
 

 
 

 

 
 

Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Rådmenn i Østre Agder 

Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann 

         Arendal 5.mars 2013 

 

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i 

kommunestyresalen i Tvedestrand kommunehus. 

 

Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune. Ordfører Einar Halvorsen – 

Arendal, ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune, Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, 

ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune og ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad 

kommune.  

Ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører Lars 

Espeland. Opposisjonsleder Robert C. Nordli – Arendal kommune hadde meldt forfall, men så seint 

at vararepresentant ikke kunne møte. 

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund møtte. 

Fra rådmennene møtte: Lars Lauvhjell – Gjerstad, Bjarte Nordås – Åmli, Pål Frydenberg– 

Tvedestrand, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Odd Eldrup Olsen – Risør, Willy Hægeland – 

Froland, og Harald Danielsen – Arendal. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh møtte.  

Under behandlingen av sak 8/13 deltok Samhandlingskoordinator Harry Svendsen. 

Under behandlingen av sak 9/13 deltok Tore Borthen fra Norsk helsehus og Rune Hagestrand. 

Kommunalsjef Geir Skjæveland var tilstede under behandlingen av sak 15/13. 

Under behandlingen av sak 16/13 deltok Prosjektleder Tarjei Ravn fra Arendal kommune. 

Sekretær var Ole Jørgen Etholm. 

 

 



 

 
 

 

Sakliste: 

 

07/13 Referat fra styremøtet 25.01.2013.  

 Det ble påpekt at det var en feil i navnet til varaordfører Hans Fredrik Tangen fra    Åmli 

kommune. 

 

 Vedtak: 

 Referatet godkjennes med forbehold om at navnet blir korrigert. 

 

08/13 Status i arbeidet med Samhandlingsreformen.  

  

 Vedtak: 

Styret i Østre Agder ble i møte 1. mars 2013 underrettet om at det er brudd i 

forhandlingene mellom kommunene på Agder  og Sørlandet sykehus HF om videreføring 

av delavtale 5 utskrivningsklare pasienter. Bruddet innebærer at de 8 kommunene øst i 

Agder er uten avtale med Sørlandet sykehus HF om utskrivingsklare pasienter fra samme 

dag.  

 

Uenigheten mellom kommunene og sykehuset knytter seg til to forhold: 

1. Kommunene erfarer at det jevnlig skrives ut pasienter fra sykehuset uten at 
epikrise og medisinliste følger med pasienten. Dette mener kommunene går ut over 
pasientsikkerheten. Noe som også er påpekt i tilsynsrapport fra fylkesmannen. 
Delavtale 5 må av denne grunn få inn et punkt som tydelig sikrer at epikrise og 
medisinliste skal følge pasienten ved utskriving. 
2. Kommunene mener at avtalens punkt om utskrivingstidspunkt fra sykehus må 
strammes inn slik at anledningen til å skrive ut på netter og i helgene innsnevres. 
Kommunene erfarer at ved utskriving på ukurante tidspunkt blir det ekstra 
vanskelig å få tak i den informasjon som kommunene trenger for å gi pasientene 
tilfredsstillende oppfølging. 
 

Fylkesmannen i Aust – Agder orienteres om bruddet i forhandlingene mellom 

kommunene i Østre Agder, innkl. Grimstad, og Sørlandet sykehus HF om videreføring av 

delavtale 5.  

 



 

 
 

 

Om det fortsatt er brudd i forhandlingene om delavtale 5 etter nye samtaler med 

Sørlandet sykehus HF utarbeider sekretariatet for Østre Agder grunnlag for en sak som 

kan benyttes til orientering av kommunestyrer/bystyrer. 

 

09/13 Strategi for utvikling av aldersvennlige bomiljøer for eldre og uføre 

 Tore Borthen fra Norske Helsehus as ga en orientering som følger referatet. 

 

 Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

10/13 Årsmelding for 2012 

  

 Vedtak: 

 Årsmelding for 2012 godkjennes. 

 

 Styret anmoder medlemskommunene om å oversende årsmeldingen for Østre Agder til 

alle folkevalgte i kommunestyret/bystyret. 

 

11/13 Regnskap Østre Agder 2012 og oversikt over fond 

  

 Vedtak: 

 Styret godkjenner regnskapet for 2012. 

 

12/13 Detaljert budsjett Østre Agder 2013 

 Sekretariatsleder ga styret tilbakemelding om at innvilgelsen av tilskudd til kommunalt 

øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis gjør det nødvendig å komme tilbake med et revidert 

budsjettforslag for ansvarene 880116 og 880117. Samt at det etableres eget 

budsjettansvar for dette tjenestetilbudet. 

 

 Vedtak: 



 

 
 

 

 Styret godkjenner forslaget til detaljert budsjett for 2013. 

 

13/13 Formalisert samarbeid om Samhandlingsreformen mellom Østre Agder og Grimstad 

kommune 

  

 Vedtak: 

 Grimstad kommune får fullt medlemskap i Østre Agders prosjekt for å følge opp 

samhandlingsreformen. I dette inngår deltakelse i felles arbeidsgruppe og i 

rådmannsgruppen ved behandling av saker relatert til Samhandlingsreformen. 

 

 I saker som krever styrebehandling i Østre Agder innhentes på forhånd uttalelse fra 

Grimstad kommune. 

  

14/13 Oppstart av dialog mellom Grimstad kommune og Østre Agder om eventuelt medlemskap 

i regionrådet  

 

 Vedtak: 

Styret for Østre Agder ønsker en dialog med Grimstad kommune om medlemskap i Østre 

Agder velkommen, og mener at en slik utvidelse vil bidra til å styrke regionen. For å 

forestå drøftelsene på vegne av Østre Agder oppnevner styret leder og nestleder. 

 

Styret legger til grunn at et medlemskap må bygge på like kriterier som eksisterende 

medlemmer. Herunder at Strategiplanen for Østre Agder skal ligge til grunn for 

virksomheten. Ettersom utvidelse av Østre Agder forutsetter godkjenning i 

medlemskommunenes kommunestyrer/bystyrer må en under forhandlingene ta 

forbehold om slik godkjenning. 

 

15/13 Strategisk næringsarbeid for Østre Agder 

 

Vedtak:  

Styret for Østre Agder ber næringsmedarbeidere fra de kommuner som vurderer å 

delta i arbeidet med å lage en felles næringsstrategi/næringsplan om å utarbeide 

forslag til opplegg, framdrift og finansiering av dette arbeidet. Forslaget skal kunne 



 

 
 

 

legges til grunn for en innstilling fra styret for Østre Agder overfor bystyrer og 

kommunestyrer med mandat og finansieringsplan for arbeidet. Aust-Agder 

fylkeskommune inviteres til å delta i arbeidet. 

 

Styret for Østre Agder vil vurdere å bidra til finansiering av planarbeidet. Samtidig 

må en forutsette at fylkeskommunen blir en aktiv bidragsyter og deltaker i 

planarbeidet. Ut over dette bør næringsfond kunne bidra til finansiering. 

 

16/13 Reviderte planer for utbygging av Østre Agder krisesenter 

 Prosjektleder Tarjei Ravn ga en orientering om de reviderte planene for utbygging av 

Østre Agder krisesenter. 

 

 Vedtak: 

 Styret tar endringene i utbyggingsplanene for Østre Agder krisesenter til orientering. 

 

17/13  Eventuelt 

 

Endringer i ledelsen for Østre Agder brannvesen 

Rådmann Harald Danielsen informerte styret om at brannsjef Svend Svendsen har sagt opp sin 

stilling i Østre Agder brannvesen. Hans Henrik Bakke er konstituert i stillingen som brannsjef. Med 

seg i ledelsen har han Olav Hansen som konstituert nestleder og Arne Kristen Bentzen er tatt inn i 

ledergruppen fram til ny brannsjef er tilsatt. 

 

Oppdatering av situasjonen for 110-sentral 

Ordfører Per Kristian Lunden redegjorde for de politiske kontakter som er tatt og at det ligger an til 

en løsning som er tilfredsstillende for regionen. 

 

Invitasjon til Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre 

Ordfører Per Kristian Lunden fikk i siste styremøte i oppdrag å undersøke om Helse- og 

omsorgsminister Jonas Gahr Støre hadde anledning til å delta i et felles 

kommunestyre/bystyremøte for kommunene i Østre Agder. Statsråden har uttrykt ønske om å få 

dette til, men ordfører Per Kristian Lunden har etter møtet medelt at den dato som han oppgav i 

møtet dessverre ikke lengre er aktuell. Tema for møtet med statsråden vil være folkehelse, 

Samhandlingsreformen og andre sentrale helsespørsmål.  



 

 
 

 

 

Sekretariatsleder fikk ansvar for å undersøke aktuelle lokaler for møtet.  

 

Nytt fengsel for Agder 

Ordfører Per Kristian Lunden har på oppdrag av styret vært i kontakt med politisk ledelse i Justis- og 

beredskapsdepartementet for å få signaler på  videre prosess knyttet til lokalisering av nytt fengsel. 

Tilbakemeldingen er at Østre Agder bør drøfte seg fram til et felles alternativ for lokalisering av 

fengsel til vår region.  

 

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen om å fremme et alternativ med begrunnelse som kan fremmes overfor 

politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet som kan behandles i neste styremøte.  

 

Innspill fra fylkesordfører 

Ved slutten av møtet orienterte Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund om arbeidet med oppfølging 

av regionplanen for Agder som han ba Østre Agder om å prioritere. I det felles 

handlingsprogrammet for arbeidet legges nå hovedvekten på tre punkter 

 19.juni starter arbeidet i regionen for å forberede neste revisjon av Nasjonal 

transportplan. Oppfølgingen av dette arbeidsfeltet er en kontinuerlig prosess i 

oppfølgingen av planen. 

 Agder skal arbeide for å fylle funksjonen som Europas grønne batteri. 

 Agder arbeider med fokus på et helhetlig utdanningsløp med vekt på å heve standard 

og resultater helt fra barnehager og skoler og fram til avsluttet utdanning. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 

 

 


