Til styremedlemmer i Østre Agder
Arendal 04.05. 2015

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 24. april 2015 i Arendal
kultur – og rådhus.

Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 24. april i Arendal kultur – og rådhus.
Følgende møtte:
Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Reidar Saga , Åmli kommune, ordfører
Sigmund Pedersen, Froland kommune, ordfører Hans Antonsen, Grimstad kommune, ordfører Einar
Halvorsen og opposisjonsleder Robert C. Nordli fra Arendal kommune, ordfører Kjetil Torp,
Vegårshei kommune, ordfører Kjell T. Grunnsvoll, Gjerstad kommune.
Leder av styret, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde meldt forfall.
Nestleder Ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fra Fylkeskommunen møtte ass. fylkesrådmann John G. Bergh.
Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg, Tvedestrand, Per Kristian Vareide, Grimstad, Trond
Aslaksen, Risør, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Christina Ødegård, Åmli og Harald Danielsen,
Arendal.
Under behandlingen av sak 42/15 møtte Thorbjørn Falch.
I Ole Jørgen Etholms sykefravær møtte samhandlingskoordinator Harry Svendsen.

SAKSLISTE
Sak 35/15

Godkjenning av referat fra styremøtet 13.mars 2015
Referat fra styremøte 13.03 ble gjennomgått.
Følgende ble vedtatt: Referat godkjent.

Sak 36/15

Mandat for helse- og omsorgslederforum
Utkast til mandat ble fremlagt. Rådmennene anbefaler at kommunalsjefforum
endrer navn til Helse- og omsorgslederforum med bakgrunn i at mange
representanter ikke er kommunalsjefer.
Følgende ble vedtatt:
Styret godkjenner mandat og navneendring til helse- og omsorgslederforum.

Sak 37/15

Utstyrsanskaffelser til KØH telemedisinsk samhandling
Prosjektbeskrivelsen KØH Telemedisinsk samhandling med anslag på
utstyrsanskaffelser ble fremlagt. Bruk av lønnsressurser er tidligere avklart.
Følgende ble vedtatt:
Styret stiller inntil kr.300.000 til rådighet for utstyrsanskaffelser knyttet til KØH
telemedisinsk samhandling. Finansiering skjer med grunnlag i avsatte midler til
spesielle prosjekt under ansvar 770200 Østre Agder KØH.

Sak 38/15

Igangsetting av prosjekt ambulant KØH
Prosjektet er et av flere tiltak som er foreslått i utredningsarbeidet som ble
avsluttet i 2014. Tilbudet vil være knyttet til KØH ved Myratunet i nært samarbeid
med pleie – og omsorgstjenesten i Tvedestrand kommune. I tråd med vedlagte
budsjettforslag bes en om en prosjektramme for kr.100.000 til dette forsøket.
Følgende ble vedtatt:
Styret vedtar å igangsette forsøksprosjektet med ambulant KØH tilbud. Det
avsettes inntil kr.100.000 fra vedtatt budsjett for spesielle prosjekt under ansvar
770200 Østre Agder KØH.

Sak 39/15

Utredning av etablering av oppfølgingstilbud i kommunene for pasienter
med psykiske lidelse eventuelt også rusproblematikk
Kommunenes ledere innenfor helse og omsorg har på oppdrag av
rådmannsgruppen foretatt en kartlegging av pasienter med omfattende
tjenestebehov knyttet til psykiatri eventuelt problemer knyttet til rus.
Rådmennene anbefaler at en med grunnlag i den foreløpige kartleggingen starter
en grundigere utredning med sikte på å få fram et beslutningsgrunnlag for om en
skal gå videre med sikte på å etablere et slikt tilbud. Herunder skal utredningen
innhente erfaringer fra tilsvarende interkommunale løsninger. Den skal også gi
anbefalinger i forhold til hvilke type tilpasset tilbud som bør etableres for å nå en så
stor gruppe av de aktuelle brukerne som mulig.
Sekretariatet vil komme tilbake til styret med en anmodning om å få stilt til rådighet
midler til utredningen fra fondet for oppfølging av Samhandlingsreformen.
Styret drøftet inngående problemstillingen. Det ble utvekslet behov i enkelte
kommuner og erfaringer med ulike tiltak. Alle kommunene sluttet seg til planen om
en utredning selv om enkelte kommuner ikke har innbyggere med omfattende
døgnkontinuerlig bistand på nåværende tidspunkt.
Følgende ble vedtatt:
Styret gir sin tilslutning til at det skal gjennomføres en utredning i regi av Østre
Agder med sikte på å klarlegge om det skal etableres et interkommunalt tilbud til
pasienter med psykiske lidelser eventuelt i kombinasjon med problemer med rus.

Før utredningen igangsettes skal spørsmålet om finansiering legges fram for
styret til avgjørelse.

Sak 40/15

Samhandling Helse og omsorg i Østre Agder 2015-2016 – prioriterte
virksomhetsområder.
Lederne for kommunenes helse- og omsorgstjenester legger med støtte fra
rådmennene fram et forslag til prioriterte arbeidsfelt inneværende og neste år.
Rådmennene legger til grunn at dette skal revideres hvert år og er opptatt av at
forslaget gir det interkommunale samarbeidet på dette feltet forutsigbarhet.
Rådmennene ber styret merke seg at forslaget gjennom punkt 2.5 Psykisk helsevern
og rusbehandling, punkt 2.7 Folkehelse og rehabilitering og punkt 2.8 Tidlig innsats
er nye satsningsfelt i samarbeidet. Rådmennene anbefaler at samarbeidet utvides
til å omfatte disse arbeidsfelt med bakgrunn i eksisterende kommunale oppgaver
og nye oppgaver som vurderes tilført kommunen fra nasjonalt og regionalt nivå.
Forslaget innebærer et forslag om å videreføre engasjementet av Ottar Christiansen
med legefaglig kompetanse fra 1.juli 2015 til 31.des.2015. Det medfører behov for å
styrke ansvar 770200 Østre Agder KØH med kr.450.000. Midlene må hentes fra
avsatt KØH-fond.
Følgende ble vedtatt:
Styret legger til grunn Samhandling Helse og omsorg i Østre Agder til grunn for
den interkommunale innsatsen på dette feltet.
Ansvar 770200 tilføres kr.450.000 fra 251995556 88 Østre Agder KØH fond for
fortsatt å kunne engasjere Medisinsk faglig rådgiver

Sak 41/15

Status arbeidet med spesielle prosjekt
Med grunnlag i beslutning om å arbeide for lokalisering av nytt fengsel er det
nødvendig å avklare finansiering av kostnader knyttet til utredning/presentasjon.
Videre vil studiebesøket til Brussel forutsette bruk av noe midler fra fondet til
sekretariatet for Østre Agder.
Følgende ble vedtatt:
Styret vedtar å styrke budsjettposten for spesielle prosjekter med kr.150.000 fra
fond 25199925 88 Sekretariat Østre Agder for å dekke utgifter knyttet til
utredning av forutsetninger for fengsel på Blakstadheia og planlagt studiebesøk til
Brussel.

Sak 42/15

Status for arbeidet med veilysanlegg i Østre Agder
Felles veilysmedarbeider Torbjørn Falch holdt en grundig og opplysende orientering
om veilyssamarbeidet i Østre Agder. Vedlagt følger presentasjonen og dokumentet
”Veilysnormalen for Østre Agder”.
Følgende ble vedtatt:
Styret tar gjennomgangen fra veilysmedarbeider Torbjørn Falck til orientering.

Sak 43/15

Uttalelse til Regional transportplan
Forslag til høringsuttalelse fra Østre Agder til Regional transportplan ble
gjennomgått. Forslaget er utarbeidet etter Regjeringens forslag om etablering av
nytt nasjonalt veiselskap.
Styret var av den oppfatning at høringsuttalelsen i hovedsak ivaretar regionens
behov, men understreket at nytt veiselskap ikke må medføre redusert politisk
engasjement. Det må legges sterkt presse på framdrift av planlegging E – 18 Risør –
Tvedestrand og Arendal – Grimstad. Videre må behovet for en utbedret riksvei 41
tydeliggjøres.
Følgende ble vedtatt:
Styret godkjenner felles uttalelse fra Østre Agder til Regional transportplan med
følgende tilføyelser:
Etter første avsnitt:
”Det må være en tydelig forventning om at både E 18 Risør – Tvedestrand og E18
Arendal – Grimstad står ferdig som ny firefeltsvei innen utløpet av Nasjonal
Transportplan 2018 – 27.”
Etter setningen …. skal settes i stand legges til:
”i henhold til standard som er beskrevet i den nasjonale utredningen for ruteplan
5a (mars 2015).RV 41 vil være en viktig og effektiv helårs tilknytningsvei uten
vinterproblematikk fra hele Østre Agder til øst-vest forbindelsen over Haukeli (E
134).”

Sak 44/15

Invitasjon til felles kontaktmøte mellom styrene for Østre Agder og for
Grenland regionråd 29. mai.
Samlingen gjennomføres i tråd med fastlagt program. Ordfører Per Kr. Lunden
ivaretar kontaktfunksjonen på vegne av Østre Agder som i samråd med
Grenlandsregionen er lagt til fredag 29.mai. Endelig program for dagen oversendes
styrets medlemmer så snart det foreligger.
Følgende ble vedtatt:
Styret tar saken til orientering og alle styremedlemmer og rådmenn anmodes om
å møte i Risør 29.mai.

Sak 45/15

Status for arbeidet med kommunereformen
Representanter fra styret som deltok i møte med ungdomsrepresentanter fra de
ulike kommunene opplevde møte som positivt.
Det ble deretter gitt en gjennomgang av status i utredningsarbeidet med
kommunereformen.
Froland: behandler saken i kommunestyret i juni.
Arendal: er åpen for å utrede flere alternativer. Mest fokus på Østre Agder –
alternativet på nåværende tidspunkt i prosessen.
Åmli: er ferdig med utredning som også er behandlet i kommunestyret.
Kommunestyret har åpnet opp for nabodialoger med Nissedal og Fyresdal og
Froland og Arendal.
Vegårshei: saken skal til behandling i juni. Holdningen i kommunestyret er omtrent
det samme som i Åmli.
Gjerstad: saken skal behandles i juni også her. Samme løp som Vegårshei og Åmli.
Grimstad: utredning skal behandles 22. juni. Situasjonen er endret i Grimstad til et
primærstandpunkt om status quo. Lillesand har signalisert ønske om dialog, men
ikke noe avtalt.
Tvedestrand: skal behandle saken i juni.
Risør: er snart ferdig med utredning. Kommunen har hittil hatt et bredt perspektiv i
den innledende dialogen om reformen. Stort spenn i oppfatninger fra status quo til
Østre Agder.
Det var enighet om at det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre felles samling for
folkevalgte i kommunene i juni.
Styret tar til etterretning utredningsarbeidet som pågår i kommunen hvor de fleste
kommunene skal behandle saken i kommunestyremøte i juni.
Følgende ble vedtatt:
Styret er opptatt av framdriften i reformarbeidet og ber rådmennene om fortsatt
å prioritere dette arbeidet.
Styret anbefaler at de folkevalgte i kommunene deltar på planlagt seminar som
avholdes i Risør 28. mai.

Sak 46/15

Eventuell uttalelse til planen VINN Agder utarbeidet i regi av Aust-Agder
fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.
Rådmann Ole Petter Skjævestad, Vegårshei orienterte om planen. Han vurderte
planen som god og fremhevet planens beskrivelse av relevante levekårsprosjekter
med tverrfaglig tilnærming. Temaene som er belyst samsvarer godt med regionens
utvikling. Oppsummert har planen fokus på naturgitte fordeler med ”grønne”

verdier (skog,fisk, fangst og kyst). Planen kunne med fordel tydeliggjort mål
innenfor kompetanse, rekruttering og utdanningsløp (hele ”utdanningsstigen”). Av
den grunn bør det inn et punkt om at regionen skal bli et nasjonalt kraftsenter for
”grønne” studier/kompetanse , noe som er sammenfallende med etableringen av
Holt videregående skole.
Hans Antonsen delte ikke Skjævestad oppfatning. Han mente planen må bearbeides
betydelig. Han karakteriserte planen som ”en skog av enkelttiltak” (157 tiltak) uten
gode prioriteringer. Planen favner for bredt. Han etterlyste noen overordnede
strategiske hovedsatsinger. Han mente derfor at planprosessen bør forlenges bla
for å sikre at UiAs rolle og kompetansefaglige tyngde kan prege planen sterkere.
Følgende ble vedtatt:
Innspillene fra styremøte tas med i høringsuttalelsen som utarbeides av
sekretariatsleder med bistand fra Ole Petter Skjævestad og Per K. Vareide.
Endelig forslag til høringsuttalelse sendes på mail til styrets medlemmer.
Sak 47/15

Eventuelt
Nasjonalt veiselskap: ordfører i Gjerstad, Kjell T. Grunnsvoll utfordret styret på om
Østre Agder skal samarbeide om at nytt veiselskap skal lokaliseres i vår region. Det
var ulike synspunkter hvor noen støttet initiativet, mens andre var mer i tvil om
muligheten i det hele tatt er tilstede da Kristiansand har iverksatt et arbeide
allerede. Dessuten bør Agder utarbeide ett felles alternativ.
Følgende ble vedtatt:
Sekretariatsleder sjekker nærmere ut mulighetene og legger dette fram i neste
møte.

Innkjøpssystemer og anbud knyttet til infrastruktur/IKT (orienteringssak)
ordfører i Vegårshei,Kjetil Torp utrykte bekymring omkring private leverandørers
håndtering av anbudsprosesser. Beslutninger som fattes svekker distriktenes behov.
Utrede felles krematorieløsning
Det ble etterlyst vedtak fra forrige møte hvor det skulle framlegges en skisse for
mulighetene til et felles tiltak.
Sekretariatsleder anmodes at skissen legges fram i neste møte.

For styreleder i Østre Agder
Harry Svendsen, samhandlingskoordinator

