Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra skypemøte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 15.april 2020.
Tid
15.04.2020
kl.08.30-11.30
Til stede i møtet:
Leder Harald Danielsen – Arendal, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset –
Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, Ole Petter Skjævestad –
Vegårshei og Trond Aslaksen – Risør. Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand deltok fra kl.10.45.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. Samhandlingskoordinator Harry Svendsen deltok på sak
18/20, 19/20 og 23/20.
Saksliste:
16/20 Godkjenning av referatet fra ekstraordinært møte i Østre Agder rådmannsutvalg
5.februar 2020.
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.
Vedtak:
Rådmannsutvalget ber om følgende justeringer av notatet:
I tillegg til rådmannen deltok Espen Grimsland fra Gjerstad kommune.
Det er ønskelig at det av referatet tydelig framgår at ATV har et eget ansvar for å knytte
kontakter med kommunene som deltar i samarbeidet.
Formuleringen knyttet til samarbeidet mellom Grimstad kommune og Arendal kommune
om innkjøpsarbeidet må omformuleres til å være en intensjon om samarbeid, da det ikke
foreligger pliktende vedtak om dette enda.
Partene i plansamarbeidet knyttet til E18 er ikke endret. Det medfører at også Vegårshei,
Gjerstad og Bamble må nevnes som samarbeidspartnere.
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Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner ut over dette notatet som det foreligger etter
budsjettseminaret for 2021.
18/20 Iverksetting av Forskningsløft for kommunene innenfor helse- og omsorgsfeltet
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ber om at det framgår i saksframlegget at «Forskningsløftet for
kommunene i Østre Agder» er behandlet og forankret i Helse – og omsorgslederforum når
saken fremmes overfor styret i Østre Agder og videre oversendes til kommunestyrer og
bystyrer for behandling.
Til den videre behandlingen ønsker rådmannsutvalget at det utarbeides et kort notat som
redegjør for bakgrunnen for opparbeidelse av fondsmidler knyttet til tilskuddsordningen fra
Helsedirektoratet i forsøksperioden for opptrapping av regionalt KØH - tilbud i perioden
2013 – 2016. Dette følger saken som dokumentasjon på at midlene ikke er innbetalt fra
kommunene.
Rådmennene anmoder i tillegg Østre Agder helse- og omsorgslederforum om å oppnevne et
medlem til forprosjektgruppa for Forskningsløftet.
Østre Agder rådmannsutvalg ønsker at sak om Forskningsløft for kommunene i Østre Agder
innenfor helse- og omsorgsfeltet skal legges fram for styret i møtet 29.mai 2020.
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.
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen redegjorde for at Østre Agder helse – og
omsorgslederforum har gitt fagutvalget for kommuneoverleger i Østre Agder i oppdrag å
utarbeide et strategisk dokument for å møte fremskrevne behov for kapasitet og kompetanse
i eldremedisin, og løfte frem områder som er egnet for samarbeid mellom kommunene i
Østre Agder. Overlege Oddmund Suhrke har søkt overlegepermisjon1 i 4 måneder. Suhrke
startet sitt arbeid som samfunnsmedisiner i 2012 og 2013, og har deretter vært overlege ved
KØH – enheten i flere år og nå som sykehjemsoverlege i Arendal. Suhrke har tilbudt seg å
delta i dette utredningsarbeidet hvor dette inngår i utdanningspermisjonen. Dette er drøftet
med leder av fagutvalget for kommuneoverleger, Vegard Vige. Nærmere innhold og mandat
legges fram som egen sak i Helse – og omsorgslederforum møte 24.04.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner at overlege Oddmund Suhrke knytter sin
utdanningspermisjon til nevnte prosjekt om eldremedisinske utfordringer i Østre Agder.
Utdanningspermisjonen gjennomføres i perioden 01.09.2020 til 31.12.2020.
Det utarbeides en rapport med anbefalinger til framtidig helsetilbud til eldre innbyggere i de
åtte kommunene.

1

KS og Legeforeningen (SFS 2503 pkt 11.4) har inngått en avtale om at kommuneleger etter 5 års arbeid og med relevant spesialitet
har rett på 4 måneders permisjon med lønn. Utdanningspermisjon gir mulighet til faglig oppdatering, fordypning og utvikling i en
sammenhengende periode.
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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
Vedtak:
Endring/justeringer i samarbeidsavtalen som ligger til grunn for bygging av felles
krematorium vurderes når utbyggingen er iverksatt.
21/20 Gjennomgang av samarbeidsavtale vedrørende felles KØH-tilbud
Vedtak:
Rådmannsutvalget anmoder ØA-KØH-AO om å utarbeide forslag til ny samarbeidsavtale.
Det skal skje med grunnlag i eksisterende avtale, andre vedtak fattet i styret eller
kommunestyrer/bystyrer og det foreliggende utkastet, med de endringer som de
samarbeidende kommuner gjennom ØA-KØH-AO finner nødvendig. Utkast til ny
samarbeidsavtale må foreligge slik at den kan behandles i rådmannsutvalget før sommeren
2020.
Rådmannsutvalget legger til grunn av utkastet til ny samarbeidsavtale er en tilpassing til nytt
lovverk og en klargjøring av de ansvar som tillegger KØH. Derfor bør ny justert
samarbeidsavtale kunne legges fram for bystyrer og kommunestyrer som en melding.
22/20 Praksis vedrørende publisering av referater fra Østre Agder rådmannsutvalg sine
møter.
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 Covid-19
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen redegjorde for status i samhandlingen mellom
kommunene i Agder og SSHF som pågår i Helsefelleskapet på Agder gjennom Overordnet
strategisk samarbeidsutvalg (OSS) og Kommunenes strategiske samarbeidsutvalg (KOSS).
Hver kommune gjorde rede for arbeidet med tiltak og forberedelser i egen kommune.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ønsker god samordning av sine tiltak med Sørlandet sykehus
HF. Derfor anmodes Østre Agder helse- og omsorgslederforum sammen med
samhandlingskoordinatoren om å påta seg et særlig ansvar i forhold til å koordinere
regionens pandemiinnsats mellom kommunene og overfor sykehuset. Kriseledelsen i hver
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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
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering, men ber om at Forskningsløft for
kommunene innenfor helse- og omsorgsfeltet avventer behandlingen i Østre Agder HLF og
derfor legges fra 29.mai 2020. Videre at en ved forberedelse av sak knyttet til konsekvenser
av pandemien for næringslivet forholder seg til de punkter man var enige om i kontaktmøtet
mellom rådmannsutvalget og næringsforum.
25/20 Eventuelt
Pandemisituasjonen
Rådmannen i Froland orienterte om planene Arendal og Froland har for oppbygging av
kjølekapasitet. De andre kommunene vil få en mail om dette og får anledning til å benytte
seg av tilbudet hvis behov skulle oppstå. Kostnadene knyttet til denne etableringen er
beskjedne.
Oppfølging av kommunenes Veteranplaner
Dersom noen kommuner velger å iverksette fagdag eller liknende for personell med
oppgaver knyttet til oppfølging av disse planene så blir de anmodet om å vurdere om
tilbudet om deltakelse kan omfatte flere kommuner. Egne tilbud i små kommuner vil
omfatte få personer og fellesløsninger kan være hensiktsmessig.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder regionråd
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