Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Kommunenes postmottak
Arendal 2.mai 2017

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 28.april
2017 i Grimstad radhus.

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører
Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli kommune,
ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand
kommune (fra kl.09.45), Ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei
kommune, Opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal og ordfører Ove
Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall,
vararepresentant hadde ikke anledning til å møte.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde forfall.
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fra rådmennene møtte: Trond Aslaksen, Risør, Harald Danielsen, Arendal,
Tone Marie Solheim, Grimstad, Torill Neset, Gjerstad, Christina Ødegård,
Åmli, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand og
Willy Hægeland, Froland.
Ass. fylkesrådmann John G. Berg hadde forfall
Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.
SAKSLISTE:
Sak 29/17

Godkjenning av referat fra styremøtet 31.03.2017
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 30/17

Orientering om søknad til Nasjonalt folkehelseprogram og
søknad om midler herfra til felles levekårssatsning.
Folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik ved
Fylkesmannen i Agder og folkehelsekoordinator i Åmli og
leder av fagutvalg for folkehelse og levekår i Østre Agder
Randi Skogly orienterte om den regionale satsningen på feltet
og de muligheter som foreligger for ressurser til kommunene.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering og uttrykker støtte til det
positive arbeidet fagutvalget utfører.

Sak 31/17

Østre Agders stand under Arendalsuka
Vedtak:
Styret slutter seg til de foreslåtte hovedprioriteringer og gir
sekretariatet ansvar for å få utarbeidet materiell tilpasset dette.

Sak 32/17

Etablering av faste rammer for samarbeidet mellom
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i AustAgder og Østre Agder.
Vedtak:
Det opprettes en 20% stilling til kvalitetsutvikling basert på
erfaringer fra prosjektet «Gode pasientforløp» fra 1.1.2018.
Stillingen øremerkes til oppfølging av kommunene i Østre
Agder, og finansieres av kommunene i Østre Agder. Det
foreslås inndekning i 2018 gjennom KØH – fondet. Deretter
innarbeides utgiften i kommunenes årlige bidrag til
oppfølgingen av Samhandlingsreformen.

Sak 33/17

Anbefaling av utkast til ny samarbeidsavtale for Østre
Agder brannvesen
Vedtak:
Styret utsetter saken slik at det blir tid til en ny gjennomgang
av utkastet i kommunene og i rådmannsutvalget. Styret ber om
at saken er klar til behandling i styremøtet i august.

Sak 34/17

Status for evalueringsprosessen i Østre Agder
Styreleder orienterte om de to evalueringsmøtene som er
avholdt i Tvedestrand og Åmli. Det ble opplyst at notater etter
møtene fortløpende vil bli publisert på Østre Agders nettsider.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 35/17

Eventuelt
Orientering om planlagt politirådsmøte 30.mai
Sekretariatsleder framla utkast til program for politirådet
30.mai.
Vedtak:
Styret ber om at første punkt på programmet Status for
politidistriktet utvides til 30 minutter og at den utvidede tiden
benyttes til å gi en orientering om Framdrift og innhold i
politireformen med bakgrunn i situasjonen lokalt.
Status for arbeidet med sikte på lokalisering av statlige
arbeidsplasser til regionen
Leder for den nedsatte arbeidsgruppen opposisjonsleder
Anders Kylland orientert om hvilke kontakter de har tatt på
nasjonalt politisk nivå for å klarlegge hvilke muligheter som
kan foreligge.
Vedtak:
Styret gir sterk støtte til det pågående arbeidet og politiske
ledere vil stille opp overfor nasjonale myndigheter i regjering
på Stortinget ved behov.

Referent
Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

