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Styremøtet i september 

• Budsjett for Østre Agder 

Styret vedtok forslag til budsjett for Østre Agder med grunnlag i rådmannsutvalgets 
forarbeid. Det ligger en betydelig utfordring i videre drift av KØH når Grimstad trekker seg 
ut for å lage sitt eget tilbud. Forventningene til reduserte driftskostnader på dette felt 
kunne derfor ikke innfris. Intensjonen er at omlegginger i legetjenesten skal kunne bidra til 
å redusere kostnadene med 0,5 mill.kr. Intensjonen er å følge legeutgiftene tett gjennom 
første tertial for å avklare om budsjettet kan reduseres. Dersom det lar seg gjøre vil 
kommunen motta lavere refusjonskrav for 2.halvår. 

Budsjettet gir grunnlag for å utvide videreutdanningstilbudet for lærere i grunnskolen. 
Intensjonen er å øke antallet opp mot 60-70 i de tre basisfagene engelsk, norsk og matte. 
Det er vedtatt innført nye formelle krav til kompetanse for lærere som skal undervise i 
disse fagene. Det lokale tilbudet som er etablert i samarbeid med UiA sparer kommunene 
for utgifter til reise og opphold. Lærernes tidsbruk kan reduseres når undervisningen skjer 
lokalt og Østre Agder håper at det skal bidra til tett samarbeid mellom de lærerne som tar 
utdanningen også når eksamen er avlagt.  

 
• Froland får støtte fra Østre Agder i arbeidet for å få lagt et dronesenter til Gullknapp 

Styret støtter initiativet som har kommet fra Gullknapp flyplass as og Froland kommune 
med sikte på å få til et landsdelssenter for dronekompetanse i tilknytning til Gullknapp. 

• Østre Agder søker og får til midler fra statstilskuddsordningen til desentralisert 
kompetanseutvikling (DEKOM) ved skolene 
Kommunene i Østre Agder har utarbeidet en plan for bruk av de statlige midlene til 
kompetanseutvikling ved skolene. Tilbudet blir gitt av Universitetet i Agder på grunnlag av 
de behov kommunene og skolene ber om å få dekket. Regionen ble tildelt 3,1 mill.kr der 
2,05 mill.kr overføres UiA og resten går til å dekke regionrådet og kommunenes lokale 
kostnader. Regionrådet har fått tildelt midler til en halv stilling som bistår skoler og 
kommuner slik at de kan nytte godt av den undervisning som universitetet kan tilby. 

Styremøtet i oktober  

• Styrets strategi for å møte utfordringene knyttet til lokketilbud fra universitetsbyer 
I styremøtet ble det vedtatt en strategi for å bygge et bredt samarbeid som skal bidra til å 
få endret universitetskommunenes praksis med ulike spesialtilbud overfor studenter for å 
få dem til å melde flytting til kommunen de studerer i. Østre Agder regionråd har anmodet 
Agderbenken på Stortinget om støtte i kampen mot slike lokketilbud. Det er mottatt støtte 
til initiativet fra 20 ordførere og to fylkesordførere på Agder. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/vedlegg-sak-68-18-Utredning-studenttilskudd.pdf
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• Styret får orientering om brukerundersøkelsen I 2018 ved gjestehavner I Østre Agder 

Av rapporten framgår det at de besøkende i regionens gjestehavner gjennomgående er 
godt fornøyd med besøket og standarden ved tilbudene. Undersøkelsen dokumenter et 
behovet for å kunne forhåndsbestille plass. Det arbeids for å kunne gi et slikt tilbud i 
framtiden. 
 

• Styret avga en uttalelse til høringsutkastet til Regional Helseplan Helse sør-øst. 
Det foreligge en omfattende uttalelse som hele Agder stiller seg bak. Gjennomgående er 
styret tilfreds med uttalelsen, men en er opptatt av at ambisjonen om å oppnå status som 
universitetssykehus ikke skal gi negative konsekvenser for kapasitet og kvalitet på 
pasientbehandlingen. 

Rådmannsutvalget i september 

• Oppfølging av NAV-reformen 
Med bakgrunn I St.33(2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet har ledelsen for 
NAV-Agder anmodet kommunene om å utrede framtidig organisering av NAV I regionen. 
Styret har bedt rådmennene i sammen med NAV-Agder om å utarbeide et forslag til 
organisering og mandat for en slik utredning. Dette kommer til styrebehandling i 
november. Aken oversendes til avgjørelse i kommunestyrer/bystyrer. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/Vedlegg-sak-69.18-Gjestehavnundersokelsen-2018.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/endelig-horingsuttalelse-til-Regional-Utviklingsplan-HSO-fra-Ostre-Agder.pdf
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