Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Arendal 30.oktober 2013

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.oktober 2013 i
Tvedestrand kommunehus

Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei
kommune, ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune, Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold –
Gjerstad kommune, Ordfører Hans Antonsen - Grimstad kommune, Ordfører Sigmund Pedersen –
Froland kommune, Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, ordfører Per Kristian Lunden – Risør
kommune og opposisjonsleder Robert Cornels Nordli - Arendal kommune.
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, Per Kristian Vareide - Grimstad, Willy Hægeland –
Froland og Harald Danielsen – Arendal.
Bjarte Nordås hadde meldt forfall.
Ass. fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

SAKSLISTE
Sak 62/13

Godkjenning av referat fra styremøtet 20.september 2013

Vedtak:
Styret godkjenner referatet fra styremøtet 20.september 2013.

Sak 63/13

Utredning om Østre Agder brannvesen

Vedtak:
Styret ber rådmennene om å gjennomføre en ny gjennomgang av økonomien i Østre
brannvesen med vekt på avklaring av de problemstillinger som er brakt opp.

Sak 64/13

Samordnet reaksjon på politidirektørens forslag til framtidig struktur
på politistasjoner og lensmannskontor.

Styret vedtok at saken skulle utgå.

Sak 65/13

Oppsummering av budsjettforslag for Østre Agder ansvar 880115
Sekretariat Østre Agder, ansvar 880116 Samhandlingsreformen,
880117 Felles samfunnsmedisiner, 880118 Østre Agder KØH, 880119
Østre Agder samarbeid om ATV

Vedtak:
Styret for Østre Agder godkjenner budsjettforslaget for ansvar 880115, 880116, 880117 og
880118.
Sak 66/13

Samhandlingskonferanse med Sørlandet sykehus 27.november 2013
på Tyholmen hotell i Arendal.

Vedtak:
Styret for Østre Agder ber medlemskommunene om å innkalle sentral politisk ledelse til
møtet med Sørlandet sykehus onsdag 27.november 2013.
Sak 67/13

Uttalelse til manglende likeverdighet i Utviklingsplan 2030 for
Sørlandet sykehus HF

Vedtak:

Utviklingsplan 2030
Kommunene i Østre Agder mener planarbeidet med Utviklingsplan 2030 mangler
likverdighet med utilstrekkelig representasjon fra kommunene. Vi definerer derfor de få
representantene som har deltatt i arbeidsgruppene fra kommunene mer som
observatører.
Østre Agder vil ta initiativ til at kommunene på Agder iverksetter en konsekvensutredning
av forslagene fra Utviklingsplan 2030.

Vi foreslår at arbeidet med konsekvensutredningen forankres og gjennomføres i regi av KS
Agder.
Østre Agder mener at Sørlandet sykehus må tilpasse den videre framdriften i
Utviklingsplan 2030 med den konsekvensutredningen som kommunene igangsetter. Dette
kan sikres ved at styret for Sørlandet sykehus etablerer en formalisert kontakt med
styringsgruppe for utredningsarbeidet i KS Agder.
Østre Agder forutsetter at oppgaveoverføring mellom sykehus og kommunene skjer i
henhold til inngåtte forpliktene samarbeidsavtaler, spesielt delavtale 1, og innenfor de
økonomiske rammer som Stortinget gir kommunene.
Styreleder Jan Dukene får i oppdrag å kontakte styreleder for Knutepunkt Sørlandet
ordfører Arne Thomassen i Lillesand kommune med sikte på å avholde et møte for å drøfte
utfordringene prosessen omkring Utviklingsplan 2030 gir kommunene.
Sak 68/13

Orientering om sekretariatsledersmøte med KS og
Kommunaldepartementet med vekt på kommunereform og
regjeringsplattform.

Sekretariatsleder gjennomgikk materialet som han fikk vedrørende kommunereform
og den nye regjeringsplattformen. Disse presentasjonene følger referatet som vedlegg.
Vedtak:
Styret tar presentasjonen til orientering og komme tilbake til kommunereformen når
mer er avklart på nasjonalt nivå.
Sak 69/13

Eventuelt

Lokalisering av fengsel på Agder
Styret mener det er ønskelig å be om et møte med Justis- og
beredskapsdepartementets politiske ledelse for å presentere muligheter for
lokalisering til Blakstadheia, Froland kommune i Østre Agder. Det er viktig å engasjere
politisk ledelse i regionens kommuner for om mulig å få gjennomslag for en
lokalisering til vår region. I dette arbeidet må politisk ledelse i regionen med sterke
kontakter til den nye regjeringen bidra.

Evaluering av kommunenes bruk av Østre Agder
Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om at det gjennom behandlingen av
samfunnsdelen i den nye kommuneplanen for Risør var framkommet et ønske om å
evaluere bruk av samarbeidsorganet Østre Agder og framtidige muligheter for

interkommunalt samarbeid. Risør ber om at dette settes opp som tema på neste
styremøte.
For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

