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Formålet til Østre Agder 

• Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, 
staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan.  

• Styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at 
regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private 
virksomheter. 

• Bidra til etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere 
kommuner knyttet til områder av kommunenes virksomhet og 
tjenesteproduksjon der kommunene finner det formålstjenelig. 

• Gjennomfører prosjekter for å øke kompetansen i kommunene og 
derved evne å gi bedre kommunale tjenester. 

 

 



Medlemmer 

Kommune Innbyggertall 30.sept. 2014 Andel i prosent 

0901 Risør 6 945 
7,6 

0904 Grimstad 22 057 
24,2 

0906 Arendal 44 205 
48,5 

0911 Gjerstad 2 474 
2,7 

0912 Vegårshei 2 013 
2,2 

0914 Tvedestrand 6 031 
6,6 

0919 Froland 5 529 
6,1 

0929 Åmli 1 808 
2,0 

SUM 
91 062 

Medlemskontingent 2015 kr. 904.000 



Bakgrunn 

Samarbeid i Østre Agder – status, 

utfordringer og veien videre  

Strategi - bevisst jobbing ut fra formålet  

Oppsummering av videre strategi for 

utvikling av Østre Agder  



Bakgrunn 

• Mye praktisk samarbeid i Østre Agder- regionen er utviklet over tid. 

• Lite samordning. 

• Økende samarbeidsbehov knyttet til nye oppgaver og 

kommunestrukturen 

• Balansegangen mellom det lokale selvstyret og det interkommunale 

samarbeidet . Utfordring å få til bred involvering politisk/administrativt. 

Bekymring for forankringen av fellestiltak i  kommunestyret og 

bystyrer. Strategiplanen behandlet i alle kommunestyrer/bystyrer. 

• Krav til åpenhet og informasjon. 

• Interkommunalt samarbeid iverksettes for å skape gode tjenestetilbud 

til befolkningen 

 



Samarbeidsrelasjoner 

 Et godt samarbeid mellom rådmennene er avgjørende for en god 

utvikling av det videre samarbeid mellom kommunene.  

 

 Tilsvarende er det viktig at både ordførere og kommunestyrer 

også bygger gode relasjoner og samhandler på tvers av 

kommunegrensene. 

 

 Erkjennelse - Felles utfordringer? Felles løsninger?  

 



• Organisert med hjemmel i Kommunelovens § 27, interkommunalt og 
interfylkeskommunalt samarbeidOrdførerne + opposisjonsleder i Arendal 
bystyre utgjør styret.  

 

• Rådmennene innkalles til alle styremøter  

 

• Fylkesordfører og fylkesrådmann inviteres til å delta på møtene. 

 

• Minimum 4 styremøter i året – nivået nå er 10 pr. år.  

 

• Det etableres faggrupper og prosjektgrupper for å ivareta særlig behov –
Samhandlingsreform, E-helse og velferdsteknologi, KØH, felles barnevern 

 

Organisering 



Økonomi 
• Østre Agder finansieres gjennom kontingent fra de deltakende kommunene basert på 

innbyggertallet pr.31.12 året før. Kontingenten utgjør nå kr. 10.- pr innbygger.  

 

• Felles satsning for oppfølging av samhandlingsreformen, 50% av tildelte statlige midler 
til sammen kr. 1.343.000 

 

• Styret kan søke om eksterne bidrag til enkeltprosjekt på vegne av de deltakende 
kommuner.  

 KØH – kr. 20.500.000 Helsedirektorat + Sørlandet sykehus HF, 

 Nasjonalt velferdsteknologiprogram – kr. 1.600.000, Byregionprogrammet kr.425.000 

 

• Skjønnsmidler 2015 

 - kommunestrukturreformen 

   

• Bidrag til enkeltprosjekt 

 



Eksisterende kommunesamarbeid 
• brannvesen  

• krisesenter  

• Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud v/Myratunet m.fl. 

• friluftsråd  

• legevakt 

• IKT  

• kulturskole  

• PPT  

• renovasjon  

• skatteinnkreving 

• arbeidsgiverkontroll  

• næringsarbeid – fond, etablerertjeneste, felles nettsider 

• landbruksforvaltning  

• barnevernsamarbeid 

• regnskap 

• felles veilysmedarbeider m.m. 

  

  



Eksisterende kommunesamarbeid fortsatt 

  

  
Samling av 

helsemedarbeidere i 

Østre Agder 

 

Tema e-helse og 

velferdsteknologi 

 

• Digitalt nattilsyn 

 

• Låsesystem for 

hjemmetjenesten i 

Grimstad 

 

• Tilrettelegging for 

framtidige 

teknologiske 

løsninger i 

bofellesskap for 

funksjonshemmede i 

Tvedestrand 

 

 



Agderforsknings vurdering av Østre Agder 

 

• en fornuftig samarbeidsregion. 

 Agderbyen vokser naturlig frem langs kysten.  

• samarbeid som hittil har vært preget av en rekke praktiske 
samarbeidsløsninger.  

• ikke et forpliktende og strategisk overordnet samarbeid, 
med en klar politisk målsetting. 

 

 

 



Agderforskning mente det var behov for: 
  

• sterkere fokus på overordna mål 
• uttrykt vilje og intensjon om å utvikle Østre Agder som en sterk 

samarbeidsregion med enighet om strategiske fellessatsinger 
• å etablere tydeligere prinsipper for organisering og styring – redusere 

belastningen på ordførere og rådmenn 
• å tilrettelegge slik at alle kommunene får en opplevelse av ”å få” når det 

gjelder lokalisering 
• at kommunenes beste kompetanse må settes på arbeidet med 

samarbeid 
 
 Konklusjon: Mangler konkrete felles overordna mål og visjon for 

regionen. Dette er en utfordring som styret og sekretariatet må ta 
ansvar for å ta tak i.  

 

 



Østre Agder er et samarbeidsforum 

• Det er i svært liten grad delegert myndighet til Østre Agder. Den reelle 
styringen ligger derfor ikke til styret for Østre Agder, men styremøtene er en 
hensiktsmessig arena der ordførere og rådmenn får felles informasjon, drøfter 
aktuelle saker og felles strategier for pågående samarbeid og nye 
samarbeidsområder.  Alle samarbeidstiltak må sanksjoneres i 
bystyrer/kommunestyrer. 

 

• Utfordring å få kommunestyrer og styret til aktivt å engasjere seg i 
prioriteringer av oppgaver  av regional betydning.  



Østre Agder som forum for felles prosjekt 

• E18 utbygging – presse på for framdrift og sørge for bred involvering. 

 

• Nytt fengsel for Sørlandet. Utredning av alternativ og samordnet innsats 
overfor sentrale myndigheter. 

 

• Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Søke alliansepartnere og 
samordne innsatsen overfor sentrale myndigheter. 

 

• Oppfølging av større nasjonale reformer som politireformen. 

 

• Bidra til å støtte opp under Universitetet i Agder.  



Østre Agder og Sørlandet Sykehus HF 

• Østre Agder er i denne perioden (2år) sekretariat for OSS. Dette er det formelle 
samarbeidsorganet for kommuner og sykehus i Agder 

 

• Østre Agder har koordinert arbeidet knyttet til samordnet høring til 
Utviklingsplan 2030 fra samtlige kommuner i regionen 

 

• Østre Agder har koordinert arbeidet med uttalelse til Strategiplan 2015-2017 

 

• Østre Agder har initiert Legevaktutredningen knyttet til Arendal kommunale 
legevakt. 

 

• Østre Agder har initiert KØH-utredningen som legges til grunn for planmessig 
utbygging og utvikling av tjenesten 



Informasjon om Østre Agder  

• Østre Agders årsberetning 

 

• Bidrag i kommunens årsmelding 

 

• Østre Agder nettsider 

 

• Åpne møter for presse og interesserte 



Hovedutfordringer i Østre Agder-samarbeidet 

• Forankringen av Østre Agder-samarbeidet i by/kommunestyrene. 

 

• Styremøter som virker som verksted for strategisk samarbeid. 

 

• Enhetlig organisering av samarbeidet. 

 

• Samordning av budsjettarbeidet for interkommunale tjenester. 

 

• Forholdet sekretariatskapasitet og oppgave som ønskes løst. 

 

• Videreføre utviklingsarbeid samtidig som kommunestrukturrutredningen 
pågår 

 



Østre Agder og kommunestrukturreformen 

• Østre Agder har valgt å legge oppdraget med å utrede den framtidige 
kommunestruktur til hver enkelt kommune, men 

 -  basert på en felles mal for utredningen 

 

• 7 av 8 kommuner har søkt om felles skjønnsmidler som skal brukes samlet og 
på iverksetting av prosesser der to eller flere kommuner inngår. 

 Har hatt samling av ungdomsrepresentanter for å få ungdommens innspill til 
kommunereformarbeidet. 

 

 
• Alle kommunene skal ha sine foreløpige utredninger til behandling før 

sommeren 

 

 



Østre Agder og kommunestrukturreformen 

• Østre Agder kan på oppdrag av en eller flere kommuner bistå 
medlemskommunene med delutredninger knyttet til 
kommunestrukturreformen  

 

Grimstad og Arendal har på 

oppdrag av Østre Agder laget en 

kortfattet utredningen som 

innebærer sammenslåing av alle 

8 kommuner. 



Østre Agder og kommunestrukturreformen 

 

• Østre Agder er en naturlig arena for å drøfte løsninger for 
medlemskommunene 

 -  felles samling av folkevalgte – 28.mai i Risør,  

 - etter valget samling av nye folkevalgte 

 - undersøkelse av befolkningens syn på kommunestruktur-prosessen 

  



Østre Agder og kommunestrukturreformen - status 

• Betydelig usikkerhet omkring iverksettingen av reformen. 

• Nødvendig med politisk forankring – vi kan ikke utrede oss fram til framtidens 
kommunestruktur i vår region. 

• Hurtig prosess når forutsetningene er avklart, men ikke aktuelt at noe skjer før 
i fase II. 

• Kommunene styrer det interkommunale samarbeidets involvering .  


