Vedtaksoversikt 2019

SAKSLISTE:

Sak 01/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 7.desember 2018.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 02/19

Erfaring fra samling av formannskapene i kommunene i Østre Agder 8.januar 2019
Vedtak:
Styret vil med grunnlag i erfaringene fra samlingen 8.januar anbefale nytt styre å ta
initiativ til at formannskapene samles en gang årlig. Møtested bør varieres.

Sak 03/19

Videre arbeid innenfor nærings- og samfunnsutvikling.
Vedtak:
Styret anmoder Østre Agder næringsforum om å ta ansvar for en årlig fellessamling
om nærings- og samfunnsutvikling der målet er å nå ledere i regionens næringsliv og
politiske ledere. Ordfører Per Kristian Lunden og ordfører Reidar Saga anmodes i
fellesskap om å utarbeide et notat som oppsummerer hvilken lærdom vi kan hente fra
tilsvarende arrangement i nærliggende regioner. Når Østre Agder næringsforum har
klart et opplegg for en slik fellessamling så ønsker styret å få anledning til å drøfte
dette forslaget og få komme med eventuelle særlige ønsker.
Styret stiller seg bak ønsket om å iverksette undersøkelse næringsattraktive
kommuner som Arendal iverksatt i 2018 i flere kommuner. Med bakgrunn i
innsparte midler i BYR-programmet vil deler av utgiften til undersøkelsen kunne
finansieres med midler fra Østre Agder.
Under behandlingen av sak 03/19 vedtok styret i Østre Agder følgende uttalelse:

Statens vegvesen har lagt frem sin rapport Fra regioner til divisjoner som viser
hvordan Statens vegvesen ønsker å organisere sin virksomhet fra 2020. Østre Agder
regionråd ønsker at en av de foreslåtte divisjonene ledes fra Agder, og ser det som
naturlig at en lokaliserer dette til Arendal hvor dagens regionledelse er samlet og
hvor det er mye kompetanse samlet. Østre Agder regionråd støtter Aust-Agder/ VestAgder fylkeskommuner og Arendal kommune sitt arbeid med å fremme Arendal som
ønsket lokalisering for en divisjonsledelse.
Sak 04/19

Søknad om skjønnsmidler med sikte på utredning av mulighetene for etablering av
felles veinormal for utbygging og drift av kommunale veianlegg
Vedtak:
Styret godkjenner at det arbeides videre med sikte på å fremme en søknad om
utredning av en felles veinormal. Søknaden bygger på en intensjon om
effektivisering av kommunale virksomheter.

Sak 05/19

Aktuelle saker fra rådmannsutvalget
Vedtak:
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Styret tar saken til orientering.
Sak 06/19

Aktuelle påvirkningssaker
Status i arbeidet i fellesnemnda
Regionplan Agder 2030 – forberedelse av uttalelsen fra Østre Agder
Vedtak:
Det etableres en arbeidsgruppe med tre ordførere og to rådmenn for å forberede en
høringsuttalelse fra Østre Agder regionråd bestående av Robert Cornels Nordli,
Reidar Saga, Kirsten Helen Myren, Tone Marie Nybø Solheim og Jarle Bjørn
Hanken.

Sak 07/19

Eventuelt
Etablering av en fast ordning med konsultasjonsmøter mellom Lister rådet,
Setesdalsrådet og Østre Agder regionråd
Erfaringer med møte med sykehusdirektøren ved Sørlandet sykehus HF og stedlig
leder ved virksomheten i Arendal 9.januar.
Uttale fra styret i Østre Agder helsetilbudet ved Agder fengsel
Vedtak:
Styret vedtar uttalelsen.
Saker i Sørlandsrådet
Endringer i krav til bemanning i barnehagene ved at lærlinger ikke kan telles med
slik praksis har vært til nå.
Utviklingsleder i Østre Agder regionråd

Sak 09/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 18.januar 2019.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 10/19

Regnskap 2018 for Østre Agder regionråd
Vedtak:
Styret godkjenner regnskapet for 2018.

Sak 11/19

Avsetninger til bundet fond med grunnlag i regnskapet for 2018.
Vedtak:
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Styret tar saken til orientering og ber om en samlet oversikt over status for
fondsavsetninger i møtet 2.mai 2019.

Sak 12/19

Disponering av ubrukt beløp på ansvar 1207002 Østre Agder samhandlingsreform
for 2018
Vedtak:
Styret vedtar at ubrukte midler avsatt på fond kr.359 867 for 2018 under ansvar
1207002 Østre Agder Samhandlingsreform benyttes til å redusere kravet til
kommunene i 2019.
Reduksjonen for den enkelte kommune relateres til deres andel av innbetalt beløp i
2018.
Arendal kommunes andel trekkes fra i netto budsjett i forbindelse avlevering av
1.tertialrapport.

Sak 13/19

Presentasjon av høringsutkast til Regionplan Agder 2030
Vedtak:
Styret kommer tilbake til høringsuttalelsen i sitt møte 22.mars 2019 og vil der
behandle felles innspill til planutkastet.

Sak 14/19

Forberedelse av styrets samling i Oslo 2. og 3.mai
Vedtak:
Styret anmoder leder og sekretariat om å utrede følgende program til samlingen i
tillegg til punkter nevnt i innkallingen.
Samlingen starter med lunsj fra kl.13. Styremøtet starter kl.14 og varer om lag to
timer.
Sekretariatet kontakter stortingsrepresentantene for å varsle tidspunktet for
samlingen i Oslo og om de har anledning til å møte styret.
Styreleder kontakter tidligere statssekretær Kolve for å forhøre seg om muligheter
for å få et foredrag relatert til utfordringer og muligheter i lokalt påvirkningsarbeid.
Kjetil Glimsdal kontakter på vegne av regionrådet barne- og familieminister Kjell
Ingolf Robstad med sikte på å drøfte regionens barnefattigdomsutfordringer og de
samlede levekårsutfordringene.
Styret ønsker å møte sentrale beslutningsfattere i Statens vegvesen for å kunne legge
fra regionens syn på mulighetene for å legge en eller to av virksomhetens ny
divisjoner til vegvesenets virksomhet i Arendal.

Sak 15/19

Aktuelle saker fra rådmannsutvalget
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Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 16/19

Aktuelle påvirkningssaker
Status i arbeidet i fellesnemnda
Bruk av konsesjonsfondsmidler i nye Agder
Vedtak:
Styret ber gruppeleder for Frp i Arendal bystyre Anders Kylland, ordfører Reidar
Saga og ordfører Per Kristian Lunden jobber videre med spørsmålet om bruk av
konsesjonsfondsmidlene med sikte på at den skal kunne tas opp i et senere
styremøte.
Støtte fra Region Kristiansand til henvendelse til Statens vegvesen vedrørende ny
organisering.
Støtte til henvendelse fra Vegårshei kommune til Statens vegvesen vedrørende
skilting til Vegårshei på ny E18 i Tvedestrand
Vedtak:
Følgende uttalelse oversendes Statens vegvesen og Nye veier sammen med
bakgrunnsnotatet fra kommunen:
Østre Agder Regionråd har en forventing om at skilting langs ny E18, veileder
trafikantene med skilting til samtlige kommuner i regionen, og vil understreke
behovet for skilting til Vegårshei fra krysset på ny E18 i Tvedestrand, for å ivareta
trafikksikkerheten på veinettet i regionen. Alternativ vei, fra Gjerstad eller Risør, til
Vegårshei er ikke egnet for tyngre kjøretøy.

Sak 17/19

Eventuelt
Status for arbeidet med å forberede næringslivskonferanse i Østre Agder
Vedtak:
Styret ber ordfører Reidar Saga og ordfører Per Kristian Lunden legger fram et notat
før rådmennenes budsjettseminar 13. og 14.mars, som skal legges til grunn for, å
utrede forutsetningene for iverksetting av næringslivskonferanse for regionen. Dette
for å kunne vurdere avsetting av midler og tid til arrangementet.
Nytt inntekts system for fylkeskommunene
Vedtak:
Styreleder og sekretariatsleder forbereder en uttalelse som bygger på den uttalelsen
som er vedtatt i de to fylkeskommunene. Utkast til en uttalelse sendes
styretsmedlemmer for godkjenning. Østre Agder regionråd varsler de andre rådene i
Agder om at vi gjør dette.
Kommunestruktur
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Kremasjon
Leverandørmøte knyttet realiseringen av Biozin-anlegget på Jordøya.
Utvikling av kollektivtilbudet knyttet til nytt veinett – E18
Kontakt med ledelsen i HV07
Sak 18/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 15.februar 2019.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 19/19

Årsmelding for Østre Agder regionråd 2018
Vedtak:
Styret godkjenner årsmeldingen for 2018.

Sak 20/19

Uttale til Regionplan Agder 2030.
Vedtak:
Styret vedtar vedlagt høringsuttalelse til utkastet til Regionplan Agder 2030.

Sak 21/19

Framtidig organisering av NAV for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd takker prosjektgruppen og styringsgruppen for
utredning av framtidig organisering av NAV for kommunene Arendal, Froland,
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli for dere innsats.
Styrets flertall kommunene, styremedlemmene fra Arendal (2), Risør, Gjerstad og
Åmli, anbefaler kommunene å fatte beslutning om en organisatorisk sammenslåing
av NAV kontorene i Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og
Åmli.
Styrets mindretall, styremedlemmene fra Froland og Vegårshei, anbefaler
kommunene å fatte beslutning om en organisatorisk sammenslåing av NAV
kontorene i Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Sak 22/19

Forberedelse av styrets samling i Oslo 2. og 3.mai
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 23/19

Utkast til ny samarbeidsavtale for ØABV (Østre Agder brannvesen) og forslag til ny
betalingsmodell for tjenesten. Orientering om utkast til ROS for kommunene i
samarbeidet.
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Vedtak:
Styret i Østre Agder anbefaler kommunene som samarbeider om ØABV om å
godkjenne forslaget til ny samarbeidsavtale.
Styret i Østre Agder anbefaler kommunene som samarbeider om ØABV om å
godkjenne forslaget til ny betalingsmodell basert på hovedmodell for
interkommunale tjenester med en ROS-faktor for kommunene Risør og Tvedestrand
som har særlige brannvaktordninger.
Styret i Østre Agder anbefaler kommunene om å godkjenne ROS-analysen for egen
kommune.
Sak 24/19

Aktuelle saker fra rådmennenes budsjettseminar og fra rådmannsutvalget
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 25/19

Aktuelle påvirkningssaker
Status i arbeidet i fellesnemnda
Vegårshei kommunes erfaringer med Statens vegvesen og Nye veier AS under
arbeidet med å oppnå skilting til Vegårshei på ny E18 i Tvedestrand
Påvirkningsarbeidet overfor Statens vegvesen ved nyorganisering av virksomheten
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 26/19

Eventuelt

Sak 27/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 22.mars 2019.
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
Vedtak:
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.

Sak 29/19

Iverksetting av utredning fullskala overgang til LED i veibelysningen på kommunalt
veinett.
Vedtak:
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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
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd tar statusen vedrørende samarbeidets fondsbeholdning
til orientering.

Sak 31/19

Orientering om sakene i rådmannsutvalget 11.april 2019
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 32/19

Aktuelle påvirkningssaker
Bistand fra Panor Public Affairs til Aust-Agder fylkeskommune og Arendal
kommune
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd tar saken til orientering.
Uttalelse fra styret i Østre Agder regionråd til videre virksomhet på
Sambruksstasjonen på Stoa
Vedtak:
Videre drift av Sambruksstasjonen på Stoa, Arendal
Styret i Østre Agder regionråd kjenner til, og har forståelse for, pågående
omstillinger og digitalisering av tjenester innenfor Trafikant og kjøretøy (TK).
Herunder at Sambruksstasjonen på Stoa i Arendal kan bli avviklet i forbindelse med
endringer av tjenestestrukturen innenfor TK.
Styret henstiller statsråden om å sikre videre drift av Sambruksstasjonen.
Hallkontroller på Stoa er av svært stor betydning for storbilnæringen i Arendal og i
resten av Østre-Agder. Videre er Sambruksstasjonen viktig for Sam Eyde
videregående skole som har en landslinje for tungbilutdannelse.
Styret minner om at Capgemini Consultings områdegjennomgang fastslår at
kapasitetsutnyttelsen for halløp av tunge kjøretøy i Arendal er i tråd med kravene i
Statens vegvesens eiendomsstrategi. God kapasitetsutnyttelse bør ikke tilsi avvikling
av svært viktige tjenester for storbilnæringen i regionen.
Utekontroll på E18 er et svært viktig trafikksikkerhetsarbeid som gjøres av
stasjonens medarbeidere. Utekontrollene bruker ofte sambruksstasjonen til
hallkontroll i forbindelse med kontrollene. Dette er effektivt og gir god kontroll med
tungbilene på E18. En slik praksis og sambruk bør videreføres. Stasjonen vil ligge
svært gunstig plassert også i forhold til ny E18. Dersom storbilnæringens
hallkontroller i fremtiden må gjennomføres i Tønsberg eller Kristiansand vil det
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medføre økte kostnader for storbilnæringen, flere storbiler på veiene og økte CO2utslipp. Endringer i tjenestestrukturen medfører negative konsekvenser for privat
næringsliv, videregående skole, trafikanter og klima.
Styret ber statsråden gjøre helhetlige vurderinger av konsekvensene for næringsliv,
det offentlige og samfunnet. En bør ikke kun vektlegge mindre kostnadsbesparelser
innenfor TK-området i Arendal, av Capgemini Consulting anslått til 4,8 millioner
kroner. Hvis Sambruksstasjonen nedlegges innebærer det å skyve kostnader fra én
del av det offentliges budsjett over på næringslivet og andre offentlige budsjetter.
Stoa Sambruksstasjon vil ha en svært gunstig plassering og dekke østre deler av nye
Agder fylke. Med ny E18 fra Telemark og vestover vil reisetiden til Stoa reduseres.
Det bør også vektlegges at stasjonen er tilgjengelig med kollektivtransport.
Styret peke på at for å utvikle østre del av Agder på en god måte så er det viktig med
et godt tjenestetilbud i Arendal. Tjenestene som tilbys på en Sambruksstasjon er
viktige for innbyggerne. Dersom Sambruksstasjonen erstattes av et servicekontor
med teoriprøver og praktiske førerprøver for førerkortklasse B ber styret statsråden
om å sikre et tilbud med ambulerende tjenester for bl.a. tungbilprøver. Tjenester som
ikke kan digitalisers bør videreføres i Arendal i tilknytning til Statens vegvesens
virksomhet der det er tilgjengelige lokaler.
Styret er kjent med at det skal etableres flere spesialiserte saksbehandlingssentre
ulike steder i landet. Ansatte ved dagens Sambruksstasjon har høy kompetanse
innenfor spesialiserte førerkorttjenester som er en viktig ressurs ved etablering av et
nytt, nasjonalt saksbehandlingssenter. Det er gode faglige og økonomiske grunner til
at et saksbehandlingssenter etableres i Arendal. Senteret kan etableres i tilknytning
til Statens vegvesens virksomhet i Arendal.
Sak 33/19

Eventuelt
Utviklingslederen i Østre Agder Siri Asdal ble presentert for styret og rådmennene.

Sak 34/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 3.mai 2019.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 35/19

HV`s tilstedeværelse i kommunene i Østre Agder
Vedtak:
Styret tar presentasjonen fra HV-ledelsen til orientering.

Sak 36/19

Anbefaling vedrørende Veikart til bedre levekår
Vedtak:
Styret for Østre Agder regionråd anbefaler kommunene å inngå samarbeidsavtale
med Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune med grunnlag i det foreliggende
utkast til Veikart for bedre levekår.
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Sak 37/19

Orientering om drøfting i Østre Agder næringsforum vedrørende
næringslivsseminar.
Vedtak:
Styret godkjenner at det legges opp til en workshop 28.august fra kl.12-15 for å
forberede næringslivsseminaret som forberedes til januar 2020. Styret anmoder om
at næringsforeningene i Arendal, Grimstad og Tvedestrand inviteres til denne.
Styreleder og sekretariatsleder bistår arbeidsgruppen fra næringsforum i forberedelse
av workshopen 28.august.

Sak 38/19

Tillatelse til bruk av fondsmidler avsatt til næringsutvikling til gjennomføring av
analyse vedrørende næringsattraktivitet for kommunene i Østre Agder.
Vedtak:
Styret godkjenner at det brukes kr.300.000 fra avsatte fondsmidler til nærings- og
samfunnsutvikling til iverksetting av undersøkelsen.

Sak 39/19

Iverksetting av phd med tema effekter av DEKOM (desentralisert
kompetanseutvikling) i skolesektoren
Vedtak:
Styret godkjenner Østre Agder regionråds deltakelse i finansieringen i samsvar med
rådmannsutvalgets anbefaling og under de forutsetninger som framgår av deres
vedtak.

Sak 40/19

Støtte til etablering av tilbud om aktivitet og opplevelse for lavinntekts
barnefamilier, flyktninger etc ved Vegårshei Ski – og aktivitetssenter (VSA)
Vedtak:
Østre Agder Regionråd stiller seg bak Vegårshei Ski og Aktivitetssenter (VSA) sitt
arbeid med etablering av tilbud om aktivitet og opplevelse for lavinntekts
barnefamilier, flyktninger og andre grupper som er i risikosonen for utenforskap.
|Regionen har betydelige levekårsutfordringer og det er stort behov for opprettelse av
denne type tilbud. VSA nås innen maksimalt en times reise for regionens ca.
95.000 innbyggere.
Våre medlemskommuner er positive til samarbeid med VSA for å utvikle et tjenlig
opplegg, samt formidling og koordinering slik at tilbudet kommer aktuelle
målgrupper til gode.

Sak 41/19

Orientering om sakene i rådmannsutvalget 5.juni 2019
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Sak 42/19

Aktuelle påvirkningssaker
Følgende saker ble drøftet:
Statens vegvesen (divisjon/veistasjon)
Agder politidistrikt – praksis ved tildeling av nye stillingshjemler
Revisjonsordning for ny fylkeskommune

Sak 43/19

Eventuelt
Togstopp langs Sørlands- og Arendalsbanen
Status i arbeidet for etablering av Agder fylkeskommune
Status vedrørende utbygging av krematorium i Arendal
Vedtak:
Arendal kommune utarbeider et brev til samarbeidskommunene som redegjør for
status og premisser i saken.

Sak 44/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 14.juni 2019.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 45/19

Orientering vedrørende endringer i ruteplaner for kollektivtrafikken ved overgang til
ny E18
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 46/19

Gjennomgang av planer for lokaler til legevakt og KØH
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 47/19

Orientering om planene for TedX seminaret i november.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 48/19

Behov for endringer i styringsdokument i Østre Agder som konsekvens av ny
kommunelov.
Vedtak:
Styret anmoder sekretariatet om å fremme forslag til samarbeidsavtale Østre Agder
til erstatning for vedtektene. Forslaget skal ivareta de formelle kravene i ny
kommunelov og ellers skal gjeldende vedtekter benyttes i utkastet til
samarbeidsavtale så langt dette går. Styret ber om at utkastet til samarbeidsavtale
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legges fra til behandling i styret 13.desember med påfølgende behandling i
kommunene.
Sak 49/19

Nye lokaler for sekretariatet i Østre Agder
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sekretariatet får anledning til å bruke inntil kr.75.000 til utrusting av nye lokaler for
virksomheten fra sekretariatsfondet.

Sak 50/19

Anmodning fra Risør kommune om økt regionalt bidrag til iverksetting av planlagt
phd på DEKOM
Vedtak:
Med grunnlag i anbefalingen fra Østre Agder oppvekstforum sak 33/19 trekkes
saken.

Sak 51/19

Aktuelle påvirkningssaker
Status i Biozin etableringen på Jordøya i Åmli
Erfaringer med påvirkningsarbeid under Arendalsuka
Hvordan bidra til å aktualisere utbygging av Grenlandsbanen og etablering av
kontakt med Go Ahead om tilbudet ved Sørtoget
Innspill til KS vedrørende politikeropplæringen etter valget

Sak 52/19

Eventuelt
Forberedelse til konstituerende møte 1.november
Forberedelse av næringslivssamling med formannskapene i januar
Innsparingskrav for Sørlandet sykehus
Innspill til endringer i vedtektene for konsesjonskraftmidler
Orientering fra rådmannsutvalgets drøfting vedrørende prosessen omkring framtidig
NAV-organisering
Innspill fra Grimstad ved ordfører Kjetil Glimsdal om mulighet for Østre Agder å
levere felles uttale til sentrale myndigheter om behovet for lovfesting av responstid
for ambulansetjeneste.

Sak 53/19

Konstituering av nytt styre for Østre Agder regionråd
Med grunnlag i vedtak i kommunestyrer og bystyrer består styret av ordfører Per
Kristian Lunden – Risør kommune, ordfører Inger Haldis Løite – Gjerstad
kommune, ordfører Kjetil Torp – Vegårshei kommune, ordfører Ove Gundersen –
Froland kommune, ordfører Beate Skretting – Grimstad kommune, ordfører Bjørn
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Gunnar Baas – Åmli kommune, ordfører Marianne Landaas – Tvedestrand
kommune, ordfører Robert Cornels Nordli og opposisjonsleder Geir Fredrik Sissener
begge Arendal kommune.
Vedtektene forutsetter at styret selv velger leder og nestleder.
Vedtak:
Valgperioden er to år.

Sak 54/19

Leder ordfører Robert Cornels Nordli

– Arendal kommune

Nestleder ordfører Marianne Landaas

– Tvedestrand kommune

Godkjenning av referat fra styremøtet 30.august 2019.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 55/19

Forslag til møteplan for Østre Agder regionråd 2020
Vedtak:
Styret godkjenner forslaget til møteplan for styret i 2020.

Sak 56/19

Godkjenning av budsjett for Østre Agder regionråd for 2020
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2020.

Sak 57/19

Samling av formannskapene i Østre Agder 15.januar 2020.
Vedtak:
Styret drøftet saken og ber om at godkjenningen av endelig program skjer i
styremøtet 13.desember.
Styret ber arbeidsgruppen om å vurdere om det er rom for å gi en representant for
nye Agder fylkeskommune anledning til å presentere den nye fylkeskommunen og
planene for oppfølging av Regionplan Agder 2030.
Styret ser for seg en tidsramme for arrangementet som strekker seg fram til kl.18.
Styret ber hver rådmann om å sørger for å innkalle formannskapsmedlemmene i sin
kommune til formannskapssamlingen 15.januar så raskt som mulig.

Sak 58/19

Søknad - Østre Agder helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og
gode liv.
Vedtak:
Styret tar til orientering at det er fremmet en søknad til Aust-Agder kompetansefond
vedrørende prosjektet Østre Agder helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre
helse og gode liv.

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Vedtaksoversikt 2019

Styret ber om at det settes av tid på styremøtet 13.desember for en bred
gjennomgang av satsing på FOUI i helse og omsorgssektoren, herunder en
presentasjon av prosjektet det søkes om støtte til.
Sak 59/19

Møte med Go-Ahead NORDIC vedrørende framtidige planer togtilbudet på
Sørbanen og Arendalsbanen.
Vedtak:
Styret tar informasjonen fra Go-Ahead NORDIC til orientering.

Sak 60/19

Eventuelt
Prehospitale tjenester
Deltakelse fra Agder fylkeskommune under møter i styret og i rådmannsutvalget
Vedtak:
Styret ønsker at i tillegg til at fylkesordfører skal ha møte og talerett i styremøtene,
så skal opposisjonsleder i fylkestinget bli gitt tilsvarende rettigheter.
Styret ber samtidig fylkesrådmannen vurdere om det mulig å avsette tid til deltakelse
under en avgrenset del av møtene i rådmannsutvalget.

Sak 61/19

Godkjenning av referat fra konstituerende styremøte 1.november 2019.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 62/19

Utkast til samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk
Råd).
Vedtak:
Styret anbefaler kommunestyrer og bystyrer om å godkjenne forslaget til
samarbeidsavtale.
Sekretariatet utarbeider et felles saksgrunnlag for behandlingen.

Sak 63/19

Samhandlingsreformen – Samhandling med Sørlandet sykehus HF.
Prioriterte samarbeidsområder og organisering av arbeidet 2020 – 2021.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 64/19

«Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - kommunehelsetjenesteforskning fellessatsinger på Agder.
Vedtak:
Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Vedtaksoversikt 2019

Styret tar saken til orientering.
Sak 65/19

Program for samling av formannskapene i Østre Agder 15.januar 2020.
Vedtak:
Styret godkjenner forslaget til program.

Sak 66/19

Vedtak av Østre Agders påvirkningsstrategi.
Vedtak:
Styret godkjenner det reviderte utkastet til påvirkningsstrategi for samarbeidet.
Styret ber sekretariatet om å invitere fylkets stortingsrepresentanter til styremøtet
28.august 2020.

Sak 67/19

Sak 68/19

Støtte fra Østre Agder regionråd til skjønnsmiddelsøknad fra Froland
kommune vedrørende videreutvikling av internkontrollsystem.
Vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd vil anbefale at Fylkesmannen i Aust-Agder og VestAgder 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.
Aktuelle påvirkningssaker
Status i arbeidet for å forhindre flytting av to avdelinger i kystverket fra Arendal.
Orientering om arbeidet for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
Ordfører Per Kristian Lunden gjorde rede for status i saken og muligheter for å
prioritere dette prosjektet framover i NTP. Det var enighet om å be han om å lage et
utkast som kan egne seg som innspill til partiprogrammene framfor stortingsvalget i
2021. Østre Agder regionråd fastholder målet om å få til en stasjon på
Brokelandsheia.
Utredning av framtidig domstolsstruktur
Vedtak:
Styret tar sakene til orientering.

Sak 69/19

Orientering om saker behandlet i rådmannsutvalget.
Leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen og sekretariatsleder
orienterte om to saker som var til behandling i siste møte i Østre Agder. Det gjelder
arbeidet med utredning av aktuelle nye samarbeid mellom kommunene og
retningslinjer for fakturering ved bruk av kommunale medarbeidere i
interkommunale prosjekt og i tilfeller der kommuner låner ut medarbeider til en
annen kommune for eksempel i forbindelse med akutt sykdom. Disse retningslinjene
er særlig aktuelle i forbindelse med at en kommune stiller en fagmedarbeider til
rådighet for IKT Agder ved innføring av nye dataløsninger.
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Vedtaksoversikt 2019

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 70/19

Valg av representant med vararepresentant til Vannregionutvalget i Agder.
Vedtak:
Ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune representerer kommunene i Østre
Agder i Vannregionutvalget i Agder.
Vararepresentant blir ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.

Sak 71/19

Eventuelt
Informasjon fra møte i InnlandAgder
Tilbakemeldinger vedrørende eventuelt studiebesøk til Brussel
Vedtak:
Styret ber sekretariatet sammen med Sørlandets Europa kontor om å utarbeide en
kort begrunnelse for behovet for kompetanseheving knyttet til utviklingen i EU for
politisk og administrativ ledelse. De skal videre legge opp et program med fokus på
problemstillinger som har direkte relevans for kommunenes virksomhet.
Det legges vekt på at kostnadene knyttet til reisen holdes så lave som mulig.
Tidspunkt for eventuell formell åpning av nye lokaler for Østre Agder regionråd i
4.etg i Arendal bibliotek.
Regionalt politiråd 24.januar 2020
Reduksjon i tallet på elever ved grunnskolene i regionen
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