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Til  

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 11.mai 2018 

 
 

Innkalling til rådmannsmøte i Østre Agder onsdag 23.mai 2018 kl. 08.30-12.00 i Almauestua Gjerstad. 

Møtet avholdes onsdag 23.mai 2018 kl.08.30-12.00 i Almauestua i Gjerstad. Det ordnes med en 
enkel lunsj. 

 

SAKSLISTE: 

 Notat etter rådmannsmøtet 18.april 2018 

 Status for igangsetting av videreutdanning i engelsk for lærere på 1. til 7.trinn i 2018/2019 og 

eventuelt nytt tilbud i 2019/2020 v/ Rådgiver Bjørg Løhaugen 

 Østre Agders påvirkningsstrategi – gjennomgang av utkast ved prosjektleder Bård Vestøl 

Birkedal og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm - vedlegg 

 Utpeking av kandidater til arbeidsgrupper for Regionplan Agder 2030 fra Østre Agder regionråd 

– 2 vedlegg 

 Regionalt partnerskapsmøte med NAV vedrørende en eventuell prosess for regionalisering av 

Nav i Aust-Agder. Regiondirektør i Nav Agder Elisabeth Blørstad og fylkesdirektør Hilde 

Høynes fra NAV stat orienterer   (fra kl.10) 

 Gjennomgang av oppdatert budsjettark for interkommunale tjenester - vedlegg 

 Etablering av fast stilling med ansvar innenfor nærings- og samfunnsutvikling i Østre Agder 

premisser. Drøfting av tittel og ansvar. Innledning ved sekretariatsleder. 

 Sakskart til styremøtet 31.mai 2018 i Oslo – Thon hotell Slottsparken 

- Stadfeste vedtekter 

- Innføre betalingsmodell for interkommunale samarbeid 

- Etablere stilling i Østre Agder med et særlig ansvar innenfor nærings- og samfunnsutvikling  

- Videreføring av prosjekt TELMA – etablering og drift av telemedisinsk sentral på 

Myratunet avsette midler fra KØH-fondet 

- Presentasjon av foreløpig utkast til påvirkningsstrategi og drøfting av dette. 

- Felles uttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsplan 

- Forslag til tiltak for å følge opp uttalelse på Kristiansand kommunes tiltak for flytting av 

studenter.  

- Orientering om partnerskapsmøte med NAV og drøfting av behovet for å invitere 

Regiondirektøren i NAV til styremøtet 24.august 2018. 

 Drøfting av behov for nytt/nye samarbeidsforum i Østre Agder regionråd, herunder teknisk 

sektor – vedlegg 

 Kjøp av jus-tjenester i Arendal kommune – utgangspunkt for drøfting. – vedlegg 
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 Orientering om avtale om kjøp av legevakttjeneste på natt ved Arendal legevakt for Evje og 

Hornnes kommune og for Bygland kommune. 

 Eventuelt 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder 

 


