Møteinnkalling

Til
Styremedlemmer i Østre Agder regionråd
Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget

Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 13.desember 2019 i Gjerstad
Sted Tid
Sosialrommet i Torbjørnshall. Ligger i tilknytning til Abel skole. Fredag 13.desember
Parkering under flerbrukshallen. 2018 kl.09.00-13.00

Det ordnes med en enkel juleservering i forbindelse med møtet. Representanter for Gjerstad
kommune og skolen vil ta styremedlemmene med på en omvising på det nye anlegget som omfatter
skole og flerbrukshall.

Saksliste:

Sak 61/19

Godkjenning av referat fra konstituerende styremøte 1.november 2019.
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 62/19

Utkast til samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk
Råd).
Ny kommunelov forutsetter at vi går bort fra vedtekter som basis for samarbeidet og
som forholder seg lovens krav til tittel på samarbeidet og overgang fra styre til
representantskap. Loven krever at det er en samarbeidsavtale som ligger til grunn for
interkommunale samarbeid. Utkastet foreligger. (vedlagt). Det er utarbeidet i
samarbeid med jusnettverket og anbefalt av Østre Agder rådmannsutvalg. Forslaget
bygger på gjeldende vedtekter. Kommuneloven krever at samarbeidsavtalen skal
godkjennes politisk i alle de samarbeidende kommuner. Styret stadfester
samarbeidsavtalen når det foreligger slike vedtak i samtlige deltakende kommuner.
Forslag til vedtak:
Styret anbefaler kommunestyrer og bystyrer om å godkjenne forslaget til
samarbeidsavtale.

Sak 63/19

Samhandlingsreformen – Samhandling med Sørlandet sykehus HF.
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Prioriterte samarbeidsområder og organisering av arbeidet 2020 – 2021.
Samhandingskoordinator Harry Svendsen vil gi en status for arbeidet med:
•

«OSS – Helsefelleskap på Agder»

•

Det interkommunale samarbeidet innen helse på Agder - KOSS –
samarbeidet.

•

Finansiering og incentiver av tjenestene, herunder betalingsplikt for
utskrivningsklare pasienter.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 64/19

«Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - kommunehelsetjenesteforskning fellessatsinger på Agder.
Samhandingskoordinator Harry Svendsen presenterer arbeidet med og endelig
søknad om midler fra Aust-Agder kompetansefond.
Han redegjør også for Strategidokument for forskning, utvikling og innovasjon innen
helse, omsorg og levekår 2020 – 2024 og for status i arbeidet med etablering en
Helseklynge på Agder.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 65/19

Program for samling av formannskapene i Østre Agder 15.januar 2020.
Forslag til endelig program for samlingen foreligger nå fra Østre Agder
næringsforum. (vedlagt) Styret har ansvar for å godkjenne dette.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner forslaget til program.

Sak 66/19

Vedtak av Østre Agders påvirkningsstrategi.
Kommunestyrer og bystyrer har fått anledning til å uttale seg til forslaget til
påvirkningsstrategi.
De muntlige innspillene fra stortingsrepresentantene ble samlet i et notat som
sekretariatet har forsøkt å innarbeide i den endelige versjonen. Videre kom det
innspill fra formannskapet Arendal og fra Østre Agder rådmannsutvalg. Disse er
også forsøkt innarbeidet. Vedlagt følger endelig utkast til påvirkningsstrategi.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner det reviderte utkastet til påvirkningsstrategi for samarbeidet.

Sak 67/19

Støtte fra Østre Agder regionråd til skjønnsmiddelsøknad fra Froland
kommune vedrørende videreutvikling av internkontrollsystem.
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Froland kommunes utviklingsarbeid knyttet til metodikk og modell for
internkontrollarbeidet vil etter rådmannsforums oppfatning ha stor relevans for de andre
deltakerne i Østre Agder samarbeidet. Alle vil kunne hente inspirasjon til eget
internkontrollarbeid i det pilotarbeidet Froland står for. Kommunen ønsker å bidra til slik
spredning som en del av prosjektet. En forkortet versjon av den presentasjon rådmannen i
Froland holdt i rådmannsutvalget sammen med kommentarer fra Aust-Agder revisjon følger
saken.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd vil anbefale at Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder
prioriterer søknaden fra Froland kommune vedrørende videreutvikling av
internkontrollsystem under henvisning til at dette arbeidet vil kunne ha stor overføringsverdi
for andre kommunene i samarbeidet.

Sak 68/19

Aktuelle påvirkningssaker
Status i arbeidet for å forhindre flytting av to avdelinger i kystverket fra Arendal.
Styreleder gjennomgår status i saken.
Orientering om arbeidet for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
Ordfører Per Kristian Lunden som følger denne saken på vegne av samarbeidet
redegjør for status i saken og muligheter for å prioritere dette prosjektet framover.

Sak 69/19

Orientering om saker behandlet i rådmannsutvalget.
Leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen orienterer om saker som har
vært til behandling i dette utvalget.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 70/19

Valg av representant med vararepresentant til Vannregionutvalget i Agder.
På vegne av Agder fylkeskommune har Vest-Agder fylkeskommune henvendt seg til
Østre Agder regionråd med anmodning om å oppnevne et medlem med varamedlem
til dette organet. Kravet om at Agder skal ha et slikt organ er krav i EU sitt
vanndirektiv.
Forslag til vedtak:
……………… skal representere Østre Agder i Vannregionutvalget i Agder.
Vararepresentant blir ………… .
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Sak 71/19

Eventuelt
Informasjon fra møte i InnlandAgder
Tilbakemeldinger vedrørende eventuelt studiebesøk til Brussel
Tidspunkt for eventuell formell åpning av nye lokaler for Østre Agder regionråd i
4.etg i Arendal bibliotek.

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder
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