Til
Rådmenn i Østre Agder
Arendal 10.april 2018

Innkalling til ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 18.april
2018 kl. 08.30-12.00 i Arendal kultur- og radhus.
Møtet avholdes onsdag 18.april 2018 kl.08.30-12.00 i Arendal kultur- og rådhus i
bystyresalen. Det ordnes med en enkel lunsj.
SAKSLISTE





Orientering om virksomheten ved Alternativ til vold (ATV) i Arendal ved Inger Brit
Line. Medlemmer av HLF inviteres til å ta del på denne orienteringen.
RKG Levekår Agder utpeking av representanter.
Styret fikk en orientering om denne satsningen i sitt styremøte på Vegårshei under sak
25/18 eventuelt.
Leder av HLF påpeker at dette arbeidsfeltet er relevant for dem, men også for Østre
Agder skoleforum. Derfor må en drøft hvem som eventuelt skal delta. Samtidig vil slik
deltakelse erfaringsmessig medføre bruk av den god del tid for den eller de som påtar
seg oppgaven. Det er ikke tilgjengelig resurser i sekretariatet i Østre Agder til å
kompensere økonomisk for en slik deltakelse. Så langt er det heller ikke fra prosjektet
signalisert at en vil kunne bidra med økonomiske midler til dette. Det anmodes om at det
oppnevnes en person på kommunalsjefsnivå der en tilstreber at en til sammen dekker
feltene kultur, oppvekst og helse/sosial.
Notat etter rådmennenes Budsjettseminar 09.03.2018 (vedlegg foreløpig utkast)
I tillegg vedlegges regneark med eventuelle budsjettkonsekvenser. Det fattes vedtak med
sikte på at kommunene kan få oversikt over budsjettmessige konsekvenser for budsjettet
2019 og handlingsprogram 2020-2022. Rådmennene må drøfte videre samarbeid om
KØH for de syv når Grimstad ikke lengre skal være del av tilbudet. (vedlegg notat fra
Arendal kommune) En foreløpig analyse av de økonomiske konsekvensene ved KØH
tilbud for syv kommuner samt eventuelt Nissedal framgår av regnearket, men dette
anslaget vil måtte bearbeides med sikte på å avklare framtidig kapasiteten ved KØH
Myratunet. Belegget øker og ligger nå på 70%, slik det gjorde i de siste tallene i











årsmeldingen. I denne situasjonen må en foreta en vurdering av om det er forsvarlig å
redusere sengetallet. Med 70% belegg er tilbudet presset i helger og høytider.
Påvirkningsstrategi
Vedlegg utkast til drøfting fra sekretariatet. Intensjonen er at Østre Agders strategi for
påvirkningsarbeid legges fram til drøfting og beslutning i styremøtet i Oslo 31.mai.
Leder av utvalget ønsker at en spesielt drøfter rollefordeling mellom politisk ledelse og
rådmannsgruppen. Herunder rådmennenes deltakelse på møtet med
stortingsrepresentantene 30.mai i Oslo.
Status bredbåndssamarbeid
Vedlegg saksutkast
Eventuell gjennomføring av kunnskapsprøver etter alkoholloven og etablererprøven etter
serveringsloven i felles regi
Vedlagt følger et notat fra Arendal kommune vedrørende problemstillingen som Arendal
og Grimstad har valgt å løse i fellesskap.
Planlegging av nærings- og samfunnsutviklingsseminar.
Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal orienterer.
Saksliste til styremøtet 27.april – Iverksetting av felles satsing på Gjestehavner (2
vedlegg), Strategi AKT(Agder kollektivtrafikk), planlegging av styremøte og samling
med Stortingsrepresentanter i Oslo 30. og 31.mai, orientering om felles innsats med sikte
på økt bredbåndsutbygging.
Eventuelt

Med vennlig hilsen

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder

