
INNLEDNING 

Arbeidsgruppens anbefaling til vedtak under Østre Agder kommunedirektørs behandling av saken i 

møtet 12.januar 2022: 

Det er det nye kommunedirektørutvalgets forventning at den utfyllende informasjon som blir gitt i 

notatet gir grunnlag for fornyet behandling av spørsmålet om sammenslåing av ØABV og Grimstad 

brann- og redningsvesen i representantskapet. Da ut fra skriftlige premisser om at hensynet til både 

store og små kommuner skal bli ivaretatt både økonomisk og i form av fortsatt fysisk tilstedeværelse i 

alle samarbeidskommuner. 

 

BAKGRUNN FOR NOTATET 

 
Til representantskapets møte 5.november forelå følgende refleksjon fra medlemmene Kjetil Torp 
og Bjørn Gunnar Baas: 
 
Bjørn Gunnar og jeg kan ikke gå for forslag til vedtak i saken om sammenslåing av ØABV og GBV.  Det 
er tydeligvis svært ulike oppfatninger både om regelverk og konsekvenser av dette både praktisk og 
økonomisk. 
Vi mener det blir prinsipielt feil å skulle vedta å anbefale en sammenslåing på dette grunnlaget, ikke 
minst p.g.a. mulige økonomiske konsekvenser.   
Det bør da heller ikke være vanskelig å avklare de 3 punktene der brannmestrene påpeker at det ikke 
er samsvar mellom vurderingene som legges til grunn av kommunedirektørene og prosjektrapporten. 
 
Dette handler ikke om at Grimstad ikke er velkommen inn i samarbeidet, noe som også understrekes 
av de brannmestrene som enda en gang henvender seg til oss.  Det er heller ingen «redsel» for 
forandring, men et ønske om å kjenne konsekvenser. 
 
På den bakgrunnen fremmer Åmli og Vegårshei følgende forslag på møtet i morgen; 
 
Representantskapet beklager en situasjon der det er vesentlige avvik mellom vurderingene fra 
brannmestrene i Åmli, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei og den framlagte 
saksframstillingen fra kommunedirektørene. 
Før en kan ta stilling til anbefaling av sammenslåing av Østre Agder Brannvesen og Grimstad Brann- 
og redningsvesen er det en forutsetning med en risiko- og sårbarhetsanalyse der følgende avklares: 
1.            Plan for og krav til framtidig bemanning i et sammenslått brannvesen, herunder vurdering av 
opp-bemanning ved Grimstad Brannstasjon. 
2.            Plan for stasjonsstruktur og vurdering av praktiske og økonomiske konsekvenser av 
eventuelle endringer. 
3.            Samlet oversikt over kostnader og fordeling av disse på den enkelte kommune. 
 
 
Flertallet i representantskapet vedtok å utsette saken i påvente av en skriftlig tilbakemelding på 

punktene. 

En arbeidsgruppe bestående av kommunedirektøren i vertskommunen Harald Danielsen, 

kommunedirektør i Froland kommune Bo Andre Longum og kommunedirektør i Åmli kommune 

Christina Ødegård fikk i oppdrag fra Østre Agder rådmannsutvalg å levere et grunnlag for videre 

behandling av saken.  



Arbeidsgruppen legger i dette utfyllende notat opp til å besvare spørsmålene som lå til grunn for det 

vedtatte utsettelsesforslaget i representantskapets møte 5.november 2021 sak 74-21.  

 
Pkt.1 Plan for og krav til framtidig bemanning i et sammenslått 

brannvesen, herunder vurdering av opp-bemanning ved Grimstad 
Brannstasjon. 

 
Til grunn for notatet ligger: 
Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og 
nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) regulerer dimensjonering av et eventuelt 
felles brannvesen for ØABV og Grimstad brann og redningsvesen.  
Denne nye forskriften trer i kraft 1. mars 2022, og det er denne det henvises til under. 
 
Et sentralt begrep i forskriftens §17 er begrepet tettsted.  
 
Det er Statistisk sentralbyrå som definerer tettsteder, (tall er 1. januar 2021): 

 Arendal  37.861 innbyggere 

 Grimstad  13.879 innbyggere 

 Fevik     6.037 innbyggere 
 
Merknad:  
ROS-analysen til Grimstad brannvesen slår sammen Grimstad og Fevik tettsted. Dette er et faglig valg 
siden det er rett over 200 meter mellomrom i Vikkilen (maksimumsgrense mellom hus i tettsteder) 
mellom tettstedet Grimstad og tettstedet Fevik. Derved definerer ROS-analysen det samlede 
tettstedet for Grimstad alene til over 20.000 innbyggere, når en også inkluderer omlag 2.500 
studenter/sommerturister. 
 
I et felles brannvesen vil det være Arendal tettsted som er dimensjonerende for den kasernerte 
beredskapsstyrken. Andre tettsteder skal dimensjoneres etter utrykningstid og ROS-analyse. 
Brannsjefen i ØABV og DSB bekrefter at ny forskrift ikke automatisk utløser krav om økt beredskap. 
 
Også andre deler av forskriften gir føringer for et framtidig felles brannvesen:  

 

§ 8.Forebyggendeanalyse og krav til bemanning 

Brann- og redningsvesenet skal utarbeide en forebyggendeanalyse på bakgrunn av 
a. risiko- og sårbarhetsanalysen etter forskriften § 7, 
b. oppgavene i brann- og eksplosjonsvernloven § 11 og forskrifter gitt i medhold av denne. 

 
Forebyggendeanalysen skal identifisere hvilket personell og hvilken kompetanse som er nødvendig 
for å sikre et tilfredsstillende forebyggende arbeid. 
Brann- og redningsvesenet skal ha personell til brannforebyggende arbeid etter forskrift av 17. 
desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, og dette skal utføres med minst 0,1 årsverk per 1 000 
innbyggere i ansvarsområdet. I tillegg til personell til brannforebyggende arbeid gjelder krav til 
årsverk til leder for forebyggende arbeid, jf. forskriften § 11, og krav til bemanning ved feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg etter forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17. 
 
Beslutning vedrørende oppfylling av nevnte forskrift må tas ved behandling av budsjett 
handlingsprogram. 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755
https://lovdata.no/lov/2002-06-14-20/%C2%A711
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/%C2%A717


 
§ 13.Beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenets samlede beredskapsstyrke skal bemannes med minst 16 personer, 
der minst fire skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan 
økes med grunnlag i beredskapsanalysen, jf. forskriften § 9. 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal lokaliseres med grunnlag i 
beredskapsanalysen, jf. forskriften § 9. Alle tettsteder skal være dekket av hele eller deler av 
beredskapsstyrken. Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder. 

§ 14.Vaktlag 

Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. 

Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap dersom det er forutsatt i byggesaken at 
beredskapen skal ivareta rømningsvei med høyderedskap. 
Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap dersom kommunen har besluttet at tankbil skal 
dekke brann- og redningvesenets behov for slokkevann, jf. Forskrift om organisering, bemanning og 
utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) 
 
§ 15.Antall vaktlag 

I tettsteder med 3 000 til 50 000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag i vaktberedskap. 

………….. 

§ 17.Vaktberedskap 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal være organisert i en vaktberedskap ut fra 
antall innbyggere i det største tettstedet i ansvarsområdet. 

………………….. 

I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i vaktlag 
bestående av heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap på brannstasjonen. 

Dersom det er krav til ytterligere mannskap etter forskriften § 14, skal personell for 
høyderedskap og tankbil ha samme vaktberedskap som vaktlaget for øvrig. 

Brann- og redningsvesenet skal uavhengig av kravene i andre til femte ledd sikre innsats i hele 
ansvarsområdet, og ha tilstrekkelig beredskap etter risiko- og sårbarhetsanalysen, 
beredskapsanalysen og kravet til utrykningstid.  

 

Krav til bemanning i forebyggende virksomhet i et nytt felles brannvesen 

 
Et sammenslått brannvesen er forutsatt i utredningen å ha en samlet ledelse på fire. Hvert av de to 
brannvesen har i dag tre ledere. En sammenslått ledelse innebærer at to stillinger kan 
omdisponeres/spares.  
En av ledere i nytt felles brannvesen skal ha ansvar for forebyggende virksomhet.  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755


Resten dimensjoneres ut fra folketall. I henhold til forskriften skal bemanningen være 0,1 årsverk pr. 
tusen innbygger. I et felles brannvesen vil det kreve 9,4 årsverk. Dagens bemanning er leder + 2 
årsverk i Grimstad.  Leder + 6 årsverk i ØABV.  

 
Det tilkommer 1 årsverk i forbyggende avdeling. Dette er relatert til 
økende folketall i regionen og derav økte krav til forebyggende innsats. 
Dette er et krav som kommunene i ØABV vil måtte forholde seg til 
uavhengig av en eventuell sammenslåing. Utredningen legger til grunn 
at beredskapsavdelingen skal dekke opp for 0,4 årsverk innenfor 
rammen av sin virksomhet. Tilsetting av kvalifisert personell i en slik 
stillingsstørrelse anses hverken hensiktsmessig eller mulig. Det er 
kommunedirektørenes vurdering at alle samarbeidskommuner vil måtte 
ta sin andel av den stilling den forebyggende avdelingen må styrkes 
med. 

 

 

Krav til bemanning beredskap 
 
Beredskapsbemanningen skal minimum dimensjoneres etter bestemmelsen i §17 1.avsnitt: Brann- 
og redningsvesenets beredskapsstyrke skal være organisert i en vaktberedskap ut fra antall 
innbyggere i det største tettstedet i ansvarsområdet. 

Dette innebærer at dimensjonerende blir Arendal tettsted med om lag 37.000 innbyggere (egen 
beredskap Eydehavn). 

ØABV har en etablert praksis for at kommuner som ønsket dimensjonering ut over minimumskrav i 
forskrift kan få dette mot å ha en høyere ROS-faktor i betalingsmodellen jfr praksis for Risør og 
Tvedestrand. Etablering av batterifabrikk i Arendal, biozin-fabrikk i Åmli eller en vurdering i Grimstad 
om ønsket styrking der vil medføre tilsvarende endringer i deres ROS-faktorer.  

 

 

Pkt.2 Plan for stasjonsstruktur og vurdering av praktiske og økonomiske 
konsekvenser av eventuelle endringer. 

Til grunn for stasjonsstrukturen ligger gjeldende ROS for ØABV. En sammenslåing av ØABV og 
Grimstad brann- og redningsvesen påvirker etter kommunedirektørens vurdering primært 
hovedbrannstasjonen på Stoa og brannstasjonen i Grimstad. 

Den stasjonen som ligger nærmest de to er stasjonen Kringla i Froland. En viktig funksjon for denne 
stasjonen er at den gir hovedbrannstasjonen økt personell kapasitet gjennom deltidsmannskaper.  

Stasjonen på Eydehavn vurderes å ha en viktig funksjon gjennom nærhet til regionens hovedhavn. 
Den forventes å få en økende betydning i årene som kommer med bakgrunn i sterkt økende 
havneaktivitet og nærliggende eksisterende og framtidige næringsområder.  

Risør 6743 

Grimstad 24000 

Arendal 45474 

Gjerstad 2436 

Vegårshei 2126 

Tvedestrand 6097 

Froland 6075 

Åmli 1793 

Sum 94744 



Det er kommunedirektørenes vurdering at resterende stasjoner må videreføres for å sikre nødvendig 
tilstedeværelse og lokalkunnskap i alle samarbeidets kommuner. 

Kommunedirektøren forventer en grundig gjennomgang av hver enkelt stasjon i forbindelse med 
utarbeidelse av ny felles ROS for kommunene i samarbeidet. Denne skal til behandling i hvert 
kommunestyre for egen kommunes del.  

Ved eventuell etablering av nytt felles brannvesen vil man raskt måtte komme i gang på arbeidet 
med en felles ROS basert på de endrede premisser som et nytt og større befolkningsunderlag gir. 
Nødvendige ressurser til dette arbeidet vil måtte stilles til rådighet. 
 

 

Pkt.3 Samlet oversikt over kostnader og fordeling av disse på den enkelte 

kommune. 

Det vises til beregningen i saken 

 

Prinsippet er at etablering av felles brannvesen ikke skal medføre omfordeling mellom kommunene. 

Konklusjon 
Felles brannvesen for de åtte kommunene lar seg løse uten at det skjer en omfordeling mellom de 
åtte kommunene uten at noen må betale for at andre skal spare. Dermed vil gevinstene som knytter 
seg til å bli et større brannvesen, høyere samlet kompetanse og kapasitet på forebygging og 
beredskap, bli tilgjengelig for alle. 
 
Samtidig vil felles brannvesen bidra til styrket fellesskap mellom de åtte kommunene i Østre Agder-
samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd). 



Evaluering av virksomheten i Østre Agder teknisk forum 
1. Initiativ 

Følgende sak lå til grunn for etableringen av Østre Agder teknisk forum i sak 3/18
  

Rådmannsutvalget vedtar å etablere Østre Agder teknisk forum. 

Sekretariatet inviterer representanter fra kommunene på kommunalsjef eller 
enhetsledernivå innenfor teknisk sektor for å drøfte og komme meg forslag til 
mandat for dette. Forumet skal innenfor teknisk sektor ivareta en rådgivningsrolle 
overfor IKT Agder i forhold valg av digitale løsninger i sektoren basert på et helhetlig 
digitaliseringsprogram for kommunene.  

Forslaget til mandat skal utformes så vidt at det kan favne om ny interkommunale 
løsning i teknisk sektor hvis det blir aktuelt.  

Rådmennene ønsker at Østre Agder teknisk forum skal være et forum for drøfting av 
saker knyttet til driften og utviklingen av Østre Agder brannvesen – ØABV. 

Fagutvalg for veilys rapportere til dette om sitt arbeid og benytter dette ved behov 
for faglige avklaringer.  

Rådmannsutvalget ber Østre Agder teknisk forum om å vurdere hensiktsmessigheten 
av å etablere felles flyttbar drikkevannsberedskap for kommunene i Østre Agder. 

Rådmennene forplikter seg til å melde inn navn fra kommunen slik at forumet skal 
kunne være etablert til 15.september. 

2. Mandat for Østre Agder teknisk forum 
 

Organisering 

Østre Agder teknisk forum er underlagt rådmannsutvalget i Østre Agder. Deltakende 
kommuner har anledning til utpeke en representant på kommunalsjef eller enhetsledernivå.  

Østre Agder teknisk forum velger leder og nestleder blant sine medlemmer med en 
funksjonstid på to år. 

Sekretariatet i Østre Agder ivaretar sekretariatsfunksjonen for samarbeidet. Dagsorden for 
møter settes opp i samråd mellom leder, nestleder og sekretariatsleder. 

Mandat 

Østre Agder teknisk forum skal iverksette samarbeidstiltak med grunnlag i sektorens behov 
for felles utviklingstiltak og driftstiltak med sikte på å styrke teknisk sektor i Østre Agder.  

(Østre Agder teknisk forum skal være kontaktledd for IKT Agder ved valg av digitale løsninger 
for sektoren. Utvalget skal tilstrebe valg av felles digitale verktøy i sektoren, men samtidig 
legge til rette for digitalisering gjennom å la medlemskommuner være pilot for utprøving og 
implementering av nye digitale løsninger. Utvalget skal være en pådriver for økt bruk av 
digitale løsninger i sektoren.) - punktet er overført til ny utvalgsløsning i regi av IKT Agder 



 

Østre Agder teknisk forum skal ha et ansvar for å vurdere hvordan kommunenes samlede 
kapasitet og kompetanse i sektoren kan inngå i et samlet arbeid med sikte på å styrke 
kommunenes beredskap ved ulykker, uvær, hendelser eller ved andre beredskapssituasjoner. 

Østre Agder teknisk forum har anledning til å arbeide med felles kompetansehevende tiltak 
for medarbeiderne i sektoren, herunder legge til rette for felles løsninger for sertifisering av 
medarbeidere ved behov. I arbeidet kan det etableres samarbeid med UiA og andre 
kompetansemiljø.  Det gjelder også ved ønsker/behov for forskning i sektoren. 

Østre Agder teknisk forum kan anbefale overfor rådmannsutvalget å etablere særskilte 
faggrupper ut fra behov. Fagutvalg for veilys rapporterer til forumet. 

Østre Agder teknisk forum rapporterer til rådmannsutvalget i Østre Agder.  

Målsetting 

Målet for samarbeidet er å bidra til nyskaping og utviklingen innenfor sektoren med sikte på 
gode og robuste organisatoriske og tekniske løsninger for kommunene i Østre Agder. 

Østre Agder teknisk forum skal bidra til å styrke fagmiljø innenfor sektoren.  

Østre Agder teknisk forum skal vurdere om samordnede anskaffelser og felles drifts- og 
vedlikeholdsavtaler kan bidra til reduserte driftskostnader i sektoren. 

Finansiering 

Alle tiltak som Østre Agder teknisk forum ønsker å iverksette og som innebærer bruk av 
kommunal arbeidskraft eller som forutsetter kommunale bidrag ut over 
medlemskontingenten, forutsetter vedtak i den enkelte deltakende kommune på grunnlag av 
innstilling fra Styret i Østre Agder. 

Aktivitet 

Østre Agder teknisk forums aktivitet styres av medlemmene, men minimumsaktivitet er 2 
møter i halvåret. 

 

3. Nye initiativ fra rådmannsutvalget overfor teknisk forum 
Rådmannsutvalget drøftet 4.12.2019 aktuelle felt for utvidet interkommunalt samarbeid. 

70/19 Oppfølging av workshop vedrørende mulige framtidige samarbeidsfelt mellom 
kommunene. 

Østre Agder teknisk forum anmodes om å drøfte følgende samarbeidsfelt/fellesløsninger: 

 Felleskontor innenfor kart og oppmåling for kommunene i øst. 

 Skjærgårdsrenovasjon 

 Teknisk drift - felles utstyr 

 Teknisk drift – renhold var tidligere drøftet. Arendal eiendom KF informerer om hvilke 
tilbud de har overfor eksterne brukere. Sendes ut via sekretariatet. 

 Felles plan og byggesakskontor for ensartede kommuner – ikke aktuelt for de største. 

4. Nye initiativ fra Østre Agder teknisk forum overfor Østre Agder rådmannsutvalg 
 



Nytt initiativ fra møtet 7.april 2021 sak 08/21 Felles geologiingeniør-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.  

 

5. Sammensetning av Østre Agder teknisk forum 
 

Arendal  – teknisk ledelse drift 

Grimstad - teknisk ledelse plan 

Risør  - teknisk ledelse drift 

Gjerstad - teknisk ledelse drift 

Tvedestrand  - teknisk ledelse drift 

Froland  - teknisk ledelse plan (fra 1/9-2021) teknisk ledelse drift 

Åmli  - teknisk ledelse drift 

Vegårshei - teknisk ledelse drift og plan 

Ulik organisering av kommunenes driftstekniske organisasjon og forvaltning av 
kommunale planoppgaver er ikke ensartet i de åtte kommunene. Det gir teknisk 
forum utfordringer knyttet til hvilke temaer som oppleves som relevante. 



Viktige arbeidsfelt innenfor rammen av teknisk sektor har organisert sterke faglige 
fora – vann, avløp, vei. Det er uhensiktsmessig å rokke ved disse og det er usikkert 
om gjenstående ledelses relaterte oppgaver gir grunnlag for et samarbeidsforum. 

Planfaglige oppgaver har en hensiktsmessig ramme i den enkelte kommune basert på 
plan- og bygningslovens bestemmelser. Samfunnsutviklingsoppgaver som bør bli 
ivaretatt over kommunegrenser er forutsatt ivaretatt av fylkeskommunen som 
samfunnsutviklingsaktør.  

 

6. Møtehyppighet og deltakelse 
 

Oversikt over virksomheten i Østre Agder teknisk forum 

År Antall møter Antall saker 
(eksklusiv IKT) 

Gjennomsnittlig 
oppmøte 

2018 2 2 5,5 

2019 5 10 5,75 

2020 5 13 6,25 

2021 6(planlagt) 9(5 møter) 5,8 

  

Antallet forfall til møter i Østre Agder teknisk forum er gjennomgående høyere enn 
nivået i andre samarbeidsforum. Det gir en klar indikasjon på at travle medarbeidere 
i administrasjonen i teknisk sektor velger å gi dette lav prioritet. 

Leder og sekretærs erfaring er at medlemmene ikke spiller inn saker de ønsker å 
behandle.  

7. Drøfting av videreføring av samarbeidet i teknisk forum 
 

I forhold til de fire andre forumene i Østre Agder-samarbeidet (helse og omsorg, 
oppvekst, næring og HR) er aktiviteten i teknisk forum lav både med henblikk på 
tallet på møter og på antall saker til hvert møte.  

De to første nevnte forumene har store fellesprosjekt som bidrar til å drive 
samarbeidet framover. HR-har rullerende prosesser som bidrar til stort antall saker. 
KS er en nøkkel for at samarbeidet oppleves som helt nødvendig.  

Kommunene jobber svært selvstendig med næringsutvikling, men erkjennelsen av 
behovet for å jobbe mer sammen er økende ikke minst knyttet til hele regionens 
samlede behov. 

I teknisk sektor blir utfordringene fortløpende løst i den enkelte kommune. 
Vannforsyning løses lokalt, kanskje uten å vurdere om andre løsninger kunne ha gitt 
mer rasjonelle og mindre sårbare tjenester. Hver velger sin løsning for avløp. Drift og 
vedlikehold av vei løses lokalt. Tilløp til drøfting av felles løsning for eksempel 
gjennom å få på plass en felles veistandard for vei som en har fått til for veilys er ikke 
fulgt opp. Skulle vi fått dette på plass så måtte vi gå sammen om å avsette 



nødvendige prosjektmidler. Erkjennelsen av at dette er et reelt behov er ikke så sterk 
i teknisk sektor at vi sammen tar initiativ overfor kommunedirektørnivået for å 
iverksette arbeidet. 

Behovet for god samordning av synspunkt og forhandlingsstrategi vil bli aktuelt 
dersom eierskapet i veisektoren ønskes endret ved en systematisk reklassifisering av 
fylkesveinettet. Kommunene kan etablere et felles prosjekt for å kunne sikre faglig 
grunnlag ved diskusjon med Agderfylkeskommune i en slik prosess. Å klare å legge til 
grunn en felles analyse kan bli utfordrende for kommunene. Vi kan oppleve å bli satt 
opp mot hverandre. 

Veilyssamarbeidet dokumenterer at det først er når vi sammen eier en oppgave at 
det kan oppleves som noe annet enn en tidstyv. Paradokset er derfor at skal vi 
videreføre teknisk forum så krever det at det skal bidra til å løse viktige oppgaver som 
best løses gjennom samarbeid. 

Er et eventuelt samarbeid om felles geologingeniør-kompetanse et slikt samarbeid? 
Trolig ikke! Store kommuner trenger tilgang på slik kompetanse ofte. Både knyttet til 
enkeltprosjekt og til planprosesser etter plan- og bygningsloven. Kommunenes behov 
synker proporsjonalt med mengden plansaker i kommunen. 

En felles satsing på kompetansebygging knyttet til GIS vil møte utfordringer knyttet til 
svært ulikt kompetansenivå i kommunene. I tillegg er det ulike behov i store og små 
kommuner med stort utbyggingspress og kommuner der byggeaktiviteten er 
vesentlig mindre. Ulikhetene mellom kommunene gjør det vanskelig å finne felles 
løsninger, da behovene er så forskjellige mellom store og små kommuner. 

Tilknytning til felles vassdrag knytter Åmli, Froland, Arendal og Grimstad, men 
vannforvaltningssamarbeid er vel overdratt Agder fylkeskommune. Helt tilsvarende 
for Vegår-vassdraget mellom Vegårshei og Tvedestrand og Gjerstad-vassdraget 
mellom Gjerstad og Risør. Selv om vi deltar i felles finansiering av en vannforvalter så 
mangler kommunenes eierskap til fagfeltet og teknisk sektor ønsker ikke og er ikke 
tildelt et tydelig saksansvar for fag feltet. 

Skjærgården binder fire av samarbeidskommunene sammen om forvaltning av en 
merkevare i Norges reiseliv. Teknisk sektor eier ikke ansvarsfeltet, men forvalter et 
delansvar. I de store kommunene ligger store deler av ansvaret til bygartner. De som 
deltar i teknisk forum vil ikke oppleve dette som et viktig felt for samarbeid. 

 

8. Konsekvenser av å avvikle teknisk forum 
 

Med dagens aktivitetsnivå vil en avvikling av Østre Agder teknisk forum ikke få 
konsekvenser for tekniske tjenester forutsatt at fagutvalg for veilys fortsatt ivaretar 
sine oppgaver knyttet til sitt ansvarsfeltet. 

En videreføring av samarbeidet i teknisk sektor må bygge på vilje til felles løsninger 
for kommunene innenfor tunge og krevende arbeidsoppgaver som er relevant for 
bredden av deltakende kommuner. 

Et uforpliktende møtepunkt mellom kommunene basert på et minimum av møter 1 
til 2 i året kan ivaretas gjennom valg av en kontaktperson med kontaktperson for 
hver kommune. 



Østre Agder-samarbeidet forholder seg til konklusjonen i denne rapport om at det pr 
dagsdato ikke foreligger et erkjent behov for samarbeid innenfor teknisk sektor ut 
over veilyssamarbeidet. Behov for kontakt mellom fagpersoner i teknisk sektor 
ivaretas i egenregi av fagmiljøet. Ved behov i framtiden vil Østre Agder-samarbeidet 
kunne bistå et slikt faglig nettverk både praktisk og ved behov for drøftinger på 
kommunedirektørnivå. 

Det er et faktum at teknisk sektor viser stor evne og vilje til å håndtere utfordringer i 
egen regi. Det bør ikke forstås som motvilje mot samarbeid eller en negativ holdning 
til kolleger i andre kommuner. Når man møtes så er inntrykket stor tillit til sine 
naboer og velvilje til å stille opp for hverandre ved behov. 

Utredningen har som premiss at videre arbeid for digitalisering innen teknisk sektor 
skal bli ivaretatt gjennom styringsgruppe for samfunn og infrastruktur i regi av IKT 

Agder. 

Vedlagt rapporten følger en oversikt over eksisterende faglige samarbeid i teknisk 
sektor. 

 

  



Vedlegg 1 Andre samarbeidsfora i teknisk sektor 
 

Norsk Kommunalteknisk Forening 

NKF Nettverk Agder - Veg og trafikk 

Vegforum 

Trygg Trafikk 

Norpark 

Norsk Vann 

Driftsassistansen 

Vannforeningen 

Opplæringskontoret 

Geoforum 

KS Eiendomsskatteforum 

 



 

 

 

Sak 52/2021 

 

Smittesituasjonen og ekstraordinære tiltak 

 
Kapasitetsutfordringer behandling 

 Samhandling med SSHF 
Nina orienterte om ekstra OSS - møte og situasjonsrapport fra sykehusene og kommunene.  
Alle kommunene på Agder har jevnt over store kapasitetsutfordringer, herunder Østre Agder - 
kommunene. 

o Pasientgrupper: Det ble drøftet hvilke typer pasienter som SSHF har innlagt slik at kommunene 
kan forberede seg på hvilke pasientgrupper som kommer ut. 

o Bonusavlønningsordning som SSHF har etablert kan medføre en utfordring for kommunene der 
ansatte har stillingsfunksjon både på sykehuset og i kommunene. 

o  Nytt ekstra OSS – møte avholdes mandag 21.12.2021. 
 
 
Framskrivninger:  
Line Malde, Arendal kommune presenterte en mulig framskrivning (modelleringsrapport) av økt 
pasienttilstrømning til kommunene i Østre Agder basert på nåværende smittesituasjonen FHI`s 
prognoser (se vedlegg 1). 
 

Beredskapstiltak for å økt kapasitet for mottak av utskrivningsklare pasienter:  
Arendal har på kort tid utarbeidet en beredskapsplan for utvidet kapasitet for mottak av 
utskrivningsklare pasienter i Østre Agder - en mulig «ad hoc avdeling»  med kapasitet på 
inntil 8 pasienter. Rådgiver Mette Dobler Hamre presenterte planen (se vedlegg. 2): 

o Sted: Myratunet, «Treningssalen» – etablere en «åttemannsstue» 
o Pasientkategori:  

 etterbehandling etter infeksjon (ikke covid) 
 enkel rehabilitering etter ukompliserte brudd 
 pasienter med behov for smerteregulering 

o Bemanning: 
 Sikre tilstrekkelig bemanning – trenger 11 ukesverk herav 7 sykepleiere med langvakter 
 Trenger lege hver dag fra mandag til fredag – samordne med KØH - legene 

o Tidsavgrensning for denne avdelingen: begrenset maksimum til 3 mnd 
o Utstyrsbehov er løsbart 

 
                  Innspill etter fremleggelsen: 

o Tillitsvalgte understreket behovet for å følge avtalebestemmelser for planlegging av denne type 
tilbud 

o Alle kommunene slutter opp om forslaget om en ad – hoc avdelingen for alle Østre Agder – 
kommunene som kan inngå som et nødvendig beredskapstiltak i en kritisk situasjon 

o Alle kostnader til dette skal dekkes av øremerket «Covid 19 – midler». 
 

Følgende ble vedtatt: 

 HLF støtter opp om Arendal kommunes planer for en ny «ad – hocavdeling» på Myratunet og 
anbefaler at Kommunedirektørutvalget vedtar å gå videre med planlegging og iverksetting.  

 Det forutsettes at kostnadene dekkes av øremerkede Covid – midler fra staten. 

 HTV og verneombud trekkes inn i den videre planlegging. 
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Beredskaplan - utvidet kapasitet for 

mottak av utskrivningsklare pasienter  

i Østre Agder des. 2021 – mars 2022 
 

     
En mulighet er et element som alene eller sammen med andre elementer 

har i seg et potensial for å gi positive konsekvenser for noe som er av 

verdi for oss mennesker. Slike elementer kan være handlinger, aktiviteter, 

komponenter, systemer eller hendelser. Et eksempel er en forespørsel om 

å ta imot en ny stilling. 
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1.0 BAKGRUNN 

 

Sykehuset har definert flere pasienter som utskrivningsklare. Det er et økende antall pasienter 

som blir ventende på sykehuset i påvente av at kommunen(e) kan klare å ta imot disse 

pasientene. Arendal kommune har over lengre tid hatt utfordringer med ventelister på 

langtidsplasser på institusjon. Dette gjør at mange pasienter nå blir ivaretatt på 

korttidsavdeling. Konsekvensen av dette blir igjen at korttidsavdelingen ikke kan motta 

pasienter som har behov for kun et begrenset tidsrom med økt omsorgsnivå. Sykehuset på sin 

side melder at på grunn av opphopning av pasienter som er definert som utskrivningsklare, 

men som kommunen(e) ikke klarer å ta imot må de nå utsette planlagte operasjoner. 

Kommunenes pasienter opptar sengeplasser på avdelingene.  

 

Utfordringen er blitt svært forsterket på grunn av pågående Pandemi.  

 

Det er utfordringer med: 

 Plass på sykehuset som har flere innlagte pasienter på grunn av økt smittetrykk 

 Mangel på plass i kommune(e)  

 Økt fravær hos personell både på sykehus og i kommunehelsetjenestene på grunn av 

pågående Pandemi 

 Utfordringer med å skaffe vikarer både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. 

 Utfordringer med å opp bemanne ved behov på grunn av overnevnte utfordringer 

 

 

 

1.1 MANDAT 

 

Utrede mulighet for å kunne åpne opp en midlertidig UKP avdeling på Myratunets 

treningsrom. Det skal planlegges for å kunne ha mottak for 8-9 pasienter. Antall pasienter er 

vurdert il å kunne være ca. 4 fra Arendal, 2 fra Grimstad og resterende plasser fra 

omkringliggende kommuner. Det må sees på behov for bemanning og utstyr for å kunne drifte 

avdelingen. 

 

 

1.1.2 Arbeidsgruppe 

 

 

Konstituert kommuneoverlege Jan Ståle Nilsen 

Enhetsleder institusjon Mette D Hamre (gruppeleder) 

Enhetsleder Koordinerende enhet Urd Berntsen 

Enhetsleder Mestring og habilitering Dorte Arvesen 
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2.0 DEFINISJONER 

 

For å kunne opprette en UKP avdeling er det nødvendig med noen avklaringer på pasienter 

som kan være på en sengepost med kun skjermbrett og litt enklere fasiliteter. 

 

Det er nødvendig å kunne «sortere» pasienter som vil kunne håndteres på avdelingen. Dr 

Nilsen sier at følgende pasient kategorier vil være aktuelle for UKP avdelingen: 

 

 Etterbehandling etter infeksjon (infusjonsbehandling kan gis) 

 Enkel rehabilitering etter ukompliserte brudd 

 Smerteregulering 

 

Pasient kategorier som IKKE kan ivaretas på UKP avdeling vil være: 

 

 Aktiv delir 

 Urolige personer med demens 

 Smittsomme infeksjoner slik som Covid, influensa etc. 

 Hallusinerte pasienter 

 Tung Psykiatri 

 

Det vil kunne være aktuelt å se på om pasienter kan flyttes mellom plass på KØH, andre 

korttidsavdelinger og UKP avdelingen. Dette kan vurderes fortløpende og må være en 

kontinuerlig vurdering. Det kan ikke flyttes uten vurdering fra lege og etter avtale. 

 

2.1 Definisjon på behov for personell og utfordringer 

 

Arbeidsgruppen ser at det er behov for et relativt stort antall sykepleiere for å drifte denne 

avdelingen. Dette blir beskrevet nærmere under pkt 3.0, bemanningsplan. Videre er Dr Nilsen 

tydelig på at det må være lege tilgjengelig daglig, fra mandag til fredag. Behov for legehjelp 

utover dette må gjøres som ellers, benytte legevakten. Bruk av legevakten som alt er i en 

presset situasjon skal i størst mulig grad unngås. Dette kan bare oppnås ved at det er 

tilgjengelig lege til å følge opp og til å vurdere pasientene på UKP. Det vil være mer krevende 

å ivareta legeoppgaver ved denne typen UKP avdeling på grunn av fasiliteter. Det må være 

eget legekontor som pasienter kan komme til, for å ivareta taushetsplikten samt mulighet for 

evt foreta enkle undersøkelser. Dr Nilsen vil ta ansvar for å skulle følge opp evt lege som får 

en tilsetting ved UKP. Vi ser for oss at det vil være pasienter med behov for antibiotika, dette 

skal vurderes fortløpende om det skal kontinueres. Infusjonsbehandling i form av antibiotika, 

væskebehandling og smertebehandling er medvirkende årsak til behov for 

legedekning/tilstedeværelse av lege.  

 

 

 



 
 

Kommunene i Østre Agder                                       Utvide UKP plasser Myratunet   

  Side 6  

 2021/ 2022  

 

  
  Østre Agder kommunene 

2.2 Varighet på UKP avdeling 

Opprettelse av UKP må sees i sammenheng med pågående Pandemi, beredskap og akutt 

behov for aktiv behandling/plass. Ved opprettelse av UKP avdeling foreslås det at det settes 

en begrensing på varighet og nedstenging av avdelingen. Det vil si at vi ser for oss et 3 

måneders perspektiv for drift av UKP avdelingen. Avdelingen er opprettes som et akutt tiltak 

for beredskap og behov og bør derfor være tidsavgrenset. 

 

UKP avdelingen må ha tidsavgrensning og det er ikke anbefalt at varigheten vil gå utover 

estimert tid. Dette begrunnes dels med hensyn til ressurser og bruk av ressurser, men også i 

stor grad at en 8 manns stue som ikke er beregnet som sengepost ikke kan sies å være idel i 

god pasientbehandling. 

 

Tilhørighet for pasienter som blir lagt på UKP avdeling vil bli loggført. På den måten kan vi 

se på hvilken kommune som har størst behov og få til en statistikk på dette.. 
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3 .0 BEMANNINGSBEHOV 

 

Det er sett på hvordan vi skal kunne drifte en UKP avdeling med hensyn til behov for 

personell. Det er kartlagt at det ikke er mulig å drifte en UKP avdeling ved å «låne» personell 

fra andre avdelinger. Det må derfor inn «friske» ressurser. Avdelingen må ha bemanning i 

forhold til oppgavene som skal utføres, men også i forhold til fasiliteter.  

 

Det ble lagd en nøktern bemanningsplan. Når bemanningsplan var på plass bisto Bjørg 

Linstad ved HR med å skreddersy en turnus i henhold til behov og lovverk.  

 

Alle som jobber turnus ved UKP må jobbe annen hver helg. Det er videre tenkt at vi skal ha 

langvakt med dag/aften og aften/nat for å dekke mest mulig av døgnets behov for sykepleier 

ressurser. 

 

Vi har lagt til grunn følgende bemanningsplan: 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag 

Antall på vakt som 

dekkes av 

sykepleier/helsefag 

arbeider 

Dag: 3 

Aften: 3 

Natt: 1 

Dag: 3 

Aften:3 

Natt: 1 

Dag: 3 

Aften:3 

Natt: 1 

Dag: 3 

Aften: 3 

Natt: 1 

Dag: 3 

Aften:3 

Natt: 1 

Dag: 3 

Aften:3 

Natt: 1 

Dag: 3 

Aften:3 

Natt: 1 

Antall på vakt som 

dekkes av lege 

1 lege dagtid man-fre   

Administrator/daglig 

leder 

1 sykepleier dagtid man-fre   

 

Slik det er vurdert vil behovet være: 12,75 ukesverk på pleie/administrering fordelt på: 

7 ukesverk med sykepleier 

3,75 ukesverk med helsefagarbeider, vi ser for oss at det søkes om 4 årsverk jf. heltidspolicy 

samt muligheten til å dekke inn fravær også ved UKP avdelingen.5 

1 ukesverk med lege 

1 ukesverk med daglig leder, tenkt sykepleier som vil kunne bistå med sykepleierfaglige 

oppgaver. 

 

Det er tenkt at sykepleier kan være alene sammen med helsefagarbeider på vakt, men ved 

behov for dobbelt signering benyttes sykepleier ved 2 etg Myratunet. 
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4.0 UTSTYRSBEHOV 
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Utstyrs beskrivelse merknad Ja  Nei 

senger Dette regner vi kan ordnes jf Plan som er utarbeidet ved Helene 

Rakeie i forbindelse med Pandemi 

  

nattbord Sendt ut forespørsel til enheter om lån, ikke mulig å få til må 

kjøpes inn. 

  

mobiltelefoner Kan lånes fra Myratunet   

ringeklokker Manuelle klokke, med lav lyd. Kan lånes fra Myratunet   

Medisin traller, låsbar Kan lånes fra Myratunet   

Vaskefat Må kunne lånes fra enhetene   

stoler Benytte stoler som er på Myratunet. Flere tilgjengelig   

Skjermbrett Gymo skjermbrett, Mette har sjekket med Gymo i Randaberg. 

De har skjermbrett på lager. Det er mulig å få leveranse. 

  

Do stoler Uavklart, men det er kanskje ikke så ønskelig uansett på en 8 

mann stue 

  

Data tilgang/nett Det er tenkt at kontor til frisklivssentral kan brukes. Det er noe 

uavklart hva som evt må skaffes av utstyr. 

Tore Sivertsen/Wenche Moløkken trenger i underkant av 1 dag 

for å få opp en UKP avdeling i Gerica  

  

Mat-spise sal for 

pasienter 

Det er tenkt at de som kan skal spise i kaféen på Myratunet. 

Tove kan besørge mat og opp skalering på dette i løpet av kort 

tid 

  

Tøy Det kan benyttes et av rommene tilhørende frisklivssentralen 

som et midlertidig lager for Lintøy og evt bleier. 

  

Manuelt BT app og 

stetoskop 

Må kjøpes inn, men pleier å kunne skaffes raskt fra leverandør   

Automatiske BT app Kan bestilles fra apotek   

Pulsokysmeter Kan lånes fra Myratunet   

EKG app Kan lånes fra Myratunet   

Blærescanner Kan lånes fra Myratunet   

Lab prøver etc. Gjøres ved lab på Myratunet   

Bekkenspyler Finnes en på Myratunet som må monters på et av badene   
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5.0 ØKONOMI 

Det vil kreve ressurser både når det gjelder personell og utstyr. Vi kan låne svært mye utstyr, 

men må legge til grunn at noe utstyr må kjøpes inn. Skjermbrett er et eksempel på nødvendig 

innkjøp. Mulig leveranse er sjekket og kostnader er ca. 7000 kr pr Skjermbrett (godkjent for 

helsevesenet og smittevask). Annet aktuelt utstyr vil kunne være nattbord ettersom enhetene 

ikke kan låne ut dette. De har ikke ekstra. Dette vil kunne skaffes til veie. Enten via Gymo 

eller ved å ta i bruk andre løsninger. 

 

Kostander vil forløpe seg til blant annet: 

 Personell 

 Utstyr 

 Mat 

 Lintøy 

 Medisiner 

 

 

 

6.0 ROS ANALYSE 
Det er ikke utført ny Ros analyse fordi det er vurdert at Ros analysen som er gjort i 

forbindelse med Risiko og sårbarhetsanalysen vil være svært lik.  

 

Arbeidsgruppen velger derfor å ikke gjennomfør noen ny ROS analyse, men det understrekes 

at den største Sårbarheten ved å skulle åpne en UKP avdeling vil være å hente inn tilstrekkelig 

kvalifisert bemanning for å kunne drifte en UKP avdeling. Arbeidsgruppen er kjent med at 

dette vil være en stor utfordring da det er bemannings utfordringer over hele Norge. 
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Vedlegg: 

Eksempel på turnus 

 
 

Denne turnusen vil dekke behov for sykepleier/helsefagarbeider døgnet rundt. Dette 

forutsetter langvakter og annenhver helg jobbing. 

 

I tillegg vil det være behov for legedekning og avdelingsleder mandag til fredag. 



 

 

 

Sak 56/2021 

 

Digi Agder - vurdering av ny representasjon fra Østre Agder 

 

Aase Hobbesland med Laila Nylund som vara er Østre Agders representant i Digi Agder. 
Det er en omfattende oppgave å ivareta dette oppdraget. Ved konstituering av Digi Agder ble det overfor 
kommunene satt som kriterium at representantene skal ha primært strategisk kompetanse, være tilknyttet 
kommunens ledergruppe og innsikt i digitaliserings - og omstillingsarbeid.  
Erfaringene hittil er at oppdraget medfører mye «spisskompetanse» innenfor IKT og det er mye operativt ansvar 
og oppgaver mellom møtene. Aase og Laila ber derfor Østre Agder vurdere ny representasjon fra Østre Agder i 
Digi Agder. 

 

Følgende ble vedtatt: 

HLF ber om saken settes opp på neste møte i Kommunedirektørutvalget for drøfting og fornyet vurdering av hvem 
som skal representere Østre Agder i Digi Agder. 



Synspunkt vedrørende planprogram for 

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder 

Agder fylkeskommune har satt i gang arbeidet med regional plan for senterstruktur og handel 

i Agder. Utkast til planprogrammet, som beskriver hvordan planprosessen skal gjennomføres, 

er sendt på høring. Fram til 10. desember kan alle som ønsker gi innspill til planprogrammet 

(følg lenken i den blå boksen øverst på denne siden). Kommunene har fått en forlenget 

svarfrist til 15. februar 2022 for å sikre en god lokalpolitisk forankring av planarbeidet.  

Formålet med planarbeidet er: 

 å utarbeide en ny regional plan som bidrar til å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser 

i de eksisterende by-, tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder. 

 å legge grunnlaget for en bærekraftig arealbruk i Agder som reduserer 

klimagassutslipp og behovet for biltransport, som minimerer naturinngrep og tap av 

jordbruksarealer, og som tar hensyn til historiske bygningsmiljøer. 

 å komme fram til konkrete retningslinjer, eventuelt bestemmelser, for lokalisering av 

handels- og besøksintensive tjenestevirksomheter i Agder. 

I utarbeidelsen av planen er det viktig å samarbeide med kommuner og interkommunale 

politiske råd, med staten og næringslivet. Det legges opp til at planarbeidet gjennomføres fra 

2021 til midten av 2023. 

Merknader fra sekretariatsleder 

Forhistorien til dette planarbeidet er at det i Vest-Agder fylkeskommune forelå en plan som 

på viktige punkt skilte seg fra den vedtatte planen i Aust-Agder. Kommunene i Aust-Agder 

hevdet at planen de ble styrt etter begrenset ønskede utviklingsprosjekt mer enn det 

kommunene i Vest-Agder møtte. Ut fra en slik forestilling er den planlagte planprosessen 

positivt ved at det blir felles regler for hele landsdelen. 

Det første punktet i formålet med planarbeidet møter begrensningene i de to neste. Politiske 

valg ligger til grunn avveiingen mellom dem.  

Fokus på at kompenserende tiltak kan være et nødvendig virkemiddel for å begrense 

skadevirkningene ved utbyggingstiltak fanges ikke opp i det foreliggende forslag. 

De historiske bygningsmiljøene man finner langs kysten og i innlandets kulturlandskap blir 

for lite vektlagt når en benytter formuleringen ta hensyn til. Rent faktisk er disse uvurderlige 

ressurser for samfunnsutviklingen ved å representere en av de viktigste ressurser for å bidra til 

en ønsket samfunnsutvikling. Målet bør være at disse utgjør enn premiss, som den videre 

utvikling skal ta hensyn til, men også at de får lov til å spille hovedrollen i utviklingen av 

Agders byer, tettsteder og bygdesentre. Da må nye utviklingsprosjekt forholde seg til dette når 

de etableres i tilknytning til kulturhistorisk viktige områder. 

Det blir krevende å gi retningslinjer for lokalisering av handels- og besøksintensive 

tjenestevirksomheter. Et hovedargument for å begrense spredningen av tjenestetilbud er det 

transportbehov det har medført. Overgang til elektriske biler svekker klima argumentet, mens 

arealforbruket slike utbyggingstiltak leder til fortsatt er like viktig. Derfor bør målet kunne 



dempes i deler av fylket med lavt utbyggingspress, mens det skjerpes i deler av landsdelen der 

arealforbruket er høyt.  

Synspunkt vedrørende planprogram for 

Regional plan for mobilitet 

Gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 (se lenke under) vedtok Agder fylkesting 

at det skal utarbeides en ny regional plan for mobilitet Agder.  

Regional planstrategi for Agder 2020-2024 

Agder fylkeskommune har startet det interne arbeidet med planen. Mer informasjon om 

planprosessen blir lagt ut på denne siden fortløpende. 

Bakgrunn og hensikt med Regional plan for mobilitet 

Begrepet «mobilitet» betyr bevegelighet. Hvis noe er mobilt, så er det lett å flytte. I vår 

sammenheng handler mobilitet om transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi 

gjør, når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreiser seg om både personer, varer 

og gods. 

Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 

Kort sagt; klimautslippene skal ned og levekårene skal opp. 

Klimagassutslippene skal reduseres med 45 % innen 2030. Transport står for den største 

andelen av utslippene på Agder, så det er her de største kuttene må tas. Samtidig er god 

mobilitet for alle sentralt for å bedre levekår, legge til rette for deltakelse i samfunnet og øke 

verdiskapingen. 

Regional plan for mobilitet skal ta for seg fylkeskommunens samlede ansvar og satsing 

innenfor mobilitet. Den skal være et nyttig verktøy for å se ulike mobilitetsløsninger og 

virkemidler i sammenheng, samt prioritere riktige løsninger innenfor begrensede midler. 

Planen kan også bli et styringsverktøy i fylkeskommunens oppfølging av temaet mobilitet i 

kommunene. Videre er det i etterkant av fylkessammenslåingen behov for revisjon og 

opprydding i planer og strategier på området. 

God medvirkning 

I prosessen med å utarbeide Regional plan for mobilitet vil Agder fylkeskommune sørge for 

god medvirkning fra berørte parter, i tråd med Plan- og bygningsloven. 

Merknader fra sekretariatsleder 

Forslaget til planprogram Regional plan for mobilitet er litt uklart og kunne vært mer poentert.  

I arbeidet med gode kommunikasjonsløsninger for Agder så har en ikke klart å se 

sammenheng mellom ulike transportformer. Helhetlige sømløse transporttilbud bør 

prioriteres. Man må klare å etablere betalingsmodeller som gjør at en reiser på samme billett 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/regional-planstrategi/


på flere transportmidler som for eksempel buss, jernbane og båt. Økt bruk av kollektive 

løsninger forutsetter helhetlig tilnærming til innbyggernes transportbehov. 

Mobilitet gjennom bruk av luftrommet har til nå bare vært begrenset til flytrafikk, men bruk 

av droner i varetransport, overvåking med mer, vil i overskuelig tid bli en aktuell mulighet. 

Planprosessen bør peke på forutsetninger for å kunne ta i bruk slike nye muligheter. UiA bør 

være en aktuell bidragsyter i vår landsdel. 

Pandemien har vist at digitale løsninger framfor fysisk forflytning av innbyggere kan løse 

mange oppgaver. Framskrivning av transportbehov og planlegging for å ivareta disse, vil 

måtte bygge på premissene Agder har erfart gjennom pandemien. Dette krever nytenkning i 

forhold til de løsninger tidligere planer har bygget på. 
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