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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 1.desember 2021. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe  01.12.2021   

kl.08.30-13.00 

  

Deltakere i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, 

Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Christina Ødegård – Åmli og Bo Andre Longum – Froland. 

Torill Neset – Gjerstad deltok på teams. 

Magnus Mathisen – Grimstad hadde forfall og for han møtte Olav Kavli som også møtte på 

teams. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og Harry Svendsen (sak 73/21 og 74/21).  

Under behandlingen av sak 73/21 deltok leder Øystein Sangvik fra Arendal eiendom KF, Jon 

Vidar Skogeng fra økonominettverket i Arendal og Ingunn Kilen Thomassen fra Juss-nettverket. 

Under behandlingen av sak 79/21 så deltok kommunalsjef Karl Mork i Arendal kommune og 

personvernombud Marthe Aartun 

Saksliste: 

 
72/21 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg  

27.oktober 2021.  

 

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 KF Øystein Sangvik gjennomgikk status for 
byggeprosjektet. Herunder at forventet tidspunkt for innflytting utsettes om lag 7 
måneder.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/10/Motereferat-211027-radmannsutvalget.pdf
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Jurist Ingunn Kilen Thomassen og økonomimedarbeider Jon Vidar Skogeng 
redegjorde for avklaring med leder av revisjonen vedrørende moms-refusjon. 
Vertskommunen mottar momsrefusjonen som fratrekkes bidraget fra 
samarbeidskommunene.  

Økonomimedarbeideren presenterte en beregning for utgiftsfordeling basert på 
denne forutsetning. Dette er et foreløpig anslag. Totalkostnad for prosjektet ble økt 
til 300 mill.kr og fordelingen etter folketall skal være prosentandel med et siffer etter 
komma. Det reviderte anslaget følger referatet. 

Det forventes at nytt bygg skal kunne bli tatt i bruk ved årsskiftet 2023//2024. 

Arendal komme legger til grunn at det må utarbeides en ny samarbeidsavtale for 
legevakten/KØH som ivaretar endrede forutsetninger når samarbeidskommunene 
skal være medeiere i bygget. 

Vedtak: 

Med bakgrunn i forventet fullførelse så skal folketallet i kommunene 1/1-2023 
legges til grunn for fordeling av eierskap i nytt bygg for legevakt og KØH. 

Innbetaling av samarbeidskommunenes bidrag forutsettes å skje 1.mai 2023. 

Østre Agder rådmannsutvalg tar ut over dette saken til orientering.  

 

74/21 Kunnskapsløft for god helse og bedre liv - videreføring av satsingen. 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterte forslagene fra Østre Agder 
helse- og omsorgslederforum (HLF) til videreføring av satsingen.  

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler forslaget fra Østre Agder helse- og 
omsorgslederforum overfor representantskapet i Østre Agder-samarbeidet om at: 

1. Det etableres et forskningsprosjekt sammen med SSHF og UiA knyttet til 

samhandlingsforskning med særlig fokus på tidlig innsatshelhetlige 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 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/investeringsplan-2022-2025-legevakt-v1.xlsx
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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. 

Vedtak: 

Med bakgrunn i den rådende Corona-situasjonen så mener rådmannsutvalget at 
det sikreste vil være å planlegge et studiebesøk til Oslo. Representantskapet 
inviteres til å drøfte dette i sitt møte 10.desember. 

 

76/21 Drøfting av fastlegesituasjonen i samarbeidskommunene. 

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. 

Sekretariatsleder orienterte om møtet som ble avholdt med fire begravelsesbyrå i 
Østre Agder den 22.november.  

I møtet ble det understreket at tidligere vedtak knyttet til felles krematorium bortfalt 
ved Arendal bystyres beslutning om ikke å gå videre med planer for dette ved 
Arendal kapell – Høgedal. 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg anmoder sekretariatsleder om å arbeide videre med 
sikte på å kunne legge fram et saksgrunnlag for drøfting av framtidig 
kremasjonsløsning. 

 

78/21 Saker til behandling i representantskapet 10.desember 2021 

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 

Kommunalsjef Karl Mork i Arendal kommune og personvernombud Marthe Aartun 
deltok og orienterte om hvordan funksjonen som personvernombud skal bli ivaretatt 
i den perioden vårt faste ombud skal ha permisjon (om lag fra 1.mars-
30.november). 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


