Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg
Representant for fylkesdirektør i Agder fylkeskommune

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag
1.desember 2021.
Sted Tid
Kafelokalet I Arendal bibliotek med påfølgende juleavslutning. 1.desember 2021
kl.08.30-13.00

Saksliste:
72/21 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg
27.oktober 2021.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

73/21 Orientering om status vedrørende utbygging av nye lokaler for Arendal
kommunale legevakt og for Østre Agder KØH i tilknytning til Sørlandet
sykehus HF i Arendal.
Leder for Arendal eiendom HF Øystein Sangvik vil gjennomgå status for prosjektet
og de utfordringer prosjektet har møtt knyttet til geologiske forhold ved tomten.
Vedlagt følger kopi av sak som er behandlet i vertskommunen Arendal.
I møtet vil også vertskommunen gi en vurdering av hvordan momsrefusjonsordningen skal håndteres i prosjektet derfor stiller jurist Ingunn Kilen
Thomassen og økonomimedarbeider Jon Vidar Skogeng.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.
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74/21 Kunnskapsløft for god helse og bedre liv - videreføring av satsingen.
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen gjennomgår status i arbeidet og
forslagene fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum (HLF) til videreføring av
satsingen. Vedlagt følger kopi av sak og vedtak fra møtet i HLF. Videre følger kopi
av rapporten prosjektet har avlevert til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
for arbeidet i 2021. I tillegg følger Strategi for samarbeid om forskning, innovasjon
og utdanning i Agder for et fremtidsrettet helsetjenestetilbud i Agderstrategien for
OSO-samarbeidet som omfatter Sørlandet sykehus HF, UiA og kommunene på
Agder.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler forslaget fra Østre Agder helse- og
omsorgslederforum overfor representantskapet i Østre Agder-samarbeidet om at:
1. Det etableres et doktorgrads-prosjekt sammen med SSHF og UiA knyttet til
samhandlingsforskning med særlig fokus på helhetlige pasientforløp for kronikere
og multimorbide eldre. Prosjektet er en konkretisering av OSO strategidokument
(trepartssamarbeid kommunene på Agder, SSHF og UiA ) og i tråd med
handlingspunkt 5.1.3 i Østre Agders strategidokument «Kunnskapsløft for bedre
helse – og gode liv».
Finansiering: Kr. 400.000.- pr. år – til sammen kr. 1.2 millioner (2022, 2023 og
2024) som finansieres av midler fra Østre Agder forskningsfond helse.
2. Det opprettes et engasjement som «kombinasjonsstilling» mellom Østre Agder
og UiA - i tråd med handlingspunkt 5.1.4 i Østre Agders strategidokument
«Kunnskapsløft for bedre helse – og gode liv».
Finansiering:
Inntil kr. 300.000.- pr. år for perioden 2022 –2024 til sammen kr. 900.000.- som
finansieres av midler fra Østre Agder forskningsfond helse.
3. Det opprette et deltidsengasjement (2022 – 2025) som Analyse og FoUI –rådgiver
med siktemål å videreføre et forpliktene samarbeid om «Bærekraftige helse - og
omsorgstjenester» som en fast struktur i Østre Agder – samarbeidet i tråd med
handlingspunkt 5.2.1 i Østre Agders strategidokument «Kunnskapsløft for bedre
helse – og gode liv».
Dette foreslår rådmannsutvalget av finansieres med inntil kr. 550.000.- pr. år for
perioden 2022 –2025.
I 2022 finansieres dette ved å benytte kr. 550.000.- fra Østre Agder forskningsfond
helse.
I perioden 2023 – 2025 finansieres engasjementet gjennom årlige bevilgninger fra
den enkelte kommune i Østre Agdersamarbeidet i samsvar med vedtak i
Representantskapet i Østre Agder 03.09.2021.*
* om øremerket andel på 0,05% på kommunale helse- og omsorgsbudsjett til
forsknings- og utviklingsarbeid.
75/21 Studiebesøk ved EU i Brussel eller gjennomføring av kontaktmøter med
nasjonale beslutningsfattere i Oslo.
Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Alle planer for et studiebesøk til Brussel ble stilt i bero når pandemien rammet i
begynnelsen av 2020. Fortsatt er smittesituasjonen utfordrende og derfor må
eventuelle plan for et besøk til Brussel forsommeren 2022 bygge på en forutsetning
om at smittesituasjonen gjør dette mulig.
Et alternativ som bygger på å avholde et representantskapsmøte i Oslo med
påfølgende møter med beslutningsfattere på nasjonalt nivå vil trolig være mindre
sårbart i forhold til utfordringene knyttet til pandemien.
Østre Agder rådmannsutvalg inviteres til å drøfte dette før det tas opp som sak i
representantskapet.

76/21 Drøfting av fastlegesituasjonen i samarbeidskommunene.
I lys av de utfordringer man nasjonalt har omtalt knyttet til at et økende antall
innbyggere ikke får fastlege så er det ønskelig at kommunene i møtet redegjør for
hvordan de opplever situasjonen lokalt.
Kommunedirektøren i Arendal har hatt dialog med KS vedrørende fastsettelse av
godtgjørelsen til fastlegene. Svaret fra KS vedlegges.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg er på lengre sikt bekymret for fastlegesituasjonen og
ber derfor Østre Agder helse- og omsorgslederforum om å drøfte om de ser behov
for tiltak eller felles strategier for å møte en eventuell utfordring.

77/21 Orientering om møte med begravelsesbyråene vedrørende lokalt
kremasjonstilbud.
Rådmannsutvalget har anmodet sekretariatet om å se på løsninger for å få
reetablert et kremasjonstilbud for kommunene i Østre Agder.
Sekretariatsleder avholdt et møte med fire begravelsesbyrå i vårt område
22.november. Han vil redegjøre synspunkt som framkom under møtet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder sekretariatsleder om å arbeide videre med
sikte på å kunne få et saksgrunnlag for drøfting av framtidig kremasjonsløsning.

78/21 Saker til behandling i representantskapet 10.desember 2021
I tillegg til sak 73/21 og 74/21 som skal videre til behandling i representantskapet,
så kan det være aktuelt å ta opp sak 75/21 hvis rådmannsutvalget anser at det er
hensiktsmessig å ta den alt nå.
Orientering om Jobbklar as et nyetablert selskapet I Arendal som skal få flere unge i
jobb og forhindrer at de ender opp med uførhet i ung alder.
Aktuelle påvirkningssaker
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
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Østre Agder rådmannsutvalg ta sakene til representantskapet til orientering.
79/21 Eventuelt
Midlertidig ordning for personvernombud i forbindelse med permisjon
Vedlagt følger mailer som redegjør for hvordan Arendal kommune ønsker å ivareta
funksjonen som personvernombud i den perioden vår faste medarbeider skal ha
permisjon. Kommunalsjef Karl Mork i Arendal kommune og personvernombud
Marthe Aartun stiller.

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
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