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

Kopi til:

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til representantskapsmøte i Østre Agder-samarbeidet IPR fredag 10.desember
2021.
Sted

Tid

Lisand industrier, Tvedestrand

Fredag 10.desember
2021 kl.09.00-13.00

Med bakgrunn i at kantina ved Lisand industrier for tiden har redusert drift så vil det kun bli enkel
servering.
Sakliste:
Sak 79/21

Godkjenning av referatet fra møtet 5.november 2021
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 80/21

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.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orienteringen.

Sak 81/21

Kunnskapsløft for god helse og bedre liv - videreføring av forsterket samarbeid
mellom kommunene om tjenesteutvikling og forskning.
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Samhandlingskoordinator Harry Svendsen gjennomgår status i arbeidet og
anbefalingene om videreføring av satsingen som Østre Agder helse- og
omsorgslederforum (HLF) vedtok i møtet 21.10.22. Vedlagt følger kopi av sak og
vedtak fra dette møtet i HLF. I sitt møte 1.desember 2021 stilte Østre Agder
rådmannsutvalg seg bak vedtaket.
Ved saken følger også 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:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet gir tilslutning til at:
1. Det etableres et forskningsprosjekt sammen med SSHF og UiA knyttet til
samhandlingsforskning med særlig fokus tidlig innsats og 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 forpliktende 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».
Representantskapet legger til grunn at dette 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.
Sak 82/21

Studiebesøk for representantskapet.
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Når møteplanen for representantskapet ble lagt så ble det bestemt å legge opp til et
studiebesøk i mai. To alternativ ble holdt åpne.
Det ene var Brussel for å møte et EU som endrer seg både ved at Storbritannia har
gått ut og ved at samarbeidet mellom de gjenstående 27 både fordypes, men også
utfordres ved enkeltlands beslutninger. Økt integrasjon i EUs energimarked blir
svært merkbart for innbyggere og næringsliv i vårt land. EØS-avtalen forblir en
bærebjelke for samarbeidet mellom Norge og EU. Vil den nye regjeringens ønske
om å bruke Norges reservasjonsrett i avtalen endre vårt forhold til EU?
Det andre var Oslo for å søke å få møte de sentrale beslutningsfattere på nasjonalt
nivå i saker der nasjonal innsats er av avgjørende betydning for å kunne oppnå
ønsket utvikling i landsdelen. I dette inngår å mobilisere Agderbenken på Stortinget
og å få anledning til å møte sentrale statsråder innenfor energi, industri og transport.
Vi må arbeide for konkrete bidrag til realiseringen av Biozin, Morrow Batteries og til
vei og baneprosjekt på Sørlandet.
Rådmennene drøftet ulike løsninger, men finner planlegging av et besøk til Brussel
så usikkert med henblikk på pandemien at de anbefaler representantskapet å
planlegge ut fra et besøk til Oslo. Faglig vil en kunne finne mange gode argument for
at et nytt besøk til Brussel for politisk ledelse i det interkommunale politiske rådet
ville være verdifullt. Samtidig mener rådmannsutvalget at det ikke er hensiktsmessig
å legge ned et stort planleggingsarbeid i forberedelser nå en ser at det er stor
usikkerhet knyttet til om det vil kunne gjennomføres når en kommer fram til mai.
Forutsetningene for å kunne gjennomføre et besøk til Oslo er etter deres vurdering
vesentlig bedre.
Region Kristiansand ar nylig gjennomført et slikt besøk. I representantskapsmøtet vil
sekretariatsleder gjennomgå dette programmet. Deretter vil medlemmene få
anledning til å gi føringer i forhold til hva sekretariatet skal legge vekt på nå et
studiebesøk skal planlegges. Herunder bestemme en tidsramme for besøket.
Ved tidligere studiereiser har hver deltaker dekket utgifter til hotell og reise, mens
samarbeidet har dekket utgifter til møtelokaler og servering. Hvis ikke annet
bestemmes så legges dette til grunn for en ny samling i Oslo.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet anmoder sekretariatet om å utarbeide et utkast til program for
dagene x.mai-x.mai.
Under arbeidet skal en søke å få til møter knyttet til følgende tema/punkter:



Sak 83/21

Storting – revidert budsjett
Regjeringsapparat – fullføring E18, vitalisering av Grenlandsbanen, styrket
kraftnett
?

Henvendelse fra Virke til Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
vedrørende kommunal kompensasjonsordning til næringslivet.
Virke som representerer 25.000 virksomheter innenfor handels- og tjenestenæringen
har henvendt seg til Østre Agder-samarbeidet vedrørende kommunal praksis for bruk
kompensasjonsordningen for næringslivet under pandemien (vedlegg). De mener at
sprikende regler og praksis mellom kommuner i samme region bidrar og det bidrar
til urimelig store forskjeller i utbetalingene til næringslivet.
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Sekretariatet er kjent med så er det de to regionale næringsfondene i vårt område
som har forvaltet denne tilskuddsordningen. Fordeling av disse midlene har vært et
tema som har blitt drøftet i Østre Agder næringsforum for å bidra til mest mulig lik
praksis mellom de to fondene.
Fordeling av Covid-19-midler har ikke vært tema i rådmannsutvalget eller i
representantskapet, da Østre Agder næringsforum ikke har opplevd behov for dette.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet takker for henvendelsen fra Virke.
I vårt samarbeid har næringsmedarbeiderne gjennom Østre Agder næringsforum
drøftet premissen for fordeling av midlene gjennom de to regionale næringsfondene
med sikte på mest mulig lik praksis for bruk av midlene. Vi håper det har bidratt til
opplevelse av likebehandling blant de næringsdrivende.
Sak 84/21

Aktuelle påvirkningssaker


Sak 85/21

Status for arbeidet med trase E18

Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 1.desember 2021.
Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterer om sakene i møtet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 86/21

Eventuelt
Forberedelse av Regionalt politirådsmøte 2022
Invitasjon til leder for domstolsforvaltningen på Agder

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder
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