Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 29.august 2014

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 29.august 2014 i
Arendal kultur- og rådhus
Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 29.august 2014 i Arendal kultur- og rådhus,
møterom 254 Strømsbu.
Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene – Tvedestrand kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei
kommune, Ordfører Reidar Saga – Åmli kommune, Ordfører Kjell Trygve Grunnsvold – Gjerstad
kommune, ordfører Per Kristian Lunden – Risør kommune(fram til sak 58/14), Ordfører Hans
Antonsen - Grimstad kommune, ordfører Einar Halvorsen – Arendal kommune og opposisjonsleder
Robert Cornels Nordli - Arendal kommune.
Ordfører Sigmund Pedersen – Froland kommune hadde meldt forfall og for han møtte varaordfører
Ove Gundersen. Varaordfører Inger Løite fra Gjerstad møtte som observatør i møtet og deltok
under behandlingen av sak 59/14 vedrørende felles satsning på tilbud innenfor psykiatri, da
ordfører fratrådte som innhabil.
Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund hadde meldt forfall og fylkesvaraordføreren hadde ikke
anledning til å møte.
Fra rådmennene møtte: Odd Eldrup Olsen – Risør, Pål Frydenberg– Tvedestrand, Ole Petter
Skjævestad – Vegårshei, Christina Ødegård - Åmli, Per Kristian Vareide – Grimstad, Harald Danielsen
– Arendal og Lars Lauvhjell – Gjerstad. Willy Hægeland – Froland hadde meldt forfall . Ass.
fylkesrådmann John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune hadde meldt forfall.

SAKSLISTE
Sak 52/14

Godkjenning av referat fra styremøtet 13.juni
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 53/14

Høringsutkast til Strategisk næringsplan for Østre Agder – oversendelse til
deltakende kommuner for behandling.
Vedtak:
Styret for Østre Agder ber rådmennene ved arbeidsgruppen for Strategisk
næringsplan om å lage en sak for etablering av en felles struktur for kommunenes
satsning på næringsutvikling jfr. pkt 8a i planforslaget. Forslaget skal legge til grunn
at arbeidsgiveransvaret for medarbeidere som foreslås omfattet, skal videreføres i
den kommune vedkommende er ansatt i dag.
Styret ber om at dette forslaget legges fram før 10.oktober, og at planen sammen
med dette forslaget til organisering av næringsarbeidet oversendes for samlet
behandling i kommunestyrer/bystyrer.
I forslaget skal rådmennene peke på økonomiske ressurser til å følge opp planen.

Sak 54/14

Status for felles innkjøpsprosjekt
Grimstad oppsummerte arbeidet med dette etter styremøtet i Åmli.
Forslag til vedtak:
Grimstad kommune ved rådmann og sekretariatet i Østre Agder pålegges ansvar for
å utarbeide grunnlag for felles sak for de kommuner som ønsker å engasjere seg i
det felles innkjøpsprosjekt i samarbeid med Svanen innkjøpsklubb. Kommuner som
ønsker å delta får frist til 15.oktober 2014 for å gi tilbakemelding til Grimstad
kommune om at de ønsker å delta.

Sak 55/14

Distriktstannhelsetjenesten – forslag til ny struktur
Forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme:
1. Østre Agder er opptatt av livskraftige og attraktive kommuner og lokalsamfunn.
Regionplan Agder 2020 har fokus på ”det gode livet”. Et forslag som fjerner et
viktig tilbud fra brukerne samsvarer ikke med dette.
2. Styret for Østre Agder anbefaler at framtidig tannhelsetjeneste baserer seg på
dagens struktur, med vekt på tilgjengelighet og nærhet til brukerne.

Sak 56/14

Anbefaling vedrørende kommunal prosess knyttet til godkjenning av
reforhandlede samarbeidsavtaler med Sørlandet sykehus HF
Vedtak:
Østre Agder anbefaler at delavtale 1 med Sørlandet sykehus HF behandles i
kommunestyrer/bystyrer med grunnlag i en felles anbefaling fra styret i
samarbeidet.

Sak 57/14

Mandat og framdriftsplan for utarbeidelse av felles grunnlag for høringsuttalelse
til Utviklingsplan 2030.
Vedtak:

Ordførerne i Arendal, Grimstad og Risør gis i oppgave å legge fram et forslag
til høringsuttalelse for styret i Østre Agder den 17. oktober.
Sekretariatet i Østre Agder bistår med arbeidet.

Forslaget til høringsuttalelsen skal ha som siktemål å skape bredest mulig
tilslutning blant kommunene på Agder for å sikre gjennomslag for
kommuneperspektivet i Utviklingsplanen.
Aktuelle innfallsvinkler til høringsuttalelsen kan være:

Østre Agder bestrider nøkkelforutsetninger i planutkastet, herunder
premisset om at 2/3 av finansieringsveksten til helsetjenester forventes å bli tildelt
kommunene. Denne forutsetning som medfører en omfattende oppgaveoverføring
til kommunene kan ikke danne grunnlag for planlegging av nytt sykehus.
Nøkkelforutsetningen har ingen forankring i de forpliktende nasjonale
strategidokumenter som foreligger.

Beslutninger som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak og
kommuner må treffes i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov og forskrift, og
inngåtte samarbeidsavtaler.

Østre Agder er kritisk til analysegrunnlaget for valg av de tre modellene, og
til begrunnelsen for valg av modell 3 (ett sykehus)

Tidsperspektivet fra beslutning om ny sykehusstruktur (2015) er tatt, til
ferdigstillelse av nytt sykehus (2030), kan sette pasientsikkerheten i fare, bla. fordi
sykehus som nedlegges vil få betydelige utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig
kompetanse.

Østre Agder mener nasjonale føringer i nasjonal sykehusplan og varslet
storingsmelding om primærhelsetjenesten må være kjent før det besluttes
omfattende endringer i organisering og oppgavefordeling for fremtidens
helsetjenester på Agder.

Å vurdere forslaget til utviklingsplan i forhold til Regionplan Agder 2020.

Sak 58/14

Status i medlemskommunene i forhold til hvordan en vil følge opp
kommunereformen
Medlemskommunene ga hverandre en status for lokalt arbeid knyttet til
kommunestrukturreformen.
Vedtak:
Styret for Østre Agder vedtar å utrede et faktagrunnlag som beskriver hvordan
befolkningsutvikling, flyttemønster, næringsutvikling, tjenestestruktur m.v er i dagens
Østre Agder - kommuner.
Sekretariatet sørger for å sende søknad om statlige midler til arbeidet og forbereder
innkjøp av konsulenttjenester.
Sekretariatet sørger for at KS og Fylkesmannen i Aust - Agder holdes orientert om
arbeidet.

Styret for Østre Agder har utredningsarbeidet på dagsorden i hvert møte framover.
Styret presiserer at utredningsarbeidet som Østre Agder gjør ikke skal være til hinder
for at enkeltkommuner tar egne initiativ og eventuelt gjør egne utredninger.

Sak 59/14

Eventuelt
Anmodning om nytt møtested for planlagt møte 19.september
Vedtak:
Planlagt styremøte på Vegårshei 19.september flyttes til Strand hotell Fevik og
oppstart endres til kl.12.30.
Psykiatri – tunge kompliserte diagnoser som trenger 24 timers tilsyn.
Varaordfører Inger Løite fra Gjerstad kommune redegjorde for utfordringer de har
på fagfeltet.
Vedtak:
Arbeidsgruppen blant rådmennene som har igangsatt arbeid med å vurdere et
felles psykiatritilbud utfordres til i samarbeid med helse- og sosialsjefsforum om å
vurdere behov og muligheter for samarbeid på fagfeltet.
Krematorium – felles tilbud for regionen
Grimstad kommune påpekte at det foreligger et kapasitetstak for
krematorietjenester i regionen som en bør se om det er mulig å avhjelpe.
Vedtak:
Det er ønskelig å innhente informasjon om Vestfold krematorium IKS ved at en
representant derfra deltar på et styremøte sammen med kirkevergen i Arendal.
Felles barnevernstjeneste for kommunene i øst
Det framkom noen vurderinger omkring den gjennomførte prosessen. Hvis Åmli og
Froland søker samarbeid på barnevernsfeltet. Vil de tre gjenværende kommunene
ta stilling til samarbeidet på nytt.

Referent

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

