Møtereferat

Notat etter møte i rådmannsutvalget 18.04.2008

Sted
Arendal kultur- og rådhus, bystyresalen

Tid
18.04.18 kl. 08:30 -12.00

Referent Bård Vestøl Birkedal

Til stede
Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård –
Åmli, Bo Andre Longum - Froland og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad hadde forfall, for hun møtte Trond Vegard Johansen
Harald Danielsen – Arendal hadde forfall, ingen møtte i hans sted.
Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh møtte, men dro etter sak om rådmennenes budsjettseminar.
Fra sekretariatet møtte: Bård Vestøl Birkedal
Trond Aslaksen ledet møtet.
Orientering om virksomheten ved Alternativ til vold (ATV) i Arendal
Inger Britt Holm og Britta Tranholm Hansen orienterte. Presentasjonene finnes her. Det ble uttrykt ønske
om mer informasjon om tilbudet i kommunene. Særlig er det påfallende at det er lite bruk av tjenesten i
Gjerstad, og ATV oppfordres til å legge en presentasjon / samling dit.
For å legge informasjon om ATV- tjenestene på kommunenes nettsider oppfordres kommunene til å hente
informasjon fra Arendal kommunes nettsider. Se Arendal kommunes side her.
Rådmennene ønsker at ATV orienterer HLF, og vurderer videre orienteringsbehov og møteplasser med
dette utvalget.
RKG Levekår Agder utpeking av representanter.
Til RKG Levekår skal det utnevnes en representant fra Arendal kommune, og en fra Østre Agder. Arendal
kommune var ikke representert i møte i rådmannsgruppen. Rådmannsgruppen mener det er utfordrende å
ta stilling til hvem som bør delta uten en dialog med Arendal kommune rundt hvilket fagfelt deres
representant vil komme fra. Rådmennene vil derfor til neste møte vurdere hvem som kan være aktuelle, og
i dialog med Arendal kommune utnevne en kandidat som faglig kan supplere Arendal kommunes
representant.
Notat etter rådmennenes Budsjettseminar 09.03.2018
Regnearket som nå ligger til grunn er noe ufullstendig og uklart. Tallene innebærer også en del justeringer
fra den skissere rammen i saken om betalingsmodell som nå har vært, eller er, til behandling i kommunene.
Det er derfor behov for å oppdatere eksisterende regneark slik at man får med hele økonomiplanene pr
kommune, og der kostnader knytte til brann også er inkludert. Det er også viktig å synliggjøre endringer fra
år til år pr. kommune pr. samarbeidsområde. Rådmannsgruppen ber sekretariatet utarbeider dette.
Det ble videre problematisert rundt hvilke konsekvenser endringer i betalingsmodell og konkretisering av
den alternative betalingsmodellen får. Neste møte i rådmannsgruppen utvides med to timer for å få en
grundig gjennomgang av dette.

Rådmannsgruppen ønsket ikke å fatte endelig vedtak om utvidelse av legevakten uten nærmere dialog med
Arendal kommune.
Åmli kommune signaliserte at de ønsker å vurdere alternative modeller for KØH også for de små
kommunene etter at Grimstad har trukket seg ut.
Påvirkningsstrategi
Til diskusjonene forelå det et enkelt notat fra sekretariatet. Rådmannsgruppen mener man må utarbeide et
tydeligere og mer konkret saksfremlegg, og ikke legge opp til en så åpen diskusjon med styret som
nåværende notat skisserer. Rådmannsgruppen peker på at det bør være noen konkrete retninger,
hovedvalg og alternativer i saken som legges frem for styret.
Rådmannsgruppen understreket også at det var ønskelig at man er tydelig på hvordan man skal bruke den
allerede vedtatte ressursen på nærings- og samfunnsutvikling i dette arbeidet. Videre er det ønskelig at
man i saken ser til andre regioner som har lykkes med et påvirkningsarbeid, og skisserer nærmere hva de
har gjort. Hva er suksesskriteriene? Videre kom det et ønske om at saken skisserer ulike scenarioer for hva
man kan oppnå med ulike arbeidsformer og ambisjonsnivå.
Rådmannsgruppen besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal bidra til å diskutere saken før det legges
frem for rådmannsgruppen på nytt. Arbeidsgruppen skal bestå av Torill Neset fra Gjerstad, Jarle Bjørn
Hanken fra Tvedestrand og Tone Marie Nybø Solheim fra Grimstad, samt Bård Vestøl Birkedal og Ole Jørgen
Etholm fra sekretariatet. Sekretariatet kaller inn til møte i arbeidsgruppen.
Status bredbåndssamarbeid
Det forelå et saksfremlegg med forslag til vedtak som grunnlag til møte. Rådmennene uttrykte bekymring
for om det er mulig for næringsmedarbeiderne å prioritere prosjekter. Det ble påpekt at det er de
områdene som ikke er kommersielt attraktive det er viktigst å samarbeide om, og å legge trykk på. Det blir
også viktig at næringsforumet finner frem til noen gode kriterier for prioritering som ikke bare innebærer
antall husstander.
Rådmennene støtter forslaget til arbeidsform, men ønsker at saken legges frem til beslutning for styret
med følgende forslag til vedtak:
•

Østre Agder næringsforum skal ta ansvar for å følge opp samarbeidet om bredbåndsutbygging i
Østre Agder.

•

Næringsforumet utarbeider et forslag til prosjekter i prioritert rekkefølge for utbygging i regionen.
Herunder utbyggingsprosjekter på tvers av kommunegrenser. I tillegg skal næringsforumet
utarbeide en oversikt over aktuelle grep regionen kan iverksette med sikte på å oppnå bedre
konkurranse ved bredbåndsutbygging i regionen.

•

Østre Agder næringsforum skal være arbeidsgruppe for oppfølging av utbyggingsplanen, og
eventuelle nye fellestiltak innenfor bredbåndsområdet

Eventuell gjennomføring av kunnskapsprøver etter alkoholloven og etablererprøven etter serveringsloven i
felles regi
Til saken forelå et forslag fra Gunn Brekka i Arendal kommune om en vurdering av mulig samarbeid for
gjennomføring av kunnskapsprøvene.
Flere av kommunene gjennomfører denne prøve i egen regi, eller har så få prøver at et systematisk
samarbeid ikke er aktuelt. Rådmannsutvalget overlater til den enkelte kommune på eget initiativ å
eventuelt følge denne saken opp med Arendal kommune
Planlegging av nærings- og samfunnsutviklingsseminar.
På styremøte i Østre Agder 16.03 ble det uttrykt ønske om å gjennomføre en halvdagssamling med
nærings- og samfunnsutvikling som tema. Østre Agder næringsforum ønsker at tema for denne samlingen
skal være en felles etableringsstrategi for Østre Agder.

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Rådmennene påpeker at styret bør få et eget eierskap til dette arbeidet og møte bør derfor ikke utvides
med flere politikere. Rådmenn og næringsrådgivere fra kommunene bør imidlertid inkluderes i arbeidet.
Rådmennene ber om at tidspunktet for en slik samling settes til september eller oktober. Rådmennene ber
om at saken tas til videre diskusjon med styret.
Saksliste til styremøtet 27.april
Følgende endringer i sakslisten til styremøte 27.april tas med:
-

-

Sak 29/18 Felles innsats innenfor rammen av Østre Agder med sikte på styrke bredbåndsutbygging i
regionen
o Gjøres om til vedtakssak
Sak 30/18 Status for arbeidet i IKT Agder
o Utsettes fordi daglig leder i IKT Agder Rune Johansen ikke har anledning til å møte
Sak 31/18 Planlegging av styremøte og samling med Stortingsrepresentanter i Oslo 30. og 31.mai
o Med bakgrunn i endring i saken om statlig påvirkningsarbeid omformuleres denne delen.
Planlegging av nærings- og samfunnsutviklingsseminar tas med som en egen sak.

Eventuelt
Christina Ødegård fra Åmli kommune tok opp endringsprosessene knyttet til NAV- kontorene og ønsket å
invitere påtroppende NAV- direktør til et styremøte for å presentere hva som skjer i dette arbeidet,
hvordan man bør jobbe med dette, og å diskutere et eventuelt større NAV-kontor i Østre Agder. Froland
kommune påpekte at de også har satt i gang en prosess der de ønsker å henvende seg til øst-kommunene
for å diskutere en eventuell sammenslåing av kontorene.
Rådmennene ble enig om å forsøke å invitere Elisabet Blørstad (påtroppende NAV-direktør) til et styremøte
snarest mulig.
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