Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 15.september 2013

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.september 2013 i
Gjerstad bo- og omsorgssenter
Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei
kommune, ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune, Ordfører Hans Antonsen - Grimstad
kommune og Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune.
Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune hadde meldt forfall og for han møtte
varaordfører Inger Løite. Nestleder ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune hadde meldt
forfall og for han møtte varaordfører Knut Henning Thygesen. Ordfører Sigmund Pedersen –
Froland kommune og opposisjonsleder Robert Cornels Nordli - Arendal kommune hadde meldt
forfall, men vararepresentant hadde ikke anledning til å møte.
Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund hadde meldt forfall og for han møtte fylkesvaraordfører JonOlav Strand.
Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Pål Frydenberg– Tvedestrand, Odd
Eldrup Olsen – Risør, Lars Lauvhjell – Gjerstad, Willy Hægeland – Froland, Bjarte Nordås – Åmli og
Harald Danielsen – Arendal.
Rådmann Per Kristian Vareide hadde meldt forfall.
Ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

SAKSLISTE
Sak 54/13

Godkjenning av referat fra styremøtet 23.august 2013

Vedtak:
Styret godkjenner referatet fra styremøtet 23.august 2013.

Sak 55/13

Opptak av Grimstad kommune som medlem i Østre Agder

Vedtak:
Styret opptar Grimstad kommune som medlem i Østre Agder.

Sak 56/13

Revisjon av vedtekter

Vedtak:
Tillegg til §1
De deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand,
Vegårshei og Åmli.
Tillegg til §3
Grimstad kommune velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem

Sak 57/13

Arbeidsprogram for Østre Agder 2014

Vedtak:
Styret godkjenner arbeidsprogrammet for 2014 med følgende tillegg:
 Styret ber sekretariatet om å utrede behov og kostnader knyttet til revisjon av
heftet: Samarbeid på tvers i Østre Agder fra januar 2009.

Sak 58/13

Anbefaling overfor medlemskommunene for deling av ansvar for
driften av Alternativ til vold (ATV)

Vedtak:
Styret ber medlemskommunene vurdere et delansvar for driften av ATV-Arendal, og ber
om at saken oversendes de 8 medlemskommunene til avgjørelse. Av hensyn til den videre
drift av tilbudet anmodes kommunene om å ta stilling til dette spørsmålet så raskt som
mulig. Innspillet fra rådmannsgruppen innarbeides i felles saksgrunnlag.
På grunnlag av vedtaket vil sekretariatet utarbeide felles grunnlag for saksbehandling i
kommunene.
Sak 59/13

Anbefaling overfor medlemskommunen om deltakelse i et
fellesprosjektet knyttet til økt bruk av velferdsteknologi og Ehelse

Vedtak:
Styret for Østre Agder oppfordrer medlemskommunene til å slutte seg til fellesprosjektet
for satsning på Ehelse og velferdsteknologi.
Styret forplikter seg til å engasjere seg i prosjektet for perioden fra 1.jan.2014 til 31.des
2015, med mulighet til forlengelse ut 2016.
Styret gir sekretariatet fullmakt til å engasjere prosjektleder for en periode på 2 år. Etter
avtale får en kommune et vertskommuneansvar for prosjektet. Hvilken kommune som
påtar seg et slikt ansvar avklares gjennom dialog med kommunene. Styret tildeler
vertskommuneoppgaven på et seinere tidspunkt.
Styret godkjenner at det i budsjettet for 2014 hentes inn fondsmidler med kr.500.000 som
bidrag til finansiering av prosjektet. I tillegg skal sekretariatet arbeide for annen ekstern
finansiering i form av statstilskudd og skjønnsmidler. Utgifter ut over dette til prosjektet
dekkes over Østre Agders løpende drift.
Styret stiller seg bak en felles søknad om skjønnsmidler på vegne av de åtte kommunene
om støtte til Østre Agders prosjekt Ehelse og velferdsteknologi som bidrag til finansiering
av satsningen.
På grunnlag av vedtaket vil sekretariatet utarbeide felles grunnlag for saksbehandling i
kommunene.
Sak 60/13

Dialogkonferanse 24.september der Sørlandet sykehus inviterer til
deltakelse på dialogkonferanse om sykehusets utviklingsplan

Vedtak:
Styret for Østre Agder oppfordrer helse- og sosialsjefer og ordførere til å delta på denne
konferansen.

Sak 61/13

Eventuelt

TV-aksjonen for Nasjonalforeningen for folkehelse.
Ordfører Einar Halvorsen opplyste at det var kommet en henvendelse vedrørende lokale
aktiviteter i kommunene i tilknytning til aksjonen.

Møtet slutt kl.12.10
For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm
sekretariatsleder
Kopi: Samhandlingskoordinator Harry Svendsen

