Møteinnkalling

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Innkalling til styremøte i Østre Agder 3.mai 2019 i Oslo
Sted Tid
Bystyresalen Fredag 3.mai 2018
kl.10.00-11.00

Det ordnes med en enkel lunsj underveis i møtet. Sak 28/19 behandles sammen med
samhandlingskoordinator Harry Svendsens orientering på 2.mai 2019.

Saksliste:

Sak 27/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 15.februar 2019.
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 28/19

Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv – framleggelse av FOU-strategi innen
helse, omsorg og levekår for Østre Agder regionråd
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterer strategiutkastet som han
sammen med tidligere kommuneoverlege Ottar Christiansen har hatt ansvar for å
utarbeide i møtet. Utkastet vedlegges innkallingen.
Rådmannsutvalget behandlet forslaget FOU-strategi innen helse, omsorg og levekår
for Østre Agder regionråd i sitt møte 11.april og utvalget støtter forslaget.
Rådmannsutvalget peker i sitt vedtak på de store utfordringer kommunene vil møte
gjennom en aldrende befolkning med økende tjeneste behov. Innovative løsninger er
forutsetningen for å løse framtidens oppgaver for kommunene. Forskningsbasert
kunnskap som skjer med grunnlag i kommunenes behov er nødvendig. Kommunene
må ta en liten, men viktig del av denne finansieringen. De store summene forutsetter
rådmennene at stilles til rådighet fra statlige forskningsmidler.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler at styret i Østre Agder regionråd tilrår kommunene å
avsette en pott til FOU i sine helse og omsorgsbudsjetter på 0,05% årlig for å bidra til
å sikre målrettet og kompetansebasert utvikling i denne krevende sektoren. Utvalget
anbefaler at ordningen innføres over to år.
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Sak 29/19

Iverksetting av utredning fullskala overgang til LED i veibelysningen på kommunalt
veinett.
Under rådmennenes budsjettseminar framkom det forslag fra Østre Agder teknisk
forum om å iverksette en utredning av kostnader og fordeler knyttet til en total
overgang til LED og hvordan en slik overgang eventuelt skal kunne iverksettes.
Herunder hvordan anskaffelsen kan legges opp og hvilken tidshorisont overgangen
skal ha.
Alle fornyelser som i dag gjøres skjer til LED. Det gjelder også enkeltpunkt i
ledningsnett som ellers har natriumarmaturer. Ved en total overgang vil vi oppnå
standardisering og ettersynsbehovet vil synke dramatisk. Prismessig er nå LED fullt
ut konkurransedyktig. Styringsmuligheten på slike anlegg er vesentlig bedre enn på
våre tradisjonelle anlegg. Arendal har allerede i dag ca.40% LED. De andre har
mindre, men alle er i gang. Det er betydelige miljøgevinster knyttet til overgangen
jamfør orienteringen fra lyskonsulent Kåre Bye.
Østre Agder tekniske forum behandlet saken i sitt møte 24.april og anmoder i sitt
vedtak styret om fullmakt til å kunne benytte inntil kr. 250.000 til utredning av
samlet overgang til LED på kommunalt veilys i regionen. Midlene hentes fra fond
25199899 FELLES VEILYSPROSJEKT ØSTRE AGDER. I sitt vedtak anmodet de
også sekretariatet om å informere samferdselssjefen i Aust-Agder fylkeskommune
Ola Olsbu om det utredningsarbeid som planlegges igangsatt. Dette er gjort og han
ga en rask tilbakemelding om at de ønsker å følge arbeidet med dette prosjektet.
Forslag til vedtak:
Styret gir tillatelse til at kr.250.000 fra fond 25199899 FELLES
VEILYSPROSJEKT ØSTRE AGDER stilles til rådighet for utredning av full
overgang til LED på kommunalt veilys i regionen.

Sak 30/19

Status fondsbeholdning årsskiftet 2018/2019
Vedlagt følger en status for fondene som hører inn under Østre Agder regionråd med
de føringer for bruk av midler som foreligger per dags dato.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd tar statusen vedrørende samarbeidets fondsbeholdning
til orientering.

Sak 31/19

Orientering om sakene i rådmannsutvalget 11.april 2019
Leder av rådmannsutvalget orienterer om sakene som var til behandling på siste
møte.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Sak 32/19

Aktuelle påvirkningssaker
Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune samarbeider med Panor Public Affairs.
Christian-Marius Stryken fra selskapet gir i møtet en orientering betydningen av dette
samarbeidet for hele Østre Agder regionråd.
Til nå har de arbeidet mest med etablering av NAV Arbeid og ytelser, som 5. april bekreftet
lokalisering på Harebakken i Arendal, og overfor Statens vegvesen med hensyn til
divisjonalisering og omorganisering i denne virksomheten.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd tar saken til orientering.

Sak 33/19

Eventuelt
Utviklingsleder Siri Asdal får anledning til å presentere seg.

For styreleder Per Kristian Lunden

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder
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