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Organisering 

 

Representantskapet har i 2021 hatt følgende sammensetning: 

Leder   Robert Cornels 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. 

Kommunedirektørene inviteres til representantskapsmøtene. Representantskapsmøtene foregikk på 

teams fra januar til mai. Deretter har møtene vært fysisk fram til årsskiftet, men i noen møter har det 

vært anledning til å delta på teams. 

 

Sekretariatsleder for Østre Agder-samarbeidet IPR har i 2021 vært Ole Jørgen Etholm.  

 

Styreaktivitet 

Det ble avholdt 9 møter i 2021 og det ble behandlet 86 saker. Ned fra 87 i 2020.  

 

Praksisen med at påvirkningsarbeid er fast punkt i alle styremøter er videreført. 18 saker er drøftet 

under denne overskriften. Noen saksfelt har vært oppe til behandling flere ganger. I årsmeldingen 

blir det redegjort for hvilke påvirkningssakene styret har behandlet.  

 

Sekretariatet 

Arendal kommune er vertskommune for sekretariatet. Østre Agder regionråd var organisert som en 

enhet i Arendal kommune, med sekretariatslederen som enhetsleder. Virksomheten har en 

frittstående rolle og er derfor direkte underlagt kommunedirektøren.  

 

Sekretariatet har lokaler i 4 etg i Arendal bibliotek. I biblioteket er det et lokale som tidligere har 

vært nyttet til cafe. Dette rommet har Østre Agdersamarbeidet brukt mye fordi det er stort og 

hensiktsmessig under pandemien. For å kunne benytte rommet har samarbeidet anskaffet en stor 

skjerm.  

 

Det er høstet positive erfaringer med at faglige forum og fagutvalg har benyttet teamsmøter under 

pandemien. Samtidig erkjenner medlemmene at det er ønskelig med en kombinasjon fordi fysiske 

møter fungerer på en annen måte og gir kommunene større muligheter for å etablere gode 

relasjoner. Derfor legger flere forum og fagutvalg opp til å bruke kortere teamsmøter kombinert 

med å ha fysiske møter der det settes av mere tid og der man møtes ute i kommunene for å bli bedre 

kjent. 

 

I representantskapsmøter og under møter i kommunedirektørutvalget vil en benytte fysiske møter 

når det er anledning til dette.   
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Østre Agder-samarbeidet IPR 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 også Østre 

Agders FOUI-satsing innen helse- og omsorgsfeltet.  

 

Christina Bjørke Berntsen er digitaliseringsrådgiver i helse- og omsorgssektoren. Stillingen ivaretar 

sekretærfunksjonen for Fagutvalg for digitalisering. Det skal bidra til at medlemskommunene i 

fellesskap utnytter mulighetene som ligger i økt bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren. 

Stillingen inngår i arbeidsgruppen for Agderprosjektet. Dette samordner hele Agders felles innsats 

for digitalisering i sektoren.  

 

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 2021 vært å delta i prosesser knyttet til iverksetting av Regionplan Agder 

2030. I 2021 ble det innført en ordning der den politiske ledelsen for Østre Agder-samarbeidet fikk 

anledning til å møte fylkesutvalget for å drøfte problemstillinger en fra samarbeidet ser som særlig 

viktig. Denne arbeidsmåten ønsker Agder fylkeskommune å videreføre. Dette understreker at de 

interkommunale samarbeidene aktivt involveres i arbeidet for å realisere Regionplan Agder 2030. 

 

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. I løpet av 2021 har staten etablert en 

ny tilskuddsordning på oppvekstfeltet kalt Kompetanseløftet. 

 

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. Et 

omfattende arbeid er lagt ned i å forbedre nettsidene. Disse skal publiseres tidlig i 2022.  

Sekretariatet skal sende ut et månedlig notat til ordførere for videre informasjon til folkevalgte. 

Dette er dessverre ikke fulgt opp i andre halvår. Dette er uheldig ettersom tilbakemeldingen var at 

disse var nyttige.  

Samling av formannskapene ble ikke avholdt i 2021 på grunn av pandemien.  



   
  

 

4 
 

Beredskap og tiltak for å håndtere effekter av pandemien 

På møtene i rådmannsutvalget har effekter av Corona-pandemien vært et fast drøftingspunkt. 

Pandemien er også bakgrunnen for de mange teamsmøtene i representantskapet og i ulike utvalg.  

Fagutvalg for beredskap er direkte underlagt kommunedirektørutvalget, men det har en 

sammensetning som går ut over samarbeidskommunene. De som kommer i tillegg er Agder 

fylkeskommune, sivilforsvaret og Statsforvalteren i Agder med.  Pandemien har også for dem har 

vært prioritert. De arbeider videre med prosjektet PLIVO (pågående livstruende vold). Flere skoler 

har gjennomført kurs i året. Også kommunale medarbeidere innenfor rus/psykiatritjenesten har fått 

tilbud om opplæring. Det har også vært arbeidet med lokasjonsbasert varsling. Dette utprøves i 

noen kommuner. Arbeidet med brannvarslingssensorer knyttet til områder med særlig 

bevaringsverdig bebyggelse videreføres.  

  

Nasjonalt og regionalt påvirkningsarbeid 

Styret har på hvert styremøte en egen sak som omhandler aktuelle påvirkningssaker. Sentrale saker i 

2021 var: 

 Støtte til Arendal kommunes henvendelser om økonomisk støtte til statlige og 

fylkeskommunale myndigheter knyttet til finansiering av veiforbindelse mellom Eyde 

Energy Park og Arendal havn på Eydehavn. 

 Arbeidet for å vitalisere prosessen med å knytte sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen 

via ny Grenlandsforbindelse. Nasjonal transportplan gir ikke prosjektet tilstrekkelig drakraft 

selv om det er nevnt i teksten Stortinget vedtok, så er det langt fram til en realisering av 

prosjektet. 

 Bekymring for økende arbeidsløshet som konsekvens av pandemien knyttet til 

nedstengningen ved inngangen til året.  

 Østre Agder-samarbeidet er opptatt av at hele regionen skal oppleve positive ringvirkninger 

knyttet til etableringen av batterifabrikken. Derfor ble de syv andre kommunestyrene 

utfordret til å drøfte konsekvenser for egen kommune av etableringen. Dette for at alle tar et 

medansvar for å legge til rette for næringsliv som ønsker å etablere seg i regionen som 

ringvirkning av etableringen, og for å bidra til et differensiert og tilstrekkelig boligtilbud for 

de som skal arbeide ved virksomheten. Sekretariatet har fått i oppdrag å se på 

forutsetningene for å få til en felles boligstrategi for samarbeidskommunene. 

 Konsesjonsvilkår Arendal lufthavn Gullknapp der representantskapet uttrykte støtte til 

klagen på vilkårene i konsesjonen fra Luftfartstilsynet til Arendal Lufthavn Gullknapp under 

henvisning til at et samlet Østre Agder har støttet utviklingen ved flyplassen, og særlig 

etableringen av dronesenter, pilotutdanning og satsing på el-fly.  

 Bekymring for det samlede fødetilbudet ved Sørlandet sykehus HF der særlig 

bygningsmessig standard i Kristiansand og bruk av den samlede kapasiteten i Arendal, 

Kristiansand og Flekkefjord ble vektlagt. 

 Status for 110-sentralen herunder mangelfullt statlige kompensasjonstilbud til 

vertskommuner med sentraler som flyttes. 

 Innspill til Studentstrategi Agder 2030. 
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 Utfordringer knyttet til finansiering av utbygging av E18 til fire felt på hele strekningen 

gjennom Østre Agder. 

 Uttale til forslaget til tannhelsestrategi for Agder fylkeskommune med vekt på 

fylkeskommunens ansvar for å opprettholde et tilbud i distriktene der det private tilbudet er 

lite utbygd. 

 Støtte til Agder fylkeskommunes initiativ for etablering av en dagshytte i hver kommune i 

Agder. Prosjektet er tidligere gjennomført i daværende Sogn og Fjordane fylkeskommune 

og Hordaland fylkeskommune, samt sist i Rogaland fylkeskommune. Mange kommuner er i 

gang med å planlegge dette tilbudet som Sparebankstiftelsen SR-bank gir betydelig støtte til. 

Som et ledd i arbeidet for å styrke regionens påvirkningsarbeid og for å bidra til erfaringsutveksling, 

er det knyttet tette bånd til Listerrådet og Setesdal regionråd. Også Kristiansandsregionen har i løpet 

av 2021 blitt involvert i dette samarbeidet. Vi opptrer samlet overfor Agder fylkeskommune når 

dette oppleves som hensiktsmessig. Fylkeskommunen benytter dette kontaktpunktet når det passer i 

deres arbeid. 

I året har representantskapet blitt orientert om det felles Havvind-prosjektet som Agder 

fylkeskommune har tatt initiativ til. Videre har det vært kontakt med det nye Festivalforum som har 

blitt etablert i vår region. 

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. Det har også vært samarbeidet godt med de andre 

Interkommunale Politiske Rådene. Covid19 pandemien har satt begrensinger på innovasjons- og 

utviklingsarbeidet i regionen. 

I sammenheng med den kommende etablering av Morrow Batteries har det fortløpende vært 

fokusert på oppgaver det bør og kan samarbeides om.  

Det pågår kontinuerlig samarbeid med Universitetet i Agder(UiA). I forbindelse med Morrow 

etableringen ble det høsten 2021 opprettet et samskapingsprosjekt mellom Østre Agder 

Næringsforum og UiA v/Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Masterstudentene har gjennom 

høsten samarbeidet med Østre Agder Næringsforum, Morrow Batteries, og andre relevante aktører i 

regionen for å utvikle en strategi for hvordan man aktivt kan samarbeide om å dra fordeler av 

etableringen av Morrow Batteries. Fellessatsingen skulle ta hensyn til og utnytte kommunenes 

attraktivitet og særtrekk med tanke på næringsutvikling og bosetting. Arbeidene har blant annet 

resultert i fire masteroppgaver i regionen.  

Samarbeidet med Universitet i Agder fortsetter, både prosjektene innen samskaping og innovasjon i 

offentlig sektor, men også arbeidet med å tilby desentrale utdanninger i tråd med statlig politikk om 

livslang læring. 

Ny digital portal for næringsareal på Agder er etablert i samarbeid med Agder fylkeskommune. 

Portalen erstatter den tidligere Arealguiden og synliggjør ledige næringsarealer med mulighet for 

filtrering i forhold til definerte egenskaper.  
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Kystkommunene har på nytt signert partnerskapsavtale for Blå Vekst Agder. Ny leder er valgt og 

kommer fra vest, mens nestleder er plassert i øst. Nettverket jobber blant annet for økt kompetanse 

på området. I samarbeid med Blått kompetansesenter Sør og Agder fylkeskommune er det satt i 

gang arbeid med analysering av sjøarealer i Agder. Kunnskapen som fremkommer kan benyttes i 

forbindelse med rullering av kommuneplan eller kommunedelplan for kystsonen. NIVA 

gjennomfører prosjektet og sluttrapport leveres ultimo 2022.  

Prosjekt Kompetansepiloter har gjennomført fase en i et tre-årig prosjekt. Prosjektet skal resultere 

i at distriktsnæringslivet får bedre tilgang til og i større grad tar i bruk relevant 

kompetanseutvikling. Ønsket effekt er økt verdiskaping hos målgruppen, etablering av nye 

arbeidsplasser i distriktene, og større og lengre deltakelse i arbeidslivet. I 2021 ble det etablert et 

bedriftspanel, 14 bedrifter takket ja til å delta hvorav 6 fra Østre Agder. Kartleggingsarbeidet er nå 

ferdigstilt og hovedfunn er definert. Samfunnsøkonomisk Analyse er engasjert for å gjøre 

følgeforskning av prosjektet. Prosjektet skal være ferdig i 2023. 

 

Reiseliv har vært et prioritert område for samarbeidskommunene og flere prosesser er gjennomført. 

Det har vært jobbet mye med Visit Sørlandet og Agder fylkeskommune for å definere den regionale 

rollen for reiselivsutvikling og gjennomføring av regionplanens tiltak innenfor reiseliv.  

Nidelvaprosjektet er nå over i fase 2. Tilsagn er gitt fra de samarbeidene kommunene i Agder og 

Telemark og Agder fylkeskommune. Prosjektorganisasjonen er på plass og det ledes fra Froland 

kommune. 

Samhandlingen innen helse, omsorg og levekår 

Samhandlingsarbeidet innenfor helse, omsorg og levekår har hatt følgende satsingsområder i 2021: 

Samarbeidet mellom kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF 

Samarbeidet er organisert innenfor rammen av det etablerte «Helsefelleskapet på Agder». 

Samarbeidet har også i 2021 vært preget av beredskapsfokus, endring av behandlingstilbud og 

konsekvenser for sårbare grupper som følge av den pågående Covid – 19 pandemien. Spesielt har 

gjensidig bekymring knyttet til sengekapasitet ved innleggelser og mottakskapasitet i kommunene 

ved utskrivning vært i fokus.  

Tjenesteinnovasjon innenfor velferdsteknologi, - og e – helse:  

Østre Agder samarbeidet utarbeidet og vedtok i 2020 en Strategi – og handlingsplan, som dannet 

grunnlaget for arbeid og satsninger i 2021. Østre Agder er sterkt delaktig i arbeidet regionalt på 

Agder, forankret i Regional koordineringsgruppe (RKG) og DigiAgder. I tillegg har intern 

samhandling i Østre Agder og IKT Agder samarbeidet vært viktig. Digitaliseringsarbeidet 2021 har 

hatt følgende prioriterte satsingsområder som er forankret i strategien: Innovasjonspartnerskap 

Agder, trygghetsteknologi, digital hjemmeoppfølging og nasjonale e-helseløsninger som blant annet 

omfatter DigiHelse og Kjernejournal. Pandemien med implementering og tilpasninger av ulike 

digitale løsninger og plattformer er prioritert. 

Kommunene på Agder har sammen med Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus HF utarbeidet 

et felles strategidokument for økt samarbeid innenfor forskning, innovasjon og utdanning. Arbeidet 

er i 2021 fulgt opp med utforming av en felles tiltaksplan. 

Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv: 

Et felles kunnskapsløft for å sikre bærekraftige helse – og omsorgstjenester i Østre Agder er en 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/12/FoUI-%E2%80%93-strategidokument-%C3%98stre-Agder-versjon-04-06-2019.pdf
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viktig strategisk satsing for kommunene. Som følge av dette ble prosjektet «Bærekraftige helse - og 

omsorgstjenester» igangsatt.  

Prosjektet har fire satsingsområder: 

 felles analysegrunnlag for måling av tjenestetilbudet for å sikre gode rammer for 

erfaringsdeling og benchmarking» (sammenligne hverandres tilbud) 

 utvikle en felles tjenestetrapp – en såkalt «Innsatstrapp» som definerer innholdet i 

tjenestetilbudet 

 gjennomføre felles opplæring og kompetanseutvikling for alle enheter i kommunene som 

tildeler vedtaksbaserte helse - og omsorgstjenester til befolkningen basert på «Aalborg – 

modellen». 

 Etablere en felles struktur og faglig ramme for forskning, analyse og kunnskapsutvikling i 

Østre Agder 

Prosjektet fortsetter ut 2022. 

Interkommunalt samarbeid i oppvekstsektoren 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling – Dekomp. 

Totalt tilskudd til partnerskapet i 2021: kr. 2 788 975,- 

Andel til lokalt arbeid i Østre Agder: kr. 1 115 590,- 

Andel til UiA: kr. 1 673 385,- 

I løpet av 2021 har man gjennomført 3 ulike programmer innen kompetanseutvikling i Østre Agder 

skolene. 

Pedagogiskbruk av digitale verktøy 

Digitaliseringssatsingen i Østre Agder omhandlet lærerne i de seks kommunene, Grimstad, Åmli, 

Froland, Vegårshei, Tvedestrand og Risør. Ny læreplan stiller nye krav til digitalisering i 

skolehverdagen. Tilbudet er nivåinndelt basert på læreres kompetanse og tar sikte på å heve den 

generelle digitale didaktiske kompetansen. Samskapning og produksjon av tekster på digitale flater, 

metoder for deling, programmering og algoritmisk tenkning, skjermopptak, og digitale verktøy for 

en mer aktiv elev i klasserommet inngår i kompetansehevingen. 

Om lag 650 lærere deltok på fire fagsamlinger hver i løpet av 2021. Samlinger har vært utfordrende 

å gjennomføre i pandemien og derfor har det blitt en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger 

avhengig av gjeldene retningslinjer. 

Støtte til implementering av LK20 

Har som mål å bidra med faglig støtte til innføringen av ny læreplan ved skolene. Dette er en 

videreføring av programmet som ble gjennomført i 2020 og baserer seg på kartlegging og 

analysearbeid gjennomført da og de løpende behovene som oppstår i prosessen.  

Man arrangerte lærende nettverkssamlinger for lederteamene ved skolene i de forskjellige 

kommunene. Emner som ble arbeidet mer er: 

- Overordnet del 

- Lover og forskrifter 

- Kompetansebegrepet 

- Tverrfaglige tema 

- Vurdering og lærelyst 
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- Baklengsplanlegging og fremtidseleven 

Analysekompetanse og skolebasert kompetanseutvikling 

Programmet tar utgangspunkt i arbeidsmodellen fra Ungdomstrinn i utvikling. Deltakende skoler vil 

gjennomføre en ståstedsanalyse for å kartlegge, analysere og vurdere sitt kompetansebehov. 

Deretter vil hver skole få støtte av en prosessveileder fra UiA som vil bidra i den skolebaserte 

kompetanseutviklingen. Dette programmet legger opp til et tett samskapningsprosjekt mellom UiA 

og den enkelte skolen. 

Organisering: 

Semester 1: 

Inneholder 6 steg i kartleggings og analyse prosessen. 

0. Orienteringsmøte 

1. Fagsamling. Muligheter og fallgruver i kartlegging og analyse. 

2. Forankrings prosess på skolene. (Mellomarbeid) 

3. Oppfølgingsmøte mellom veileder og hver enkelt skole. 

4. Gjennomføring av ståstedsanalyse. 

5. Fagsamling. Hvordan analysere. Veiledning skolevis. 

6. Skolene definerer sine utviklingsprosjekter. 

Semester 2: 

Skolene får tildelt en prosessveileder  

- 4 – 6 arbeidsmøter med hver skole. 

- 2 fagdager på hver skole knyttet til kompetansebehovet. 

 

Semester 3: 

- 4 – 6 arbeidsmøter med hver skole. 

- 2 – 3 fagdager på hver skole knyttet til kompetansebehovet. 

Programmet ble pilotert på tre skoler i 2021 og ble godt mottatt, det er nå gjort avtale om å 

gjennomføre programmet med 10 skoler i året. 

Regional ordning for kompetanseutvikling – Rekomp. 

Tilskudd til partnerskapet i 2021: kr. 2 816 000,- 

Andel til lokalt arbeid: kr. 1 408 000,- 

Andel til UiA: kr. 1 408 000,- 

Det er tidligere blitt gjennomført en behovskartlegging ved barnehagene i regionen. Fagutvalg for 

barnehage i Østre Agder har analysert resultatet og kommet fram til at det er størst behov for 

kompetansehevingen innen følgende tematiske satsingsområder hentet fra rammeplanen: 

o Flerkulturelle barn 

o Digital Praksis 

o Bærekraftig utvikling 
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For å sikre at barnehagene har kompetanse til å drive sin egen utviklingsprosess og jobbe 

barnehagebasert er det avgjort å starte satsing i Østre Agder med kompetanseheving innen prosess- 

og utviklingsledelse. 

 

I løpet av 2021 har  

75 barnehager gjennomført pulje 0 

10 barnehager startet med pulje 1 

27 barnehager startet med pulje 2 

11 barnehager startet med pulje 3 

 

Hvert semester består av to samlinger pr pulje. Fire samlinger innen pulje 2 da antall deltakende 

barnehager er stort. 

Totalt ble det gjennomført 16 nettverkssamlinger for barnehager i Østre Agder i 2021. 

 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

Tilskudd til partnerskapet i 2021: kr. 1 767 360,- 

Andel til lokalt arbeid: kr. 883 680,- 

Andel til UiA: kr. 883 680,- 

I 2021 startet arbeidet med å bearbeide hva kompetanseordningen betyr for regionen. I dette 

arbeidet ble det brukt tid på å definere hvordan ordningen passer inn i oppvekstreformen og hva 

som er kommunalt og regionalt ansvar. 

I denne sammenheng ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av personer med kompetanse fra 

barnehage, skole og PP-tjenesten fra de forskjellige kommunene i samarbeidet. I 2021 har man 

innledet samarbeid med UiA og Statped, kartlagt behovet i PP-tjenesten og startet utarbeidelsen av 

kartleggingsverktøy for skoler og barnehager. 

 

Desentralisert videreutdanning. 

I 2021 fulførte 33 grunnskole lærere videreutdanning 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. Studentene gir gode tilbakemeldinger på 

utdanningstilbudet som har foregått i en kombinasjon av nettbasert og på campus i Grimstad. 

 

Felles innsats for teknisk sektor 

Det pågår et arbeid sammen med Agder fylkeskommune for å utrede samarbeid om felles 

geologingeniør kompetanse. Agder fylkeskommune har noen medarbeidere på feltet, men 

erfaringen er at det er krevende å kunne rekruttere slike medarbeider og at de ønsker å arbeide i 
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bredere fagmiljøer. Intensjonen er å kunne konkludere dette arbeidet slik at man eventuelt skal 

kunne innarbeide ressurser til en slik felles satsing i kommende års budsjetter.  

I 2021 ble det utlyst ny kontrakt for drift og vedlikehold av veilysanlegg og iverksetting av 

investeringsprosjektet overgang til LED for veilysanlegg. Utskifting til LED vil skje i årene 2022-

2024 i samtlige kommuner. Otera som Traftec har gått inn i fikk kontrakten. Traftec har hatt 

kontrakten fram til nå. I året har det vært samarbeidet tett med Agder energi nett for å bidra til å 

sikre at alle veilysanlegg får målere. Faktureringen av mange eksisterende veilysanlegg er basert på 

stipulert forbruk. Skal vi sikre et vi tar ut gevinsten ved overgang til LED i form av redusert 

strømforbruk så må anleggene måles. Dette er også i samsvar med nasjonale krav til måling av alt 

strømforbruk fra NVE. Ny kontrakt er for årene 2022-2024, med rett til forlenging i to år. 

 

Endringer i tjenestesamarbeid 

I 2021 ble det etablert et felles NAV-kontor for kommunene Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og 

Froland, med Tvedestrand som vertskommune.  

Økonomi 

Regnskapet er godkjent i styresak 23/22.  

Regnskapet er påvirket av en betydelig tilbakebetaling til samarbeidskommunene. Om lag 1,5 mill 

kr. relatert til innsparinger/redusert aktivitet i 2020 knyttet til at pandemien begrenset virksomheten 

i samarbeidet. På tross av fortsatte begrensninger i 2021 så økte aktiviteten. En betydelig sum 1,6 

mill.kr ble hentet inn for å finansiere FOU-satsing innenfor helsefeltet. Dette er en forskuttering slik 

at vi vil hente dette bidraget inn igjen fra tilsagn om tilskudd til forskning og utviklingsarbeid fra 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 
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INTERKOMMUNALT TJENESTE- OG 
FORVALTNINGSSAMARBEID MELLOM 

KOMMUNENE I ØSTRE AGDER 

Kommunal øyeblikkelig hjelp/KØH Østre Agder 

Arendal interkommunale KØH/ØHD har 9 senger og betjener Arendal, Risør, Tvedestrand, 

Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Froland og Nissedal kommune.  

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.  

Det har ikke vært behov for å iverksette eskaleringsplanen, men KØH har behandlet 

koronapasienter som alternativ til medisinsk behandling i sykehus, men også som mottak av 

utskrivningsklare pasienter med behov for videre behandling etter sykehusinnleggelse. Det har i 

tillegg vært behov for utstrakt bruk av isolering i påvente av prøvesvar, noe som har vært krevende 

over så lang tid.  

Mot slutten av 2021 ble det planlagt en utvidelse av KØH samarbeidet for å øke kapasiteten til å ta 

imot utskrivningsklare pasienter. Økende smittetrykk førte til at sykehuset på ny gikk i beredskap. 

Kommunene måtte i større grad forvente å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter for å unngå 

overliggere/redusert kapasitet i sykehuset. Det ble planlagt et tilbud med 8 sengeplasser på 

Myratunet og tilbudet ble iverksatt 03.01.22 

Grimstad kommune meldte høsten 2021 ønske om gjeninntreden i KØH samarbeidet. Dette ble 

presentert i KØH AO januar 2022, med positiv innstilling fra samarbeidskommunene. Dato for 

gjeninntreden er 01.03.22. I den forbindelse må Arendal se på muligheter for å øke totalt antall 

sengeplasser slik at tilbudet dimensjoneres etter behov og bruk.  

Statistikk og bruk  

 Somatikk – 8 senger. 

 

Det var en betydelig økning av antall innleggelser i 2021. Totalt 422 innleggelser med i underkant 

av 2000 liggedøgn. Dette er en økning fra 326 innleggelser og 1380 liggedøgn i 2020. Det har i 

perioder vært fullt belegg og i tidsrommet november- desember var det vesentlig pågang på 

plassene og over 400 liggedøgn bare her. 

Beleggsprosent er en svak markør, men for å sammenligne tidligere år har også denne økt fra rundt 

50 % til nå rundt 70%. Utfordringer med dobbeltrom og smitte gjør at det kan være fullt belegg med 

færre disponible plasser totalt.  
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Det er fortsatt smerteproblematikk og infeksjoner som dominerer innleggelsesårsak. Det er ofte 

komplekse medisinske tilstander som skal behandles, og KØH er et reelt alternativ til behandling i 

sykehus, og helt etter intensjon med tilbudet.  

I nytt statistikkprogram skal KØH lege gjøre en egenvurdering av hvorvidt innleggelsen var 

adekvat. Ca. 90 % av alle innleggelser vurderes adekvat, 7 % for lavt nivå og 3 % der det vurderes 

at kommunale tjenester kunne vært tilstrekkelig for å kunne dekke behovet. For lavt nivå skyldes 

ofte at pasientene er uavklarte og i behov av sykehus for diagnostisering.  At kun 3 % vurderes som 

alternativ til kommunale tjenester viser at tilbudet i langt større grad enn i oppstartsårene innfrir mål 

og intensjon for tilbudet. 

 Psykisk helse og rus – 1 seng. 

Det var økt bruk også på denne plassen i 2021, totalt 24 innleggelser og i overkant av 200 

liggedøgn. Snitt liggetid er 8 dager, det er naturlig at det er høyere innenfor denne pasientgruppen.  

Noen «ukjente» pasienter med omfattende utfordringer krever tid, samhandling med 

spesialisthelsetjenesten og andre aktører for at utskrivelse skal være forsvarlig. Dette er en 

pasientgruppe som ofte faller mellom to stoler og som ses som svingdørspasienter. 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. 

 Ambulant KØH 

Et tilbud med fortsatt stort potensiale. På grunn av stort press på sengeplasser og som følge av 

pandemi har denne tjenesten hatt en nedgang i 2021. 28 registrerte ambulante oppdrag tilsvarende 

ca. 100 liggedøgn. Det skal ses på videreutvikling og muligheter for posisjonering, eksempelvis 

tverrfaglig innsats etter utskrivelse fra KØH eller sykehus. Ambulant KØH kan også ses på som et 

viktig supplement til digital hjemmeoppfølging.  

 UKP i KØH 

Dette tilbudet til utskrivningsklare pasienter ved sykehuset har vært et alternativ for 

samarbeidskommunene siden januar 2019.  Også her har det vært mindre muligheter for bruk 

grunnet press på ordinære plasser.  

Se ellers statistikk i eget vedlegg.   

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. 

Utfordringsbildet med langtidsfravær og rekrutteringsutfordringer ble løst i 2021, og legetjenesten 

vurderes robust med dedikerte leger.  

Økt press på plassene, kortere liggetid og uavklarte pasienter har gitt en økning av utrykning på 

hjemmevakt.  
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Økonomi  

Totalt driftsbudsjett 2021 16,5 millioner. Fra 2020 lå en forventning om reduksjon på legetjenesten 

på om lag 0,5 mill.kr. Rammen vurderes nå som et reelt grunnlag for budsjett 2022. Tilbudet 

innenfor psykisk helse og rus hadde en budsjettramme på 1,5 millioner kr. Her ble det avsatt til 

fond, øremerket eskalering i nytt bygg.  

Digital hjemmeoppfølging 

Det ble i desember 2020 besluttet at TELMA (NFR pasientene) skulle få oppfølging fra sentralen 

videre ut prosjektperioden (01.07.21) til Nasjonalt velferdsteknologiprogram, da finansiert av 

fondsmidler som ble avsatt i 2018. I tillegg ble det innvilget en forlenget prosjektperiode juni-des 

2021 med fokus på samhandling og informasjonsdeling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Sistnevnte gav samarbeidskommunene «fri oppfølging» fra sentralen på inkluderte pasienter, der 

det kun ble fakturert for lisenser og leie av teknologisk utstyr.  

I januar 2021 ble det besluttet at tre sentraler var lite bærekraftig, og sentralene i Farsund og 

Kristiansand ble lagt sammen til èn felles telemedisinsksentral, lokalisert i Arendal ved KØH. TMS 

Arendal inngikk samarbeidsavtale med 20 kommuner på Agder og alle Østre Agder kommuner har 

inngått avtale for 2022.  

I forbindelse med pandemien ble det utviklet oppfølgingsverktøy for koronapasienter. Sentralen 

hadde flere pasienter som fikk digital hjemmeoppfølging og tilbakemeldingen her var utelukkende 

økt trygghet. Dette videreutvikles og gis som tilbud til alle kommuner fra 2022.  

Ressurspersoner fra sentralen var på informasjonsrunder sammen med SSHF til alle 

samarbeidskommuner og flere besøk er avtalt videre.  

Forskningen fra 2018- 2021 skal gi føringer for nasjonale anbefalinger. Dette presenteres juni 2022.  

I utgangen av 2021 var ca.50 pasienter tilknyttet TMS Arendal, hovedsakelig kronikere, men også 

her vil det jobbes proaktivt for å se på muligheter for andre pasientgrupper og eventuelt erstatning 

av tjenester/digitale tilsyn.  

Sentralen er bemannet med sykepleiere og det ses store synergier mellom KØH og digital 

hjemmeoppfølging. Det er videreført 1,3 årsverk til denne tjenesten i 2022, og det skal søkes om 

spredningsmidler fra Helsedirektoratet.  

Se vedlegg for flere detaljer knyttet til økonomi knyttet til tilbudet.  

 

.  
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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”.    
 
Innbyggertallet i Legevaktens dekningsområde var pr. 01.01.2021 (tall fra SSB) 96 827 i ordinær 
legevakt, og 6 860 på telefonformidling, totalt 103 687 innbyggere. 

Tallene for 2021 viser at antall henvendelser var 46 507, hvorav 22 546 resulterte i konsultasjon 
med lege. Antall sykebesøk var 2086. Tilsvarende tall for 2020 var 57 291 henvendelser (inklusiv en 
del koronatester), 24 108 konsultasjoner og 1 928 sykebesøk.  
Henvendelser fra Setesdalskommunene kommer ikke med i denne statistikken, heller ikke prøver 
tatt for politiet, noe som utgjør 2-300 prøver. 
 
Antall innkomne, besvarte telefoner var i 2021 - 65 833, i 2020 var tallet 63 044, i 2019 var tallet 
55 534. Det er store variasjoner på enkeltdager, måneder og tid på døgnet, der juli var den 
desidert travleste måneden.  
 
Gjennomsnittet for hele året var 180 innkomne, besvarte telefoner pr. døgn. Oversikt over 
henvendelser gjennom året finnes i vedlegget til årsmeldingen.   
 
I 2021 var gjennomsnittlig svartid for Legevakten i Arendal på 72 %, 8 % under kravet fra 
Akuttmedisinforskriften (2015) på 80 % innen 2 min. Landsgjennomsnittet lå på 73 % (tall fra 
Bliksund).  I tillegg har legevakta betjent 1-3 testtelefoner 4 timer daglig mandag-fredag hele året.   

Antall klager mottatt i 2021 var 19, hvorav 4 var tilsynssaker fra Fylkeslegen. Tilsvarende tall for 
2020 var 17 og 3. 

Koronasituasjonen har medført ekstra oppgaver og merarbeid for legevakten. Vi har måtte 
oppbemanne på dagtid hverdager for å betjene testtelefonen for Arendal og Froland, samt på 
kveld og helg pga merarbeid ved å behandle pasienter i smittebrakka utenfor legevaktens lokaler.  
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Legevakten har størst aktivitet og derfor høyest bemanning på helg og høytid, noe som fører til 
mange små helgestillinger. Heltidsprosjektet har medført at stillinger under 60 % 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. 

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 
kvalitetsikrer 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 eller 2021 grunnet 
koronarestriksjoner.  
 
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 gjennomført få fysiske personalmøter i 2021. For å kompensere noe 
for dette, ble informasjon på mail hyppig sendt ut. Det årlige personalseminaret måtte også 
avlyses. 
Vernerunden ble gjennomført 27.august.  
Den årlige brannøvelsen som vanligvis avholdes før jul, ble utsatt grunnet smitterestriksjoner. 

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, langtidssykemelding gir stort utslag på statistikken. 
Langtidsfraværet i 2021 var på 6,0 %, korttid 2,3 %. Samlet fravær var på 8,3 %, noe som gir et 
nærvær på 91,7 %. Tallene innbefatter også koronarelatert fravær. 
En alvorlig trafikkulykke i vår rammet en av legevaktens ansatte i arbeidstiden. Ulykken gikk hardt 
inn på alle kollegaer og har preget arbeidsmiljøet i ettertid.  

Pandemien har medført store endring i arbeidsoppgaver, økt smitterisiko og endrede rutiner og 
prosedyrer, dårligere arbeidsforhold og mye støy, men det virker som arbeidsmiljøet har taklet de 
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nye utfordringene på en god måte. Ansatte har vært positive og endringsvillige, selv om det ikke er 
til å legge skjul på at utfordringene med koronapandemien er krevende og belastende for de 
ansatte. Legevakten har stort fokus på å unngå koronasmitte blant pasienter og ansatte. Det er 
utarbeidet lokale prosedyrer som endres fortløpende i takt med FHI´s anbefalinger. Det er innført 
ekstra renhold i helgene, og spriting av tastatur, telefoner, håndtak og armlener på hver vakt. Det 
brukes fullt smittevernutstyr både ved testing og i helsebrakka, og ved sykebesøk til pasienter med 
luftveissymptomer. Det brukes munnbind og hansker i nærkontakt med ordinære pasienter. Alle 
ansatte har fått tilbud om covid vaksine, og nesten alle er fullvaksinerte. 
 
Legevakten ble Miljøfyrtårnsertifisert allerede i 2011 og ble re-sertifisert for 3. gang i februar. 
Koronapandemien har medført et stort forbruk av engangsutstyr som smittevernbekledning og 
desinfeksjonssprit. Dette er ikke miljøvennlig, men er nødvendig med tanke på både pasient- og 
ansatt-sikkerhet. Den årlig rapporten til stiftelsen Miljøfyrtårnet ble levert i april. 
 
Det brukes digitale verktøy som elektronisk pasientjournal, kjernejournal, elektroniske 
henvisninger, dødsmeldinger og epikriser. 
 
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 i 2021 var kostnadene 246.384 over nødnett budsjettet.  
 

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 i underkant av 7 mill., hvor 3.7 mill. faktureres Østre Agder 
kommunene. Legevaktens ordinære drift gikk 1.8 mill. i pluss grunnet Helfo-refusjoner fra 2020 
som først kom inn i 2021.  

Legevakten har stort fokus på pasient- og personalsikkerhet og medarbeidernes mulighet for å 
kunne mestre jobben de er satt til å gjøre. Legevaktens lokaler har store begrensninger, noe som 
medfører at sikkerhet og taushetsplikt utfordres og brytes hver dag.  Lokalenes begrensninger har 
blitt ekstra tydelige i forbindelse med pandemien. Smittebrakka er en nødløsning for å ivareta 
smittevernet, men den har sine begrensninger i forhold til taushetsplikt og akuttmedisin. 
Vi registrerer med stor glede at arbeidene til nytt LV/KØH bygg er i full gang. 

Alternativ til vold - ARENDAL 

ATV Arendal samfinansieres av kommunene Arendal, Grimstad, Froland, 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 Arendal tilbyr også individuell traumebehandling.   
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ATV har et familiemandat, og i 2021 har vi tilbudt «Si det videre samtale», som er en 

informasjonssamtale til barna. «Si det videre» åpner også opp for reparasjon mellom barnet og den 

som har utøvd vold, og plasserer ansvaret ubetinget hos den som har utøvd vold. 

Også i år har vi hatt et avgrenset tilbud til de utsatte, hvor de får tilbud om å gå i gruppebehandling. 

Inngangen til utsattgruppa er at partner går i utøverbehandling. Behandlingen har fokus på 

bearbeiding og psykoedukasjon. Vi tilbyr også foreldreveiledningsprogrammet Circel of Security 

(COS) til alle klienter med partnere, der dette er mulig. I forlengelsen av dette kurset tilbys et to 

dagers kurs i emosjonsfokusert foreldreveiledning. Dette kurset anses å gjøre voldsutøver bedre 

rustet til å gjennomføre en «Si det videre» samtale med barnet. Det vil også kunne gi oss 

informasjon om når og hvordan en slik samtale best kan gjennomføres.   

ATV Arendal har i 2021 avholdt kurs i foreldreveiledningsprogrammet Circle og Security (COS) 

for 12 foreldre. Vi tilbyr samspillsveiledning med bruk av video, der video gir klient tilgang til å 

observere seg selv i samspill med sitt barn og som kan brukes som inngang til videre foreldrearbeid 

med klienten.  

ATV Arendal vektlegger og prioriterer samarbeid. Dette gjøres på flere måter. 

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 2021 hatt samarbeid med Familiekontoret i Aust-Agder, Østre Agder Krisesenter og 

Familiesenteret i Grimstad.  

Kontoret inviterer årlig til arbeidslunsjmøte med rådmann og ordfører i Arendal. 

Det er opprettet kontakt for videre samarbeid med Jordmødrene i Arendal. Videre undervisning har 

blitt utsatt pga coronarestriksjoner. Vi har kommet i gang med veiledning til de ansatte i Froland 

fengsel, og gitt informasjon om vårt behandlingstilbud til innsatte i fengselet.  

På grunn av Koronarestriksjoner i løpet av 2021, har mange bedrifter hatt pålegg om hjemmekontor, 

noe vi har fått fritak fra, og som har gitt oss mulighet til å ha tilnærmet normal drift, bortsett fra at 

vi i perioder har hatt noe begrenset gruppebehandling. Vi har også gitt tilbud om 

behandlingssamtaler pr. telefon eller video, der det av ulike grunner har vært behov og ønske om 

det.   

Det har vært færre forespørsler vedrørende hospitering, studenter og undervisningsoppdrag dette 

året, noe vi tilskriver Koronasituasjonen. Når det har vært mulig, har vi likevel klart å dra rundt til 

ulike kommuner/etater for å undervise om vold og for å informere om tilbudet ved ATV- Arendal.  

Kontoret mottar veiledning av ekstern psykologspesialist ca. 1 gang pr. måned.  

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 også 

opprettholdt i 2021, 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. 
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Klientaktivitet ATV Arendal 

ATV Arendal har totalt gitt tilbud til 124 klienter i 2021. Av disse var det 79 nye henvendelser i 

2021 Av disse var 30 voldsutøvende menn, 2 voldsutøvende kvinner, 3 voldsutøvende ungdommer, 

1 voldsutsatt mann og 23 voldutsatte kvinner. I tillegg har vi hatt informasjonssamtaler med 25 

partnere.  

ATV har hatt 53 saker der en har vært i kontakt med barneverntjenesten.  

Østre Agder krisesenter                

ØKONOMI/REGNSKAP 

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr. 380 780,-, og er overført driftsfondet, jfr 

samarbeidsavtalen for Østre Agder krisesenter. Mindreforbruket skyldes i vesentlig grad refusjon på 

sykepenger. Det står pr. 31.12.2021 kr. 959 305,- mill. på fond etter overskudd fra tidligere år, jfr. 

samarbeidsavtalen for Østre Agder krisesenter.  

Enheten er i 2021 tilført gavemidler fra: 

 Aust Agder stiftelsen krisesenter for kvinner:            kr. 55 000,- 

 Gjensidigemidler «Juleaksjonen»:                              kr. 40 000,- 

 Private gaver:                                                              kr.   3 000,-  

Midlene er benyttet til formål som beskrevet i søknader og tildeling.   

Totalt på bundne fond pr. 31.12.2021: 

«Gavemidler krisesenteret»: kr.115 170,- 

«Gavemidler barn»: kr. 418 427 

PRODUKSJONSTALL 2021 

  

Østre Agder Krisesenter 2019 2020 2021 

Kvinner - Beboere 40 39 29 

Menn - Beboer 2 0 4 

Barn - Beboere 30 28 36 
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Overnattingsdøgn voksne  802 859  965 

 

Overnattingsdøgn barn 

        

884 

 

493  

 

1107 

 

Krisesenteret er definert som samfunnskritisk funksjon og har hatt fokus på å minimere smitte med 

effektive smitteverntiltak, slik at driften stort sett har fungert som normalt.  

Dagtilbudet (samtaler, råd og veiledning) har stort sett foregått digitalt. Det har vært gjort en 

individuell vurdering ift alle henvendelser og avtaler og der hvor det er mest forsvarlig og 

hensiktsmessig har det vært gjennomført fysisk oppmøte.  

Det har ikke vært registert smitte hos verken ansatte eller beboere i løpet av 2021. 

Internkontroll 

Årsberetning for 2020 og virksomhetsplan og tertialrapporter for 2021, 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 fagansvarlige for den enkelte kommune.  

Tilsyn  

2021: 

Statsforvalter i Agder gjennomførte dokumenttilsyn i perioden november –desember 2021  

i form av en kartlegging av krisesentertilbudet i innbyggere i Froland kommune. 

Det ble ikke avdekket lovbrudd under dokumenttilsynet og tilsynet er dermed avsluttet..   

2019: 

Lovbrudd etter Systemrevisjon fra Fylkesmannen i Agder ved Østre Agder krisesenter i mai  

Nye sikkerhetstiltak ble gjennomført ved dagens krisesentertilbud for menn i Østre Agders i 2020. 

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.  

Investeringsmidler til bygging av nytt krisesentertilbud til menn, samlokalisert med 

krisesentertilbudet til kvinner og barn ble vedtatt i desember 2021, med byggestart i 2022. 

 

Avvikshåndtering 

Krisesentertilbudet følger Arendal kommunes elektroniske avvikshåndtering. Avvik håndteres 

forløpende etter gjeldende retningslinjer. 

HMS- og kvalitetsutvalget  

Vernerunde er gjennomført. 
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Målene i Hms arbeidet for 2021 er fulgt opp. 

 

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.  

Samlet sykefravær i 2021 var på 7,84 %. 

Utfordringer framover 

Barnevernreformen trådte i kraft fra 1.1.2022. Den innebærer en endring i ansvarsfordeling og 

finansiering av det kommunale barnevernet med en finansiell overgangsordning i 2022 og 2023. 

Dette representerer en usikkerhet knyttet budsjettering. Barnevernsreformen innebærer at 

kommunene må satse mer på å forbygge at barn lever under omsorgssvikt og 

utvikler atferdsvansker. Ved overgangen til 2022 er dette et satsningsarbeid som koordineres på 

tvers av kommunene på kommunedirektørnivå. Internt i barneverntjenesten legges det planer for å 

styrke kompetanse og bemanning i fosterhjemsområdet og ytterligere satsing på miljøterapeuter for 

å tilby hjelpetiltak som kan forebygge omsorgsovertakelser.     

 

Arendal barnevernvakt 

Barnevernvakten i Arendal (BVV) består av:  

Avdelingsleder (100 %), koordinator for meldingslaget (100% dagtid), barnevernkonsulenter som 

jobber kveld, hvilende natt, helg (1 x 100%, 1 x 90%, 2 x 80%, 1 x 70%). Totalt 6,2 årsverk.  

BVV har beredskap for kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Gjerstad, Risør, Åmli, 

Vegårshei og Grimstad (fra 01.06.2021).  

BVV bruker et eget fagprogram Visma Flyt Barnevernvakt. Her registreres alle henvendelser inn til 

BVV på kveld, natt og helg.  

I 2021 ble det opprettet 683 journalnotater i Visma Flyt. 593 omhandlet barn bosatt i Arendal.  

Videre fordelt på andre kommuner:  

Grimstad: 4  

Barneverntjenesten Øst i Agder: 31 

Froland: 4 

Andre: 51 

Det er skrevet og sendt ut 115 rapporter / brev fra arbeid som BVV har gjort.  
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Arendal: 3 

Grimstad: 7 

Barneverntjenesten Øst i Agder: 24 

Froland: 13 

Andre 68 

En viktig del av BVVs arbeid er å akuttavklare meldinger som er av en så alvorlig karakter, at det 

ikke kan vente til neste virkedag.  

I 2021 ble det foretatt 57 akuttavklaringer av meldinger.  53 av disse omhandlet barn bosatt i 

Arendal. Videre fordelt på andre kommuner:  

Barneverntjenesten Øst i Agder: 3 

Froland: 1 

Det er fattet 2 vedtak om plassering av barn utenfor hjemmet. Begge sakene omhandlet barn bosatt 

Øst i Agder.  

Østre Agder brannvesen 2021 

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 2021 balanserte regnskapet.  

Det ble lagt ned mye tid og energi i utredningen om samarbeid/felles brannvesen med Grimstad 

brann og redning. Prosessen ble dessverre avsluttet politisk i februar 2022 i Grimstad 

kommunestyre med negativt resultat. 

Brannsjef og flere andre ledere har hele året vært konstituert grunnet overnevnte utredning om 

samarbeid med Grimstad. 

 

Korona 

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 2021.  

Forebyggende avdeling gikk færre branntilsyn i 2021 enn vanlig grunnet smitteverntiltak. En del 

tilsyn ble utført på Teams.  

I beredskapsavdelingen 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 
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redningsdykkerleder (midlertidig dispensasjon fra Arbeidstilsynet på kompetansemangel) og 

overflatereddere på deltidsstasjoner er totale utsatte opplæringsutgifter på om lag 1,6 mill.kr. 

Agder 110 sentral 

SAMLOK-prosjektet 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. 

I forbindelse med at 110-sentralen skal flyttes til Kristiansand opprettes et nytt IKS i løpet av våren 

2022. Det nye selskapet tar over ansatte og drift fra januar 2023, selv om sentralen ikke fysisk 

flytter før sommeren 2023.  

Beredskapsavdelingen  

Beredskapsavdelingen bestod i 2021 av 122 deltidsmannskaper og 32 heltidsansatte. Vakante 

stillinger ble fylt opp i løpet av året, bl.a. med 2 kvinnelige brannkonstabler i heltid på Arendal 

stasjon. 

Avdelingen (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. 

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). 

Det var 1401 oppdrag i 2021 -en markert oppgang fra 1231 oppdrag i 2020.  

Et oppdrag skilte seg ut i 2021. Det var en større brann i Risør i sentrum som fikk mye 

oppmerksomhet grunnet deteksjon av varmesøkende kamera, og god håndtering av selve hendelsen.  

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). 

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 2021 døde 1 person i brann i Risør. Vedkommende var ikke i risikoutsatt 

gruppe.  

Feieravdelingen  

Avdelingen gjennomførte 10282 feiinger og gikk 1200 tilsyn i 2021 på vår totale portefølje på 

omtrent 35000 objekt. 
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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. 

Feieravdelingen har 10 ansatte fordelt på 9 feiere og 1 leder.  

Feieravdelingen ble i 2020 skilt ut som selvkost, det er gjort en større jobb på økonomisiden for å se 

på inntekter og utgifter slik at nytt gebyr ligger på fornuftig nivå. Dette har vært gjort i nært 

samarbeid med økonomi nettverket i Arendal kommune og ansees nå ferdigstilt. 

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. 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. I 2020 ble det 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 

Den nye arbeidsgiverstrategien til Arendal kommune er under innføring for en 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. 
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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. Den enkelte avdeling følger opp sine funn i 10-

faktormodellen. 

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. Ny brannstasjon på 

Vegårshei ble ferdig i 2020, mens Gjerstad kommune har valgt tomt og vil igangsette bygging av ny 

stasjon i 2022. 

I 2021 er et svært høyt antall avvik og forbedringsmeldinger meldt inn. Enhetsleder er svært 

fornøyd med at meldekulturen utvikler seg i positiv retning.  

Internkontroll 

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 enhetens 8 ulike 

ansvar med hver sine ulike betalingsmodeller og deltagende kommuner. 

Klima/Miljø 

Østre Agder brannvesen har god infrastruktur på de ulike brannstasjoner.  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 har felles personvernombud. Funksjonen skal være en ressurs 

for kommunene i arbeidet med å etterleve personvernregelverket og sørge for god 

informasjonssikkerhet.  

Personvernombudet bidrar inn mot sektorene i kommunene og gir råd om etablering av rutiner for å 

ivareta regelverket. I Østre Agder- samarbeidet drar kommunene nytte av felles erfaringer rundt 

arbeid knyttet til personvern, særlig innenfor oppvekst- og helsesektor. I 2021 har 

personvernombudet også hatt fokus rettet mot ansvarsfordeling mellom kommunene og IKT Agder.  
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I 2021 gjennomførte personvernombudet følgende aktiviteter:  

•          Forvaltning av digitalt verktøy for å ivareta nye lovpålagte oppgaver  

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

av IKT Agder samarbeidet  

•          Rådgivning til ansatte i kommunene om intern kontroll, rutiner, maler og retningslinjer for 

behandling av personopplysninger  

•          Besvarte spørsmål fra innbyggere og ansatte i enkeltsaker  

•          Deltakelse i arbeidet med håndtering av avvik på personvernregler/ informasjonssikkerhet  

•          Informasjon og opplæring til ansatte 

 

 

 

Arendal 15.03.2022 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 
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Vedlegg årsberetning KØH 2021 

Nøkkeldata for Arendal interkommunale ØHD for perioden 01/01/2021 - 31/12/2021 

 

KØH statistikk 
2021 

Pasienter andel liggedøgn andel 

     

Arendal 272 76,40 
% 

1262 82,43 
% 

Risør 12 3,37 
% 

34 2,22 
% 

Tvedstrand 28 7,87 
% 

105 6,86 
% 

Gjerstad 4 1,12 
% 

10 0,65 
% 

Vegårshei 11 3,09 
% 

32 2,09 
% 

Åmli 5 1,40 
% 

12 0,78 
% 

Froland 19 5,34 
% 

60 3,92 
% 

Nissedal 5 1,40 
% 

16 1,05 
%      

Sum 
medlemskommuner 

356 
 

1531 
 

     

Annen kommune 6 
 

14 
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Statistikk fra ATV Arendal (Alternativ til vold Arendal) 

FORDELING PÅ KOMMUNEN 

Kommune  

Arendal 74 

Grimstad 22 

Tvedestrand 13 

Risør 5 

Gjerstad 2 

Åmli 1 

Froland 3 

Porsgrunn  3 

Birkenes 2 

  

Totalt 124 
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Klientpopulasjon: Antall 

Klienter i behandling pr. 01.01.2021 44 

Klienthenvendelser i 2021 79 

Klienter startet i behandling 2021 80 

Klienter i behandling 2021 - totalt 124 

Fordeling av klient-typer (voldsroller, kjønn og alder)  

Klienter i behandling i 2021 

 

Voldsuøvende menn 30 

Voldsutøvende kvinner 2 

Voldsutøvende ungdom/unge utøvere 3 

Voldsutsatte menn i behandling 1 

Voldsutsatte menn, kun som del av utøvers behandling 1 

Voldsutsatte kvinner i behandling 23 

Voldsutsatte kvinner, kun som del av utøvers behandling 24 

Voldsutsatte barn/ungdom 13 

Andre (spesifiser under)  

  

Antall familiesaker 30 

Antall saker med kontakt med BVT 53 

Antall saker med kontakt med Familievernet 15 

  

Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2021 0 

  Antall Deltakere Timer 

Kurs - - - 

Konferanser - - - 

Forelesninger 2 15 5 

Studiebesøk - - - 

Veiledninger 7 23 22 

Kurs ATV har arrangert selv - - - 

Totalt 9 38 27 
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Arendal kommunale legevakt -telefonsamtaler fordelt på år 

 

 

 


