Til
Rådmenn i Østre Agder
Arendal 17.august 2017

Notat etter radmannsmøte i Østre Agder onsdag
16.august 2017 kl. 9.00-12.00 i Arendal kultur- og radhus

Disse møtte: Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Harald
Danielsen – Arendal(fram til kl.10.50), Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill
Neset – Gjerstad, Willy Hægeland – Froland (fra kl.11) og Jarle Bjørn Hanken –
Tvedestrand.
Christina Ødegård – Åmli er sykemeldt og for henne møtte konstituert rådmann Terje
Beruldsen.
Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh møtte.
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.
Trond Aslaksen ledet møtet.
SAKSLISTE


Notat etter rådmennenes møte 07.05.2017
Det var følgende merknader til notatet fra 7.juni 2017
- Risør kommune og Aust-Agder fylkeskommune skal komme sammen for å
diskutere bredbåndsutbyggingen der.
- Det haster å få i gang en utredning av ulike økonomimodeller for finansiering av
interkommunale tjenester og samarbeid i regi av rådmannsgruppen slik at slike
forslag kan foreligge til behandlingen av evalueringsprosessen. Rådmennene
utpekte kommunalsjef Bente Rist - Arendal, ass. rådmann Øyvind Johannesen –
Tvedestrand og økonomisjef Vidar Kyrdalen - Åmli til en arbeidsgruppe, som i
samarbeid med sekretariatet, skal legge fram modeller for framtidig finansiering.
Deres forslag skal foreligge til 1.oktober.

-

Sekretariatet skal kontakte brannsjef Dag Svindseth for å få fortgang i arbeidet
med revisjon av vedtektene for denne tjenesten med grunnlag i det innspillet som
kom fra Tvedestrand kommune.



Sammenslåing av IKT Agder og DDØ - saksgrunnlag
Det forelå et vedtak fra IKT Agder IKS som anbefalte sammenslåing av de to
selskapene. De hadde noen merknader og forslag til endringer av vedtektene.
Rådmennene gjennomgikk disse. Det var enighet om å konferere med juridisk
nettverk i Arendal for å forsikre seg om at medlemmer i styret ikke blir inhabile ved
forberedelse og behandling av saker som gjelder IKT virksomheten i egen kommune.
Rådmennene drøftet spørsmålet om bruk av begrepet representantskap framfor styre,
men legger til grunn at en ønsker å benytte styre ettersom dette er betegnelsen som
benyttes i Kommunelovens §27.
Med grunnlag i innspill fra styret i IKT Agder så ble forslaget i §10 1.avsnitt
presisert:
Driftsstyret forvalter samarbeidets drift og organisering på vegne av styret, og
består av fire medlemmer utpekt av styret samt en ansattrepresentant valgt av og
blant de ansatte (ansattrepresentant i driftsstyret kan ikke sitte i styret)
Merknadene til §12 i forslaget til vedtekter vedrørende overtakelse av
låneforpliktelser, så legger rådmennene til grunn at den nye virksomheten overtar
både retter og plikter fra de to virksomhetene som slås sammen. Dette inkluderer
låneforpliktelser.
Det ble videre tatt med et tillegg i §16 3.avsnitt:
Dersom en deltaker trer ut av samarbeidet, skal styret forhandle med deltakeren om
denne skal pålegges å overta arbeidsgiveransvaret for et forholdsvis antall ansatte i
forhold til eierandelen og en forholdsvis andel av selskapets gjeld.
Rådmennene forutsatte at det endelige forslaget til vedtekter sendes til dem så raskt
som mulig fra sekretariatet. Rådmennene fastholder at saken skal være ferdig
behandlet i kommuner og fylkeskommuner innen utløpet av oktober.



Veien videre for felles næringsutviklingsarbeid – saksgrunnlag
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal for oppfølging av Strategisk næringsplan for
Østre Agder redegjorde for saksutkastet og notatet vedrørende videre næringssatsing
i regi av Østre Agder. Det ble lagt vekt på at en videre satsing vil legge grunnlag for
et fortsatt samarbeid innenfor rammen av Østre Agder næringsnettverk. Rådmennene
understreker at de ønsker at saker fra dette organ følger ordinær prosedyre ved at
rådmannsutvalget er ansvarlig for innstillingen til styret også i disse sakene. Behov
for felles satsning på nærings- og samfunnsutvikling forsterkes etter rådmennenes
syn gjennom etablering av den nye Agder fylkeskommune. Den regionale aktøren
som Aust-Agder fylkeskommune har representert, vi erstattes av en ny aktør med
vesentlig utvidet ansvarsområde og med et slagkraftig sentrum i form av nye
Kristiansand kommune. Rådmennene er derfor opptatt av å få avklart videre satsing
på dette feltet. Med bakgrunn i pågående evalueringsprosess i Østre Agder og de
signaler som blir gitt i rapporten fra Agderforskning så finner rådmennene det

ønskelig å koble behandlingen av spørsmålet om videre felles satsing på nærings- og
samfunnsutvikling med evalueringen. Det faktum at felles innsats på dette felt har
vært en hovedsak for de folkevalgte i de fem evalueringsmøtene som er avholdt med
bystyrer og kommunestyrer tilsier og en slik kobling. Dette medfører at styret
behandler saksframlegget i sitt møte 25.august, men at den påfølgende behandling i
kommunene kobles sammen med kommunal behandling av de konklusjoner og
framlegg til endringer styret legger opp til etter evalueringsprosessen. Det er
nødvendig å se en sterk satsing på nærings- og samfunnsutvikling i lys av hvilket
framtidig samarbeid de folkevalgte legger opp til å ha gjennom Østre Agder.


Videreføring av erfaringene i prosjektet Skandinavisk vekstkultur med sikte på
tillitsskapende arbeid i regionen
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal oppsummerte erfaringen fra prosjektet og
aktuelle oppfølginger i regi av Østre Agder og i regi av kommunene.
Det var enighet om at arbeidet med tillitsbygging i felles regi er naturlig å henvise til
prosessen med eventuell felles nærings – og samfunnsutviklingssatsing i
oppfølgingen av evalueringen. Det er naturlig å drøfte med politisk ledelse hvordan
tillitsskapende arbeid mellom offentlig sektor og næringsliv best kan ivaretas på
planlagt samling av folkevalgte med interesse for næringsutvikling etter
evalueringsprosessen. Rådmennene understreket behovet for å spre kunnskapen som
framkom gjennom prosjektet til folkevalgte.



Felles juridisk kapasitet kommuneadvokat og styrket juristmiljø ved rådmannens stab
i Arendal.
Jurist Ingunn Kilen Thommassen fra Jus-nettverket i Arendal var tilstede under
drøftelsen.
Rådmennene har ulik innfallsvinkel til hvilke behov for juristbistand som synes mest
aktuelt å dekke både bredde i kompetanse i forhold til forvaltningens behov
etterspørres, men også høye utgifter til advokatbistand knyttet til fylkesnemndsaker
tilsier at en vurderer å ha egen kompetanse i kommunen i form av et
kommuneadvokatkontor. Det ble også påpekt at et sterkt juridisk miljø er av stor
verdi for kommunenes opplæring av medarbeidere på ulike felt. Grimstad er ikke
fremmed for å la sin jurist inngå i en felles satsning, ved samlokalisering med
juristmiljøet i Arendal.
Rådmennene mener at det er behov for å utarbeide et notat der en drøfter ulike
muligheter og forutsetninger.



Sakskart for styremøtet 25.august 2017 – aktuelle saker ut over kulepunkt 2 og 3
- Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021 v/Berit
Gregersen AAFK
- Arbeidet for å oppnå status som Stamnetthavn – Eydehavn v/Havnefogd Rune
Hvass
- Orientering om I4Helse ved rådmann Tone Marie Nybø Solheim – denne saken
utsettes foreløpig til styremøtet i september.

-

Samarbeid om elektronisk opplæring mellom Universitetet i Agder og
kommunene i Østre Agder – orientering ved rådmann Harald Danielsen
Status evalueringsprosessen
Forslag til møteplan 2018 for rådmannsgruppe og styret
Felles ansvar for gjennomføring av Tour des Fjords
Det foreligger en mulighet for regionen å stå som vertskap for dette
arrangementet i 2018 og 2020. Total kostnad for arrangementet pr år er 1,15
mill.kr. pr år. Aust-Agder fylkeskommune gir signaler om at de er innstilt på å
bidra til hver arrangement med kr.300.000. Både Risør og Grimstad signaliserer
interesse for å være start eller avsluttingssted for rittet og ta ekstra kostnader
knyttet til dette. Ellers var tilbakemeldingen fra mindre kommuner at for dem var
det lite aktuelt å påta seg slike roller. De hadde også begrenset interesse av å
delta med beløp som monner i den totale finansieringen. Kommunene bør kunne
vurdere å benytte næringsfondsmidler til en slik satsning. Grimstad påtok seg et
ansvar for å utarbeide et saksgrunnlag som kan legges til grunn for behandling i
styret 25.august. Dette må eventuelt ettersendes hvis det ikke foreligger ved
utsendelsen av innkallingen da eventuell gjennomføring av arrangementet i 2018
forutsetter rask avklaring.

Eventuelt
Det var ikke tid til å behandle saker under eventuelt

Referent

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder

