
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

Kommunenes postmottak 

       Arendal 31.mai 2017 

 Referat fra styremøte i Østre Agder onsdag 30.mai 2017 i Froland kommunehus. 
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører 
Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, 
ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører Kirsten Helen Myren, 
Vegårshei kommune, Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, 
opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal og ordfører Ove Gundersen, 
Froland kommune. 

Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde forfall, og vararepresentant 
varaordfører Knut Erik Ulltveit møte.  

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde forfall og for han møte 
fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, 
Vegårshei, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og Willy Hægeland, Froland. 

Ass. fylkesrådmann John G. Berg hadde forfall 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.  

SAKSLISTE: 

 
Sak 36/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 28.04.2017 
   

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 



 

 

 

 

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

Østre Agder 2017 - 2020 

 
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterte 
prosjektforslaget. 

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». 

Styret ber om å bli holdt fortløpende orientert underveis i 
arbeidet med prosjektet. 

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

    i Østre Agder 2014-2017  

KØH – overlege og sykehjemslege Jan Ståle Holst i Arendal 
kommune presenterte sitt forskningsprosjekt knyttet til «For 
mye, for fort?- reernæring på sykehjem» og 
kvalitetskoordinator Kristin Jeppestøl i Tvedestrand kommune 
presenterte forskningsprosjektet «Identifisering og igangsetting 
av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre 
hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder».  
 

 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 

 

Rådgiver ved stab utdanning i Arendal Bjørg Løhaugen 
redegjorde for det planlagte tilbudet som ønskes etablert fra 
høsten 2018. 
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

Sak 40/17 Status for evalueringsprosessen i Østre Agder 

  

 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. 

 Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand og leder av Jernbaneforum 
Sør orienter om status for prosjektet, herunder den pågående 
prosessen i Stortingets samferdselskomite knyttet til 
jernbanedelen av NTP. Herunder en pressemelding de har 
utarbeidet for å imøtegå konklusjonene i KS-1 rapporten. 
Denne pressemeldingen videreformidles av sekretariatet til 
styrets medlemmer. 

Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

Sak 42/17 Eventuelt 

 Status vedrørende arbeid overfor nasjonale myndigheter 

og lokalisering av statlige arbeidsplasser. 

 Sekretariatet ble anmodet av styret om å kontakte Stein Kåre 
Kristiansen med sikte på å avklare om nye initiativ fra 
regionen nå under sluttbehandlingen i Stortinget av denne 
saken. 

 Orientering om pågående arbeid med å forberede et 

eventuelt regelverk for bruk av vannscootere i Risør 

kommune. 



 

 

 

 

 Styreleder orienterte om at Risør kommune har kontakt med 
kommuner i Telemark med sikte på eventuelt å utarbeide 
forskrifter knyttet til bruk av vannscooter. 

 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  

 


