Notat

Utskrift fra møtet i Østre Agder teknisk forum 7.april 2021

Sak 08/21

Eventuelt
Felles geologi-kompetanse
Sekretariatsleder orienterte om den dialogen hadde hatt med fylkesdirektør Ola
Olsbu om dette og ble supplert av Leiv Egil Thorsen som også hadde drøftet dette
med sin leder. Signalene er at rekruttering av fagmedarbeidere med
Geolog/geologingeniør kompetanse er krevende. De som har slik kompetanse ønsker
å være del av et faglig fellesskap som enkeltstillinger i fylkeskommuner eller
kommuner kan gi dem. Derfor er etablering av et felles faglig miljø slik Østre
Agder-samarbeidet har erfaringer med innenfor jus-feltet et alternativ å vurdere. I
dialogen med fylkesdirektøren for samferdsel ble det heller ikke sett på som et
problem å etablere et slikt samarbeid mellom fylkeskommunen og en gruppe med
kommuner.
Sekretariatsleder understreket at et slikt faglig samarbeid forplikter deltakerne over
tid. Man må være forberedt på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale som
inneholder


Mål for samarbeidet



Oppgaver som tilligger virksomheten.



Finansieringsmodell



Regler for å tre ut av samarbeidet – med frister.

Vedtak:
Østre Agder teknisk forum anbefaler Østre Agder rådmannsutvalg om å invitere
Agder fylkeskommune til et samarbeid for å utrede muligheter knyttet til å etablere
et interkommunalt samarbeid med sikte på å få grunnlag for et felles fagmiljø med
kompetanse knyttet til geologi/geologingeniør.

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Hei,
Agder fylkeskommune har lagt forslag til Regional plan for vannforvaltning for Agder
vannregion 2022- 2027 på høring til 17. juni.
Fylkeskommunen ønsker å få delta på et møte i alle regionrådene i vannregionen i løpet av
våren, for å kunne presentere planen for kommuneledelsen i alle kommunene, og for å
kunne informere om arbeidet med å organisere opp vannområdene igjen (Gjerstad-Vegår,
Nidelva, Tovdal, Otra, Mandal-Audna, Sira-Kvina og Lygna). Vi har som mål å få på plass
faste stillinger som vannområdekoordinatorer innen 2022 (Se vedlagte vedtak fra
Hovedutvalg for næring, klima og miljø).
Fint om dere kan ta kontakt, og jeg håper dere har anledning til å sette av litt tid til
vannforvaltning i ett av møtene før sommeren.

Med vennlig hilsen
Berit Weiby Gregersen
Rådgiver
Bærekraftig utvikling
Mobil: +4799267138
E-post: Berit.Weiby.Gregersen@agderfk.no

Se vedlagt mottakerliste

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:

16.03.2021
20/16824-12
Berit Weiby Gregersen

Høring av regional vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Agder vannregion
2022 - 2027
Agder fylkeskommune sender forslag til Regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion
med tiltaksprogram og handlingsprogram på høring.
I tråd med vannforskriften fastsetter den regionale vannforvaltningsplanen miljømål for alt vann,
både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og
bærekraftig bruk av vannet og er beskrevet som miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden
2022 – 2027. Planen og de tilhørende dokumentene viser hvordan miljøtilstanden er i dag, og
hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er
nødvendig.
Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune vedtok å legge forslag til vannforvaltningsplan med
vedlegg og tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram ut på høring og offentlig ettersyn i
møte 16.03.2021. Plandokumentene har vært jobbet frem i samarbeid med både lokale,
regionale og statlige myndigheter gjennom arbeidet i vannregionen og i Vannregionutvalget.

Frist for å komme med innspill til planforslaget er 17. juni 2021.

Høringsdokumentene finner du her:
https://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/plandokumenter-vannregionagder/planperiode-2022---20272/

Om planforslagene:
1. Forvaltningsplanen (Vårt verdifulle vann):
a. Gir en overordnet beskrivelse av kunnskapen om dagens tilstand i vannmiljøet
vårt.
b. Beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal forvaltes i
kommende planperiode (2022 – 2027).
c. Redegjør for hovedutfordringene og hvordan vi skal jobbe med disse.
d. Setter miljømål for alle vannforekomster i vannregionen. Målene er styrende for
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65, 4614
KRISTIANSAND S
Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Telefon:
38 05 00 00

Org.nr.:
921 707 134

E-post:
postmottak@agderfk.no

Nettsted:
www.agderfk.no

videre forvaltning og planlegging.
2. Tiltaksprogrammet:
a. Tiltaksprogrammet synliggjør hvilke tiltak som må på plass for å tette gapet mellom
dagens tilstand og vedtatte miljømål.
b. Relevante myndigheter har selv foreslått tiltak innen sine ansvarsområder.
3. Handlingsprogrammet:
a. Inneholder prosjekter og aktiviteter av mer overordnet karakter, som må på plass
for at miljømålene skal kunne nås.
b. Aktivitetene følger opp planens prioriteringer i planperioden 2022 – 2027. De skal
være konkrete og målbare.

Høringsinnspill
Kommuner, offentlige myndigheter, organisasjoner, næringsliv og alle andre som har interesse
av vannforvaltning inviteres til å bidra med innspill, slik at vi kan få en enda bedre plan for
hvordan vi skal oppnå et godt vannmiljø til nytte og glede for hele samfunnet.
Alle delene av dokumentene er åpne for innspill og uttalelser, men vannregionmyndigheten har
utarbeidet en høringsveileder som gir tips til hvilke tema vi særlig ønsker innspill på, hvordan
innspillene ønskes og hvor du kan finne informasjon om temaene i høringsdokumentene.
Vannforvaltningsplanen med tilhørende dokumenter vil justeres på bakgrunn av
høringsuttalelser og skal behandles i fylkesutvalget og fylkestinget i november og desember
2021. Den vedtatte vannforvaltningsplanen skal deretter sendes til Klima- og miljødepartementet
for godkjenning.
Høringsuttalelser merkes med «Høringsinnspill til Regional vannforvaltningsplan for Agder» og
sendes med e-post til postmottak@agderfk.no eller til Agder fylkeskommune, Postboks 788
Stoa, 4809 Arendal.

Med hilsen

Arne Thomassen
fylkesordfører

Brevet er godkjent elektronisk.
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SÆRUTSKRIFT
Arkivsak-dok. 20/26972-1
Saksbehandler Tanja Øverland

Organisering av vannområdene i vannregion Agder

Saksgang
1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Møtedato
27.10.2020

Saknr
46/20

Hovedutvalg for næring, klima og miljø har behandlet saken i møte 27.10.2020
sak 46/20
Votering
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtak
Fylkesrådmannen foreslår at det ved oppstart av ny planperiode for vannforvaltningsplan
2022‒2027, etableres en fast organisering for alle vannområdene i vannregion Agder.
•
•
•
•
•

Det opprettes tre stillinger for å lede arbeidet i de til sammen sju vannområdene i
Agder vannregion.
Stillingene etableres som et samarbeid mellom berørte kommuner og Agder
fylkeskommune.
Stillingene lokaliseres i tre vertskommuner.
Det etableres en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe i hvert
vannområde.
Både fylkeskommunen og berørte kommuner bidrar med finansiering av
stillingene.
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Fast organisering av vannområdene i Agder
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesrådmannen foreslår at det ved oppstart av ny planperiode for vannforvaltningsplan
2022‒2027, etableres en fast organisering for alle vannområdene i vannregion Agder.
•
•
•
•
•

Det opprettes tre stillinger for å lede arbeidet i de til sammen sju vannområdene i
Agder vannregion.
Stillingene etableres som et samarbeid mellom berørte kommuner og Agder
fylkeskommune.
Stillingene lokaliseres i tre vertskommuner.
Det etableres en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe i hvert
vannområde.
Både fylkeskommunen og berørte kommuner bidrar med finansiering av
stillingene.

Vedlegg
Vedlegg 1 - Oppgaver - vannområdeleder-rådgiver
Vedlegg 2 - Forslag til fast finansiering av vannområdene i Agder vannregion
Vedlegg 3 - Forslag til organisering av vannområdene

Dokumentnr.: Doknr

side 2 av 8

Sammendrag
Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram skal rulleres hvert sjette år. Agder
vannregion har ansvar for det regionale prosessarbeidet, organiseringen, sikre nødvendig
deltakelse og medvirkning, samt egne oppgaver og sektoransvar.
For å kunne utarbeide en regional vannforvaltningsplan med realistiske mål, tiltak og
prioriteringer, er gode samordningsprosesser en forutsetning. Lokal forankring i kommunene
er svært viktig, og fylkesrådmannen foreslår å styrke organiseringen og kapasiteten i
vannområdene. Formålet er å sikre god deltakelse og medvirkning fra kommuner, øvrige
sektormyndigheter og andre berørte parter i det enkelte vannområdet.

Saksopplysninger
Vannforskriften
Vannforskriften er Norges implementering av EUs Vanndirektiv. Vannforskriftens hovedmål
er at alt vann, både innsjøer, elver/bekker, grunnvann og kystvann, skal oppnå god
miljøtilstand innen gitte frister. Landet er delt inn i 15 vannregioner hvor utvalgte
fylkeskommuner er utpekt til vannregionmyndighet. Agder fylkeskommune er utpekt som
vannregionmyndighet for Agder vannregion. Vannregionene er igjen inndelt i vannområder.
Vannregionene og vannområdene er delt inn etter nedbørsfelt, altså etter hvordan vannet
renner. Vannregion Agder består av Agder, i tillegg en del av Vestfold og Telemark og litt av
Rogaland.
Det skal for hver vannregion utarbeides og vedtas en oppdatert vannforvaltningsplan med
tiltaksprogram, som regional plan etter plan- og bygningsloven (pbl) § 8-4. Planen skal være i
tråd med nasjonale føringer, og inneholde felles miljømål og forslag til tiltak for hvordan man
kan nå miljømålene i alle vannforekomster hvor miljøtilstanden ikke er god nok. Rullert
vannforvaltningsplan skal legges fram for Klima- og miljødepartementet som endelig
godkjenner planen i samråd med Olje- og energidepartementet, jf. pbl § 8-1 andre ledd.
Statlige sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har innenfor sine
ansvarsområder, ansvar for utrede forslag til tiltak, utrede premissene for fastsettelse av
miljømålene som skal inngå i forvaltningsplanen og ellers delta og sikre medvirkning i
planarbeidet. Planen skal være alle berørte sektormyndigheters og kommuners omforente
dokument og skal rulleres hvert sjette år. Gjeldende plan er nå i rulleringsprosess og
førsteutkast skal sendes på høring innen 1. mars 2021.
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder skal legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (pbl §
8-2 og vannforskriften § 29). Planen vil kunne gi føringer for arealplanlegging og utbygging i
regionen.
Som vannregionmyndighet har Agder vannregion ansvar for det regionale prosessarbeidet i
forbindelse med oppgaver som følger av vannforskriften. Dette innebærer at
fylkeskommunen har ansvar for plan og prosess ved rullering av gjeldende
vannforvaltningsplan, herunder sikre medvirkning og deltakelse, samt gi rammer og
veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdene.
For å kunne utarbeide en regional vannforvaltningsplan med realistiske mål, tiltak og
prioriteringer etter prinsippet om helhetlig vannforvaltning, er gode samordningsprosesser i
alle ledd en forutsetning for å lykkes.
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Organisering
Vannregionutvalg (VRU)
Det skal i tråd med vannforskriften opprettes et vannregionutvalg (VRU) under ledelse av
vannregionmyndigheten (fylkeskommunen). Tradisjonelt har fylkesordfører vært leder og
varaordfører vært nestleder. VRU skal være sammensatt av representanter for
vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre
berørte sektormyndigheter og kommuner. Kommunene er representert gjennom
regionrådene. Representanter for berørte rettighetshavere og private og allmenne
brukerinteresser skal være nært knyttet til vannregionutvalget gjennom en referansegruppe.
Det har ikke vært møte i VRU etter sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og VestAgder fylkeskommune, og VRU er derfor ikke konstituert. Neste møte i VRU er 14. januar
2021, og da skal det velges leder og nestleder.
Vannområdene i vannregion Agder
Vannregion Agder er delt inn i 7 vannområder, hvor grensene er definert i tråd med naturgitte
nedbørsfelt, og følger dermed hverken kommunegrenser eller fylkesinndeling.
Vannområdene i Agder vannregion er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gjerstad ‒ Vegår
Nidelva
Tovdal
Otra
Mandal ‒ Audna
Lygna
Sira ‒ Kvina

Hvert vannområde inkluderer flere kommuner og enkelte kommuner har også arealer
innenfor flere vannområder. Alle vannområdene i vannregion Agder består av et eller flere
hovedvassdrag som renner fra fjell til fjord. Godt samarbeid på tvers av disse grensene er
derfor en forutsetning for god prosess. Vannområdene i Agder følges i dag opp gjennom tre
prosjektstillinger som har varighet ut gjeldende planperiode.
Hensikten med å organisere arbeidet ute i vannområdene er å sikre samarbeid mellom
kommuner, øvrige sektormyndigheter og andre berørte parter i det enkelte vannområde.
Forslag til ny organisering skal bidra til å sikre oppfølging av kommunenes ansvar, sikre lokal
deltakelse, medvirkning og koordinering opp mot andre berørte parter, samt politisk
forankring. Se utfyllende forslag til oppgaver i vedlegg 1.
Stillingene foreslås finansiert som et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene i
vannområdene i tråd med forslag til finansieringsplan i vedlegg 2.
Kommunes ansvar i oppfølging av vannforskriften og regional vannforvaltningsplan
Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten,
herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging.
Kommunene har dermed en nøkkelrolle i samarbeidet om regional vannforvaltningsplan med
tilhørende tiltaksprogram.
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Kommunen (og statlige organer) har etter plan- og bygningsloven og vannforskriften både
rett og plikt til å delta i planleggingen i forbindelse med rullering og oppfølging av regional
vannforvaltningsplan med tiltaksprogram:
•

•

Kommunen har ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak for å følge opp
planen, og har derfor et særlig ansvar for å vurdere konsekvensene og påse at
oppdateringen som angår eget ansvarsområde ligger innenfor nasjonale føringer.
Kommunen har ansvar for å samarbeide med andre representanter i
vannregionutvalget om å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften.

•

Kommunen skal samarbeide med andre kommuner om å løse oppgavene i
vannforskriften i vannområdene.

•

Kommunen skal delta i planleggingen i vannregioner og vannområder når
planleggingen berører kommunens virkeområde eller kommunens egne planer eller
vedtak. Kommunen skal bidra med kunnskap og annen informasjon i planleggingen.

•

Kommunen skal være med på å utarbeide planprogram, kartlegge hovedutfordringer
og revidere regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og
handlingsprogram.

•

Kommunen skal bidra til at innbyggere og næringsliv, lokale organisasjoner og
sektormyndigheter kan delta i planprosessen.

•

Kommunen skal bidra med å kartlegge menneskeskapte påvirkninger på
vannforekomstene i kommunen.

•

Kommunen skal bidra med å finne fram til de viktigste utfordringene i vannregionen,
de største påvirkningene, hvilke vannforekomster som har dårlig tilstand og hvilke
prioriteringer som bør gjøres i årene fremover.

•

Kommunene skal komme med forslag til tiltak der de har myndighet til å bedre
miljøtilstanden i vannforekomstene.

•

Kommunene skal være med på å foreslå miljømål for vannforekomstene i
kommunen.

•

Kommunen skal være med på å rullere regional vannforvaltningsplan.

•

Når planene er godkjent av regjeringen skal de legges til grunn for all virksomhet og
planlegging i vannregionen og kommunen.

•

I saker der kommunen er myndighet må kommunen vurdere om ny aktivitet eller nye
inngrep i en vannforekomst fører til at miljømål ikke kan nås eller at tilstanden
forringes, og eventuelt om vilkårene etter vannforskriften § 12 er oppfylt.

•

Hensynet til miljøet i vann og vassdrag er relevant i de fleste kommuneplaner og i
mange reguleringsplaner.

•

Kommunen skal følge opp tiltak som inngår i tiltaksprogrammet og treffe vedtak etter
relevant lovgiving der kommunen har myndighet. Tiltakene skal settes i gang innen
tre år etter at planen er godkjent.

•

I kommunens saksbehandling skal det foretas ytterligere vurderinger av fordeler og
ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om gjennomføring.

Vurderinger
Organisering av vannområdene
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Vannforskriften § 23 gir vannregionmyndigheten ansvar for rammer og veiledning for
organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdet. Frem til 2016 var hvert
vannområde organisert med en styringsgruppe (politisk) og en prosjektgruppe
(administrativ). Lederne av de politiske styringsgruppene ble enige om å avvikle
styringsgruppene, men beholdt prosjektgruppene. Argumentet var at de politiske
beslutningene nå lå i den vedtatte vannforvaltingsplanen, og at det videre arbeidet med å
følge opp vannforvaltningsplanen var en administrativ oppgave.
Erfaringer etter at styringsgruppene i vannområdene ble avviklet er at dette også har påvirket
den administrative deltakelsen og det har blitt mer utfordrende å sikre bred deltakelse i
vannområdearbeidet. I tillegg påvirker det selvsagt den lokale politiske forankringen, spesielt
i forbindelse med rullering av vannforvaltingsplanen hvert sjette år.
Fylkesrådmannen foreslår derfor at det opprettes politiske styringsgrupper for
vannområdene, i tillegg til administrative arbeidsgrupper.
Vannområdekoordinatorer
Vannregion Agder hadde inntil juni 2019 to stillinger som vannområdekoordinatorer, begge
ansatt i Vest-Agder fylkeskommune. I dag er vannområdene i Agder organisert i en
midlertidig ordning, der fylkeskommunen som vannregionmyndighet har inngått avtaler med
kommunene Farsund, Froland og Birkenes om frikjøp av ressurser til tre
prosjektlederstillinger. Ordningen har pågått siden 15. november 2019 i Farsund og Froland,
og siden 1. oktober 2020 i Birkenes.
I tillegg har det hele tiden vært en fast rådgiverstilling i fylkesadministrasjonen knyttet til det
regionale vannforvaltningsarbeidet.
Dagens tre prosjektlederstillinger fullfinansieres av Agder vannregion med tiltaks- og
tilskuddsmidler fra Miljødirektoratets post 22, statlige vannmiljøtiltak:
Bidrag til spleiselag for å sikre god organisering og kunnskapsinnhenting i
vannområdene, for eksempel inngå i spleiselag for prosjektleder der man finner
det nødvendig. Avtalene gjelder ut gjeldende planperiode.
Det er svært mange parter som er/bør være involvert i arbeidet med regional
vannforvaltingsplan både lokalt og regionalt. Det er et svært omfattende arbeid å sikre
deltakelse og medvirkning i alle ledd. Inndeling etter nedbørsfelt av vannregion og
vannområde skaper behov for samarbeid på tvers av både kommunegrenser og
fylkesgrenser, og det må etableres nye samarbeidsarenaer.
Det lokale arbeidet i vannområdene og kommunene er et viktig grunnlag for det påfølgende
regionale arbeidet, for lokal forankring og medvirkning og for innhenting av lokal og
erfaringsbasert kunnskap. Oppfølgingsansvaret for kommunene er i dette arbeidet
omfattende og krevende. Dette gjør det utfordrende for den enkelte kommune å finne både
nødvendig kompetanse og ressurser for å ivareta kommunens ansvar i dette arbeidet.
Erfaring fra tidligere organisering av vannområdene i Agder, samt fra vannområder i andre
vannregioner, viser at dedikerte stillinger for det enkelte vannområde har vært et nødvendig
bindeledd for god samordning og målrettet oppfølging.
Fylkesrådmannen foreslår at det opprettes tre faste stillinger for å lede arbeidet i
vannområdene fra 2022 for å styrke kompetanse og kapasitet. Med utgangspunkt i
kommunenes myndighet og ansvar for oppfølging av vannforskriften og
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vannforvaltningsplanen foreslår fylkesrådmannen at det inviteres til et spleiselag for å
finansiere stillingen som beskrevet i vedlegg 2.

Regionplan Agder 2030
Formålet med vannforskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en
mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. En helhetlig og
bærekraftig vannforvaltning er i tråd med de overordnede målsettingene i regionplanen og
FNs bærekraftsmål.
Bærekraftsmål og delmål med særlig relevans for arbeidet med vannforvaltingsplanen er:
•

Bærekraftsmål nr. 6 "Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode
sanitærforhold for alle". For vannforvaltningen skal delmål nr. 6.5 om en samordnet
vannforvaltning bidra til en balanse mellom mål, der også andre sektorer bidrar til å
ivareta av vannet.

•

Bærekraftsmål nr. 15 "beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av
økosystemer (…) samt stanse tap av artsmangfold". I det første delmålet er koblingen
til vannmiljøet tydelig: 15.1 Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig
bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse
økosystemene (…)".

•

Bærekraftsmål nr. 14 "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som
fremmer bærekraftig utvikling".

Økonomiske konsekvenser
Agder vannregion mottar årlig statlige midler til oppfølging av det regionale
vannforvaltingsarbeidet. I 2020 mottok Agder 2,35 mill. kroner. Med foreslått organisering og
finansieringsplan vil disse midlene være tilstrekkelig som fylkeskommunens bidrag for å sikre
en fast organisering av vannområdene.

Konklusjon
Det vurderes som avgjørende for en god lokal prosess og forankring å sikre kontinuitet og
koordinering av vannforvaltingsarbeidet i vannområdene i Agder vannregion.
Opprettelsen av stillinger i vannområdene gjennom et spleiselag bør kunne sees på som en
kostnads- og tidseffektiv løsning for både kommunene og fylkeskommunen. Det vurderes
som viktig at stillingene lokaliseres lokalt i vannområdene og det foreslås en ordning der tre
kommuner utpekes som vertskommuner. Kommunen vil da få arbeidsgiveransvaret, mens
Agder vannregion (fylkeskommunen) har det faglige ansvaret.
Fylkesrådmannen foreslår derfor at det ved oppstart av ny planperiode for
vannforvaltningsplan 2022‒2027, etableres en fast organisering i alle vannområdene i
vannregion Agder.
•
•
•

Det opprettes tre stillinger for å lede arbeidet i de til sammen sju vannområdene i
Agder vannregion.
Stillingene etableres som et samarbeid mellom berørte kommuner og Agder
fylkeskommune.
Stillingene lokaliseres i tre vertskommuner.
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•

Det etableres en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe i hvert
vannområde.

Kristiansand, 14.10.2020
Tine Sundtoft
Fylkesrådmann

Anita Henriksen
fylkesdirektør

28.oktober.2020
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Samferdselsdepartementet
v/statssekretær Anders Tyvand

UTTALELSE TIL KONSESJON FRA LUFTFARTSTILSYNET
Vi tillater oss å omtale den konsesjonen som nylig er gitt av Luftfartstilsynet til Arendal Lufthavn
Gullknapp, og som etter vårt syn i for stor grad har gitt etter for protester mot flystøy fra et lite antall
beboere utenfor rød og gul sone. Det informeres og opplyses utfyllende om dette fra søker i
konsesjonssøknaden og i klagen til departementet, og det sammenlignes med tilsvarende flyplasser
med tilsvarende flyaktivitet. Utfallet av konsesjonsbehandlingen framstår som vilkårlig og
konkurransevridende og mangler i stor grad begrunnelse.
Vi vil særlig peke på noen helt konkrete forhold:
1. Det framstår som helt urimelig at generell flyaktivitet utenom aktiviteten til flyskolen på
søndager skal begrenses til mellom kl. 1300 og 1500. Søker aksepterer at det på søndager
ikke tillates «touch and og» runder fra flyskolen. Vedtaket medfører at flyaktivitet fra
flyklubb, privatfly, kundemottak til flyverksted eller mellomlandinger må konsentreres om to
timer, noe som i praksis utelukker det meste av nevnte aktiviteter. Når el-fly om 2-3 år kan
settes inn på kortbanenettet, vil Gullknapp ikke kunne brukes på søndager.
2. Antallet flybevegelser er nærmes halvert i forhold til søknaden, fra 35 000 til 18 000. Det
innebærer at flyskolen med sine nå 80 elever går tom for flytid tidlig på høsten, og må flytte
aktiviteten til andre flyplasser eller til utlandet (Sverige/USA) der OSM Aviation Acadmys har
avdelinger. Det er reell fare for at Gullknapp velges bort som lokasjon for flyskole hvis
vedtaket opprettholdes av departementet.
3. Satsingen på Gullknapp som dronesenter og senter for el-fly vil falle bort hvis flyskolen flyttes
ut av landet. OSM har i bestilling 60 el-fly og har som intensjon å være de fremste i landet på
framtidens grønne luftfart. Det er bygd hangar for flyverksted, som er i gang allerede, og
lokaler for sammensetning, utsjekking, trening og vedlikehold av el-fly er planlagt. Koplingen
med Morrow Batteries annonserte etablering i Arendal, vil gi store utviklingsmuligheter. Alt
dette krever velvillighet og samarbeid med myndighetene, og Luftfartstilsynets behandling av
konsesjonssøknaden vitner om liten forståelse og støtte til denne utviklingen.
4. Forskjellsbehandlingen av Gullknapp og Notodden framstår som uforståelig og urimelig. Der
kan de fly nesten fritt til alle døgnets tider, og det befinner seg mange boliger, skoler og
aldershjem i rød og gul sone. På Gullknapp er det ingen hus i rød sone, og to boliger i gul
sone. Det framstår som Gullknapp måles etter en helt annen standard uten av Tilsynet
begrunner dette. Det virker tilforlatelig og grenser til maktmisbruk.
Vi ber om at søknaden og klagen fra Arendal Lufthavn Gullknapp får en positiv og rask behandling i
departementet, da en langdryg prosess vil svekke mulighetene for at OSM kan fortsette innenfor de
begrensende antall tillatte flybevegelser dagens konsesjon gir.

Ove Gundersen/ordfører

Terje Eikin/varaordfører

Bjørn Ropstad/fylkesvaraordfører

Froland kommune

Arendal kommune

Agder fylkeskommune
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Kommunalt responssenter, prisøkning for
samarbeidskommuner.
Saksnummer ?? . Helse- og omsorgslederforum (HLF).
Vedlegg
1. Samarbeidsavtale, vertskommunesamarbeid
2. Bilag til IT-avtale basert på SSA- D. Ikke trykket på grunn av stort omfang.
Kommunene har dette i sine arkiv. Ved behov kan det leveres fra sekretariat.
3. 1. Foreløpig beregninger av kostnader for kommuner basert på ulike betalingsmodeller
2. Driftsunderskudd
Sammendrag
I 2017 inngikk Østre Agder- kommunene en interkommunal samarbeidsavtale for drift av
kommunal responssenterløsning. Kristiansand kommune påtok seg rollen som vertskommune.
Anskaffelse for kjøp av digitale trygghetsalarmer og annen nødvendig trygghets- og
varslingsteknologi for hjemmeboende og beboere på institusjon ble gjennomført som Offentlig
felles anskaffelse (OFA) 1. Telenor Objects vant anbudet.2 Telenor Objects har skilt ut selskapet og
avtalen ligger nå hos Tellu.
Kommunal responssentertjeneste har siden oppstarten i 2017 vært drevet med negativt
driftsresultat, hvorav 3 millioner ønskes fordelt på samarbeidskommunene i form av økt pris for å
dekke løpende utgifter i driftsregnskap. Det foreslås ulike betalingsmodeller, enten med flat pris
eller etter omfang på bruk av tjenesten.
Statistikk for varsler til responssenteret fra de deltakende kommuner i 2020 viser stor variasjon i
bruken.
Kristiansand kommune har bemannet responssenteret ut fra en forventet bruk av tjenesten på 1.5
alarm pr. måned (trykk pr. bruker). Det er registrert et merforbruk i forhold til dette anslaget på 61%
i 2020. Den registrerte gjennomsnittlige bruken er 2,9 alarm (måned/bruker).

1
2

https://www.ehelseagder.no/felles-anskaffelse-av-trygghets-og-varslingsteknologi-agder/
Rammeavtale om kjøp av trygghets- og varslingsteknologi, SSA-R, 2017
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Vertskommunen oppgir den økte bruk av tjenesten som bakgrunn for at kommunen ikke får dekket
sine utgifter til responssenteret.
På denne bakgrunn fremmer kommunen det nevnte forslaget til ny betalingsløsning.
Kommunene som samarbeider med Kristiansand kommune om responssenteret har nå mottatt
varsel om at vertskommunen har behov for å endre betalingsmodell og derigjennom øke bidrag fra
samarbeidskommunene. Kravet/anmodningen fra Kristiansand kommune til endret betaling
kommer som en overraskelse for samarbeidskommunene midt i et løpende budsjettår.
Å imøtekomme anmodningen fra Kristiansand kommune vil derfor innebære at andre helse- og
omsorgstjenester må redusere virksomheten i budsjettåret 2021. Videre vil kommunene i en meget
presset budsjettsituasjon måtte finne plass til å kompensere omsorgssektoren for utgiftsveksten
knyttet til ny betalingsordning for responssenteret i sine budsjett for 2022 og i HP-perioden 20232025. Så langt har mange kommuner gitt uttrykk for at det blir meget vanskelig å innfri Kristiansand
kommunes ønske om økte bidrag midt i et budsjettår. Mange vil måtte vurdere å hente
responssentertjenester andre steder hvis slike løsninger er rimeligere.
Videreføring av deltakelse i samarbeid om responssenteret vil måtte behandles politisk ettersom
det er en vesentlig endring i forhold til teksten i den samarbeidsavtale den enkelte kommune
tidligere har behandlet og vedtatt i kommunestyrer/bystyrer.
Kort bakgrunn for samarbeidsavtale om kommunalt responssenter3
I 2015 fikk Agder i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et offentlig, nasjonalt responssenter
(alarmmottak) for digitale trygghetsalarmer. Videre var oppdraget å gjennomføre en felles
anskaffelse av trygghetsskapende teknologi. Agderkommunene gikk gjennom Regional
koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse)4 5sammen om søknader og
etablerte felles prosjekter for å sikre effektiv og god innføring av velferdsteknologi. Hovedmålet var
at trygghets og varslingsteknologi skulle være integrert i helse og omsorgstjenestene innen 2020.
Agderkommunene besluttet at Kristiansand kommune skulle stå som prosjekteier av satsningen.
Oppdraget var i første omgang å inngå avtaler for kjøp av digitale trygghetsalarmer og annen
nødvendig trygghets- og varslingsteknologi for hjemmeboende og beboere på institusjon,
samt etablere en bemannet kommunal tjeneste for mottak av alarmer for kommunene i Agder.
Anskaffelse ble gjennomført som Offentlig felles anskaffelse (OFA) 6. Telenor Objects med
underleverandører vant anbudet.7 Telenor Objects har nå overført denne avtalen til Tellu.
Det ble besluttet å gjennomføre samarbeidet gjennom et interkommunalt samarbeid, hvor hver
kommune har tegnet en samarbeidsavtale8 med vertskommunen Kristiansand. Samarbeidet ble
organisert gjennom prosjektet «Innføring av Velferdsteknologi Agder»9, og for deretter å
videreføres i et administrativt og faglig samarbeidsutvalg. Innføring av velferdsteknologi Agder har
nå fullført prosjektfasen, og gått over til såkalt «pilotering driftsorganisering» fra årsskiftet
2020/2021.
Det er opprettet et Samarbeidsutvalg 11.04.2021 for responssentertjenesten med et medlem fra
hver av de deltakende kommuner. På det første møte i Samarbeidsutvalg ble utfordringen knyttet
til underskudd på driften av responssenteret presentert. Samarbeidsutvalget besluttet av AU
samarbeidsutvalg skulle se på ulike betalingsmodeller, og komme med en anbefaling som skulle
fremmes og endelig besluttes på møtet i samarbeidsutvalg 14.04.2021. Denne fristen må
forlenges, da AU ikke har klart å komme fram til en omforent løsning. Kommunene i Østre Agdersamarbeidet har gitt tilbakemelding på at saken må behandles i de politiske fora som har
myndighet til å fatte beslutninger vedrørende økonomiske forpliktelser og til å inngå avtaler på
vegne av kommunen.
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Vertskommuneavtale. Vedlegg 1.
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I Østre Agder-samarbeidet behandles saken først i Fagutvalg for digitalisering. De gir på grunnlag
av en saksframstilling utarbeidet av digitaliseringsrådgiver og sekretariatsleder en faglig anbefaling
overfor Østre Agder helselederforum til hvordan kommunene bør behandle spørsmålet om videre
deltakelse i samarbeidet om felles responssenter. Deres anbefaling til løsning legges fram for
rådmannsutvalg. Der foretas en vurdering av om det er grunnlag for et felles saksgrunnlag med en
felles anbefaling til vedtak ved behandlingen i de enkelte kommuners politiske organ.
Ved etableringen av det interkommunale samarbeidet om responssentertjeneste ble det inngått tre
ulike avtaler avhengig av kommunenes behov;
1) Bemannet kommunal responssentertjeneste.
2) Rutingtjeneste med back-up, bemannet kommunal responssentertjeneste.
3) Rutingtjeneste uten back-up.
Østre Agder kommunene har fra tidligere erfaring med å benytte lokalt brannvesen og andre
private tilbydere av responssentertjenester fra før en inngikk avtalen med Kristiansand.

Avtale
Vedtaket om å bli med i det interkommunale samarbeid om kommunalt responssenter ble forankret
politisk i kommunestyre eller bystyre. Vertskommunen er gitt delegert myndighet i henhold til
bestemmelsene i kommuneloven.
Hver kommune har inngått to kontrakter:
1.Samarbeidsavtale med vertskommune, med hjemmel i kommuneloven § 28-1b.
Avtalen ble vedtatt i 2017, og med en gjensidig oppsigelsestid på 1 år. Det spesifiseres i avtalen at
ved «vesentlige endringer i grunnlaget for avtalen, kan avtalen kreves reforhandlet med 3
måneders varsel.» Ifølge avtalen skulle det være tett dialog og medvirkning. Samarbeidet ble
vurdert å innebære «nybrottsarbeid».
2. Avtale med Telenor Objects, nå Tellu.
Inngått oktober 2017. Avtalevarighet; 3 år, med mulighet for forlengelse +1+1+1.10 I forbindelse
med OFA avtaler er det mulighet for juridisk hjelp fra OFA dersom det er utfordringer eller
uklarheter i forhold til avtalen.
Vertskommunen Kristiansand har også tegnet en 3. avtale med Telenor/Tellu.
Avtalen gir Tellu mulighet til å tilby egne kommuner responssentertjenester. Kristiansand kommune
har vært i reforhandlinger med Tellu de siste månedene. 7.04.2021 ble kommunene informert om
at det var inngått en midlertidig kontrakt ut 2021. Flere representanter i AU samarbeidsutvalg har
på vegne av samarbeidskommunene bedt om innsyn for å se det totale kostnadsbildet, men Tellu
viser til konkurransehensyn. Tellu har forhandlet fram en langt lavere pris enn det
samarbeidskommunene betaler ifølge Kristiansand. Dette begrunnes med at markedsprisene i
Norge er lave på responssentertjenester.
Fordeler med et interkommunalt samarbeid og felles responssenter
Vertskommunen viser til at samarbeidskommunene gjennom avtalen får tilgang på gode tjenester
gjennom deltakelse i Nasjonalt velferdsteknologiprogram1112, rammeavtale med leverandør, felles
responssentertjenester og samarbeid om videreutvikling av responssenter med innføring av nye
teknologier. Herunder deltar samarbeidskommunene under videreutvikling av eksisterende
løsninger med piloteringsprosesser som kamera, medisindispensere, GPS og tekniske alarmer i
tillegg til sengealarm, røykvarsler, fall og døralarm. Videre kan samarbeidet bidra til å effektivisere
vurderings og avklaringsgrunnlaget for operatørene gjennom innføring av flere sensorer for å gi et
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bedre avklaringsgrunnlag for tjenestetildeling og helsetilstand. En kan også benytte erfaringer fra
Digital Twin prosjektet.13

Økonomi
Den kommunale responssentertjenesten i Kristiansand har siden oppstarten i 2017 vært drevet
med negativt driftsresultat; -4,28 millioner i 2017, -6,52 millioner i 2018, – 8,16 millioner i 2019 og 8,23 millioner i 2020. Korrigert driftsresultat i 2020 er på ca. - 6 millioner, se vedlegg 3.2.
Samarbeidskommunene ble kjent med de negative driftsresultatene på første konstitueringsmøte
for Samarbeidsutvalg 11.04.2021. Kristiansand kommune viser til at dette er formidlet i tidligere
møte og referat, men dette er pr. d. d ikke dokumentert.
AU Samarbeidsutvalg ble forelagt den økonomiske utfordringen på sitt første konstituerende møte
5.03.2021. Arbeidsutvalget skulle etter beslutning i Samarbeidsutvalget utrede ulike
betalingsmodeller, og komme med forslag til anbefalt løsning til det planlagte
Samarbeidsutvalgsmøtet 14.04.2021. Vertskommunen har i prosjektperioden for Innføring av
velferdsteknologi Agder dekket driftsunderskudd, men nå når prosjekt går over til pilot
driftsorganisering i 2021 ønsker vertskommunen at underskudd på 3 millioner fordeles på
samarbeidskommunene for å dekke utgifter i driftsregnskap.
Kristiansand kommune ønsker en snarlig løsning, slik at kommunen skal kunne estimere reviderte
tall i sin kommunale kvartalsrapport mai 2021. Vertskommunen opplyser at ca.49 % av
underskuddet på 6 millioner kroner i fjor var knyttet til samarbeidskommunene, og ca. 51% for
Tellu-kunder basert på antall anrop. Agderkommunene i samarbeidet beregnes til å stå for et
underskudd på ca. 3 millioner, som skal fordeles mellom kommunene.
Kristiansand kommune erkjenner de store utfordringer dette medfører for samarbeidet om felles
responssenter. Derfor gjennomgår de driftsløsningen i samarbeid med Tellu med sikte på
utgiftsreduksjoner og effektivisering av driften. Dette kan for eksempel gjelde nye integrasjoner,
automatisering og annen effektivisering som kan bidra til at operatørene sparer sekunder ved å
håndtere alarmene.
Driftsregnskapet viser til en korrigert lønnskostnad etter refusjonsfratrekk på sykepenger og
foreldrepenger på ca. 17 millioner og salgsinntekter for samarbeidskommuner og Tellu på ca. 9
millioner. Kostnader til blant annet husleie, strøm, vaktmestertjenester, renhold, regnskap og
revisjon, IT-tjenester, merkantile tjenester og overordnet ledelse er holdt utenom driftsregnskap, og
har ikke vært med i beregningene i korrigert driftsregnskap/negativt resultat. I driftsregnskapet som
gir grunnlag for fremlagt negativt resultat utgjør lønn 98,4% av de totale kostnadene lønn.
Betydelige kostnadsreduksjon basert på dagens driftsregnskap kan ifølge Kristiansand kun gjøres
ved reduksjon i bemanning. Nedbemanning er kun mulig hvis Agder-kommuner med storforbruk
reduserer antall alarmer.
Helsedirektoratet viser i sin veileder til at i responssenteret utgjør lønnskostnadene til operatørene
ca. 70% av de totale kostandene, når alle kostnader er tatt med i et regnskap. Kostnader som
økonomi, administrasjon, infrastruktur, telefonkostnader, lokaler og teknologi anslår de til om lag
30 prosent. Disse kostnadene er ikke tatt med i driftsbudsjettet til responssenteret.

Kostnadsdrivere
Tjenesten drives 24/7 -365 dager i året. De ansatte operatørene har helsefaglig bakgrunn, og det
er ca. 1-2 sykepleiere på hver vakt. Senteret har ca. 20 årsverk knyttet til operatørvirksomhet. 95%
av alarmene besvares innen 60 sekunder, hvilket følger helsedirektoratets anbefalinger. Videre
baserer responssenteret seg på 1,5 trykk pr. trygghetsalarm pr. bruker pr. måned, hvilket ifølge
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responssenteret var nasjonale anbefalinger og grunnlaget de baserte oppbygging av selve
senteret i 2017. 14
Alarmtall på 1,5 trykk som grunnlag for drift av responssenter og avtaleinngåelse hevder personer
saksbehandler har vært i kontakt med i Østre Agder kommuner har vært et ukjent anslag, samtidig
som det for vertskommune har vært en helt sentral styringsindikator. Kristiansand kommune
henviser til at de har orientert om dette forventede bruksnivået i et tidligere møte.
Som tidligere nevnt viser oversikten for bruk av tjenesten stor variasjon mellom
samarbeidskommunene. Bruken varierer fra 8,6 trykk til 0,7.
År

Antall kommuner

Bemanningsplan Brukere

2017
(mars)
2020
(aug)

2

2-2-2

2021
(mars)

32 (hvorav 13 fra
4-4-3
Agder) + ca. 30 m/
responssentertjeneste
som back-up.
36
4-4-3

Alarmer pr
mnd.

13 000

30-35 000

17 000

30-35 000

Helsedirektoratet viser til betydelige stordriftsfordeler for responssenter for velferdsteknologi, ved
at tiden utnyttes mer effektivt. Sentrale kostnadsdrivere i responssenteret er volum (antall
henvendelser), svartid og reaksjonstid da dette styrer bemanningsbehovet.
Anbefalingene fra Helsedirektoratet er at 95 % av alarmer skal besvares innen 60 sekunder.
Reaksjonstid eller såkalt holdetid er beregnet til 300 sekunder, inkludert 120 sekunder brukt på
etterarbeid. Deres anslag for alarmfrekvens er basert på statistikk fra hjemmeboende og den er
beregnet til 0,053 alarmer pr. bruker pr. dag.
Undersøkelser i regi av andre fagmiljø viser at alarmfrekvensen varierer fra kommune til kommune,
blant annet på grunn av varierende tildelingskriterier og opplæring gitt til ansatte og brukere.15
Direktoratet viser videre i sin rapport til at alarmfrekvens, svartid og reaksjonstid kun er basert på
rapporter fra noen få kommuner, og basert på lite kunnskaps og erfaringsgrunnlag. Alarmtall på 1,5
er basert på tall fra hjemmeboende i Kristiansand primært for året 2015. Anbefalingen fra
helsedirektoratet er at det gjennomføres en faglig og økonomisk analyse av responstjenester frem
mot 2020, samt at det bør innhentes mer erfaringsgrunnlag før det konkluderes med hva som
anses som hensiktsmessig nivå for brukers henvendelser til responssentertjenesten.
Prismodeller
AU samarbeidsutvalg har fått lagt frem forslag til prisjusteringer fra vertskommune for å dekke
fremtidig driftsunderskudd. Vertskommunen er åpen for innspill, og modellene er fremdeles under
arbeid. I prinsippet må alle kommunene som har løsning 1. bestemme seg for en felles modell,
men det arbeides med muligheten for å kombinere modell 1+2 eller 3 for de av kommunene som
har koblet varsling til omsorgsboliger. Et annet forslag til løsning fra vertskommunen innebærer at
alle kommuner prøver å redusere bruk av tjenestetilbudet. Kristiansand er da trolig villig til å
avvente innføring av ny prismodell. I betalingsmodellen som vertskommunen presenterte for AU
inngår beregninger av effekter for Froland, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Grimstad og Arendal,
som har full responssenterløsning.
Åmli har responssentertjeneste med back-up og Vegårshei har tjeneste uten back-up, se
avtalevedlegg for nærmere beskrivelse av løsninger.
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Modell
Øke pris

Flat prisøkning
for alle
kommuner

Hybridmodell Fast grunnpris
1-2
+
aktivitetsbasert
prising

Hybridmodell Fast grunnpris
2-2
+ pris pr anrop
over
gjennomsnittlig
2 trykk i mnd.

Pris
Dagens pris for
digitale
trygghetsalarm +
50 kr pr bruker pr
mnd.
Pris pr
100kr
bruker
Trinnpris 20kr
1 (>2,0)
Trinnpris 35kr
2 (>2,5)
Trinnpris 50kr
3 (>3,0)
Pris pr
100kr
bruker
Pris pr
35kr
anrop >
2,0

Pris på 50 kr kan justeres om en kan
sette inn tiltak for å få ned alarmbruk
i «storforbrukskommuner».

Dette tilsvarer en pris for
gjennomsnittlig alarmfrekvens på
over 3 alarmer pr. bruker pr. mnd,
100+ 20+35+50= 205kr

Digitaliseringsrådgiver har laget en oversikt over de ulike kostandene kommunene pr. d.d. betaler
for en generell trygghetsalarm. Responssenteravtalen inkluderer alarmrespons og driftskostnader,
hvilket i praksis vil si at operatør besvarer alarmen og vurderer videre behov. Tellu avtalen
inkluderer teknisk løsning og sim kort, hvilket vil si de tekniske løsningene for å sende og motta
alarm. SIM-kortabonnementene kan kjøpes fritt, og det er mulig å bruke en internetkabel om
kommunen ønsker det.

For rutingtjeneste med back-up er alarmresponskostnaden på 26 kr, og de øvrige kostnadene like.
Rutingtjeneste uten back-up har ingen alarmresponskostnad. De øvrige kostnadene er like. Priser
utover dette som GPS, kameratilsyn i egen bolig og sykehjem står dette nærmere beskrevet i
avtalen med Tellu, men er ingen kostnad relatert til selve vertskommunesamarbeidsavtalen utover
at en har avtale med leverandør 16 17 Til informasjon påløper det kostnader for andre
alarmtjenester knyttet til Tellu avtalen18 og velferdsteknologisk knutepunkt19

16

Bilag til IT-tjenesteavtale basert på SSA-D, bilag 7.
Rammeavtale om kjøp av trygghets- og varslingsteknologi, SSA-R, 2017.
18 Sporingsteknologi i form av GPS tjeneste for èn bruker (inkludert tjeneste og simkort kommunikasjon) koster 195 kr/mnd. Leie av en
Evondos medisinrobot koster 2250 kr/mnd. For ytterligere priser fra Tellu, se vedlegg 2 side 81-88.
19For kommuner som ønsker velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) påløper det i tillegg en journalleverandørintegrasjon til elektronisk
pasientjournalsystem (EPJ) mot Gerica eller Visma Profil, og trolig en fremtidig NHN-kostnad (Norsk helsenett) når «prosjekt» går til
«drift».
17
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Helsesektorens økonomiske situasjon.
I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-202320 vises det til at helse og teknologi i fremtiden er
uløselig knyttet sammen. Teknologi skaper forutsetninger for at tjenester kan flyttes fra sykehus og
kommunehelsetjeneste hjem til pasientens bolig gjennom digital hjemme-oppfølging, forebygging
og behandling. Dette gir rom for nye måter å løse helseoppgavene på, på tvers av kommuner og
sykehus. Tiltak kan settes inn tidligere. Det kan bidra til at omfanget på bruk av ressurskrevende
helsehjelp blir bedre tilpasset pasientens behov og forverring i sykdomstilstand kan fanges opp
tidligere. Samlet bidrar det til mer effektiv ressursbruk til beste for pasient og tjenester. Det
utadvendte sykehus, demologiske utfordringer21 og forventede endringer i sektoren knyttet til den
såkalte eldrebølgen22 23 indikerer at kommunenes alarmtall pr. bruker vil øke i årene fremover.

Andre vurderinger
Private leverandører av responssentertjenester er ikke kontaktet. Reel markedspris er derfor ikke
kjent, utover en generell orientering om at priser er lave.
Hvis en eller flere kommuner velger å trekke seg ut av samarbeidet er det ikke gjort beregninger av
hvordan dette vil påvirke de kommuner som vil videreføre sitt samarbeid om responssenteret
økonomisk.
Agder samarbeidet om innføring av velferdsteknologi vil påvirkes dersom samarbeidet om
responssenter ikke lenger skal gjelde de fleste kommuner. Likeledes vil det skape utfordringer
internt i Østre Agder-samarbeidet dersom noen viderefører sin deltakelse mens andre velger en
alternativ løsning. Implementeringen av nye løsninger kan kompliseres når flere leverandører av
tjenester brukes.

Kommunenes økonomi
Kommunene i Østre Agder samarbeidet er i en økonomisk utfordrende situasjon. På henvendelse
fra digitaliseringsrådgiveren gir de signal om at det blir svært utfordrende å håndtere økte utgifter til
responssentertjenesten. Løsningen som er presentert som den «valgfri» modellen øker
kostnadene for mindre kommuner opp mellom 350- 400 prosent. For andre kommuner får
modellene mindre påvirkning da alarmtallene er lave. Beslutningsutfordringen kompliseres ved at
en modell kan være gunstig for en kommune med lave tall, men for kommuner med høye alarmtall
kan den samme modellen bli svært kostbar. Dette gjør det komplisert både for den enkelte
kommune og å lande på en ønsket og egnet modell. I tillegg skal den foreslåtte modellen
aksepteres blant alle Agder-kommunene i samarbeidet. I tillegg kan ulike modellers utfall for
samarbeidskommuner komplisere drøfting og beslutning om et felles anbefalingsstandpunkt fra
fagutvalget i Østre Agder-samarbeidet.
Trygghetsalarmer er et lavterskeltilbud i «omsorgstrappa» og skal trygge borgere/brukere primært i
eget hjem.24 Beslutning om trygghetsalarm og forbruk har dermed også et viktig brukerperspektiv
og forebyggende side ved at bruker kan ta ansvar for sitt eget liv, i tillegg til viktige
samfunnspolitiske, helseøkonomiske og etiske gevinster.
Enkelte av Østre Agder kommunene har koblet til omsorgsboliger til responssenteret. Kommunene
oppgir at de var i dialog med responssenteret da avgjørelsen ble tatt. Imidlertid ser en at alarmtall

20

Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
NOU 2020: 15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene
22
NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg
23
Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre
24
«Devoldrapporten», Drifts og ressursanalyse for pleie- og omsorgsektoren 2012, «En nøktern og god omsorgstjeneste til fornuftig
pris», Grimstad kommune. Devold 2012
21
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som grunnlag for drift ikke er basert på omsorgs og sykehjemsbeboere, men hjemmeboende.
kommuner er nå i prosesser for å se om de kan gjøre tiltak for å få ned alarmfrekvensen.
Ifølge responssenteret er det også mulig å rute med back-up tjeneste. Om dette vil kunne medføre
en delt betalingsmodell for de kommuner som velger kombinasjon med responssenterløsning og
direkte ruting er uavklart.

Videre arbeid
Vertskommunen jobber sammen med AU samarbeidsutvalg for å finne løsninger på
betalingsmodeller som kan presenteres for Samarbeidsutvalget i mai samt at det kan være
hensiktsmessig å diskutere krav til svartid, som er en kostnadsdriver.
Parallelt ser kommuner i Østre Agder regionen på mulighet for å redusere stort alarmforbruk, blant
annet gjennom omruting av alarmer fra omsorgsboliger og storbrukere direkte til hjemmetjenesten.
Representant fra Grimstad kommune foreslo i AU samarbeidsutvalg 7.04.2021 at økonomer fra de
ulike regionene kan se på økonomiske løsninger sammen med vertskommune.
Digitaliseringsrådgiver anbefaler i tillegg at kommunene juristnettverket i Arendal gir en vurdering
av hvilket handlingsrom gjeldende samarbeidsavtale gir kommunene. Det bør også vurderes om
samarbeidsavtalen i kombinasjon med forvaltningsloven §13 gir mulighet for innsyn i Telluavtalen, om det vurderes viktig med innsyn i denne for at kommunene skal kunne vurdere
rimeligheten av vertskommunens forventede bidrag fra samarbeidskommunene. Videre bør
kommunene i Østre Agder-samarbeidet etter digitaliseringsrådgivers vurdering sammen eller hver
for seg innhente opplysninger om hvilket kostnadsnivå man kan oppnå ved bruk av et
responssenter som kun mottar og videreformidler alarmer.
Fagutvalg for Digitalisering drøftet saken, og kom enstemmig frem til følgende anbefaling;
Vedtak:
Fagutvalg for Digitalisering anbefaler;
Samarbeidskommunene ber vertskommunen om tid, slik at de kan få anledning til å vurdere de
endrede økonomiske premissene for deltakelse i responssenteret. Herunder ber kommunene om
en om dialog med vertskommunen omkring kostnadsdrivende faktorer som bidrar til at kostnaden
ved å benytte tilbudet ligger vesentlig høyere enn nivå for kjøp av tjenesten i det kommersielle
markedet.
Østre Agder- kommunene vurderer de foreslåtte endringer som utfordrende. Både knyttet til
vesentlig økte økonomiske forpliktelser for samarbeidskommunene og knyttet til tallet på alarmer
som brukere av tjenesten forventes å benytte. Antall trykk bør ikke vektlegges som en bærende
kostnadsfaktor.
Kommunene i Østre Agder-samarbeidet erkjenner den betydelige verdien som har ligget i et
regionalt samarbeid over hele Agder om anskaffelser av velferdsteknologi som etableringen av
felles responssenter inngikk i. Kommunene ønsker derfor mer tid for å kunne vurdere løsninger
som kan bidra til videre samarbeid om responssentet.
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