
 

 
 

 

 

 

Til 

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 12.januar 2017 

 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag  11.januar kl. 9.00-12.00 i Arendal kultur- og ra dhus 

 

Disse møtte: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Christina Ødegård – Åmli, Harald 
Danielsen – Arendal, Trond Aslaksen – Risør, rådmann Tone Marie Nybø Solheim – 
Grimstad, Torill Neset – Gjerstad og rådmann Jarle Bjørn Hanken -Tvedestrand. 

Willy Hægeland – Froland er sykemeldt og fungerende rådmann Øystein Bråstad hadde 
meldt forfall. 

Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.  

Trond Aslaksen ledet møtet. 

 

SAKSLISTE 

 

Fra kl.08.30-09.30 var det møte med fylkesmann Stein Ytterdal og spesialrådgiver hos fylkesmannen 

Petter Sødal. 

Bakgrunnen for møtet med fylkesmannen var at sekretariatet i Østre Agder hadde kontaktet den 

nye fylkesmannen med spørsmål om den tidligere praksisen med møte mellom rådmannsgruppen i 

Østre Agder og fylkesmannen ønskes videreført. Fylkesmannen reagerte positivt på henvendelsen 

og derfor ble dette møtet avholdt. Fylkesmannen vil og legge opp til tilsvarende møter i de andre 

regionrådene på Agder. 

 Hvordan skal kontaktflaten brukes? 

 Hva kan forbedres i kontakten mellom Fylkesmannen og kommunene? 

Fylkesmannen pekte på mange store prosjekter som er iverksatt eller er under iverksetting. Raet 

nasjonalpark der fylkesmannen ble berømmet av kommunene for sin på driver rolle. Videre er Nye 



 

 
 

 

veier i gang med E18 Arendal til Tvedestrand dog med noen utfordringer knyttet til veilyset. 

Beslutning om nytt fengsel er og svært positiv for regionen. 

Fylkesmannen var opptatt av at vi må holde fokus på Østre Agders levekårsutfordringer. Ledigheten 

er høy og særlig ungdomsledigheten gir grunnlag for bekymring. FM opprettholder sin satsning på 

barn og unge. En forventer og midler knyttet til nasjonalparken. Det ble også pekt på muligheter for 

midler gjennom Klimasats. 

Hvordan skal vi løfte Agder? 

9 mill kr er avsatt til prosjektskjønnsmidler. Østre Agder spurte om henvendelsen til KMD 

vedrørende nivået på skjønnsmidler i Aust-Agder hadde hatt noen effekt. Midlene er uforandret for 

Agder mens samlet sum for landet er redusert. 

Rådmannen i Arendal påpekte at en mener det er en direkte sammenheng mellom 

utdanningsnivået blant mødre og barn skoleresultater. Vi har en stor gruppe mødre med lav 

utdanning derfor tenker Arendal på tiltak med sikte på å gi disse anledning til å ta utdanning. Åmli 

har et arbeid med ledige ungdommer på gang. Tvedestrand opplyste at NAV kontoret der kan sitte 

på erfaring som kan være nyttig for Åmli på dette feltet. 

Arendal redegjorde for arbeidet de legger ned for å få flere heltidsansatte i helse- og 

omsorgssektoren. Det var bred enighet om at dette er en utfordring i alle kommunene. Dette er 

både en likestillingssatsning og en helt nødvendig forutsetning for å kunne styrke kvaliteten på 

tjenestene. 

Fylkesmannen understreket at lokaliseringen av fylkesmannsembetet til Arendal er besluttet. Når 

samlokalisering kan iverksettes avhenger av egnede lokaler. Arendal kommune har lovet 

fylkesmannen å bistå i denne prosessen. Samtidig forventer fylkesmannen at sammenslåingen 

samlet sett vil innebære at en får noe færre medarbeidere. Dette kan påvirkes om Agder 

fylkesmannsembetet for noen fellesoppgaver for hele landet. Dette er ikke avklart. Andre statlige 

virksomheter søkes og lokalisert i tilknytning til embetet. Spørsmålet om utflytting av deler av 

statlige virksomheter er fortsatt åpent. En felles lokalisering i form av et statens hus kan være 

aktuelt. Føringene fra KMD til fylkesmannen er at han skal finne hensiktsmessige og billige lokaler 

til sin virksomhet. 

Kommunene påpekte at det avgjørende å begrense tidsbruken hos fylkesmannen under behandling 

av klager. Hvis kommunene kan bidra til å begrense dette så må en få tilbakemelding i forhold til 

hva det er ønskelig at en bidrar med. 

Både fylkesmannen og rådmennene får en stadig viktigere rolle. Når fylkesmannen skal forholde 

seg til 29-30 kommuner må en del bli kanalisert gjennom de fem regionrådene. De ble diskutert 

kontaktflaten mellom rådmennene og fylkesmannen og en landet på at en foreløpig legger opp til 

kontakt hver halvår. Kontakten med styret bør drøftes med dette organet. 

Av satsingsfelt ble velferdsteknologi som satsingsfelt drøftet og dette er høyt prioritert i landsdelen. 

Hvordan er denne satsningen forankret i Regionplan Agder? Videre kom en inn på 

likestillingsarbeidet som har vært lite prioritert i samarbeidet. 



 

 
 

 

FM vurderer om det er felt der kontakten med forvaltningene i kommunene bør styrkes. 

Byggesaksbehandlingen kan være et slikt felt. 

FM pekte på at embetet har en rolle i forhold til å melde problemstillinger og utfordringer overfor 

direktorat og sentrale myndigheter. Kommunene må melde inn aktuelle saker. 

Deretter forlot fylkesmannens representanter møtet. 

 Notat etter rådmennenes møte 30.11.2016  
Det var ingen merknader til notatet 
 

 Evaluering av Østre Agder. Gjennomgang av utkast til rapport 1 Intern evaluering 
med særlig vekt på innspillet fra rådmannsgruppen.  

Innspillet i rapporten fra rådmannsgruppen ble gjennomgått og nødvendige endringer 
og presiseringer ble innarbeidet. Sekretariat står ansvarlig for den samlede rapport og 
derfor begrenset en seg til å drøfte innspillet fra rådmannsgruppen.  

 Drøfting av kriterier for videre KØH-tilbud til Fyresdal kommune i regi av Østre 
Agder.  

Rådmennene finner ikke å kunne etablere en særskilt ordning for Fyresdal kommune 
vedrørende betaling for KØH-tilbud. Dersom de ønsker å benytte KØH i 2017 må 
Fyresdal kommune på linje med Nissedal kommune forplikte seg til å benytte 
tilbudet fram til 30/6. 

 Videre prosess sammenslåing av DDØ og IKT Agder.  

Leder ved DDØ og påtroppende leder for IKT Agder Rune Johansen møtte for å 
orientere om status for sammenslåingsprosessen. Intensjonen var å få føringer fra 
rådmennene til den videre prosessen skulle legges opp. 

Vedtakene fra representantskapet i IKT Agder og fra de fire kommunene som har 
behandlet saken ble lagt fram. Åmli har behandlet saken administrativt. 

Rådmennene ønsker at en holder fast ved den tidsplan som er lagt tidligere for 
prosessen der beslutning skal være fattet før sommeren 2017.  

Rådmannen i Vegårshei kommune fikk tilslutning til at det konstitueres leder for 
DDØ inntil prosessen er avklart. Sekretariatet i Østre Agder får melding om hvem 
det blir så raskt som mulig. 

IKT Agder skal ha en samling 16/3-17/3. Her inviteres observatører fra DDØ.  

Ved sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder vil rådmennene arbeide for IKT 
Agders ansvar for fylkeskommunen videreføres i det nye fylket. 

For å ivareta utredningsbehovet som kommuner ut av vedtakene i representantskapet 
i IKT Agder og de fire forskjellig lydende vedtakene i kommunene må det 



 

 
 

 

gjennomføres en tilleggsutredning til den som foreligger fra PA Consulting AS. 
Finansiering til en ny utredning er ikke inkludert i budsjettene for IKT Agder og for 
DDØ. Ettersom dette er et arbeid som omfatter samtlige medlemskommuner og 
fylkeskommunen vil rådmennene anbefale finansiering av ekstern bistand med inntil 
kr.150.000 eks moms fra sekretariatsfondet i Østre Agder. Den nye utredningen skal 
også omfatte de fem punktene i tidligere rapport der det er påpekt behov for 
ytterligere utredninger.  

Under arbeidet med å innhente tilbud om ekstern bistand fra flere aktuelle 
leverandører vil prosjektleder for oppfølging av strategisk næringsplan Bård Vestøl 
Birkedal kunne bistå. Sekretariatet for arbeidet vil for øvrig bestå av konstituert leder 
ved IKT Agder, nåværende leder av DDØ som også er framtidig leder av IKT Agder, 
samt den som utpekes som konstituert leder ved DDØ når leder skifter stilling.  

Rådmennene peker ut følgende styringsgruppe for arbeidet: 

Trond Aslaksen  -leder av rådmannsgruppen i Østre Agder 

Harald Danielsen  -leder av representantskapet i IKT Agder 

Ole Petter Skjæveland - rådmann i vertskommunen for DDØ. 

1 tillitsvalgtrepresentant for medarbeidere i DDØ (Vegårshei) 

1 tillitsvalgtrepresentant for medarbeidere i IKT Agder 

1 hovedtillitsvalgtrepresentant (Fagforbundet) fra en av de fem kommunene i DDØ. 

Den nye rapporten som skal utarbeides er å anse som en tilleggsutredning til 
foreliggende materiale fra PA Consulting slik at disse to rapportene samlet skal være 
beslutningsunderlag ved endelig beslutning om en eventuell sammenslåing. Med 
bakgrunn i stram tidsramme for arbeidet så legger en til grunn en tidsramme på om 
lag fem uker for konsulentens arbeid.  

Rådmennene legger til grunn at medarbeidere i de to virksomhetene skal holdes 
løpende orientert om prosessen. Det må og være arenaer der medarbeiderne i de to 
virksomhetene samles. 

Arbeidet skal lede fram til et beslutningsunderlag med forslag til vedtekter for den 
nye virksomheten og til organisasjonsmodell, med begrunnelse for valg av denne. 
Rådmennene legger til grunn at en framtidig IKT virksomhet skal kunne utvides til å 
omfatte flere eiere. 

 Drøfting av finansieringsmodeller for utbyggingstiltak med bakgrunn i planlagt 
utbygging av ny legevakt og lokaler for felles KØH tilbud i regi av Østre Agder 

Roar Neergård fra økonomistaben i Arendal kommune hadde laget et regneksempel 
som var sendt ut på forhånd. Bakgrunnen for problemstillingen for vertskommune 
ble lagt fram. Det er ønskelig å finne fram til en finansieringsnøkkel 



 

 
 

 

tilbakebetalingsnøkkel som kan legges til når ulike kommuner i samarbeidet gjør 
investeringer på vegne av de samarbeidende kommuner.  

Problemstillingen har ikke vært drøftet tidligere. Alle rådmennene hadde behov for å 
ta problemstillingen tilbake til egne økonomimedarbeidere for må drøfte ulike 
løsninger med dem. Dernest drøftes problemstillingen på nytt i neste rådmannsmøte 
15.februar.  

 Saker til styremøtet  

Til møtet var det utarbeidet en skisse til sakskart for styremøtet 20.januar. Denne må 
suppleres med sak vedrørende finansiering av videre utredning av sammenslåing av 
IKT Agder og DDØ. Videre var det behov for å justere punktet om 
skjønnsmiddelsøknad fordi vedtaket i styrets møte i november fastslår at det skal 
fremmes skjønnsmiddelsøknad for ny ROS for ØABV. Samtidig foreligger det et 
initiativ fra Østre Agder skoleforum om lokalt etterutdanningstilbud for lærere i 
engelsk for småskolen. Her er det registrert mange medarbeidere i Arendal med 
behov for slikt tilbud og det foregår en innsamling av tilsvarende opplysninger for de 
andre deltakerkommunene. Saken legges fram for styret med sikte på å avklare om 
det skal søkes om skjønnsmidler til dette.  

 Eventuelt  
 
Det var ikke tid til eventuelt saker i møtet. 
 

Referent 

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder 

 


