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Notat etter rådmannsmøte 25.05.2008 

 

Sted Tid  

Arendal kultur- og rådhus, bystyresalen 23.05..18 kl. 08:30 -13.00 
Referent Ole Jørgen Etholm 

 

Til stede 

Trond Aslaksen – Risør(fram til 11.30), Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad, 
Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad og Jarle 
Bjørn Hanken –Tvedestrand. 
 
Harald Danielsen – Arendal hadde forfall, og for han møtte kommunalsjef Geir Skjæveland.  
 
Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh hadde forfall og for han møtte Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu. 
 
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm og prosjektleder Bård Vestøl Birkedal 
  
Trond Aslaksen ledet møtet fram til kl.11.30. Deretter ledet Ole Petter Skjævestad. 
 
Ved møtets start opplyste sekretariatet om at dette blir det siste rådmannsmøtet. Dersom styret vedtar 
forslaget til vedtekter i sitt styremøte 31.mai formaliseres utvalgets rolle og det skal fra nå av betegnes 
som Rådmannsutvalget i Østre Agder. 
 

SAKSLISTE: 

 Notat etter rådmannsmøtet 18.april 2018 

Det var ingen merknader til notatet. 

 

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

eventuelt nytt tilbud i 2019/2020  

Rådgiver Bjørg Løhaugen som har ledet arbeidet med å få etablert videreutdanningstilbudet 

orienterte. Hennes presentasjon er tilgjengelig.  

Rådmennene ba om at listen over lærere som ikke innfrir kompetansekravet fordelt på 

kommuner distribueres til rådmennene. 

Rådmennene ønsker at tilbudet om videreutdanning i regionen videreføres. Det var ingen 

merknader til at Østre Agder skoleforum ønsker å få til tilbud innenfor matematikk og engelsk i 

skoleåret 2019/2020. Rådgiver Bjørg Løhaugen kan på vegne av kommunene i Østre Agder 

innhente tilbud fra universitet og høyskoler på videreutdanning i matematikk og engelsk for 

trinnene 1 til 7. 

Det er viktig at tilbudet markedsføres overfor lærere i hver kommune og at kommunen 

prioriterer lærere som ønsker å ta del i det regionale tilbudet overfor Utdanningsdirektoratet. 

 

 Østre Agders påvirkningsstrategi  
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Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm – gjennomgikk 

utkastet. 

Rådmennene mener at utkastet er egnet til å jobbe videre med – i et endelig utkast er de 

opptatt av å få med  

- For at aktørene som opptrer på vegne av Østre Agder skal kunne gjøre en god innsats, og 

for å bygge opp et budskap og holde på det over tid, er det behov for faglig støtte og 

opplæring. Midler for dette må stå til rådighet for arbeidet. Arendal har høstet positive 

erfaringer med å knytte virksomheten Footprint til sin strategi for å synliggjøre den 

bærekraftige kommunen Arendal. 

- Vi må innarbeide en strategi for hvordan vi systematisk skal kunne bruke offentlige medier 

i påvirkningsarbeidet. 

- Vårt påvirkningsarbeid må forholde seg til årshjulene som gjelder for nasjonale prosesser. 

Vi må være tilstede på nasjonale arenaer på riktig tidspunkt. 

- Vi må bli systematiske i våre bruk av KS på nasjonale arenaer. Deres fortrinn er at de er 

viktige deltakere i nasjonale høringer og utredninger. Samtidig trenger KS innspill fra 

kommunene for å kunne ivareta rollen som kommunenes stemme på den nasjonale arena. 

- Vi må vurdere hvordan arenaene Arendalsuka og Arendalskonferansen kan nyttiggjøres for 

å få fram regionen Østre Agder. 

 Premisse for ny E18 trase Telemark grense til Tvedestrand (firefelt) og Arendal (Harebakken) til 

Grimstad (firefelt) 

Rådmennene ble forhåndsvarslet om at prosjektleder Harald Tobiasen for valg av trase for ny 

E18 Grimstad – Arendal og Tvedestrand – Gjerstad hadde behov for en rask avklaringsrunde 

med rådmennene i forhold til planområdet for strekningene.  

Rådmennene ga følgende tilbakemeldinger: 

Risør er sterkt kritisk til ethvert forslag som innebærer større avstand fra bysentrum til ny E18. 

Brokelandsheia er et viktig utviklingsområde for hele regionen. Det må vektlegges i prosessen. 

Rådmennene er opptatt av at regionen skal stå samlet bak premissene for valg av trase. Der 

må målsettingen for planprosessen ha stor betydning. Nytt veinett skal ytterligere bidra til 

verdiskapning ved å knytte bo- og arbeidsmarkedet sammen. Planarbeidet må holde fokus på 

nytteverdien av ny vei. 

Det er derfor viktig at traseene legges nær de største bo- og arbeidsplasskonsentrasjonene i 
regionen. Dette forutsetter at trassen legges nærmere kysten enn det man oppnår med 
alternativene som går inn i Vegårshei. Rådmennene legger til grunn at ny vei må legges nær 
Moland/Akland i Risør og Brokelandsheia i Gjerstad. Rådmennene fastholder at planavgrensing 
må holdes innenfor de kommuner som deltar i planarbeidet. 

For hele regionene er det viktig og enighet om at man jobber for gode kryss- og 
adkomstveiløsninger, som også sikrer effektiv transport til Vegårshei og bokonsentrasjonen på 
Myra.  

Arendal signaliserer at de kun ønsker å vurdere traseforslag for dagens trase mellom 

Harebakken og Asdal. 

Rådmennene konkluderte med at Arendal og Grimstad utarbeider et felles grunnlag for 

planleggingskorridor og at Risør, Tvedestrand og Gjerstad gjør det samme for sin strekning. 

Disse to innspillene sørger prosjektleder Bård Birkedal til å samordne slik at argumentasjonen 
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er sammenfallende med målet om at ny E18 skal skape en mer funksjonell region og bidra til 

økt verdiskaping.  

 

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

regionråd  

Sekretariatsleder redegjorde for at det skulle fremmes kandidater fra Østre Agder til 

arbeidsutvalget for regionplanen og til fem arbeidsgrupper. 

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm utpekes til arbeidsutvalget. 

Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal – Østre Agder utpekes til arbeidsgruppe for Attraktive og 

livskraftige byer, tettsteder og distrikter. 

Kommunalsjef Reidun Brinchmann – Froland utpekes til arbeidsgruppe for kultur 

Gjerstad kommune får anledning til å utpeke deltaker i enten Verdiskaping og bærekraft eller 

Transport og kommunikasjon. 

Dersom Gjerstad ikke velger Verdiskaping og bærekraft så får Vegårshei anledning til å peke ut 

medlem i denne gruppen. 

Rådmannsgruppen anmoder Grimstad kommune om å peke ut deltaker i gruppen for 

utdanning og kompetanse. 

 

 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 

hadde ikke anledning til å møte. Samtidig må kommunene forberede seg på endringer i NAV-

systemet. De fleste har hatt partnerskapsmøter der de har mottatt signaler om dette uten at 

det foreligger signaler fra NAV-ledelsen på Agder om hva de ønsker. NAV-ledelsen kan være 

innstilt på å følge opp løsningsforslag fra rådmannsgruppen. Samtidig er rådmennene usikre på 

NAV ledelsens ønsker og om de kan imøtekomme disse uten å komme i konflikt med 

interessene til egen kommune. Rådmennene er opptatt av å videreføre NAV-funksjonene i 

lokalsamfunnet. Det oppleves som problematisk, når en liten kommune har utviklet lokale 

løsninger med bred portifølge lagt til NAV-kontoret, om deler av disse skulle fjernes. Åmli har 

opplevd at deler at de lokale funksjonene ved NAV-kontoret der er overført til Froland uten at 

de opplevde å kunne ta del beslutningen om denne endring. Rådmennene er kjent med de 

omlegginger som er gjort ved NAV-kontorene blant annet i Lister-regionen.  

De har vært samtaler mellom Grimstad, Lillesand og Birkenes om hvordan en skal forholde seg 

til endringer i NAV-strukturen. 

Endringer i NAV bør bygge på en SWOT analyse som synliggjør utfordringer både ved små og 

større kontorer. 

Rådmannsgruppen mener det er positivt å få koblet på politisk nivå i den prosess som pågår. 

Derfor får styret en foreløpig orientering om de prosesser som er iverksatt med bakgrunn i 

signalene fra NAV på styremøtet i Oslo. Dernest legges det opp til at NAV-ledelse på Agder 

møter i styremøtet 24.august på Nes Verk. 

Sekretariatet for Østre Agder skal forsøke å samle NAV-ledere i de åtte kommunene samt 

Lillesand og Birkenes for å innhente synspunkt i forhold til hvordan NAV bør videreutvikles sett 

ut fra et kommunalt perspektiv. 

 



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

 Gjennomgang av oppdatert budsjettark for interkommunale tjenester 

Rådmennene oppfatter at det foreliggende budsjettarket gir oversikt over kommunenes bidrag 

til interkommunale samarbeid. Man savner tallene for brannvesenet og ber om at de blir lagt 

inn. 

Med bakgrunn i drøftelsen i budsjettseminaret i vår om legevakten valgte rådmennene å legge 

inn i sitt regneark at legevakten disponerer økningen i inntekt gjennom nattlegevakttilbud for 

de to kommunene(Evje og Hornes, Bygland). Det er beregnet på årsbasis til å utgjøre ca 

kr.628 000 med den summen pr innbygger kommunene skulle betale etter avtalen. Ut over 

dette la rådmennene inn en økning i ramma til legevakten med kr.150.000 i 2019. Ramma øker 

videre med kr.750.000 i 2020 og det videreføres i handlingsprogramperioden.  

 

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

premisser.  

Rådmennene slutter seg til forslaget til vedtak slik det framgår av saken til styret. 

 

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

- Stadfeste vedtekter 

Ingen merknader 

- Innføre betalingsmodell for interkommunale samarbeid 

Pkt 3 i vedtaket i saksframlegget endres ved at siste setning går ut. 

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

Viser til tidligere konklusjon 

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

avsette midler fra KØH-fondet 

Fagkoordinator KØH Myratunet Audun Solstad orienterte om Felles telemedisinske løsning 

Agder (TELMA). Han vil være prosjektleder for det videre arbeid. 

Rådmennene er positive til at ansvaret for prosjektet overføres fra Risør til Arendal ved 

KØH Myratunet. Det er viktig å få økt pasientgrunnlag for avstandsoppfølging. 

Rådmennene stiller seg bak saken som legges fram i styremøtet. Intensjonen er at tilbudet 

skal kunne ta motta pasienter fra 1.september. Sekretariatsleder tar ansvar for å legge 

fram saken i styremøtet 31.mai.  

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

Viser til kommentarer tidligere i dette notatet. Disse følger saken til styret. 

- Felles uttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsplan 

Rådmennene anbefaler uttalelsen. 

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

studenter.  

Rådmennene anbefaler uttalelsen. 

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

Regiondirektøren i NAV til styremøtet 24.august 2018. 

Rådmennene viser til drøfting av saken tidligere i notatet. 

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

sektor  
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Punktet ble utsatt til drøfting i rådmannsmøtet 15.august 

 

 Kjøp av jus-tjenester i Arendal kommune – utgangspunkt for drøfting.  

Saken ønskes opp på nytt der også arbeidsgruppens arbeid med saken presenteres. I møtet 

framkom det signaler om at Froland er innstilt på samarbeid ut fra forutsetningen som forelå 

fra Arendal. Tvedestrand signaliserte at dette var mindre aktuelt for dem. Gjerstad og 

Vegårshei kan ha interesse om samarbeid, men deres behov er lite. Grimstad savnet en 

drøfting av hvordan de kunne inngå i en helhetlig løsning. 

 

 Orientering om avtale om kjøp av legevakttjeneste på natt ved Arendal legevakt for Evje og 

Hornnes kommune og for Bygland kommune. 

Det ble orientert om de økonomiske effektene av dette tjenestekjøpet under punktet om 

gjennomgang av oppdatert budsjettark. 

 

 Eventuelt 

Barneverntjenesten Øst i Agder 

Under drøftelsen av betalingsmodeller i Vegårshei kommunestyre hadde det framkommet et 

ønske om evaluering av de økonomiske sidene ved Barneverntjenesten øst i Agder. Torill Neset 

mente det framgikk av vedtektene nå tjenesten skulle evalueres. Hun skulle gi tilbakemelding 

til samarbeidspartene om dette. 

 

Referent Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm 


