Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Arendal 29.august 2016

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 26.august 2016 i
Grimstad rådhus bystyresalen.
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Reidar Saga,
Åmli kommune, Ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Kjetil
Glimsdal, Grimstad kommune, Opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal kommune,
Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland
kommune.
Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde forfall og for han møtte varaordfører Knut
Erik Ulltveit. Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han
møtte varaordfører Terje Eikin.
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.
Ordfører Jan Dukene og ordfører Kirsten Helen Myren fikk permisjon fra møtet kl.09.30 for
å kunne stille for Østre Agder fra starten i møtet om nærpolitireformen i Kristiansand.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Bjørn Kristian
Pedersen, Grimstad, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Willy Hægeland, Froland og Torill
Neset, Gjerstad.
Harald Danielsen, Arendal, hadde forfall og for han møtte kommunalsjef Geir Skjæveland.
Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand, hadde forfall og for han møtte kommunalsjef Øyvind
Johannesen.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

SAKSLISTE:
Sak 44/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 3.juni 2016
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 45/16

Forslag til møteplan for styret i Østre Agder for 2017
Vedtak:
Styret vedtar møteplan for 2017.
Styret ber om at sekretariatet planlegger et studiebesøk til Brussel i samarbeid
med Sørlandets Europakontor lagt til perioden 7. til 10.juni 2017.

Sak 46/16

Orientering om utredning av spesialistkapasitet innenfor fysioterapi.
Vedtak:
Styret stiller seg bak intensjonen i utredningen om en økt kapasitet i
spesialisttilbudet innenfor fysioterapi for regionen Østre Agder. Herunder
forslag til lokalisering av nye hjemler i Arendal(2), Grimstad(1) og
Tvedestrand(1) og tidsplanen for opprettelse.
Styret tar til etterretning at en skal komme tilbake til spørsmålet om felles
finansiering av slike hjemler.
Styret ber om at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtale for Østre
Agders samarbeid med sikte på å styrke spesialistkapasiteten innenfor
fysioterapi. Styret ønsker at en representant fra arbeidsgruppen som har
utredet styrkingen av spesialisttilbudet innenfor fysioterapi deltar i styremøtet
når samarbeidsavtale for tjenesten skal behandles.

Sak 47/16

Status for oppfølging av framlagt KVU for Grenlandsbanen.
Vedtak:
Styrets medlemmer må samlet arbeide for å framskynde utbyggingen av
Grenlandsbanen gjennom sine politiske kanaler sentralt. En legger til grunn at
en samlet region oppfatter denne utbyggingen som en av de viktigste og mest
framtidsrettede jernbanesatsingene som kan gjøres nasjonalt i kommende tiår.
Styret ber Østre Agder næringsforum om å prioritere arbeidet for å styrke
regionens infrastruktur, herunder forbedret jernbanetilbud.

Styret ber om at det utarbeides et grunnlag for en felles uttalelse til KVU for
Grenlandsbanen slik at Østre Agder kan overholde høringsfristen 31.oktober
2017.
Sekretariatet og Gjerstad kommune utarbeider et grunnlagsdokument for
eventuelt å kunne bestille en samfunnsanalyse for konsekvenser av å etablere
Brokelandsheia stasjon.
Sak 48/16

Orientering om drøftinger med Sørlandet sykehus HF om nye lokaliteter
for legevakt og eventuelt KØH ved sykehuset i Arendal
Rådmannen i Arendal hadde forfall, så orientering ble gitt av
sekretariatsleder.
Foreløpig stilles kommunen i utsikt å kunne leie ca. 1400m2 i fløyen mot
Dydensvei.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Styret stiller midler fra KØH-fondet til rådighet for å planlegge nye lokaler
for legevakt og KØH innenfor sykehusets vegger.

Sak 49/16

Prosjektskisse for videre arbeid med sikte på etablering av grønne
datasentre i regionen.
Vedtak:
Styret anmoder om at den foreliggende prosjektskissen legges til grunn for
sekretariatets og Østre Agders næringsforums arbeid med sikte på å få
etablert grønne datasentre til vår region.

Sak 50/16

Skisseutkast og kostnadsoverslag for nytt krematorium med renseanlegg
lagt til Høgedal.
Sekretariatsleder presenterte det foreliggende forslaget.
Vedtak:
Styret for Østre Agder ber Arendal kommune ta stilling til om arbeidet med
sikte på utbygging av nytt moderne felles kremasjonsanlegg for kommunene i
Østre Agder vil kunne innarbeides i kommunens investeringsprogram så raskt
som mulig og fortrinnsvis fra 2017.
Styret for Østre Agder anbefaler overfor kommunene i Østre Agder at de
påtar seg et felles drift og finansiering av nytt felles krematorium for
regionen. Forslaget bygger på at kremasjon skal være kostnadsfritt i regionen.
Utgifter til drift av anlegget forutsettes dekket etter bruk. Ansvaret for

investeringskostnaden foreslås delt på de åtte kommunene med 1 mill kr for
hver av kommunene Gjerstad, Åmli og Vegårshei. 2 mill.kr. for kommunen
Froland, Risør og Tvedestrand. 5 mill.kr for Grimstad og 10 mill. kr for
Arendal. Bidraget til finansiering inngår i kommunens årlige driftsbidrag og
baseres på at anlegget nedskrives over 20 år. Bidrag til dekning av renter
avpasses i forhold til det til enhver tid gjeldende rentenivå og gjenstående
beløp.
Sekretariatet får ansvar får sammen med vertskommune ansvar for å utarbeide
et utkast til samarbeidsavtale for oppføring og drift av felles krematorium.
Sekretariatet sørger og for å få utarbeidet felles saksgrunnlag for
kommunenes behandling av saken.
Sak 51/16

Rapport fra prosjektet Felles tjenestetilbud for innbyggere med varige
og sammensatte lidelser/utagerende adferd.
Vedtak:
Forprosjektet gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med tilbud for
målgruppen.
Før styret kan anbefale igangsetting av et hovedprosjekt med sikte på
etablering av et interkommunalt tjenestetilbud ønsker styret å avvente
avklaring av ansvarsforholdene mellom kommunehelsetjenesten og SSHF for
tilbudet til mennesker med varige og sammensatte lidelser/utagerende adferd.
Styret forutsetter at det må foreligge forpliktende vedtak fra minimum tre
kommuner, som stiller seg bak intensjonene i arbeidet med sikte på å etablere
et felles tjenestetilbud for målgruppen, før et eventuelt hovedprosjekt
iverksettes. Sekretariatet skal sammen med Helse- og omsorgslederforum
sikre avklaring av dette før saken eventuelt kommer opp til ny behandling.

Sak 52/16

Videreføring av prosjektet Gode pasientforløp.
Vedtak:
Styret i Østre Agder viderefører prosjektet «Gode pasientforløp» ut 2017.
Grimstad kommune er vertskommune for prosjektet. Utviklingssenteret for
sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er ansvarlig for koordinering, og faglig
utvikling i prosjektet. Prosjektleder rapporterer til egen prosjektgruppe for
prosjektet.
Helse – og omsorgslederforum (HLF) er styringsgruppe for prosjektet.
Prosjektet har en årlig ramme på ett årsverk med tilhørende utgifter til reise,
møte og informasjonsspredning. Anslått kostnad for 2017 er om lag kr.
950.000 som dekkes gjennom bruk av midler på KØH-fondet.

Sak 53/16

Orientering om fornyet driftsavtale mellom Stiftelsen Alternativ til vold
(ATV), Østre Agder og Arendal som vertskommune.

Vedtak:
Styret tar den nye driftsavtalen til orientering.

Sak 54/16

Eventuelt
Oppfølging av nærpolitireformen
Dette ble drøftet. Kommunene har hver for seg ansvar for å følge opp saken,
men rådmennene må vurdere om det kan være grunnlag for på noen områder
å fremme felles synspunkt fra regionen overfor Agder politidistrikt. Dersom
dette er aktuelt så utarbeides det en sak til styret.
TEDx
Sekretariatet fikk ansvar for å formidle kontaktinformasjon vedrørende
deltakelse på TEDxArendal til ordførere og rådmenn i Østre Agder.

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

