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Til 
Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 
Representant for fylkesdirektøren i Agder fylkeskommune 
 

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

onsdag 27.april 2022. 

 

Sted Tid  

Møterom Cafe Arendal bibliotek 27.april 2022 
kl.08.30-11.00 

Avslutter møtet med bagett. 

Saksliste: 
 

26/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

8.april 2022.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

27/22 Gjennomgang av budsjettnotatet fra budsjettseminaret 7. og 8.april 2022. 

   

Vedlagt følger utkast til notat etter budsjettseminaret. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner utkastet. 

 

28/22 Felles utredning av arealer med verdisetting for bruk og vern. 

 Under samlingen på Strand hotell ble oppfølging av oppdraget som ble gitt av 
representantskapet drøftet. I notatet fra budsjettseminaret har sekretariatsleder gjort 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220408-kommunedirektorutvalg.pdf
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et forsøk på å oppsummere dette. Ettersom det var stor usikkerhet i møtet knyttet til 
hvilke oppgaver som skal ivaretas av arbeidsgruppen ønsker sekretariatet å avklare 
om notatene på dette felt dekker kommunedirektørenes ønsker. 

 I tillegg har sekretariatsleder fått reaksjoner på sammensetningen av 
arbeidsgruppen som kun består av menn. Det er flere faglig sterke kvinner som 
burde kunne fylle en viktig rolle i en slik gruppe. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget bekrefter formålet for utredningsarbeidet. 
Arbeidsgruppen suppleres med  

 

29/22 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. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

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. 

 

30/22 Oppsummering av felles formannskapssamling tirsdag 26.april 2022. 

 Oppsummering av kommunedirektørenes opplevelse av samlingen. Hvilke 
erfaringer bør gis under representantskapets drøfting av samlingen som gjøres i 
forbindelse med studiebesøket til Oslo 5. og 6.mai 2022. 
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31/22 Eventuelt 

 

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


