Møtereferat

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Arendal 10.desember 2018
Referat fra styremøte i Østre Agder 7.desember 2018 i Arendal
Referent Sted
Sekretariatsleder Kuben, Aust-Agder museum og arkiv
Ole Jørgen Etholm

Tid
Fredag 7.des.
kl.9-12
Til stede

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kirsten Helen Myren Vegårshei, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland,
Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune,
Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, ordfører Jan Dukene Tvedestrand kommune, og
opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener.
Fylkesordfører Gro Bråten hadde meldt forfall og for henne møtte fylkesvaraordfører Jon-Olav
Strand.
Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fra rådmennene møtte: Bo Andre Longum, Froland, Christina Ødegård, Åmli, Tone Marie Nybø
Solheim, Grimstad, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Trond Aslaksen
– Risør og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand.
Torill Neset, Gjerstad hadde meldt forfall.
Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.
Sakliste:
Sak 84/18

Godkjenning av referat fra styremøtet 16.november 2018.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 85/18

Orientering om virksomheten ved Aust-Agder museum og arkiv.
Direktør Jan Ledang ved Aust-Agder museum og arkiv orienterte om virksomhetene
og planene framover. Herunder hvilke konsekvenser en ser av ny region og nye
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signaler fra regjeringen vedrørende ytterligere konsolidering av landets
museumsvesen med økt ansvar for regionene. Han orienterte også om de positive
effektene av at museet nå får en teknisk konservator på plass. Det åpner muligheter
for å hente gjenstander fra nasjonale samlinger tilbake til landsdelen. Han
understreket også den store verdi samarbeidet med frivillige har for museets arbeid.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 86/18

Status for innføringen av TELMA (Telemedisinsk sentral) ved KØH på Myratunet.
Prosjektleder Audun Solstad orienterte om og demonstrerer løsningene som benyttes
i prosjektet. Status per i dag for pasienter i prosjektet og hvilke erfaringer man har
høstet så langt. TELMA inngår i et nytt avstandsoppfølgingsprosjekt (NVP) i regi av
helsedirektoratet. Styret og rådmennene er opptatt av at satsingen på telemedisin
breddes så raskt som mulig.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 87/18

Videre prosess knyttet til bygging av nytt krematorium på Høgedal
Rådmann Harald Danielsen orienterte om at eksisterende anlegg ikke lenger er i
drift. Videre situasjon som er oppstått og kommunens planer for å løse situasjonen
gjennom investering i nytt anlegg og ombygging/tilbygg på bygningsmassen i regi
av syv kommuner i Østre Agder.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om at de økonomiske konsekvensene knyttet til
fellesløsningen innarbeides under rådmennenes budsjettseminar i mars 2019.

Sak 88/18

Status for realiseringen av fullskala-anlegg for produksjon av bioråolje – BIOZIN i
Åmli
Ordfører Reidar Saga i Åmli kommune innledet og introduserte direktør Thomas
Skadal ved Biozin as. Han orienterer om status i prosjektet den videre prosess for
detaljplanlegging av den nye fabrikken. Næringsmedarbeider Tarjei Retterholt i
Åmli kommune redegjorde for arbeidet med opparbeiding av tomt for
fabrikkanlegget.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Sak 89/18

Aktuelle påvirkningssaker
Styret drøftet hva en ønsker å prioritere i året 2019.
Enighet om å bruke styret i viktige beslutningsprosesser for kommunene i regionen.
Man må forsøke å bruke de muligheter som er knyttet til etableringen av Biozin as i
regionen i forhold til lokal leverandørindustri spesielt langs kysten.
Froland signaliserer at de kan ha behov støtte fra fellesskapet i forbindelse med
etableringen av nytt fengsel. Nå er dette knyttet til 2.linjetjenesten innenfor rus
psykiatri. Ved eksisterende fengsel i Arendal er det 0,5 stilling psykolog, men
utvides ikke når fangetallet mangedobles ved nytt anlegg i Froland. Kommunene må
protestere på manglende faglig kapasitet på dette felt i bemanningsplanen for det nye
fengselet.
Styret ber om at det forberedes en felles uttalelse i høringsprosessen til ny
regionplan.
Arendal uttrykker sterk bekymring overfor fellesnemnda til om en oppnår
tilstrekkelig antall arbeidsplasser etter avtalen for sammenslåing av Agder på frivillig
grunnlag, eller om det blir nødvendig å iverksette sikringsbestemmelsen. Derfor
ønsker styret besøk av fellesnemnda så snart som mulig i 2019.

Sak 90/18

Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 7.november
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 91/18

Eventuelt
Flytting av planlagt styremøte 26.april 2019
Vedtak:
Styremøtet 26.april 2019 flyttes til 3.mai og det kombineres med samlingen i Oslo.
2.mai og 3.mai.
Status for forberedelsene av felles formannskapsmøte i Østre Agder 8.januar
Styreleder orienterer om programmet som sendes ut i uke 50.
Status for arbeidet i fellesnemnda for ny region Agder
Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand orienterte om status i arbeidet for etablering av
ny Agder fylkeskommune.
Finansieringen av opplæring av innsatte i fengsel er endret fra full finansiering til
kr.70.000 pr innsatt i videregående opplæring. Det er usikkert hvilke effekter dette
vil gi.
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Fagskolen i Grimstad vil tidligst kunne bli tatt i bruk fra 1.januar 2021. Deler av
undervisningen ved denne institusjonen vil være desentralisert og nettbasert.
Møte med sykehusdirektøren ved Sørlandet sykehus HF og stedlig leder ved
virksomheten i Arendal 9.januar kl.13.30-15.30.
Styret ønsker en orientering om hvorfor Sørlandet sykehus HF forutsetter at de tre
sykehuslokasjonene skal drives med overskudd og nivået på dette.
Styret ønsker å drøfte tettere samarbeid mellom sykehuset og prosjektet TELMA
med sikte på å skape høyere pasient tall i utviklingene av de telemedisinske
tjenestene.
Forbedret samhandling med Sørlandet sykehus HF og ny avtalestruktur.
Styret er opptatt av at tilbudet i kommunehelsetjenesten skal henge godt sammen
med de tjenestene som leveres ved sykehuset. Hvordan kan vi i fellesskap bidra til at
dette skjer?

Referent

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder regionråd
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