Møtereferat

Referat fra møte i rådmannsutvalget 15.08.2018

Sted
Østre Agder Brannvesen Stoa

Tid
15.08.18 kl. 08:30 -13.00

Referent Ole Jørgen Etholm

Til stede
Leder Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad,
Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum - Froland og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad møtte kl.10 Harald Danielsen – Arendal møtte fra kl.12.
Fram til da møtte kommunalsjef Geir Skjæveland.
Fylkesrådmann John G. Bergh møtte.
Trond Aslaksen ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm
Saksliste:
1/18 Gjennomgang av notat fra møte i rådmannsutvalget 23.mai 2018
Vedtak:
Rådmannsutvalget tar notatet til orientering og ber om at årstallet i overskriften rettes.
2/18 Endring av navn på underutvalg
Vedtak:
Navnet på Østre Agder skoleforum endres til Østre Agder oppvekstforum.
3/18 Etablering av et teknisk forum innenfor rammen av Østre Agder
Vedtak:
Rådmannsutvalget vedtar å etablere Østre Agder teknisk forum.
Sekretariatet inviterer representanter fra kommunene på kommunalsjef eller
enhetsledernivå innenfor teknisk sektor for å drøfte og komme meg forslag til mandat for
dette. Forumet skal innenfor teknisk sektor ivareta en rådgivningsrolle overfor IKT Agder i
forhold valg av digitale løsninger i sektoren basert på et helhetlig digitaliseringsprogram for
kommunene.
Forslaget til mandat skal utformes så vidt at det kan favne om ny interkommunale løsning i
teknisk sektor hvis det blir aktuelt.
Rådmennene ønsker at Østre Agder teknisk forum skal være et forum for drøfting av saker
knyttet til driften og utviklingen av Østre Agder brannvesen – ØABV.
Fagutvalg for veilys rapportere til dette om sitt arbeid og benytter dette ved behov for
faglige avklaringer.

Rådmannsutvalget ber Østre Agder teknisk forum om å vurdere hensiktsmessigheten av å
etablere felles flyttbar drikkevannsberedskap for kommunene i Østre Agder.
Rådmennene forplikter seg til å melde inn navn fra kommunen slik at forumet skal kunne
være etablert til 15.september.
4/18

Gjennomgang av status for revisjon av samhandlingsavtaleverket mellom kommunene i
Agder og Sørlandet sykehus HF.
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen orienterte om pågående gjennomgang knyttet til
eksisterende lovpålagte samarbeidsavtale mellom SSHF og kommunene på Agder.
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
Brannsjef Dag Svindseth og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm redegjorde for forslaget til
nye vedtekter, samt redegjorde for innholdet i et foreløpig utkast til betalingsmodell for
virksomheten.
Vedtak:
Rådmannsutvalget ønsker følgende endring i §7 vedrørende oppsigelse 3 kulepunkt
2.setning:


Ved eventuell uttreden skal ØABV føre forhandlinger med vedkommende
kommune for å avklare hvilket materiell som skal overføres til kommunen. Som
hovedregel skal biler og annet materiell ved brannstasjonen i den aktuelle
kommunen overføres vederlagsfritt, men beredskapsutstyr for hele ØABVsamarbeidet, som er plassert ved brannstasjonen, skal tilbakeføres
vertskommunesamarbeidet. Forhandlingene avklarer hvilket utstyr dette
omfatter.

Rådmannsutvalget ønsket følgende endringer i §8 vedrørende indirekte kostnader
2.kulepunkt 1.setning:


Vertskommune skal kunne beregne indirekte kostnader knyttet til ikke
beregnede kostnader som lønnsutbetaling, regnskap, juridiske- og
fellestjenester, HR med mer, med.

Rådmannsutvalget anmoder sekretariatet om å framlegge et revidert forslag til vedtekter
For Østre Agder brannvesen ØABV til neste møte i rådmannsutvalget.
Sekretariatet og ØABV skal samtidig legge fram forslag til betalingsmodell basert på det
utgangspunktet som ble lagt fram i møtet. Disse legger til grunn hovedmodellen for
betaling for interkommunale tjenester, og der hensynet til ulike brannordninger og
skogbrannrisiko vektlegges. Ny betalingsmodell gjøres gjeldende før fra 2020.
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Vedtekter og betalingsmodell legges fram for styret i september som gir en anbefaling
overfor kommunestyrer og bystyrer om å godkjenne forslagene.
6/18

Næringsvennlig region
Innovasjon Norge ved Johannes Skaar presenterte metodikken og verktøyet som de har
utviklet i samarbeidsregioner i ulike deler av landet.
Tilstede i møtet var medlemmene av Østre Agder næringsforum. Under drøftingen etter
orienteringen fra Innovasjon Norge framkom det at det var ulike meninger i næringsforum
om hvor egnet verktøyet var for Østre Agder regionråd.
Vedtak:
Rådmannsutvalget sender saken tilbake til Østre Agder næringsforum for videre utredning.

7/18 Utkast til Påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd og felles saksgrunnlag for
behandling av uttalelser fra kommunene
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.
Alle kommuner skal ha behandlet påvirkningsstrategien før utløpet av oktober slik at
endelig forslag skal kunne styrebehandles før årsskiftet.
8/18

Status budsjettarbeid for 2019 for interkommunale samarbeid
Sekretariatsleder orienterer om status i budsjettarbeidet.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.

9/18 Saker til styremøtet 24.august 2018
Vedtak:
Det var ingen merknader til styresakene.
10/18 Eventuelt
Grimstad anmodet om at rådmenn i Birkenes og Lillesand inviteres til videre drøftinger
knyttet framtidig organisering av NAV-kontorene i regionen.
Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder
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