Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 18.februar 2014

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på
Quality resort & hotell Kristiansand

Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei
kommune, Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune, ordfører Per Kristian Lunden –
Risør kommune, Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune og opposisjonsleder Robert Cornels Nordli Arendal kommune.
Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører
Ove Gundersen. Ordfører Hans Antonsen - Grimstad kommune hadde meldt forfall fordi han
representerte regionen i PSG. Ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune hadde meldt forfall,
men varamann hadde ikke anledning til å møte
Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund hadde meldt forfall og varamann hadde ikke anledning til å
møte.
Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Bjarte Nordås - Åmli, Per Kristian
Vareide - Grimstad, Pål Frydenberg– Tvedestrand, Lars Lauvhjell – Gjerstad og Harald Danielsen –
Arendal.
Willy Hægeland – Froland og Per Kristian Vareide hadde meldt forfall. Odd Eldrup Olsen – Risør
hadde meldt forfall og for han møtte kommunalsjef Nils Martin Andersen
Ass. fylkesrådmann John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

SAKSLISTE
Sak 11/14

Godkjenning av referat fra styremøtet 17.januar 2014

Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 12/14

Godkjenning av regnskap for ansvar 880115 Østre Agder sekretariat, 880116
Samhandlingsreform Østre Agder, 880117 Felles samfunnsmedisiner Østre Agder,
880118 KØH-prosjekt Østre Agder
Under behandlingen av regnskapet for 2013 ble det opplyst at forhandlingene med
Sørlandet sykehus HF om driften av KØH for 2014 er fullført med en enighet om
tildeling av tilskudd på linje med 2013 med et fratrekk av kr.500.000 med bakgrunn
i at KØH-tilbudet først skal ha fullt nivå fra våren 2014.
Vedtak:
Styret for Østre Agder godkjenner regnskap for ansvar 880115 Østre Agder
sekretariat, 880116 Samhandlingsreform Østre Agder, 880117 Felles
samfunnsmedisiner Østre Agder og 880119 KØH-prosjekt Østre Agder.

Sak 13/14

Årsberetning for Østre Agder 2013

Vedtak:
Styret godkjenner årsberetningen for 2013
Sak 14/14

Endelige utbyggingsplaner for Østre Agder krisesenter
Saken ble utsatt til neste møte med bakgrunn i enhetsleder Tove Jansen var
forhindret fra å møte.

Sak 15/14

Orientering om skjønnsmiddelsøknader
I henhold til tidligere styrtevedtak er det sendt 3 skjønnmiddelsøknader.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 16/14

Oppfølging av initiativ vedrørende likestilling fra Politisk samordningsgruppe for
oppfølging av regionplan Agder 2020

Vedtak:
Før Østre Agder behandler saken ber styret om at administrasjonen utreder saken
videre med utgangspunkt i lokale forhold i regionen.
Sak 17/14

Evaluering av Østre Agder samarbeidet

Det ble en bred drøfting av samarbeidet. Synspunkt som framkom er samlet i et
eget notat. Ut over dette ble det fattet følgende vedtak:
Styret ber om at legges fram en sak for styret i april basert på en begrenset
utredning knyttet til informasjonsstrategi for Østre Agder samarbeidet.
To styremøter årlig legges utenfor regionen. Minst ett av disse i Oslo for øke
regionens kontaktflate overfor nasjonalt politisk miljø. Sekretariatet skal sammen
med styreleder forsøker å få til et besøk i Oslo en torsdag til fredag i mai.

Sak 18/14

Eventuelt
Åpning Vitensenteret og Arendal Innovasjons og kurssenter, herunder Eureka
kompetanse.
Ordførere og rådmenn vil bli invitert til en åpningshøytidelighet for disse
virksomhetene den mandag 26.mai fra kl.12-15 i forbindelse med at hele anlegget
nå er fullført.

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

Vedlegg til styrereferat fra 13.februar 2014
Evaluering av Østre Agder samarbeidet – synspunkt fra drøftingen.
Rådmann Pål Frydenberg la på vegne av rådmennene fram deres forslag til grunnlag for drøfting av
Østre Agder samarbeidet. Han startet med å henvise til målsettingene i vedtektene:

§2 Formål
Østre Agder er et samarbeidsforum for kommunene i regionen. Det skal bidra til å samordne
regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkesog/eller riksplan. Samarbeidet skal arbeide for å styrke regionens infrastruktur og systematisk
arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.
Østre Agder kan bidra til etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere kommuner knyttet til
områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon der kommunene finner det
formålstjenelig. I tillegg skal samarbeidet stimulere til at regionen gjennomfører prosjekter for å
øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet til levering av kommunale
tjenester.
Østre Agder kan fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalt
deltakeravgift, men kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter særskilt
avtale.

Rådmennene ønsker å ta utgangspunkt i at mye godt samarbeid er etablert i regionen. De påpeker
at samarbeidet omkring brann, næring, skatteinnkreving oppfattes av administrasjonen som
vellykket. Samarbeidet er etablert og i ferd med å utvikles omkring fengselslokalisering, felles KØH,
Ehelse og velferdsteknologi løsninger og barnevern. Samarbeidet har bidratt til at regionen har fått
betydelig ekstern finansiering både fra Fylkesmannen og fra nasjonale tilskuddsordninger.
Samtidig erkjenner de administrative lederne at vi har utfordringer både i forhold til internkontroll,
dokumentasjon/arkiv og forankring av det interkommunale arbeidet i kommunene. Videre mangler
felles innsats på viktige felt som barnehage/skole.
I møtet ble det påpekt et behov for i fellesskap å satse på profesjonalisering av kommunenes
skoleledelse med sikte på å oppnå bedre skoleresultater.
Kompetansespredning og erfaringsutveksling gjennom interkommunalt samarbeid må være en
sentral oppgave for Østre Agder.
Østre Agder har en utfordring i forhold til å formidle arbeidet som gjøres. INFO-arbeidet utad bør
derfor styrkes.
Sekretariatsressursen på 60 % begrenser samarbeidets kapasitet. Samtidig har det vært en bevist
strategi og ikke bygge ut et sekretariat med store oppgaver knyttet til tjenestelevering. Dette er
isteden løst ved bruk av vertskommuner.
Politisk ledelse mente at fokus må være på om Østre Agder løser sine oppgaver godt nok eller om
det er potensial for forbedringer. Regionen står mer samlet enn tidligere og det er meget positivt.
Påvirkningsarbeidet overfor sentrale politikere er bedre enn tidligere, men kan fortsatt forbedres
både i omfang og kvalitet. Vi har mye å lære av regioner i andre landsdeler.
Framover blir det en utfordring å håndtere kommunereformen på en måte som gagner
kommunene i samarbeidet.

Styremedlemmene har et betydelig ansvar i forhold til å informere folkevalgte i egen kommune,
men erfarer at interessen kan være ganske liten. Derfor er det behov for mer felles informasjon. For
å profesjonalisere informasjonsarbeidet må en vurdere om det i en periode eller permanent er
behov for å søke ekstern bistand til å styrke informasjonsarbeidet. Det henvises til at sekretariatet
fikk ansvar for å legge fram en sak om dette. Det ble påpekt behov for nyhetsbrev, mediestrategi.
Østre Agder har et behov for møtepunkt med regionens politikere i Oslo. Derfor er det aktuelt å
legge styremøter til Oslo for her å kunne nå representanter for departementer og storting. Det
vises til vedtak knyttet til styremøte i Oslo i referatet fra styremøtet 13.februar 2014.
Det ble drøftet om lederfunksjonen i styret bør skiftes oftere enn hvert fjerde år.

