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Til 

Styremedlemmer i Østre Agder 

Kopi til:  Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder 

 

Innkalling til styremøte i Østre Agder 19.oktober 2018 på i Froland på Familiens hus i Osedalen 

 

Sted Tid  

Ekornreiret Familiens hus  Fredag 19.oktober 
2018 kl.09-12 med 
påfølgende lunsj 

 

Etter møtet blir det avhold regionalt politirådsmøte fra kl.12-15 med ledelsen i Agder politidistrikt. Det er 
eget program for dette. 

Saksliste: 

 

Sak 64/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 21.sept 2018. 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 65/18 Uttalelse til Høringsutkast Regional utviklingsplan Helse sør-øst. 

Vedlagt følger forslag til uttalelse. 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen gjennomgår hovedtrekk ved utviklingsplanen og 
hvordan kommunene på Agder samlet har arbeidet med sikte på å kunne levere en mest 
mulig samkjørt uttalelse fra kommunesektoren overfor helseforetaket. 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner uttalelse til Høringsutkast Regional utviklingsplan Helse sør-øst. 

 

Sak 66/18 Evalueringsrapport for Østre Agder KØH og forslag til videreføring av tilbudet.  

Rådmannsutvalget har behandlet anbefaling fra AO (administrativt) KØH (vedlegg) for 
videreføring av samarbeidet om tilbudet og evalueringsrapporten (vedlegg) som ligger til 
grunn for denne anbefalingen. 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner videre drift av felles KØH-tilbud ut fra de kriterier som liggere for 
videreføring av tilbudet fra AO KØH.  
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Gjerstad kommune tar forbehold i forhold til deltakelse i samarbeidet innenfor KØH 
rus/psykiatri ettersom dette først må vedtas i kommunestyret. 

Sak 67/18 Godkjenning av budsjett for ansvar 1207003 KØH (somatikk) og 1207004 KØH rus/psykiatri 

 Vedlagt følger forslag til budsjett. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret vedtar budsjett for ansvar 1207003 KØH (somatikk) og 1207004 KØH rus/psykiatri. 

Sak 68/18 Iverksetting av felles strategi for imøtekomme lokketilbud overfor studenter 

 Sekretariatet har på oppdrag av rådmennene utarbeidet forslag til strategi for å møte 
utfordringen (vedlagt).  

 Forslag til vedtak: 

 Styret stiller seg bak den foreslåtte strategien. 

Sak 69/18 Brukerundersøkelse i 2018 ved gjestehavner i Østre Agder  

 Tidligere prosjektleder Bård Vestøl Birkedal presenterer resultatene fra undersøkelsen. 
Rapporten følger vedlagt. Representanter for havnene inviteres til orienteringen. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret tar den foreliggende undersøkelsen til orientering og anmoder havnene å vurdere 
når det vil være behov for å gjenta undersøkelsen. 

Sak 70/18 Sluttrapport for Østre Agders deltakelse i BYR-programmet  

Vedlagt følger den avleverte rapporten. Tidligere prosjektleder gjennomgår hovedtrekk i 
rapporten. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporten for BYR-programmet til orientering. 

Sak 71/18 Bruk av domenenavn i Østre Agders nærings- og samfunnsutviklingsarbeid 

Leder av Østre Agder næringsforum Anne Torunn Hvideberg og rådmann i Arendal 
kommune Harald Danielsen innleder om behovet for en felles plattform i arbeidet for å 
styrke arbeidsmarkedsregionen Østre Agder representerer.  

Østre Agder næringsforum arbeider med etableringsstrategien og den ny nettside som 
promoterer viktige næringsareal i regionen. I forumet er det ulike syn på hvilke 
fellesbetegnelse som skal benyttes på det felles domenet. Flertallet ønsket 
www.investinarendal.no erstattet med www.regionarendal-grimstad.no. Åmli kommune 
var uenig i både det gamle og det nye navnet. Alternativer ble diskutert men ingen fikk 
gjennomslag.  

Det er nødvendig å orientere styret om den foreliggende uenighet og at styret eventuelt gir 
en anbefaling til hvordan denne skal håndteres. 

Forslag til vedtak: 
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Styret beklager den uenighet som foreligger vedrørende navnet domenet som skal 
promotere regionens nærings- og samfunnsutviklingsarbeid skaper. Ved valg av navn legger 
styret avgjørende vekt på hensynet til eksterne brukeres behov, derfor aksepterer styret at 
en benytter det foreslåtte domenenavnet selv om det ikke er en optimal betegnelse for de 
åtte kommunene. 

Sak 72/18 Aktuelle påvirkningssaker 

Uttale til manglende ressurser i statsbudsjettet til iverksetting av løsningen En pasient en 
journal 

 Vedlagt følger forslag til uttale med begrunnelse for hvorfor kommunene kommunenes 
behov burde tilsi en fullføring av dette viktige tiltaket for den enkelte pasient og for 
kommunenes evne til å kunne gi innbyggerne den oppfølging de har behov for. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret i Østre Agder vedtar forslaget til høringsuttalelse som oversendes partiene på 
Stortinget, Agderbenken og KS. 

 Innspill fra styret i Østre Agder til skriveprosessen i Regionplan Agder 2030 

 På initiativ av Rådmannsutvalget i Østre Agder var styret og deltakere i arbeidsgruppene fra 
Østre Agder samlet 10.oktober for å bidra til at lokale satsinger og behov skulle bli 
innarbeidet i utkastene til tekst. Sekretariatet og styreleder skulle kortfattet oppsummere 
sentrale tilbakemeldinger i møtet slik at deltakere i arbeidsgruppene skulle kunne bringe 
disse tilbake til sine grupper. Innspillet foreligger ikke ved utsendelsen av innkallingen og 
den vil derfor bli ettersendt. 

 Forslag til vedtak: 

 Styret anbefaler representanter i arbeidsgruppene for Østre Agder og Arendal kommune å 
arbeide for at ønsker og behov som framgår av notatet fremmes i den pågående prosess 
med skriving av ny Regionplan Agder 2030. 

  

Sak 73/18 Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 

 Rådmennene ba lokale NAV-ledere sammen med en representant for NAV-Agder 
om å arbeide videre med sikte på å kunne legge fram forslag til mandat og 
organisering av utredning av framtidig NAV i regionen. Det blir bedt om at 
utredningsarbeidet også skal omfatte et 0-alternativ og at det redegjøres for 
gevinst potensialet brukere ved valg av nye organiseringsmodell/er. Intensjonen er 
å kunne legge fram et forslag til prosess i styremøtet i november. 

 AKT-skoleskyssordningen. Fylkeskommunen og AKT orienterte om 
finansieringsutfordringer for kollektivtrafikken som følge av nytt takstregulativ. 

 Felles valgscanning. Med bakgrunn i at opptelling ved fylkestingsvalget ikke vil skje i 
regi av Aust-Agder fylkeskommune så er det behov for at kommunene organiserer 
dette arbeidet i egen regi. Fylkeskommunen stiller utstyret til rådighet for 
kommunene. De fleste kommunene ga tydelig tilbakemelding om at de ønsker å 
benytte seg av dette tilbudet. Arendal kommune vil i samarbeid med 
fylkeskommunen avklare kriteriene for å benytte tilbudet. Eventuelt med bistand 
fra IKT Agder. 
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Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 74/18 Eventuelt 

  Status for arbeidet med etablering av region Agder 

Fylkesordfører Gro Bråten gjennomgår status for arbeidet i Fellesnemnda for ny region 
Agder. 

   

 

For styreleder Per Kristian Lunden 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder 


