Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 17.juni 2014

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.juni 2014 i Åmli
rådhus

Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 13.juni 2014 i Åmli rådhus.
Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei
kommune, Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad
kommune, ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune, Ordfører Hans Antonsen - Grimstad
kommune og ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune.
Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører
Ove Gundersen. Opposisjonsleder Robert Cornels Nordli - Arendal kommune hadde meldt forfall og
han har ikke vararepresentant, men Jarl Steinar Odinsen fra bystyregruppa til Arbeiderpartiet i
Arendal kommune møtte som observatør.
Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund møtte.
Fra rådmennene møtte: Eldrup Olsen – Risør, Øyvind Johannesen– Tvedestrand (fra kl.10.30) og Ole
Petter Skjævestad – Vegårshei, Christina Ødegård - Åmli, Per Kristian Vareide – Grimstad, Willy
Hægeland – Froland og Lars Lauvhjell – Gjerstad. Harald Danielsen hadde meldt forfall og ingen
hadde anledning til å møte for han. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune
møtte fra kl.11.00.

SAKSLISTE
Sak 39/14

Godkjenning av referat fra styremøtet 25.april 2014
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 40/14

Likestillingsprosjekt Østre Agder
I drøftingen var det fokus på nominasjonsprosessen framfor kommunevalget i 2015
der målet må være å få med flere kvinner og innvandrere i regionens politiske liv.
Vedtak:
Sekretariatsleder får ansvar for å utarbeide et prosjektforslag basert på notat om
felles likestillingssatsning for kommunene i Østre Agder.

Sak 41/14

Orientering om det igangsatte ATP samarbeidet mellom Tvedestrand, Arendal,
Froland, Grimstad og Aust-Agder fylkeskommune
Rådgiver Gunnar Ogwyn Lindaas presenterte grunnlaget for det igangsatte ATParbeidet. Etter ønske fra styremedlemmene følger presentasjonen som vedlegg til
referatet.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 42/14

Mangel på lærlingeplasser - hvordan kan Østre Agder bidra?
Vedtak:
Sekretariatet for Østre Agder gjør en kartlegging i medlemskommunene og
fylkeskommunen for å frambringe en oversikt over status antall lærlinger og fag.
Dette skal danne grunnlag for en vurdering i styret om det skal rettes en
henvendelse til medlemskommunene med sikte på å øke antallet.

Sak 43/14

Orientering fra Arendal om kommunens politiske ledelses arbeid med
Utviklingsplan 2030
Varaordfører Anders Kylland i Arendal orienterer om det arbeidet den politiske
ledelse i kommunen har initiert.
Vedtak:
Østre Agder anbefaler at navnet på utvalget endres til Kylland-utvalget.
Østre Agder oppfordrer utvalget til å fullføre sitt arbeid med sikte på at rapporten
de framlegger skal legges til grunn for uttalelse fra kommunestyrer/bystyrer i Østre
Agder til forslaget til Utviklingsplan 2030.

Sak 44/14

Strategimøte 19.august vedrørende Utviklingsplan 2030
Vedtak:
Styret godkjenner innhold og opplegg for samlingen 19.august 2014.
Ordfører og varaordfører fra medlemskommuner og fylkeskommunen inviteres til
samlingen. Sammen med rådmenn og medlemmer i kommunalsjefforum.

Sak 45/14

Felles satsning på e-Helse og velferdsteknologi – prosjekt digitalt nattilsyn
orientering fra styringsgruppen.
Alf Reiar Berge, Tore Sivertsen og Silje Bjerkås presenterte arbeidet med
iverksetting av prosjektet digitalt nattilsyn. Presentasjonen følger vedlagt.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 46/14

Evaluering av Østre Agdersamarbeidet

Vedtak:
Sekretariatet skal iverksette en gjennomgang av virksomheten i Østre Agder
med sikte på å utarbeide et beslutningsgrunnlag for videreutvikling av
samarbeidet basert på klare beslutningslinjer og en formelt vedtatt
organisasjonsstruktur der mandater for grupper med delansvar inngår.
Ambisjonen skal være å skape et fleksibelt og utviklingsorienter Østre Agder
som skal kunne bistå kommunene innenfor felt det ønskes etablert
interkommunalt samarbeid. Under arbeidet skal en søke bistand fra KS
Agder.
Sekretariatet får inntil kr.100.000 fra posten til konsulentbistand på ansvar
880115 for å kunne innhente en ekstern analyse av Østre Agder, sett i forhold
til arbeidsmetoder og arbeidsoppgaver i andre sammenliknbare
kommunesammenslutninger.
Sak 47/14

Orientering om rådmennenes budsjettdrøfting for 2014
Ettersom rådmann Harald Danielsen var forhindret fra å møte så oppsummerte
sekretariatsleder på hans vegne konklusjonene fra budsjettseminaret.
Hovedgjennomgangen av økonomimodellen for Østre Agder brannvesen er gjort,
men det er noen samleutgiftsposter der grunnlaget for postene må dokumenteres
bedre. Økonomisjefene har fått ansvar for å følge dette opp. Rammen for
investeringsbudsjett for materiell blir som tidligere forutsatt.
Arendal legevakt vil få ekstraordinære utgifter knyttet til opplæring i forhold til
Nasjonalt nød. Virksomheten må i tillegg ha nytt fagsystem fordi eksisterende
system er utdatert og ikke lengre vil få oppfølging av leverandør.
Satsningen på felles samfunnsmedisiner opphører fra utløpet av 2014.
Under forutsetning av forpliktende vedtak i Froland kommune og Grimstad
kommune videreføres samarbeidet med stiftelsen Alternativ til vold (ATV).
Østre Agder krisesenter flytter om kort tid inn i nybygde lokaler. Økte leiekostnader
kommer i samsvar med forutsetningen når utbyggingen ble vedtatt. Fordi utstyret
ved virksomheten i form av håndklær, sengetøy, kjøkkenutstyr er utslitt må

virksomheten få midler til fornyelse. Virksomheten har en syvseters bil til bistand
med transport for beboere. Den har manglet deler av budsjettet knyttet til bruk.
Det blir ingen endringer knyttet til felles veilysmedarbeider. Når det gjelder Østre
Agder sekretariat vil en avvente evalueringen av virksomheten.
Rådmennene vil i sine budsjettforslag ta hensyn til disse forhold.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering
Sak 48/14

Drøfting av behovet for å fornye brosjyren Samarbeid på tvers
Vedtak:
Styret gir fullmakt til å iverksette revisjon av brosjyren Samarbeid på tvers med sikte
på at ny utgave skal foreligge til utdeling blant folkevalgte etter kommunevalget
2015.
Midler til trykking kommer en tilbake til i budsjettet for 2015.

Sak 49/14

Iverksetting av prosjektet Trygge pasientforløp i samarbeid med KS og
Kunnskapssenteret for sykehjem som en oppfølging av etableringen av KØH.
Vedtak:
Styret vedtar deltakelse i prosjektet Trygge pasientforløp i samarbeid med KS og
Kunnskapssenteret for sykehjem. Kostnadene til prosjektet fordeles over årene
2014-2016 med beregnet kostnad kr.1.600.000. Utgiften til prosjektet dekkes av
fond KØH opprettet i 2013 i samsvar med forutsetningen for bruk av disse midlene
relatert til opprettelse, drift og utvikling av kommunalt KØH-tilbud. Til dekning av
utgiftene i 2014 hentes det inn kr.425.000 til Ansvar 880118 KØH.

Sak 50/14

Tilbud om samarbeid om innkjøp med stiftelsen Miljømerking om innkjøp
Ordfører Hans Antonsen viste en video der Stiftelsen miljømerking redegjorde for et
eventuelt felles prosjekt knyttet til styrket miljøfokus ved kommunale innkjøp. Blant
de deltakende kommuner ble det signalisert interesse for å være med fra Åmli,
Risør, Vegårshei og Arendal, i tillegg til Grimstad kommune.
Aust-Agder fylkeskommunen påpekte at det er viktig med god kontakt med OFA
under etablering og iverksetting av et prosjekt knyttet til innkjøp og at
innkjøpsansvarlig i kommunene er nøkkelmedarbeidere å involvere før og under
gjennomføringen av prosjektet.
Vedtak:

Styret anmoder ordfører Hans Antonsen om å ta et initiativ overfor de kommuner
som har signalisert at de vil vurdere å være med på et samarbeid om styrket
miljøfokus i kommunenes innkjøp.
Sak 51/14

Eventuelt
Anmodning om flytting av planlagt styremøte 24.oktober til 17.oktober
Vedtak:
Planlagt styremøtet fredag 24.oktober flyttes til fredag 17.oktober.
Opplegg for avslutningssamling i valgperioden
Rådmennene hadde drøftet muligheten for å legge opp til en felles avslutning når
styreperioden utløper. Styret avviste ikke dette, men ber sekretariatet om å legge
fram et forslag til destinasjon og innhold i en avslutning.
Kommunestrukturreform
Sekretariatet fikk i oppgave å kontakte Fylkesmannen i Aust-Agder for å avklare
hvilke initiativ som kommer fra dem i forhold til oppfølging av arbeidet med
kommunereformen.
Sekretariatet skal i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune å innhente et bredt
faktagrunnlag for den utredningsplikt som kommunene nå er pålagt etter vedtak i
Stortinget. I møtet 29.august ønsker styret å komme tilbake til hvordan en ønsker å
arbeide videre med kommunereformen.
Økonomi i selskapet returkraft
Ordførerne drøftet utfordringene knyttet til selskapet.

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

