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Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møtet rådmannsutvalget onsdag 12.september 2018 i Tvedestrand. 

 

Sted Tid  

2.etg Tvedestrand kommunehus 12.09.18 kl.08.30-1200 

  
Rådmenn 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 og Harald Danielsen – Arendal. 
Fylkesrådmann John G. Bergh møtte. 
 
Trond Aslaksen ledet møtet. 
 
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm 

 

Saksliste: 

 

 11/18 Gjennomgang av referatet fra møte i rådmannsutvalget 15.august 2018 

 Vedtak: 

Rådmannsutvalget godkjenner referatet, men anmoder om at det rettes opp i forhold til ensartet 

bruk av betegnelsen Rådmannsutvalg. 

 12/18 Status i arbeidet med lokal oppfølging av NAV-reformen 

 Vedtak:  

Rådmennene avsetter tid på planlagt møte 10.oktober til drøfting med NAV-ledere for å drøfte 

mandat og framdriftsplan for utredning av eventuelle endringer i NAV-organisering i regionen. 

For å forberede møtet og komme med forslag til hvordan prosessen legges opp så nedsettes det en 

arbeidsgruppe med NAV leder i Grimstad Liv Flaten, rådmann i Grimstad Tone Marie Nybø Solheim, 

NAV-leder i Froland Stig Johnny Jørstad og rådmann i Froland Bo Andre Longum. Sekretariatsleder 

bistår arbeidsgruppen som samles 2.oktober i Grimstad for å forberede sak til behandling i 

rådmannsmøtet 10.oktober. 

13/18 Orientering om Arendal kommunes handlingsveileder i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

Elisabeth Nærestad, Turid Holst-Pedersen og Ingrid Kjørstad orienterte om metodikken i arbeidet 

for å motarbeid vold i nære relasjoner og overfor barn. En handlingsveileder som benyttes i Arendal 

ble fordelt sammen med en tiltaksliste. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum og Østre Agder HLF gjøres kjent med det foreliggende materialet. 
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Rådmennene sprer informasjon om metodikken i egen kommune. 

14/18 Budsjett for Østre Agder 2019 og handlingsprogram 2020-2022 

 Vedtak: 

Rådmannsutvalget ønsker ikke å ta stilling til forslaget til budsjett for ansvar 1207003 KØH somatikk 

og ansvar 1207004 KØH –rus psykiatri før de har fått seg forelagt evalueringen av KØH. Det 

anmodes om at evalueringen legges fram i rådmannsmøtet 10.oktober 2018 

Ut over dette anbefaler rådmannsutvalget at det foreliggende forslag til budsjett for 2019 og med 

handlingsprogram 2020-2022 godkjennes. 

15/18 Fellesressurs innenfor jus for kommunen i Østre Agder  

 Leder Ingunn Kilen Thomassen ved jus-nettverket i Arendal kommune deltok under behandlingen. 

I møtet la rådmann Bo Andre Longum fram et regneark som viste ulike finansieringsløsninger for 

felles jusressurs knyttet til jusnettverket i Arendal kommune. Dette vedlegges referatet. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget gir de deltakende kommuner frist til 31.12.2018 for å avklare om det er aktuelt 

for dem å inngå i et samarbeid om juridisk kompetanse. 

Rådmannsutvalget ønsker løpende oppfølging av saken på sine møter fram til utgangen av året.  

16/18 Lokketilbud til studenter – felles sak Lister, Arendal 

 Vedtak: 

Rådmennene anmoder sekretariatet om å utarbeide et notat der en redegjør for mulige løsninger. I 

vurderingen skal en legge vekt på hvilke kontrollfunksjoner ulike ordninger vil skape behov for. Det 

skal også gjøres rede for at dette ikke er en lovpålagt oppgave som kommunene eventuelt påtar 

seg frivillig. Notatet skal også gjøre rede for hvilke konflikter en eventuell ordning kan komme til å 

bidra til.  

17/18    Dronesenter ved Gullknapp 

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. 

Universitetet i Agder må involveres som samarbeidspartner i arbeidet for å få til dronesenteret. 

Rådmennene anbefaler at en benytter metodikken i påvirkningsstrategien i det videre arbeid for å 

få til et dronesenter. 

18/18 Styresaker 21.september 

Sekretariatsleder framla et utkast til innkalling. 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. 

Vedtak: 
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I forslaget til vedtak i sak 57/18 Budsjett 2019 handlingsprogram 2020.2022 endres innstillingen slik 

at budsjett for ansvar 1207003 KØH somatikk og 1207004 KØH rus psykiatri behandles når 

evalueringen av KØH tilbudet foreligger sammen med budsjettforslaget. 

Rådmannsutvalget godkjenner at rammene for deres møter utvides til kl.08.30-13.00. 

Sak vedrørende lokketilbud henvises til styremøtet 19.oktober for å gi sekretariatet tid til å 

forberede et drøftingsnotat vedrørende lokketilbud for studenter. 

Rådmannsutvalget ønsker at behandlingen av støtte til dronesenter ved Gullknapp flyplass inngår 

som en sak under paraplyen – Aktuelle påvirkningssaker for regionrådet 

Rådmannsutvalget godkjenner oversikten over saker til styremøtet 21.september. 

19/18 Eventuelt 

 Kontaktmøte med medlemmer i arbeidsgrupper for Regionplan Agder 2030 

 Sekretariatet framla utkast til program for samling. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget inviterer ordførere og deltakere fra Østre Agder og fra Arendal 

kommune i arbeidsgruppene til Regionplan Agder 2030 til samling 10.oktober 2018 fra 

kl.15-19.10.  

 Informasjonsformidling til medlemmer i Rådmannsutvalget fra møter i 

Rådmannsutvalget for oppfølging av regionplan Agder 2020 

 Vedtak: 

 Sekretariatet i Østre Agder skal videreformidler innkallinger og referater fra møter i 

Rådmannsutvalget for oppfølging av Regionplan Agder 2020 til de som ikke er faste 

medlemmer i utvalget. 

 Behandling av samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen (ØABV) 

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget anmoder sekretariatet om å invitere brannsjef og lokale lederne for 

brannvesenet i de syv samarbeidskommunene når utkast til ny samarbeidsavtale og 

betalingsmodell for samarbeidet behandles i utvalget. 

 Oppfølging av sak fra siste møte i rådmannsutvalget – Næringsvennlig region 

 Sekretariatsleder orienterte om at saken hadde vært opp til ny behandling i Østre Agder 

næringsforum og at det der ikke var stemning for å gå videre med denne metodikken. 

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget ber leder Anne Torunn Hvideberg i Østre Agder næringsforum om å 

delta på neste møte i utvalget for orientere om hvilke vurderinger som ligger til grunn for 

deres beslutning. 
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 Økt fokus på pressedekning av virksomheten i Østre Agder 

 Det framkom bekymring over liten pressedekning på aktiviteter I Østre Agder. Sekretariatet 

opplyste at innkallinger og referater formidles til NRK og presse. 

 

Ref. Ole Jørgen Etholm - sekretariatsleder  

 

 


