Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Andre deltakere på møtet
Arendal 7.juni 2016

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic
hotell Dyreparken i Kristiansand.
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Reidar Saga,
Åmli kommune, Ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Kjetil
Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune og ordfører Ove
Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører
June Marcussen. Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for
han møtte varaordfører Terje Eikin fra kl.10.45. Opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal
kommune hadde forfall, men dette ble varslet så sent at vararepresentant ikke kunne kalles
inn
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.
Willy Hægeland, Froland og Øyvind Johannesen, Tvedestrand hadde forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Sekretariatsleder beklaget at ikke kommunereformen var satt opp på dagsorden og ba om at
den skulle behandles under eventuelt. Styret ga sin tilslutning til dette.

SAKSLISTE:
Sak 34/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 12.april 2016

Vedtak:
Referatet godkjennes.
Sak 35/16

Høringsuttalelse fra Østre Agder til Aust-Agder fylkeskommunen
vedrørende NTP(Nasjonal transportplan)
Vedtak:
Styret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse, men ber om at 3.setning i
3.kulepunkt blir tatt ut.

Sak 36/16

Forslag til revidert samarbeidsavtale for Arendal legevakt.
Vedtak:
Styret anbefaler kommunene om å godkjenne forslaget til ny
samarbeidsavtale for Arendal Legevakt. Det utarbeides et felles saksgrunnlag
for behandlingen i kommunene.

Sak 37/16

Forslag til videreføring av prosjekt KØH telemedisin
Vedtak:
Styret i Østre Agders vedtar at prosjektene Telemedisin i utredning og oppfølging av
enkeltpasienter og Telemedisinsk samhandling innen KØH blir videreført slik det
fremgår av vedlagt styringsdokumenter.
Kostnader for prosjektene i 2016 tilsammen: kr 1.500.000,- skal dekkes av Østre
Agders KØH fond
Styret viser til at prosjektet er forankret i strategisk rammeplan for velferdsteknologi
og ehelse med tilhørende tiltaksplan, og påpeker at prosjektet ses i sammenheng med
Østre Agders andre prosjekter inne ehelse og prosjektet Gode pasientforløp.

Sak 38/16

Tilbakemelding fra Østre Agder næringsforum vedrørende felles
satsning i havnesektoren
Vedtak:
Styret støtter de initiativ som tas av Østre Agder næringsforum vedrørende
felles satsninger i havnesektoren.

Sak 39/16

Prinsipper for videreføring av samarbeid om KØH Østre Agder etter
2017
Vedtak:

Styret vil anbefale at samarbeidet om felles KØH tilbud videreføres i 2017.
Når avklaring med sykehuset vedrørende samlokalisering av legevakt og
KØH foreligger anmoder styret å få en sak for å kunne drøfte hvordan
samlokalisering skal kunne iverksettes så snart som mulig.
Til grunn for videreføringen av tilbudet ligger et sengetilbud med syv senger
ved Myratunet og to senger ved Feviktunet. Videreføringen av tilbudet ved
Feviktunet forutsetter at bruken av sengene her i 2016 blir på linje med
sengene på Myratunet. Vertskommunen Arendal anmodes om å fortsette
arbeidet med ambulant KØH med sikte på å øke bruken av tilbudet og
derigjennom bidra til spredning av kompetanse og kapasitet til
hjemmetjenestene i de deltakende kommuner.
Legetjenesten ved KØH skal ved videre drift ha en legeressurs på dagtid på
80% i samsvar med anmodningen fra Arendal.
Styret legger til grunn at det innføres en ny finansieringsmodell for KØH
Østre Agder som samsvarer med finansieringsmodellen for legevakt.
Styret anmoder sekretariatet om å utarbeide et saksgrunnlag og et utkast til
samarbeidsavtale som kan legges til grunn for behandlingen av saken i de
kommuner som ønsker å være en del av samarbeidet om KØH i Østre Agder.
Sekretariatet får i oppdrag å utarbeide en revidert samarbeidsavtale fra og
med 2017 basert på føringene i dette vedtaket.
Sak 40/16

Orientering om dialog mellom IKT Agder og DDØ vedrørende fusjon
eller tettere samarbeid mellom de to virksomhetene.
Vedtak:
Styret for Østre Agder tar til orientering at det pågår en dialog mellom IKT
Agder og DDØ med sikte på å legge grunnlag for en framtidsrettet
organisasjon for dekning av kommunenes behov for datatjenester.

Sak 41/16

Tilbakemelding fra rådmennenes budsjettseminar med vekt på
investeringsbehov i handlingsprogramperioden
Vedtak:
Styret tar saken til orientering og anmoder om at det framlegges egne saker
vedrørende nytt kremasjonsanlegg og samlokalisering av legevakten og KØH
Østre Agder.
Styret vil uttrykke bekymring over de store kommunale økonomiske
uttellingene som følger av etableringen av nasjonalt nødnett.
Styret for Østre Agder vedtar at styrking av legevakt i 2.halvår 2016 for å
møte forskriftskravet om responstid på telefon finansieres med kr.1.200.000
som belastes KØH-fondet i Østre Agder samarbeidet.

Sak 42/16

Restart av evaluering av Østre Agder

Vedtak:
Styret drøfter mandat for evaluering av Østre Agder i sitt styremøte i
september. Sekretariatet kan forberede evalueringen fram til da. Det planlagte
styremøtet 11.november utvides til et heldagsmøte med vekt på evaluering av
det interkommunale samarbeidet.
Sak 43/16

Eventuelt
Kommunereform
Med bakgrunn i at det foreligger et positivt vedtak i Gjerstad vedrørende å
snakke med Risør om etablering av en ny kommune i dette området så pågår
det en intens prosess for å kunne overholde foreliggende frister. Både Risør
og Gjerstad er innstilt på å gjennomføre en prosess med sikte på å bringe på
det rene om det ligger til rette for å etablere en ny kommune med grunnlag i
disse to kommunene. Gjerstad ønsker gjennomført en innbyggerundersøkelse
med dette som tema.

Referent
Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

