Til
Rådmenn i Østre Agder
Arendal 19.oktober 2017

Notat etter radmannsmøte i Østre Agder onsdag
18.oktober 2017 kl. 08.30-12.00 i Arendal kultur- og radhus.
Disse møtte: Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Harald
Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Willy Hægeland – Froland, Christina
Ødegård – Åmli og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.

Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad hadde forfall og for henne møtte Trond-Vegard
Johansen.
Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm.
Trond Aslaksen ledet møtet.
SAKSLISTE
 Notat etter rådmennenes møte 13.09.2017
Det var ingen merknader til notatet.


Status for felles innkjøpsprosess for velferdsteknologiske løsninger
Leder av Ehelseutvalget Irene Henriksen Aune holdt en orientering om status for
arbeidet. Denne presentasjonen er lagt ut på nettsidene til Østre Agder
Ehelsekoordinator Erlend Kydland Faanes var også tilstede under orienteringen.
Rådmannsgruppen er meget tilfreds med det arbeidet som er lagt ned av et samlet
Agder. Det ble lagt vekt på det store bidraget Kristiansand kommune og
ressurspersoner i Østre Agder har ytt for å oppnå disse gode resultatene. Både Åse
Hobbesland som leder av RKG, Erlend Kydland Faanes – felles ehelsekoordinator i
Østre Agder og Irene Henriksen Aune som leder av ehelseutvalget har vært
nøkkelpersoner i arbeidet som er nedlagt fram til innkjøpsavtale nå er på plass.
Kristiansand kommune har tatt en stor risiko knyttet til å få på plass et felles
responssenter.

Det ble en drøfting av begrepet gevinstrealisering knyttet til innføring av
velferdsteknologi. En må ha et bredt perspektiv på gevinstene knyttet til økt kvalitet
på tjenester, reduksjon i arbeidsinnsats, økt sikkerhet med mer, men behovene vil i
årene som kommer øke så sterkt at innsatsen på arbeidsfeltet ikke kan reduseres.


Evalueringsprosess – drøfting av betalingsmodeller for interkommunalt
samarbeid
Det forelå et notat med tilhørende regneark fra en arbeidsgruppe som har bestått av
Økonomisjef Vidar Kyrdalen - Åmli, Ass. Rådmann Øyvind Johannessen og Bente
Rist med sekretariatsleder som sekretær. Øyvind Johannesen la fram utredningen fra
arbeidsgruppen.
Rådmennene erkjenner at prosessen fram mot en omforent løsning for
betalingsmodeller vil kreve tid både mellom rådmennene dernest overfor politisk
ledelse og i kommunene. Derfor ønsker rådmennene å presentere overfor styret det
foreliggende utredningsmaterialet, og da be styret om følgende mandat for å arbeide
videre med saken: Styret i Østre Agder ber rådmennene arbeide videre med
utforming av revidert modell for kostnadsfordeling knyttet til samarbeidsordningene
i Østre Agder.
Rådmennene er opptatt av at det skal finnes en balansert løsning. En ønsker å
imøtekommer Arendal, som er den kommunen som har flest vertskommune
oppgaver, ved en modell som erkjenner at det foreligger et felles ansvar for
etablering av tjenester. Samtidig må rådmennene ta hensyn til at det store spriket i
innbyggertall i Østre Agder skaper utfordringer i forhold til hvor høyt den andelen
som skal fordeles likt kan ligge.
Rådmennene forutsetter at en evaluering av KØH-tilbudet skal foreligge sammen
med prosessen omkring valg av framtidige finansieringsmodeller. Arendal kommune
sammen med Grimstad kommune sørger for å få utarbeidet et grunnlag for
evaluering av tilbudet så raskt som mulig.
Av hensyn til pågående prosesser med budsjett og handlingsprogram i alle
kommuner vil iverksetting av ny betalingsmodell først kunne gjøres gjeldende fra
2019.
Det er viktig at rådmann og ordfører informere sine formannskap om den pågående
prosess knyttet til betalingsmodeller.



Evalueringsprosess – orientering om forslaget fra evalueringsgruppen til nye
vedtekter
Rådmennene fikk dette til orientering ettersom det er evalueringsgruppen bestående
av tre rådmenn og tre ordførere som framlegger dette forslaget på oppdrag av styret.
Ordfører og rådmann i hver kommune bør før styremøtet drøfte om forslaget slik det
nå foreligger dekker kommunens behov og ønsker. Da vil eventuelle endringsforslag
og tillegg innarbeides før saken går til videre behandling i den enkelte kommune.
Rådmennene legger til grunn at representasjon i Rådmannsutvalget primært er
rådmannen. Dersom rådmannen er forhindret kan rådmannen utpeke medarbeider
som møter på hans vegne i rådmannsutvalget. Det er kun rådmannen som har tale og

forslagsrett i styremøtet. Dersom han ikke har anledning, kan kommunen møte med
en observatør fra administrasjonen i styremøtet. Det var enighet om at en ikke
trenger å vedtektsfeste dette.


Finansieringsordning for digitaliseringsprosjektet i regi av KS
Leder av rådmannsutvalget Trond Aslaksen problematiserte ekstra bidrag til
prosjekter i KS-regi. Alle kommunene er innstilt på å delta. Staten bidrar også med
midler til denne satsningen.
Det ble påpekt at det ligger gode muligheter for å kunne hente midler fra disse
midlene til Agders satsing på velferdsteknologi.



Budsjettforslag 2018
Budsjettforslaget bygger på de premisser som ble avtalt i under rådmennenes
budsjettseminar. Det var ingen merknader til det foreliggende forslaget.
Budsjettforslaget legger til grunn at det enda ikke foreligger bindende vedtak knyttet
til videre samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling. En reserve for å eventuelt å
ivareta Arendals andel er med, men kan ikke brukes før det eventuelt foreligger et
felles vedtak om slik videre satsning.



Sakskart for styremøtet 27.oktober
- Referat fra styremøtet 22.september 2017
- Budsjett for 2018
- Avvikling av Aust Agder fylkeskommunes konsesjonskraftfond.
o Næringsnettverket for Østre Agder leverer forslag til prioriterte prosjekter
fra hele Østre Agder.
- Gjennomføring av felles formannskapsmøte 9.januar kl.14.00-18.30 med tema:
o Evalueringsprosess og nye vedtekter
o Nærings- og samfunnsutvikling i Østre Agder med inspirerende foredrag
og drøfting av felles næringsarealstrategi
- Utviklingen av næringsarealer på Gullknapp, flyplassen og ny veiforbindelse.
Konserndirektør Torkil Mogstad i Arendal Fossekompani orienterer.
- Forslag til nye vedtekter
- Forslag til betalingsmodeller for interkommunale samarbeid
Rådmennene fremmer forslag til vedtak i sak om betalingsmodeller i samsvar med
det en ble enige om i rådmannsmøtet.
Rådmennene mener det er ønskelig å få anledning til å behandle forslaget fra Østre
Agder næringsforum til prioritering av prosjekter ved avvikling av Aust-Agder
fylkeskommunenes konsesjonskraftfond. Derfor legger styreleder og sekretariat opp
til at det blir en drøfting i forkant av styremøtet 27.oktober.



Eventuelt
Finansiering Tour des Fjords
Næringssjef Bodil Slettebø fra Grimstad kommune deltok under drøftelsen.
Froland, Arendal, Grimstad, Risør og Tvedestrand deltar i finansieringen.
Gjerstad og Vegårshei deltar ikke.
Rådmannen hadde ikke oversikt over hvilke vedtak som var fattet i Åmli.
Eventuelt ritt i 2020 vil en måtte komme tilbake til på grunnlag de erfaringer en gjør
i 2018.

Referent

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder

