Møteinnkalling

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Innkalling til styremøte i Østre Agder 21.september 2018 på Sam Eyde videregående skole
Sted Tid
Sam Eyde videregående skole- Rom C101 B Fredag 21.sept. 2018
kl.09-12 med
påfølgende lunsj
Før møtet starter blir det en omvisning ved den nye delen av Sam Eyde videregående skole i regi av
assisterende rektor Jon Tveito og faglærer Anders Kylland. De vil også orientere om status for tilgang på
læreplasser for skolens elever og om skolens kontakt med regionens næringsliv.

Saksliste:

Sak 56/18

Godkjenning av referat fra styremøtet 24.august 2018
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 57/18

Budsjett for Østre Agder regionråd 2019 og handlingsprogram 2020-2022
Vedlagt følger budsjettforslag med merknader og tekst handlingsprogram.
Handlingsprogrammet innebærer at samarbeidet med Alternativ til vold opphører fra
31/12-2019. Denne rammereduksjonen er lagt inn på sekretariatet i fra første år i
handlingsprogramperioden. Dette er en konsekvens av det foreliggende
handlingsprogramforslaget i Arendal kommune.
Rådmennene ber om at godkjenning av budsjettforslaget for ansvar 1207003 KØH somatikk
og KØH rus/psykiatri avventer varslet evaluering av KØH somatikk. Denne er behandlet i
KØH (AO) administrativt organ, men ikke behandlet i Rådmannsutvalget slik det var avtalt.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner forslaget til budsjett 2019 og handlingsprogram 2020-2022 for ansvarene
1207001-1207002 samt 1207005-1207011. Styret ber om at budsjettforslaget for 1207003
KØH somatikk og 1207004 KØH Rus/psykiatri legges fram for behandling når evalueringen
av KØH somatikk foreligger.

Sak 58/18

Forslag til møteplan i Østre Agder regionråd for styret og rådmannsutvalget.
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Vedlagt følger forslag til møteplan for 2019. Forslaget legger opp til at en skal unngå
skoleferier og Arendalsuka.
Etter rådmannsmøtet har sekretariatet mottatt tilbakemelding fra Sørlandets Europakontor
i Brussel om at foreslått tidspunkt i mai er uheldig. Alternativt tid drøftes i styremøtet.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner forslaget til møteplan.

Sak 59/18

Aktuelle påvirkningssaker for regionrådet
Styret har i sitt utkast til påvirkningsstrategi lagt opp til å ha påvirkningssaker på dagsorden
i alle sine møter.
Orientering om arbeidet for å etablere regionalt/landsdelssenter for droner ved Gullknapp
flyplass.
Gullknapp flyplass utreder forutsetningene for å kunne etablere et landsdelssenter for
utvikling og bruk av droner. Intensjonene er å utvikle et senter som kan bidra til å dekke
behov i offentlig sektor og i privat næringsliv. Det foreligger et utkast som vedlegges, men
dette blir fortløpende utfylt med nye opplysninger gjennom det pågående
utredningsarbeidet. Ordfører Ove Gundersen redegjør for kommunens bistand i arbeidet.
Det er aktuelt å spille inn satsningen som et felles ansvar for den nye region Agder i
Regionplan Agder 2030.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder vil engasjere seg i arbeidet for å få etablert et landsdelssenter for
utvikling og bruk av droner til Gullknapp flyplass.
I arbeidet for å få etablert dronesenteret til er det viktig at Universitetet i Agder blir en
formell samarbeidspartner.
Styret legger til grunn at sekretariatet i sitt arbeid med dronesenter skal benytte
metodikken det legges opp til i påvirkningsstrategien.

Sak 60/18

Status for arbeidet med IKT-tjenester i IKT Agder
Leder ved IKT Agder Rune Johansen kommer for å oppsummere prosessen fra etableringen
ved årsskiftet og fram til nå. Han vil redegjøre for behov for endringer i selskapsmodell
etter at det er skjedd endringer i Kommuneloven. Han vil vise hvordan selskapet
organiseres og hvordan kommunene sikres direkte involvering gjennom ulike fagforum i
Østre Agder. Han vil vise hvordan virksomheten forbereder seg på et utvidet IKT-ansvar når
Region Agder etableres fra 1/1-2020.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Sak 61/18

Søknad midler til DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING – DEKOM – for skoleåret
2018/2019 fra Østre Agder regionråd
Vedlagt følger søknaden om tilskudd. Regionrådet har etablert et tett samarbeid med
Universitetet i Agder for å kunne tilby tilrettelagte opplæringstilbud for lærere og andre
ansatte ved den enkelte skole. Fra starten gis det tilbud i Arendal, Gjerstad og ved Grimstad
ungdomsskole. Tilbudet utvides fortløpende til nye kommuner og skoler med bakgrunn i
når forholdene ligger til rette for å motta kompetansetilbudet ved den enkelte skole.
Alle søknader som fremmes fra Østre Agder regionråd må godkjennes av styret. Med
bakgrunn i at søknadsfristen for denne ordningen var 31.august så ble den oversendt
Fylkesmannen med forbehold om godkjenning i styret.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner søknaden til fylkesmannen om midler til DEKOM for skoleåret
2018/2019.

Sak 62/18

Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget









Lokketilbud for studenter: Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide et notat som
drøfter mulig lokal løsning. Herunder administrative konsekvenser, kontrollbehov,
mulighet for konflikter med mer. Dette saksgrunnlaget legger grunnlag for sak til
styret til styremøtet 19.oktober
Oppstart prosess vedrørende lokale endringer i NAV-struktur. Herunder prosess for
å utarbeide mandat for utredningsarbeidet og framdriftsplan for arbeidet. Det
legges opp til å invitere lokale NAV-ledere til en samling i forbindelse med
Rådmannsutvalgets møte 10.oktober.
Forberedende dialog med kommunene før framleggelse av forslag til
samarbeidsavtale vedrørende ØABV. Prosessen omfatter også vedtak av ny
betalingsmodell og felles saksgrunnlag for behandlingen i kommunestyrer og
bystyrer.
Avklaring omkring felles bruk av jusnettverket i Arendal og eventuell utvidelse av
dette.
Rådsutvalget inviterer ordførere og representanter i arbeidsgrupper for Regionplan
Agder 2030 fra Østre Agder og Arendal til et drøftingsmøte onsdag 10.oktober
kl.15-19.10.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 63/18

Eventuelt
Status for arbeidet med etablering av region Agder
Fylkesordfører Gro Bråten gjennomgår status for arbeidet i Fellesnemnda for ny region
Agder.
Svar fra leder i Heimevernet vedrørende styrkereduksjoner i Østre Agder
Vedlagt følger kopi av svarbrevet fra leder i Heimevernet.
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For styreleder Per Kristian Lunden

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder
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