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1 Innledning
Studentstrategi Agder 2030 er en strategi med fokus på Agders studenter både
under og etter studietiden.
Målgruppen for Studentstrategi Agder 2030 er aktører innen offentlig og privat sektor,
næringsliv og utdanningssektoren.
Målet med strategien er todelt.
1. Studenter i Agder skal få en best mulig studietid.
2. Flere nyutdannede velger å jobbe/bo/bosette seg i Agder etter endt utdanning.

1.1 Bakgrunn
Det ble i 2020 utarbeidet en regional studentmelding1 som belyser ulike aspekter ved
det å være student i Agderregionen. Denne meldingen legger grunnlaget for arbeidet
med Studentstrategi Agder 2030. Studentstrategi Agder 2030 er forankret i Regional
Planstrategi for Agder 2020-20242.

1.2 Prosess og medvirkning
Forankring og medvirkning, både internt og eksternt, har vært avgjørende for
Studentstrategi Agder 2030. I arbeidet har det vært bred involvering av
fylkeskommunens samarbeidspartnere og regionale samarbeidsaktører på tilbud- og
etterspørselssiden. Arbeidet har også vært tema på avdelingsmøter i Agder
fylkeskommune. Studenter ved regionens utdanningsinstitusjoner ble tidlig involvert i
prosessen gjennom møter med studentledere, studentparlament og
vertskommunenes studentråd.
I mai 2021 ble det avholdt tre tematiske innspillsmøter med aktører fra hele regionen.
Temaene for disse møtene var hvordan vi kan gjøre Agder mer attraktivt for
nyutdannede, hvordan vi kan bedre studentenes velferd og hvordan vi bedre kan
benytte studenters kompetanse når de studerer her. Det var god deltakelse på
møtene. I prosessen ble det også oppnevnt representanter fra ungdommens
fylkesutvalg, råd for personer med funksjonsnedsettelse og brukerpanel i Agder.
Deres innspill har vært viktige i utarbeidelse av strategien.

1.3 Fylkeskommunens rolle
Studentstrategi Agder 2030 er en regional strategi, og fylkeskommunen har ansvar
for å koordinere strategi og oppfølging. Fylkeskommunen har flere roller, knyttet til å
være samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent.

2 Regionplan Agder 2030
Samtlige kapitler i Regionplan Agder 2030 gir føringer for Studentstrategi Agder
2030, indirekte eller direkte. Kapittelet om kompetanse og utdanning gir de tydeligste
føringene. Sitatene under er hentet fra regionplanens beskrivelse av fremtidsbildet
1
2

PS 67/20
Regional planstrategi for Agder 2020-2024 - Agder fylkeskommune (agderfk.no)
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for Agder.
«Barn, elever og studenter opplever god sammenheng i hele utdanningsløpet,
med utdanningsmiljø som fremmer læring, helse og trivsel.»
«Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i det
regionale arbeidsmarkedet.»
«Distriktsvennlige og desentraliserte tilbud om høyere utdanning har skapt
gode forutsetninger for regional kompetanseutvikling, også for de som ikke bor
nær de store studiestedene.»
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3 Status og utfordringer
Den regionale studentmeldingen beskriver status og utfordringer knyttet til fylkets
studenter og belyser ulike aspekter ved det å være student i Agder.
Studentenes helse
Studenters psykiske helse oppgis å være dårligere enn den yrkesaktive
befolkningen. Det er en utfordring at ansvaret for studenters helse synes uklar, særlig
fordi mange beholder fastlege på hjemstedet når de flytter ut for å studere.
Studentsamskipnadens helsetilbud skal være et supplement til tilbudet de ulike
tjenestene som kommuner, fylkeskommunen og private aktører står for. Disse
tilbudene er ofte rettet mot ungdom opp til 24 år. Selv om en stor andel studenter er i
målgruppen, er det også en stor andel som faller utenfor disse ordningene.
Bruk av kollektivtransport
Studenter benytter kollektivtransport mer enn dobbelt så mye som befolkningen
ellers. Et godt kollektivtilbud er derfor svært viktig for studentvelferden. Studenter
etterlyser større fleksibilitet til å delta på sosiale arrangementer på kveldstid i hele
fylket. Videre reduseres mulighetene for å ha praksis utenfor de største byene fordi
det er vanskelig å komme seg til de tidligste vaktene i praksisperioder. I Grimstad bor
omtrent halvparten av studentene i andre kommuner enn vertskommunen, og gode
kollektivmuligheter mellom byene i Agder er derfor viktig.
Et variert kulturtilbud
Et variert kulturtilbud er viktig for trivsel og virker inn på regionens attraktivitet og
omdømme. Studentene er noe mindre fornøyde med kulturtilbudet i Agder enn
landssnittet, og det varierer også mellom studiebyene på Agder. Selv om flere
kulturinstitusjoner har rabatterte priser for studenter, er det vanskelig å trekke
studenter til arrangementene. Det er usikkert om det er fordi tilbudet ikke treffer
studentene innholdsmessig, eventuelt om det handler om pris eller om studentene
foretrekker tilbud i regi av studiestedet. Studenter i Agder er flinke til å ta kulturelle
initiativ, men det etterlyses større oppmerksomhet rundt de initiativene som
studentene selv tar.
Studenters kobling til arbeidslivet
Tilknytning til arbeidslivet har mange former. Praksis inngår som en obligatorisk del
av flere rammestyrte profesjonsutdanninger, men også andre studier har praksis i
arbeidslivet. Nyutdannede som har hatt studierelatert kontakt med arbeidslivet har
mindre sannsynlighet for å være mistilpasset i arbeidslivet etter endt utdanning.
Samarbeid om studentoppgaver er et viktig moment for å knytte tettere kontakt
mellom studenter og arbeidsliv. Gjennom dette kan studentenes kompetanse
benyttes, samt at studentene får et innblikk i arbeidslivet og kan skaffe seg nyttig
nettverk.
Agders tilvekst av nyutdannede
I Agder er det kun Kristiansandsregionen som har positiv tilvekst av nyutdannet
arbeidskraft. Agder har utfordringer som gjør at fylket oppfattes som mindre attraktivt
for unge arbeidstakere. En del kan være koblet til likestilling- og levekårsutfordringer,
5

Studentstrategi Agder 2030

som får regionen til å fremstå som mindre åpen og inkluderende sammenlignet med
andre byer i landet. Agder er også blant studenter kjent som en region hvor mange
ansettelser skjer gjennom nettverk, og ikke i åpne ansettelsesprosesser

3.1 Studenttilværelsen under pandemien
Den endrede studietilværelsen som følge av pandemien har gjort hverdagen mer
utfordrende for studenter. Studenter opplever redusert motivasjon, mindre struktur i
hverdagen og mindre sosiale aktiviteter. Mange opplever at deres normale
fritidsaktiviteter ikke lenger lar seg gjennomføre, og flere oppgir økt grad av
ensomhet.
Det siste året har det vært en økning i antallet studenter som oppgir å ha fysiske
plager, slik som følelse av trøtthet og lite energi, stress, søvnproblemer,
nakkesmerter og hodepine. Videre har det vært en betydelig økning i rapporterte
psykiske plager blant studenter.
Konsekvensene av nedstengningen er større for studenter som er i en tidlig fase av
studier og karriere og uten etablerte nettverk. Pandemien har også resultert i en
reduksjon av tilfredshet med Agder som studiested.
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4 Satsninger
Overordnet mål med Studentstrategi Agder 2030 er at fylkeskommunen i samspill
med andre aktører i regionen bidrar til at Agder er en attraktiv region for studenter og
nyutdannede. Studentstrategi for Agder 2030 har to satsingsområder som vil bli fulgt
opp med et handlingsprogram for å nå målene.

4.1 Studenter i Agder skal få en best mulig studietid
Studentvelferd er bredt definert og omhandler tilgang til helsetjenester, bolig, trening,
fritidsaktiviteter, kulturtilbud og transport. Flere velferdstjenester tilbys av
Studentsamskipnaden i Agder, som et supplement til tilbud fra kommuner,
fylkeskommune og private aktører.
Fysisk og psykisk helse
Agder skal ha et godt helsetilbud for studenter og ha et helhetlig perspektiv på
studenters psykososiale helse, som sikrer psykososiale lavterskeltilbud for studenter
uavhengig av alder. Tilbudene fra Studentsamskipnaden i Agder skal være et
supplement til de kommunale helsetjeneste. Samarbeidet mellom fylkeskommune,
kommuner og studentsamskipnad må derfor styrkes. Det er viktig å tydeliggjøre og
synliggjøre hvem som har ansvar for ulike helsetilbud for studenter både med og
uten semesteradresse i Agder.
Mobilitet
Agder skal ha et kollektivtilbud som gjør det enklere for studenter å forflytte seg rundt
i fylket. Agder skal ta i bruk mobilitetsløsninger for å ivareta studenters
transportbehov til praksisområder hvor det ikke er marked for konvensjonelle
tjenester. Gode mobilitetsløsninger gir også større fleksibilitet til å delta på
arrangementer i andre kommuner enn de selv bor i. Det skal fortsatt arbeides med å
tilrettelegge kollektivtilbud ut fra prinsipper om universell utforming.
Forflytting til fots eller på sykkel anses også som en del av kollektivtilbudet. Byer i
Agder skal derfor ha gode gang- og sykkelveier. Kollektivtilbudene skal være
universelt utformet. Dette gjelder både kollektiv og gang- og sykkelveier.
Kultur
Agder skal ha et bredt kulturtilbud som treffer studenter i alle aldersgrupper.
Samarbeidet mellom studenthusene og kulturbransjen må styrkes for å sikre et
variert tilbud. Disse tilbudene må tilgjengeliggjøres for studenter.
Kobling til arbeidslivet
Agder skal ha et bredt utdanningstilbud som imøtekommer regionens
kompetansebehov. Utdanning må tilrettelegges for økt deltakelse i arbeidslivet
gjennom fleksible og tilpassede opplæringsløp. Høyere yrkesfaglig utdanning skal
utvikles i tråd med arbeidslivets behov.
Studenter er en ressurs for regionen og Agder fylkeskommune må løfte de gode
historiene på vegne av regionen. Agder benytter studenters kompetanse som en
innovasjonskraft og har en tett kobling mellom fylkets utdanningsinstitusjoner og
arbeidsliv. Dette gjøres ved å benytte studenter som ressurser i arbeidet med å
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styrke regionen og næringslivet sitt arbeid med relevante problemstillinger.
Mål mot 2030: Studenter i Agder skal få en best mulig studietid
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål 5

I Agder er det et godt samarbeid mellom fylkeskommune, kommuner og
Studentsamskipnaden i Agder, som sikrer et helthetlig perspektiv på
studenters helsetilbud.
Agder har gode mobilitetsløsninger som ivaretar studenters
transportbehov også der det ikke er marked for konvensjonelle tjenester
Agder har et bredt kulturtilbud som treffer studenter i alle aldersgrupper
Agder benytter studenters kompetanse som innovasjonskraft i utvikling av
regionen
Agder er et attraktivt sted å bo, og studenter får innblikk i arbeidslivet
gjennom arbeidslivsrelevans i studietiden

4.2 Flere nyutdannede velger å jobbe i Agder etter endt utdanning
God start i på arbeidslivet
Arbeidslivet i Agder skal være kjent for å satse på nyutdannede, og mulighetene og
fordelene ved å ansette nyutdannede må synliggjøres for arbeidsgivere på
Sørlandet.
Arbeidsmarkedet i Agder skal være preget av åpenhet og inkludering. Det må derfor
arbeides parallelt for at funksjonsfriske og personer med funksjonsnedsettelse skal få
samme muligheter til å lykkes i arbeidslivet. Arbeidstakere med
funksjonsnedsettelser eller andre helseutfordringer vil ha særlige behov for
tilrettelegging. Nyutdannede med funksjonsnedsettelser skal få de hjelpemidlene de
trenger for å delta i arbeidslivet. Dette krever godt samarbeid mellom ulike instanser.
Bostedattraktaktivitet
Agder skal være en attraktiv region for unge i etableringsfasen. Det betyr at det må
legges til rette for et godt bo- og arbeidsmarked. Dette gjelder blant annet bolig,
arbeid for to, barnehage og fritidstilbud
Agder skal være en region hvor det er attraktivt å bosette seg, også i de små
kommunene. Dette krever en større fleksibilitet med hensyn til arbeidssted og
utvikling av desentraliserte og/eller modulbaserte etter- og
videreutdanningsmuligheter. Fleksible arbeidssteder og utdanningssteder setter også
høyere krav til stabilt og sikkert høyhastighets- og mobilnett. Agder skal ha et
fleksibelt utdanningstilbud. Dette sikrer kompetansetilførsel til distriktene gjennom
desentraliserte utdanningstilbud. Dette krever samarbeid om studieplasser og
kvalifiserte søkere.
Inkludering, mangfold og likestilling
Inkludering, mangfold og likestilling er viktig for at Agder skal være en attraktiv
region. Agder skal ha en fremoverlent næringslivsstruktur, hvor det settes
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forventninger til offentlig -og privat sektor, samt næringsliv. Det bør derfor rettes
fokus på de ressursene et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv kan gi, og Agder
fylkeskommune skal gå foran som et godt eksempel når det gjelder praksis som
bidrar til god samfunnsutvikling på likestillingsfeltet.
Mål mot 2030: Flere nyutdannede velger å bo og arbeide i Agder etter endt
utdanning
Mål 1
Mål 2
Mål 3

I Agder arbeides det systematisk i satsingen på nyutdannede i
regionen
Agder har tilgang til den kompetansen som arbeidslivet har behov for
Agder har en fremoverlent næringslivsstruktur, hvor det settes
forventninger til inkludering og mangfold i offentlig -og privat sektor,
samt næringslivet i regionen

5 Oppfølging
Studentstrategi Agder 2030 skal være styrende for valg og prioriteringer i arbeidet
med studenter for Agder fylkeskommune i perioden frem til 2030. For å lykkes med
studentstrategien, er vi avhengige av at relevante aktører ser behov for og er villige til
å samarbeide. Målene og satsingene i studentstrategien kan ikke oppnås av
fylkeskommunen alene. Felles ambisjoner, gode samarbeidsprosesser, sambruk av
ressurser og virkemidler vil være viktige suksessfaktorer for å nå målene i strategien.
Studentstrategien har et perspektiv på åtte år, som sammenfaller med Regionplan
Agder 2030, og et handlingsprogram som løper over fire år. Det fireårige
handlingsprogrammet gjennomgås årlig i arbeidet med fylkeskommunes
årsrapporter, økonomiplan og budsjettarbeid. Handlingsprogrammet kan
videreutvikles og suppleres i strategiperioden, som følge av forskning, innspill fra
frivillig sektor, næringslivet eller nye nasjonale og regionale føringer. Nye prosjekter
som krever politisk oppfølging, må tas opp som egne politiske saker.
Studentdemokratiene ved de høyere utdanningsinstitusjonene i Agder er viktige
aktører for regional utvikling. Studentdemokratiene må derfor i større grad inviteres
inn i fylkeskommunalt arbeid, og være en naturlig høringsinstans i saker som berører
studenter. Som et fylke med flere høyere utdanningsinstitusjoner og høyere
fagutdanning må studenter være en naturlig målgruppe i fylkeskommunens planer og
strategier fremover.
Universitetet i Agder er en viktig regional utdanningsaktør som Agder fylkeskommune
har et tett samarbeid med i dag. Dette bør også styrkes fremover. Det er derfor
etablert en gruppe som skal arbeide frem en samarbeidsavtale mellom disse to
aktørene.
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Brev fra brannmestre i ØABV av torsdag 16.september:
Hei Ole Jørgen
Her har du mail/brev fra oss brannmestere ved stasjonene i ØABV, utenom Arendal.
Håper det blir anledning for å ta dette brevet med i møtet deres imorra.

Knut Erik Ulltveit
Brannmester Gjerstad brannstasjon

Til Østre Agder-sekreteriat, Politikere og kommunaldirektører i kommunene:
Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Froland og Arendal

Viser til prosess om å slå sammen Østre Agder Brannvesen med Grimstad Brannvesen.
Dette brevet er stilet av brannmesterne på de ulike deltidsstasjonene(også dagkasernerte i
Risør) i ØABV, og vi vil her uttrykke vår store skepsis til sammenslåing med Grimstad.
ØABV ble stiftet 01.01.2008. Det er snart 13 år siden og det var mye tilpasninger som skulle
gjennomføres for at ØABV skulle bli en sterk organisasjon for å møte framtida på en god
måte. Brannvesenet er der for tredje part som forventer lik hjelp uavhengig om f.eks
trafikkulykka skulle være i Arendal eller i Gjerstad. ØABV er landets største vertskommunebrannvesen, det forteller mye om hvor mye som skal smeltes sammen. 8 brannstasjoner, 8
kulturer 170-180 ansatte, og med en felles ledelse skapes det muligheter og utfordringer. Det
er viktig for oss å framheve at det har vært klart merkbart at ØABV har hatt en god trend det
siste året. Det var flere ting som ikke fungerte i de tidligere årene, men det er nå tatt tak i på
en god måte. Mye av årsaken er at vi nå ser ut til å ha fått folk på rett plass. Personlig
egenskaper og forståelse for den helheten faktisk ØABV er, er en av de viktigste nøklene for
at vi som organisasjon skal lykkes nå og i framtida. Vi mener vi er på rett vei vedr.
deltidsstasjonenes rolle i organisasjonen. Vi blir mer sett og hørt, og det er viktig å ta med seg
videre. Det vil ta lang tid å bygge denne organisasjonen. Vi er fortsatt ikke i mål, men som
sagt er vi nå i ferd med få en struktur og organisering som ser hele ØABV, og som er vant til
å tenke at heltidsansatte og deltidsansatte er en ressurs og utfyller hverandre på en god måte.
Vår konstituerte ledelse vil vi særlig trekke fram, de klarer å flette heltidsmannskapene og
deltidsmanskapene sammen. De ser våre behov og virker der etter.
Vi kan først slå fast at vi ikke har noe negativt å si om Grimstad Brannvesen(GBV).
Men faktum er at GBV ikke har kultur/erfaring med å drifte et brannvesen med flere
stasjoner, med til sammen 125 mann og mange kjøretøy. ØABV har 7 brannstasjoner, her
kreves kunnskap og erfaring for å kjenne stasjonenes behov og virke for oppfølging ute i
periferien. Det er ikke sammenlignbart med heltidsstasjonene som Arendal, og som Grimstad
antakelig blir. Vi på deltid er svært bekymret over at oppbygging av en ny organisasjon, der
Grimstad skal innlemmes, vil på nytt sette deltidsstasjonene i skyggen over mange år.
Vi brannmestere er bekymret om organisasjonen skal bli vesentlig større med Grimstad
brannvesen, fordi:

-organisasjonen blir ekstremt vest-tung med to kasernerte stasjoner
-med dagens erfaring krever Arendal mye plass, enda mye mer i vest om Grimstad går inn i
samarbeidet, og det vil ta det meste av fokuset
-særlig vil stasjonene i øst blir periferte for ledelsen og nedprioritert, og avstanden ser stor ut
sett fra Arendal
-oppfølging av deltidsmannskapene
-stordriftsulemper, ØABV er som sagt i det største laget. Med Grimstad inn i samarbeidet er
vi svært bekymret for at deltidsstasjonene, særlig i øst blir nedprioritert, og følgelig et svekket
brannvesen totalt sett.
Prosessen hittil har bestått av noen grupper som har sett på ulike temaer som økonomi,
organisasjon osv.
Gjennomgangen kan ikke peke på noen kostnadsgevinst for samarbeidskommunene,
mulig snarere tvert imot. Dette er en X-faktor som vi får svar på senere.
Kommunaldirektørene i Arendal og Grimstad pekte nylig på at det vil være et gjensidig faglig
utbytte av en sammenslåing. Sett med vår erfaring mener vi at dette er en svak begrunnelse
for sammenslåing. Det likner mer en hastig adhoc-avgjørelse uten at dette er særlig forankra i
ØABV. Heller ligger det ikke noen ny ROS-analyse som grunnlag i denne prosessen, slik det
var i forkant av ØABV`s etablering i 2008.
I tillegg er store deler av ledelsen i ØABV konstituert i andre stillinger, dette er det også
knytta mye usikkerhet rundt, så spørsmåla er da som følger:
- hvem blir brannsjef?
-hvem blir leder beredskap?
- hvem blir overbrannmester?
Dersom dette skulle bli den endelig avgjørelsen, vil vi brannmestere i øst be om en drøfting
med våre respektive kommuner, der vi må vurdere å se på en annen mulighet for
organisasjonsmodell.
Denne saken skal behandles av alle 7 deltaker-kommunene i ØABV sine kommunestyrer. Vi
stiller gjerne opp når saken skal behandles for å svare på eventuelle spørsmål.

Jan Terje Lindtveit
Brannmester Vegårshei stasjon
Svein Bråthen
Brannmester Tvedestrand stasjon
Neil Blandford
Brannmester Risør stasjon
Ben David Berås
Brannmester Åmli stasjon
Ivar Tønnesen
Brannmester Froland stasjon
Knut Erik Ulltveit
Brannmester Gjerstad stasjon

Til brannmestrene i Froland, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand

Svar på mail datert 16. september 2021 vedrørende sammenslåing av brannvesen.
Fra rådmannen i Arendal ( arbeidsgiver for deltids- og heltidsmannskapene i Østre Agder
brannvesen )

Viser til mottatt mail via Ole Jørgen Etholm i Østre Agder – samarbeidet.
De av oss kommunedirektørene i Østre Agder som hadde anledning møttes 17/9 for å gå gjennom et
felles saksframlegg til våre respektive kommunestyrer / bystyre.
I dette møtet kom vi naturlig nok også inn på den felles henvendelsen fra dere 6 brannmestrene, og
ble enige om å sende dere et svar. Det er undertegnede som rådmann i brannvesenets
vertskommune som har utformet svaret her i etterkant av nevnte møte 17/9.
Det første vi merker oss er at dere omtaler dagens brannsamarbeid i Østre Agder brannvesen svært
positivt. Som dere skriver har også vi opplevd det krevende å få samarbeidet til å flyte på en god
måte i alle ledd opp gjennom årene, men med god vilje og god samarbeidsånd både på ledelsesnivå
både i brannvesenet, blant de folkevalgte og i den administrative ledelsen har alt som har vært av
spenninger latt seg løse. Dere bekrefter det.
Etter vårt syn gir imidlertid denne erfaringen trygghet på at vi nå kan gå videre og innlemme også
Grimstad i dette samarbeidet.
Vi samarbeider alle 8 kommunene om IKT- Agder, legevakt, krisesenter, samhandlingskoordinator
innenfor helsefeltet, veilys, dykkerberedskap, 110-sentralen og oljevernberedskap (som
brannvesenet leder), mv.
I disse dager drøftes utvidelse av samarbeidet om KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp ) til å omfatte
alle 8 igjen etter at Grimstad noen år har driftet dette tilbudet i egen regi.
Dere er for øvrig tydelige på at ikke dere har noe negativt å si om Grimstad brannvesen.
For oss kommunedirektørene vil det kreve en god begrunnelse dersom vi skal stenge ute Grimstad
fra et fullstendig brannsamarbeid (ikke bare dykkerberedskap og oljevernberedskap). Grimstad er en
naturlig del av vår region, inngår i vårt bo- og arbeidsmarked, og vi samarbeider som nevnt tett på en
rekke felt. Vi ser det videre som vår oppgave å legge til rette for effektiv ressursbruk i vår region. Å
styrke brannsamarbeidet ved å utvide med Grimstad gir tilgang på mannskaper med høy
kompetanse, godt utstyr (ny stigebil/lift leveres til Grimstad i løpet av høsten 21) og vil etter vårt syn
utvilsomt styrke den felles beredskapen i tillegg til andre positive økonomi og kompetanseffekter.
Å holde Grimstad ute av Østre Agder brannvesen fordi det vil kreve et arbeid med tilpasning og felles
kulturbygging er etter vårt syn urimelig i lys av den sterke organisasjonen vi allerede har. Drift av
kasernert vaktstyrke på den største brannstasjonen sammen med svært dedikerte og kompetente
mannskaper på bistasjonene er det i vårt område erfaring med helt tilbake til dannelsen av
Nidarkretsen brannvesen i 1986.

Grimstad kommune er en god samarbeidspartner på de andre samarbeidsområdene vi har, og
kommunedirektørene/ rådmennene kan ikke se noe som tilsier at brannvesen-samarbeid i ett, felles
brannvesen skal bli annerledes. Det nevner som et motargument at «-med dagens organisering
krever Arendal mye plass». Med Grimstad inne vil balansen bli noe annerledes.
Det påpekes at Østre Agder er et stort vertskommune-brannvesen. Det er riktig, men Østre Agder
brannvesen er ikke et stort brannvesen i norsk målestokk. Forskjellen er bare at de store
brannvesenene er organisert som interkommunale selskaper, IKS. Hovedregelen i Norge er at
kommuner samarbeider om brannvesen. Grimstad brannvesen et av få brannvesen som kun dekker
en kommune. De ligger i dag klemt mellom et svært stort og interkommunalt brannvesen i
Kristiansandsregionen og Østre Agder brannvesen. Hvis vi sier nei til Grimstad kan vi komme til å
oppleve at de vender seg andre veien. Det er vi neppe tjent med.
I mailen nevner dere stordriftsulemper. Det er ikke noe som tilsier at for eksempel Kristiansand
brannvesen, som er stort og interkommunalt, preges av stordriftsulemper verken praktisk eller
økonomisk. Kommunedirektørene/rådmannen er derfor overbevist om at stordriftsfordelene er
vesentlig større enn ulempene.
De økonomiske fordelene med sammenslåing av brannvesenene er ikke svært store i henhold til den
framlagte utredningen. Men det pekes likevel på millionbeløp i sparepotensiale.
Kommunedirektørene er overbevist om at ved å innlemme Grimstad i Østre Agder brannvesen vil det
ligge til rette for økonomisk gevinst ut over det utredningen peker på
-

ROS- analyse for et fellesbrannvesen vil etter vårt syn utsette behovet for økt antall
kasernerte mannskaper
- De to stasjonene med kasernert vakter vil kunne dekke opp for hverandre ved utrykning slik
at det blir mindre behov for å kalle inn ekstrastyrker ved utrykning
- Ved samtidig hendelser vil den økte totalberedskapen kunne benyttes bedre og billigere
- Vil kunne bruke mannskapene i forebyggende avdeling mer effektivt
- Utstyr vil kunne utnyttes bedre mellom de to stasjonene i Grimstad og Arendal ettersom
avstanden er liten. Det samarbeides i dag, men utstyr og mannskaper administreres fra to
ledelser, ikke en
- Den økonomiske effekten i «slike daglig-administrative» forhold er ikke vektlagt i rapporten
som er utarbeidet, men vil etter kommunedirektørenes/rådmannens vurdering utgjøre
million-beløp hver år.
Kommunedirektørene er tilbakeholdne med å overselge stor økonomisk innsparing ved å etablere 8 –
kommuners brannvesen. Dette skyldes i første rekke at vi erfaringsmessig vet at det kommer nye
behov hele tiden som trekker kostnadene opp. Dette kjenner dere brannmestrene godt til, og vi vil
ikke late som at dersom vi blir 8 kommuner vil behovene for utstyrsinvesteringer gå ned, behovet for
øvelser gå ned, behovet for kursing gå ned osv. Det vi er sikre på er at fellesbrannvesenet vil være i
stand til å holde kostnadene på et lavere nivå enn om de to brannvesenene fortsetter som to
selvstendige brannvesen. Vår oppfatning, etter å ha lest utredningen og vektlagt de administrative
mulighetene som nevnt over, og som utredningen ikke vektlegger i vesentlig grad, at det i årene som
kommer vil være potensiale for i størrelsesorden 3-5 millioner kroner mindre i utgifter til
brannvesenet totalt sett ved å ha et felles brannvesen for alle 8 kommunene sammenliknet med hva
vi må påregne av budsjetter for to separate brannvesen.
Kommunedirektørene deler ikke dere brannmestres frykt for at deltidsmannskapene skal bli
nedprioritert og få for lite oppmerksomhet som følge av at Grimstad innlemmes i samarbeidet.

Østre Agder brannvesen har så lang erfaring med drift av bistasjoner med deltidsmannskaper, og har
som dere skriver utviklet dette slik at det i dag fungerer meget bra, at det ikke er noe som tilsier at
sammenslåing med Grimstad skal kunne rokke ved dette. Bistasjonene og deltidsmannskapene vil
fortsatt være like viktige. Grimstad er ikke annerledes enn byene for øvrig langs kysten, og skaper
ikke spesielle utfordringer. Grimstad vil tilføre mannskaper og kompetanse, vil styrke brannvesenet
totalt sett.

Arendal 24/9-2021

Harald Danielsen
rådmann
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Beskrivelse

Opprinnelig
budsjett 2022

Opprinnelig
budsjett 2021

-

-

1207 Østre Agder
-

1207001
101000

Østre agder sekretariat
Fast lønn

853 803

842 043

109003

Arb.givers andel AKP - pensjon

102 813

99 008

109900

Arbeidsgiveravgift

134 883

132 688

110000

Kontormateriell

5 000

10 000

111501

Matvarer til bevertning

40 000

40 000

112000

Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester

30 000

40 000

114000

Annonser reklame informasjon

18 022

10 000

115000

Opplæring, kurs

98 218

130 000

117000

Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler

14 261

14 261

117003

Drivstoff og olje

3 000

3 000

119000

Leie av lokaler og grunn

16 000

16 000

126000

Renholds- og vaskeritjenester

10 000

10 000

127000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)

61 000

141 000

135000

Kjøp fra kommuner

86 000

0

142900

Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA

39 321

61 065

170000

Refusjon fra staten

172900

Kompensasjon for merverdiavgift IA

175000

Refusjon fra kommuner

195000

Bruk av bundne driftsfond

-100 000

0

-39 321

-61 065

-789 000

-795 000

0

-100 000

Netto Østre agder sekretariat

584 000

593 000

101000

Østre agder samhandlingsreform
Fast lønn

807 935

784 539

104000

Overtidslønn

10 000

15 000

105012

Telefongodtgjørelse mm trekkpliktig

12 000

10 000

109003

Arb.givers andel AKP - pensjon

98 479

94 010

109050

Gruppelivsforsikring

1 000

1 000

109051

Ulykkesforsikring

109900

Arbeidsgiveravgift

110000

-

-

1207002

1 000

1 000

130 907

127 401

Kontormateriell

10 000

15 000

111501

Matvarer til bevertning

30 000

40 000

112000

Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester

20 000

40 000

113000

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd

5 000

5 000

115000

Opplæring, kurs

15 679

15 000

117000

Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler

60 000

62 050

119000

Leie av lokaler og grunn

16 000

16 000

120002

Datautstyr

4 000

5 000

126000

Renholds- og vaskeritjenester

5 000

5 000

127000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)

75 000

135 000

135000

Kjøp fra kommuner

54 000

0

142900

Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA

48 750

70 763

172900

Kompensasjon for merverdiavgift IA

-48 750

-70 763

175000

Refusjon fra kommuner

-779 000

-786 000

577 000

585 000

-

Netto Østre agder samhandlingsreform

-

1207003

Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud
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-

Netto Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud

Opprinnelig
budsjett 2022

Opprinnelig
budsjett 2021

0

0

0

0

1 470 000

1 428 000

-363 000

-336 000

-

1207004
-

Østre Agder øyeblikkelig hjelp - rus/psykiatri
Netto Østre Agder øyeblikkelig hjelp - rus/psykiatri

-

1207005
137000

Østre agder alternativ til vold
Kjøp fra andre (private)

175000

Refusjon fra kommuner

195000

Bruk av bundne driftsfond

-

Netto Østre agder alternativ til vold

-8 000

0

1 099 000

1 092 000

-

1207006
101000

Østre agder felles veilys
Fast lønn

664 386

645 548

104000

Overtidslønn

12 000

12 000

109003

Arb.givers andel AKP - pensjon

81 432

77 314

109900

Arbeidsgiveravgift

106 852

103 615

111501

Matvarer til bevertning

4 807

3 000

113004

Mobiltelefon ansatte

8 000

5 000

115000

Opplæring, kurs

4 000

4 000

116000

Kjøre- og diettgodtgjørelse

19 523

19 523

127000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)

0

80 000

135000

Kjøp fra kommuner

142900

Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA

172900

Kompensasjon for merverdiavgift IA

175000

Refusjon fra kommuner

195000

Bruk av bundne driftsfond

30 000

0

2 000

21 250

-2 000

-21 250

-443 000

-422 000

0

-50 000

Netto Østre agder felles veilys

488 000

478 000

101000

Østre agder e-helse og velferdsteknologi
Fast lønn

688 445

610 000

102000

Vikarlønn

0

12 000

109003

Arb.givers andel AKP - pensjon

82 901

74 018

109900

Arbeidsgiveravgift

108 761

98 139

110000

Kontormateriell

5 000

10 000

111501

Matvarer til bevertning

20 000

20 000

112000

Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester

20 000

32 000

113000

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd

10 000

10 000

114000

Annonser reklame informasjon

10 000

10 000

115000

Opplæring, kurs

15 000

25 000

116000

Kjøre- og diettgodtgjørelse

15 000

15 000

119000

Leie av lokaler og grunn

7 000

7 000

120002

Datautstyr

10 000

16 843

126000

Renholds- og vaskeritjenester

6 000

6 000

127000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)

172 893

183 000

135000

Kjøp fra kommuner

30 000

0

142900

Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA

172900

Kompensasjon for merverdiavgift IA

175000

Refusjon fra kommuner

194000

Bruk av disposisjonsfond

195000

Bruk av bundne driftsfond

-

-

1207007

60 223

68 711

-60 223

-68 711

-649 000

-647 000

-35 000

0

-36 000

0
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Beskrivelse

Opprinnelig
budsjett 2022

Opprinnelig
budsjett 2021

Netto Østre agder e-helse og velferdsteknologi

481 000

482 000

101000

Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling
Fast lønn

734 430

704 949

102000

Vikarlønn

109003

Arb.givers andel AKP - pensjon

109900

Arbeidsgiveravgift

110000

Kontormateriell

111501

Matvarer til bevertning

113000

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd

-

-

1207008

0

14 000

88 438

84 535

116 024

113 291

7 000

7 000

25 000

20 000

4 000

3 000

113004

Mobiltelefon ansatte

10 000

8 000

114000

Annonser reklame informasjon

15 000

13 000

115000

Opplæring, kurs

20 000

10 000

116001

Kilometergodtgjørelse

25 000

0

117000

Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler

0

25 125

119000

Leie av lokaler og grunn

16 000

16 000

119500

Avgifter, gebyrer og lisenser

4 764

3 100

126000

Renholds- og vaskeritjenester

5 344

6 000

127000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)

100 000

30 000

135000

Kjøp fra kommuner

20 000

44 000

142900

Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA

172900

Kompensasjon for merverdiavgift IA

175000

Refusjon fra kommuner

194000

Bruk av disposisjonsfond

195000

Bruk av bundne driftsfond

-47 000

0

Netto Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling

468 000

470 000

0

0

22 000

0

220 000

0

-

39 336

27 031

-39 336

-27 031

-633 000

-632 000

-43 000

0

-

1207009
-

Østre Agder felles fysioterapi
Netto Østre Agder felles fysioterapi

-

1207010
111501

Østre Agder FOU - helse
Matvarer til bevertning

115000

Opplæring, kurs

119000

Leie av lokaler og grunn

127000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)

137000

Kjøp fra andre (private)

142900

Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA

170000

Refusjon fra staten

172900

Kompensasjon for merverdiavgift IA

8 000

0

0

300 000

700 000

0

2 000

75 000

-750 000

-300 000

-2 000

-75 000

194000

Bruk av disposisjonsfond

-100 000

0

195000

Bruk av bundne driftsfond

-100 000

0

0

0

101000

Østre Agder oppvekst
Fast lønn

981 756

663 640

109003

Arb.givers andel AKP - pensjon

118 196

78 058

109900

Arbeidsgiveravgift

155 095

104 577

110000

Kontormateriell

30 000

10 000

111501

Matvarer til bevertning

30 000

25 000

112008

Oppholdsutgifter ved reise

4 410

0

-

Netto Østre Agder FOU - helse

-

1207011
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Beskrivelse

Opprinnelig
budsjett 2022

Opprinnelig
budsjett 2021

113000

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd

14 000

8 000

114000

Annonser reklame informasjon

25 000

11 390

115000

Opplæring, kurs

2 574 053

530 666

116001

Kilometergodtgjørelse

15 000

15 000

117000

Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler

35 000

15 000

119000

Leie av lokaler og grunn

21 000

12 000

120002

Datautstyr

10 000

0

126000

Renholds- og vaskeritjenester

10 500

6 000

127000

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)

81 990

81 990

135000

Kjøp fra kommuner

64 000

118 679

142900

Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA

57 976

36 095

172900

Kompensasjon for merverdiavgift IA

181000

Andre statlige overføringer

185000

Overføring fra kommuner

-

Netto Østre Agder oppvekst

-57 976

-36 095

-3 700 000

-1 333 000

-270 000

-198 000

200 000

149 000

3 897 000

3 849 000

-

-

Netto
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Møteplan for 2022
Østre Agder interkommunale
politisk råd IPR
Representantskapet
1.halvår

Forslag

21.jan
Arendal,Flødevigen
(kontaktmøte næringsforum)

2.halvår

02.sep
Grimstad

Kommunedirektørutvalg
1.halvår

18.feb
Vegårshei Risør

30.sep
Tvedestrand
Åmli

01.apr
05. og 06.mai 2022/04.mai-07.mai 2022
Oslo/Brussel
Froland

04.nov

09.des
Gjerstad

12.jan
Arendal

09.feb 22. og 23.mars 2022
Arendal
Budsjettseminar

2.halvår

24.aug
Arendal

21.sep
Arendal

Felles formannskapssamling

onsdag 2.februar

kl.12.00-18.30

Rådmannsutvalg kl.08.30-13.00 Onsdager
Representantskapsmøte kl.09-13 Fredager
nb rådmannsutvalgets budsjettseminar 22. og 23.mars.
21.jan kontaktmøte næringsforumutvidet til kl.14.00

17.jun

26.okt
Arendal

27.apr
08.jun
Arendal
Arendal
(kontaktmøte næringsforum)
30.nov
Arendal

