Østre Agder
Interkommunalt samarbeid for
kommunene Arendal, Froland,
Gjerstad, Risør, Tvedestrand,
Vegårshei og Åmli
Til: Styremedlemmer i Østre Agder
Rådmenn i Østre Agder
Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann
Arendal 26.oktober 2011
Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.oktober 2011.
Disse møtte: Einar Halvorsen – ordfører Arendal kommune, Robert C. Nordli –
opposisjonsleder Arendal, Per Kristian Lunden – ordfører Risør kommune, ordfører Kjell
Trygve Grunnsvold – Gjerstad kommune. Ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune hadde
meldt forfall for han møtte varaordfører Lars Espeland. Ordfører Reidar Saga – Åmli
kommune hadde meldt forfall for han møtte varaordfører Hans Fredrik Tangen. Ordfører Jan
Dukene – Tvedestrand kommune hadde meldt forfall og varaordfører var forhinderet.
Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune hadde meldt forfall.
Fra rådmennene møtte: Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand, Odd Eldrup Olsen – Risør, Harald
Danielsen – Arendal hadde meldt forfall og for han møtte Geir Skjæveland, Willy Hægeland –
Froland hadde meldt forfall og for han møtte Svein Setekleiv. Bjarte Nordås – Åmli hadde
meldt forfall og for han møtte Anne Grete Askeland. Ståle Kongsvik – Vegårshei hadde meldt
forfall og for han møtte Anne-Grete Glemming. Lars Lauvhjell – Gjerstad hadde meldt forfall.
Fylkesordfører Laila Øygarden og ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall.
SAKLISTE:
Sak 55/11

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes og Einar Halvorsen velges til møteleder
Sak 56/11
Presentasjon av arbeid med høyhastighetsbane
Rambøl Norge AS ved Arild R. Syvertsen og Trine Hansen presenterte den pågående
utredningen av høyhastighetsbane med vekt på strekningen Porsgrunn til Eigersund som de
utfører for Jernbaneverket. Reidar Braathen fra Jernbaneforum Sør orienterte om deres
regionale utredning om høyhastighetsbane på vegne av fylkeskommunene. Tonje Berger
Ausland presenterte innspillet Østre Agder har avgitt til utredningen som Rambøl Norge as
skal utarbeide. I tillegg var Kjell Arild Eidet fra samferdselsseksjonen i Aust-Agder
fylkeskommune med under presentasjonen.

Styret var opptatt av stasjonsløsninger som velges for vår region. Aktuelle lokaliseringer er
Arendal (Stoa) som regionalt knutepunkt med lokalstasjoner på Gjerstad (Brokelandsheia),
Tvedestrand (Amtmannssvingen) og Grimstad (Bergemoen/Dømmesmoen). I forhold til å
etablere en lokalstasjon i Tvedestrand understrekes koblingen mot Indre Agder og Telemark.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Sak 57/11
Statusrapport i arbeidet med å implementere Samhandlingsreformen
Prosjektleder Harry Svendsen orienterte om progresjonen i arbeidet. På vegne av Østre Agder
har prosjektlederen orientert sykehusets styre om hvilke forventninger vi stiller i forbindelse
med iverksetting av Samhandlingsreformen. Denne følger referatet. Videre redegjorde
prosjektlederen for pågående arbeid med avtaleutkast. Presentasjonen følger referatet. Dette
forutsettes klart til 1.november 2011. Innen 28.november skal rådmennene ha avklart om det
er særlige tilleggsbehov for den enkelte kommune. Den 2.desember skal Østre Agder
gjennomføre forhandlinger med SSHF. Kommunene stiller med en representant hver,
fortrinnsvis rådmannen. SSSHF er repr. med direktør og ledergruppe.I tillegg til
kommunerepresentantene møter prosjektleder Harry Svendsen på vegne av Østre Agder. Frist
for å ferdigbehandle avtalene, som egen kommunestyresak i kommunene er 31.01.2012.
Det ble drøfting av behovet knyttet til å få ferdig delavtale om utskrivningsklare pasienter og
delavtale om innskrivning i sykehus så raskt som mulig. Formuleringene i dialogen med
sykehuset bør gjøres mer forpliktende slik at en sikrer at disse kommer på plass så raskt som
mulig. Et eget møte mellom kommuneoverlegene i Østre Agder og medisinsk ledelse ved
SSA (sykehuset i Arendal) finner sted i løpet av november.
Sekretariatet opplyste at stillingsannonsen for felles samfunnsmedisiner vil komme på trykk i
Agderposten og Fædrelandsvennen den 29. oktober med søknadsfrist 25.november. Annonsen
vil komme på trykk i Tidsskrift for den norske legeforening 1.november. Den utfyllende
annonseteksten følger referatet.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Sak 58/11

Gjennomgang av pågående samarbeidstiltak

Sekretariatsleder gjennomgikk pågående samarbeidstiltak. Heftet Samarbeid på tvers i Østre
Agder ønskes fordelt til samtlige medlemmer av bystyrer og kommunestyrer i de
samarbeidende kommuner.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 59/11

Budsjettforslag 2012

Vedtak:
Styret godkjenner forslaget til budsjett.
Sak 60/11

Økonomistatus 2011

Sekretariatsleder orienterte om den økonomiske status for Østre Agder. Økonomien knyttet til
Samhandlingsreformen holdes adskilt fra utgifter til sekretariat og øvrig virksomhet i Østre
Agder. I forhold til overførte midler til Samhandlingsreformen, vil det bli et betydelig
mindreforbruk i 2011. Midlene bidrar til å finansiere felles samfunnsmedisiner i 2012. I
samsvar med budsjett vil det bli et merforbruk i forhold til inntekter på resten av
virksomheten. Dette dekkes av Østre Agders avsatte fond. Bruken av fond forventes å bli
mindre enn budsjettert.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Sak 61/11

Utpeking av representant for styret til utredning av ny E18 mellom Arendal og
Tvedestrand
Arendal, Tvedestrand og Aust-Agder fylkeskommune har egne representanter i
utredningsarbeidet, derfor har denne representanten blitt valgt blant de andre
medlemskommunene.
Vedtak:
Til å delta i utredningsarbeidet utpekes varaordfører Lars Espeland fra Vegårshei kommune
med ordfører Reidar Saga fra Åmli kommune som vararepresentant.
Sak 62/11

Eventuelt

Vedtak:
På neste styremøte skal det framlegges forslag til møteplan for hele 2012.
For møteleder Einar Halvorsen

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder i Østre Agder

