Møtereferat

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

Kopi til:

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra representantskapet for Østre Agder IPR fredag 10.desember 2021.
Tid
Møtet ble avholdt i kantina på Lisand industrier Fredag 10.desember
2021 kl.09.00-11.15

Til stede i representantskapsmøtet:
Medlemmer:
Leder ordfører Robert C, Nordli, Arendal kommune, Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune,
ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune,
Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune møtte på teams.
Ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune hadde forfall og for henne møtte varaordfører Steinar
Pedersen på teams.
Opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener møtte ikke.
Leder Ordfører Robert C, Nordli ledet møtet.
Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen og leder av opposisjonen i Agder fylkesting Gro Bråten
hadde forfall.
Som observatører møtte fra Østre Agder rådmannsutvalg:
Harald Danielsen, Arendal og Ole Petter Skjævestad, Vegårshei.
Torill Neset, Gjerstad (møtte fram til kl.10.30 på teams), Bo Andre Longum, Froland (møtte fra
kl.10 på teams), Christina Ødegård, Åmli (møtte fra kl.10 på teams).
Trond Aslaksen, Risør, Magnus Mathisen og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand hadde meldt forfall.
Fylkesdirektør Anita Henriksen hadde meldt forfall.

Sakliste:
Sak 79/21

Godkjenning av referatet fra møtet 5.november 2021
Sekretariatsleder informerte om at det var rettet opp feil i overskriften knyttet til dato
for møtet og i teksten knyttet til møtested.
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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 gjennomgikk status for prosjektet
og de utfordringer prosjektet har møtt knyttet til geologiske forhold ved tomten.
Utfordringene med tomten medfører en forventet utsettelse for innflytting på 7
måneder for Østre Agder KØH og Arendal kommunale legevakt.
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.
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen holdt en presentasjon om status i arbeidet
og anbefalingene om videreføring av satsingen som Østre Agder helse- og
omsorgslederforum (HLF) vedtok i møtet 21.10.22.
Vedtak:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet gir tilslutning til at:
1. Det etableres et forskningsprosjekt sammen med SSHF og UiA knyttet til sam-

handlingsforskning 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 –rådgi-

ver med siktemål å videreføre et forpliktende samarbeid om «Bærekraftige helse
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- 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.
Representantskapet anmodet sekretariatet om å arbeide for å få presseomtale av satsingen.
Sak 82/21

Studiebesøk for representantskapet.
Sekretariatsleder holdt en kort innledning knyttet til hvorfor rådmannsutvalget
anbefalte en samling i Oslo
Vedtak:
Representantskapet anmoder sekretariatet om å utarbeide et utkast til program for en
samling i Oslo dagene 6.mai-7.mai. Tidspunkt for innreise og retur avtales senere.
Under arbeidet skal en søke å få til møter knyttet til følgende tema/punkter:


Storting – revidert budsjett



Regjeringsapparat – fullføring E18, vitalisering av Grenlandsbanen, styrket
kraftnett – Statnett og NVE

En bør søke å få til møter med representanter på høyt politisk nivå som fraksjonsledere i Stortinget, statsråder og statssekretærer ut fra tema som man ønsker å drøfte.

Et utkast til program skal legges fram i representantskapsmøtet 18.februar 2022.

Sak 83/21

Henvendelse fra Virke til Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
vedrørende kommunal kompensasjonsordning til næringslivet.
Vedtak:
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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


Status for arbeidet med trase E18



Statlige infrastruktur bidrag ved etableringen av Morrow Batteries

Politisk ledelse er opptatt av å møte den nye statsforvalteren.

(I etterkant av møtet er sekretariatet kontaktet av Stasforvalterembetet for å bidra til
å legge en møteplan i uke 3 for slike kontaktmøter.)

Vedtak:
Representantskapet tar saken til orienteringen.

Sak 85/21

Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 1.desember 2021.
Leder i rådmannsutvalget Harald Danielsen orienterte om sakene i dette møtet.
I møtet ble det drøftet utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger.
Kommunedirektørene er opptatt av at ikke kommunene på Agder skal overby
hverandre i den pressede situasjonen som foreligger.
Kommunedirektøren i Arendal opplyste at en arbeider for å etablere tre legehjemler i
tilknytning til Arendal kommunale legevakten for å bidra til å redusere
vaktbelastningen for fastlegene.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 86/21

Eventuelt
Forberedelse av Regionalt politirådsmøte 2022
Følgende saker er det aktuelt å ta opp med politimester og resten av ledelsen i Agder
politidistrikt:
-

Etterslep på behandling av våpensøknader.
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-

Intervju av utenlandsk arbeidskraft.

-

Gjennomføring av barneavhør.

-

Utfordringer i ungdomsmiljøet nyttet til ulovlige rusmidler og seksuelle
overgrep.

-

Responstid ved ulike hendelser.

Invitasjon til leder for domstolforvaltningen på Agder
Vedtak:
Leder ved Agder Tingrett Robert Versland inviteres til representantskapsmøtet
21.januar 2022 ved Havforskningens avdeling – Flødevigen.

Forberedelser av formannskapssamlingen
Leder i arbeidsgruppen Robert C. Nordli orienterte om at arbeidet med programmet
er startet. Representantskapet ga noen signaler i forhold til ønsket program.
Med bakgrunn i smittesituasjonen må vi ta forbehold om samlingen kan
gjennomføres 2.februar. Det må planlegges ut fra at samlingen eventuelt
gjennomføres på et senere tidspunkt hvis smittesituasjonen gjør det nødvendig med
en utsettelse.

Referent

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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