Revidert mandat for evaluering av Østre Agder.
Målsetting:
Evaluere det interkommunale samarbeidet i Østre Agder der en særlig ser på om det ivaretar den enkelt
kommunens behov for tjenesteyting og tjenestesamarbeid, og om samarbeidet bidrar til positiv samfunnsutvikling
og posisjonering for hele regionen.
Organisering:
Evalueringsprosessen skal bidra til å styrke eierskapet til Østre Agder i hvert enkelt kommunestyre/bystyre.
Det nedsettes en arbeidsgruppe for å bistå administrasjonen i arbeidet med gjennomføring av evalueringsprosessen.
Forslag til evalueringsprosess:
Fase 1 Evaluering
 Sekretariatet leverer innenfor en tidsramme på 30 dager en rapport som redegjør for pågående interkommunale virksomheter fordelt
på de som skjer i regi av Østre Agder, vertskommuneløsninger og andre interkommunale ordninger og tjenester. Evalueringen skal
redegjøre for hvilke tjenester som blir ivaretatt gjennom interkommunale løsninger. Videre gjeldende organisering og ledelse av
virksomheten med faglige underutvalg og ekspertgrupper. Det finansielle grunnlaget for Østre Agder med fokus på
finansieringsmodeller og finansieringskilder inngår i utredningen. Underutvalg som er opprettet av Østre Agder og tillitsvalgte for
medarbeidere i interkommunale virksomheter, skal aktivt involveres i evalueringen med sikte på å få fram positive sider og
utfordringer knyttet til dagens samarbeidsløsninger.
I evalueringsarbeidet ønsker styret særlig å sette søkelys på utviklingstrekk i regionen slik det redegjøres for i Østre Agder minirapport
utarbeidet av Telemarksforskning.
Utkastet til rapporten legges fram for styret og rådmennene med sikte på avklare mangler og feil. Endelig rapport legges fram for
styret til godkjenning.
 Rapporten sammen med annet tilgjengelig skriftlig materiale blir gjenstand for en ekstern vurdering av et kompetent fagmiljø
(forskningsstiftelse eller konsulentselskap) med sikte på å avdekke svakheter ved eksisterende organisering og forankring. Samt kaste
lys over særtrekk og fellestrekk ved interkommunale løsninger i Østre Agder sett i forhold til tilsvarende samarbeidsløsninger ellers i

landsdelen og ellers i landet. Den eksterne evalueringen skal forholde seg til de vedtekter som gjelder for Østre Agder når de vurderer
virksomheten. Denne evalueringen oppsummeres i et skriftlig notat.
Fase 2 Anbefalinger i forhold til videreføring av samarbeidet
 Rapporten fra sekretariatet sammen med det eksternt utarbeide notatet legges til grunn for en prosess i regi av styret med sikte på
fremme foreløpige anbefalinger overfor eierkommunene til mål og ambisjonsnivå for videreføring av interkommunalt samarbeid for de
kommuner som ønsker å ta del i samarbeidet videre. Anbefalingene skal legge vekt på å få fram det kommunene bør samarbeide om,
framfor det en kan samarbeide om. I styrets anbefaling skal det inngå forslag til endringer i vedtektene dersom en mener det er behov
for dette.
 Styretsleder og nestleder samt andre styremedlemmer som har anledning stiller på en workshop/møte i hvert enkelt
kommunestyre/bystyre der de redegjør for det forliggende utredningsmaterialet og for styrets anbefalinger for videreføring av
samarbeidet. De folkevalgte i hver kommune får deretter på fritt grunnlag anledning til å drøfte anbefalingene. Om disse er de riktige
for egen kommunes behov, eventuelt hvilke endringer justeringer som bedre vil ivareta kommunens behov. Kommunene anmodes om
å drøfte hvilke felles satsninger som kan bidra til en positiv samfunnsutvikling i Østre Agder. Det skal legges til rette for at innspill som
det enkelte kommunestyre fremmer i Østre Agders evalueringsprosess skal gjøres kjent via Østre Agders nettsider. Styret forutsetter at
det etableres en egen side som følger evalueringsprosessen.
 Styret behandler de innspill som foreligger fra prosessen i eierkommunene. De legger fram et eventuelt forslag til reviderte vedtekter
som samsvarer med de mål og ambisjoner prosessen i kommunene har dokumentert at det interkommunale samarbeidet gir grunnlag
for. Deretter følger prosessen bestemmelsene i §7 i vedtektene for endring av vedtekter for Østre Agder.
Føringer for styrets arbeid i evalueringsfasen:
-

Styret ønsker å ha et punkt om evalueringen på dagsorden i hvert styremøte i den periode evalueringen pågår.
Styret oppfordrer de folkevalgte om å holde seg orientert om Østre Agder via nettsidene. Det skal lages et kort notat til de
folkevalgte om den prosess som er iverksatt.
Arbeidsgruppen som har vært nedsatt for å forberede forslag til mandat og tidsplan fikk i oppdrag å videreføre sitt arbeid i
evalueringsfasen. Arbeidsgruppen består av tre ordførere Per Kristian Lunden, Kjetil Glimsdal og Kirsten Helen Myren, samt
rådmennene Harald Danielsen, Jarle Bjørn Hanken og Christina Ødegård.
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