
 

 

 

 

 

 

Til 

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 29.05.2017 

 Innkalling til ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 7.juni 2017 kl. 08.30-12 i Arendal kultur- og ra dhus. 
 

Møtet avholdes onsdag 7.juni 2017 kl.08.30-12 i møterom 254 Strømsbu i Arendal kultur- og 

rådhus. Det ordnes med en enkel lunsj.  

SAKSLISTE 

 

 Notat etter rådmennenes møte 19.04.2017 (vedlegg) (5 min) 

 Status for Agderprosjektet – Anskaffelse velferdsteknologi for kommunene i Agder 

Ehelsekoordinator Erlend Kydland Faanes orienterer om status i dette pågående 

prosjektet og videre framdriftsplan. (30 min) 

 Ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen. (15 min) 

Det foreligger et innspill fra Tvedestrand som ønsker en mer omfattende 

gjennomgang av avtalen enn det det var lagt opp til der endringer i premisser for 

betalingstidspunkt for drift og investeringer var hovedsaken. Rådmennene må drøfte 

om de ønsker å gå inn på en mer omfattende avtalegjennomgang. (vedlegg) 

 Felles bredbåndsatsning innenfor rammen av Østre Agder – innspill fra rådmann 

Trond Aslaksen (15 min) 

 Veien videre for felles næringsutviklingsarbeid (vedlegg)  

 Eventuell utarbeidelse av regional næringsarealstrategi. Prosjektleder for oppfølging 

av Strategisk næringsplan redegjør for anbefalinger fra Østre Agder næringsforum 

(vedlegg) - Begge saker til sammen 90 minutter 

 Stadfesting av rammer for økonomi 2018 – vedlegg (30 min) 

 Utarbeide forslag til prosess med sikte på å få på plass nye finansieringsmodeller for 

tjenestetilbud og utviklingsarbeid i regi av kommuner i Østre Agder. (25 min) 

 Eventuelt 

Tidspunkt for igangsetting av formell prosess med sikte på å slå sammen IKT Agder 

og DDØ – status for konsulentrapport 



 

 

 

 

Behandlingen av utredningen om eventuell sammenslåing av IKT Agder og DDØ henvises 

til eget møte der rådmannsgruppen i DDØ innkalles sammen med representantskapet i IKT 

Agder og tillitsvalgte. Tidspunkt for dette avtales under eventuelt punktet på dagsorden. 

Utredningen foreligger til rådmannsmøtet, men de formelle styringsorgan i virksomhetene 

bør få en felles presentasjon av utredningen, med påfølgende beslutningsprosess basert på 

virksomhetenes vedtekter. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder 

 

 


