
 

 

 

 

 

 

Til 

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 16.februar 2017 

 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag  15.februar kl. 8.30-13.00 i Vega rshei kommunehus 

 

Disse møtte: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Christina Ødegård – Åmli, Harald 
Danielsen – Arendal, Trond Aslaksen – Risør, rådmann Tone Marie Nybø Solheim – 
Grimstad(fra kl.09.30), Torill Neset – Gjerstad(til kl.11) og rådmann Jarle Bjørn Hanken 
–Tvedestrand(fra kl.09.30). 

Willy Hægeland – Froland er sykemeldt og for han møtte fungerende rådmann Øystein 
Bråstad. 

Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.  

Trond Aslaksen ledet møtet. 

SAKSLISTE 

 

 Notat etter rådmennenes møte 11.01.2017  
Godkjent 

 Kvalitetsstyring eks Arendal  
Kommunalsjef Karl Mork ga en orientering. Presentasjonen og saken til Arendal 
bystyre følger notatet. 

 Uttale til KS digital strategi 
Line Bakkeby fra IKT Agder ga en orientering om det foreliggende utkast til strategi 
og utkastet til uttalelse. Rådmannsutvalget er positive til at IKT Agder og DDØ har 
laget et utkast til uttalelse som de slutter seg til, men med følgende 
tilleggsmerknader: 
- Rådmennene mener det er behov for kritisk gjennomgang av antallet mål (27) det 

er for høyt. 
- Utkastet skiller for dårlig mellom mål og tiltak. 



 

 

 

 

- Utkastet må funderes i at digitalisering ikke er et mål, men et virkemiddel for å 
oppnå best mulige tjenester. 

- Strategien skal være støttende og ikke instruerende overfor kommunene 
- Den digitale strategien skal bygge på en felles arkitektur der ulike systemer 

fungerer integrert.  
- Uttalelsen sendes på vegne av rådmennene i Østre Agder. 

 Skjønnsmiddelsøknader – 1. IKT Agder/DDØ, 2. ROS ØABV, 3. Videreutdanning 
av lærere  
Det var ingen merknader til søknadene. 

 Økonomisk status for Østre Agder ved årsskiftet 2016/2017 
Rådmennene savner en tabell som redegjør for samlede inntekter og utgifter for 
Østre. Bruk og avsetning av fond. Samt fondsstatus ved årsskiftet. Sekretariatsleder 
ville forsøke å få dette klart til styremøtet. 

 Årsmelding 2016  
Rådmennene var tilfreds med årsmeldingen, men ønsker for framtiden en tabell som 
redegjør for hovedtall fra regnskapet. Videre ble det uttrykt noe bekymring for det 
samlede aktivitetsnivået innenfor helsefeltet, da dette belaster lederne i sektoren er 
mye. 

 Organisering av Agderprosjektet – utsatt til neste møte da de sentrale medarbeiderne 
fra Østre Agder ikke hadde anledning til å møte. 

 KØH psykisk helse og rus  
Espen Hult Nystrøm gjennomgikk rapporten som er utarbeidet av medarbeidere ved 
KØH og kommuneoverlegene. Tilbakemeldingen fra rådmennene var at de fant den 
oversiktlig og at den gir et godt grunnlag for videre behandling av saken i Østre 
Agder og i kommunene. Endelig versjon av rapporten vil foreligge til styremøtet. 
Finansieringen av KØH-tilbud for målgruppen inngår i rammeoverføring til 
kommunene. Rådmennene ber om at tilsvarende orientering som her ble gitt til 
rådmennene gjentas i styremøtet 24.mars. Dernest legges saken fram til vedtak i 
styremøtet 28.april med utkast til en felles saksframstilling. Da legger en og til grunn 
at samarbeidsavtalen med sykehuset vedrørende tilbudet skal foreligge. 

 Ekstern evaluering av Østre Agder – hovedfunn  
Rapporten gir et nyttig blikk på Østre Agder fra utsiden. Den indikerer at det er 
behov for strukturelle endringer. Den reiser mange spørsmål, men inneholder kanskje 
færre svar. Det stilles spørsmål om samarbeidet bør være så bredt. Mer 
oppmerksomhet må rettes mot utviklingsoppgaver.  
Østre Agder må bidra til at interkommunale tjenestesamarbeid etableres med felles 
driftsmodeller for bidra til mer oversiktlighet. Rådmannsutvalgets rolle må være klart 
slik at de kan ivareta oppfølging av vedtatte og pågående samarbeid. De må også 
kunne ta ansvar for underliggende forum og fagutvalg. Det interkommunale 
tjenestesamarbeidet er en viktig del av arbeidet i Østre Agder, men mye av ansvaret 
for det pågående tjenestesamarbeidet kan med fordel delegeres fra styret til 
rådmannsutvalget. 



 

 

 

 

Rådmennene legger til grunn at samarbeidet innenfor rammen av Østre Agder har 
vært en suksess. Samtidig er det behov for å styrke Østre Agders rolle som drivkraft 
for positiv samfunnsutvikling. 
Evalueringsprosessen må ta inn over seg ansvaret for å forankre i hvert 
kommunestyre/bystyre. I dialogen med disse må en rette fokus på alt det vi har 
lykkes med. Ordførere har et særlig forankringsansvar overfor eget 
kommunestyre/bystyre. 
Styret bør vurdere om valgperioden for leder i Østre Agder for framtiden avgrenses 
til to år. 

 Sakskart til styremøtet 3.mars 2017  
Uttale vedrørende ambulansetilbud i Tvedestrand legges fram som sak når det 
foreligger anbefaling fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum. Det når vi ikke 
til førstkommende styremøte. 
Det blir tatt med en sak om finansiering av utvikling av registreringssystem for 
KØH, samt gjennomføring av registrering i 2017. 

 Eventuelt  
Ny statistikk ledighet NAV – ikke drøftet 
 
Status for behandling av saken om samarbeid omkring spesialfysioterapi. 
Åmli er negativ til samarbeid på dette feltet. Gjerstad og Vegårshei vil reservere seg 
på et samarbeidsfelt hver. Resten ser ut til å gå for samarbeid på disse felt, men 
erfaringen fra behandlingen av denne saken viser at det er behov for bedre prosesser 
på forhånd. Da kan reservasjoner på rådmannsnivå tidlig fanges opp. Det vil alltid 
være slik at kommunestyrer/bystyrer velger å stille seg på utsiden i noen 
samarbeidstiltak. Dette bør en kunne håndtere. 
 
Status vedrørende felles krematorium. Et enstemmig formannskap i Vegårshei 
kommune har innstilt negativt overfor kommunestyre på deltakelse fra denne 
kommunen. Ingen tilsvarende signaler fra de andre kommunene.  
 
Prosessen vedrørende eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder. 
Rådmennene ønsker tilsendt henvendelsen til konsulentselskapene vedrørende 
bistand. 
 
Juristbistand fra Arendal til de andre kommunene i samarbeidet. Med bakgrunn i at 
mange av kommunene har hatt behov for bistand fra jurister i Arendal bør en mer 
formell ordning for dette drøftes. Rådmannen i Arendal signaliserte at han vurderer å 
styrke sitt juristteam med en medarbeider for ytterligere å kunne øke kompetanse 
bredden i denne gruppen. Leder i rådmannsutvalget, sekretariatslederen og jurist 
Trond S. Berg i Arendal kommune forbereder et notat til grundigere drøfting på et 
seinere rådmannsmøte. 
 



 

 

 

 

Felles barnevernsadvokat. Enighet om at dette spørsmålet eventuelt bør springe ut fra 
et initiativ fra de fire barnevernstjenestene. Det ble nevnt at barnevernet har behov 
for en tilsynsfører. 
 
Rådmannen i Åmli etterlyste mer dialog mellom rådmennene om hvordan 
rådmannsrollen håndteres. Det er behov for å samles uten at det er på grunnlag av en 
omfattende saksliste. Signalene var at en ønsker å møtes om lag 5 ganger i året og at 
en foreløpig kan legge opp til at en benytter resten av dagen år det har vært 
rådmannsmøte, men og heldagssamlinger kan være aktuelle. Rådmannen i 
Tvedestrand henviste til at han hadde tatt del i et slik samarbeid under sin periode på 
Sunnmøre. Leder og sekretariatsleder vurderer om en kan få dette til 19.april og at  
møtet da legges til Grimstad (Strand hotell på Fevik?). 
 
 

Med vennlig hilsen 

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder 



 

 

 

 

Vedlegg saker til styremøtet 3.mars 2017 

 Godkjenning av referat fra styremøtet 20.01.2017 – vedlegg 
Forslag til vedtak: 
Utkast til referat fra styremøtet 20.01.2017 godkjennes 
 

 Regnskap Østre Agder 2016 – vedlegg 
Forslag til vedtak: 
Regnskap for Østre Agder 2016 godkjennes 
 

 Fondsbruk og fondsavsetninger 2016 – vedlegg 
Forslag til vedtak: 
Fondsbruk og fondsavsetninger for 2016 godkjennes. 
 

 Årsberetning 2016 – vedlegg 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner årsmedling for Østre Agder 2016. 
 

 Rapport ekstern evaluering av Østre Agder 
Forslag til vedtak: 
Styret legger den eksterne evalueringsrapporten sammen tidligere mottatt internevaluering til 
grunn for sitt videre arbeid med evaluering av virksomheten og vil i sitt møte 24.mars 
komme med anbefalinger overfor medlemskommunene til endringer av Østre Agder. 
 

 Samhandling mot barnefattigdom - Bedre og mer effektive målrettede tjenester for 
levekårsutsatte familier 
 

 Ambulansetilbud i Tvedestrand 
Forslag til vedtak: 
? 
 
Eventuelt: KØH psykiatri og rus 
 


