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 representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR torsdag 5.mai 2022.
Tid
Møtet ble avholdt ved Thon hotell Slottsparken i forbindelse med Torsdag 5.mai 2022
representantskapetes besøk til Oslo. kl.15.30-17.00

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

Sak 30/22

Godkjenning av referatet fra representantskapets møte 1.april 2022
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 31/22

Oppsummering av gjennomføringen av fellesformannskapssamling ved Tvedestrand
videregående skole tirsdag 26.april.
Følgende ble gitt av tilbakemelding på samlingen fra de tilstedeværende kommuner,
men ingen kommuner hadde hatt en gjennomgang i formannskapene:
Tvedestrand – Bra samling og interessant program. Fokus på bærekraftige
helseløsninger var verdifullt. Nyttig med regional tenkning omkring løsning av
oppgaver på feltet. Det var verdifullt at leder for Morrow var tilstede og at han fikk
anledning til å snakke til alle formannskap i regionen.
Grimstad – tilbakemeldingen er positive. Legger opp til temamøte i kommunestyret
omkring helse og omsorgstilbudet og da tar en utgangspunkt i problemstillingene
som ble belyst under samlingen.
Åmli – beklagde at kommunen hadde få deltakere. Særlig første del av samlingen ble
opplevd som verdifull.
Gjerstad – samlingen var av stor verdi for formannskapet. Synes næringslivsdelen
fungerte dårligst.
Risør – positive reaksjoner fra medlemmene av formannskapet. For mye gjentakelser
av presentasjoner innenfor helse som tidligere har blitt gitt i denne kommunen.
Froland – interessant med boligdelen. Deltakerne fra kommunen var fornøyd.
Arendal – gjennomgående positive reaksjoner på programmet. Det uttrykkes
tilfredshet over å treffes. Totaliteten ble god. Stolt over å få holde samlingen ved den
flotte nye Tvedestrand videregående skole.
Vedtak:
Representantskapet tar tilbakemeldingene fra kommunedirektørutvalget og
tilbakemeldingene fra kommunene i dette møtet til orientering.

Sak 32/22

Oppsummering av kommunedirektørenes budsjettseminar for 2023 og HP-perioden
2024-2026.
Leder av utvalget Harald Danielsen oppsummerer hovedpunkter fra
budsjettseminaret.
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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)
Vedtak
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet inngår 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.

Sak 34/22

Søknad om støtte til Legekonferansen i Agder 2022
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».
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
Oversendelse av uttale vedrørende Agder tingrett.
Sekretariatsleder informerte om at uttalelsen ved en feil ikke var oversendt
Justisdepartementet innen den oppsatte frist. Straks sekretariatet var blitt gjort
oppmerksom på dette ble vedtaket oversendt, men det er uklart om departementet vil
ta hensyn til synspunktene når de er oversendt etter tidsfristen. Tvedestrand og
Froland har oversendt likelydende vedtak som representantskapet innenfor
tidsfristen. Vedtaket var:
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Østre Agder-samarbeidet ber om at Stortinget ved behandling av sak om reversering
av domstolsreformen fatter vedtak i lovs form som sikrer at det er Stortinget som
skal ta stilling til endringer i rettssteder i landet jfr forslaget i brevet fra
representantskapets leder til stortingsrepresentantene.
Østre Agder-samarbeidet registrer at det er bred enighet ved Agder tingrett blant
ledelse og medarbeidere om at erfaringene med den nye tingretten er gode.
Virksomheten ved de tre rettsstedene videreføres i full bredde og forutsetningene for
faglig styrking av arbeidet ved den nye domstolen er gode. Representantskapet
erkjenner at dette kommer hele landsdelen til gode. Det bidrar også til å styrke
forutsetninger for å lykkes med for eksempel etablering av høyere utdanningstilbud
innenfor jus ved UiA, noe hele landsdelen står bak!
Norge har opplevd at rettsbeslutninger ved Den Europeiske
Menneskerettighetsdomstol har underkjent rettsavgjørelser fattet i norske domstoler.
Dette understreker viktigheten av å ha høy kompetanse ved den enkelte domstol når
rettsavgjørelser fattes. Østre Agder-samarbeidet merker seg at Agder tingrett har
etablert en egen faggruppe innen barnerett og at denne yter verdifulle innspill til
videreutvikling av rettspraksis på feltet i Norge. Dette fagmiljøet ved Agder tingrett
er en viktig ressurs når kommunene i Agder skal styrke kompetansen blant sine
ansatte som arbeider med barn og ungdom.
Totalt er det etablert 13 faggrupper ved Agder tingrett det sikrer bred faglig styrking
av rettes virksomhet og det faglige ansvaret for kompetanseutvikling ved at ledelsen
for de ulike faggruppene er spredd. Blant annet er tre ledet fra Arendal rettssted.
Østre Agder-samarbeidet IPR ønsker at Agder tingrett skal videreføres som en
virksomhet med tre rettssteder Arendal, Kristiansand, Farsund med en desentralisert
ledelsesstruktur. Vedtaket bygger på at Stortinget gir de tre rettsstedene forankring i
domstolsloven og at endringer vedrørende landets rettssteder kun tilligger
Stortinget.
Agder tingrett har vist vilje til å styrke hvert av de tre rettsstedene med nødvendig
teknisk utstyr i rettssalene på alle de tre rettsstedene. Dette tolker Østre Agdersamarbeidet som et uttrykk for at Agder tingrett ønsker å tilrettelegge for likt
teknologisk nivå i hele Agder.
Et godt alternativ til å reversere reformen, er å lovfeste rettsstedene.
Vedtak:
Med bakgrunn i den situasjon som er oppstått anmoder representantskapet om at
vedtaket oversendes direkte til stortingsrepresentantene fra Agder og til medlemmer i
Stortingets justiskomite.

Referent

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder IPR

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

