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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 15.april 2020 som eventuelt gjennomføres på teams. 

 

Sted Tid  

Østre Agder sekretariat 4.etg Arendal bibliotek, møterom  
inngang fra 3.etg Torvet p-hus 

15.april 2020 kl.08.30-
11.30 

 

Direkte etter møtet i rådmannsutvalget blir det kontaktmøte med Østre Agder næringsforum i Bystyresalen 
i Arendal kultur- og rådhus. Tidsramme for dette møtet er kl.12.00-15.30. Ved fortsatte smittevern 
begrensninger så gjennomføres møtet på Teams. 

 

Saksliste: 

16/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 5.februar 2020. 

 Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

 

17/20 Gjennomgang av notat etter rådmennenes budsjett seminar for 2021 avholdt 3. og 

4.mars 2020 i Arendal kultur- og rådhus. 

 Vedlagt følger utkastet notat etter budsjettseminaret. Det blir en gjennomgang av de 

budsjettsignaler som ble gitt for 2021 og de anmodninger som sekretariatet må følge opp i 

etterkant av møtet. Budsjettretningslinjer og oppgaver er merket med gult i notatet fra 

sekretariatet. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder godkjenner notatet som foreligger etter budsjettseminaret for 2021. 

18/20 Iverksetting av forskningsløft for kommunene innenfor helse- og omsorgsfeltet 

 På oppdrag av sekretariatsleder og leder i rådmannsforum fikk samhandlingskoordinator 

Harry Svendsen og tidligere kommuneoverlege i Risør Ottar Christiansen i oppdrag å 

utarbeide et forslag til videre arbeid med FOU innenfor helse og omsorgssektoren. Arbeidet 

ble påskyndet av Agder revisjon som har gitt et klart pålegg til samarbeidet om å bringe ned 

fondsavsetningene i regionrådet til et vesentlig lavere nivå. 

 Med bakgrunn i at en vesentlig del av disse midlene ble overført kommunene fra statlige 

myndigheter for å bidra til etableringen av et KØH-tilbud så har samarbeidet hele tiden lagt 

til grunn at bruk av midlene skal være relatert til formål innenfor helse og omsorgsfeltet. I 

dette legger regionrådet at midlene skal brukes for å iverksette intensjonene i 

Samhandlingsreformen. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/02/Motereferat-200205-radmannsutvalget.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/notat-etter-radmennenes-budsjettseminar-for-2021.pdf
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 Forslaget som nå foreslås fremmet overfor styret og med forankring i hvert kommunestyre/ 

bystyre gir et fundament for forskning i fagfeltet som skal bidra til gode faglig forankrede 

beslutninger i utviklingsarbeidet hver kommune må gjennom knyttet til sterk vekst i den 

eldre befolkningen, helsemessige utfordringer blant annet knyttet til en pandemisituasjon og 

til vekst i omsorgsbehov og helseutfordringer også i andre deler av befolkningen enn de 

eldre. 

 Forslaget innebærer at kr.5.000.000 overføres til et forskningsfond. Disse midlene skal 

sammen med bruk av nasjonale forskningsmidler i samarbeid med Universitet i Agder og 

andre aktuelle samarbeidspartnere som Sørlandet sykehus HF sikre et grunnlag for forskning 

fundert i kommunale utfordringer, plikter og muligheter innenfor helse og omsorg. OSO 

som er opprettet av kommunene sammen med sykehuset og universitet vil være en sentral 

arena for å kunne iverksette det forskningssamarbeidet kommunene ønsker. Satsningen 

kalles «Forskningsløft for kommunene i Østre Agder». 

 Midler til dette hentes ved å redusere 25199068 Samhandlingsreform fond med 

kr.1.800.000, 25199556 KØH-fond med kr.2.000.000 og 25199561 FOU-helsefond med 

kr.1.200.000. Statusoversikt for fond oversendes som vedlegg med forslag til inndekning for 

forskningssatsingen. Midlene forutsettes overført til Universitet i Agder som forestår bruk 

av midlene på oppdrag av styret i Østre Agder regionråd og i samarbeid med OSO. Modell 

for denne form for samarbeid mellom Universitetet i Agder og kommunene er hentet fra det 

etablerte samarbeidet vi har i oppvekstsektoren. Vi kjøper ikke tjenester fra UiA, men 

iverksetter felles forskningsprosjekter i regi av samarbeidet og der kommunens andel av 

kostnadene hentes fra denne overføringen. Da blir det et likeverdig eierskap i de 

forskningsprosjekt som realiseres og universitetets egenfinansiering forenkles ved at de 

disponerer midler som bidrar til frigjøring av midler fra nasjonale og eventuelt 

internasjonale kilder til forskning. 

 Vedlagt følger et saksutkast som styret i Østre Agder inviteres til å behandle som en 

anbefaling overfor kommunestyrer og bystyrer. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å disponere kr.5.000.000 til «Forskningsløft 

for kommunene i Østre Agder» ved omdisponering av eksisterende fondsmidler jfr forslag 

til dekning i saksframstillingen. For å realisere satsingen inviteres UiA til drøfting av en slik 

satsing etter modell av det eksisterende samarbeidet i oppvekstsektoren. 

 

19/20 Godkjenning av permisjon med oppdrag å utrede det medisinske tilbudet for eldre i de 

samarbeidende kommuner, med grunnlag i erfaringer hentet gjennom 

utviklingsarbeid knyttet til kommunal KØH i regi av Østre Agder regionråd. 

 Vedlagt følger et forslag til å iverksette denne permisjonen. Intensjonen er at overlege 

Oddmund Suhrke avslutter sin tjeneste for Østre Agder regionråd og vertskommunen for 

KØH Arendal med et arbeidet knyttet til de samfunnsmedisinske oppgaver han opprinnelig 

hadde da han ble tilsatt i tjeneste for de åtte kommunene. Oddmund Suhrke var av 

avgjørende betydning for at regionen kunne påta seg rollen som en pioner i etableringen av 

KØH-tilbud i landssammenheng. Overlegen har opparbeidet en unik kompetanse på eldre 

medisin i regionen og det er ønskelig å bidra til at de erfaringer som har blitt høstet siden 
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oppstarten skal oppsummeres. Ressurser til å foreta arbeidet finnes i de avsatte KØH-

midlene fra etableringen av et felles KØH-tilbud.  

 For å finansiere permisjonen anbefales det å hente inn kr.415.000 fra fond 25199556 der det 

gjenstår kr.2.801.882 ved årsskiftet. Disse midlene er opprinnelig tildelt fra 

Helsedirektoratet, Sørlandet sykehus HF og Telemark sykehus HF. De og var knyttet til 

etableringen av KØH-tilbudet. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg tilbyr overlege Oddmund Suhrke permisjon perioden 

01.09.2020 til 31.12.2020 for å utarbeide en rapport med anbefalinger til framtidig 

helsetilbud til eldre innbyggere i de åtte kommunene med grunnlag i de erfaringer han har 

bygget opp gjennom sitt samfunnsmedisinske arbeid for Østre Agder og ved sin sentrale 

legerolle ved oppbygging og drift av et KØH-tilbud for innbyggerne i kommunene i Østre 

Agder samt Nissedal kommune. 

 Østre Agder rådmannsutvalg anmoder styret i Østre Agder regionråd om å få anledning til å 

disponere kr.415.000 fra fond 25199556 samhandlingsreform – kommunal øyeblikkelig 

hjelp. 

20/20 Samarbeidsavtale for felles krematorium – behov for revisjon av opprinnelig 

samarbeidsavtale 

 I forbindelse med rådmennenes budsjettseminar for 2021 ble sekretariatet anmodet om å 

legge fra det utkastet til samarbeidsavtale som fulgte saken for å kunne få en vurdering av 

om denne er hensiktsmessig. Samarbeidsavtalen følger saken som vedlegg. 

 Sekretariatsleder fremmer forslag til vedtak på grunnlag av synspunktene som framkommer 

i møtet. 

21/20 Gjennomgang av samarbeidsavtale vedrørende felles KØH-tilbud  

 Dagens løsning omfatter alle kommunene unntatt Grimstad kommune og i tillegg har 

Nissedal så langt vært en del av samarbeidet om tjenesten. Under henvisning til 

bestemmelsene i ny kommunelov er det forutsatt at interkommunale politiske råd som Østre 

Agder ikke skal være involvert i direkte tjenesteleverende virksomhet til innbygger. Dette 

skal skje gjennom vertskommuneløsninger. Nå ønsker Arendal kommune og sekretariatet i 

Østre Agder fra 1/1-2021 å iverksette et slikt tydelig skille. Gjeldende samarbeidsavtale vil 

måtte revideres ut fra dette.  

 Samtidig blir det nå viktig at vertskommunen vurderer hvordan Arendal kommunale 

legevakt og Østre Agder KØH skal drives videre når samlokalisering blir et faktum gjennom 

utbyggingen på tomten ved Sørlandet sykehus HF i Arendal. 

 Vedlagt saken følger gjeldende samarbeidsavtale. Videre er arbeidet med en revidert avtale 

basert på nå gjeldende forutsetninger startet. Et foreløpig utkast til ny avtale vedlegges. Det 

er ønskelig å be ØA-KØH-AO (Østre Agder Kommunal Øyeblikkelig Hjelp Administrativt 

Organ) om å behandle utkastet og gjøre de endringer de ønsker før ny samarbeidsavtale 

legges fram for rådmannsutvalget for godkjenning. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/04/koh-underskrevet.pdf
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 Rådmannsutvalget anmoder ØA-KØH-AO om å utarbeide forslag til ny samarbeidsavtale 

med grunnlag i det foreliggende utkastet med de endringer som de samarbeidende 

kommuner finner nødvendig. Utkast til ny samarbeidsavtale må foreligge slik at den kan 

behandles i rådmannsutvalget før sommeren 2020.  

22/20 Praksis vedrørende publisering av referater fra Østre Agder rådmannsutvalg sine 

møter. 

 Vedlagt følger innspill fra rådmann i Gjerstad kommune vedrørende praksis for publisering 

av referat fra møtene først når referatet er godkjent i neste.  

 Ettersom rådmannsutvalget sine møter formelt er åpne møter vil det etter sekretariatsleders 

syn være uheldig med utsatt offentliggjøring. Samtidig bør det tydelig framgå ved 

publisering at dette er et foreløpig referat som skal godkjennes i neste møte før det er gyldig. 

 Samtidig er det fullt mulig å utsette oversendelse av referatet til postmottak til det foreligger 

et formelt vedtak av dette. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak:  

 Gjeldende praksis med å publisere utkastet til referat fra møter i Østre Agder 

rådmannsutvalg videreføres.  

 Referat fra møtene oversendes til kommunenes postmottak når endelig godkjenning 

foreligger. 

 

23/20 Status i kommunenes pandemi arbeid i forhold til utbruddet av  Kovid-19 

 Samhandlingskoordinator Harry Svendsen redegjør for status i arbeidet i KOSS og i OSS. 

 Hver kommune får anledning til å redegjøre for sine tiltak og forberedelser. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg ønsker god samordning av sine tiltak med Sørlandet sykehus 

HF. Derfor anmodes Østre Agder helse- og omsorgslederforum om å påta seg et særlig 

ansvar i forhold til å koordinere regionens pandemiinnsats mellom kommunene og overfor 

sykehuset. Kriseledelsen i hver av de samarbeidende kommuner holdes løpende orientert om 

de fellestiltak som settes i verk eller planlegges iverksatt. 

24/20 Saker til behandling i styret for Østre Agder regionråd fredag 24.april 2020 

 Uttale til høringsutkast UiA`s strategi for 2021-2024 

 Årsmelding 2019 

 Regnskap for Østre Agder regionråd 2019 

 Anbefaling for bruk av fondsmidler til forsknings- og utviklingsarbeid oversendelse 

av sak vedrørende dette til behandling i kommunene. 

 Kommunenes erfaringer med kriseledelse under pandemien 

 Konsekvenser av pandemisituasjonen for regionens næringsliv-eks på andre 

regionråds initiativ  
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 Eventuelt – avlysning av forsvarets planlagte øvelse i Agder på grunn av 

smittevernsituasjonen. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering. 

25/20 Eventuelt 

  

  

 

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 

 

 


