Til
Representantskapsmedlemmer i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd)

Kopi til:

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til representantskapsmøte Østre Agder-samarbeidet IPR torsdag 5.mai ogfredag
6.mai 2022 på Thon hotell Slottsparken.
Sted

Tid

Møtet avholdes i hotellets møtelokaler

Torsdag 5.mai
kl.16.45-17.30
Fredag 6.mai 2022
kl.12.30-13.30

Sakliste:

Sak 30/22

Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 1.april 2022
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 31/22

Oppsummering av gjennomføringen av fellesformannskapssamling ved Tvedestrand
videregående skole tirsdag 26.april.
Vedlagt følger notater fra Østre Agder kommunedirektørutvalgs drøfting av
samlingen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak bygger på tilbakemelding i
representantskapsmøtet.

Sak 32/22

Oppsummering av kommunedirektørenes budsjettseminar for 2023 og HP-perioden
2024-2026.

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Leder av utvalget Harald Danielsen oppsummerer hovedpunkter fra samlingen der
ledere for interkommunale samarbeid møtte for å gi innspill til framtidige
budsjettforutsetninger for sine virksomheter.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 33/22

Sak fra HLF «Gode Pasientforløp» – forsterket samarbeid mellom Østre Agder og
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT øst)
Vedlagt følger kopi av sak fra møtet i Østre Agder helse og omsorgslederforum
08.04.2022.
Gjennom en rekke år har Østre Agder-samarbeidet med Utviklingssenteret for
sykehjem og hjemmetjenester i Grimstad om en 20% stilling. HLF ønsker nå denne
økt til 40% og at den tillegges oppgaver for regionen knyttet til samarbeid som
omfatter hele Agder. Fra årsskiftet er fagnettverket Gode pasientforløp tillagt nye
oppgaver knyttet til
-

Østre Agders representant i samhandlingsråd for akuttmedisinsk kjede og
deltakelse i prosjektet «Utvikling av den akuttmedisinske kjeden på Agder»
Koordinator for mottak, formidling, oppfølging og forankring av ulike
henvendelser om prosjektdeltakelse fra SSHF, UiA og andre samarbeidspartnere

Utvidelsen av hjemmelen sikrer kapasitet til å ivareta disse oppgavene.
Østre Agder kommunedirektørutvalg behandlet saken i sitt møte 27.april 2022 og
kom der med følgende anbefaling:
Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å inngå
samarbeidsavtale med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester slik at
den felles ressursen Østre Agder-samarbeidet betaler for ved virksomhet økes fra
20% til 40%.
Med bakgrunn i prinsippvedtak i de åtte kommunestyrene vedrørende finansiering av
interkommunale samarbeid må 15% fordeles likt mens 85% deles etter
innbyggertall.
Utvidelsen dekkes av fondsmidler i 2022 og 2023. Deretter innarbeides økningen i
ramma for oppfølging av samhandlingsreformen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak
Representantskapet å inngå samarbeidsavtale med Utviklingssenteret for sykehjem
og hjemmetjenester slik at den felles ressursen Østre Agder-samarbeidet betaler for
ved virksomhet økes fra 20% til 40%.
Med bakgrunn i prinsippvedtak i de åtte kommunestyrene vedrørende finansiering av
interkommunale samarbeid må 15% fordeles likt mens 85% deles etter innbyggertall.
Utvidelsen dekkes av fondsmidler i 2022 og 2023. Deretter innarbeides økningen i
ramma for oppfølging av samhandlingsreformen.

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Sak 34/22

Søknad om støtte til Legekonferansen i Agder 2022
De regionale samarbeidene har vært en støttespiller for gjennomføringen av disse
samlingene der vi gjennom årene har fått rettet søkelys på kommunalt KØH-tilbud
og utviklingsarbeid knyttet til avstandsoppfølging av pasienter. Særlig dag to av
samlingen er relevant for kommunene gjennom fokus på ettervirkninger av Covid og
fastlegenes ansvar innenfor psykiatrien. En ber om kr.10.000 som er på nivå med
nivået fra tidligere år. Bidraget dekkes over budsjettet for samhandlingsreformen
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder-samarbeidet bidra med kr.10.000 til Legekonferansen Agder for 2022.

Sak 35/22

Henvendelse fra Arendalsbanens venner vedrørende - «Bestilling av nye fjerntog:
mulighet for direktetog og fleksibel kapasitet er viktig».
Vedlagt følger henvendelsen fra Arendalsbanens venner.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet støtter ideen fra Arendalsbanens
venner knyttet til å satse på modulbaserte togløsninger med sikte på fleksibel
utnyttelse av jernbanens materiell. Det vil bidra til mer lik standard på materiellet
som benyttes på ulike deler av jernbanenettet. Samtidig vil det at en unngår
omstigninger lette bruken av tilbudet for bevegelshemmede, barnefamilier osv.

Sak 36/22

Eventuelt

For styreleder Robert Cornels Nordli

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder
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