
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

       Arendal 23.mai.2017 

 Innkalling til styremøte i Østre Agder tirsdag 30.mai 2017 i Froland kommunehus. 
 

Møtet starter kl.12.00 med politirådsmøte jfr egen dagsorden. Styremøtet 

starter når politirådsmøtet avsluttes. Møtet avholdes i kommunestyresalen. 

Det serveres lunsj fra kl.11.30. 

Forfall til møtet meldes sekretariatet.  

 

SAKSLISTE: 

 
Sak 36/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 28.04.2017 
  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 37/17  Sammen om FoU for bedre helse – og omsorgstjenester i 

Østre Agder 2017 - 2020 

 
Samhandlingskoordinator har på oppdrag av rådmannsutvalget 

i Østre Agder og Østre Agder helse og omsorgslederforum 

utarbeidet et saksgrunnlag for en felles FOU innsats innenfor 

helse og omsorgsfeltet. I vedlagt saksframstilling så redegjøres 

det for en slik felles satsning. 

Forslag til vedtak: 



 

 

 

 

Styret i Østre Agder slutter seg til forslaget om å utvikle en 
felles FoU – strategi gjennom prosjektet «Sammen om FoU for 
bedre helse – og omsorgstjenester i Østre Agder 2017 – 2020». 

  Sak 38/17 Kommunesamarbeid om etablering av Ph.D-program  

    i Østre Agder 2014-2017  

Vedlagt følger en saksframstilling fra samhandlings-
koordinator som redegjør for premissene for etablering av 
disse forskningsprosjektene. I møtet vi de to som skal stå for 
arbeidet orientere i korte trekk om sine prosjekt.  
 
KØH – overlege og sykehjemslege Jan Ståle Holst i Arendal 
kommune ønsker å iverksette prosjektet «For mye, for fort?- 
reernæring på sykehjem» og kvalitetskoordinator Kristin 
Jeppestøl i Tvedestrand kommune ønsker å iverksette 
prosjektet «Identifisering og igangsetting av tiltak ved 
akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som 
mottar hjemmesykepleie i Østre Agder». Prosjektene er 
forankret i vertskommunene 

 

 Forslag til vedtak: 

Styret i Østre Agder slutter seg til foreslåtte kriterier for å søke 
om midler til medfinansiering av forskningsprosjekter fra Østre 
Agders fondsmidler.  
 
Styret i Østre Agder slutter seg til forslaget om å bevilge 
midler fra Østre Agders fondsmidler til medfinansiering av 
forskningsprosjektet «For mye, for fort? - reernæring på 
sykehjem» v/ KØH – overlege Jan Ståle Holst.  
Det bevilges kr 277.000 pr. år over tre år. 
 
Styret i Østre Agder slutter seg til forslaget om å bevilge 
midler fra Østre Agders fondsmidler til medfinansiering av 
forskningsprosjektet «Identifisering og igangsetting av tiltak 
ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende 
som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder» v/ 
kvalitetskoordinator Kristin Jeppestøl i Tvedestrand kommune.  
Det bevilges kr 305.375.- pr. år over fire år, som utgjør 25 % 
av kostnadene. 
 
Styret i Østre Agder vedtar å opprette et eget FoU – fond til 

formålet. Fondet tilføres kr.2.056.000 fra eksisterende fond. 

   

Sak 39/17 Orientering om regionalt videreutdanningstilbud i regi av 

Østre Agder 

 

Østre Agder skolelederforum tok et initiativ med sikte på å få 

etablert et lokalt videreutdanningstilbud for lærere i 



 

 

 

 

grunnskolen som må heve eget kompetansenivå for å kunne i å 

imøtekomme nye nasjonale krav. Mange har kunnet motta slikt 

utdanningstilbud ved ulike utdanningsinstitusjoner omkring i 

landet, men for noen er dette krevende ut fra familiesituasjon 

og for kommunen medfører det betydelige utgifter til reiser og 

tidsbruk. Vedlagt følger prosjektbeskrivelsen som lå til grunn 

for søknad om skjønnsmidler der samarbeidet dessverre ikke 

nådde opp ved fordelingen. 

 

Rådgiver ved stab utdanning i Arendal Bjørg Løhaugen vil 

redegjøre for det tilbudet kommunene i Østre Agder ønsker å 

tilby lokalt. Dessverre fikk ikke Østre Agder skjønnsmidler til 

dette tilbudet slik at tilbudet må finansieres lokalt. Selve 

undervisningen finansieres via statlige tilskudd og regi av 

kvalifisert utdanningsinstitusjon. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 40/17 Status for evalueringsprosessen i Østre Agder 

 Etter siste styremøte har det vært avholdt et møte med bystyret 

i Arendal. Styreleder redegjør for dette. Herunder signaler fra 

Arendal om at en ønsker drøfting av finansieringsløsninger for 

interkommunale tilbud. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar saken til orientering og vil komme tilbake til drøfting 

av finansieringsløsninger når hele kommunerunden er 

gjennomført. 

Sak 41/17 Konsekvenser av KS-1 utredningen for Grenlandsbanen, 

herunder lokal oppfølging av prosessen. 

 Det foreligger en KS-1 utredning som anbefaler å skrinlegge 

alt videre arbeid med en sammenkobling av Sørlandsbanen og 

Vestfoldbanen. Dette er sterkt i strid med de interesser styret i 

Østre Agder har tilkjennegitt i forhold til viktigheten av et 

forsterket skinnebasert og elektrifisert transporttilbud til 

landsdelen. Styret må vurdere hvordan en eventuelt i 

samarbeid med Grenlandsregionen og Kristiansandsregionen 

kan imøtekomme konklusjonene fra konsulentene som er 

engasjert av Finansdepartementet og Samferdsels-

departementet. Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand og leder av 

Jernbaneforum Sør orienter om status for prosjektet, herunder 

https://www.regjeringen.no/contentassets/deb2df17f0154e6abb71752a8d695fda/rapport-nummer-d031a-ks1-av-kvu-grenlandsbanen.pdf


 

 

 

 

den pågående prosessen i Stortingets samferdselskomite 

knyttet til jernbanedelen av NTP. 

 Forslag til vedtak bygger på drøftingen i styret. 

Sak 42/17 Eventuelt 

 Status vedrørende arbeid overfor nasjonale myndigheter og 

lokalisering av statlige arbeidsplasser. 

  
 

For styreleder i Østre Agder 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


