Til
Styremedlemmer mfl i Østre Agder
Arendal 11.januar 2018

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 19.januar 2018 i Arendal
kultur- og rådhus
Styremøtet fredag 19.januar 2017 kl.09.00-13.00 i Arendal kultur og rådhus møterom 254
Strømsbu. Det serveres en enkel lunsj.
Forfall til møtet meldes sekretariatet.
SAKSLISTE:

Sak 1/18

Godkjenning av referat fra styremøtet 08.12.2017
Vedlagt følger referat fra styremøtet
Forslag til vedtak:
Referatet fra styremøtet 08.12.2017 godkjennes.

Sak 2/18

Status for arbeidsmarkedet i regionen ved årsskiftet 2017/2018
Direktør for NAV Aust-Agder Hilde Høynes gir en orientering om deres bilde
av situasjonen på arbeidsmarkedet i regionen ved årsskiftet. Markedsdirektør
Torbjørn Ravnaas deltar også under orienteringen.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 3/18

Forslag til nye vedtekter for Østre Agder
Med bakgrunn i innspill under samlingen av folkevalgte 8.januar 2018 har
rådmannsutvalget innarbeidet en endring i §2 første kulepunkt.

Videre er det innarbeidet en endring kulepunkt 8 med bakgrunn i bortfall av
begrepet kontingent. Dette leder også til at første avsnitt i §5 finansiering er
endret.
Vedlagt følger rådmennenes forslag til justerte vedtekter. Punkt med
endringer er vist i blått. Vedlagt følger også utkast til sak som kan benyttes
ved kommunenes behandling av forslaget.
Forslag til vedtak:
Styret anbefaler medlemskommunene å vedta nye vedtekter for Østre Agder
regionråd.
Sak 4/18

Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor
rammen av Østre Agder
Vedlagt følger oppdaterte saksdokumenter fra vedtatt sak 45/17, hvor styret i
Østre Agder anbefalte kommunene i Østre Agder å inngå et forpliktende
samarbeid om nærings- og samfunnsutviklingsarbeid. Saken er tilpasset
endelig versjon av vedtekter for Østre Agder. Rådmannsutvalget har
behandlet oppdatert sak, og anbefaler fortsatt videre satsning på nærings- og
samfunnsutvikling med grunnlag i de erfaringer Østre Agder har høstet i
prosjektperioden.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder anbefaler medlemskommunene å ta del i videre satsning
for å oppnå en positiv nærings- og samfunnsutvikling i samsvar med forslaget
til vedtak i felles saksutkast.

Sak 5/18

Innføring av felles betalingsmodeller for interkommunalt samarbeid i
Østre Agder.
Vedlagt følger utredning vedrørende betalingsmodeller for interkommunale
tiltak og rådmennenes anbefaling vedrørende valg av modeller. Det er også
utarbeidet et felles saksgrunnlag som kan benyttes under den videre
behandling i bystyrer og kommunestyrer.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder anbefaler de deltakende kommuner i samarbeidet om å
godkjenne forslaget til betalingsmodeller for interkommunale samarbeid.

Sak 6/18

Erfaringen med samlingen av folkevalgte 8.januar 2018
Med bakgrunn i at det er ønskelig med årlige samlinger av de folkevalgte gis
styrets medlemmer anledning til å drøfte erfaringene fra samlingen på Thon
hotell i Arendal. Det er ønskelig å bygge på disse erfaringene når neste
arrangement planlegges.

Tilbakemeldinger fra gruppearbeidet vedlegges.
Forslag til vedtak: (legges fram på grunnlag av drøftingen i styret)
Sak 7/18

Eventuelt

For styreleder i Østre Agder
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