Møtereferat

Til
Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget

Kopi til:

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra teamsmøtet i representantskapet for Østre Agder IPR fredag 12.februar 2021.

Tid
Teamsmøte Fredag 12.februar
2021 kl.09.00-11.00

Til stede i representantskapsmøtet:
Medlemmer: Ordfører Robert C, Nordli, Arendal kommune, Ordfører Per Kristian Lunden, Risør
kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune, Ordfører Ove Gundersen, Froland
kommune, Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune,
Ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune, Ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune
Forfall til møtet fra representantskapets medlemmer: Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik
Sissener.
Leder av representantskapet Robert Cornels Nordli ledet møtet.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen hadde forfall og for han møtte utvalgsleder Mathias
Bernander.
Leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten møtte.
Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg:
Trond Aslaksen, Risør, Rådmann Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad, Jarle Bjørn
Hanken, Tvedestrand, Bo Andre Longum, Froland og Christina Ødegård, Åmli.
Ole Petter Skjævestad, Vegårshei og Olav Kavli, Grimstad hadde forfall.
På vegne av fylkesrådmann i Agder fylkeskommune møtte fylkesdirektør Anita Henriksen.

Under behandlingen av sak 11/21 og 12/21 deltok samhandlingskoordinator Harry Svendsen i
sekretariatet.
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Sakliste:

Sak 10/21

Godkjenning av referatet fra representantskapsmøte i Østre Agder regionråd
22.januar 2021
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 11/21

Godkjenning av regnskapet for Østre Agder regionråd 2020. Orientering om
disponering av ubrukte kommunale driftsmidler.
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder IPR godkjenner regnskapet for 2020.

Sak 12/21

Orientering om forarbeidet med uttale til strategiplan for Sørlandet sykehus
HF.
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterte utkastet til høringsuttalelse
som er oversendt kommunene til behandling i kommunestyrer og bystyrer.
Vedtak:
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet slutter seg til foreslåtte høringspunkter som innarbeides i den
enkelte kommunes høringssvar til SSHF.
Representantskapet ønsker utarbeidet en rapport som skal belyse utfordringene
kommunene står overfor innen feltet rus/psykiatri.
Representantskapet ber derfor Østre Agders helse- og omsorgslederforum (HLF) om
å utarbeide et utkast til mandat for et slikt utredningsarbeid. Videre gi en anbefaling
for en økonomisk ramme for utredningsarbeidet.
Utredningsarbeidet forutsettes dekket av avsatte midler for oppfølging av
Samhandlingsreformen.

Sak 13/21

Desentralisert medisinerutdanning på Sørlandet - samarbeid mellom Sørlandet
sykehus og Universitetet i Oslo (UiO)
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen ga representantskapet en orientering om
dette arbeidet.
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Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 14/21

Oppsummering av møtet med direktør og styreleder ved Sørlandet sykehus
9.februar 2021.
Styreleder oppsummerte møtet som positivt og at slik kontakt mellom kommunene
og sykehuset bør skje med jevne mellomrom. Det var hensiktsmessig at
sykehusledelsen på forhånd fikk spørsmålene fra kommunene slik at de fikk
anledning til å forberede seg gjennom kontakt med andre i sykehusledelsen.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 15/21

Status for gjennomføring av DEKOMP ved grunnskoler i Østre Agder i 2020
Utsatt til neste møte i representantskapet.

Sak 16/21

Møtet mellom de interkommunale politiske rådene i Agder og fylkesutvalget
2.februar 2021 – erfaringer.
Nestleder Marianne Landaas orienterte om møtet med fylkesutvalget og våre innspill
der i form av et notat basert på innspillene fra de åtte formannskapene.
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder IPR ønsker å takke fylkesutvalget for initiativet til
kontaktmøtet. Dette gir en hensiktsmessig kontaktpunkt mellom fylkets politiske
ledelse og de fire interkommunale samarbeidene. Vi fikk god anledning til å fremme
innspill til oppfølging av Regionplan Agder 2030. For Østre Agder IPR er det viktig
at dette blir en gjensidig plattform der også politisk ledelse i Agder fremmer saker de
er opptatt av å forankre i alle deler av Agder.

Sak 17/21

Oppfølgingspunkter fra kontaktmøtet med Setesdal regionråd og Listerrådet
20.januar 2021.
Leder av representantskapet Robert C. Nordli orienterte om møtet.
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder IPR tar saken til orientering.
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Sak 18/21

Aktuelle påvirkningssaker.


Arbeidet for å vitalisere prosessen med å knytte sammen Vestfoldbanen
og Sørlandsbanen via ny Grenlandsforbindelse.

Vedtak:
Sekretariatet får ansvar for å kontakte Rune Hagestrand som sitter i Jernbaneforum
Sør for å innhente informasjon fra dette forumet og for å invitere han til
representantskapets møte 26.mars.
Til møtet får Inger Løite, Per Kristian Lunden og sekretariatsleder sammen med
Rune Hagestrand ansvar for å utarbeide et utkast til uttalelse rettet til Stortingets
samferdselskomite og til Agderbenken for å understreke viktigheten av å videreføre
sammenkoblingsprosjektet i NTP.

Sak 19/21

Orientering om saker som har blitt behandlet i Østre rådmannsutvalg
10.februar 2021.
Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterte om sakene som var oppe i
rådmannsutvalgets møte.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
Representantskapet ber om at det gis signaler til Statsforvalteren i Agder om at de
ønsker kontakt på linje med rådmannsutvalget.

Sak 20/21

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

For leder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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