Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 26.august 2013

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 23.august 2013 på
kommunehuset i Vegårshei kommune.
Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune, Nestleder ordfører Per Kristian
Lunden – Risør kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune, ordfører Einar Halvorsen –
Arendal kommune, Opposisjonsleder Robert C. Nordli – Arendal kommune og ordfører Kjell Trygve
Grunnsvold – Gjerstad kommune. Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune hadde meldt
forfall og for han møtte varaordfører Ove Gundersen.
Ordfører Reidar Saga – Åmli 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.
Ordfører Hans Antonsen fra Grimstad kommune møtte som observatør.
Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Pål Frydenberg– Tvedestrand, Bjarte
Nordås – Åmli og Harald Danielsen – Arendal.
Odd Eldrup Olsen – Risør, Lars Lauvhjell – Gjerstad, Willy Hægeland – Froland hadde meldt forfall.
Ass. fylkesrådmann John G. Bergh møtte.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og Harry Svendsen.

SAKSLISTE
Sak 44/13

Godkjenning av referat fra styremøtet 14.juni 2013

Utkast til referat er tidligere utsendt og kopi følger innkalling til møtet

Vedtak:
Styret godkjenner referatet fra styremøtet 14.juni 2013.

Sak 45/13
Orientering om Agderportalen
Prosjektleder Espen Moseid fra Vest-Agder presenterte noen av mulighetene som ligger i
Agderportalen som er tilgjengelig på nettsiden til Regionplan Agder 2020.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 46/13

Sluttrapport for felles kompetanseprosjekt under
Samhandlingsreformen finansiert av KS.

Prosjektleder Urd Berntsen presenterte sluttrapport for Østre Agders kompetanseprosjekt i
helsesektoren som ble fullfinansiert av KS på grunnlag av søknad fra Østre Agder.
Vedtak:
Styret for Østre Agder takker Arendal kommune for at de påtok seg koordineringen av
dette prosjektet og alle medarbeidere i deltakerkommunene som tok aktivt del.
Sluttrapport for prosjektet godkjennes.

NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte framtidens utfordringer
eventuelle høringsuttaleser fra kommunene i Østre Agder
Saken ble behandlet med grunnlag i et høringsutkast fra sekretariatet og et sammendrag av
utredningen. NOU 2013:9 er tilgjengelig på nett.
Sak 47/13

Vedtak:
Med bakgrunn i viktigheten av den foreslåtte reformen for norsk politi anbefaler styret for
Østre Agder at hver kommune gir innspill til den videre behandlingen.
Imidlertid vil et samlet styre uttrykke uro for at store distrikter og sentralisering av
politiressurser kan føre til at distriktene og de mindre byene mister tilstedeværende politi
med kjennskap til lokale forhold. Styret peker spesielt på at det forebyggende arbeidet
rettet mot ungdom kan svikte. Dette ut fra at arbeidet krever at politiet kjenner og er
tilstede i lokalmiljøet og kan samarbeide tett med kommunen.
Saksutredningen som er utarbeidet til styret for Østre Agder oversendes kommunene.

Sak 48/13

Erfaringer med Arendalsuken

Styreleder for Arendalsuken ordfører Einar Halvorsen og administrativ leder rådmann
Harald Danielsen orienterte om erfaringene med arrangementet.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om at planene for Arendalsuken 2014 presenteres i
styremøtet i juni.

Sak 49/13

Oppfølging av regionplan Agder 2020

Vedtak:
Styret for Østre Agder oppfordrer medlemskommunene til å følge opp regionplanen
gjennom å innarbeide mål i kommunenes sentrale styringsdokument.

Sak 50/13

Status for arbeidet i forhold til lokalisering av nytt fengsel til
Blakstadheia i Froland kommune

Varaordfører Ove Gundersen og ordfører Einar Halvorsen oppsummerte status for arbeidet
lokalisering av fengsel.
Vedtak:
Styret for Østre Agder tar saken til orientering.
Styret for Østre Agder ber om at det blir tatt initiativ til et nytt møte med Justis- og
beredskapsdepartementet etter valget.

Sak 51/13

Forslag til møteplan for styret i Østre Agder 2014

Vedtak:
Styret vedtar forslag til møteplan for 2014.

Sak 52/13

Søknad om tilskudd fra nasjonale e-helsemidler til fellesprosjekt for
Østre Agder

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen orienterte om et utviklings- og
utprøvingsprosjekt innen velferdsteknologi som skal igangsettes i regi av Helsedirektoratet.
I prosjektet inngår en tilskuddsordning som er en del av et Nasjonalt program for utvikling
og implementering velferdsteknologi i kommunene. Han orienterte om felles satsing i Østre
Agder på dette området. Det er viktig at kommunene sender en felles søknad. Saken vil bli
tatt opp i full bredde i neste styremøte, men for å nå fristen 10.september måtte
godkjenning av søknad skje i dette møtet.
Vedtak:

Styret for Østre Agder stiller seg bak en felles søknad til nasjonalt program for utvikling og
implementering av velferdsteknologi med sikte på å styrke satsningen på dette arbeidet i
kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Sak 53/13

Eventuelt



Arendal kommune gir som vertskommune en redegjørelse for ansettelsesprosessen
av ny brannsjef
Rådmann Harald Danielsen redegjorde for pågående prosess, men understreket at
en har tatt seg god tid fordi driftssituasjonen ved brannvesenet er i god gjenge og at
en ser for seg å kunne tilby en attraktiv brannsjefstilling når nå ny
sentralbrannstasjon åpner. Prosess med sikte på å lyse ut stillingen er igangsatt.



Planlagt fellesmøte med Sørlandet sykehus HF.
Aktuelle saker å ta opp på fellesmøtet mellom Østre Agder og Sørlandet sykehus HF
er
- Utviklingsplan 2030
- Reduksjon i tallet på innleggelser
- Akuttmedisinsk forskrift
- Velferdsteknologi/e-helse
- Arenaer for dialog mellom sykehus og kommune
Møtet er 27.november 2013 og det er svært viktig at kommunene sikrer bred
politisk deltakelse. Det ble understreket at gjennomføringen av møtet er et felles
ansvar for kommunene og sykehuset basert på avtalen som er gjort for oppfølging
av Samhandlingsreformen.



Håndtering av høy skogbrannfare sommeren 2013.
Sekretæren redegjorde for de vurderinger som brannsjefen og fung.rådmann i
Arendal gjorde da en valgte å informere administrativ og politisk ledelse i
medlemskommunene om den øke beredskap som ble innført i forbindelse med at
en vurderte skogbrannfaren som meget høy.

Referent
Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

