
 

 

 

 

 

 

Til 

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 14.september 2017 

 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag  13.september 2017 kl. 08.30-12.00 i Tvedestrand administrasjonsbygg 

 

Disse møtte: Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Harald 
Danielsen – Arendal, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset – Gjerstad, 
(fram til kl.10.30) og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand. 

Christina Ødegård – Åmli er sykemeldt og for henne møtte konstituert rådmann Terje 
Beruldsen.  

Willy Hægeland – Froland møtte ikke. 

Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh møtte. 

Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.  

Trond Aslaksen ledet møtet. 

SAKSLISTE 

 Notat etter rådmennenes møte 16.08.2017  
Det var ingen merknader til notatet. 
 

 Utfordringer med møtekollisjoner for planlagte møte i rådmannsgruppen i 2018. 
På grunn av møte kollisjoner anmoder rådmennene styret om at det planlagte møte 
onsdag 10.januar 2018 flyttes til tirsdag 9.januar 2018 og at budsjettseminaret 
onsdag 7.mars 2018 endres til fredag 9.mars 2018. 
 

 Sammenslåing av IKT Agder og DDØ – eventuelle endringer i saksgrunnlaget  
 
Rådmennene anmoder sekretariatet om å innarbeide følgende tilleggspunkt i 
vedtaket: 



 

 

 

 

Styret for Østre Agder legger til grunn at det nye samarbeidet etableres med styrende 
organer som overtar fullt driftsansvar hos alle ni eierne fra 1.1 2018. Det må 
påregnes at den praktiske gjennomføring av sammenslåingen vil trenge noe tid, 
kanskje hele 2018. 
 
På oppfordring fra Vegårshei kommune skal sekretariatet ved utsending av sak 44/17 
Anbefaling fra styret i Østre Agder overfor medlemskommunene om å slå sammen 
IKT Agder IKS og DDØ til endelig styrebehandling i tillegg til de åtte vedleggene 
som forelå ved opprinnelig utsendelse, vedlegge seks ekstra dokument.  
 

 Oppfølging av styremøtet 25.august sakene – Tour des Fjords og Eydehavn havn 
som stamnetthavn og rådmannsmøtet 16.august vedrørende reviderte vedtekter for 
Østre Agder Brannvesen. 
 
John G. Bergh opplyste at fylkesutvalget hadde økt bidrag fra Aust-Agder 
fylkeskommune til Tour des Fjords fra fylkesrådmannens forslag om kr.300.000 til 
kr.460.000.  
Gjerstad kommune opplyste at rådmannens forslag om å bidra med kr.20.000 ikke 
hadde oppnådd flertall, med begrunnelse av at valgt trase for 2018 ikke omfatter 
kommunen.  
Risør og Grimstad opplyste at de var innstilt på å inngå forpliktende avtale med 
arrangøren om gjennomføring av arrangementet. Bidrag fra de resterende 
kommunene avklares etter hvert. 
 
Oppfølgingen av saken om Eydehavn havn stamnetthavn skjer på grunnlag av et 
notat utarbeidet i fellesskap av havnesjef Rune Hvass og sekretariatet. Dette vil bli 
behandlet i havnestyret 20.september og vedtaket derfra med notatet videreformidles 
til kommunene fra sekretariatet med et felles saksgrunnlag så snart det foreligger. 
 
Sekretariatet opplyste at arbeidet med tekst i ny samarbeidsavtale for Østre Agder 
brannvesen ØABV er igangsatt i regi av brannsjefen. Oppbyggingen av avtalen vil 
bygge på modeller som er benyttet for nyere interkommunale samarbeid i Østre 
Agder. Jus-nettverket i Arendal involveres i arbeidet.  
 

 Status for evaluering av Østre Agder  
Til møtet forelå det en sammenfatning fra sekretariatet av innspill som er mottatt 
under møter i syv av åtte kommunene. 
 
Med grunnlag i evalueringsprosessen i folkevalgte organ i kommunene anbefaler 
rådmannene at en arbeider med sikte på nye vedtekter for det interkommunale 
samarbeidet der følgende skal bli ivaretatt: 
 

- Samarbeidet skal endre navn til Østre Agder regionråd 

- Styret anbefaler ingen endringer i styrets sammensetning 



 

 

 

 

- Leder og nestleder velges for to år istedenfor fire, men skal kunne gjenvelges. 

- Det innarbeides et eget punkt om sekretariatets informasjonsplikt overfor 
ordfører og folkevalgte. 

- Det innarbeides et eget punkt i vedtektene om de betalingsordninger som skal 
legges til grunn for interkommunale virksomheter. Samtidig skal det av 
vedtektene klart framgå at regionrådet ikke kan påta seg utgifter eller forplikte 
kommunene ut over det det foreligger forpliktende vedtak fra kommunene om. 
Gjennom Østre Agder skal kommuner som deltar i ulike samarbeid få anledning 
til å delta i forutgående budsjettprosesser. 

- Det innarbeides et forslag i formålsparagrafen som tydeliggjør regionrådets 
ansvar for å ivareta en helhetlig samfunnsutviklerrolle, men samtidig klargjøre at 
felles satsinger må være fundert i det enkelte kommunestyre/bystyre. 

- Av vedtektene skal det framgå at det er leder som skal godkjenne sakslisten til 
styremøtene. 

- Begrepet referansegruppen i vedtektene erstattes av rådmannsutvalg.  
Rådmannsutvalget gis følgende mandat: 
- forberede og innstille i saker som skal til styret 
- oppnevne administrative grupper til støtte for sitt arbeid 
- ta initiativ overfor styret i saker som krever eller etter rådmennenes 

oppfatning vil ha fordel av interkommunal løsning 
- arbeide sammen om saker og problemstillinger innenfor rammen av det som 

er omfattet av rådmannsmyndigheten i den enkelte kommune 
 

- Østre Agder skal ha et sekretariat organisert etter vertskommunemodellen, men 
sekretariatsleder skal ha styret i Østre Agder og rådmannsutvalget som sine 
oppdragsgivere. 

- Sekretariatet er ansvarlig for at alle kommuner i samarbeidet blir likeverdig 
behandlet og det skal være en felles ressurs for medlemskommunene. 

- Sekretariatet er ansvarlig for at forslag til nye samarbeidsfelt blir grundig utredet 
og at det utarbeides felles saksgrunnlag som kan legges til grunn for 
behandlingen i kommunene. Når kommunene gir tillatelse til det kan Østre 
Agder engasjere fagmedarbeidere til å forestå slikt utredningsarbeid. 

 
Sekretariatet får ansvar for å innkalle evalueringsgruppen til nytt møte så snart som 
råd. 
 

 Aktuelle problemstillinger som ønskes drøftet med fylkesmann Ytterdal på 
styremøtet 22.september 
Statlig tilsynspraksis. Kommunene reagerer på at alle kommuner mottar likelydenede 
avvik i forhold til folkehelseoversikt.  
Det er frustrasjoner knyttet til tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet. Mindre saker 
tillegges etter kommunenes syn uforholdsmessig sterk vekt 
 



 

 

 

 

Saksbehandlingstiden i helsetilsynet oppleves som en utfordring. Alvorlige saker blir 
liggende uforholdsmessig lenge.  
Saksbehandlingstiden på klagesaker i forhold til byggesak tar lengre tid. Dette er 
alvorlig.  
Hva skjer med lokaliseringer av lokalisering av statlige arbeidsplasser for å oppfylle 
intensjonene i regionreformen. 
Kommunene ønsker synspunkt fra fylkesmannen på hvordan han ønsker å følge opp 
del to av fylkesmannens innstruks i forhold til å ta initiativ som vil gavne regionen. 
Det ble pekt på kystjernbane som en sak som har kommet opp gjennom 
evalueringsrunden til kommunestyrer/bystyrer. 
 

 Sakskart for styremøtet 22.september 
Rådmennene godkjente sakskartet med de endringer en har bedt om under 
behandlingen av sak 44/17 og under sak 57/17. 
  

 Regionalt forskningsfond Agder – Utlysning av midler til offentlige prosjekter med 
fokus på tjenesteinnovasjon  
Tone Haraldsen fra regionalt forskningsfond i Agder inviterte kommunene til ett tett 
samarbeid med sikte på økt forskningsbaser innovasjon i offentlig virksomhet. 
Arendal uttrykte at de har behov for forskningsbasert kunnskapsoppbygging knyttet 
til tjenester for familier med sammensatte utfordringer. 
Regionalt forskningsfond kan være en ressurs for kommunene i utrednings/ 
forprosjektfasen. Østre Agder sekretariatet kan påta seg ansvaret for å arrangere en 
workshop der medarbeidere/virksomheter i kommunene med et forskningspotensial 
kan bli kjent med søknadsprosedyrer og starte arbeidet med aktuell 
forskningsprosjekter knyttet til egen virksomhet. 
 
Når en arbeider med ideer til forskningsprosjekter må en ha fokus på: 
Hvorfor vil en iverksette et forskningsprosjekt? 
Hvordan skal forskningsprosjektet gjennomføres? 
Hva skal en oppnå gjennom forskningsprosjektet? 
 
Målet må være å nå fram til innovative løsninger. 
 
Forprosjektmidler er det løpende tildeling av midler til, mens hovedutlysningen skjer 
en gang i året. 
 
Det er Helse og omsorgslederforum og Østre Agder næringsnettverk må involveres i 
den ønskede workshopen. 
 
Rådmannsgruppen ønsker at presentasjonen Tone Haraldsen benyttet blir gjort 
tilgjengelig på Østre Agders nettsider.  
 



 

 

 

 

John G. Bergh opplyste at Kompetansefondet i Aust-Agder har søknadsfrist 
16.oktober og at et satsingsfelt der er levekår. 
 

 Eventuelt 
Håndtering av varslingssaker der rådmannen er part 
Erfaringene fra Grimstad kommune gjør det aktuelt for samarbeidet å drøfte om det 
skal etableres faste rutiner knyttet til tilfeller med varslingssaker der rådmann 
kommer i en inhabilitetssituasjon. Rådmennene ønsker en fast ordning med 
setterådmann for kommunen. Rådmann Tone Marie Nybø Solberg, jurist Sindre 
Kvammen i Arendal kommune og sekretariatsleder forbereder en sak om dette. Det 
kan være aktuelt å  styrebehandle et slikt forslag. 
 
Statlig tilskudd til ressurskrevende brukere 
Tilnærmingen i helsedirektoratet om krav om tilbakebetaling fra Grimstad i et tilfelle 
der et bestilt tilbud forankret i enkeltvedtak likevel ikke blir utført på grunn av 
utenforliggende forhold er etter rådmennenes vurdering feil. Både kommuner og 
deres revisjon har lagt til grunn at vedtatte og betalte tjenester er utgangspunkt for 
refusjonskrav. Det tar tid å bygge opp og bygge ned tilbud og det må statlige 
myndigheter forholde seg til. Dette er også et punkt det er ønskelig å drøfte med 
fylkesmannen.  
Risør påpeker at de har en tilsvarende utfordring knyttet til sin oppbygging av en 
organisasjon for å kunne motta mindreårige flyktninger. Her signaliserer statlige 
myndigheter et behov som de i neste fase finner at de ikke trenger, mens kommuner 
som har bygge opp kapasitet må ta store økonomiske belastninger. 
 
Arbeidet med velferdsteknologiske løsninger 

Rådmennene ønsker at Ehelsekoordinator Erlend Faanes Kydland deltar på deres 
neste møte. Der ønsker de å drøfte hvordan kommunene og IKT-selskapene på en 
best mulig måte kan forholde seg til alle grupperingene som er etablert i Agder 
knyttet til satsingen på e-helse og velferdsteknologi. En ønsker da også drøfte 
belastningen enkeltmedarbeidere i mindre kommuner opplever ved at det er etablert 
så mange ulike undergrupper knyttet satsing på ehelse og velferdsteknologi. 
 
 

Referent  

 

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder 


