bak dette tomte alternativet som selskapet etter hvert valgte. Med et
potensial på tusenvis av arbeidsplasser sentralt plassert i regionen vil gevinsten ved en
utbygging bli meget høy for alle de samarbeidende kommuner.
I tilknytning Langtidsplan for
forsvarssektoren (2021-2024) ga regionen en uttale knyttet til utvidet bruk av det store
øvingsområdet forsvaret disponerer på Evjemoen. Dette skjedde i dialog med
vertskommunen. Styret behandlet allerede i april en sak knyttet til at HV måtte utsette
planlagt øvingsaktivitet i regionen. Der ba en om at en skal komme i gang med
øvingsaktiviteten så snart pandemien gjør dette mulig.
Det ble tatt initiativ overfor Agder
fylkeskommune for å øke transportkapasiteten på ferger i skjærgården i sommersesongen.
Denne var preget av de kapasitetsbegrensninger pandemien satte for båter i trafikk. Agder
fylkeskommune ville ikke engasjere seg i dette selv om det er en av deres primære oppgaver
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er å drive kollektivtrafikk. De henviste til at hvis kommunene ønsket å gjøre noe med dette
så fikk de dekke kostnadene gjennom tildelte Covid-midler.
Det ble vedtatt en kritisk uttalelse
til fylkeskommunens fordeling av ekstraordinære midler til lokale næringsfond. Det
oppleves ikke som om utfordringsbildet i landsdelen tillegges vekt ved fordelingen.
Næringssvake regioner med lavt sysselsettingsnivå prioriteres ikke slik en burde kunne
forvente av Agder fylkeskommune, som forvalter et stort ansvar som regional
samfunnsutviklingsaktør.
Representantskapet anbefalte i
utgangspunktet kommunene i samarbeidet til å si ja til en ny felles forliksrådsløsning etter
forslag fra politimesteren på Agder. Kommunene var også innstilt på å gå med i løsningen,
men når forutsetningene for godtgjørelse til de som skulle inneha oppgavene forelå, så var
den helt utilstrekkelige i forhold til arbeidsmengden i et felles forliksråd. Hvis
retningslinjene for godtgjørelse fra Justisdepartementet endres så vil spørsmålet igjen bli tatt
opp.
Det ble vedtatt støtte til initiativet
om å etablere Vegår videregående skole for mennesker med manglende eller avbrutt
videregående opplæring i Vegårshei kommune.
Samarbeidet har gjentatt sin sterke
støtte til arbeidet for å få til etableringen av Biozin AS med sikte på produksjon av
biodrivstoff på Jordøya. Pandemien har hemmet progresjonen i prosjektet. Den viktigste
støtten regionen kan gi til prosjektet i denne fasen er å presse på for å få fortgang i
infrastruktur investeringer, særlig knyttet til fv.415.

Som et ledd i arbeidet for å styrke regionens påvirkningsarbeid og for å bidra til erfaringsutveksling,
er det knyttet tettere bånd til Listerrådet og Setesdal regionråd. Vi opptrer samlet overfor Agder
fylkeskommune når dette oppleves som hensiktsmessig.
Plan- og utredningsarbeid
Prosessen med revisjon av Nasjonal transportplan har pågått for fullt i året. Fylkeskommune var
denne gang tildelt en sentral rolle under utarbeidelsen. Til fylkeskommunens arbeid ga Østre Agder
innspill på viktigheten av å gå videre med utbyggingen av E18 og E39. Videre ba man om
prioritering av arbeidet med Rv-41 som har stort behov for hevet standard. Det ble understreket at
forbindelsen Fv-415 fra Svingen til Åmli sentrum må prioriteres med bakgrunn i industriens behov.
Det ble sett i sammenhengen med eksisterende sagbruk som utvides og utbygging av Biozin-fabrikk
i Åmli og forbindelsen til Arendal havn Eydehavn. God veiforbindelse til havna ble en av de
avgjørende faktorene for lokalisering av Morrow Batteries i regionen.
Styret er opptatt av et godt tilbud ved Kristiansand lufthavn, Kjevik, men også av Gullknapps rolle
som kompetansesenter for flygerutdanning og ved satsing på droneløsninger. Avslutningsvis ble
fokus rettet mot utvikling av jernbane infrastrukturen og på digital infrastruktur.
Prosessen med nasjonal transportplan pågår inn i 2021. Politiske krefter fra regionen står i tett
kontakt med regjeringsmedlemmer og med stortingets medlemmer for å bidra til at infrastruktur
behov, knyttet til den store industrietableringen i Eyde energipark, innarbeides i det endelige
forslaget til Nasjonal transportplan.
Østre Agder rådmannsutvalg har fattet en prinsipiell beslutning om å gå over til LED i veilyset.
Intensjonen er at overgang skal skje i perioden 2022-2024, men alle utskiftinger som skjer fram til
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da, baseres på bruk av LED. Arbeidet med kartlegging av alle armaturer startet opp i 2020 og
avsluttes tidlig 2021. Dette er finansiert gjennom bruk av fondsmidler.
Agder energi nett pålegger kommunene å flytte ut kommunale målere i veilysbnettet fra deres skap.
Kontakt med Agder energi nett er blitt etablert med sikte på å gi kommunene bedre oversikt over
når vi må være forberedt på å gjøre slike endringer som kan innebære betydelige kostnader for
kommunene.
Felles innsats for nærings- og samfunnsutvikling
Det direkte næringsarbeidet håndteres av næringsmedarbeidere i hver enkelt kommune. Gjennom
samarbeidet i Østre Agder løftes satsinger og problemstillinger som det er hensiktsmessig å forsøke
å løse felles. Østre Agder næringsforum er en arena for erfaringsutveksling og utvikling av
kunnskap, men også en god møteplass hvor eksterne aktører har møtt for å orientere og diskutere
sine satsninger med alle næringssjefene i Østre Agder.
For å hjelpe reiselivsnæringen i forbindelse med pandemisituasjonen fikk næringsforum i oppgave å
se nærmere på langsiktige og kortsiktige tiltak og behov for bistand i en krevende situasjon. Det er
presentert en lovende mulighetsstudie for bruk av Nidelva i reiselivssammenheng. Risør
m/Vegårshei og Gjerstad, Arendal og Grimstad jobber alle med reisemålsprosesser. I tillegg jobbes
det med fellesprosjekter som Ro- og Padleled for kystkommunene og prosjektet Sjøørret Sørlandet.
Det jobbes også tett med regionalt nivå og USUS for å få på plass gode fellesløsninger for
videreutvikling av reiselivet.
Søknader om å få status som nasjonalparkkommuner har resultert i at 2 av tre kommuner så langt
har fått innvilget denne statusen. Kystkommunen deltar i Partnerskapet Blå Vekst på Agder.
Det er etablert samarbeid med UiA om studietilbud, men også knyttet til utvikling av
universitetsbyen. Det er fokus på kompetanseheving i regionen og samarbeide med
utdanningsinstitusjonene er en nøkkel for å lykkes med dette. Under pandemisituasjonen har det
vært gitt tilbud om en rekke digitale kurs til permitterte og ledige. Fem av Østre Agder kommunene
deltar i det nasjonale prosjektet om Kompetansepiloter. Ved årsskiftet ble det også kunngjort at det
skal tilbys distriktsvennlig bachelorutdanning i sykepleie i 5 Østre Agder kommuner.
Næringsmedarbeiderne holder tett kontakt vedrørende etableringen av Morrow batteries.
Samhandling innen helse, omsorg og levekår
Samhandlingsarbeidet innenfor helse, omsorg og levekår har hatt følgende satsingsområder i 2020:
•
Videreutvikle samarbeidet mellom SSHF og kommunene på Agder innenfor rammene av
«Helsefellesskap på Agder». Som følge av Covid 19 – pandemien har samarbeidet hatt et forsterket
fokus på beredskap, endret behandlingstilbud, konsekvenser for sårbare grupper og felles tiltak for
planlegging ved en mulig smittetopp og rød beredskap.
•
I 2021 påbegynnes arbeidet med revisjon av alle samarbeidsavtalene med Sørlandet sykehus
(SSHF). Derfor har det pågått et arbeid i 2020 for å forberede prosessen.
•
Tjenesteinnovasjon innenfor velferdsteknologi, - og e – helse: Østre Agder har utarbeidet og
vedtatt en ny Strategi – og handlingsplan for området. Østre Agder er sterkt delaktig i arbeidet
regionalt på Agder, forankret i Regional koordineringsgruppe (RKG) med følgende prioriterte
satsingsområder: Innovasjonspartnerskap Agder, trygghetsteknologi, digital hjemmeoppfølging,
nasjonale e-helseløsninger, Akson Agder.
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•
Økt satsing på forskning, utvikling og innovasjon gjennom vedtatt felles Strategidokument i
Overordnet strategiske samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning (OSO).
OSO er det formaliserte samarbeidet på Agder mellom UiA, SSHF og alle kommunene på Agder.
Handlingsplan skal vedtas og iverksettes fra 2021.
•
Samarbeid om programsatsingen innenfor folkehelse, tidlig innsats og levekår gjennom
tverrfaglig og interkommunalt samarbeid er videreført. Alle kommunene i Østre Agder deltar i den
regionale Levekårssatsingen i regi av Regionplan Agder 2030 og den nasjonale satsingen «Program
for folkehelsesamarbeid i kommunen 2017 – 2027.
•
Det har vært et samfunnsmedisinsk samarbeid i fagutvalg for kommuneoverleger for å sikre
samordning og kommunikasjon knyttet til Covid 19 – tiltak.
•
Østre Agder har fikk midler fra Aust – Agder Kompetansefond til et treårig prosjekt
«Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv». Prosjektet er igangsatt, men
framdriften er påvirket av pandemien.
•
En helseklynge i Agder er en fremtidsrettet struktur for helsefaglig samarbeid mellom
aktører som bidrar til kunnskapsutvikling, nyskapings – og læringsprosesser ved hjelp av
fremragende forskning, fremtidsrettet utdanning og forskningsstøttet innovasjon. Prosjektet «En
bærekraftig helse – og omsorgstjeneste – felles analysegrunnlag og erfaringsdeling» er et
delprosjekt innenfor «Helseklyngeprosjektet».
Interkommunalt samarbeid i oppvekstsektoren
Til tross for utfordringene knyttet til pandemien har samarbeidet innenfor oppvekstfeltet i Østre
Agder økt i 2020.
Desentralisert videreutdanning for lærere.
35 lærere gikk høsten i gang med et felles videreutdanningstilbud. Tilbudet er innrettet mot lærere i
grunnskolen 1. til 7.trinn i faget engelsk. Utdanningstilbudet er i regi av UiA og avsluttes ved
utgangen av vårsemesteret med eksamen. Universitetet rapporterer om meget godt motiverte og
kvalifiserte studenter. Studentenes evaluering av tilbudet som har foregått i kombinasjon av
nettbasert og ved lokalene til UiA i Grimstad er god.
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolene – DEKOMP.
Også i 2020 søkte Østre Agder på vegne av kommunene om tilskudd fra Statsforvalteren i Agder til
DEKOMP. Statsforvalteren tildelte søknaden kr.2.465.000 fordelt med kr.821 667 til skoleeier
(Østre Agder) og kr.1.643.333 som ramme for levering av kompetansehevende tiltak ved skolene
fra UiA. Tildeling er noe lavere enn i 2019 da fylkeskommunen nå er blitt en del av ordningen.
Overordnet mål for arbeidet i regionen:
Ledere og lærere skal få god kunnskap om, innsikt i og forståelse for innholdet i overordnet del av
læreplanen og dens betydning for den daglige undervisningen. Lærere skal videre utvikle god
digital undervisningsmetodikk. Særlig knyttet til inkluderende undervisning, dybdelæring og
tverrfaglige temaer.
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For å legge til rette for dette har Østre Agder-samarbeidet satt i gang to tiltak.
1. Faglig støtte til innføringen av ny læreplan.
2. Pedagogisk bruk av digitale verktøy.
Faglig støtte til innføringen av ny læreplan hadde sin oppstart i 2019, arbeidet og utviklingen har
fortsatt i 2020. I februar startet man opp med samlinger for ledere og lærere sammen. I løpet av året
har kompetansenettverket gjennomført kompetanseheving innen følgende emner:
-

Undervisningsmetoder som bygger opp under dybdelæring
Overordnet del
Kompetansebegrepet
Tverrfaglige tema
Analyse av kompetansemålene
Underveisvurdering og vurderingsmetoder.
Introduksjon til planlegging som tilrettelegger for prinsippene i K20(ny læreplan). Arbeidet
fortsettes i 2021.

Arbeidsmåter:
I løpet av 2020 har Østre Agder utforsket flere metoder for kompetanseheving.
Før covid-19 utbruddet gjennomførte man samlinger med skoleledere og ressurspersoner fra
skolene. Samlingene ble arrangert mellom samarbeidskommunene i kompetansenettverket
henholdsvis:
-

Arendal og Gjerstad
Tvedestrand og Åmli
Risør og Vegårshei
Grimstad og Froland

Samlingene hadde et stort antall deltakere og for noen av kommunene ble det derfor gjennomført to
arrangementer pr emne.
Etter nedstengingen 12.3.20 ble man tvungen til å utforske og utvikle alternative måter å drive
kompetanseheving på. Store deler av kompetansehevingen har i 2020 blitt gjennomført digitalt. UiA
har bistått med videoforelesninger som skoler har gått gjennom enten før eller på selve «fagdagen».
Fagdagene har inneholdt arbeid med oppgaver og veiledning fra faglærere ved UiA.
Formen/innholdet i veiledningen har variert med emnet og tilbakemelding fra deltakerne.
Fagdagen med størst omfang var 16.10.20. Til vanlig er dette datoen for Sørlandske lærerstevne. I
Østre Agder arrangerte man lærerstevne for 32 skoler med ca. 700 deltakere. Lærerne i
kompetansenettverket meldte seg på «sitt» fag og fikk veiledning i sitt arbeid med oppgaver innen
analyse av kompetansemål, tverrfaglige tema og emner som oppstår i faglige diskusjoner.
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2. Pedagogisk bruk av digitale verktøy.
To av kommunene (Arendal og Gjerstad) har i løpet av året gjennomført de siste to av tre semestre i
sin satsing på pedagogisk bruk av digitale verktøy. I dette arbeidet får alle lærere i kommunene
kompetanseheving direkte fra forelesere ved UiA.
Innholdet tar utgangspunkt i fagfornyelsen og setter søkelyset på digitale ferdigheter. Tilbudet har
vært nivåinndelt basert på læreres digitale kompetanse. Samskaping og produksjon av tekster på
digitale flater, programmering, metoder og digitale verktøy for en mer aktiv elev i klasserommet har
vært en del av innholdet. Ressurslærere ved skolene har vært nøkkelpersoner i kommunikasjonen av
behov mellom universitetet og skolene. Dette har vært en stor satsing som har blitt gjort mulig ved
stor innsats på det organisatoriske fra kommunens side og faglig- og analytisk kompetanse fra UiA.
Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen – REKOMP.
Fagutvalg for barnehager i Østre Agder har i 2020 hatt økende møteaktivitet knyttet til planlegging
av kompetanseheving i regionen. I 2020 søkte man Statsforvalteren om tilskudd REKOMP.
Statsforvalteren tildelte søknaden kr.2.174.000 fordelt med kr.1.080.000 til lokalt
kompetansehevingsarbeid (Østre Agder) og kr. 1.080.000 som ramme for levering av
kompetansehevende tiltak ved barnehagene fra UiA.
Overordnet mål for regional kompetanseheving i Østre Agder er å sikre alle barn et barnehagetilbud
av høy kvalitet. Man skal styrke barnehagene i deres arbeid som lærende organisasjoner. Slik at alle
barnehagene i Østre Agder utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert
kompetanseutvikling. Østre Agder skal etablere lærende nettverk og sikre at barnehagene kan drive
kompetanseheving basert på egne behov sett i lys av rammeplanen.
Den barnehagebaserte kompetanseutviklingen i Østre Agder har startet arbeidet med fokus på
organisasjonsledelse. 100 av 116 barnehager har deltok på avsparket som markerte oppstarten for
kompetansehevingen. Målet er å sikre at alle barnehager er i stand til å drive og «eie» sin
barnehagebaserte kompetanseheving. På grunn av den pågående pandemien har man måttet skyve
noe på fremdriftsplanen, men man er godt i gang med arbeidet for å øke barnehagestyreres
kompetanse innen prosess- og utviklingsledelse.
I 2021 vil barnehagene arbeide videre med sin barnehagebaserte kompetanseheving innen de tre
fagområdene som utpekte seg i kartleggingsarbeidet:
-

Digital praksis
Flerspråklige barn
Bærekraftig utvikling

Partnerskap med UiA.
Universitetet i Agder har ansvaret for det faglige innholdet i DEKOMP og REKOMP og har en
viktig rolle som veileder overfor deltakende barnehager og skoler i regionen.
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Partnerskapet har vokst seg meget sterkt i løpet 2020. Noe som legger til rette for gode
læringsprosesser for begge parter. Det er en tydelig opplevelse av gjensidig respekt,
kunnskapsutvikling og at prinsippene rundt læringssløyfen blir godt etterlevd.
Universitetet er en viktig partner som oppleves som en selvfølgelig støttespiller når regionen ser nye
behov eller trenger råd. Terskelen for kontakt er lav og utviklingsklimaet er trygt, framoverlent og
løsningsorientert.
Endringer i tjenestesamarbeid
Prosessen med sikte på etablering av felles NAV-kontor for kommunene Gjerstad, Vegårshei,
Tvedestrand og Froland, med Tvedestrand som vertskommune har pågått gjennom året, men ved
årsskiftet var ikke endelig vedtak fattet. Ledelsen i NAV Agder er innstilt på å godkjenne en slik
løsning.
Samarbeidet om felles juskompetanse er utvidet til også å omfatte Vegårshei i tillegg til Arendal,
Grimstad, Risør og Froland som var med fra starten.
2020 var siste år med samarbeid om spesialisthjemler innen fysioterapi. Samarbeidet opphørte
ettersom det bare omfattet en liten del av spesialisttilbudet innenfor fysioterapi i regionen.
Det har pågått en prosess knyttet til vertskommuneordningen Arendal barnevernvakt jfr egen omtale
på side 21.
Økonomi
Regnskapet er godkjent i styresak 11/21. Brutto driftsutgifter på 41,5 mill.kr. er sterkt påvirket av
innhenting av fond for å etablere FOU-fond helse. Det er også avsatt et betydelig fond 1,3 mill.kr.
for REKOMP(barnehage). Her kom tildelingen fra statsforvalteren så sent som i oktober og da må
midlene brukes påfølgende år.
Det er også avsatt 1,5 mill.kr. som skal refunderes medlemskommunene så snart regnskapet er
godkjent. Aktiviteten har blitt begrenset som konsekvens av pandemien.
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INTERKOMMUNALT TJENESTE- OG
FORVALTNINGSSAMARBEID MELLOM
KOMMUNENE I ØSTRE AGDER
Østre Agder KØH – kommunal øyeblikkelig hjelp.
Arendal interkommunale ØHD har 9 senger og betjener Arendal, Risør, Tvedestrand, Gjerstad,
Vegårshei, Åmli, Froland, Nissedal kommuner.
I januar 2020 ble KØH invitert inn til sykehusledelsens årskonferanse. Her ble det gitt informasjon
om våre tjenester, og det ble drøftet muligheter i lys av et helsefellesskap med fokus på gode
pasientforløp. KØH med leger og leder ble invitert inn til faste møter med sykehusledelsen, men
disse ble på grunn av Covid 19 situasjonen satt på vent. Dette samarbeidet vil gjenopptas i 2021. I
tillegg har KØH initiert et samarbeid med legevakten der pasientforløp legevakt /
skadepoliklinikken skal løftes for å se på forbedringstiltak mellom de ulike nivå.
I forbindelse med pandemien fikk KØH og Arendal som vertskommune mandat til å planlegge
tilgang til behandling for alle innbyggere i samarbeidet. Det ble avholdt flere prosjektgruppemøter
på tvers i Østre Agder og utarbeidet en eskaleringsplan i fellesskap.
Ordningen der samarbeidskommunene kan legge utskrivningsklare pasienter i KØH har fortsatt i
2020, noe flere kommuner har benyttet seg av. Dette benyttes ikke bare for å unngå overliggere i
sykehus, men der det vurderes som en forlengelse av sykehusinnleggelsen, gir bedre medisinsk
oppfølging og avklaring. Tilbakemeldingene om denne ordningen er utelukkende positive.
KØH AO hadde avholdt møte i november 2020. Det ble der presentert nytt statistikk /
registreringsverktøy og gitt en gjennomgang /status så langt for 2020.
Statistikk og bruk
Beleggsprosenten i jan – feb 2020 lå på ca 70 %. Det var en merkbar nedgang i innleggelser fra
midten av mars og utover, men det har også periodevis vært høy aktivitet i 2020. Dette er
representativt med sengepost i sykehus og deres erfaring i forbindelse med pandemien. Til tross for
dette ble totalt antall innleggelser for 2020 362 (+ 40 ambulante oppdrag), en liten nedgang fra 415
i 2019. I tillegg har KØH brukt korttidsplasser til beredskap Covid 19, der 27 pasienter hadde
opphold i perioden mars- november 2020.
KØH psykisk helse og rus hadde i 2020 168 liggedøgn med en beleggsprosent på ca 50 %.
Erfaringen med denne plassen er at liggetiden er noe høyere og det gir lite sirkulasjon med kun èn
plass innenfor dette område. Somatisk KØH har i perioder også hatt pasienter med psykisk helse og
rusproblematikk, og de 9 plassene totalt ses i sammenheng. Det gir gode synergier at disse plassene
er lokalisert i samme hus og ressurser utnyttes på tvers.
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Belegg
Gjennomsnittlig belegg i perioden: 49 prosent. Høyeste beleggsprosent per dag i perioden: 111.1
Laveste beleggsprosent per dag i perioden: 0. Gjennomsnitt senger belagt per dag:4.4. Høyest antall
belagte senger per dag: 10. Minste antall belagte senger per dag: 0
Liggetider
Antall innleggelser i perioden: 362. Samlet antall liggedøgn i perioden: 1266. Gjennomsnittlig
liggetid:3.4 dager. Lengste opphold i perioden: 33 dager
Utførlig statistikk for virksomheten framgår av vedlegg 1 til årsmeldingen.
Legetjenesten
Pasienter i KØH trenger tett medisinsk oppfølging. Erfaringene er at behandlingsplanene endres
raskt etter innleggelse, og tendensen viser at liggetiden i KØH også går ned, noe som samsvarer
med intensjonen. I tillegg viser statistikken fortsatt at den største andel av alle innleggelser skjer
kveld / helg, og det er derfor fortsatt behov for at dagens vaktordning opprettholdes. Vaktordningen
i KØH blir mer robust og mindre sårbar ved at den er integrert og driftet sammen med øvrig
legepool i Arendal. Dette er en suksessfaktor for en sikker og kvalitetsmessig drift. Likevel har det
også i 2020 vært en utfordring med langtidsfravær i legetjenesten. Det har vært krevende å sikre
kvalifiserte vikarer, noe som har gitt større press på kommunens øvrig legepool. KØH krever
dedikerte leger med særlig erfaring, noe som har gått på bekostning av stabiliteten for øvrige
institusjoner/tjenester i vertskommunen.
Økonomi
Totalt driftsbudsjett 17 millioner. I dette lå en forventning om reduksjon på legetjenesten på om lag
0,5 mill.kr. Tilbudet innenfor psykisk helse og rus hadde en budsjettramme på 1,5 millioner kr.
Regnskap 2020 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på om lag 0,5 mill.kr. Ubrukte
driftsmidler fra KØH-tilbudet refunderes kommunene tidlig i 2021.
Digital hjemmeoppfølging
TELMA prosjektet ble vedtatt videreført ut 2020, dekket av NVP midler. Det ble i desember 2020
besluttet at TELMA (NFR pasientene) skal få oppfølging fra sentralen videre ut prosjektperioden til
NVP (01.07.21), da finansiert av fondsmidler som ble avsatt i 2018. KØH har også her gitt
synergier av drift slik at disse midlene gir kommunene mer tid til å ta stilling til deres standpunkt
om digital hjemmeoppfølging i drift, basert på erfaringer fra prosjektet videre.
NVP prosjektet skal gi føringer til Helsedirektoratet og prosjektet fullførte inkluderingen av
pasienter i juni 2020. (RCT studie)Prosjektet besluttet at det fra 2021 skulle bli en felles
telemedisinsk sentral på Agder, lokalisert i Arendal. (mot tidligere tre) Dette synes mer bærekraftig
og satsingsområdene til sentralen er spisset. Prosjektet dekker 1,3 årsverk til TMS Agder
(telemedisinsk sentral). Den følger pr i dag opp 62 pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging.
I tillegg er det opprettet et samarbeid med sykehuset der sykehuset identifiserer behov og starter
oppfølgingen med deres tjenester, med mål om videre sømløs overgang til sentralen / kommunen.
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Legevakten i Arendal
Legevakten i Arendal er et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom
10 kommuner; Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Tvedestrand, Vegårshei,
Risør og Åmli.
Legevakten har i tillegg telefonformidling for Valle og Bykle, og Evje/Hornnes og Bygland
kommune. Legevakten innehar også legevaktfunksjon for Evje/Hornnes og Bygland på natt.
Legevakten er en egen enhet i Arendal kommune. Arendal kommune er ansvarlig for organisering
og drift av legevakten. I dette ligger budsjett- og arbeidsgiveransvar, samt ansvar for daglig ledelse.
Legevaktens mål er å ivareta pasientene på en forsvarlig måte ved akutt sykdom, skade og
forverring av sykdom, som ut fra en faglig vurdering ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.
Vi tilstreber å møte pasientene med høflighet, respekt og forståelse. Vår visjon er” Tilstede med
trygghet og kompetanse”.
På grunn av endret registrering i vårt journalsystem System X, må statistikken tas ut på en annen
måte enn tidligere år. Tallene for 2020 viser at antall henvendelser var 57 291, hvorav 24 108
resulterte i konsultasjon med lege. Antall sykebesøk var 1 928. Tilsvarende tall for 2019 var 48 004
henvendelser, 25 253 konsultasjoner og 1 981 sykebesøk. Prøver tatt for politiet er ikke med i
denne statistikken. I 2020 utførte vi 337 tester, i 2019 198.
Antall innkomne, besvarte telefoner var i 2020 63 044. I 2019 var tallet 55 534. Statistikken viser en
markant økning i antall henvendelser og telefoner. Innbyggertall for 01.01.2020 (tall fra SSB)
er 96 452 i ordinær legevakt, og 6 925 på telefonformidling, totalt 103 377 innbyggere.
Antall klager mottatt i 2020 var 17, hvorav 3 var tilsynssaker fra Fylkeslegen. Tilsvarende tall for
2019 var 14 og 2.
13. mars 2020 medførte koronapandemien at Sørlandet Sykehus stengte dørene, og det ble innført
adgangskontroll på alle som skulle inn i sykehusets lokaler. Legevakten engasjerte vektere for å
screene alle som skulle inn legevaktsinngangen. Pasienter med luftveissymptomer eller mistanke
om korona, måtte undersøkes og behandles utenfor legevaktens lokaler. Dette ble løst ved å sette
opp en brakke som inneholder rent lager, et venterom, et triagerom og to legekontor.
Legevakten driftet i perioder av året luftveisklinikken på dagtid for Arendal og Froland kommune.
Legevakten fungerte også som teststasjon for Arendal, Grimstad og Froland i mange uker på høsten,
og utførte nesten 8 000 tester, og opptil 160 pr.dag. Da teststasjonen på Longum startet opp, ble
teststasjonen på legevakta nedlagt, men legevakten har betjent testtelefonen i hele perioden.
I begynnelsen var pågangen på testtelefonen så stor at tre sykepleiere måtte besvare tre linjer
samtidig.
Koronasituasjonen har medført ekstra oppgaver og merarbeid for legevakten. Vi har oppbemannet
på dagtid hverdager for å betjene luftveisklinikken for Arendal og Froland med sykepleiere og for å
drive testklinikk, og for å betjene testtelefonen, samt på kveld og helg pga merarbeid ved å behandle
pasienter utenfor legevaktens lokaler.
Legevakten har størst aktivitet og derfor høyest bemanning på helg og høytid, noe som fører til
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mange små helgestillinger. Heltidsprosjektet har medført at stillinger under 50 % ikke kan lyses ut,
samtidig som legevakta ikke har lønnsmidler til å øke småstillingene. Noen av løsningene som
ligger i heltidsprosjektet, er ikke gjennomførbare på en høyaktivitetsavdeling som en legevakt er.
Legevakta har ikke-rullerende plan over 26 uker, og det jobbes videre med å finne løsninger på
helgeutfordringene.
Det oppleves stadig oftere at lav legebemanning fører til lang ventetid, som kan gå ut over
pasientsikkerheten, og pasientenes tilfredshet. Et vaktlag på tre leger som er bemanningen i dag, er
for lite mange helger. Bakvakt på kveld og natt er oftere i aktiv tjeneste enn tidligere.
Den store aktiviteten reduserer legevaktens beredskapsfunksjon og sliter på de ansatte.
I 2020 var gjennomsnittlig svartid for Legevakten i Arendal på 75 %, 5 % under kravet fra
Akuttmedisinforskriften (2015) på 80 % innen 2 min. Landsgjennomsnittet lå på 76 % (tall fra
Bliksund). Det var store variasjoner i løpet av året, da koronapandemien kom for fullt 12. mars, var
det ekstremt stor pågang på legevaktstelefonen. Legevakten har gjennom hele 2020 fra mars, hatt
mange henvendelser fra publikum om hvordan de skal forholde seg i forhold til pandemien.
Sommerferieavviklingen er alltid utfordrende på legevakten. Det stilles høye krav til opplæring av
vikarer grunnet Legevaktens kompleksitet i oppgaver og drift. Lav grunnbemanning medfører at
vikarene må ha opplæring og kunne utføre alle funksjoner i legevakt og legevaktssentral. Vi
kvalitetssikrer så godt det lar seg gjøre, men løsningen er ikke optimal og gir grunn til bekymring.
Akuttmedisinforskriften setter også krav til at alle ansatte på legevakt må gjennomføre et
akuttmedisinkurs over tre dager og et nettkurs i vold- og overgrep på syv timer. Dette gjennomføres
fortløpende for nyansatte, men ble ikke gjennomført i 2020 grunnet koronarestriksjoner.
Prosjekteringen av Nytt KØH/LV bygg ble ferdigstilt i løpet av 2020, og ble lagt ut på anbud i
januar 2021. Nye lokaler er på overtid, men det vil ta flere år før nye lokaler kan bli tatt i bruk.
HMS utvalget utarbeidet ved hjelp av Agder Arbeidsmiljø og hovedverneombudet, en ROS
analyse i 2019. Risikovurderingen konsentrerte seg om 2 områder, utagerende pasienter og
uhensiktsmessige lokaler. ROS-analysen viser sårbarheten i dagens lokaler og hvordan vi prøver å
forebygge og minimere risikoen. Lokaler er uhensiktsmessige, noe som medfører at sikkerhet og
taushetsplikt utfordres og brytes hver dag.
Triageringsverktøyet Manchester Triage (MTS) ble innført for å standardisere og kvalitetssikre
pasientbehandling og trygge sykepleierne på telefon og mottak. Alle sykepleierne har vært
igjennom opplæring i MTS. Legevaktens HMS-mål omhandler gode relasjoner og positiv
kommunikasjon internt og mot samarbeidspartnerne. Faste samarbeidsmøter med sykehusledelsen
har bidratt positivt til dette. Målene inneholder også arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar for faglig
utvikling og godt arbeidsmiljø. Personalmøter med undervisning gjennomføres vanligvis hver
måned, men grunnet smitterestriksjoner, ble det kun gjennomført 5 fysiske personalmøter i 2020.
For å kompensere noe for dette, ble informasjon på mail hyppig sendt ut. Det årlige
personalseminaret måtte også avlyses.
Legevakten har fokus på å ha et arbeidsmiljø med høy trivsel, trygghet og høy faglig kompetanse.
Vi har i mange år hatt et lavt sykefravær, noe vi har tolket som et tegn på godt arbeidsmiljø.
Legevakten er en liten arbeidsplass, og når vi i 2020 hadde flere langtidssykemeldte, gir dette fort
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utslag på statistikken. Langtidsfraværet i 2020 var på 7,4 %, korttid 1,8 %.
Legevakten er Miljøfyrtårnsertifisert og har fokus på søppelsortering, energi- og ressurssparing.
Ved jobbreiser benyttes kollektiv transport hvis mulig, ellers samkjøres det.
På tross av total endring i arbeidsoppgaver, økt smitterisiko og endrede rutiner og prosedyrer,
dårlige arbeidsforhold og mye støy, virker det som arbeidsmiljøet har taklet de nye utfordringene på
en god måte. Ansatte har vært positive og endringsvillige, og vi fikk etablert en velfungerende
logistikk. Men det er ikke til å legge skjul på at utfordringene med koronapandemien er krevende og
belastende for de ansatte.
En blomst til påske til hver ansatt og småis i fryseskapet er små konkrete oppmuntringer.
I forbindelse med Covid-19 har alt av ekstra utgifter til telt, brakker, smittevernsutstyr,
ekstrabemanning, ekstra arbeidstøy, ekstra rengjøring osv. blitt ført på eget prosjektnummer for
legevakten. Totalbeløpet endte på 9,4 mill., der Arendal står for 5,5 mill., 3,8 mill. faktureres Østre
Agder kommunene.
Nødnettkostnadene har de siste årene medført at Legevakten har gått med underskudd.
Helsetjenestens driftsorganisasjon HDO og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB,
fakturerer legevakten for alle kostnader knyttet til nødnettet. Dette er utgifter utenfor vår kontroll,
og som vi bare må betale. I 2020 var nødnettbudsjettet på kr. 1 607 424, mens kostnadene endte på
kr. 2 427 923, underbudsjettert med kr. 820 499.
Legevaktens ordinære drift klarte å gå litt i pluss, og dermed endte underskuddet (utenom
koronakostnadene) på totalt kr. 748 000, 423 000 av dette faktureres Østre Agder kommunene.
Alternativ til vold - ARENDAL
ATV Arendal samfinansieres av kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Vegårshei, Åmli Tvedestrand, Risør
og Gjerstad, og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Kontoret har fra oppstarten av i 2009
hatt to årsverk. I 2016 fikk kontoret en tredje stilling og ytterligere en stilling i 2019, begge finansiert av
BFD.
Behandlingstilbudet ved ATV Arendal har primært vært for mannlige og kvinnelige utøvere av vold i nære
relasjoner, som er bosatt i de respektive Agder kommunene. Klientene mottar behandlingen individuelt og
/eller i gruppe.
ATV har et familiemandat, og i og med at ATV Arendal har fått flere ansatte, er kontoret i gang med å
utvikle et tilbud til utsatte og barna til de utøverne som har tilbud på ATV Arendal. I år har vi tilbudt et
avgrenset gruppeforløp med fokus på bearbeiding og psykoedukasjon til voldsutsatte, der partner går i
utøverbehandling. Vi tilbyr også foreldreveiledningsprogrammet Circel of Security (COS) til alle klienter med
partnere, der dette er mulig. Nytt av året er at vi i forlengelsen av dette kurset tilbyr et to dagers kurs i
emosjonsfokusert terapi. Dette kurset anses å gjøre voldsutøver bedre rustet til å gjennomføre en «Si det
videre» samtale med barnet, som er en informasjonssamtale til barna. Det vil også kunne gi oss
informasjon om når og hvordan en slik samtale best kan gjennomføres.
ATV Arendal har avholdt kurs i foreldreveiledningsprogrammet Circle og Security (COS) for 13 foreldre.
ATV Arendal vektlegger og prioriterer samarbeid. Dette gjøres på flere måter.
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Kontoret formidler til ulike samarbeidspartnere at kontoret kan kontaktes for råd og veiledning i alle saker
som vedrører vold i nære relasjoner. Kontoret informerer om ATV Arendals behandlingstilbud, og sprer
kunnskap om vold i nære relasjoner.
ATV har i 2019 hatt samarbeid med Familiekontoret i Aust-Agder, Østre Agder Krisesenter og
Familiesenteret i Grimstad. Kontoret har også hatt samarbeidsmøte med Stine Sofie Stiftelse. Kontoret
inviterer årlig til arbeidslunsjmøte med rådmann og ordfører i Arendal.
Da Norge ble stengt ned pga. pandemien 13.03.20 hadde de ansatte ved ATV- Arendal hjemmekontor frem
til 20.04.20. I denne perioden hadde vi behandlingssamtaler pr. telefon eller video. I etterkant av denne
perioden hadde ATV en brukerundersøkelse som viste at klientene mente at de hadde fått god behandling i
perioden vi hadde hjemmekontor. Resten av året har vi hatt tilnærmet normal behandlingsaktivitet. Det har
vært færre forespørsler vedrørende hospitering, studenter og undervisningsoppdrag dette året, noe vi
tilskriver Koronasituasjonen. Når det har vært mulig, har vi brukt en del tid på å dra rundt til de ulike
kommunene for å undervise om vold og informere om tilbudet ved ATV- Arendal.

Samarbeid med familievernkontoret
ATV Arendal og familievernkontoret i Aust-Agder har utviklet en gjensidig henvisningspraksis, i
form av at Familiekontoret henviser utøvere av vold i nære relasjoner til ATV Arendal, og ATV
Arendal henviser utsatte til Familiekontoret. Det er gjort en avtale om at partnere til klienter ved
ATV Arendal kan få et behandlingstilbud på familievernkontoret. Denne avtalen ble opprettholdt i
2020, selv om ATV har etablert et eget begrenset gruppetilbud til voldsutsatte kvinner. ATV
Arendal og Familievernkontoret i Arendal har regelmessige møter der vi utveksler fagkunnskap og
samarbeider også i enkeltsaker.
Klientaktivitet ATV Arendal

ATV Arendal har mottatt 67 nye klienthenvendelser i 2020. Av dette er 5 voldsutøvende kvinner.
49 klienter er i gang med behandling. ATV har hatt 26 saker der en har vært i kontakt med
barneverntjenesten.
Kun en av samarbeidskommunene har ikke hatt klienter ved ATV i 2020 og det er Åmli, men ATV
har tett kontakt med Barneverntjenesten Øst i Agder som også omfatter Åmli kommune.
Utfyllende statistikk for ATV Arendal framgår av vedlegg 1 til årsmeldingen.

Østre Agder krisesenter
ØKONOMI/REGNSKAP
Regnskapet for 2020 viser et mindreforbruk på kr. 206 000,-, og er overført samarbeids fondet.
Det sto pr. 31.12.2020 kr. 2,2 mill. på fond etter overskudd fra tidligere år, jfr. samarbeidsavtalen
for Østre Agder krisesenter. Rådmannsutvalget vedtok i 2020 å fordele kr. 1,7 mill. av
fondsmidlene, på samarbeidskommunene, etter gjeldende fordelingsnøkkel.
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Det er brukt kr.111.000 av fondsmidler til utbedring av eksisterende tilbud til menn, som en
midlertidig løsning i påvente av samlokalisert krisesentertilbud for kvinner og menn. Dette er en
oppfølging av sikkerheten ved tilbudet jfr pålegget fra Statsforvalteren omtalt på neste side.
Kostnader som påløper arbeidet med utredning nytt tilbud blir fakturert i 2021 og belastes
fondsmidlene.
Enheten er tilført gavemidler fra:




Aust Agder stiftelsen krisesenter for kvinner:
Gjensidigemidler «Juleaksjonen»:
Privat gave:

kr. 100 000,kr. 39 000,kr. 3 000,-

Kr. 40 000,- av midlene gjenstår og de er satt på bundne fond gavemidler barn. Pr. 31.12.20 står det
kr. 579 000 på samarbeidsfondet(driftsfondet).
PRODUKSJONSTALL
I 2020 har det vært færre kvinner enn tidligere år som benyttet botilbudet og ingen menn har hatt
beskyttelse i botilbudet. Nedgangen i overnattingsdøgn for barn er betydelig.
Reduksjonen kan skyldes flere forhold, blant annet:




flere instanser jobber med oppfølging av vold
stor forbedring i samarbeidet med Nav og saksbehandlingen går raskt.
bolig kommer tidligere på plass

Pågangen til krisesenteret under Covid 19 i 2020, har vært lavere enn forventet. Det var grunn til å
anta at nedstengingen av skoler og barnehager ville medføre høy etterspørsel i krisesentertilbudet.
Krisesenterberedskapen fikk også status som samfunnskritisk funksjon.
Nasjonalt har de fleste krisesenterne lavere tall enn tidligere i botilbudet og økt pågang på
dagsamtaler. Det var 34 kvinnelige beboere vede krisesenteret i 2020 og ingen menn brukte
tilbudet. Det var det første året fra 2015 at ingen menn brukte tilbudet mens også kvinner bruk er
kreftig redusert. 28 barn bodde ved senteret som er mer enn en halvering fra «toppåret» 2018 da 63
barn benyttet tilbudet. Tallet på overnattingsdøgn er også kraftig redusert. Kvinner bruk av
dagtilbudet ved senteret holder seg høyt og var i 2020 på 51. I vedlegg 1 inngår en detaljert
statistisk oversikt for bruk av krisesenterets tjenester. Denne er hentet fra den obligatoriske
statistikk som krisesentre er pålagt å føre.
Krisesenteret har hatt fokus på informasjon om at tilbudet er åpent 24/7 og at smitteverntiltak følges
i tråd med nasjonale og lokale føringer.
Internkontroll:

Årsberetning for 2019 og virksomhetsplan og tertialrapporter for 2020, er sendt til alle
fagansvarlige i samarbeidskommunene. I henhold til bestemmelsene i samarbeidsavtalen er det
gjennomført 3 samarbeidsmøter med vertskommune og samarbeidskommunene. 1 møte i
rådmannsutvalget (budsjett) og 2 møter med fagansvarlig for den enkelte kommune.
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Lovbrudd etter Systemrevisjon fra Fylkesmannen i Agder ved Østre Agder krisesenter i mai 2019:
-

Nye sikkerhetstiltak er gjennomført i dagens tilbud for menn i Østre Agders krisesentertilbud.
Tiltakene er godkjent av Statsforvalter i Agder som en midlertidig løsning på bakgrunn av
planlegging og gjennomføring av et framtidig tilbud for menn samlokalisert med hovedbasen
for kvinner. I brev fra Statsforvalter i Agder av 30.04.2020 lukkes lovbruddet.
Følgende tiltak er på plass:
-

Godkjent ytterdør
Kamera
Sluse ytterdør leilighet (døren vil bli styrt fra «kvinnebasen»/personalet og beboer vil
ikke ha noe ansvar for hvem som låses inn/ut).
Utbedre dagens rutiner. Dersom det kommer fedre med barn må man tenke ut fra
sikkerhet hvor barnet kan leke ute, dette må tilpasses hvert enkelt tilfelle. I visse tilfeller
der krisesenteret for kvinner og barn er tomt kan uteområdet her benyttes.

Arbeid med tegninger og kostnadsestimatfor tilbygg krisesenterløsning for menn er i gang og
legges fram fra KF Eiendom til gjennomgang i løpet av mars 2021.
Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført Ros analyse på vold og trusler i begge tilbud. Krisesenteret mottok
voldsalarm på bakgrunn av søknad til politiet i desember 2019 og det har vært et godt trygghetsog sikkerhetstiltak.
Avvikshåndtering
Krisesentertilbudet følger Arendal kommunes elektroniske avvikshåndtering. Avvik håndteres
forløpende etter gjeldende retningslinjer.
HMS- og kvalitetsutvalget
Vernerunde er gjennomført.
Målene i Hms arbeidet for 2020 er fulgt opp.
I vedlegg 1 er det lagt ved en oversikt over HMS OG KVALITETSMÅL 2020 for Østre Agder
krisesenter og oppfølging av disse.
Status for fokusområder i virksomhetsplan 2020:





Krisesenterets samarbeidsavtaler med barneverntjenesten i samarbeidskommunene er på
plass.
Verdiene på krisesenterets miljøarbeid er: Trygghet/Respekt/Humor og
lek/Vennlighet. Enheten har jobbet systematisk med verdiene i 2020. Det har vært viktig for
enheten å synliggjøre helt konkret hvordan kjennetegn på verdiene kommer fram i
hverdagen, for beboere og ansatte.
Gode kommunikasjonsferdigheter i samtaler med barn og voksne har hatt en sentral plass i
enhetens kompetanseplan. Motiverende intervju og metodikk som gir en respektfull, trygg
og åpen dialog er tema i forberedelser av oppfølgingsmøter med brukere. Med RVTS
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(regionalt senter om vold, Traumatisk stress og selvmordsforebygging) som veileder i et 2
års kompetanseprogram, får ansatte faglig påfyll, øvelse og refleksjon i relasjonsbygging
med fokus på kommunikasjon.
Brukernes handlingsplan har en sentral plass i individuell oppfølging og er godt
implementert. I 2020 kom også egen handlingsplan for barn som bor på krisesenteret på
plass.
Risikovurdering og sikkerhetsplan for brukere ble revidert i 2020.
Rosanalyser på vold og trusler er gjennomført.
Arbeid med lovbrudd i krisesentertilbud for menn har pågått fortløpende gjennom året.
Utredning av samarbeid med Stiftelsen Sørlandet krisesenter (Kristiansand). I
budsjettseminar for rådmennene vår 2020 ble dette forkastet. Det ble gjort vedtak om å
utarbeide tegninger og kostnadsestimat til nytt krisesentertilbud for menn samlokalisert med
dagens tilbud til kvinner v/Østre Agder krisesenter. Arbeidet pågår og ferdigstilles i løpet av
1.halvår 2021.
Enheten har gjennomført et samarbeidsmøte med psykisk helse og rus i Arendal kommune.
Formålet var å øke kompetanse på ansattes møte med personer med rusutfordringer eller
psykiske utfordringer som har behov for beskyttelse. Det kan være vanskelig å
avdekke/vurdere at tilbudet ikke er egnet til å imøtekomme den utsattes behov, eller at
vedkommende kan utgjøre en fare for andre brukere eller ansatte. I tillegg har enheten
gjennomført et felles samarbeidsmøte med politiet og legevakt. Hensikten var å avklare
retningslinjer for samarbeid om akutte enkeltsaker med voldsutsatte personer med rus og/eller psykiske utfordringer. Retningslinjer så langt er dokumentert og tatt til etterretning.
Etisk refleksjon har vært gjennomført på alle personalmøter med unntak av ett.
Fagutvikler og leder av krisesenteret deltar i arbeidsgruppen som har ansvar for utvikling og
evaluering av Arendal kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Barneverntjenesten Øst i Agder
Visjon: Et kompetent og tilgjengelig barnevern som setter barnet i sentrum.
Barneverntjenesten Øst i Agder er en interkommunal tjeneste for kommunene Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli med Gjerstad som vertskommune. Tjenesten har til sammen 24.4
årsverk, samt rundt 100 personer som er ansatt eller engasjert som besøkshjem, fosterforeldre,
støttekontakter eller tilsynsførere.
KUBA (Kompetanseutvikling barnevern Agder) er en storsatsning hvor alle barneverntjenestene på
Agder har gått sammen om å utvikle tjenestene i et tett forpliktende samarbeid. Alle ansatte
inkluderes i KUBA.
Samlet sykefravær i 2020 var på 8,27 %.
Utfordringer framover
Barnevernreformen trer i kraft fra 1.1.2022. Den vil innebære en endring i ansvarsfordeling og
finansiering av det kommunale barnevernet. Forarbeidet er i gang lokalt og vil blant annet innebære
at kommunene må satse ytterligere på forebygging fram mot 2022.
Behandling av stadig flere norske saker i EMD (europeiske menneskerettsdomstolen) og
storkammerbehandling av barnevernssaker i Høyesterett har fått konsekvenser for det kommunale
barnevernet. Dette gjelder økte krav om virksomme forebyggende tiltak i det kommunale
barnevernet samt oppfølging av biologisk familie og fosterbarn med mål om gjenforening.
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Arendal barnevernvakt
Barnevernvakta i Arendal er lokalisert sammen med den øvrige barneverntjenesten i kommunen på
Maxis kjøpesenter. Barnevernvakta ivaretar akuttberedskap for barneverntjenesten i Arendal,
Froland og Barneverntjenesten Øst i Agder. Fra sommeren 2021 er det også inngått samarbeid med
Grimstad kommune som blir en del av dette interkommunale samarbeidet.
Barnevernvaktas mandat er å behandle akutte henvendelser, motta og registrere meldinger utenom
kontortid.. Vaktas ansatte går i turnus. Tidligere kjøpte kommunen tjenester fra Kristiansand på natt
og dag i helg og helligdag, men fra nyttår 2021 betjener vakta hele døgnet selv ved at de ansatte
jobber delvis i aktiv vakt og delvis på hjemmevakt. Barnevernvakta har et tett samarbeid med politi
som blant annet skal godkjenne det juridiske innholdet av eventuelle akuttvedtak som fattes utenom
ordinær kontortid. Vakta i Arendal har også et tett samarbeid med vakta i Kristiansand for felles
fagutvikling og drøfting av faglige problemstillinger. Vakta har halvårige evaluering sammen med
våre samarbeidende kommuner.
Østre Agder brannvesen 2020
ØABV er i dag organisert til å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 7
kommuner. Avdelingene i Enhet 12 består av Agder 110 sentral, beredskapsavdelingen (inkludert
det interkommunale redningsdykkersamarbeidet), forebyggende avdeling, feieravdelingen og
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA).
I stort balanserte regnskapet med overskudd. Ca 0,3 mill.kr. fordeles etter gjeldende avtaler tilbake
til samarbeidskommunene. Nytt fra 2020 er at regnskapet for feieravdelingen fullt ut føres som
selvkost.
I 2020 var det en pause i investeringsporteføljen. Unntak var ett mindre kjøretøy/vaktbil som det ble
funnet «gamle» midler til. Denne pausen vil kunne føre til dårligere kvalitet på tjenestene, innbyttetap på kjøretøy som skal skiftes ut og økte driftsutgifter blant annet til verksted og vedlikehold.
Brannsjef Dag Svindseth sluttet september 2020. Varabrannsjef Bakke ble konstituert og fungerte ut
året før han gikk av med pensjon. Grunnet utredning om samarbeid med Grimstad fortsetter
konstituering av brannsjef-funksjonen inntil avklaring, se under.
Bystyret i Arendal og kommunestyret i Grimstad har bestilt en utredning i 2020 om
samarbeid/felles brannvesen med Grimstad brann og redning. Utredningen skal til politisk
behandling juni 2021.
Korona
2020 har vært et år preget av pandemi og smittevern. Til tross for at pandemi var et av scenariene i
ROS-analyse fra 2018, ble det en bratt læringskurve da samfunnet stanset 12. mars 2020. Alt har
blitt snudd på hodet, og man har støttet opp om lav terskel for å holde seg hjemme til tross for at
dette har påført oss merkostnader i form av overtid og innleie av vikarer i 110 og beredskap.
Dessverre ble ikke alle merkostnader for lønn/ekstravakter ført på prosjekt før på slutten av året.
Brann og ulykkesberedskap har ikke vært berørt eller svekket av korona.
Feieravdelingen har fått gjort tilnærmet normal produksjon ved å prioritere bort boligtilsyn og
innvendig feiing til å primært feie utvendig i 2020.
Forebyggende avdeling gikk færre branntilsyn i 2020 enn vanlig grunnet smitteverntiltak. En del
tilsyn ble utført på Teams. Avdelingen brukte betydelige ressurser til å evaluere Arendal kommunes
koronahåndtering. Evalueringen resulterte i en rapport som ble grundig behandlet politisk
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høst/vinter 2020/21.
Agder 110 sentral
Flere store prosjekter, og uventede tekniske utfordringer har økt kostnadsbildet betydelig i 2020.
Økonomien har likevel gått i balanse takket være en påbegynt opptrapping av betalingssatsen for å
ta inn etterslep og forberede framtiden. Faglig sett har 2020 passert som en pedagogisk pustepause,
da pandemien gjorde det umulig å gjennomføre fagdager internt og tverrfaglig som planlagt.
Personellmessig har 2020 vært nok et stabilt år med unntak av en pensjonsavgang. Denne stillingen
ble holdt vakant ut året mtp. økonomisk balanse.
Nedenfor følger eksempler på en del av prosjektene som har pågått gjennom 2020 og berørt 110sentralen:
Nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV): Det mest tidkrevende så langt har vært
anskaffelsesprosessen for nytt OHV der flere av sentralens ansatte og ledere har vært involvert i
arbeidsgrupper, evalueringsteam og styringsgruppe. Anskaffelsen har vært et krevende prosjekt som
inkluderte 14 ulike eiere, fordelt på 5 IKS’er, 8 kommunalt eide sentraler, i tillegg til
opplæringssentralen til Norges Brannskole i Stavern. Kontrakten for nytt OHV skal tildeles og
signeres før påske 2021, og være implementert og i sentralene i løpet av høsten 2022.
NKS 110 IKS: Den kompliserte anskaffelsen for nytt OHV synliggjorde behovet for et felles
eiermiljø blant 110-sentralene. Det ble derfor opprettet et parallelt prosjekt for å utrede muligheter
omkring dette. Resultatet ble «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» (NKS 110
IKS). Selskapsavtalen hadde ved årsskiftet 2020/2021 en tilslutning fra samtlige eiere unntatt
Kirkenes kommune som behandler saken i kommunestyret 9. februar 2021. Etter planen vil da
selskapet opprettes være kontraktspart for nytt OHV, og ha ansvar for drift og forvaltning av
systemet på vegne av alle sine eiere. For 110 Agder ble selskapsavtalen vedtatt i Arendal bystyre
17. desember 2020. Brannsjefen i ØABV er kommunens representant i selskapets representantskap
med avdelingsleder 110 som sin personlige vara. Agder har etter innbyggerandel 7 % av selskapets
stemmer.
MLU: Sentralenes kommunikasjonsløsning «ICCS» har en kontraktstid med leverandør ut 2023.
For at utstyret skal holde tritt med den tekniske utviklingen i samfunnet, og sikre stabil drift ut
2023, har Branns driftsorganisasjon for Nødnett utredet behov for betydelige oppgraderinger –
såkalt «Mid-life upgrade» av ICCS-ene. Kostnaden for denne oppgraderingen kom på banen mot
slutten av 2020, og beløper seg til ca. 1,3 mill. kroner for 110 Agder. (påløper 2021)
Alarmmottak: 110-sentralens alarmmottak ble plutselig gjenstand for oppmerksomhet midtveis i
2020 da leverandøren uventet sa opp sitt agentur på løsningen i Norge. Det ble dermed nødvendig å
innlede en prosess for å skifte leverandør og sikre stabil drift av et alarmmottak for kommende år.
Mot slutten av året er det derfor gjennomført en anskaffelse av ny hardware, og hele løsningen har
blitt løftet over på en ny og mer moderne plattform med en ny leverandør i ryggen. Løsningen
forventes ferdigstilt i februar 2021, og vil også innebære nye muligheter for integrasjonsløsninger
som brannvesenet har savnet og etterspurt.
SAMLOK Agder: Etter flere års ventetid har også SAMLOK-prosjektet skutt fart gjennom 2020, og
legger stort beslag på tiden til flere av sentralens ledere og ansatte. Flere interne og tverrfaglige
arbeidsgrupper har lagt ned mye arbeid for å få så optimale løsninger som mulig i det nye
Politihuset i Kristiansand. Sentralen har sammen med DSB utarbeidet et overordnet budsjett for
SAMLOK Agder, og gitt tildeling over Statsbudsjettet for 2022, staten vil ta mye av regningen for
den kommende prosessen med flytting av virksomheten til Kristiansand.
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Ny eierskaps- og driftsmodell for 110 Agder: I forbindelse med at 110-sentralen skal flyttes til
Kristiansand, har det også vært naturlig å vurdere hva slags modell sentralen skal ha for eierskap og
drift i framtiden. En arbeidsgruppe har derfor jobbet med dette, og det er ventet at et utkast til
selskapsavtale for et nytt IKS blir presentert på nyåret. Så skal det legges til at det kreves politisk
tilslutning i alle eiermiljøene for at et evt. IKS skal realiseres. Det forventes at en slik beslutning
kan tas på nødvendige arenaer før sommeren 2021.
Beredskapsavdelingen
Beredskapsavdelingen bestod i 2020 av 122 deltidsmannskaper og 32 heltidsansatte. 3 på heltid
sluttet i 2020. Inntil samarbeid med Grimstad er avklart vil de stillingene stå vakant.
Opplæring og kurs: Grunnet koronapandemien ble et planlagt grunnkurs for 20 deltidsmannskaper
ikke iverksatt høsten 2020 (lokalt kurs i regi av ØABV). Kurset har en totalkostnad på ca. 1.000´.
Andre kurs som ble utsatt er internt kurs for å opprette røykdykkerkompetanse i Froland og
deltagelse i regionalt utrykningslederkurs for deltidsmannskaper, som også er et lovkrav. Sammen
med utsatt kurs for redningsdykkerleder (midlertidig dispensasjon fra Arbeidstilsynet på
kompetansemangel) og overflatereddere på deltidsstasjoner er totale utsatte opplæringsutgifter på
om lag 1,6 mill.kr.
Beredskapsavdelingen har i perioden 2018-2020 en mann fra Forebyggende avdeling ansatt i et
prosjekt betalt av Gjensidigestiftelsen. Prosjektets formål er i større grad å integrere forebyggende
tenkning og praksis i Beredskapsavdelingen (heltid og deltid). Dette prosjektet har gått i henhold til
plan og 2020 var et viktig år for implementering og iverksettelse av nye tanker og metodikk i
avdelingen. Fra 2021 settes satsingen på beredskapsforebygging ut i vanlig drift.
Redningsdykkertjenesten, som også innbefatter Grimstad kommune, fortsatte driften på lik linje
med IUA som eget ansvar med styre/representantskap for best mulig oversikt over driftsutgifter og
inntektsgrunnlag (innbyggerfinansiert 5 kr pr innbygger). ØABV lanserte en operativ og slagkraftig
redningsdykkertjeneste fra og med juli 2017, og denne tjenesten vil styrkes ettersom erfaringer og
trening i kombinasjon med et økt antall ansatte med riktig kompetanse styrkes i fremtiden. Blant
annet viste kompetansen seg viktig og riktig i et krevende søksoppdrag i en gruve i Arendal våren
2020.
Beredskapsavdelingen (heltid og deltid) har et bredt nedslagsfelt i forhold til hvilke hendelser og
situasjoner man er forventet å skulle kunne håndtere (samarbeid med Politiet og ny instruks for
Pågående Livstruende Vold [PLIVO] hvor vi blir pålagt tid til øving/trening, akuttmedisinsk støtte
til AMK (hjertestans), redning i elv og vassdrag, håndtering av ulykker med farlig gods for å nevne
noe.
Det var 1231 oppdrag i 2020 -en liten nedgang fra 1251 oppdrag i 2019. Denne utviklingen er lik
som andre brannvesen, og tilskrives koronasituasjonen.
Forebyggende avdeling
Forebyggende avdeling utfører tilsyn, saksbehandling og veiledning i alle Østre Agder-kommunene
med unntak av Grimstad.
Avdelingen har ansatte i 7 stillinger inkludert leder som er ett årsverk under minimum av lovpålagt
antall iht. dimensjoneringsforskriften (1 pr 10.000 innb + leder – våre kommuner passerte 70.000
innbyggere sommeren 2018).
Utsatte grupper for å omkomme i brann er bl.a. eldre over 70 år, personer som sliter med rus
og/eller psykiatri og nyetablerte innvandrerfamilier. Det forebyggende fokuset på disse gruppene
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ble forsterket i 2019 og fortsatte i 2020 i tett samarbeid med våre kommuners helse og
omsorgstjenester.
ØABV har fått tilført betydelige prosjektmidler fra «Det store brannløftet» (Gjensidigestiftelsen) og
tilbydde våre kommuner bistand med opplæring, oppfølging og ikke minst brannsikringsutstyr inn
mot de utsatte gruppene. Samarbeid og bruk av beredskapsavdelingen er også en del av dette
prosjektet.
Fokus har vært på tilsyn samtidig som en har lagt vekt på arbeidet for på trygg hjemme,
bekymringsmeldinger og informasjon.
Alle aktiviteter forebyggende gjør er prioritert med tanke på ØABV sin visjon om at ingen skal
omkomme i brann. I 2020 døde 1 person i brann i Arendal. Vedkommende var i risikoutsatt gruppe.
Feieravdelingen
Avdelingen gjennomførte 9574 feiinger og gikk 2090 tilsyn i 2020 på vår totale portefølje på
omtrent 35.000 objekt.
Året har vært preget av begrenset produksjon og tilstedeværelses pga. Covid-19 problematikk,
mange utfordringer med vask, smitte og begrensede muligheter for nærkontakt har gitt avdelingen
utfordringer.
Pr. 1.1.2020 hadde feieravdelingen 10 ansatte fordelt på 9 feiere og 1 leder. Nytt og revidert
budsjett la opp til en styrkning av tjenesten med ett årsverk slik at vi ville vært 11 årsverk, dette ble
ikke gjennomført i 2020.
Feieravdelingen ble i 2020 skilt ut som selvkost, det er gjennom året gjort en større jobb på
økonomisiden for å se på inntekter og utgifter slik at gebyret ligger fornuftig. Dette har vært gjort i
nært samarbeid med økonomi nettverket i Arendal kommune.
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
Lageret med oljevernutstyr finnes på brannstasjonen på Stoa. Dette medfører at utstyr enklere kan
etterses og at enkle øvelser kan gjennomføres uten kostnader for mannskaper på heltid. Noe av det
tyngre oljevernutstyret er plassert på et fremskutt depot på Arendal Havn (Eydehavn) slik at dette
raskt kan fraktes med båt (eks vis Boombag). Lettere oljevernutstyr og lenser er plassert på ulike
brannstasjoner i hele samarbeidet for hurtig håndtering av ulike mindre hendelser.
IUA fortsatte å bygge opp sin kompetanse og materiellmessige kapasitet ved å kurse/øve
mannskapene i deltakende kommuner.
Satsingsområder og utviklings-/innovasjonsprosjekter
Tjenester
Østre Agder brannvesen (ØABV) jobber hele tiden med forbedring av interne systemer, metodikk
og utstyr for mest mulig effektiv og målrettet innsats innenfor spekteret av oppgaver innen brann og
redning. Siden opprettelsen i 2008 er materiellparken vår under stadig fornying, og de ansatte
kurses og utdannes fortløpende etter nasjonale krav og målsetninger for ansatte i brannvesenet.
I det forebyggende perspektivet jobbes det også innovativt med involvering av eksterne
samarbeidspartnere og andre kommunale etater for best mulig proaktiv tilnærming for å hindre
branner og ulykker før de oppstår. Dette arbeidet er først og fremst rettet mot samfunnets
risikoutsatte grupper som statistisk er i større fare for å omkomme i brann. Her har ØABV i 2020
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ferdigstilt flere større prosjekt som er finansielt understøttet av Gjensidigestiftelsen og «Det store
brannløftet» med flere millioner kroner.
Feieravdelingen rapporterer nå i samme system uavhengig av kommunal tilhørighet og har siste
årene utviklet saksgang, melding om feiing og dokumentasjonsrutiner i en langt større digitalisert
utgave enn hva har vært tilfelle tidligere.
Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategien, “Sammen om framtida – Arendal 2023”, skal brukes til langsiktig utvikling
og holdningsskapende arbeid for å øke den enkeltes bevissthet rundt egen arbeidshverdag og egne
verdier. De overordnede målsetninger er gode og relevante, og tas med som del av den enkeltes
medarbeidersamtale for bevisstgjøring og refleksjon. ØABVs eget utarbeidede verdidokument er i
så måte en god rettesnor og i tråd med arbeidsgiverstrategien i kommunen.
Medarbeider- og brukerundersøkelser
Tidligere medarbeiderundersøkelser resulterte blant annet i et verdidokument for Østre Agder
brannvesen med klare mål for virksomheten ifht verdigrunnlag og holdninger. Dette er et produkt
som de ansatte kjenner seg igjen i og som brukes aktivt som en rettesnor for hva det er vi ønsker
skal kjennetegne vår arbeidsmiljø og virke i stort.
Forebyggende- og helsefremmende HMS-arbeid i enheten
Østre Agder brannvesen jobber systematisk og bra med internt HMS arbeid. Det gjennomføres
jevnlige møter i HMS utvalget hvor avviksmeldinger behandles, nye instrukser gjennomgås og
kvalitetshåndboka revideres. Saker/elementer i daglig drift håndteres på en mest mulig proaktiv
måte.
Det har de siste årene vært en løpende dialog med Arbeidstilsynet for å kartlegge alle våre rutiner
for ivaretakelse av den ansattes helse, miljø og sikkerhet i utførelse av arbeid. I tillegg har det vært
jobbet mye for å få på plass godkjent infrastruktur på alle våre 8 brannstasjoner i samarbeidet.
Avvik er nå lukket, og ØABV er i god dialog med de ulike kommunene for iverksettelse av
utbedringer bygningsteknisk der det trengs på brannstasjoner. Vegårshei brannstasjon står ferdig
som nybygd brannstasjon innen mai 2020, mens Gjerstad kommune nå er i prosess med å finne
tomt etter vedtak om bygging av ny brannstasjon.
Dessverre har det vært flere langtidssykemeldinger i ØABV i 2020. Det jobbes aktivt for å redusere
dette, bl.a. ved hjelp av "Raskere Frisk" og flere planlagte MoA-møter. Langtidsfraværet økte til
6,36% i 2.tertial 2020. Korttidsfraværet er lavt 0,43%. Mer detaljerte opplysninger om fraværet
finnes vedlegg 1.
Noe økonomisk besparelse er det høye langtidsfraværet totalt ikke da brorparten av fraværet er i
beredskapsavdelingen. Mange vakter må dekkes med overtid på grunn av kompetansekrav til
redningsdykking som ikke alle vikarer besitter.
Korttidsfraværet er nok reelt høyere enn uttrekk fra Stratys siden beredskapsavdelingen går
døgnvakter (2 døgn i helgene) og 110-sentralen 12-timers vakter. En vakt kan derfor være opptil 4
dagsverk for en dagansatt. Fra februar 2021 vil et nytt turnusprogram omregne fravær likt resten av
kommunen.
I 2020 er et svært lavt antall avvik meldt inn. Enhetsleder vil prioritere å gi kompetanse til å melde
avvik, og endre kultur for dette og ytringsklima i organisasjonen.
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Internkontroll
Østre Agder brannvesen (ØABV) har siste årene jobbet systematisk med egne ROS analyser for
våre samarbeidskommuner samlet i en Brann ROS ØABV. Ut av disse analysene er videre utredet
beredskaps- og forebyggende analyse som danner grunnlaget for vår egen dokumentasjon og
dimensjonering i stort av ØABV.
Jevnlige møter i HMS utvalget sikrer kontinuitet på vernetjenesten, og det har siste årene vært
jobbet mye med å sikre best mulig informasjonsflyt gjennom flere kanaler for å sikre at alle ledd har
tilgang til viktig informasjon om drift og ØABVs virksomhet i stort. Møtestrukturen forøvrig vitner
om høy grad av involvering og muligheter for medbestemmelse i alle avdelinger.
Økonomikontrollen er god i brannvesenet, og et utvidet samarbeid med egne dedikerte
økonomikontakter er avgjørende for å opprettholde kontinuerlig oversikt over enheten 8 ulike
ansvar med hver sine ulike betalingsmodeller og deltagende kommuner.
Klima/Miljø
Østre Agder brannvesen har svært god infrastruktur på de ulike brannstasjoner, og vi har i
2019/2020 lukket avvik innen HMS/inneklima/miljø på siste gjenværende stasjoner i Gjerstad og
Vegårshei. Vi leaser en el-bil som administrasjonsbil for Forebyggende avdeling, og har forøvrig
gode systemer for søppelsortering og pant. Vi har også montert to el-bil ladere ved brannstasjonen
for å legge til rette for mer miljøvennlig kommunikasjon.
Ellers har vi et fokus på å minimere miljøforurensning som følge av skarpe hendelser ute, være seg
bygningsbranner eller andre ulykker med potensiell forurensningsfare.
Personvernombud
Samarbeidskommunene i Østre Agder inngikk i 2019 avtale om felles personvernombud.
Funksjonen er lovpålagt etter personopplysningsloven fra 2018, og skal være en ressurs for
kommunene i arbeidet med å etterleve personvernregelverket.
Det følger av personopplysningsloven at personvernombud skal ha følgende oppgaver:
•

Samle inn informasjon for å identifisere behandling av personopplysninger

•

Analysere og sjekke at innsamling, bruk og forvaltning av personopplysninger er i samsvar
med regelverket

•

Informere, gi råd og anbefalinger for å sikre regelverketterlevelse

•

Foreslå ansvarsfordeling for oppgaver knyttet til ivaretakelse av personvernet

•

Gjennomføre holdningsskapende arbeid i virksomheten og opplæring av medarbeidere

•

Være et kontaktpunkt mellom kommunene, Datatilsynet og innbyggere

I 2020 gjennomførte personvernombudet følgende aktiviteter:
•

Etablering av nytt digitalt verktøy for å ivareta nye lovpålagte oppgaver

•

Rådgivning om organiseringen av arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet på
tvers av IKT Agder samarbeidet
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•

Rådgivning til ansatte i kommunene om intern kontroll, rutiner, maler og retningslinjer for
behandling av personopplysninger

•

Besvarte spørsmål fra innbyggere og ansatte i enkeltsaker

•

Videreformidlet informasjon om vedtak fattet av Datatilsynet som legger føringer for
etterlevelse av personvernreglene

•

Deltok i arbeidet med håndtering av avvik på personvernregler/ informasjonssikkerhet

•

Informasjon og opplæring til ansatte

Arendal 12.03.2021

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder regionråd
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Vedlegg
Nøkkeldata for Arendal interkommunale ØHD for perioden 01/01/2020 - 31/12/2020

Innleggelser
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Innleggelsestidspunkt
antall
Dag hv.dag

%

85

23.5

Kveld hv.dag

148

40.9

Natt hv.dag

34

9.4

Helg/Høyt

95

26.2

362

100.0

Total

Antall innleggelser etter bostedskommune, menn, kvinner, totalt:
Prosentene angir prosentandel innleggelser fra hver kommune
Bokommune
Arendal
Risør
Tvedestrand
Gjerstad
Vegårdshei
Åmli
Froland
Nissedal
Annen kommune
Total
Percents: {Col}

Mann
110
7
10
2
3
2
9
2
2
147

%
{74.8}
{4.8}
{6.8}
{1.4}
{2.0}
{1.4}
{6.1}
{1.4}
{1.4}
{100.0}

Kvinne
145
13
14
6
6
2
19
2
8
215

%
{67.4}
{6.0}
{6.5}
{2.8}
{2.8}
{0.9}
{8.8}
{0.9}
{3.7}
{100.0}

Total
255
20
24
8
9
4
28
4
10
362

%
{70.4}
{5.5}
{6.6}
{2.2}
{2.5}
{1.1}
{7.7}
{1.1}
{2.8}

Hvor skrives pasienten ut til?

Hjemmet
Komm.institusj.
Spes.helsetj.
Annet
Total

antall
186
145
26
5
362

%
51.4
40.1
7.2
1.4
100.0
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Statistikk fra ATV Arendal

Nye klienthenvendelser i 2020 - totalt
Fordeling på kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom / unge utøvere
Voldsutsatte barn / ungdom
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

2020
67
29
5
1
0
27
5

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2020 – begynt i behandling
Klienter i behandling - totalt

36
49
85

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2019

9
26
0

I tillegg har kontoret gitt informasjonssamtale til 10 kvinnelige partnere og 5 mannlige partnere.
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Undervisning / kunnskapsformidling
Antall

Deltakere

Timer

Kurs

-

-

-

Konferanser

-

-

--

Forelesninger

8

178

18

Studiebesøk

1

4

3

Veiledninger

1

1

1

Kurs ATV har arrangert selv

-

-

-

10

183

22

Totalt

Antall klienter ATV fordelt på kommunene
I behandling 2020

Henvendelser 2020

Arendal

49

34

Grimstad

21

15

Froland

2

3

Vegårshei

0

0

Gjerstad

1

2

Risør

3

2

Tvedestrand

7

8

Åmli

0

0

Annet

2

3

Totalt

85

67
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Krisesenterstatistikk:
Beboere:
Kvinner
Menn
Barn
Overnattingsdøgn:
Kvinner
Menn
Barn
Dagsbesøk:
Kvinner (antall besøk)
Menn (antall besøk)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

46
4
20

42
4
34

41
3
41

52
1
63*

40
2
30

34
0
28

1869
204
1186

1303
42
573

1025
104
1240

1518

859

1269

734
68
885

53

38

50 (123)
4 (22)

43 (146)
3 (4)

8
(til
sammen
267
dagsbesøk)

5
(til
sammen
164
dagsbesøk)

55
(163)
7
(22)

51
(110)
1 (7)

Unike barn (antall besøk)
(nytt 2020)
Avtalte samtaler på
telefon(erstatter oppmøte)
(nytt 2020):
Kvinner
Menn
Hvilken kommune kommer
den voksne beboeren fra?

-

-

Kommunen der
tilbudet er lokalisert
Annen kommune
som deltar i
samarbeid om
tilbudet
Annen kommune
Ingen
kommunetilhørighet

493

17 (28)

35 (94)
1 (13)

50 %

46 %

45 %

47 %

53 %

39 %

39 %

40 %

42 %

42 %

35 %

50 %

11 %

14 %

8%

9%

12 %

11 %

-

-

5%

2%

0%

0%

*stort avvik grunnet barn som hadde besøksordning hos mor under hennes opphold
**til sammen kvinner og menn, adskilte tall kommer ikke fram i statistikken
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HMS OG KVALITETSMÅL 2020
MÅL

TILTAK
Fravær/nærvær skal være fast punkt på personalmøter.

Lavt sykefravær

Orientere om:
·

Avventende sykemelding

· Lokale retningslinjer (AK) ved fravær
Høy sikkerhet for beboere
og ansatte

· Ferdigstille rosanalyser-sikkerhet ansatte/beboer

Ansatte skal oppleve trivsel
og

·
Etisk refleksjon: Fast tema på personalmøter. Benyttes i
brukermøter ved behov.

utvikling og mestring på
jobb

·

Intern kompetanseplan 2020 (Aktivitetsplan-kompetanse)

·
Trivselskomitèen setter opp datoer for sosiale
sammenkomster for hele 2020. Årshjul + løpende info til alle om
aktiviteter.
Innføring og opplæring i nytt avvikssystem QM+.
Spesielt fokus på avvik som gjelder beboere:
Avvikshåndtering

·

Sikkerhet

·

Individuell oppfølging

·

Hva er avvik?

Settes opp på personalmøte vår 2020.
Heltidskultur skal være
tema i

Øke stillingsprosenter når det er mulig.

enhetens HMS utvalg

Fokus på utvidelse ved IRA.
Tema på personalmøter og fokus fra leder i samtaler med ansatte
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ØABV -

Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Styringsindikator

Enhetens mål
2021

Resultat
2019

2. tertial 2020

Fravær korttid (%)

0,59

0,43

2,5

Fravær langtid (%)

4,14

6,36

3,0

Fravær (%)

4,72

6,78

5,5

Antall HMS-avvik

1

Antall kvalitets-avvik

1

Andel heltidstilsatte
Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse

72 heltid
122 deltid
Ikke relevant
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