Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte rådmannsutvalget onsdag 10.oktober 2018 i Arendal.
Sted Tid
Arendal kultur- og rådhus, Bystyresalen 12.09.18 kl.08.30-1200

Saksliste:
20/18 Utredning av framtidig NAV organisering for kommunene i Østre Agder eventuelt også for
kommunene Lillesand og Birkenes.
I tillegg til rådmannsutvalget møter rådmenn fra Lillesand og Birkenes og NAV-ledere fra disse
kommunene. I tillegg blir den andre eierne (staten) representert ved leder for NAV Aust-Agder
Hilde Høynes og prosjektleder ESP NAV Agder Martin Benestad Vestergaard.
En arbeidsgruppe nedsatt av rådmannsutvalget har utarbeidet et forslag til videre utredning i to
alternativ. Disse alternativene presenteres i møtet av rådmann Bo-Andre Longum.
Det er avsatt inntil 90 minutter til orientering om forslaget og til drøfting av utkastet som er
vedlegg i saken.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler det foreliggende utredningsforslag etter alternativ 1 / alternativ 2 for
framtidig organisering av NAV i regionen. Dersom Lillesand og eller Birkenes ønsker å være del av
utredningsprosessen får de anledning til det med tilsvarende representasjon som andre deltakende
kommuner i styringsgruppe og arbeidsgruppe(r).
Rådmannsutvalgets forslag fremmes i styremøtet 19.oktober med påfølgende behandling i
deltakende kommunestyrer eller bystyrer.
21/18 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 12.september 2018
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
22/18 Utkast til uttalelse til Høringsutkast Regional utviklingsplan 2035 fra Helse sør-øst
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen gjennomgår hovedtrekk ved utviklingsplanen og hvordan
kommunene på Agder samlet har arbeidet med sikte på å kunne levere en mest mulig samkjørt
uttalelse fra kommunesektoren overfor helseforetaket. Vedlagt saken følger høringsutkastet og
forslaget til høringsuttalelse fra Østre Agder regionråd. Saken skal behandles i styremøtet
19.oktober.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler styret å vedta forslaget til uttalelse.
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23/18 Evalueringsrapport for Østre Agder KØH og forslag til videreføring av tilbudet.
AO (administrativt organ) KØH har behandlet evalueringsrapporten (vedlagt) og anbefaler
videreføring av et felles KØH tilbud (vedlagt). Dette tilbudet vil ikke omfatte Grimstad kommune
som har varslet at de vil drive KØH-tilbud i egen regi fra 1/1-2019. Nissedal kommune vil fortsatt
kunne benytte tilbudet hvis det er hensiktsmessig for dem.
Saken skal videre til behandling i styret.
Forslag til vedtak:
Rådmennene anbefaler styret å godkjenne videre drift av felles KØH-tilbud ut fra de kriterier som
liggere for videreføring av tilbudet fra AO KØH.
24/18 Eventuell strategi for å imøtekomme lokketilbud overfor studenter
På oppdrag av rådmannsutvalget har sekretariatet utarbeidet et notat om hvordan regionen kan
opptre samlet i spørsmålet om innføringen av lokketilbud overfor studenter uavhengig av om
kommunen er universitetsby eller ikke. Det er utarbeidet et notat som følger som vedlegg.
Intensjonen er at dette skal kunne fungere som grunnlag for videre oppfølging av saken. Hvis
rådmennene anbefaler denne strategien vil det være nærliggende å søke samarbeid med regionråd
i ulike deler av landet for samlet å kunne bidra til at det blir lagt press på nasjonale myndigheter.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler styret å legge notatet for det videre politiske arbeidet med saken og
søke brede allianser blant de kommunene som rammes av nedgang i folketallet i det videre
arbeidet.
25/18 Sakskart for styremøtet i Østre Agder 19.oktober 2018
Forslaget til sakskart til styremøtet 19.oktober omfatter i tillegg til tidligere omtalte saker:







Budsjett 1207003 KØH somatikk og 1207004 KØH rus og psykiatri
Brukerundersøkelse gjestehavner ved prosjektleder Bård Vestøl Birkedal
Orientering om behovet for og bakgrunn for å introdusere begrepet Arendal-Grimstad
regionen v/rådmann Harald Danielsen og leder i Østre Agder næringsforum Anne Torunn
Hvideberg
Sluttrapport for BYR-programmet ved tidligere prosjektleder Bård Vestøl Birkedal
Aktuelle påvirkningssaker

Møtet avholdes i lokalet Ekornreiret på Familiens hus i Osedalen - Froland. Etter styremøtet er det
regionalt politiråd med eget program.
26/18 Eventuelt
Det ordnes med en enkel lunsj kl.11 som spises i møtet.
For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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