
 

 

 

 

 

 

Til  

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 5.feb.2018 

 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 31.januar 2018 i Arendal kultur- og ra dhus - bystyresalen. 
Disse møtte: Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Harald 
Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Bo 
Andre Longum - Froland og Jarle Bjørn Hanken møtte fra kl.10.15 –Tvedestrand. 

Christina Ødegård – Åmli hadde forfall 

Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh møtte. 

Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.  

Trond Aslaksen ledet møtet. 

SAKSLISTE 

 Notat etter rådmennenes møte 09.01.2018  
Rådmannen i Arendal orienterte om at bystyret i april vil bli orientert om arbeidet med 
personvernombud. Deretter inviteres resten av kommunen med på et samarbeid om 
funksjonen. Fram til personvernombud er på plass vil en ha en midlertidig ordning der 
Bodil R. Johansen - IKT-rådgiver i Arendal kommune ivaretar funksjonen. 
Det var ingen andre merknader til notatet. 
 

 Virksomhetsplan 2018 fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum 
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og E-helsekoordinator Erlend Kydland 
Faanes gjennomgikk virksomhetsplanen. Leder i HLF Aase Hobbesland kommenterte 
denne. 
Rådmennene ønsker egen delavtale med sykehuset knyttet til psykiatri. Denne kan det 
være aktuelt å forankre i rådmannsutvalget. 
Det ble understreket at KØH – rus psykiatri er en integrert del av et helhetlig KØH-
tilbud slik det har vært fram til nå. 
Erlend Kydland Faanes redegjorde for oppfølgingen av ehelsestrategien. Kommunenes 
anskaffelser er tilpasset deres behov og de første er godt i gang med anskaffelser av 



 

 

 

 

alarmer. Rådmennene anmoder om at planen for ehelsesatsingen legges ut på Østre 
Agders nettsider. 
Rådmennene godkjente virksomhetsplanen. 
 

 Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus  
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen orienterte om planutkastet og forslaget til 
høringsuttalelse. 
Rådmennene er positive til at den nye planprosessen bygger på stor åpenhet og inviterer 
til medvirkning. Dette gir grunnlag for sterkre forankring av planen i landsdelen. 
Sykehusets utredningsarbeid må belyse hvorvidt, eventuelt hvordan, målet om å bli 
universitetssyke hus vil påvirke sykehussektoren og samarbeidet med 
kommunehelsetjenesten. 
Det er viktig at en i begrepsbruken i planen legger vekt på klart språk. Mange opplevde 
planforslaget som vanskelig tilgjengelig. 
Planen bør ha fokus på den samlede kapasitet i helsetjenesten. Herunder drøfte 
hensiktsmessige nivå for oppgaveløsning. 
Perspektivet i planen bør vris i retning av innsats for forebygging i lys av den 
demografiske utviklingen i befolkningen, og med sikte på å forebygge uhelse og 
innleggelser. 
Planen må være tydelig på at dagens sykehusstruktur videreføres. 
 

 Avsetninger til fond og bruk av fond med grunnlag i regnskapsavslutning 2017. 
Rådmennene hadde ingen merknader til de disposisjoner som var gjort. 
 

 Årsmelding 2017  
Saken gikk ut ettersom deler av årsmeldingen ikke forelå til møtet. 
 

 Regnskap 2017 
Sekretariatsleder redegjorde for regnskapet for de ulike deler av Østre Agders 
virksomhet. Det var enighet om at det måtte skaffes rom for å kunne å samle både 
politisk og administrativ ledelse i de deltakende kommuner.  
Rådmennene ber HLF drøfte om Østre Agder skal ta inititiv til en samling av 
kommunale fagmedarbeidere innenfor helse, rådmennene og toppledelse og stedlig 
ledelse ved Sørlandet sykehus HF for å sette søkelys på utviklingen av helsetilbudet i 
regionen. 
   

 Frist for innsending av refusjonskrav til Østre Agder. 
Rådmennene anbefaler styret å bidra med midler fra fondet for oppfølging av 
Samhandlingsreformen, for å kunne dekke anmodningen fra Risør om midler til udekte 
kostnader knyttet til prosjektet Diditalt nattilsyn. 
 

 Oppnevning av representant til regionplan Agder 2020 RKG-Folkehelse 



 

 

 

 

Rådmennene er positive til at rådmannsutvalget for Regionplan Agder ønsker å arbeide 
felles med folkehelsproblematikk og at en organiserer dette gjennom et 
RKG(regionalkoordineringsgrupper)-Folkehelse.  
Samtidig mener rådmennene at  ressursbruk knyttet til regionale faglige undergrupper 
legger beslag på betydelige deler av kommunenes kapasitet på fagfeltet og at dette kan 
begrense kapasiteten til å iverksette lokale initiativ. RKG-Folkehelse bør drøfte denne 
utfordringen og komme med råd til hvordan den kan møtes. 
 

 Sakskart for styremøtet 9.februar 2018 ut over kulepunkt 3, 4 og 6: 
- Uttale til planprogram for Regionplan Agder 2030 

Det forelå et saksutkast til møtet. Dette ble gjennomgått og det var enighet om å 
hente inn et avsnitt fra saken som var utarbeidet i Tvedestrand før saken blir 
presentert for styret.  

- Programsatsing folkehelse og levekår, herunder Fylkeskommunens 
samordningsansvar for programsatsingen  

 
Det ble reist spørsmål om betalingsmodellen måtte opp som egen sak på sakskartet, men 
rådmennenes vurdering var at dette var unødvendig når beslutningen 26.januar 2018 ble 
fattet at styrets medlemmer og at alle kommuner i møtet var representert av ordfører eller 
varaordfører, i tillegg til at opposisjonen i Arendal var representert. 
 

 Eventuelt 

Rådmann Bo Andre Longum ba om at rammene for fordeling av utgifter fordelt på 
kommuner til interkommunale samarbeid skulle samles i et helhetlig regneark i etterkant 
av rådmennenes budsjettseminar. Han hadde utarbeidet et utkast som han la fram i 
møtet. Sekretariatsleder var meget positiv til dette forslaget. Forslagsstiller tilbød seg å 
inngå i en arbeidsgruppe som arbeider med dette med sikte på at et slikt produkt kan 
foreligge til rådmannsmøtet i mai. Dette kan bli et godt hjelpemiddel under kommunens 
budsjettarbeid for 2019. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder 


