Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Andre deltakere på møtet
Arendal 21.mars 2016

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.mars 2016 i
Grimstad kommune.

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Reidar Saga,
Åmli kommune, Opposisjonsleder Anders Kylland - Arendal , ordfører Kjetil Glimsdal,
Grimstad kommune, , Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører Inger Løite,
Gjerstad kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han møtte
varaordfører Terje Eikin. Ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune hadde forfall
og for henne møtte varaordfører Geir Smeland.
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Bjørn Kristian
Pedersen, Grimstad, Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei og Torill
Neset, Gjerstad. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh fra Aust-Agder fylkeskommune møtte.
Pål Frydenberg, Tvedestrand hadde forfall og for han møtte Øyvind Johannesen.
Willy Hægeland, Froland hadde forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

Under behandlingen av sak 22/16 deltok Leder av fagutvalg for Ehelse Irene Henriksen
Aune, leder i Østre Agder helse- og omsorgslederforum Aase Hobbesland og og
Ehelsekoordinator Erlend Kydland Faanes.

SAKSLISTE:
Sak 18/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 12.februar 2016
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 19/16

Årsmelding 2015.
Vedtak:
Styret vedtar Østre Agders årsmelding for 2015.

Sak 20/16

Bruk og avsetning av midler til fond og status ved årsskiftet for fondene.
Vedtak:
Styret tar oversikten til orientering.

Sak 21/16

Respons fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) på
henvendelse vedrørende nivå for skjønnsmidler i Aust-Agder.
Vedtak:
Styret tar svaret til orienteringen.

Sak 22/16

Endret forutsetning for iverksetting av fellesprosjekt for anskaffelse av
framtidsrettede signal og varslingsanlegg til bruk i kommunal
omsorgssektor.
Styret fikk en orientering fra leder av fagutvalg for Ehelse om bakgrunnen for
at en har valgt å anbefale en løsning som omfatter samtlige 30 kommuner på
Sørlandet. Hennes orientering følger saken.

Vedtak:
Styret Østre Agder vedtar at prosjektet «fremtidens trygghetsteknologi Østre
Agder» (sak 96/2015) reorganiseres som en del av Agderoppdraget «Felles
anskaffelse av trygghetsteknologi».
Styret legger til grunn at punktene i anbefalingene fra de to utvalgene
beskrives nærmere i prosjektdirektivet og at Østre Agder helse- og
omsorgslederforum får anledning til å behandle dette når det foreligger.
Styret Østre Agder støtter opp under det arbeidet som gjøres i forhold til
utredningen av «regionalt responssenter» i Agder.

Sak 23/16

Mandat og økonomisk ramme for utredning av etablering av felles
krematorium for regionen.
Sekretariatet anmodet om at følgende setning i pkt.5 skulle utgå fra mandatet:
Den skal inneholde en anbefale hvordan ekstra kostnader til dette skal
fordeles mellom driften av kirkegården og krematoriet.
Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til mandatet for utredning av felles kremasjonsanlegg,
men slik at nevnte setning i pkt.5 utgår.
Styret stiller kr.100.000 til rådighet fra sekretariatsfondet for å kunne få
gjennomført utredningen.

Sak 24/16

Behandling av Nasjonal transportplan i Østre Agder
Vedtak:
Styret ønsker at Østre Agder skal uttale seg til utkast til Nasjonal transportplan. Til å
forberede en slik uttalelse oppnevnes ordfører Inger Løite, ordfører Reidar Saga og
opposisjonsleder Anders Kylland. Sekretariatet skal bistå dem under arbeidet.

Sak 25/16

Status for kommunereformarbeidet
Styreleder Per Kristian Lunden orienterte om de pågående forhandlinger
mellom forhandlingsutvalg fra Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og
Vegårshei.

Sak 26/16

Forberedelse studiebesøk og styremøte i Oslo 12. og 13.april 2016
Sekretariatet orienterte om programmet for styremøtet og kontaktmøter i
Oslo.

Sak 26/16

Eventuelt
Grønne datasentre
Vedtak:
Styret gir prosjektleder Bård Birkedal et særlig ansvar for å følge opp denne
satsningen på vegne av kommunene i Østre Agder.

Referent

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

