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REFERAT FRA STYREMØTE I ØSTRE AGDER 19.august  2011  
 

Tilstede fra styret: Rune Hagestrand, Einar Halvorsen, Knut Henning Thygesen, Maya Twedt 
Berli, Torill Rolstad Larsen, Jan Dukene. 

Tellef Olstad - Åmli kommune og Sigmund Pedersen – Froland kommune hadde meldt 
forfall. 

Fylkesordfører Laila Øygarden møtte på vegne av Aust-Agder fylkeskommune 

Tilstede fra rådmennene/administrasjonen: Jarle Bjørn Hanken, Harald Danielsen, Ole Petter 
Skjævestad, Bjarte Nordås, Lars Lauvhjell, Odd Eldrup Olsen, Svein Setekleiv møtte for 
Willy Hægeland.  John G. Bergh fra Aust-Agder fylkeskommune hadde meldt forfall 

 

Møtet ble avholdt i Arendal kultur- og rådhus, møterom 254 Strømsbu 

 

SAKLISTE: 

 

Sak 36/11 Godkjenning av referat fra møte 10.juni 2011.  

Sekretæren opplyste at en på grunn av skifte av sekretær ikke hadde fått anledning til å 
forberede en framdriftsplan for næringssamarbeidet slik det ble bedt om på siste styremøte. 
Sekretariatet vil følge opp dette før neste møte.  

Rådmennene har sørget for å utpeke Tonje Berger Ausland – Gjerstad kommune til å delta i 
utredningsarbeidet om høyhastighetsbane Oslo – Stavanger. 

 

Vedtak: 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 37/11 Oppsummering av møtet med ledelsen ved Sørlandet sykehus HF vedrørende 
samhandlingsreformen.  



Prosjektleder Harry Svendsen redegjorde for seminaret som ble avholdt med meget god 
deltakelse fra sykehusledelse og administrativ og faglig ledelse i kommunene. I tillegg til 
Østre Agder kommunene var Grimstad kommune og Lister-regionen til stede.  

Det er etablert et tett samarbeid mellom Østre Agder og sykehuset. Prosjektleder orienterte 
om avtaleverket som legges til grunn for det formelle samarbeidet knyttet til iverksetting av 
samhandlingsreformen. En egen gruppe arbeider med utfordringene knyttet til Øyeblikkelig 
hjelp i kommunene.  

 

Prosjektleder redegjorde også for noen av utfordringene knyttet til finansiering av reformen. 
Herunder effekter av at sykehuset mister ressurser i iverksettingsfasen. 

 

I møtet med sykehuset var det enighet om å etablere regionale samarbeidsutvalg som skal 
sikre et smidig og effektivt samarbeid i hver region.  

 

Prosjektleder Harry Svendsen skal kunne bistå kommunene med informasjon om 
Samhandlingsreformen overfor de nyvalgte bystyrer/kommunestyrer. 

 

Prosjektlederens presentasjoner følger referatet. 

 

Vedtak: 

Prosjektleder får i oppdrag å lage en enkel skriftlig orientering om Samhandlingsreformen til 
nyvalgte politikere. Ut over dette tas saken til orientering. 

 

Sak 38/11 Samhandlingsreformen – gjennomgang av arbeidsgruppenes arbeid og søknader 
om statsmidler  

 

Til ansettelse av samfunnsmedisiner har vi mottatt tilskudd på kr.400.000. Det arbeides videre 
med å etablere politisk støtte til en søknad på i overkant kr.600.000 knyttet til bredden av 
tiltak i Samhandlingsreformen i regi av Østre Agder. 

 

Sekretæren opplyste at det nå er behov for å be om innbetaling av kommunenes andel i 
samarbeidet om Samhandlingsreformen. Som avtalt utgjør dette 50 % av tildelte statlige 
midler til reformen. Sekretæren vil sørge for faktura til kommunene. 

 

Sak 39/11 Engasjement av samfunnsmedisiner. 

 

Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner har fattet vedtak om at 
de ønsker å delta i treårig prosjekt med felles samfunnsmedisiner. 

For Froland er dette ikke aktuelt. Sekretariatet får i samarbeid med Arendal kommune som 
vertskommune, ansvar å utarbeide forslag til utlysingstekst for stillingen. Rådmennene får 
ansvar for å godkjenne denne. 

 

Sak 40/11 Permanent prosjektledelse for Samhandlingsprosjektet. 



 

Vedtak: 

En legger til grunn at arbeidet med Samhandlingsreformen nå formaliseres. Styret for Østre 
Agder ber Arendal kommune om å opprette en fast stilling for den videre oppfølging av 
reformen. Østre Agders behov er i størrelsesorden 40-60 %. Det er en premiss at resten av 
stillingen skal benyttes til å ivareta oppgaver for Arendal kommune knyttet til reformen. 

Prosjektlederen skal fortsatt ha tett kontakt med den helsefaglige og administrative ledelse og 
de folkevalgte i samarbeidskommunen. Prosjektleder følger opp de nedsatte arbeidsgruppene. 
Styret for Østre Agder er oppdragsgiver. 

 

Sak 41/11 Etablering av senter for rehabilitering i Risør 

Prosjektleder Harry Svendsen og rådmann Harald Danielsen redegjorde for kontakt de hadde 
hatt med Risør kommune vedrørende prosjektet. Deres informasjon ble supplert av 
ordfører/styreleder for selskapet Knut Henning Thygesen. Det ble uttrykt interesse for 
tilbudet, men dette er fortsatt så uferdig at behandling i styremøtet 23.september 2011 ikke er 
mulig. Risør lovet å komme tilbake til Østre Agder når prosjektet er kommet vesentlig videre. 

 

Sak 42/11 Evaluering av Leseprosjektet i Østre Agder 

Spørsmålet om videre samarbeid på utdanningsfeltet ble drøftet og det ble konkludert med at 
dette er meget aktuelt og at det må få en faglig tyngde som avspeiler viktigheten av gode 
resultater i skolesektoren. I forhold til bruk av skjønnsmidler har undervisningssektoren høy 
prioritet for kommunene i Østre Agder. 

 

Vedtak: 

Styret gir prosjektleder Odd Harald Jacobsen og fagledere for skole i de deltakende 
kommuner ansvar for å legge fram en evaluering av resultatene som er oppnådd i 
Leseprosjektet. Styret ønsker effekten vurdert helt ned til den enkelte skole. Rapporten bør 
foreligge til styremøtet 21.oktober 2011.  

 

Sak 43/11 Valg av tre representanter til styringsgruppe for prosjektet ”Økt læringsutbytte”. 

Under dette punktet så ble det tatt opp ulike saker knyttet til undervisningssektoren 

 

Odd Eldrup Olsen, Maya Twedt Berli og Harald Danielsen har hatt møte med Fylkesmann 
Øystein Djupedal og representanter for utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Formelle 
spørsmål knyttet til samarbeidet mellom Fylkesmannens utdanningsavdeling og kommunene i 
Østre Agder ble drøftet. Det er full enighet om at alle henvendelser fra Fylkesmannen til 
kommunene skal gå via rådmann. Skolefaglig ansvarlige får samme post som rådmenn, samt 
kommunens postmottak. Ordførerne blir kopimottakere på en del av korrespondansen. All 
informasjon vedrørende Skolelederforum skal også formidles til rådmennene. En ønsker å 
avholde møte mellom Fylkesmannen og kommunene om undervisningsfeltet en gang pr år. 
Det kan være aktuelt å benytte møtet til drøfting av tilstandsrapporten for skolesektoren som 
kommunene er pliktige til å behandle i Bystyret/kommunestyret og i forhold til 
skjønnsmiddelsøknader. 

 

Vedtak: 



Ansvar for oppnevning til styringsgruppen for prosjektet Økt læringsutbytte delegeres til 
rådmennene. 

 

Skolefaglig ansvarlige får samme post som rådmenn, samt kommunens postmottak. 
Ordførerne blir kopimottakere. Rådmann i den enkelte kommune utpeker aktuelle 
representanter til skoleeierforum. Rådmannsgruppa får i fellesskap ansvar for å oppnevne 
representanter fra Østre Agder kommunen til skoleeierforum.  

 

Styret ønsker at det etableres et samarbeidsforum for skoleledere innenfor rammen av Østre 
Agder. Dette skal bistå styret med barnehage og skolefaglige vurderinger og oppfølging av 
pågående arbeid på arbeidsfeltet. Sekretæren skal bistå med oppfølging av samarbeidsforumet 
gjennom å sørge for innkallinger og referat. 

 

Sak 44/11 Videreføring av avtale med Aust-Agder fylkeskommune om Den kulturelle 
skolesekken. 

Linda Sætra fra Aust-Agder fylkeskommune ga en orientering om det foreliggende utkast til 
avtale som kommunene har hatt anledning til å uttale seg til. Tilbakemeldingen fra 
kommunene er at de setter stor pris på ordningen og ønsker å videreføre samarbeidet med 
fylkeskommunen på dette feltet. Det var betydelig usikkerhet fra rådmenn og ordførere i 
forhold til hvilke økonomiske konsekvenser den nye avtalen kan innebære. Kulturkontorenes 
rolle i arbeidet med Den kulturelle skolesekken ble drøftet, men dette varierer mellom 
kommunene og ingen konklusjon ble truffet. 

Unntaksvis opplever fylkeskommunen at skoler ikke har forberedt seg på besøkene. 
Rådmennene understreker at de ønsker tilbakemelding dersom slike ting gjentar seg. 

 

Sak 45/11 Orientering om invitasjon til Arendal om deltakelse i prosjektet Universitetsbyen 
Grimstad. 

 

Vedtak: 

Ettersom Grimstad avdelingen av universitetet på Agder er av stor betydning for alle 
kommuner i vår region ber styret Arendal kommune om å delta i dette prosjektet på vegne av 
alle kommunene i Østre Agder.  

 

Sak 46/11 Eventuelt 

 

Vedtak: 

Planlagt styremøte 23.09.11 ble flyttet til 21.09.11 og møtet ble lagt til Gjerstad kommune. 

Det avholdes møte i rådmannsgruppa 23.september 2011 kl.12-15. 

 

Leder Maya Twedt Berli ga en kort orientering om den planlagte folkevalgtopplæringen i regi 
av KS. 

 

 



For styreleder Maya Twedt Berli 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretær 


