Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte rådmannsutvalget onsdag 12.september 2018 i Tvedestrand.
Sted Tid
2.etg Tvedestrand kommunehus 12.09.18 kl.08.30-1200
Det ordnes med en enkel lunsj som spises i møtet.

Saksliste:
11/18 Gjennomgang av referatet fra møte i rådmannsutvalget 15.august 2018
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget tar notatet til orientering.
12/18 Status i arbeidet med lokal oppfølging av NAV-reformen
Vedlagt følger materiale fra NAV Lister vedrørende prosessen der.
Forslag til vedtak:
Rådmennene tar initiativ til å samle lokale NAV-leder til en workshop på Strand hotell Fevik andre
uke i oktober. Oppdraget på samlingen er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for anbefalinger til
organisatoriske løsninger for NAV i kommunene som samarbeider i Østre Agder.
13/18 Orientering om Arendal kommunes handlingsveileder i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Elisabeth Nærestad og Turid Holst-Pedersen orienterer om verktøy for å motarbeid vold i nære
relasjoner og overfor barn. Til grunn for orienteringen ligger en handlingsveileder som kan egne seg
til bruk i andre kommuner.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler kommunene i Østre Agder å vurdere om dette er et hensiktsmessig
verktøy som egner seg for bruk i egen kommune. Dersom flere kommuner velger dette så anbefaler
rådmennene at handlingsveilederen revideres samtidig i de deltakende kommuner. Et likelydende
verktøy for å motvirke vold i nære relasjoner i hele samarbeidet er etter rådmennenes syn
hensiktsmessig.
14/18 Budsjett for Østre Agder 2019 og handlingsprogram 2020-2022
Vedlagt følger budsjettforslag med tekst for enhet 1207 Østre Agder.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler at det foreliggende forslag til budsjett for 2019 og med
handlingsprogram 2020-2022 godkjennes.
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15/18 Fellesressurs innenfor jus for kommunen i Østre Agder
Vedlagt følger to notater fra leder av jus-nettverket i Arendal kommune Ingunn Kilen Thomassen.
Det er sekretariatsleders vurdering at kjøp av administrative tjenester mellom to kommuner faller
utenfor rammene for Østre Agder som er fastsatt i vedtektene. Slike kjøp av tjenester foregår i dag
innenfor GIS-sektoren uten at dette involverer sekretariatet.
I arbeidet har spørsmålet om etablering av en ordning med å oppnevne en av de andre
rådmennene som setterådmann i tilfeller der en varslingssak innebærer at rådmannen i en av
kommunene er part i klagesaken. Med det nære fellesskapet som eksisterer mellom rådmennene i
samarbeidet så bør en setterådmann hentes utenfra for å unngå mistanke om tette koblinger.
Derfor bør en i slike saker heller søke bistand gjennom KS.
Forslag til vedtak:
Kommuner Østre Agder som ønsker å inngå samarbeid med Arendal kommune om kjøp av juridisk
bistand inngår avtale om dette uten at Østre Agder involveres.

16/18 Lokketilbud til studenter – felles sak Lister, Arendal
Saksgrunnlag ettersendes
Forslag til vedtak fremmes på grunnlag av drøftingen mellom rådmennene.

17/18 Dronesenter ved Gullknapp
Sekretariatet har sammen med Froland kommune og Gullknapp flyplass as utarbeidet et
grunnlagsnotat vedrørende et landsdelssenter for utvikling og bruk av droneteknologi knyttet til
Gullknapp flyplass. Det arbeides med et notat i samarbeid med Gullknapp flyplass as og Froland
kommune. Det foreløpige utkastet følger saken, men dokumentet er under kontinuerlig
videreutvikling.
Forslag til vedtak:
Rådmennene anbefaler styret å støtte ideen om lokalisering av landsdelssenter for bruk og utvikling
av droneteknologi ved Gullknapp flyplass. Østre Agder regionråd skal arbeide for at prosjektet
forankres i Regionplan Agder 2030.
18/18 Styresaker 21.september
Styremøtet avholdes på Sam Eyde videregående skole og det blir en omvisning i regi av skolens
ledelse på den nyeste del av bygningsmassen og en orientering om lokale utfordringer sett fra
skolens ståsted.
Saker:





Budsjett
Møteplan 2019
Arbeid for å etablere Nasjonalt/regionalt dronesenter ved Gullknapp flyplass.
Status for IKT Agder ved leder Rune Johnsen
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Lokketilbud studenter
Aktuelle påvirkningssaker
Søknad DEKOM

Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner oversikten over saker til styremøtet 21.september.

17/18 Eventuelt
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