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Byggeprosjekt ny legevakt og KØH - grunnforhold 

 
Daglig leders forslag til vedtak 

1. Bystyret tar saken til orientering  
2. I henhold til kommunens finansreglement tilføres prosjektet kr. 15 mill. Inkl. mva. til ny post for 
usikkerheter i prosjektet. Finansiering skjer ved utvidet låneramme.   
3. Daglig leder rapporterer til styret i Arendal eiendom på prosjektoppfølgingen 

 
 
 
 
Sammendrag  

Det ble holdt en orientering for bystyret 28.10.2021 som omhandlet grunnforhold på tomten for 
prosjektet.   
Det er ved utsprenging av tomten avslørt svært dårlige kvaliteter ved 
fjellet/massene. Dette medfører betydelige tilleggskostnader for byggherren. Dette betyr igjen at reservene 
i prosjektet benyttes fullt ut i forbindelse med grunnarbeidene og at prosjektet må vurderes på nytt mht. 
budsjettpost for usikkerhet. Hendelsen medfører også en forsinkelse på om lag 7 måneder. 
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
 

Prosjekt Legevakt/KØH ble behandlet i styret i Arendal eiendom 30.03.2020 og i bystyret 30.04.2020 hvor 
rammer for vedtaket ble gitt. Saken gir en beskrivelse av usikkerheter relatert til 
grunnforhold. Grovkalkylen som ble utarbeidet, relatert til grunnforholdene, er på basis 
av ingeniørgeologisk vurdering mai 2018 av Rambøll, notat for varighet av grunnarbeider fra oktober 2019 
av Sweco og prosedyrer for gjennomføring av spreningsarbeider av Sweco,   
  
En delkonklusjon i saken, relatert til grunnforhold, var:   
«Prosjektet ny legevakt/KØH foreligger med et gjennomarbeidet forprosjekt og en godkjent reguleringsplan. 
Bygget er tilpasset brukerinnspill, innspill fra sykehuset og riksantikvaren, og hensyntar vedtatt 
reguleringsplan og tomtens beskaffenhet. En krevende tomt og plasseringen tett mot sykehuset gir en høy 
m2-pris. Det knyttes usikkerhet til nivå på sulfidinnholdet i tomtegrunnen, og det vil kunne gi en merkostnad 
i prosjektet som ikke er medtatt i kalkylen».  
  
Styret i Arendal eiendom vedtok, 30.03.2020 følgende innstilling til bystyret:   
1. Bystyret vedtar å gå videre med prosjektet ny legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsplasser på 
sykehustomten med et budsjett på kr. 310 mill. inkl. mva., og innarbeides i 1. tertial 2020. Ytterlige 
sulfidundersøkelser gjennomføres og tiltaksplan utarbeides og godkjennes før anleggsstart. Det må legges 
fram ny sak for bystyret dersom kostnader til deponering av sulfidholdige masser overstiger budsjettet.  
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2. Det nye bygger for samlokalisering av legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og avklaringsavdeling 
beskrives og lyses ut som tre totalentrepriser. Gassanlegg, grunnarbeider og bygg/utomhus arbeider.  
  
Bystyret fattet følgende vedtak 30.04.2020:   
1. Arendal bystyre vedtar å gå videre med prosjektet ny legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og 
korttidsplasser på sykehustomten med et budsjett på inntil kr. 285 mill. inkl. mva, og innarbeides i 1. tertial 
2020.   
Ytterlige sulfidundersøkelser gjennomføres og tiltaksplan utarbeides og godkjennes før anleggsstart. Det 
må legges fram ny sak for bystyret dersom kostnader til deponering av sulfidholdige masser eller andre 
forhold medfører budsjettoverskridelse.   
2. Arendal bystyre anmoder Arendal eiendom KF å lyse ut det nye bygget for samlokalisering av legevakt, 
kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsplasser som en totalentreprise med grunnarbeider, bygg, utomhus 
arbeider og gassanlegg.   
3. Arendal bystyre ber Arendal Eiendom KF om å innarbeide en terrasse i 2. etasje og en terrasse i 3. etasje, 
forutsatt at det lar seg løse innenfor vedtatt budsjett.  
 
Vurderinger 
 

Generelt om prosjektet  
Prosjektet begynte med reguleringsarbeid i 2017 og planen blir godkjent i mars 2020. Byggets forprosjekt 
ble påbegynt i april 2017, og kontrakt med totalentreprenør (NS 8407) signert i februar 2021. 
Byggeprosjektet ble påbegynt på plassen i april 2021. Det gjennomføres som fossilfri byggeplass, og bygget 
oppføres som passivhus med solceller på tak.  
  
Det nye bygget har 5 etasjer og følgende funksjoner - legevakt i 1. etasje, samt hovedinngang til KØH og 
avklaringsavdeling, KØH i 2. etasje og avklaringsavdeling (korttidsplasser) i 3. etasje. Det er 15 pasientrom i 
2. etasje og 15 pasient rom i 3. etasje. Det nye bygget vil bli koblet til sykehuset gjennom en delvis 
underjordisk kulvert. Byggets brutto areal er ca 5.500 m2.   
  
Prosjektet hadde som mål en ferdigstillelse på nyåret 2023. Grunnforholdene og de ekstra tiltakene som 
må gjøres med tomten, gjør at ny ferdigstillelse blir 7 måneder forsinket.  
  
Grunnundersøkelser  
Det er utarbeidet flere notater og rapporter rundt grunnarbeid/forhold på tomten til det nye legevakt/KØH 
bygget. Under kommer en opplisting av det som lå til grunn for anbudet:  
  

 Ingeniørgeologisk vurdering mai 2018 av Rambøll – i forbindelse med reguleringsplanen.  
 Arbeidsnotat varighet av grunnarbeider okt 2019 av Sweco  
 Notat prosedyre for gjennomføring av sprengning feb 2020 av Sweco  

Dokumenter over lå til grunn for kalkyle til BS 30.4.20.  
  
Rapporter som ble lagt ved anbudet:  

 Miljøoppfølgingsplan for byggearbeider mai 2020 av Rambøll  
 Tiltaksplan til håndtering sulfidholdig berg fra aug 2020 av Cowi  
 Kravspesifikasjon for grunnarbeider sept 2020 av Sweco  

  
Sammendrag av undersøkelsene  
Rambøll utarbeidet detaljreguleringsplanen på området. Denne er datert januar 2020 og ble behandlet av 
bystyret i bystyresak 34/2020 (mars 2020). Som en del av reguleringsplanen ble det foretatt en geologisk 
vurdering i mai 2018 som belyser en rekke forhold. Det fremgår at tomten består hovedsakelig av gneis, 
med større pegmatitt i noen deler. De registrerte en varierende grad av oppsprekking og registrert 
svakhetssoner i enkelte områder. I disse sonene oppgis det at det kan komme ustabile blokker. Dette ble 
vurdert dit hen at det forventes å være nødvendig med moderate mengder bergsikring i området.   
  
Rambøll benytter Eurokode 7 for geoteknisk prosjektering (Veileder for bruk av Eurokode 7 til bergteknisk 
prosjektering, 2011). Klasse 1 har lav vanskelighetsgrad (grunnforholdene er enkle og oversiktlige), klasse 2 
middels, klasse 3 har høy vanskelighetsgrad (vanskelige grunnforhold) og klasse 4 skal vurderes særskilt.  



 

Dokumentnr.: 21/21109-1  side 3 av 6 
 

  
Tomten vurderes til en pålitelighetsklasse CC/RC 2, som betyr middels vanskelighetsgrad - «Noe 
uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er påvirket av grunnforholdene. 
Grunnforholdene kan fastlegges med rimelig grad av nøyaktighet.».   
  
Planbestemmelsene i reguleringsplanen fastslår at sulfidforekomster i fjellet skal undersøkes og at det må 
lages en tiltaksplan.  
  
I den forbindelse ble det boret tre horisontale borehull for å hente ut prøver.  Det ble ikke oppdaget 
unormale grunnforhold.   
  
Videre undersøkelser ble fulgt opp ved å engasjere Cowi AS, til å gjennomføre en miljøteknisk undersøkelse 
av sulfidholdige bergarter og tiltaksplan i august 2020.  
  
Det ble boret to horisontale borehull på 42 og 51 meter. Det ble tatt 8 steinprøver og 33 borestøvprøver, til 
sammen 41 prøver. 39 var rene prøver, 2 prøver viste utslag på peroksidtesten (mulighet for sur 
avrenning).   
  
Cowi sier i sin rapport at 32 000 m3 med fjell skal sprenges bort. 750 m3 antas å være sulfidholdige basert 
på prøvetaking. 97% av berggrunnen beskrives som «ren». Herunder menes «ren» som 
uten sulfidforekomster. Undersøkelsen klassifiseres bergarten som granitt med mineraler og den 
kalles forgneiset (gneis).   
  
I sprekkene langs Dydens vei (samme sprekk/svakhetssone som Rambøll registrerte) fant Cowi forvitret 
materiale, noe firmaet mente kunne tyde på sulfidforvitring.  
Konklusjonen i undersøkelsen var at da kun 2 av 41 prøver viser litt forhøyede svovelverdier er det lite 
sannsynlig at hele bergmassen skal gi sur avrenning. Cowi skriver at bergarten er massiv og tung, men 
mineralogien er litt utypisk.   
  
Oppsummert så har geologene vurdert at grunnforholdene har noen svakhetssoner og varierende grad av 
forvitring. Men at tomten er i klasse 2 - middels vanskelighet. De vurderte og anslo at det måtte gjøres 
sikringer av fjellet med bolter i skjæringer.   
  
Byggeperioden  
Da entreprenørene startet opp grunnarbeider, ble det etter hvert som arbeidene pågikk sett at 
forvitringsgraden av fjellet gikk dypere enn forespeilet. Entreprenøren har engasjert egen 
geolog fra Sweco som har vurdert grunnforholdene underveis i arbeidene.  
  
Sweco beskriver i starten at sprengningen ser ut til å produsere mye finstoff som kan skyldes at 
forvitringsgraden i de øverste lagene i berget er størst. De har forhåpninger om friskere bergmasse i dypet 
med bedre mekanisk styrke.  
  
Videre i sprengningsarbeidene beskriver Sweco at «Bergkvaliteten later til å variere sterkt på tomta, og det 
er indikasjoner på at omfanget av forvitring og mekaniske svake bergartslag er større enn forventet. 
Hyppige vekslinger mellom sterkere og svakere bergartslag gjør det til nå vanskelig å skille mellom god og 
dårlig stein i de enkelte salvene (…). Registrert borsynk på 400 cm/min (oppgitt av Gauslå Entreprenør AS) 
er uvanlig høyt, og indikerer at det også befinner seg svake bergartslag mot dypet i bergmassene på 
legevakttomta».  
  
Samlet sett vurderer Sweco at det særlig berget i kanten mot Dydens vei har begrenset bæreevne grunnet 
oppsprukket og forvitret fjell. Det nye bygget er planlagt fundamentert nær kanten av bergskrenten, men 
grunnet dårlig fjellkvalitet og potensiell kileutglidninger ligger ikke bygget lenger på fast fjell. Dermed må 
det gjøres tiltak i form av peling av hele bygget i fronten for å stabilisere og ha et fundament med 
betongdragere. Som en konsekvens av dette vil det ikke være en naturlig fjellskråning opp til bygget slik det 
var tiltenkt. For å holde massene på plass, samt tilbakefylle til bygget, må det i tillegg bygges en 
stabiliserende mur langs Dydens vei.   
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Bilde og illustrasjon av byggets plassering på tomten med fjellet under.  

  

  
Bilder/illustrasjon Sweco  

  
Konsekvensene av dårlig fjell har endret forutsetningene som lå til grunn og påvirker byggekostnader og 
fremdrift.   
  
 
 
 

Oppsummering grunnundersøkelser  
Byggeprosjektet har fulgt normale prosedyrer og rutiner når det gjelder grunnundersøkelser. Det normale 
ved slike byggeprosjekter er at tomten besiktiges og det tas steinprøver av 
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overflaten og gjennomfører eventuelle borestøvprøver (støv-prøver for å for eksempel 
finne sulfidforekomster). Dette er gjort grundig i dette prosjektet.   
Man utfører ikke grunnundersøkelser med kjerneprøver i vanlige byggeprosjekt. Det skjer vanligvis i 
tunnelprosjekt og underjordiske installasjoner.  
  
  
Det er gjort geologiske vurderinger på mineraler, forvitringsgrad, sprekker/soner, fjellsikring mm.  
Likevel har det blitt avdekket unormale geologiske formasjoner i byggetomten og i større dyp. Normalt 
er forvitringsgraden er høyest i overflaten av fjellet og nedover i dypet er det stabile masser.   
  
Sammensetningen av bergarter og hvordan disse er nedover i dypet av fjellet har ikke vært mulig å 
undersøke på forhånd, da det vil kreve vesentlige inngrep (som sprengning/skjæring) 
i fjellet. Slike inngripende tiltak gjennomføres ikke uten klare indikasjoner på dårlig byggegrunn. De 
geologiske undersøkelsene som ble gjort gav ingen slike indikasjoner før byggearbeidene 
startet. Borestøvsprøvene som ble tatt var for det meste grå og «normale» i fargen. Brunfarger indikerer at 
det er jernforekomster – altså forvitring.  
   
 

  
Rutiner og ansvarsforhold  
Foretaket har forholdt seg og styrt prosjektet etter de rutiner som økonomi- og finansreglementet legger 
opp til. Det ble utført et grundig forprosjekt med grunnundersøkelser, tegninger, detaljerte beskrivelser og 
kalkyler som ble presentert i bystyret 30.4.20.   
  
Ansvarsforhold knyttet til grunnforhold er regulert i Norsk Standard 8407 – “Kontraktsformular for 
totalentrepriser”. Punkt 23.1 sier at byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra 
det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med ved utarbeidelsen av tilbudet.  
  
 

  
Vurdering av behovet for reserver i prosjektet.   
  
Generelt i et byggeprosjekt vil det alltid dukke opp enkelte tillegg/endringer som må håndteres - enten 
mangler, ønsker fra enhet/drift, endrede forutsetninger. Legevaktsprosjektet er såpass stort og komplekst 
at det må ligge en grunnreserve for å styre prosjektet og få et godt sluttresultat. Selve byggeriet er enda 
ikke påbegynt.   
  
Dette prosjektet har usikkerheter, særlig knyttet til grunnforhold. Endringer og tillegg vil imidlertid oppstå 
også i selve oppføringen av bygget. Grunnforholdene ansees nå som avklart og vil ikke være 
en stor usikkerhet lenger, men fremdriften knyttet til endring reguleringsplan pga ny mur er enda ikke 
avklart.  
  
Det pekes særlig på behovet for reserver knyttet spesielt på forholdet til sykehuset og tiltak som må gjøres 
der. Eksempler på dette er tilrettelegging av trafikk, midlertidige tiltak ambulanse, sikringer av bygg for 
operasjoner m.m. Dette er tillegg som ikke er en del av totalentreprisen, men byggherrens ansvar. Sikring 
av gassanlegget til sykehuset og midlertidige konstruksjoner er også usikkerhetsfaktorer som er 
byggherrens ansvar.   
  
Det er også usikkerhet knyttet til bygging av kulvert som tilkomst til sykehuset. Dette både hva 
gjelder forhold i grunnen, men også knyttet til selve tilknytningspunktet til sykehuskroppen.   
  
Det vurderes ut fra resterende risiko (sykehus/gass og resterende byggeri) at en fornuftig, men nøktern 
bevilgning til reserver/marginer vil være kr 15 mill.ink mva. dette i henhold til pkt 8.4.7 
marginer/reserver/tillegg i økonomi- og finansreglementet.  
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Konklusjon og oppsummering 
 

Bygg for legevakt/KØH/korttidsplasser er vedtatt plassert på en krevende tomt, relatert til 
grunnforhold, direkte ved sykehuset i Arendal. Dette har vært kjent for styret i Arendal eiendom og for 
bystyret i forbindelse med saksbehandling og vedtak. Styrets innstilling til bystyret, basert på daglig leders 
saksutredning, har gitt en anbefaling om et bruttobudsjett på kr. 310 mill. basert på forprosjekt og 
usikkerhet knyttet til grunnforhold på tomten. Bystyret fattet vedtak om en ramme på kr. 285 mill. med et 
tillegg om at det må legges frem en ny sak til bystyret dersom «dersom kostnader til deponering av 
sulfidholdige masser eller andre forhold medfører budsjettoverskridelse».  
  
Det er redegjort i denne saken for grunnundersøkelser som er foretatt i forbindelse med forprosjektet, ved 
reguleringsprosessen og etter at konkurransegrunnlaget ble annonsert i markedet. Daglig leders vurdering 
er at kalkylen som ble lagt frem for styret og bystyret var forsvarlig i henhold til den usikkerhet som var i 
prosjektet.    
  
Det er byggherrens ansvar å ta risiko for vanskelige grunnforhold som ikke kunne, eller er, beskrevet ved 
konkurransegrunnlaget. Det er på bakgrunn av konkurransegrunnlaget, med de rapportene som ligger her, 
entreprenørene konkurrerer om kontrakten og beregner egen post for usikkerhet i tillegg til 
fortjenestemarginer.     
  
  
  
Arendal, 10.11.2021  
  
Øystein Sangvik   
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«Forskningsløft for kommunene i Østre Agder»  
Iverksettelse av tiltak  

Bakgrunn: 
Representantskapet i Østre Agder vedtok 03.05.2019 strategidokumentet «Kunnskapsløft for bedre helse 
og gode liv» i Østre Agder. I Strategidokumentets punkt 5: «Satsingsområder og tiltak» foreslås 8 
tiltaksområder. 
 

Følgende tiltak er iverksatt: 
 «Kommunesamarbeid om etablering av Ph.D-program i Østre Agder 2014-2017 medfinansiering 

305.375.- pr.år over fire år (vedtak i Styret i Østre Agder 30.05.2017 Sak 38/17): 
Forskningsprosjektet «Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos 
eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder».  

 

 Etablering av «Forskningsløft for kommunene innenfor helse- og omsorgsfeltet» hvor det ble 
bevilget 5.000.000.- til et forskningsfond (vedtatt i møte i Representantskapet i Østre Agder 
Regionråd sak 30/20 den 29.05.2020).  
 

 Etter søknad tildelt fra Aust Agder Kompetansefond en årlig ramme på 750.000.- i inntil tre år – til 
sammen 2.250.000.- til prosjektet «Agder Helseklynge». 
 

 Etablering av prosjektet «Bærekraftige helse - og omsorgstjenester i Østre Agder» med følgende 
hovedtiltak: etablere et felles analysegrunnlag for alle kommunene, felles tjenesteutvikling av en 
helhetlig tjenestetrapp og gjennomføring av felles kompetansetiltak.  
(Viser til presentasjon i Representantskapets møte på Arendal Havn, Eydehavn 03.09.2021) 
 

 I samarbeid med Kristiansand kommune utredes en mulig infrastruktur for 
kommunehelsetjenesteforskning på Agder (jfr KSF rapporten og KDU – vedtak 11.09.2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iverksettelse av tiltak  
Følgende tiltak foreslås som en videre oppfølging av vedtatt strategidokument: 
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 Videreutvikle forskerkompetanse på helse - og omsorgstjenester i Østre Agder – kommunene 
gjennom samarbeid om etablering av Ph.D  - stilling med SSHF og UiA knyttet til 
samhandlingsforskning med særlig fokus på helhetlige pasientforløp for kronikere og multimorbide 
eldre. Nærmere innhold må defineres av partene. 

 Opprette en kombinasjonsstilling mellom UiA og Østre Agder for å bygge bro mellom forskning, 
utdanning og praksis og styrke profesjonsrettet, praksisnær og yrkesrelevant læring. 

 Utrede mulig samarbeid om felles forskningssamarbeid/program mellom Senter for 
omsorgsforskning (SOF), Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem (USHT) og 
kommunene i Østre Agder i tråd med handlingspunkt i strategidokument. 

 I tråd med pkt 5.2.1 i Strategidokumentet foreslås å opprette et deltidsengasjement som FoUI –
rådgiver1 med siktemål å bl.a være en administrativ/faglig ressurs for å videreføre prosjektet 
«Bærekraftige helse - og omsorgstjenester» som en fast struktur i Østre Agder – samarbeid. 
Strukturens forhold til USHT og SOF må utredes nærmere. 

 Bidra aktivt til gjennomføring av vedtatt strategi i OSO (Samarbeidsorgan mellom kommunene, UiA 
og SSHF om forskning, innovasjon og utdanning på Agder) om økt forskningskapasitet og 
forskningskompetanse i kommunene.  

Forslag til vedtak: 
1. Etablering av et doktorgradsprogram med SSHF og UiA knyttet til samhandlingsforskning med 

særlig fokus på helhetlige pasientforløp for kronikere og multimorbide eldre basert på 
trepartssamarbeid Østre Agder, SSHF og UiA - i tråd med handlingspunkt 5.1.3 i Østre Agders 
strategidokument «Kunnskapsløft for bedre helse – og gode liv». 
Finansiering:  
Kr. 400.000.- pr. år – til sammen kr. 1.2 millioner (2022, 2023 og 2024) som finansieres av midler fra 
Østre Agder forskningsfond. 

2. Opprette et engasjement som «kombinasjonsstilling» mellom Østre Agder og UiA -  i tråd med 
handlingspunkt 5.1.4 i Østre Agders strategidokument «Kunnskapsløft for bedre helse – og gode 
liv».  
Finansiering: 
Inntil kr. 300.000.- pr. år for perioden 2022 –2024 til sammen kr. 900.000.- som finansieres av 
midler fra Østre Agder forskningsfond 

3. Opprette en deltidsengasjement (2022 – 2025) som FoUI –rådgiver med siktemål å videreføre 
prosjektet «Bærekraftige helse - og omsorgstjenester» som en fast struktur i Østre Agder 
samarbeidet i tråd med handlingspunkt 5.2.1 i Østre Agders strategidokument «Kunnskapsløft for 
bedre helse – og gode liv».  
Finansiering: 
Inntil kr. 550.000.- pr. år for perioden 2022 –2025. 
I 2022 bevilges kr. 550.000.- fra Østre Agder forskningsfond 
I perioden 2023 – 2025 finansieres engasjementet gjennom årlige bevilgninger fra Østre Agder  

 

 
  

 

 

                                                           

 



«Kunnskapsløft for bedre helse  og gode liv»
-

Prosjektet «Agder Helseklynge» 

Delprosjektet
«Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Østre Agder»

Slik blir åtte kommuner en planleggingskommune

Orientering til Aust – Agder Kompetansefond 
12.11.2021



Visjon

«Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv»           

Mål
Kommunene i Østre Agder vil innen helse, omsorg og levekår utvikle sammenhengende tjenestetilbud. 

Det skal kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet, nærhet til pasienten, kompetente medarbeidere 

og effektivitet. 

Østre Agder skal være i front for å utvikle og ta i bruk forskningsbasert kunnskap i helse, omsorg og 

levekår.

Østre Agder skal være en av fylkets fremste «kommuneklynger» innenfor FoUI i helse, omsorg og levekår, 

og sammen med de øvrige kommunene på Agder utvikle og iverksette forskningsbasert innovasjon. 





Behovet for pleie- og omsorgstjenester i Østre Agder-kommunene øker betydelig

• Behovet for pleie- og 
omsorgstjenester er over 
dobbelt så høyt i 2045 dersom vi 
fortsetter som i dag

• Behovet for pleie- og 
omsorgstjenester øker NÅ!

• Innbyggernes forventninger til 
helse- og velferdstjenester er 
store

• Utfordringsbildet både på Agder 
og nasjonalt vil kreve nye 
arbeidsformer

• Kilde: Agenda Kaupang basert på demografi-
komponenten i statens inntektssystem og MMMM-
alternativet til SSB, august 2020



T
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Utfordringsbildet kommunene på Agder og SSHF står overfor

Økt utenforskap



Demografiprognosen gir endringer i forventede kostnader i Østre Agder

► Behovet forventes 
å øke vesentlig for 
pleie- og 
omsorgstjenester 

► Det er ikke kun en 
eldrebølge, det 
blir permanent 
høyvann og det vil 
skje i hele landet

► Allerede i 2025 
forventes det at 
behovet for pleie-
og omsorgs-
tjenester har økt 
med 231 
millioner kroner



Sykehus Eget hjem Kommunene

Reduksjon av antall 
døgnplasser

Reduksjon av antall 
døgnplasser

Bærekraftig planlegging – felles mål og strategier

Samordning og samhandling 



kristiansand.kommune.no

SSHF og kommunene forvalter et felles sammenhengende pasientforløp
- forstår vi utfordringsbildet likt og har vi felles strategi  ?

• Utfordringsbildet er felles – «skjebnefellesskap»

• Finansieringssystemene er forskjellige – understøtter det et helhetlig pasientforløp ?

• Tjenesteorganiseringen er ulik

• Spesialiserte helsetjenester og allmennmedisinske behandlingsoppgaver  med ulik 
organisering og fagkompetanse kan føre til kulturforskjeller

• Dette krever felles strategiske og faglige møteplasser for å utvikle: 

o felles virkelighetsforståelse og prioritere riktig og samtidig
o utvikle god samhandling og kommunikasjon i pasientbehandlingen
o bygge en felles kultur mellom partene
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Struktur for kunnskapsløft for bedre helse 
og gode liv

Satsningsområder: 
UiA

styrke samarbeidet med UiA for å 
- utvikle kommunenes kompetanse og 
deltakelse i forskningsprosjekter 

- styrke kopling mellom forskning og 
praksisfeltet

- sikre overføring av kompetanse ved å 
opprette kombinasjonsstillinger i 
kommuner og UiA

- ta i bruk kunnskapsoppsummeringer

SSHF
styrke satsingen på samhandlings-
forskning med SSHF 

Kommunene
• ta i bruk systematisk 

kunnskapsoppsummeringer i 
kommunene 

Felles objektivt og sammenlignbart 
analysegrunnlag 

Tjenesteutvikling: utvikling av et felles 
styringsverktøy og tjenesteorganisering

Kompetanseutvikling av medarbeider for å 
styre  pasient og pårørendedialogen og som 
fremmer tidlig innsats

Forskning på helsetjenestene i kommunene

Agder Helseklynge



«Helhetlig innsatstrapp» - viser grad av inngripen i innbyggernes liv

►Hvilke tjenester mangler eller 
bør utvikles?

►Hvilke trinn må styrkes 

►Hvilke trinn skal reduseres?

Målet er å styrke de lavere 
trinnene i innsatstrappen 
ved å gjøre smarte grep 

øverst i trappen

Forebygging fremfor reparasjon fordi det alltid gir 

bedre resultater til en lavere kostnad enn å reagere 

når noe må repareres.



Rådgiving
• Koordinering og tildeling

• Forløpskoordinator
• Syn/hørselskontakt
• Ergoterapi/fysioterapi
• Demensteam/geriatrisk sykepleier
• Rusteam
• Kreftkoordinator
• Pårøreandekoordinator
• Boligtilpasning/rådgivning
• Velferdsteknologi (rådgiving)
• «Trygge hjem», brannforebyggende 

tiltak
• Ernæringsfysiolog
• Erfaringskonsulent
• Konsulent for funksjonshemmede
• Karriereveiledning (NAV)
• Ungdomsveileder ved videregående 

skoler
• Økonomisk veiledning (NAV)

Lavterskeltilbud

► Lærings- og mestringskurs

► Pårørendekurs

► Demensskole

► Samtalegrupper

► Treningsgrupper

► Gruppetilbud til barn og unge

► Hjelpemiddelformidling (korttidsutlån/varig utlån)

► Matombringing

► Besøksvenn

► Forebygging av skolevegring og skolefravær

Helse

► Fysioterapi og ergoterapi (f.eks. tverrfaglig innsats i 

hjemmet)

► Rask psykisk helsehjelp (fra 16 år)

► Psykisk helsehjelp for barn og unge

► Mottak for overgrep og vold i nære relasjoner*

► Krisesenter (interkommunalt)*

► Barnevernvakt

Mottakere: 1 772

Andel av kostnad 1,2 % 

Total kostnad 20 mill. kr

*ikke inkludert i kostnadsprofilen

**Delvis inkludert i kostnadsprofilen

Trinn 3 - Tidlig innsats
Mestring i hverdagen



Østre Agder må 
utvikle en mer 
bærekraftig 
kostnadsprofil på 
den «helhetlige 
innsatstrappen»

Målet må være å omdisponere 
og redusere ressursbruken, 
styrke de lavere trinnene i 

innsatstrappen 
ved å gjøre smarte grep                   

øverst i trappen



Helhetlig boligpolitikk 
og nye boformer 

• Kommunene må initiere og utvikle nye 
boformer

• Helt sentral forutsetning for å unngå at for 
mange eldre i framtiden behøver heldøgns 
tjenester på sykehjem eller i boliger

• Eksempel fra samfunnsdelen i Asker: Vi skal 
bygge morgendagens, generasjonsvennlige, 
bærekraftige kommune. Vi skal bo 
hjemme…lenge!

• Eksempler på nye boformer er
• «Generasjonenes hus» i Århus
• ”Gaining by Sharing” i Vindmølleparken i 

Stavanger

http://www.gainingbysharing.no/


Trinn 8 - Boliger med fellesfunksjoner
Nye boformer, samlokaliserte boliger med mulighet 
for oppsøkende tjenester

• Både veiledning og nye boformer skal sikre at innbyggerne kan bo 
hjemme lenger, eller få lav grad av bistand for å kunne ivareta 
egenmestring og selvstendighet lenger

• Samarbeid med private aktører (blant annet utbyggingsavtaler, 
knutepunkt, transportplan, fortettingsstrategi, rullatoravstand)

• Utvikling av nye løsninger/nye boformer (både eie og leie)

• Samlokaliserte boliger sammen med andre kommunale tjenester 
(f.eks.. legekontor, fysioterapi mm.)

• Boliger med sosiale- og kulturelle funksjoner (f.eks. fellesareal, 
husvert, kantine o.l.) og med nærhet til ulike servicetilbud

• Boliger tilrettelagt for velferdsteknologiske løsninger

• Ved behov for helsehjelp ytes dette av oppsøkende tjenester. Responstid 
for hjelp defineres



Tjenestekriteriene bør oppdateres i tråd med den helhetlige innsatstrappen –
eksempel på en tydelig forventningsavklaring med innbyggerne før kommunale tjenester blir innvilget

Kilde: Bjørnafjorden kommune



kristiansand.kommune.no

Samarbeid om forskning på helsetjenester 
mellom Agder - kommunene
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Ny struktur for forskning, innovasjon og utdanning i kommunale helse-
og omsorgstjenester: Kommunenes strategiske forskningsorgan på 
Agder

«Forskningsløftet på Agder 2021 -

2024» 

En ny struktur for interkommunalt 

forskningssamarbeid på Agder innen helse, 

omsorg, folkehelse og levekår



Et pågående prosjekt innenfor trepartssamarbeidet i OSO – samarbeidet
Ny struktur for forskning, innovasjon og utdanning i kommunale helse- og 

omsorgstjenester: Kommunenes strategiske forskningsorgan på Agder

Etablering av klyngesamarbeid om forskning innenfor helse og omsorgsområdet
Utredningsarbeidet bygger på anbefalinger i rapporten fra det nasjonale utvalget 
«Kommunenes strategiske forskningsorgan» . Den foreslår et kunnskapssystem for fremtidig struktur og mulige 
finansieringsmodell for forskning innen helse og omsorgsområdet i kommunene. 
Kommunene på Agder utreder:
- en grunnstruktur for arbeid på kommunenivå som selv tar eierskap til sitt kunnskaps- og innovasjonsbehov 

Foreløpige tiltak:
• Kristiansand kommune har besluttet å påta seg rollen som «motorkommune» 

Østre Agder:
• oppretter en prosjektstilling 2022 – 2025 som analyse og FoUI – rådgiver
• etablerer fra 2022 en kombinasjonsstilling UiA og Østre Agder i 20 % med fokus på helsetjenesteforskning 
• avsetter fra 2022: tilsammen 1,2 millioner til samhandlingsforskning (pasientforløp multisyke eldre) 

forutsatt at UiA og SSHF gjør det samme

Kommunene på Agder etterlyser et statlig engasjement for å utvikle en «spleiselagsordning» som bygger på samme 
ordning som ble etablert for helseforetakene når Helseforetaksreformen ble etablert. 

https://www.ks.no/globalassets/KS-ksf-rapport-F43-interaktiv.pdf


Tiltak 2022

Infrastrukturer og 
ressurser til 
forskningskompetanse i 
Østre Agder - kommunene 
er styrket gjennom:

- Forpliktende strategi og 
handlingspunkt i OSO –
samarbeidet (UiA, 
kommunene og SSHF)
- Et eget utvalg nedsatt 

av KDU Agder om å 
utrede en egen 
infrastruktur for 
kommunehelsetjeneste
-forskning for 
kommunene på Agder 
er etablert.

Samarbeid UiA og Østre 
Agder om å opprette en  
bistilling i 20 % for 
utvikling av 
forskningssamarbeid 
mellom ØA og UiA.
Basert på vedtak i strategi-
dokumentets pkt: «legge til 
rette for delte stillinger 
(kombinasjons-stillinger) for å 
styrke kopling forskning og 
praksis og sikre overføring av 
kompetanse

Det skal etableres et fast 
Fagutvalg for analyse, 
styringsinformasjon, 
kvalitetsutvikling  og forskning 
som skal sikre oppfølging og 
kontinuitet. 
Ansette en analyse  - og FoUI 
rådgiver i 50 % stilling som 
sekretariat for fagutvalget
Aktivitetsmål for 2021:
• Felles objektivt og 

sammenlignbart 
analysegrunnlag

• Utvikling av en felles 
regional helhetlig 
innsatstrapp med 
tjenestebeskrivelser og 
formål på hvert av de ulike 
trinnene

• Kompetanseutvikling: kurs 
for saksbehandlere i god 
saksbehandling og 
innbyggerdialog inkludert 
bruk av ressurskalkulatoren 

Konferanse om kvalitet, 
kunnskaps-oppsummering 
og forskning i Østre Agder

1.kv 2022.

Brukerkonferanse
- eldreråd 
- råd for personer med 

nedsatt funksjonsevne

1 kv 2022

Planlegge og igangsette 
et forskningsprosjekt 
sammen med SSHF og 
UiA knyttet opp mot 
multimorbide og 
skrøpelige eldre
(samhandlings- og 
pasientforløpsforskning)

Midler bevilges 
10.12.2021



 

 

 



Strategi for samarbeid om forskning, 

innovasjon og utdanning i Agder for et 

fremtidsrettet helsetjenestetilbud i Agder 

 

Strategien bygger på rammeavtalen mellom Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF), 

kommunene i Agder og Universitetet i Agder fra 2018.  Strategien omhandler det tre 

samarbeidsområdene som er definert i rammeavtalen: Forskning, innovasjon og utdanning. 

Strategien skal bidra til at følgende målsettinger i rammeavtalen nås:  

• Å utvikle et godt og resultatorientert samarbeid 

• Å fremme det vitenskapelige og faglige miljø 

• Å fremme innovasjon 

• Å styrke og utvikle kunnskap om gode tjenestetilbud og pasientsikkerhet 

Det er en felles føring for alt samarbeid at FNs bærekraftsmål skal være retningsgivende for 
prioriteringer. 
 
Strategien skal gjelde for perioden fra 2021 til og med 2024. Strategien skal 
operasjonaliseres og følges opp av en tiltaksplan. 
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1. Samarbeid om forskning 

Rammeavtalen om forskningssamarbeid: Det skal arbeides aktivt for å fremme 
forskningssamarbeid mellom partene. Det er et mål å utvikle robust forskningssamarbeid 
som kan publisere internasjonalt og hevde seg i den nasjonale og internasjonale 
konkurransen om forskningsmidler. Forskningssamarbeidet er gjensidig forpliktende og 
partene skal bidra aktivt for å legge til rette for effektiv framdrift og solide resultat. 
Forskningssamarbeidet går på tvers av organisasjonsgrensene og skal bidra til et 
bærekraftig forskningsmiljø i regionen. 

 

Partenes samarbeid om forskning har tre satsingsområder: 

• Felles forskningsprosjekter mellom alle tre partene  

• Økt forskningskapasitet i kommunene 

• Samarbeid om infrastruktur for forskning 
 

 
 
Mål for samarbeid på disse satsingsområdene: 

Satsingsområder Mål for samarbeidet 

Felles forskningsprosjekter 
mellom alle tre partene  
 

1.1. Helserelatert forskningsaktivitet øker i Agder og 

Agder får innvilget høy andel av utlyste 

forskningsmidler 

1.2. Agder er i front innen klinisk forskning, forskning 
på folkehelse og levekår, integrerte 
helsetjenester, e-helse, helseøkonomi og 
forvaltning og profesjonsetikk 

1.3. Partene deltar aktivt i formidling og debatt om 

forskningsresultater 

1.4. Agder har styrket samarbeid med internasjonale 

helseforskningsmiljøer  

1.5. Partene samarbeider om forskningsstøttede og 

forskningsdrevne innovasjonsprosjekter og 

implementeringsforskning. 

 

Økt forskningskapasitet i 
kommunene 
 

1.6. Forskningskompetanse i kommunene er styrket 
1.7. En egen infrastruktur for kommunehelsetjeneste-

forskning er etablert hvor kommunene bidrar med 
økt finansiering av forskning 

1.8. Ansatte i primærhelsetjenesten har en aktiv rolle i 
hele forskningsprosessen 
 

Samarbeid om infrastruktur 
for forskning 
 

1.9. Partene finner praktiske løsninger på samarbeid 
om bibliotekstjenester og annen infrastruktur for 
forskning, og har tilgang på felles 
kunnskapsgrunnlag 

1.10. Partene har funnet løsning på sikker tilgang på 
relevante pasientdata med god kvalitet 
 

 



2. Samarbeid om innovasjon 

Rammeavtalen om innovasjonssamarbeid: Partene skal samarbeide om både 
tjenesteinnovasjon og innovasjonsprosesser med behov for kommersiell støtte. Partene 
har felles ansvar for å styrke regionens evne til innovasjon. Så langt det er mulig skal 
partene benytte felles fora og plattform for utveksling av ny kunnskap og anvendelse av 
denne.  

 
 

Partenes samarbeid om innovasjon har tre satsingsområder: 

• Felles innovasjonsprosjekter mellom alle tre partene 

• Utnytte og fremme Agders regionale innovasjonsarenaer 

• Økt innovasjonskompetanse og kunnskapsoverføring 

 

 

Mål for samarbeid på disse satsingsområdene: 

Satsingsområder Mål for samarbeidet 

Felles 
innovasjonsprosjekter 
mellom alle tre partene 
 

2.1. Partene initierer innovasjonsprosjekter basert på 
samarbeid og felles behov  

2.2. Partene inkluderer hverandre systematisk i 
innovasjonsprosjekter 

2.3. Partene samarbeider om innovasjonsprosjekter 
som inkluderer offentlig sektor, akademia, 
næringsliv og brukerne 

2.4. Partene samarbeider om brukerdrevne* 
innovasjonsprosjekter 
  

Utnytte og fremme 
Agders regionale 
innovasjonsarenaer 

2.5. Agders innovasjonsarenaer og infrastruktur er 
nasjonalt ledende 

 

Økt 
innovasjonskompetanse 
og kunnskapsoverføring  

2.6. Omfang og implementeringsgrad av 
innovasjonsaktiviteter har økt i Agder  

2.7. Partene har økt grad av forskningsbasert 
innovasjon 

2.8. Alle samarbeidspartnere har økt 
innovasjonskompetanse  
 

 
*Med «bruker» menes brukere av helsetjenester, deres pårørende og innbyggere generelt.    



3. Samarbeid om utdanning 

Rammeavtalen om utdanningssamarbeid: Partene skal i samarbeid legge til rette for 
praksisundervisning og veiledning. SSHF og kommunene skal bidra til å styrke 
studieprogrammenes kvalitet og relevans ved å legge til rette for at ansatte kan engasjeres 
til undervisning og praksisveiledning. Det skal føres en dialog om utvikling av aktuelle etter 
–og videreutdanningstilbud og andre kompetansehevingstiltak.  Partene skal holde 
hverandre orientert og ha en dialog om kompetansebehov, og diskutere forslag til 
endringer og eventuelle nye utdanninger. Det forventes at SSHF og kommunene initierer 
diskusjon om endringer av studietilbud basert på endret kompetansebehov.  

 

Partenes samarbeid om utdanning har tre satsingsområder: 

• Rekruttering 

• Beholde kompetansen 

• Fremtidsrettede utdanninger 

 

 

Mål for samarbeid på disse satsingsområdene: 

Satsingsområder Mål for samarbeidet  

Rekruttering 3.1. Agder har omdømme som attraktiv region å studere, jobbe og 
bosette seg i 

3.2. Partene samarbeider systematisk og målrettet om økt 
utdanningskapasitet og rekruttering av helsepersonell og 
personell med akademisk kompetanse 

3.3. Kommuner og SSHF har så god kvalitet på praksisplasser at 
det bidrar til rekruttering etter fullført utdanning 

3.4. Agder har høyere yrkesdeltakelse blant kvinner og høyere 
andel menn i helse- og omsorgsyrker 
 

Beholde 
kompetansen 

3.5. Helsepersonell blir værende i helsesektoren og det er mindre 
turn-over 

3.6. Flere helsepersonell har hele stillinger og står lenger i arbeid 
(høyere sluttalder) 

3.7. Partene samarbeider om å beholde personell med akademisk 
kompetanse  

3.8. Partene samarbeider om å utvikle etter – og videreutdanning 
 

Fremtidsrettede 
utdanninger 

3.9. Partene samarbeider om at studieprogrammene videreutvikler 
kvalitet og relevans for behovene i kommuner og sykehus 

3.10. Agder tilbyr framtidsrettede og innovative utdanninger innen 
helse som bidrar til å gi studiene status og popularitet  

3.11. Agder har etablert «Campus Sør» for desentralisert 
legeutdanning  
  

  



Vedlegg: Eksempler på nasjonale og regionale føringer  

Nasjonale føringer 

Stortingsmelding «En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse». Meld. St. 
30 (2019–2020) 
Regjeringens stortingsmelding om utviklingstrekk, status, endringsbehov og regjeringens 
politikk for det videre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.  
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20192020/id2715113/ 

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023,  Meld. St. 7 (2019-2020)  
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 skal vise retning for den videre utviklingen av 
sykehusene. Planen skal være et verktøy for å få til nødvendige omstillinger for å kunne 
møte fremtidens utfordringer. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-

sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/ 

Helsefellesskap nasjonalt og regionalt 
Avtale inngått oktober 2019 mellom regjeringen og KS om å etablere 19 helsefelleskap  som 
skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Agder var tidlig 
ute med avtaler om helsefellesskap allerede i 2019.   
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-
helsefelleskap/id2674825/ 
 

RHETOS:  
Nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanninger i Norge, blant annet i form av 
forskriftsfestede retningslinjer for hver utdanning.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 
 
Helse -omsorg 21 
HelseOmsorg21 skal skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og 
innovasjon innenfor helse og omsorg. Innsatsen er rettet mot hele verdikjeden fra forskning 
til innovasjon og kommersialisering.  
https://www.helseomsorg21.no/ 

Forskningsrådets strategi for 2020-2023: Innovasjon i offentlig sektor 
Strategi for å få bedre balanse mellom innovasjonsinnsatsen innrettet mot næringslivet og 
mot offentlig sektor, og få økt satsing på forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for 
offentlig sektor.  
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254032549913.pdf 

Rapport om studieplasser i medisin i Norge 
Den såkalte «Grimstad-utredningen» som på vegne av kunnskapsdepartementet utredet 
behov, modeller og muligheter for studieplasser i Norge. Utredningen er foreløpig fulgt opp 
med blant annet tildeling av 20 ekstra studieplasser til UiO. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e9b9fb61d194fe19d4cac829a920c4d/rapport-
grimstadutvalget-.pdf 
 
Rapport om kommunenes sentrale forskningsorgan 
Rapport om Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble overlevert Helse - og 
omsorgsdepartementet i april 201. Den inneholder forslag om å etablere et 
kunnskapssystem i form av nasjonale og regionale strukturer med hovedvekt på forskning, 
og peker på at innovasjons – og utdanningsaktivitet også kan inngå i systemet.  
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helsetjenester/kommunenes-strategiske-

forskningsorgan-ksf/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20192020/id2715113/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-helsefelleskap/id2674825/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-helsefelleskap/id2674825/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
https://www.helseomsorg21.no/
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254032549913.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e9b9fb61d194fe19d4cac829a920c4d/rapport-grimstadutvalget-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e9b9fb61d194fe19d4cac829a920c4d/rapport-grimstadutvalget-.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helsetjenester/kommunenes-strategiske-forskningsorgan-ksf/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helsetjenester/kommunenes-strategiske-forskningsorgan-ksf/


 

Regjeringens langtidsplan for høyere utdanning 
Langtidsplanen skal sette kursen for politikkutviklingen og investeringene i forskning og 
høyere utdanning. Regjering er blant annet opptatt av å trappe opp bevilgninger til forskning 
og høyere utdanning som fornyer, forbedrer og effektiviserer offentlig sektor.  
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-
hoyere-utdanning2/id2615974/?expand=factbox2615984 
 

Regionale føringer 

 
UiA strategi 2021-2024 
Strategi for utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, samfunnskontakt og 
nyskapning 
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/strategi-2021-2024 
 
Regionplan Agder 
Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den 
beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde 
for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Planen er grunnlaget for 
politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og 
virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører 
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-

strategier/regionplan-agder-2030/ 

Strategidokument for helsefellesskapet - OSS 
OSS - Helsefellesskap på Agder har et styrket ambisjonsnivå gjennom visjonen 
«Grensesprengende samarbeid om helsetjenesten på Agder». OSS skal initiere 
utviklingsarbeid for å realisere felles visjon og mål, være pådrivere for en framtidsrettet og 
bærekraftig helsetjeneste på Agder og prioritere de samlede ressursene best mulig  
 

Utviklingsplan og strategi for SSHF 
Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 ble vedtatt av styret i SSHF 12. april 

2018.  https://sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2035/utviklingsplan-med-strategi 

Lovpålagte samhandlingsavtaler mellom sykehus og kommuner 
Kommunene i Agder og SSHF har inngått en rekke samhandlingsavtaler. Følgende avtaler 
er særlig relevante for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning: 

• Delavtale 6: retningslinjer for gjensidig kompetanseoverføring og for 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 

• Delavtale 7: Om forskning, utdanning, praksis og læretid 

https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning2/id2615974/?expand=factbox2615984
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning2/id2615974/?expand=factbox2615984
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/strategi-2021-2024
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/
https://sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2035/utviklingsplan-med-strategi


 

 

 
 

Program for Oslomøte “Interessepolitisk påvirkning i teori og praksis” 
Vi møter aktører som påvirker og blir påvirket - vi bruker dagene til å påvirke i våre saker og 
lærer mer om å påvirke - alene eller sammen med andre. 
 
Det tas forbehold om mindre endringer i programmet :) 

 

Onsdag 20.10.21 
Fly 15:35 eller 18:25 
Thon Hotel Slottsparken 
Middag på Dinner kl 20:30, meny forhåndsbestilt - gi beskjed hvis allergier 
  

Torsdag 21.10.21 – Kommunenes hus 
 09:00 Styremøte  

o Gjennomgang av innspill til Agderbenken – kommentarer til statsbudsjett og 
Hurdalplattformen? 

o Høring Implementering av revidert tvangslovgivning – kort orientering fra Vennesla 
o Pilot interkommunalt sikkerhetshjem – kort orientering fra Vennesla 
o Orientering fra Lillesand om SIO og statsbudsjettet 
o Orientering om byvekstavtalen ved Kristiansand 
o “Region Kristiansand … er samarbeidsforum for regionen. Samarbeidet skal fremme 

politiske saker med felles interesse for kommunene i Kristiansandsregionen og 
samordne administrativt interkommunalt samarbeid mellom deltakerkommunene” - 
er vi på rett vei? (fortsetter eventuelt fredag etter lunch) 

o Eventuelt 

11:00  Pause 
 
11:30 – 13:30  Lunchmøte med Agderbenken 
     
14:00  KS informerer og diskuterer, Helge Eide  

o statsbudsjettet, regjeringsplattformen, hvilke saker er KS opptatt av i den 
sammenheng og KS interessepolitiske posisjoner 

o hvordan KS legger opp det interessepolitiske arbeidet med det nye Stortinget og 
regjeringen 

o 10 punktlisten RK, fullfinansiering av reformer 



 

 

 

15:30  Omvisning på Stortinget ved Svein Harberg 
18:00  Pizza og drikke på hotellet 

19:30  “Karusellskapssyk” Øystein Sunde Chat Noir 
  
  

Fredag 22.10.21 – møterom på Oslo rådhus og deretter på hotellet 
09:00  Møte på Oslo rådhus med Raymond Johansen – rollen som regionhovedstad 
10:00  Pause 
 
10:30  Kommunikasjon Per Anders Nordengen  

o Hva er viktig i kommunikasjonen oss imellom, og ikke minst – hvordan når vi frem 
med våre budskap og får gjennomslag for saker som er viktige for vår region 

12:30                Lunch 

 
13:00               Næringsutvikling og nye arbeidsplasser  

o Arne Jacobsen Norwea - “NORWEA er en interesse- og bransje- organisasjon som 
jobber for å fremme norsk fornybar elektrisitetsproduksjon. Vi arbeider for å skape 
og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge”.    

  
Hvordan jobber Norwea som bransje- og interesseorganisasjon, og hvordan kan vi 
både lære og støtte opp om felles interesser.  
 

o Vi samler trådene …  

 

15:00  Slutt for dagen 
  
Fly 17:15 
 
 



04.11.2021

 

 

• 

• 



• 
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