Til
Rådmenn i Østre Agder
Arendal 30.november 2017

Notat etter radmannsmøte i Østre Agder onsdag
29.november 2017 kl. 08.30-11.30 pa Eikely leirsenter i
Froland.

Disse møtte: Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Harald
Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad,
Christina Ødegård – Åmli og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Willy Hægeland – Froland hadde forfall og for han møtte Bo Andre Longum.
Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm. I tillegg møtte prosjektleder Bård Vestøl
Birkedal under drøftelsen av et eventuelt bredbåndssamarbeid.
Trond Aslaksen ledet møtet.
SAKSLISTE


Notat etter rådmennenes møte 18.10.2017
Det var ingen merknader til notatet.



Orientering om status i bredbåndsamarbeidet
Prosjektleder Kjell Pedersen-Rise orienterer om status bredbåndsutbygging i fylket.
Hans presentasjon legges ut på nettsidene til Østre Agder.
Aust-Agder har blant den beste mobildekningen i landet. Over 99% har 4g og mobilt
bredbånd. Fellessatsingen DDA (Det digitale Agder) har gitt gode avtaler med reduksjon
i kostnad opp mot 50%. Grensen for investeringer pr ny abonnent ligger i området
kr.20.000. Få prosjekter i Østre Agder har mottatt NKOM midler. Dette kan tilskrives
kriteriene for tildelingen av disse, men også at antallet initiativ til nye anlegg fra
kommunene i regionen ikke har vært høyt. Frist for slike søknader er 1.mai 2018.

Rådmennene påpekte behov for bedre oversikt over hva som er status i egen kommune.
Det er en utfordring at bredbånd ikke er definert som en kommunal oppgave.
Kommunene kan oppleve at deres bidrag utilsiktet kommer private aktører til gode.
Rådmennene ber sekretariatet om å utarbeide en sak til rådmannsutvalget om hvordan
regionen i fellesskap best kan sikre fortgang i bredbåndsutbyggingen. I denne
sammenheng skal det vurderes om det er aktuelt å ansatte en felles ressurs på området,
og om det er formålstjenlig å etablere et nettverk mellom medarbeidere i
medlemskommunene som følger opp bredbåndssaker. Til dette arbeidet peker hver
rådmann en kontaktperson med et ansvar på arbeidsfeltet som kan delta på et innledede
møte. Siktemålet er å gi innspill til hva som kan gi bidra til bedret bredbåndsstatus og
om det er hensiktsmessig å jobbe sammen på feltet. Herunder utrede om en felles
bredbåndstrategi kan ligge til grunn for et slikt samarbeid. Prosjektleder Kjell PedersenRise anmodes om å bistå Østre Agder i arbeidet.


Mandat for utredning av felles juristfunksjoner for kommunene i Østre Agder
samarbeidet.
Ass. rådmann Bo-Andre Longum fra Froland la fram notatet fra den nedsatte
arbeidsgruppen.
I drøftelsen framkom følgende synspunkt som bør ivaretas under videre
utredningsarbeid:
- En bør være tydelig på rammene for bruk av et nytt felles juristmiljø. Der skal det
settes en negativ avgrensning av oppgaver som faller innenfor samarbeidet. Dette
innebærer at rettsaker i rettsfasen faller utenom samarbeidet. Det samme gjelder
ordinær saksbehandling. Et felles jusnettverk skal ikke være et avlastningsmulighet,
men et kompetansemiljø som letter og kvalitetssikrer kommunens virksomhet.
Samtidig må utkast til samarbeidsavtale ikke virke begrensende for hvilke oppgaver
kommunene kan få bistand til å håndtere når jus er en viktig bestanddel av oppgaven.
En ser for seg at juskompetanse kommer tidlig inn i kommunens behandling for å
bidra til hensiktsmessig saksbehandlingsprosess.
- Det må foreslås en betalingsmodell, men drøftingen underbygget tidligere signaler
om at betalingsevne og vilje er liten blant de minste kommunene, selv om de
erkjenner et behov for kompetansen. Det blir for sjeldent en kan benytte seg av
tilbudet. Arendal vil kunne vurdere å finansiere en del av en eventuell ny stilling.
- Grimstad uttrykker behov for tilgang til et bredt juristmiljø. Deres jurist kan inngå
som en del av ressursgrunnlaget for et styrket felles miljø. De peker også på at en må
kunne vurdere en raskere iverksetting enn å avvente budsjettmidler for 2019.
- Det ble påpekt at sekretariatet tidligere har fått i oppdrag å utrede en eventuell felles
håndtering av varslingsmeldinger som framkommer i kommunene. En ber om at
arbeidsgruppen ser på om et nytt felles juristmiljø vil kunne være et organ for å
håndtere slike saker.

-

-

Utredningen må redegjøre for en organisasjonsmodell jus-samarbeid som er slik at
en ikke kommer i konflikt med reglene for anskaffelser. Derfor kan det ikke bare
være kjøp av tjenester være et alternativ.
Rådmennene anmoder om at utredningen vurderer om jus-samarbeid kan tre inn i en
setterådmannsfunksjon.
Rådmennene mener at utredningen fortsatt bør vurdere personvernombudsrollen
ettersom de har utfordringer med å se hvor en ellers kan ivareta denne lovpålagte nye
oppgaven.

Rådmennene anmoder arbeidsgruppen om å videreføre sitt arbeid på grunnlag av notatet
og disse innspillene.


Oppfølging av LIM-planen
Folkehelsekoordinator Tone Worren Kløcker og koordinator for inkludering
Elisabeth Nærestad i Arendal kommune orienterte om søknad om midler for
oppfølging av LIM-planen for Agder.
Hovedmål for prosjektet er å bidra til et mangfoldig og likestilt utdanningsløp.
Arbeidet skal ledes av en prosjektleder i 60% stilling, og tidshorisonten for arbeidet
er tre år. I bunnen av arbeidet ligger en holdningsundersøkelse i befolkningen og en
levekårsundersøkelse blant mennesker som tilhører gruppen LHBT i regi av
Østlandsforskning. Undersøkelsen gjennomføres i Kristiansand og Arendal, men den
vil være relevant for hele regionen.
Ungdataundersøkelsen har dokumentert betydelige utfordringer i ungdomsmiljøet i
forhold til sex og samliv, der svært mange unge opplever seg utsatt for uønsket
oppmerksomhet og spredning av bilder.
Prosjektet skal bidra til å gripe fatt i holdninger og adferd med betydelige negative
konsekvenser for ungdommens oppvekstmiljø. Målet er å bygge ned tradisjonelle
kjønnsrollemønster i yrkes valg.
Rådmennene uttrykte stor interesse for et program på dette feltet rettet mot skoler og
barnehager. En premiss for at en skal kunne stille seg bak satsningen er at dette
forankres i Østre Agder skolelederforum og i Østre Agder helse- og
omsorgslederforum (HLF). Sekretariatet tok ansvar for at dette legges fram for
skolelederforum i møtet 6.desember.



Avtale med Universitetet i Agder om videreutdanningstilbud for lærere i
grunnskolen i engelsk
Sekretariatsleder orienterte om at Arendal kommune på vegne av kommunene i Østre
Agder har framforhandlet en avtale med UiA om et videreutdanningstilbud for lærere
i engelsk. Sekretariatsleder undertegner denne avtalen på vegne av de samarbeidende



kommuner. Tilbudet etableres høsten 2018 under forutsetning av tilstrekkelig antall
søkere.
Sakskart for styremøtet 8.desember
Rådmennene godkjente sakskartet, men ber om at en avsetter tid (10 minutter) til en
orientering om forslag til finansieringsmodeller for interkommunale samarbeid i
programmet for samlingen av formannskap.


Eventuelt
Det ble avtalt et drøftingsmøte med arbeidsgruppen som har utredet
Betalingsmodeller for interkommunale samarbeid fredag 15.desember i Arendal.

Referent

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder

