
 

 

 

 

 

 

Til 

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 9.juni 2017 

 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag  7.juni 2017 kl. 8.30-12.00 i Arendal kultur- og ra dhus 

 

Disse møtte: Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Harald 
Danielsen – Arendal, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset – Gjerstad, 
Willy Hægeland – Froland og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand. 

Christina Ødegård – Åmli hadde forfall og for henne møtte konstituert rådmann Terje 
Beruldsen. Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand hadde forfall og for han møte Øyvind 
Johannesen 

Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh møtte. 

Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.  

Trond Aslaksen ledet møtet. 

 

SAKSLISTE 

 

 Notat etter rådmennenes møte 19.04.2017  

Det var ingen merknader til notatet 
 

 Status for Agderprosjektet – Anskaffelse velferdsteknologi for kommunene i 

Agder. 

Kommunaldirektør i Kristiansand Wenche Dehli orienterer om status i pågående 
prosjekter som koordineres av RKG (regional koordineringsgruppe Agder). Denne 
gruppen ledes av kommunalsjef Aase Hobbesland i Risør og har sitt sekretariat i 
Kristiansand med bistand fra de fem kommuneregionene. Ehelsekoordinator Erlend 
Kydland Faanes representerer Østre Agder i arbeidsutvalget for RKG. Med bakgrunn 
i at presentasjonen som ble benyttet av Wenche Dehli innehold mange viktige 



 

 

 

 

oversikter blir denne videreformidlet til rådmennene slik at de kan benytte disse i 
egen kommune.  
 
Gjennom tre tilskudd fra statlige myndigheter har en hentet inn nesten 3,1 mill.kr. til 
arbeidet på feltet for de 30 kommunene på Agder. Det mangler svar på enda en 
søknad. Her er det de to utviklingssykehjemmene i Agder som har søkt om midler til 
kompetansehevende tiltak innenfor dette arbeidsfeltet rettet mot de deltakende 
kommuner. 
 
Det har i regi av OFA vært arbeidet med sikte på at det skulle foreligge et vedtak i 
anskaffelsesprosessen for velferdsteknologi til 7.juli. Det kan bli en mindre utsettelse 
på denne avgjørelsen. Det har vært gjennomført 3 dialogrunder med aktuelle 
leverandører. Mange store og kompetente leverandørmiljøer har ønsket å få 
leveransen. 
 
Under orienteringen ble rådmennene gjort kjent med at det foreligger en frist til 
kommunene om å gi en foreløpig tilbakemelding på om de ønsker å vurdere 
deltakelse i responssentertjeneste 1.september. Det kommer en egen henvendelse fra 
Kristiansand kommune til hver enkelt kommune i løpet av kort tid. Kristiansand 
kommune har som mål at et responssentertilbud skal være tilgjengelig for 
kommunene fra 1.oktober 2017. Fra Kristiansand blir det understreket at utgiftene 
ved driften fordeles mellom deltakende kommuner etter en nøkkel som ivaretar 
hensynet til ulik bruk og størrelse. 
 

 Ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen.  
Med bakgrunn i at de endringsforslagene som foreligger fra Tvedestrand er mer 
omfattende enn de opprinnelige endringene, som kun var knyttet til tidspunkt for 
økonomisk oppgjør til vertskommune, så ønskes rådmennene en prosess der alle 
kommunene får anledning til å se på forslaget og komme meg egne forslag.  
 
I utgangspunktet er rådmennene positive til de endringsforslag Tvedestrand hadde 
fremmet, men når det nå er aktuelt med en mer omfattende gjennomgang av 
samarbeidsavtalen bør alle få en lik mulighet til å vurdere endringsforslagene og 
kunne fremme egne ønsker knyttet til avtalen.  
 
Sekretariatet kontakter enhetsleder Dag Svindseth i Østre Agder brannvesen med 
sikte på at han skal inviterer de deltakende kommuner til en slik prosess. Det er 
ønske om at juristene i Arendal involveres under revisjonsarbeidet. Rådmennenes ber 
om at et utkast til ny samarbeidsavtale kan forelegges styret i det planlagte møtet 
22.september.  
 

 Felles bredbåndsatsning innenfor rammen av Østre Agder. 
Rådmann Trond Aslaksen reise en debatt om samarbeidet bør ha en felles ambisjon 
om bredbånd til alle i Østre Agder. I Risør opplever en verken å ha kompetanse eller 



 

 

 

 

tid til å følge opp arbeidet for en slik satsning. Rådmennene erkjenner at bredbånd er 
en sentral infrastruktur faktor. Derfor blir utbygging av slikt nett også i områder som 
ikke er økonomisk regningsvarende for private utbyggere svært viktig. Det finnes 
noe statlige tilskuddsmidler, men disse dekker bare en mindre del av behovet.  
 
Rådmennene er innstilt på å se en slik satsning som en del av et regionalt 
næringsutviklingsarbeid.  
 
Fylkeskommunene har tidligere hatt en helt sentral rolle ved etablering av bredbånd i 
distriktene. Derfor må Østre Agder samarbeide tett med fylkeskommunene og 
videreføringen av DDA(det digitale Agder). Sekretariatet tar kontakt med Kjell 
Pedersen Rise som tidligere ledet DDA, med sikte på å få råd om hvordan en kan 
arbeide på dette feltet.  

Rådmennene er opptatt av at kommunene skal opptre samlet under arbeidet for å øke 
utbredelsen a bredbånd, og derigjennom oppnå øket bestillermakt overfor aktuelle 
leverandører. 

 
 Veien videre for felles næringsutviklingsarbeid og eventuell utarbeidelse av 

regional næringsarealstrategi. 

Prosjektleder for oppfølging av Strategisk næringsplan Bård Vestøl Birkedal holdt en 
redegjørelse for status i næringssamarbeidet i regionen. Hovedbudskapet her var at 
næringsnettverket har endret ambisjonsnivået noe knyttet til hva man skal 
samarbeide om og hvordan man konkret skal samarbeider. Endringen beror blant 
annet på en viktig erkjennelse om at vi i vår region har et sterkt næringsarbeid i hver 
kommune med resultatmål på kommunenivå. Med et differensiert utfordringsbilde og 
ulike tradisjoner og kultur for næringsarbeid i de åtte kommunene i vår region er det 
med nåværende organisasjonsmodell svært utfordrende å jobbe tett sammen om det 
direkte næringsarbeidet og kontakten med lokalt næringsliv.  

Næringsmedarbeiderne stiller seg meget positive til det etablerte 
næringssamarbeidet, som bygger på at ansvaret for næringsutviklingsarbeid ligger i 
den enkelte deltakende kommune, men at Østre Agder næringsforum ivaretar 
behovet for en felles arena for å samle kommunenes felles interesser. Prosjekter i 
regi av Østre Agder har nå primært et bredt langsiktig og strategisk perspektiv på 
nærings- og samfunnsutvikling for hele regionen som strekker seg ut over- og 
understøtter det lokale arbeidet. 

Presentasjon ligger på nett: https://prezi.com/view/6SlTajSGKFW5gHBoBOIv/ 

Det forelå et felles notat fra næringssjefer/næringsmedarbeidere som redegjorde for 
deres ønsker knyttet til videre satsning. Dette ble presentert av leder i Østre Agder 
næringsforum Anne Torunn Hvideberg. 

https://prezi.com/view/6SlTajSGKFW5gHBoBOIv/


 

 

 

 

Bård Vestøl Birkedal redegjorde for forslaget fra næringsforum om at det bør 
utarbeides en felles næringsarealstrategi for regionen.  

Presentasjonen ligger på nett: https://prezi.com/view/xrE36YvLa90KKRqoXdMC/ 

Rådmennene ønsket utdypet hvorfor vi bør få på plass en næringsarealstrategi. I den 
påfølgende drøftingen ble det påpekt at strategien må bygge oppunder en forståelse 
av at noen arealer har spesielle forutsetninger for å ivareta særlige behov. Det ble 
pekt på næringsareal i tilknytning til universitetet. Arealer med spesielt god adgang 
til havn. Utviklingsarealer i tilknytning til flyplass. Strategiske arealer i forhold til 
kraftforsyning. Utviklingspotensial i tilknytning til eksisterende og ny E18 med mer. 
Samtidig legger en vekt på at opparbeiding av arealer egnet for næringsutvikling er 
kostbart og at det derfor er ønskelig å se slike investeringer i en større helhet. Det 
skal politisk evne og vilje til for å klare prioriteringen langs for eksempel E18. 

Under arbeidet må vi sikre behovene til de store ledende bedriftene. Herunder 
attraktive arealer nær sjø. 

Etableringen av en felles regional næringstrategi er krevende da den må bygge på en 
lokaliseringsstrategi som er politisk forankret. Det var bred forståelse blant 
rådmennene for å skape grunnlag for en slik forankring gjennom å samle 
formannskapene der fokus skal være på Østre Agder som en felles bo og 
arbeidsmarkedsregion. Rådmennene legger til grunn at konkurransen i en framtid der 
vi skal inngå i en større region vil bli mer krevende, og behovet for å være synlig i 
den nye regionen er stort. 

Utarbeidelsen av en felles næringsstrategi må bygge på klare målsettinger som kan 
etterprøves og den felles strategien må underbygges av egne planer i hver kommune. 
Faktaunderlaget for arealstrategien foreligger slik at innhenting av data bør kunne 
begrenses. 

Arealbehov for mindre lokale virksomheter vil måtte ivaretas i den enkelte 
kommune. 

Behovet for vekst i de større by kommunene er stort og utviklingen her må 
underbygges av våre fortrinn knyttet til attraktive by miljøer. 

Alt næringsutviklingsarbeid må bygge på at vi jobber lokalt, men ut fra et perspektiv 
på å skape regional utvikling. 

Rådmennene mener det er hensiktsmessig å avvente evalueringen av Østre Agder 
samarbeidet før en tar initiativ til å samle formannskapene, men en kan forberede en 
slik samling slik at den kan iverksettes raskt etter at resultatene av evalueringen 
foreligger. Når en samler de folkevalgte må en ha forberedt problemstillinger en 
ønsker at de folkevalgte skal ta stilling til under samlingen. Hva planlegger hver 
enkelt kommunene? Hvilke framtidige behov ser de folkevalgte? 

https://prezi.com/view/xrE36YvLa90KKRqoXdMC/


 

 

 

 

Rådmennene orienterer ordføreren om hvilke synspunkt som har framkommet i 
møtet mellom rådmenn og næringsmedarbeider under drøftelsen av videreføring av 
Østre Agder næringsforum og eventuell utarbeidelse av forslag til næringsstrategi. 

 Stadfesting av rammer for økonomi 2018  

Rådmennene er innstilt på at drøftingen av om en andel skal fordeles likt og en andel 
fordeles etter folketall slik Arendal har foreslått, må være gjenstand for særskilt 
drøfting blant rådmennene. I 2018 vil det ikke bli en utfordring ved at 20% 
medarbeider ved utviklingssykehjemmet finansieres via KØH fondet. 20% frikjøp av 
HLF leder i 2018 finansieres ved bruk av Samhandlingsreformfondet. Den avtalte 
fellessatsingen på fysioterapihjemler bygger på fordeling av utgifter etter folketall for 
de som er med. Ehelsekoordinator finansieres også etter folketall. 
 
Rådmennene kan ikke på dette tidspunkt gå inn for en felles 30% ressurs for Østre 
Agder skoleforum. De ønsker at en eventuell satsing på skole og oppvekst kommer i 
etterkant av evalueringen av Østre Agder. 
 
Rådmannsgruppen anmoder sekretariatet om å utarbeide en sak til styret med sikte på 
å kunne videreføre en felles medarbeider i samarbeidet knyttet til nærings- og 
samfunnsutviklingsarbeidet. Denne saken skal kunne tas opp til behandling på første 
styremøte etter sommeren(25.august). 
 
Rådmennene ønsker med grunnlag i erfaringene fra budsjettarbeidet inneværende år 
at budsjett- og økonomiplanprosess for 2019 legges opp i to faser. Der starter en med 
en innledende samling der virksomhetsledere og enhetsleder presenterer endrede 
forutsetninger, konsekvenser av vedtak av fellessatsinger og nye ønsker. Dette gir 
grunnlag for et regneark og et notat som kommunene får anledning til å drøfte lokalt. 
Dernest samles rådmennene til en oppsummerende og konkluderende 
budsjettdrøfting. 
 

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

finansieringsmodeller for tjenestetilbud og utviklingsarbeid i regi av kommuner 

i Østre Agder.  

På grunn av mangel på tid gikk punktet ut. 
 

 Orientering om I4Helse ved rådmann Tone Marie Nybø Solheim 
Saken ble utsatt til første møte etter sommeren på grunn av mangel på tid. 
 

 Eventuelt 

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

Agder og DDØ – status for konsulentrapport 

Det lages et opplegg med møter knyttet til den videre prosess omkring sammenslåing 
av DDØ og IKT Agder. Leder av representantskapet i IKT Agder og rådmann i 
vertskommunen for DDØ ivaretar disse prosessene der alle eiere involves.  



 

 

 

 

Styringsgruppe for Sammen om FoU for bedre helse – og omsorgstjenester i 

Østre Agder 2017 – 2020 
Rådmannsgruppen utpeker rådmann Tone Marie Nybø Solheim som sitt medlem til 
styringsgruppen. 
 

Referent  

 

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder 


