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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte rådmannsutvalget onsdag 15.august 2018 på Arendal brannstasjon. 

 

Sted Tid  

Toppetasjen ved Østre Agder brannvesen brannstasjonen på Stoa 15.08.18 kl.08.30-1200 

  

Det ordnes med en enkel lunsj som spises i møtet. 

Direkte etter møtet blir det en gjennomgang ved brannsjef Dag Svindseth om status for Østre Agder 

brannvesen etter årets skogbranner for eierne av denne tjenesten. 

 

Saksliste: 

 

 1/18 Gjennomgang av notat fra møte i rådmannsutvalget 23.mai 2018 (10 min) 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget tar notatet til orientering. 

 2/18 Endring av navn på underutvalg (5 min) 

Østre Agder skoleforum har tatt et initiativ overfor rådmannsutvalget for å endre navn og utvide 

ansvarsfeltet de arbeider med. Økt statlig satsing på kompetanseheving i barnehagene gjør det 

aktuelt å starte samarbeid også innenfor barnehagefeltet, på linje med det samarbeidet som er 

etablert for skole.  

Det er tatt et initiativ overfor barnehagelederne i Østre Agder for å klargjøre om det er grunnlag for 

å utvide eksisterende samarbeid på feltet i øst til også å omfatte Arendal og Grimstad. Dette er 

aktualisert ved at et tidligere samarbeid i vest nå er avviklet. Det er invitert til et fellesmøte 

21.august for å drøfte et utvidet samarbeid. 

Østre Agder skoleforum ber om å få endre navn til Østre Agder oppvekstforum med sikte på å 

kunne ivareta et helhetlig oppfølgingsansvar på dette feltet. 

Forslag til vedtak: 

Navnet på Østre Agder skoleforum endres til Østre Agder oppvekstforum. 

 3/18 Etablering av et teknisk forum innenfor rammen av Østre Agder (15 min) 

Grunnlaget for at spørsmålet reises er et ønske fra enkelte ledere i teknisk sektor og fra IKT Agder 

om å etablere et felles forum på feltet. 

IKT Agder ønsker en ensartet modell for konsultasjoner med kommunene om framtidige digitale 

løsninger. Virksomheten opplever at deres behov for kontakt med eierkommunene innenfor helse 

og omsorg og innenfor skole oppvekst kan ivaretas gjennom eksisterende struktur på disse felt. 
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Teknisk sektor er en stor bruker av digitale løsninger der de også har behov for tett dialog med 

brukerleddet. 

Samarbeidet innenfor teknisk sektor har så langt vært begrenset til felles ordning for veilys der vi 

har høstet positive erfaringer.  

Fra leder av vannverket i Arendal har det kommet et notat (vedlagt) om hensiktsmessigheten av 

hensiktsmessigheten av å bygge en felles beredskap i forhold til drikkevann i en 

beredskapssituasjon (vedlagt). 

Rådmannsutvalget inviteres til å drøfte om Østre Agders sekretariat skal invitere 

kommunalsjefer/enhetsledere innenfor teknisk sektor i kommunene for å drøfte om det er 

interesse for et felles forum på feltet. Rådmennene understreker at IKT Agders behov for drøfting 

med kommunen av digitale løsninger på feltet må ivaretas. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget anmoder sekretariatet om å invitere representanter fra kommunene på 

kommunalsjef eller enhetsledernivå innenfor teknisk sektor for å drøfte om det er behov for å 

etablere et felles forum innenfor teknisk sektor som kan ivareta en rådgivningsrolle overfor IKT 

Agder i forhold valg av digitale løsninger i denne sektoren. Hvis dette forumet etableres skal 

fagutvalg for veilys rapportere hit om sitt arbeid og ved behov for faglige avklaringer.  

Dersom samarbeidskommunene finner det av interesse å etabler Østre Agder tekniske forum så 

anmodes det om at det om at sekretariatet i samråd med utsendingene legger fram et forslag til 

mandat for samarbeid på dette feltet. Et eventuelt mandat må utformes så vidt at det kan favne 

om ny interkommunale løsning i teknisk sektor hvis det blir aktuelt. 

Rådmannsutvalget ber et eventuelt framtidig Østre Agder teknisk forum om å vurdere 

hensiktsmessigheten av å etablere felles flyttbar drikkevannsberedskap for kommunene i Østre 

Agder. 

4/18 Gjennomgang av status for revisjon av samhandlingsavtaleverket mellom kommunene i Agder og 

Sørlandet sykehus HF. (20 min)  
 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen orienterer om pågående gjennomgang knyttet til 

eksisterende lovpålagte samarbeidsavtale mellom SSHF og kommunene på Agder.  
Kort om saken: 

Samhandlingen mellom SSHF og kommunene på Agder har tidvis vært preget av utfordringer bl.a 

knyttet til: 

● tolkning av innholdet i avtalene 

● informasjonskvalitet og avvik 

● tillit og relasjoner 

 

I møte 14.06.17 vedtok Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) å starte en gjennomgang av 

samhandlingsavtaleverket mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene på Agder. Målsettingen 

med pågående gjennomgang er å legge til rette for mer dynamisk og framtidsrettet avtalestruktur 

mellom sykehuset og kommunene hvor oppdatering og forenkling av avtalene inngår som 

forbedringsområder. Mens den pågående gjennomgangen pågår er de inngåtte avtalene gjeldende. 

I den forbindelse ble det besluttet å engasjere ekstern bistand for å sikre prosjektledelsen i arbeidet 

samt at interessene og partenes ulike samfunnsoppdrag blir objektivt balansert i utviklingsarbeidet.  
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Basert på en anbudsrunde ble PwC foretrukket som leverandør. 

Kommunene dekker 50 % og SSHF 50 % av en totalkostnad på rundt 500.000.-.  

Kommunenes andel på kr.250.000 fordeles etter folketall. Østre Agders andel av dette er i 

underkant av kr.100.000 som vil måtte dekkes fra samhandlingsfondet etter vedtak i styret. 

Vedlagt følger kopi av felles saksgrunnlag for sykehuset og kommunene.  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget ber Helse- og omsorgslederforum i Østre Agder om å ta ansvar for det videre 

oppfølgingsarbeidet. Det vil danner grunnlag for beslutning om det videre arbeidet med 

samarbeidsavtalene.  

Rådmannsutvalget anmoder om at det legges fram en sak for styret med sikte på å finansiere Østre 

Agders andel av finansieringen. 

 

5/18 Drøfting av utkast til nye vedtekter for Østre Agder brannvesen (25 min) 

Vedlagt følger et utkast til nye vedtekter. Spørsmålet om nye vedtekter har vært drøftet tidligere, 

men nå foreslås det mer omfattende endringer. I gjeldende vedtekter foreligger det mange 

premisser og forutsetninger knyttet til etableringen av et felles brannvesen. Forslaget fra 

brannsjefen er tilpasset dagen driftssituasjon. Brannsjef stiller i møtet. 

Det er grunn til å vurdere om behandlingen av nye vedtekter også skal omfatte et forslag til 

revidert betalingsmodell for tjenesten. Det ligger til rette for å nytte hovedmodellen i ny 

betalingsmodell justert for lokal brannordning i hver av de deltakende kommuner. Det blir laget et 

utkast til betalingsmodell. Grunnen til at denne foreløpig ikke kan sendes ut er at grunnlagsdata for 

2018 må kvalitetssikres med økonomiavdeling i vertskommune. Så snart dette er gjort så sendes 

den ut. 

 Forslag til vedtak: 

Rådmennene anmoder sekretariatet om å utarbeide et felles saksgrunnlag for behandling av nye 

vedtekter for Østre Agder brannvesen i kommunene. Samtidig med behandlingen av vedtektene 

fremmes det forslag til ny betalingsmodell for tjenesten, der en legger til grunn hovedmodellen for 

betaling for interkommunale tjenester og der hensynet til ulike brannordninger vektlegges. Med 

bakgrunn i budsjettprosessene i kommunene vil ny betalingsmodell ikke kunne gjøres gjeldende før 

fra 2020. Saken legges fram for styret i september som gir en anbefaling overfor kommunestyrer og 

bystyrer om å godkjenne forslaget til nye vedtekter og betalingsmodell. 

6/18 Næringsvennlig region (90 min) 

Næringsvennlig region (NVR) er et verktøy for kommuner, regionale enheter og fylkeskommuner 

som ønsker å realisere planer om samarbeid på næringsutviklingsarbeid. Verktøyet bygger på det 

som tidligere har vært omtalt som «Næringsvennlige kommuner», men som mer er rettet mot 

enkeltkommuner med omstillingsbehov. Østre Agder næringsforum mener arbeidet med NVR kan 

gi en «ny giv» for det direkte næringsutviklingsarbeidet i Østre Agder. Se mer informasjon i eget 

vedlagt notat.  

Bruken av NVR- verktøyet forutsetter en bred felles forståelse for hva man får igjen for det, hva 

verktøyet inneholder, hvilke implikasjoner bruken av verktøyet gir, og hvilke målsetninger man 

setter med bruk verktøyet.  
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Innovasjon Norge v/ Johannes Skaar kommer til møte for å orientere om NVR. Her bes rådmennene 

ta stilling til om det er administrativt vilje og ønske om å ta i bruk verktøyet.  

Østre Agder næringsforum er også invitert til denne delen av møtet.  

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget ber sekretariatet arbeide videre med spørsmålet om næringsvennlig region med 

sikte på å kunne legge fram en sak for styret i løpet av høsten.  

 7/18 Utkast til Påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd og felles saksgrunnlag for 

behandling av uttalelser fra kommunene (15 min) 

 Vedlagt følger Utkast datert 02.08.2018 og utkast til felles sak. 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget anmoder sekretariatet om å oversende felles saksgrunnlag og utkastet 

til Påvirkningsstrategi for Østre Agder til kommunene for å innhente synspunkt på forslaget 

og for å gi de folkevalgte anledning til å komme med forslag til endringer. 

8/18 Status budsjettarbeid for 2019 for interkommunale samarbeid (10 min) 

Sekretariatsleder orienterer om status i budsjettarbeidet. Herunder om det er aktuelt å vurdere 

tidspunkt for iverksetting av nye driftstiltak. 

Sekretariatsleder kommer tilbake til forslag til vedtak i møtet. 

 9/18 Saker til styremøtet 24.august 2018 (15 min) 

I styremøtet 24.august legges det opp til drøfting med lederen i NAV Aust-Agder Hilde Høynes og 

ny leder for NAV Agder vedrørende framtidig NAV-organisering i regionen.  

Det legges opp til en orientering om status for planarbeidet knyttet til E18 Arendal- Grimstad og 

Tvedestrand til Bamble ved prosjektleder Harald Tobiassen.  

Oppsummering av erfaringene med Arendalsuka 2018 ved ordfører Robert Cornels Nordli. 

Orientering om årets TV-Aksjon ved Merete Haslund og Alf Reiar Berge fra Kirkens bymisjon. 

Uttale til planer for mannskapsreduksjoner i HV i Østre Agder 

Innspill fra Østre Agder regionråd til regionalt politiråd 19.oktober i Froland. 

Styremøtet avsluttes med et kontaktmøte med stortingsrepresentanter fra Aust-Agder der 

de blir gitt en orientering av Østre Agders forslag til påvirkningsstrategi og der styret kan 

lytte til råd fra regionens representanter på Stortinget til hvordan regionen bør synliggjøres 

og hvordan vi kan drive påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå. 

10/18 Eventuelt (10 min) 


