Til
Rådmenn i Østre Agder
Arendal 20.april 2017

Notat etter radmannsmøte i Østre Agder onsdag
19.april 2017 kl. 8.30-13.00 i Grimstad kommunehus

Disse møtte: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Christina Ødegård – Åmli, Harald
Danielsen – Arendal, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset – Gjerstad,
Willy Hægeland – Froland og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Trond Aslaksen – Risør, hadde forfall og for han møtte kommunalsjef Aase Hobbesland.
Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh møtte.
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.
Ole Petter Skjævestad ledet møtet.

SAKSLISTE


Notat etter rådmennenes møte 15.02.2017
Notatet ble godkjent



Virksomhetsplan for Østre Agder Helse og omsorgslederforum (HLF)
Leder i HLF kommunalsjef Aase Hobbesland fra Risør gjennomgikk
virksomhetsplanen. Tilbakemeldingen fra rådmennene var at den framlagte
virksomhetsplanen er grundig og godt styringsverktøy for Østre Agders arbeid i
sektorens for 2017. På det grunnlag ble virksomhetsplanen godkjent.
Det framkom følgende konkrete merknader som lederen i HLF tok ansvar for å få
rettet opp:
Når en omtaler Agderprosjektet så må dette relateres til prosjektets formål knyttet til
velferdsteknologi da det pågår andre store Agderprosjekt innenfor andre satsingsfelt.
Vedlegget til virksomhetsplanen skulle vedlegges notatet når det sendes ut til møtets
deltakere. Rådmennene ber om at en er konsekvent i dokumentet i forhold til å

henvise til Østre Agder helse- og omsorgslederforum(HLF) og ikke benytte begrepet
kommunalsjefsforum.
Navnet på Husbanken i vår region skal være Husbanken region sør.
Rådmennene understreket at HLF i sitt arbeid forholder til rådmannsutvalget og at de
er ansvarlig for prosessen videre til styret.


Strategi for FOU i helsesektoren
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterte utredningen Forskning,
utvikling og innovasjon for bedre helse- og omsorgstjenester – Østre Agder 20172020, som han har hatt et hovedansvar for å få utarbeidet sammen med tidligere
kommuneoverlege i Risør Ottar Christiansen.
Rådmennene var positive til at det utførte arbeidet gir grunnlag for felles FOUinnsats på kommunenes egne premisser innenfor rammen av Østre Agder. Evnen til
å engasjere seg i FOU-tiltak er forskjellig og særlig de mellom store og de største
kommunen opplever behovet for å engasjere seg på dette feltet som stort. Dette som
et tillegg til den omfattende innsatsen som gjøres av KS på vegne av kommunene.
Intensjonen er å legge fram utredningen for styret i møtet 30.mai, der en legger til
grunn at Østre Agders FOU-innsats innenfor helse og omsorgssektoren skal bli
styrket for
-

bedre å forstå framtidens utfordringsbilde

-

å styrke den kunnskapsbaserte utviklingen av tjenestene, og kunnskapsgrunnlag
for å ta i bruk ny teknologi på en brukervennlig og bærekraftig måte

-

å tilrettelegge for forskning i, med og for kommunene, og tydeliggjøre
kommunenes rolle som premissleverandør for forskningsinnsatsen

-

å styrke samarbeidet om FoU og innovasjon med UiA, lokalt helseforetak, andre
forskningsmiljø og øvrige kommuner på Agder

-

å sikre at FoU – og innovasjonsarbeidet er forankret i kommunenes
administrative og politiske ledelse

Under gjennomgangen reiste rådmannen i Grimstad kommune spørsmål vedrørende
forskningsprosjektet i4Helse som de hadde fått henvendelse om. Rådmann vil ta opp
denne henvendelsen i rådmannsmøtet 7.juni.


Phd søknader i helse og omsorgssektoren
Denne orienteringen skjedde som en konkretisering av hvordan lokal
forskningsinnsats skal kunne bidra til bedre tjenester og oppfølging av kommunenes
eldre innbyggere.
Sykepleier Kristin Jeppestøl fra hjemmetjenestene i Tvedestrand kommune vil
gjennom sitt forslag til phd-studie belyse gevinster for kommunene og pasienten ved
å legge vekt på systematikk, slik det er utviklet gjennom prosjektet helhetlige
pasientforløp og delprosjektet TILT (tidlig identifisering av livstruende tilstander). I
det siste prosjektet har en styrket kompetansen og utstyret i hjemmebaserte tjenester

for på et tidlig tidspunkt å kunne fange opp alvorlige forandringer i eldremenneskers
helsetilstand.
Lege Jan Ståle Holst ved Østre Agder KØH har observert konsekvenser av eldre
menneskers mangelfulle og feilaktige kosthold under sin tidligere tjeneste som
fastlege og nå i sin rolle som overlege ved KØH ved Myratunet. Dette leder ofte til
fall og bruddskader som ofte kan få fatale konsekvenser for eldre mennesker med
nedsatt allmenntilstand. Han ønsker gjennom praktiske tiltak i samarbeid med
kjøkkentjenesten å belyse hvordan et ekstra mindre måltid kan påvirke kostholdet i
riktig retning. Han har også et ønske om å kartlegge om ubalanse i saltnivå i blodet
hos eldre er en faktor som kan bidra til at flere faller og slår seg. Arena for
forskningen vil være Østre Agder KØH Myratunet og pasientene der.
I møtet ble det avklart at en felles FOU-strategi innenfor helse- og omsorgssektoren
utarbeidet i regi av Østre Agder kan legges til grunn når aktuelle phd-kandidater fra
kommunene søker om del finansiering i Forskningsrådet, Ekstrastiftelsen el.
Rådmennene var enige om at kommunen der kandidaten er ansatt må ta et
medfinansieringsansvar minimum på linje med det Østre Agder påtar seg.
Rådmennene uttrykte seg meget positivt til at det finnes medarbeidere i kommunene
med interesse og vilje til å sette i gang forskningsprosjekt med stor relevans for
kommunens daglige virksomhet.
Forskningsrådets satsning FORKOMMUNE (Forskning og innovasjon i
kommunesektoren) som skal bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap som er
relevant for kommunesektoren, i tillegg til å sørge for en bedre kobling mellom
kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører lyser nå ut midler til
forprosjekter for kommunesektoren med blant annet henblikk på eldresektoren. Østre
Agder bør være oppmerksom på hvilke muligheter som her åpner seg.
Samhandlingskoordinator sammen med sekretariatsleder forbereder sak til neste
styremøte/rådmannsmøte om FOU-strategien og eventuelt om støtte til de
foreliggende phd-søknadene, dersom det på tidspunktet for utsending av saker til
styremøtet 30.mai er avklart med rådmennene at de anbefaler Østre Agder å påta seg
et økonomisk delansvar for dette. I så fall innebærer det at deler av KØH-fondet
båndlegges for å kunne dekke Østre Agders andel av finansieringen.


Etablering av samarbeid Østre Agder og Utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester i Aust-Agder.
Rådmennene stiller seg bak et styrket formelt samarbeid mellom Østre Agder og
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Østre Agder



Prosjekt bedre styringsdata for KØH – prosjekt
I henhold til fullmakten fra styremøtet godkjenner rådmennene at det iverksettes et
prosjekt med sikte på å framskaffe gode styringsdata for Østre Agders KØH
virksomhet.



KS søker gode historier fra regionene
Per Bendixsen fra KS orienterte om deres arbeid med sikte på å formidle de gode
historiene fra kommunene i regionen. Han pekte på at kommunene må framstå som
en attraktiv og spennende arbeidsplass for å kunne rekruttere i det store omfang som
det vil være behov for i det kommende tiår. KS ønsker å kunne bistå kommunene for
å styrke dem når de skal fortelle de gode historiene.
Deretter ble det en gjennomgang av aktuelle historier å fortelle.
- Åmli: LOS-prosjektet for oppfølging av ungdom som har droppet ut.
Kommunens BTI-satsing(bedre tilpasset innsats). Språkpraksis i tekniske
tjenester i kommunen. Felles dagsenter for ulike grupper som flyktninger,
demente, mennesker med psykisk lidelser.
- Tvedestrand: Prosjektet APPETITT forebygger underernæring blant eldre.
Byløftet oppgradering av sentrumsområdet i byen. Utbyggingen av ny
videregående skole i samarbeid med fylkeskommunen med vekt på å skape
innovativ planleggings- og utbyggingsprosess og bidra til at satsningen skaper
grunnlag for regional utvikling.
- Vegårshei: Boligpolitikk som første ledd i omsorgskjeden. Sterk satsing på
utbygging av boliger i sentrumsområdet. Boliger i sentrum i «tøffelavstand» til
tjenestene. Detter skjer som offentlig privat samarbeid.
- Grimstad: Grimstad maler sitt eget mel på egen mølle og bruker produktet ved
egne virksomheter. Det er etablert en meget aktiv jobbsentral. Leseprosjekter i
skolene. Arbeid for etablering av Byhaven. Være sammen prosjekt i
barnehagene. Frivold har egen skolehage. Låsløsning i omsorgstjenesten basert
på en velferdsteknologisk løsning.
- Arendal: Trenger tid til å oppsummere aktuelle prosjekt, men ville nå i første
omgang peke på Gateentreprenørprosjektet som kommunen gjennomfører i
samarbeid med Kirkens bymisjon og som retter seg mot droppout fra
videregående skole. Rådmannen vil komme tilbake til KS med andre aktuelle
satsninger som en ønsker å sette søkelys på når dette er drøftet i ledergruppen.
- Risør: BTI-satsingen i kommunen, aktivitetsplikt overfor sosialhjelpsmottakere i
samarbeid med Lisand industrier as og NAV. Prosjektet FRITEK jobber overfor
barn med utviklingshemming. Kyststiprosjekt. Bruk av telemedisin i
helsesektoren. Sentrumsprosjekt rettet mot byens sentrum. Arbeid for systematisk
å samordne helsesentre. Agders samlede anskaffelsesprosjekt rettet mot
velferdsteknologiske løsninger.
- Froland: Ønsker å kontakte KS direkte om dette når en har fått drøftet internt i
kommunen hvilke saker en ønsker å løfte fram.



Status for ATV
Daglig leder ved ATV Arendal Inger Brit Line orienterte om virksomheten. Hennes
presentasjon gjøres tilgjengelig for rådmennene.
Situasjonen har vært vanskelig fordi man har hatt vakanse knyttet til sykdom. Nå er
situasjonen sterkt forbedret ved at den opprinnelige kapasiteten igjen er på plass og i

tillegg har en gjennom statlige midler blitt i stand til å styrke virksomheten med en
psykologstilling. Det har medført at flere nå kan få tilbud. Videre signaliseres det at
ATV har bedre forutsetninger for å kunne bistå kommunene under utarbeidelsen av
lokale planer med sikte på å forebygge vold i nære relasjoner.
En økende andel av henvendelsene til ATV skjer direkte til tjenesten og ikke via
andre offentlige tjenester.


Oppsummering av rådmennenes budsjettseminar 15.mars
Sekretariatsleder redegjorde for regnearket som oppsummerer budsjetteffekter
fordelt på kommunene etter møtet. Det ble påpekt at den første samleoversikten i
skjemaet er forvirrende og bør gå ut. Videre må en synliggjøre at
samarbeidsfunksjonen ved utviklingssenteret i 2018 er tenkt finansiert gjennom bruk
av midler fra KØH-fondet.
En må også legge til grunn at kommunene har finansiert ¼ av effekten av felles
koordinator for Ehelse og velferdsteknologi i sine rammer for 2016 budsjettene.
Det var enighet om at vi trenger å drøfte budsjettmessige konsekvenser på nytt i
rådmannsmøtet 7.juni. Inntil da vil de kommunene som har behov for budsjettall,
legge til grunn oppstillingen fra sekretariatet. Justert budsjettall i exel-skjema og
noter til dette, følger referatet fra rådmannsmøtet.



Samarbeid om jus-funksjoner
Drøftingen tok utgangspunkt i notat som var levert fra Trond S. Berg på vegne av
jus-nettverket i Arendal kommune.
I drøftingen ble spørsmålet om kommuneadvokatfunksjon drøftet. Særlig i
perspektiv av at kommunene har betydelig saksmengde knyttet til barnevern i
fylkesnemnda. Det ble nevnt at Ålesundsregionen benytter ett årsverk for 11
kommuner på dette arbeidet. Sekretariatet sammen med rådmennene i Gjerstad,
Froland, Grimstad og Arendal skal kartlegge utgiftene kommunene har til
advokattjenester knyttet til barnevernssaker i fylkesnemnda.
Gjennom OFA er det inngått rammeavtale for advokatbistand. Grimstad opplyser at
de bruker denne rammeavtalen så mye at det kan være en utfordring i forhold til
anskaffelsesreglementet.
Kan være ønskelig å finne en ordning for håndtering av varslingssaker fra
kommunene innenfor rammen av en felles løsning på dette feltet. Det kan også være
aktuelt med en funksjon som personvernombud.
Foreløpig tilbakemelding fra kommunene er at jus-samarbeid ikke er aktuelt for
Åmli. Både Vegårshei og Gjerstad er usikre på om det har behov på dette felt som
kan forsvare en felles løsning. De fem største kommunen vurderer at det kan være
behov for samarbeid på dette feltet. Sekretariatet og leder i rådmannsutvalget får
ansvar for å jobbe videre med samarbeid om jusfunksjoner.



Sakskart styremøte 28.04.2017 – orientering om felles levekårssatsing og søknad til
nasjonalt folkehelseprogram, stand Arendalsuka, revidert samarbeidsavtale for Østre
Agder brannvesen

Det var ingen merknader til sakene til styremøtet ut over at en i saken om stand
under Arendalsuka ikke ønsket å ta med avsnittet om arbeid for å få på plass en logo.
Rådmannsgruppen ønsker at en utsetter dette til etter at evalueringen av samarbeidet
foreligger.



Eventuelt
Det var ikke tid til saker under eventuelt.

Referent

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder

Vedlegg saker til styremøtet 3.mars 2017


Godkjenning av referat fra styremøtet 20.01.2017 – vedlegg
Forslag til vedtak:
Utkast til referat fra styremøtet 20.01.2017 godkjennes



Regnskap Østre Agder 2016 – vedlegg
Forslag til vedtak:
Regnskap for Østre Agder 2016 godkjennes



Fondsbruk og fondsavsetninger 2016 – vedlegg
Forslag til vedtak:
Fondsbruk og fondsavsetninger for 2016 godkjennes.



Årsberetning 2016 – vedlegg
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner årsmedling for Østre Agder 2016.



Rapport ekstern evaluering av Østre Agder
Forslag til vedtak:
Styret legger den eksterne evalueringsrapporten sammen tidligere mottatt internevaluering til
grunn for sitt videre arbeid med evaluering av virksomheten og vil i sitt møte 24.mars
komme med anbefalinger overfor medlemskommunene til endringer av Østre Agder.



Samhandling mot barnefattigdom - Bedre og mer effektive målrettede tjenester for
levekårsutsatte familier

