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Organisering 

Representantskapet har i 2022 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  Steinar Pedersen                      - 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. I 2022 har representantskapsmøtene 

vært fysiske møter. Også møtene i kommunedirektørutvalget har vært fysiske møter. 

 

Sekretariatsleder for Østre Agder-samarbeidet IPR har i 2022 vært Ole Jørgen Etholm.  

 

Møtevirksomhet i representantskapet 

Det ble avholdt 9 møter i 2022 og det ble behandlet 81 saker. Ned fra 86 i 2021.  

 

Praksisen med at påvirkningsarbeid er fast punkt i alle styremøter er videreført. Til sammen 20 

uttalelser er behandlet. Ikke alle under denne overskriften. I årsmeldingen blir det redegjort for 

hvilke påvirkningssakene representantskapet har behandlet.  

 

Sekretariatet 

Arendal kommune er vertskommune for sekretariatet. Østre Agder-samarbeidet IPR var organisert 

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

frittstående rolle. Sekretariatet har lokaler i 4 etg i Arendal bibliotek.  

 

Det er høstet positive erfaringer med at faglige forum og fagutvalg veksler mellom fysiske møter og 

teamsmøter. Flere forum og fagutvalg bruker 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. 

 

Østre Agder-samarbeidet IPR har hatt seks medarbeidere i faste stillinger i året. I tillegg er det 

ansatt en prosjektmedarbeider i et engasjement. 

 

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 for alle kommunene i Agder. 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. Stillingen  skal bidra til at medlemskommunene 

i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i økt bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren. 
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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 representantskapets leder i påvirkningsarbeidet som Østre Agder driver.  

 

Det er innført en ordning der den politiske ledelsen for Østre Agder-samarbeidet får anledning til å 

møte fylkesutvalget for å drøfte problemstillinger en fra samarbeidet ser som særlig viktig. 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. Det er også en tilskuddsordning på 

oppvekstfeltet kalt Kompetanseløftet. Fra 1.oktober 2022 ble sekretariatets styrket ved at Helene 

Kløcker ble tilsatt i en prosjektlederstilling fram til utgangen av 2024. Hun vil ha et særlig ansvar 

for Kompetanseløftet og for kommunenes samarbeid på voksenopplæringsfeltet. 

 

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 

representantskapet, kommunedirektørutvalg og andre samarbeidsforum. Innkallinger og sakspapir 

oversendes som linker til nettsidene, til representantskapets medlemmer og andre som deltar under 

møter i Østre Agder. Mange presentasjoner som holdes der og i kommunedirektørutvalget gjøres 

tilgjengelig for interesserte via linker i referatene. Her er mye nyttig informasjon tilgjengelig for 

den som måtte ha behov.  

Samling av formannskapene ble gjennomført i 2022 på Tvedestrand videregående skole. 

Hovedfokus under samlingen av felles innsatstrapp sammen med effektene av de planlagte 

industrietableringene i Østre Agder. Det er gjennomgående godt oppmøte fra kommunene under 

samlingene. 

Beredskap  

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. Det har vært arbeidet videre med 

prosjektet PLIVO (pågående livstruende vold). Flere skoler har gjennomført kurs i året.   

Nasjonalt og regionalt påvirkningsarbeid 

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

Sentrale saker i 2022 var: 
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 Henvendelse vedrørende eventuell tilbakeføring Agder tingrett til tre separate tingretter. 

Representantskapet la til grunn synspunkt blant medarbeiderne om at erfaringen med ny 

organisering er positiv og at det er valgt en desentralisert styringsmodell for denne 

tingretten. Derfor ønsker en ikke å gå tilbake til den tidligere organiseringen som 

regjeringen åpnet for.  

 Representantskapet har uttrykt støtte til Arendal kommunes arbeid for å få staten til å 

engasjere seg under utbyggingen av Morrow Batteries både knyttet til vei, bygningsmasse 

teknologi og arbeidskraft.  

 Det er rettet en henvendelse til Storting om konsekvenser for kommunene av 

finansieringsmodell for særlig ressurskrevende brukere. 

 Representantskapet uttalte seg til forslaget til Utviklingsplan for Sørlandet sykehus. 

 Det ble gitt en anbefaling for lokalisering av vannforvalter for Nidelv-vassdraget, Vegår-

vassdraget og Gjerstad-vassdraget til Åmli kommune.  

 Representantskapet ga støtte til en henvendelse fra Arendalsbanens venner til Norske tog 

vedrørende valg av moderne modulbaserte togsett for fjernnettet for at også Arendalsbanen 

skal kunne trafikkeres av moderne togsett. 

 Støtte til HV-08 Agder og Rogaland vedrørende behov for økning av mannskapsstyrken i 

regionen overfor statsråd og forsvarssjef. 

 Representantskapet støttet den felles Strategien for kraftforedlende industri på Agder. 

 Støtte til etablering av universitetssykehjem i tilknytning til UiA campus Grimstad. 

 Uttale til forslag om endringer i struktur for folketannrøkta, der representantskapet 

protesterte mot redusert tilbud i distriktene. 

 Uttale til forslaget til nytt inntekssystem for kommunene der nesten alle kommuner i Agder 

kommer dårligere ut enn med dagens ordning. 

 Initiativ overfor Agder fylkeskommune knyttet til oppfølging av regionplan 2030 #Vårt 

Agder vedrørende felles internasjonal satsing fra Agder overfor EU. 

 Anmodning til Agder fylkeskommune om styrking av Regionalt næringsfond for 

østregionen – RNØ.  

Andre viktige saker som er behandlet i representantskapet 

 Utredning av sammenslåing av ØABV og Grimstad brann- og redningsvesen 

 Ønske om samarbeid mellom voksenopplæringen i Risør, Arendal voksenopplæring og 

voksenopplæringen i Grimstad med sikte på å gi et stort antall flyktninger fra Ukraina et 

godt opplæringstilbud. 

 Utvidet samarbeid mellom Østre Agder-samarbeidet og Utviklingssenteret for sykehjem og 

hjemmetjenester (USHT øst) i Grimstad. 

 Gjennomføring av et felles prosjekt for Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder. 

 

Felles innsats for nærings- og samfunnsutvikling 

Det direkte næringsarbeidet håndteres av næringsmedarbeidere i hver enkelt kommune.  Gjennom 

samarbeidet i Østre Agder løftes satsinger og problemstillinger som det er hensiktsmessig å forsøke 

å løse felles. Østre Agder næringsforum er en arena for erfaringsutveksling og utvikling av 

kunnskap, men også en god møteplass hvor eksterne aktører har møtt for å orientere og diskutere 

sine satsninger med alle næringssjefene i Østre Agder.  

Næringsforum har avholdt ni møter. Det har vært et godt samarbeid med Agder fylkeskommune og 

de øvrige Interkommunale politiske rådene.  Østre Agder næringsforum var partner i TedX Arendal. 
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I tilknytning til etableringen av Morrow Batteries har det fortløpende vært fokusert på oppgaver der 

kommunene bør samarbeide.  

Det pågår kontinuerlig samarbeid med Universitetet i Agder(UiA). Årets samskapingsprosjekt 

mellom Østre Agder Næringsforum og UiA v/Institutt for arbeidsliv og innovasjon har sett på ulike 

problemstillinger knyttet til utforming av felles kommunikasjonsstrategi for Østre Agder. 

Masterstudentene gjennomførte sin eksamen i emnet i Eurekasenteret 30.nov, med deltakere fra de 

fleste kommunene tilstede.  

Østre Agder regionen samarbeider også med UiA om å tilrettelegge og fasilitere for 

distriktsvennlige studier. Høsten 22 startet distriktsvennlig barnehagelærerutdanning i regionen. 

Studiested er Tvedestrand vgs. Det ble også inngått intensjonsavtale om å starte 

Vernepleierutdanning.  

Universitetet er viktig for regionen og i november arrangerte Østre Agder studietur for rektorat og 

adm ledelse. Programmet ble tatt godt imot og næringsliv og utdanning knyttet gode kontakter.  

Kystkommunene deltar i Partnerskapet Blå vekst Agder. Arbeidet med å analyser og kartlegge 

sjøarealer ble gjennomført av NIVA og var ferdigstilt i desember. Rapport og tilgang til verktøyet 

ble overlevert kommunene og de har nå et godt grunnlag og et verktøy i forhold til videre 

planlegging i sjø.  

Prosjekt Kompetansepilot Agder har gjennomført andre år og samarbeid med regionene er trappet 

opp, det er jobbet videre med tiltak i forhold til hovedfunn. Prosjektet er i rute og skal avsluttes i 

2023.  

Østre Agder næringsforum besluttet å delta som partner i forskningsprosjektet FORNYAGDER. 

Prosjektet ledes av UiA og NORCE og skal se på fornybar kraft som konkurransefortrinn. 

Prosjektet er et samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Agder, og har fått støtte av regionalt 

forskingsfond (RFF) i Agder. Prosjektet handler om rammebetingelser rundt utvikling av 

energikrevende industri som batterifabrikker, og skal sammenligne Agder med Nordland og 

Västerbotten i Sverige. Prosjektet hadde oppstart i november. 

Samhandlingen innen helse, omsorg og levekår i 2022 

Østre Agders samarbeid innenfor helse og omsorgsfeltet har oppnådd følgende resultater: 

 Det lovpålagte samarbeidet mellom kommunene og Sørlandet sykehus HF (SSHF) 

      Kommunene i Østre Agder inngår i det lovpålagte samarbeidet i «Helsefellesskapet på    

      Agder» (HF). Arbeidet i HF har i 2022 vært ledet av Arendal kommune ved kommune-  

      direktør Harald Danielsen. Arendal kommune ved ny kommunedirektør, Inger Hegna vil  

      lede HF i 2023. Prioriterte satsningsområder i 2022 har bl.a vært: 

      Styringsinformasjon som grunnlag for felles kunnskapsgrunnlag og etablering av  

      prosjektgrupper som bl.a utreder: 

o Akuttmedisinsk kjede - innenfor områdene «Felles kompetanse», «Digitale løsninger» og 

«Behandlingsforløp kronisk syke og skrøpelig eldre» 

o Barn – og unge – feltet som utreder egen Agdermodell for samhandling barn og unge 

o Analysearbeid som grunnlag for prosjekt «Eldre skrøpelige og multimorbide» 

o Ambulant behandling innenfor psykisk helsevern og rusbehandling (FACT) 
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 Tjenesteinnovasjon innenfor velferdsteknologi, - og e – helse:  

Østre Agder samarbeidet utarbeidet og vedtok i 2020 en digitaliseringsstrategi. Årlig handlingsplan 

utledes med bakgrunn i strategien, som også innebærer nasjonale e-helse satsninger. Strategi og 

handlingsplan har lagt grunnlaget for arbeid og satsninger i 2022. Østre Agder er sterkt delaktig i 

arbeidet regionalt på Agder, forankret i Regional koordineringsgruppe (RKG), felles 

driftsorganisering av responssenterløsning gjennom Ehelse Agder 2030 og DigiAgder. I tillegg har 

intern samhandling i Østre Agder og IKT Agder samarbeidet vært viktig da IKT Agder er 

kommunenes IKT avdeling. Digitaliseringsarbeidet 2022 har hatt følgende prioriterte 

satsingsområder som er forankret i strategien: Innovasjonspartnerskap Agder, trygghetsteknologi, 

digital hjemmeoppfølging og nasjonale e-helseløsninger som blant annet omfattet videre bredding 

av DigiHelse og Kjernejournal. Felles kommunal journal og regionalt arbeid har vært prioritert. 

Innovasjonspartnerskapet i Agder har vært viktig, og høsten 2022 startet ulike utprøvings og 

utviklingsprosjekt i samarbeid med kommuner og leverandør. Fokus på tekniske alarmer, 

velferdsteknologi, reponssenterløsninger og forvaltning har også vært et prioritert område, i tillegg 

til digitalt utenforskap og bredding av teknologi.  

DigiAgder har satset på digital kompetanseheving av ledere, hvor kommunenes toppledergruppe har 

fått en felles kurspakke rettet mot digital transformasjon. 

 Kunnskapsløft for bedre forebyggende tjenester og tjenesteutvikling  

Et felles kunnskapsløft for å sikre framtidige bærekraftige helse – og omsorgstjenester i Østre 

Agder er en viktig strategisk satsing for kommunene. Det ble i 2021 etablert et eget prosjekt 

«Bærekraftige oppvekst, helse - og omsorgstjenester» som også har pågått i hele 2022. 

Prosjektet har hatt følgende satsingsområder i 2022: 

o ferdigstille arbeidet med å kostnadssette nåværende tjenestetilbud i alle åtte kommunene 

som grunnlag for felles analysegrunnlag 

o utarbeide grunnlag for en felles kommunikasjonsstrategi rettet mot ansatte, politikere og 

innbyggere 

o utvikle en modell for en tverrsektoriell organisering i hver kommune for sikre at hele 

organisasjonen tar ansvar for å utvikle et aldersvennlig samfunn 

o etablering av eget fagutvalg for analyse - og kunnskapsutvikling, ansettelse av både 

analyse - og FOU medarbeider og forskningsrådgiver for å videreutvikle tjenestedriften 

innenfor helse - og omsorgsfeltet i de åtte kommunene 

o igangsatt et formalisert samarbeid med Universitet på Agder innenfor forskning på 

helsefeltet knyttet til både tjenesteutvikling og forebyggende arbeid.  
 

Interkommunalt samarbeid i oppvekstsektoren 

Sekretariatet i Østre Agder IPR følger opp tre koordineringsorganer i samarbeidet, Oppvekstforum, 

Fagutvalg for barnehager og det nyopprettede Fagutvalget for voksenopplæring. Sekretariatet er 

ansvarlig for innkalling, referat og gjennomføring av møter.  

Møtevirksomhet i 2022: 

Oppvekstforum: 7 møter 

Fagutvalg for barnehager: 5 møter 

Fagutvalget for voksenopplæring: 1 møte 
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En sentral del av det interkommunale arbeidet omhandler tilskuddsordningen som består av 

kompetanseordningene Rekomp, Dekomp og Kompetanseløftet. I Østre Agder - samarbeidet var det 

119 barnehager og 49 skoler i 2022.  

Regional ordning for kompetanseutvikling – Rekomp. 

Tilskudd til partnerskapet i 2022: ………………………… kr. 3 152 000,- 

Andel til lokalt arbeid: ………………………………………….  kr. 1 576 000,- 

Andel til UiA: ……………………………………………………….. kr. 1 576 000,- 

Det er tidligere gjennomført en behovskartlegging ved barnehagene i regionen.  

Fagutvalg for barnehage i Østre Agder tok utgangspunkt i rammeplanen og ønsket 

kompetanseheving innenfor temaene:  

Flerkulturelle barn 

Digital Praksis 

Bærekraftig utvikling 

Videre tilbys barnehagene kompetanseheving innen prosess –og utviklingsledelse og 

analysekompetanse. 

Oppsummering av gjennomførte løp i 2022 

9 barnehager gjennomført kompetanseheving innen Flerkulturelle barn 

27 barnehager gjennomført kompetanseheving innen Digital praksis 

12 barnehager gjennomført kompetanseheving innen Bærekraftig utvikling 

13 barnehager gjennomført kompetanseheving innen prosess –og utviklingsledelse 

Oppsummering av påbegynte/fortsatt kompetanseheving i 2022 

4 barnehager fortsetter kompetanseheving innen analysekompetanse  

 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling – Dekomp. 

Totalt tilskudd til partnerskapet i 2022: ………………………… kr. 2 666 390,-    

Andel til lokalt arbeid i Østre Agder: ……………………………..  kr. 1 066 556,- 

Andel til UiA: …………………………………………………………… kr. 1 599 834,-     

I løpet av 2022 er det gjennomført to ulike programmer innen kompetanseutvikling i Østre Agder 

skolene. 

Pedagogisk bruk av digitale verktøy 

Om lag 650 lærere deltok på to fagsamlinger hver i løpet av 2022.  

 

Analysekompetanse og skolebasert vurdering 

 4 skoler startet i januar 2022 og avslutter kompetansehevingen juni 2023.  
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Workshop knyttet til utforming av sensorkurs for ny eksamensform lokalt gitt eksamen i 

matematikk. 

Om lag 40 lærere deltok på workshop knyttet til muntlig-praktisk eksamen i matematikk. 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

Tilskudd til partnerskapet i 2022: ………………………… kr. 1 767 360,-  

 

Andel til lokalt arbeid: …………………………………………  kr. 883 802 

Andel til UiA: ………………………………………………………. kr. 883 802,- 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for Kompetanseløftet. Gruppa består av ansatte fra barnehage, skole 

og PP-tjenesten. Det er ansatt prosjektleder for Kompetanseløftet. De tre kompetanseordningene 

sees under ett og utviklingsveilederne samarbeide om fremdrift og videre planlegging.  

Høsten 2022: 

Alle PPT – lederne i Østre Agder invitert til flere samlinger. PPT er viktige bidragsytere i 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.  

PPT gjennomførte i 2022 kompetanseheving via Statped innenfor temaene ASK og 

matematikkvansker.  

Felles innsats innenfor teknisk sektor  

I 2022 opphørte midlertidig samarbeidet gjennom teknisk forum. Med bakgrunn i et initiativ fra Åmli 

kommune ble det på slutten av året gjort en utredning av felles samarbeid innenfor oppmålingsfeltet, men 

konklusjonen ble at det foreløpig er begrenset interesse for dette. Derfor går en ikke går videre med 

planlegging. 

Samtidig mottok Froland kommune en henvendelse fra UiA fakultet for Teknologi og Realfag om samarbeid 

i form av praksis plasser, for studenter derfra, i kommunen. Det ble gitt tilbakemelding til UiA om at 

regionen har interesse av et slikt samarbeid og at en er åpen for samarbeid omkring masteroppgaver med 

mer. 

Samarbeidet om veilys videreføres. 2022 var første år i den treårige prosjektperioden der de åtte kommunene 

skal skifte ut alt veilys med led-lys. To kommuner ble fullført i 2022. Det var Åmli og Gjerstad. Det var 

usikkerhet knyttet til leveranser av materiell, men det ordnet seg. I andre halvår var utfordringer mer at Otera 

manglet montører med riktige kvalifikasjoner. Nå pågår utskiftingen i hurtig tempo. Prosjektet leder til 

mindre strømforbruk. 

Andre tjenestesamarbeid 

Det er et felles NAV-kontor for kommunene Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og Froland, med 

Tvedestrand som vertskommune. Dette samarbeidet videreføres. 

Økonomi 

Regnskapet er godkjent i representantskapssak xx/23. Det gjøres opp i balanse gjennom bruk og 

avsetning til fond. 

Regnskapet er påvirkes av store avsetninger knyttet til REKOM, DEKOM og kunnskapsløftet og er 

knyttet til effekter av manglende gjennomføring av planlagte opplæringstiltak i første halvår relatert 

til Korona pandemien. Det er også en stor tilbakeføring av fondsmidler til FOU-fond helse og 

omsorg knyttet til tidligere forskuttering av utgifter.   
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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, Grimstad og Nissedal kommune.  

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. Tilbudet ble iverksatt 03.01.22 og avviklet 01.04.22. Det var få innleggelser fra 

samarbeidskommunene til denne avdelingen.  

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

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

Grimstad ble fra 01.03.22 med i KØH samarbeidet. Arendal skulle i den forbindelse se på 

muligheter for å frigi flere plasser til KØH, men som følge av stor pågang på korttidsplasser ble det 

ikke mulig å øke KØH kapasiteten ytterligere i 2022.  

Statistikk og bruk  

 Somatikk /psykisk helse og rus - 9 senger  

Det er naturlig at det nå rapporteres på somatikk og psykisk helse og rus samlet. At det fortsatt er en 

egen skjermet plass i tilknytning til Post 4 på Myratunet gir ikke adekvat rapportering isolert. 

Pasienter med psykisk helse og rusutfordringer belegger også de «somatiske» sengeplassene og 

dette må ses i sammenheng.   

Det var en betydelig økning av antall innleggelser, også i 2022. Totalt 564 innleggelser med i 

overkant av 2500 liggedøgn. Dette er en økning fra 448 innleggelser og 2000 liggedøgn i 2021 og 

kan forklares bl.a. med Grimstad sin gjeninntreden.  

Det har i perioder vært fullt belegg og også i 2022 var det i tidsrommet november- desember 

vesentlig pågang på plassene og nærmere 500 liggedøgn bare da. Det har i 2022 blitt avvist flere 

innleggelser enn tidligere, både på grunn av kapasitet, men det synes også at det blir en økende 

pågang av uavklarte pasienter når det er stort press i andre tjenester. 

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

50 % til nærmere 80 %.  Utfordringer med dobbeltrom og smitte gjør at det kan være fullt belegg 

med færre disponible plasser totalt.  

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. Se vedlegg Epidata (ettersendes). 
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 Ambulant KØH 

 

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

kapasitetsutfordringer har denne tjenesten kun hatt en liten økning i 2022, tilsvarende 130 

liggedøgn. Tverrfaglig innsats etter utskrivelse fra KØH eller sykehus er fortsatt et område som 

både sykehus og kommune anser som et stort potensiale for samhandling. I 2022 har det som følge 

av stort press både i 1. og 2.linjetjenesten vært vanskelig å finne kapasitet utover å drifte dagens 

tjenester. Det har dermed ikke vært flere aktive prosesser eller piloteringer konkret innenfor 

ambulant KØH.  Arendal kommune initierte derimot workshop med sykehuset høsten 2022 der 

pasientforløpet var tema. KØH var representert og var med på å identifisere sårbarheter og 

forbedringsområder. Dette arbeidet kontinueres i 2023 og vil kunne gi KØH og dermed 

samarbeidskommunene tiltak til forbedring. 

 UKP i KØH 

 

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

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

grunnet press og tilnærmet fullt på ordinære plasser. Det ble i slutten av november gitt melding om 

midlertidig stopp for UKP i KØH for å spare kommunene for unødige henvendelser.  

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. Økt press på 

plassene, kortere liggetid og uavklarte pasienter har også i 2022 gitt en økning av utrykning på 

hjemmevakt. 

Økonomi  

Totalt driftsbudsjett 2022 var 17,5 millioner. Dette var en økning av rammen på 1 million fra 2021 

og skyltes gjeninntreden av Grimstad. Det ble likevel en vesentlig besparelse for alle kommuner da 

Grimstad sitt totale bidrag førte til at innsatsen fra hver kommune ble redusert.  

Tilbudet innenfor psykisk helse og rus hadde en budsjettramme på 1,5 millioner kr.  

Det ble avsatt 1,2 millioner til fond i 2022, øremerket KØH i nytt helsehus. 

Digital hjemmeoppfølging 

Tjenesten gikk fra prosjekt til ordinært drift 01.01.22. Agder var svært delaktige i Helsedirektoratets 

nasjonale velferdsteknologiprogram med utforming av nasjonale retningslinjer for digital 

hjemmeoppfølging. Disse ble publisert sommeren -22. 

DHO Agder inngikk samarbeidsavtale om DHO med 20 av 25 kommuner i Agder og vi jobber nå 

for å videreføre disse avtalene for 2023. Sentralen har i tillegg en samarbeidsavtale med 

Kongsvinger kommune for inntil 20 pasienter. 
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Fra sommeren- 22 fikk Agder innvilget 1 100 000 kr i prosjektmidler fra helsedirektoratet for 

spredning og implementering av DHO-tjenesten ut til helsefellesskapet i Agder. Målsetningen for 

2023 er å tilrettelegge for at samtlige Agder-kommuner bør tilby DHO som en ordinær tjeneste. 

Dette er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. 

Ressurspersoner fra sentralen var på informasjonsrunder til samarbeidskommuner og flere besøk er 

avtalt videre. I tillegg er det etablert faste møter med Kolskoordinator SSA. Det er også jobbet for 

etablering av flere møtepunkt mot SSHF, kommuneoverlegeforum og forvaltningsforum i Østre 

Agder samarbeidet. 

I utgangen av 2022 var ca.70 pasienter tilknyttet TMS Arendal, hovedsakelig kronikere. Fra 

sommeren 2022 startet vi med oppfølging av kreftpasienter med meget gode tilbakemeldinger fra 

pasientene. I tillegg jobber vi kontinuerlig for å prøve ut digital hjemmeoppfølging for å utsette eller 

som erstatning for ordinære tjenester der det tenkes hensiktsmessig.  

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

hjemmeoppfølging. Det er videreført 1,3 årsverk til denne tjenesten i 2023, delvis prosjektfinansiert. 

Se vedlegg for mer detaljer knyttet til økonomi /DHO (ettersendes). 

 

 

 

 

Legevakten i Arendal 

Legevakten i Arendal er et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom 10 kommuner; Arendal, 

Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, der 

Arendal er vertskommune. 

Legevakten har i tillegg telefonformidling for Valle og Bykle, og Evje/Hornnes og Bygland 

kommune. Legevakten innehar 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 visjoner” Tilstede med 

trygghet og kompetanse”.    

Innbyggertallet i Legevaktens dekningsområde var pr. 01.01.2022 (tall fra SSB) 97 445 i ordinær 

legevakt, og 6 891 på telefonformidling, totalt 104 336 innbyggere. Tallene for 2022 viser at antall 

henvendelser var 52 038, hvorav 22 127 resulterte i konsultasjon med lege. Antall sykebesøk var 2 

313. Tilsvarende tall for 2021 var 46 507 henvendelser, 22 546 konsultasjoner og 2 086 sykebesøk. 

I tillegg kommer henvendelsene fra Setesdalskommunene med 3 102, og ca. 300 rusrelatere 

blodprøver tatt for politiet. 

Antall innkomne, besvarte telefoner i 2022 var 64 712. I 2021 var antallet 65 833, i 2020 - 63 044. 

Det er store variasjoner på enkeltdager, måneder og tid på døgnet, der juli var den desidert travleste 

måneden. Gjennomsnittet for hele året var 177 besvarte, innkomne telefoner pr. døgn. I tillegg har 
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legevakta betjent 1-3 testtelefoner 4 timer daglig mandag-fredag våren 22. Akuttmedisinforskriften 

har krav om svartid på 80% innen 2 minutter. Helsedirektoratet har endret svartidsberegningen slik 

at de som legger på innen 2 minutter, også teller med. Dette har medført at legevakten har gått fra 

en svarprosent på 72% i 2021, til 52% i 2022. Gjennomsnittet ligger på 60 % av de 44 legevaktene 

som registreres via Bliksund. Dagens bemanning medfører at vi ikke klarer å innfri 

Akuttmedisinforskriftene krav. Statsforvalteren i Agder har oppfordret kommunene om å 

gjennomgå praksis med sikte på måloppnåelse i henhold til myndighetskravet. 

Antall klager mottatt i 2022 var 18, hvorav 12 var tilsynssaker fra Fylkeslegen. Tilsvarende tall for 

2021 var 19 og 4. 

Pandemien medførte store endringer i arbeidsoppgaver, økt smitterisiko og endrede rutiner og 

prosedyrer, dårligere arbeidsforhold og mye støy, men det virker som arbeidsmiljøet har taklet de 

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 var krevende og belastende for de 

ansatte. 

Den store aktiviteten reduserer legevaktens beredskapsfunksjon og sliter på de ansatte. Mangel på 

fastleger i vårt distrikt fører til økt antall pasienter som Legevakten må ta hånd om. Dette gjelder 

både pasienter som står uten fastlege, og de som fastlegekontorene ikke har kapasitet til å ta imot. 

Høsten 2022 stod legevakten uten lege på dagtid mandag til fredag i noen uker, før vi fikk inn LIS-1 

leger. Systemet er veldig sårbart, spesielt på dagtid hverdager, da vi ikke har noen vikarer å sette inn 

ved fravær. Det har også vært utfordrende å få dekket opp annet fravær hos legene, spesielt i helg 

og høytid. Statsforvalteren i Agder har dessuten påpekt manglende formell bakvaktskompetanse på 

mange vaktteam. 

Sommerferieavviklingen er alltid utfordrende på legevakten. Det stilles høye krav til opplæring av 

vikarer grunnet Legevaktens kompleksitet i oppgaver og drift. Lavgrunnbemanning medfører at 

vikarene må ha opplæring og kunne utføre alle funksjoner i legevakt og legevaktssentral. Vi 

kvalitetssikrer så godt det lar seg gjøre, men løsningen er ikke optimal og gir grunn til bekymring. 

Akuttmedisinforskriften setter 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. Triageringsverktøyet Manchester Triage (MTS) brukes for å 

standardisere og kvalitetssikre pasientbehandling og trygge sykepleierne på telefon og mottak. Alle 

sykepleierne har vært igjennom opplæring i triagesystemet. 

1.juni ble legevakta med i sykkelprosjektet ReCyCLIST, igangsatt av Transportøkonomisk Institutt. 

Pasienter som skader seg på sykkel/el-sykkel eller sparkesykkel/el-sparkesykkel, blir bedt om å 

delta. Det digitale spørreskjemaet har en kartfunksjon slik at man kan stedfeste ulykken, og en 

«street view»-funksjon identifiserer hvilke elementer som bidro til ulykken (fortauskant, stolpe, 

hull, etc.).  Målene er bl a å vise omfanget av slike ulykker, og at de mest belastede veistrekninger 

utbedres. Det er også en medisinsk oppfølging fra prosjektets lege.  

Tre av legevaktens sykepleiere startet på videreutdanning i AKS, Avansert Klinisk Sykepleie i 

2022, en på heltid og to på deltid over fire år. I tillegg har vi en sykepleier som går andre året på 

deltid i AKS. Helsedirektoratet satser på denne utdanningen, og støttet i fjor våre studenter med 

midler. Hdir. beskriver AKS slik; En avansert klinisk allmennsykepleier vil være en viktig del av 

fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Deres kompetanse kan brukes mange steder i kommunen. De 

er utdannet til å se helheten, både hos pasienten og i systemet. De gjør systematiske, kliniske 

undersøkelser og vurderinger, fungerer som koordinator, faglig støtte og veileder andre kollegaer. 
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Slik forebygger vi bedre, øker pasientsikkerheten og tryggheten hos pasienter, pårørende og i det 

faglige felleskapet. 

I mai arrangerte vi fagdag, der temaet var klagesaker, kvalitetsarbeid og telefonkurs TTA. Fire av 

legevaktens sykepleiere deltok på Legevaktskonferansen i Bodø i september. Årets personalseminar 

ble arrangert på Strand i november. Tre dyktige sykehusleger underviste om hjerte, det syke barn og 

arbeidsmiljø.  

Legevaktens HMS-mål omhandler gode relasjoner og positiv kommunikasjon internt og mot 

samarbeidspartnerne. Målene inneholder også arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar for faglig 

utvikling og godt arbeidsmiljø. Personalmøter med undervisning gjennomføres vanligvis hver 

måned, unntatt i pandemiperioden.  

Vernerunden ble gjennomført 21. september. Den årlige brannøvelsen ble gjennomført som praktisk 

øvelse, der alle fikk øvd seg på å slokke forskjellige typer brann. 

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 årlige rapporten til stiftelsen Miljøfyrtårnet ble levert i april. 

Det brukes digitale verktøy som elektronisk pasientjournal, kjernejournal, elektroniske 

henvisninger, dødsmeldinger og epikriser.  

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 2022 var på 6,1 %, korttid 2,9 %. Samlet fravær var på 9 %, noe som gir et 

nærvær på 91%. Tallene innbefatter også koronarelatert fravær. Siste del av året fikk mange ansatte 

luftveisinfeksjoner eller influensa. Det er ingen direkte indikasjon på at fraværet er arbeidsrelatert, 

men mange er slitne etter lang tids press og mye jobbing, noe som kan medføre at man er lettere 

mottagelig for infeksjoner. 

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.  

Vi registrerer med stor glede at arbeidet med nytt LV/KØH bygg pågår for fullt. 

Legevakten har størst aktivitet og derfor høyest bemanning på helg og høytid. Det har over flere år 

vært store utfordringer i bemanningssituasjonen for sykepleierne, spesielt på helg, noe som har 

forverret seg ytterligere i løpet av året. Legevakten har ikke lønnsmidler til å utlyse 100 % stillinger, 

da vi trenger flere på helg enn på hverdag. Vi opplever færre kompetente søkere til 60 % stillinger, 

samt at mange forsvinner etter kort tid til andre aktører der de får full stilling eller bedre 

arbeidstidsordninger. Legevakta fikk på slutten av 2022 tilført 6,5 årsverk slik at vi fikk hevet 

mange sykepleiestillinger opp mot 80 %, noe som måtte til for å beholde ansatte med lang erfaring. 

Flere ansatte for å dekke helg, og styrket fagutvikling, må vi jobbe videre med. 

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 helgeutfordringen, men lav grunnbemanning og mangel på 

ansatte til å dekke helg, er en stor bekymring. 
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For å sikre en så forsvarlig bemanning som mulig, da spesielt i helgene, har dyre løsninger med 

forskyvning og overtid eskalert. I sommer var det bonusavtale for sykepleierne for ekstravakt på 

helg. Det må tas drastiske grep for å beholde og rekruttere sykepleiere til legevakten. 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 kveldsbemanningen idag, er for lite, spesielt i 

helgene. Bakvakt på kveld og natt er oftere i aktiv tjeneste enn tidligere. Fastlegekrisen fører til 

store konsekvenser for legedekningen på legevakta. I sommer ble det for første gang brukt 

vikarbyrå for å dekke 1-2 leger pr. uke i 8 sommeruker. Disse legene bemannet dagtid hverdager, 

pluss styrket legebemanningen på kveld og helg, samt dekket opp for noe av sykefraværet hos 

legene. Vikarbyrå er en kostbar løsning, men var helt nødvendig i forhold til forsvarligheten på 

legevakten. Totalkostnadene ved bruk av vikarbyrå minus inntekter legene genererte, ga en 

nettoutgift på mellom kr 1,1-1,6 mill. 

I forbindelse med Covid-19 har alt av ekstra utgifter til telt, brakker, smittevernsutstyr, 

vektertjeneste, ekstrabemanning, ekstra arbeidstøy, ekstra rengjøring osv. blitt ført på eget 

prosjektnummer for legevakten. Lønnskoronaavtalen i starten av året medførte store 

ekstrakostnader, som også ble ført på eget prosjektnummer. Samlet coronautgifter endte på         

kr.5 901 222 der kr. 3 470 514 faktureres Østre Agder kommunene. 

Regnskapet for ordinær legevakt inklusiv nødnett, endte med et negativt resultat på                        

kr. 2 245 472, Arendals andel utgjør kr. 915 993, Østre Agder kr. 1 329 479. 

Alternativ til Vold - Arendal  

Virksomheten 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.  

P.t er det ansatt 2 Familieterapeuter, en psykolog og en psykologspesialist ved Alternativ til Vold- 

Arendal.  

Behandlingstilbudet ved ATV Arendal har primært vært for både menn og kvinner som utøver vold 

i nære relasjoner som er bosatt i de respektive Agder kommunene. Klientene mottar behandlingen 

individuelt og/eller i gruppe. ATV har et familiemandat, noe som betyr at kontoret gir et begrenset 

tilbud til de menneskene som har blitt utsatt for vold også barna, men at inngangen inn er via den 

som går i voldsbehandling ved ATV Arendal. Vi har  de siste årene tilbudt et avgrenset 

gruppeforløp med fokus på bearbeiding og psykoedukasjon til kvinner som har vært utsatt for vold. 

Dersom klientene har barn så få begge foreldre tilbud om foreldreveiledningsprogrammet Circle of 

Security-Parenting (COS-P). I forlengelsen av dette kurset tilbys gruppedeltagerne et to dagers kurs 

i emosjonsfokusert foreldreveiledning. Kurset innebærer øvelser for å opparbeide 

mentaliseringsevne, det å forstå og møte barnets følelse og hvordan si unnskyld og reparere. Dette 

kurset anses å gjøre den av foreldrene som har utøvd vold bedre rustet til å gjennomføre en «Si det 

videre» samtale med sitt barn, som er en informasjon – og reparasjonssamtale med omsorgsperson 

og barnet. ATV Arendal har avholdt kurs i foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security-

Parenting (COS-P) for 15 foreldre i 2022.  

I 2022 har ATV Arendal hatt opplæring av ansatte i Froland fengsel i hvordan drive grupper for 

voldsutøvere.   

I 2022 har ATV Arendal veiledet barneverntjenesten, familievernkontoret og krisesenter. 
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I 2022 har ATV Arendal undervist politiet i voldsarbeid. 

I 2022 har ATV Arendal undervist på Nordisk konferanse for Vold og traumer. 

I 2022 har også ATV-Arendal, sammen med de andre ATV - kontorene i region Sør, vært aktive på 

flere områder i forbindelse med Arendalsuka, i form av at vi har hatt ulike forelesninger og stått på 

stand. 

ATV Arendal inviterer årlig til informasjonsmøte/dialogmøte med rådmann og ordfører i Arendal 

kommune. 

Kontoret har hatt veiledning fra en psykologspesialist hele 2022.   

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 underviser om 

vold i nære relasjoner. ATV Arendal har i 2022 hatt samarbeid med Familiekontoret i Aust-Agder, 

Østre Agder Krisesenter og Familiesenteret i Grimstad. 

 

Samarbeid med Familievernet 

ATV- Arendal og familievernkontoret i Aust-Agder har utviklet en gjensidig henvisningspraksis, i 

form at Familiekontoret henviser utøvere av vold i nære relasjoner til ATV, og ATV Arendal henviser 

utsatte til Familiekontoret. Det er gjort en avtale om at partnerne til klienter ved ATV Arendal kan få 

et behandlingstilbud på Familievernkontoret. Denne avtalen ble opprettholdt i 2022, selv om ATV 

Arendal 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.  

Utadrettet virksomhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klientaktivitet ATV Arendal 

ATV Arendal har totalt gitt tilbud til 120 klienter i 2022.  Av disse var 66 menn som har utøvd 

vold, 4 kvinner som har utøvd vold, 1 ungdom som utøver vold, 6 barn som har blitt utsatt for vold, 

1 mann som har blitt utsatt for vold og 42 kvinner som har blitt utsatt for vold.  

ATV har hatt 40 saker der en har vært i kontakt med barneverntjenesten og 24 saker der en har vært 

i kontakt med Familiekontoret.  

  Antall Deltakere Timer 

Kurs - - - 

Konferanser 2 196 5 

Forelesninger 9 155 38 

Studiebesøk 2 6 4 

Veiledninger 11 17 63 

Kurs ATV har arrangert selv - - - 

Totalt 24 374 110 
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Klienter i behandling pr. 01.01.2022 53 

Klienthenvendelser i 2022 73 

Klienter startet i behandling i 2022 67 

Klienter i behandling totalt i 2022 120 

  

Fordeling på klient-typer, klienter i behandling i 2022  

Voldsutøvende menn  66 

Voldsutøvende kvinner  4 

Voldsutøvende ungdom / unge utøvere 1 

Voldsutsatte menn i behandling 1 

Voldsutsatte menn, kun som del av utøvers behandling 0 

Voldsutsatte kvinner i behandling 42 

Voldsutsatte kvinner, kun som del av utøvers behandling 0 

Voldsutsatte barn/ungdom 6 

  

Antall Familiesaker 45 

Antall saker med kontakt med BVT 40 

Antall saker med kontakt med Familievernet 24 

Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2022 0 

FORDELING PÅ KOMMUNENE 

Kommune  

Arendal 72 

Grimstad 19 

Tvedestrand 9 

Risør 6 

Gjerstad 2 

Åmli 2 

Froland 5 

Vegårshei 1 

Porsgrunn  2 

Skien 2 

Totalt 120 
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Østre Agder krisesenter                

Økonomi  

Enheten gikk om lag i økonomisk balanse og prognosene gjennom året stemte. Grunnen for avviket 

på 60 000 kr var at lederlaget vedtok endring ift. refusjon av koronakostnadene etter at beregninger 

i årsoppgjøret var ferdig. Vi hadde en tidsfrist til AKST for oppgjør og avsetning av fond til 

Krisesenteret, og avgjørelsen om å endre premissene rundt kompensasjonen for Korona kostnader 

endret seg etter den. 

Fondsmidler 

Etter søknad fikk enheten 670 000 koner i tilskudd fra Bufdir til et prosjekt knyttet til økt 

flyktningstrøm fra Ukraina. Midlene blir i hovedsak benyttet i 2023 og er derfor avsatt på fond. 

Enheten har i 2022 fått følgende økonomiske gaver: 

Aust Agder stiftelsen for kvinner kr. 58 300 

Gjensidigestiftelsen «Juleaksjon» kr. 59 000 

Kiwanis Club Arendal kr. 5 748 

Moland pensjonistforening kr. 2 250 

Midlene er benyttet til formålet som er beskrevet i søknader og tildelingsbrev. 

Pr. 31.12.2022 står det 916 000 kroner på fond etter overskudd tidligere år, jmf samarbeidsavtale 

for Østre Agder krisesenter. 

Gavemidler krisesenteret: 115 000 kroner 

Gavemidler barn, krisesenteret: 432 000 kroner 

Investering - nytt krisesenter for menn 

I følge vedtatt investeringsbudsjett, er det satt av kr. 7 443 000 til nytt krisesenter for menn. 

Prosjektet som allerede er betydelig forsinket, har en planlagt oppstart februar 2023 og 

ferdigstillelse september 2023. 

Statistikk 
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Antall voksne beboere er stabilt de siste fire årene og varier mellom 33 og 42 beboere. Antall barn i 

samme periode viser en økning fra 30 til 48. Antall menn er stabilt lavt og varierer mellom 0 og 4 

de siste årene. Antall dagsbesøk holder seg stabilt på mellom 36 og 51. Hvilke kommuner beboerne 

kommer fra varierer noe fra år til år men viser seg stabilt med unntak fra beboere fra andre 

kommuner som viser en svak økning de siste årene. 

Antall overnattingsdøgn for kvinner og barn viser en markant økning i perioden 2019 - 2022. Et 

stramt utleiemarked som gjør det vanskeligere å finne leilighet i reetableringsfasen, kan være noe av 

årsaken til dette. 

Tilsyn fra statsforvalteren 

Enheten hadde tilsyn fra statsforvalteren høsten 2022. Statsforvalteren gjennomførte tilsynet med 

hjemmel i lov om kommunale krisesentertilbud § 9. Statsforvalteren ba også om en redegjørelse for 

oppfølgingen av de gitte momentene for lukking av lovbrudd i sammenheng med tilsynet i 2019. 

Lovbruddet var at Arendal kommune ikke i tilstrekkelig grad hadde et likeverdig krisesentertilbud 

til menn. 

Statsforvalternes konklusjon etter tilsynet høsten 2022 var at det ikke ble avdekket lovbrudd. 

Samtidig delte statsforvalteren sin bekymring om at den planlagte byggingen av nytt 

krisesentertilbud for menn ikke enda var fullført, noe som var en forutsetting for at lovbruddet fra 

2019 ble lukket. Statsforvalteren ba derfor om å bli løpende oppdatert på byggeprosessen videre. 

Prosessen med nytt krisesentertilbud for men starter i februar 2023 og er planlagt sluttført 

september 2023. 

Interkontroll 

Intern rutinehåndbok blir jevnlig justert, forbedret og oppdatert. Personalmøte hver 6. uke og 

ukentlig fagmøte er viktige arenaer for innspill og dialog om forbedring av rutiner og arbeidsmåter. 

Avvikshåndteringen er fulgt opp etter gitte retningslinjer og lukkes fortløpende etter vurdering og 

gjennomføring av forbedringstiltak. 

Risiko-og sårbarhetsvurdering har vært fortløpende gjennomført og omhandler i stor grad 
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beskyttelsestiltak for mottakere av tjenesten. 

Samarbeidsavtalen for Østre Agder krisesenter er fulgt opp og gjennomført i tråd med intensjonen. 

Årsberetning for 2021 og virksomhetsplan og tertialrapporter for 2022, er sendt til alle 

fagansvarlige i samarbeidskommunene. I henhold til bestemmelsene i samarbeidsavtalen er det 

gjennomført 3 samarbeidsmøter med vertskommune og samarbeidskommunene. Ett møte i 

rådmannsutvalget (budsjett) og to møter med fagansvarlige for den enkelte kommune. 

Enheten har en stor samarbeidsflate knyttet til kommunesamarbeidet om Østre Agder krisesenter. 

Samarbeidet er planlagt i enhetens årshjul og har vært gjennomført som planlagt, så langt det har 

vært mulig med digitale møter. Samarbeidspartnere i kommunene er Nav, barnevern, politi, 

familievernkontor, ATV. 

Sykefravær 

Sykefraværet i 2022 var 4,7%, en nedgang på 69% fra året før da det var 15,2%. Sykefraværet var 

svært høyt i første kvartal og var delvis knyttet til karantene/korona fravær. Fra og med mai har 

sykefraværet ved enheten vært lavt. 

 

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 26.4 

årsverk, samt rundt 100 personer som er ansatt eller engasjert som besøkshjem, fosterforeldre, 

støttekontakter eller tilsynsførere.  

Samlet sykefravær i 2022 var på 8,61 %.  

I 2022-23 deltar Barneverntjenesten Øst i Agder på Tjenestøtteprogrammet i regi av Bufdir (Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet).  

Tjenestestøtteprogrammet er et tiltak som skal bistå kommunale barneverntjenester med sin 

utvikling gjennom å: 

 Styrke kvaliteten på barneverntjenestenes arbeid med undersøkelser og beslutninger 

 Styrke kvaliteten på barneverntjenestens samarbeid med familier om endringer gjennom 

hjelpetiltak 

 Øke tjenestenes grunnleggende traumeforståelse og innsikt i barn og unges ulike utrykk og 

behov 

 Styrke tjenestenes arbeid med nettverksmobilisering og brukermedvirkning 

 

Utfordringer framover 

Barnevernreformen trådte i kraft 1.1.2022. Fra samme dato ble det et lovkrav at kommunestyrene 

skal vedta en plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker hos barn og unge. Flere av våre 

fem kommuner har vedtatt en slik plan, men det gjenstår mye arbeid knyttet til implementering av 

planen. Barnevernsreformen innebærer at kommunene må satse mer på å forbygge at barn kommer i 

en situasjon der det er behov for bistand fra barnevernstjenesten. Internt i barneverntjenesten styrkes 
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kompetanse og bemanning på fosterhjemsområdet og det satses ytterligere på familieveiledere for å 

tilby hjelpetiltak som kan forebygge omsorgsovertakelser.  

Arendal barnevernvakt 

Beskrivelse  

Barnevernvakten i Arendal (heretter BVV) er en avdeling i Barneverntjenesten i Arendal. BVV har 

ansvar for akutt barnevern-beredskap utenom barneverntjenestens kontortid.   

BVV har akuttberedskap barnevern utenom kontortid for kommunene Arendal, Grimstad, Froland, 

Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Åmli og Vegårshei.    

Fast personell ved BVV / antall årsverk  

Tjenesten har 5,1 årsverk fordelt på seks medarbeidere, derav 5 i turnus. De faste ansatte er enten 

barnevernspedagoger eller sosionomer med lang erfaring og videreutdanning (bl.a. vold, rus, 

seksuelt mangfold). I tillegg har tjenesten 5 faste vikarer, som er barnevernspedagoger eller 

sosionomer og flere av dem jobber fast i annen barneverntjeneste.    

Lokasjon  

Arendal barnevernvakt har tilhold i Barneverntjenestens lokaler i Arendal på Maxis Kjøpesenter, 2. 

etg.     

Åpningstider  

  Tilstedeværende vakt  Hvilende hjemmevakt  

Mandag – torsdag  Kl. 15:00 – 23:00  Kl. 23:00 – 08:00  

Fredag  Kl. 15:00 – 00:00  Kl. 00:00 – 08:00  

Lørdag  Kl. 16:00 – 00:00  Kl. 08:00 – 16:00, kl. 00:00 – 08:00  

Søndag  Kl. 16:00 – 23:00  Kl. 08:00 – 16:00, kl. 23:00 – 08:00  

  

Turnus  

De ansatte jobber turnus med kveld, natt og helge/helligdags-vakter. Det er alltid to på jobb. 

Vaktene består av tilstedeværende vakt og hvilende hjemmevakt. De ansatte kontaktes på telefon og 

har 1 times utrykningstid til basen (Maxis). Barnevernvakten i Kristiansand svarer og siler 

henvendelser for oss utenom åpningstid og de kontakter så de som er på hvilende hjemmevakt.    

Oppgaver  

BVVs viktigste oppgave er akuttberedskap. BVV besvarer henvendelser fra politi, publikum, andre 

instanser og samarbeidspartnere samt privatpersoner utenom kommunenes kontortid. BVV mottar, 

registrerer og akuttavklarer meldinger. BVV sender rapport digitalt til kommunene som kjøper 

tjenester.  

BVV kan utføre tilsyn / kontroll oppdrag for kommuner som ønsker det.     

Fokusområder  



   
  

 

21 
 

BVV har avdelingsmøte annenhver onsdag fra kl. 12:00 – 15:00. I møtene går vi gjennom aktuelle 

og særlig krevende saker og hendelser, aktive tilsyns / kontroll oppdrag. Vi tar inn gjester og 

samarbeidspartnere. Dette året har vi hatt inne Krisesenteret og politiet og vi har hørt et foredrag fra 

en politimann som har egen erfaring med utøvelse av vold i nære relasjoner.   

For 2023 er det ønskelig å ta opp følgende tema: hvordan forebygge aggressiv atferd, seksuell 

skadelig atferd, selvmordsforebygging, samarbeid med Alarmtelefonen for barn og unge 116 111, 

hvordan håndtere innsynsbegjæringer og overgang til ny barnevernslov  

I ledige stunder på møtene ses det filmer / opplæring fra Visma Veilederen med påfølgende kurs i 

etterkant.   

Kurs / opplæring i 2022:   

Mai og november: avdelingsleder deltok på ledermøte i Barnevernvaktenes 

ledernettverk.  November: avdelingsleder og en ansatt deltok på todagers konferanse i Molde, 

Landskonferansen for Barnevernvakter og politi. Tema: barn på åstedet.   

 

Østre Agder brannvesen 2022 

ØABV er i dag organisert til å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 7 

kommuner. Avdelingene har i 2022 bestått av Agder 110 sentral, beredskapsavdelingen (inkludert 

det interkommunale redningsdykkersamarbeidet), forebyggende avdeling, feieravdelingen og 

interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA). Agder 110-sentral er fra 1.1.2023 eget IKS og 

går derfor ut av organisasjonen.  

 

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

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

negativt resultat.  

 

Flere ledere har hele året vært konstituert grunnet overnevnte utredning om samarbeid med 

Grimstad. Ny brannsjef ble ansatt 1. september og har startet omorganisering av enheten. Ved årets 

slutt er det vedtatt at forebyggende og brannforebyggende avdeling slås sammen. Virkning fra 

februar 2023. Det er også en plan om å ansette personell i vakante stillinger første kvartal 2023.  
 

Økonomi 

Enheten leverer totalt sett et overskudd på 0,5 mil kr. Deler av enhet Brann er organisert som 

interkommunal tjeneste og er således medfinansiert av samarbeidskommunene i Østre Agder.  I 

disse oppgavene inngår enhetene forebyggende og beredskap.  For 2022 ble det isolert sett et 

merforbruk på dette samarbeidet med 0,8 mil kr.  

 

Dykkeberedskapen (hvor også Grimstad er deltaker) fikk vi et merforbruk på 0,350 mill kr. 

 

110-sentralen fikk et betydelig overskudd som ble avsatt på fond.  Feieansvaret som nå blir ført 

etter selvkostprinsippet fikk også et lite overskudd som blir ført mot fond. 

 

Merforbruket i 2022 kan i all hovedsak forklares med ekstra vakthold i Froland (Blakstad-kleiva) 

samt at ØABV fikk påført store utgifter i forbindelse med lønnsøkning på deltidsmannskaper (ca. 

2.1 mil kr.). Enheten har således håndtert en stor del av dette innenfor egen ramme i 2022. I tillegg 
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ser vi at økte driftsutgifter (prisøkninger) og strømutgifter mot slutten av året bistår i negativ 

retning, selv om enheten i stort hadde innkjøpsstopp de siste tre mnd. av 2022. 

 

Enhetens prioriteringer i 2022: 

Godt liv for alle 

God brannsikkerhet er avgjørende for et trygt og godt samfunn. Østre Agder brannvesen jobber 

systematisk med forebygging i hele regionen. Øvelser og trening i hverdagen gjør oss også rustet 

for å kunne håndtere utfordringer som skulle oppstå. Dette er basert på vår risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS). I 2023 skal ROS, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse revideres. 

Den nye brann- og redningsvesenforskriften setter tydeligere krav til ROS, forebyggendeanalyse og 

beredskapsanalyse enn tidligere. Analysene skal danne grunnlaget for hvordan brann- og 

redningsvesenet og nødmeldetjenesten skal være organisert, bemannet og utrustet på best mulig 

måte. 

Grønt samfunn 

ØABV har erstattet en god del av våre fossile kjøretøy med helelektriske, der det har vært 

beredskapsmessig forsvarlig. Statsforvalteren i Agder hadde i 2022 tilsyn med våre øvingsplasser. 

Det ble avdekket at vi gjør mye bra, men at vi har behov for å dokumentere en del av de tiltakene vi 

gjør for å unngå forurensing under øvelser. Disse avvikene er lukket. Vi har hatt fokus på 

miljøvennlige slukkemidler og har tilpasset øvelsesaktiviteten etter det. 

Regional vekst 

Etablering av batterifabrikk med lokale underleverandører, økt bosetting, etablering av ulik industri 

på Arendal Havn og biozin-fabrikk i Åmli, vil gi et endret risikobilde de neste årene. 

I 2022 har ØABV startet forarbeidet med ny ROS, forebyggende- og beredskapsanalyse som til 

slutt vil si noe om hvordan ØABV skal være organisert, bemannet og utrustet for fremtiden. 

Arbeidet med ny ROS, forebyggende- og beredskapsanalyse vil bli fullført i 2023.  

Samarbeid for å nå målene 

Midlertidighet i ledende stillinger, koronasituasjonen og sluttføringen av sonderingene med 

Grimstad for å eventuelt innlemme de i ØABV, har ført til at vi ikke har jobbet så utadrettet som vi 

hadde håpet på. 

Ny organisasjon, som i stort ble satt på slutten av 2022, vil gjøre det lettere å gjennomføre våre mål 

for 2023. Samtidig er vi en beredskapsorganisasjon som må tåle at forandringer skjer raskt og at 

uanmeldte hendelser oppstår. Vi ser positivt på den pågående omorganiseringen. I tillegg vil 

tilsettinger i midlertidige stillinger føre til at vi er bedre rustet for fremtidens utfordringer. 

Utvikling og status 

Tross pandemi og midlertidighet ble det gjort utviklingsarbeid. 110-sentralen hadde sitt siste år i 

ØABV i 2022. 110-sentralen har derfor brukt mye tid i 2022 på å forberede seg på flytting og 

opprettelse av nytt IKS. De flytter ut av bygget medio juni 2023. 

Brannforebyggende avdeling har hatt økt fokus på rene og skitne soner når de har vært ute og feiet 

og hatt boligtilsyn. Nye kjøretøyer er både elektriske og har flere soner som gjør at arbeidsmiljøet er 
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best mulig. De senere årene har fritidsboligene også blitt innrullert i periodisk kontroll av pipe og 

ildsted. Siden vi har mange fritidsboliger i vårt ansvarsområde, har vi et etterslep på dette. 

Forebyggende avdeling er blitt tryggere på forvaltning og saksoppfølging. Endring fra kvantitet og 

over på risikobaserte tilsyn har ført til bedre og tettere oppfølging av tilsyn. Derfor er dagens tilsyn 

av bedre kvalitet enn tidligere. 

Beredskapsavdelingen har brukt mye tid på kompetanseplaner i 2022. I tillegg har ledelsen i 

avdelingen omfordelt oppgaver for å spisse fokuset på våre brannstasjoner. Gevinsten man ønsker å 

få er økt tilgjengelighet ute hos våre samarbeidskommuner. 

Konsekvenser av koronapandemien 

ØABV har vært under KS sin kompensasjonsordning med store utgifter for brannvesenet. 

Belastingen har vært stor for flere i organisasjonen. Situasjonen ble normalisert i mars-april 2022. 

Beredskapen har vært på et normalt nivå tross restriksjoner. Kurs og undervisning var første halvår 

sterkt redusert. 

Arbeidsgiverstrategi 

Sonderinger med Grimstad kommune om felles brannvesen, lederskifte og avslutning av 

konstitueringer har medført at organisasjonen i større grad enn tidligere rettet blikket innover i 

2022. 

Verdier som medvirkning, samarbeid, god ledelse, etisk bevissthet og kompetanse har vært 

satsingsområder. Valget av disse områdene er også en oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

2021.Omorganisering av ledersjiktet i ØABV startet høsten 2022. Dette forventes å være ferdig 

medio februar 2023. 

Internkontroll 

Østre Agder brannvesen har jobbet systematisk med internt HMS arbeid. Det er blitt gjennomført 

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.Som nevnt tidligere i rapporten har Statsforvalteren hatt tilsyn med ØABV sine 

brannøvingsplasser. I den forbindelse ble det avdekket noen avvik. Disse ble lukket etter kort tid og 

nye rutiner for miljørisikoanalyser er på plass.Økonomikontrollen er god i brannvesenet, og et 

utvidet samarbeid med egne dedikerte økonomikontakter er avgjørende for å opprettholde 

kontinuerlig oversikt over enhetens ulike ansvar med hver sine ulike betalingsmodeller og 

deltagende kommuner. 

 

Personvernombud  

Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune har felles 

personvernombud. Funksjonen besto i 2022 av 1 årsverk med Arendal som vertskommune.  

Personvernombudet er rådgiver for ledelsen i kommunene og pådriver ut mot sektorene hva gjelder 

ivaretakelse av personvernregelverket. Ombudsfunksjonen innebærer både rådgivning på 

systemnivå og i enkeltsaker, og er i tillegg et kontaktpunkt for ansatte i kommunene, innbyggerne 

og datatilsynet.  
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I perioden 2020 – 2022 var kommunene i dialog med datatilsynet om hvordan organiseringen av 

personvernarbeidet bør være, og om etablering av internkontroll. Mye av arbeidet til 

personvernombudet har i 2022 vært fokusert på internkontroll av sentrale oppgaver som følger av 

personvernregelverket fra 2018, og omhandler:  

 Etablering av behandlingsprotokoll over hvilke personopplysninger kommunene forvalter, i 

hvilke systemer og til hvilket formål  

 Sørge for åpenhet rundt bruk av personopplysninger og innsynsrett for de registrerte  

 Etterlevelse av krav om tilgangsstyring og god informasjonssikkerhet rundt behandling av 

personopplysninger  

 Inneha gode avviksrutiner  

 Gjennomføring av risikoanalyser og personvernkonsekvensvurderinger ved innføring av nye 

systemer eller ved aktiviteter der persondata samles inn  

 Plassering av ansvar i hver sektor i hver kommune og ansvarsfordeling mellom kommunene 

og IKT Agder  

 

Samarbeid om juridisk kompetanse  

Arendal kommune har et samarbeid om juridisk kompetanse med Risør, Froland, Vegårshei og 

Gjerstad. Frem til mai 2022 var Grimstad kommune også en del av samarbeidet, men Arendal 

kommune valgte å si opp avtalen med Grimstad. Grimstad har etter dette ansatt egne jurister. 

Gjerstad kommune ble en del av samarbeidet i november 2022.  

Det er inngått skriftlige avtaler med de samarbeidende kommunene, som regulerer hvem som er 

arbeidsgiver for de ansatte, og hvordan samarbeidet finansieres. De samarbeidende kommunene har 

ikke overført myndighet til juristsamarbeidet. Arendal kommune er arbeidsgiver, og juristene er 

organisert direkte under kommunedirektøren i Arendal kommune.  

Samarbeidet innebærer at juristene som er ansatt i Arendal kommune også gir juridiske råd og 

veiledning til de samarbeidende kommunene, både til administrativt ansatte men også til politisk 

ledelse dersom de har spørsmål av juridisk karakter. De samarbeidende kommunene inviteres også 

til å delta på kurs og opplæring som gjennomføres av juristene i Arendal kommune. Dette gir 

«stordriftsfordeler» og har som mål å bidra til økt kvalitet på tjenestene kommunene leverer.  

Samarbeidet evalueres i et årlig møte der kommunedirektørene i de deltakende kommunene deltar. 

Det gjøres fortløpende vurderinger av om det er behov for å justere på samarbeidet og gjøre 

organisatoriske endringer. 

Alle kommunene som deltar i samarbeidet arkiverer korrespondanse og saksdokumenter som 

mottas, sendes eller produseres i forbindelse med samarbeidet.  

 

Arendal 08.03.2023 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


