Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møtet rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd onsdag 10.oktober 2018 i Arendal.
Sted Tid
Arendal kultur- og rådhus, bystyresalen 10.10.18 kl.08.30-12.30

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.
Under behandlingen av sak 20/18 deltok lokale NAV-ledere: Geir Svendsen – Arendal, Liv
Flaten – Grimstad, Åse Selaasdal – Tvedestrand, Hege Kirkhusmo – Risør, Maja Jørgensen –
Vegårshei, Stig Johnny Jørstad – Froland, Trond Fjell – Gjerstad. I tillegg deltok direktør NAV
Aust-Agder Hilde Høynes og prosjektleder Martin Benestad Vestergaard i NAV Agder.
Trond Aslaksen ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm
Saksliste:
20/18 Utredning av framtidig NAV organisering for kommunene i Østre Agder eventuelt også for
kommunene Lillesand og Birkenes.
En arbeidsgruppe hadde utarbeidet et forslag til mandat og organisering for utredning av framtidig
organisering av NAV i regionen. Dette ble presentert av rådmann Bo Andre Longum fra
arbeidsgruppen. Drøftelsen avklarte et behov for en betydelig omarbeidelse av mandatet.
Under drøftelsen mellom rådmannsutvalget og NAV-lederne om det videre arbeidet med mandat
og organisering med utgangspunkt i forslaget fra arbeidsgruppen, ble det pekt på følgende punkter
som en ønsker vurdert lagt inn i mandatet:




0-alternativ – det må framlegges en vurdering av konsekvensene av uendret struktur.
Herunder gevinster knyttet til nærhet til innbyggere, men og sårbarhet ved fravær og
vakanser. Eksisterende kontorforhold og eventuelle bindinger i form av leieavtaler bør
belyses. Mandatet bør også gi grunnlag for å drøfte om samarbeidsavtaler om
delfunksjoner kan dekke behovet for felles løsning av oppgaver framfor løsninger som
innebærer sammenslåing til ett eller flere kontorer.
Klargjøre bakgrunnene for ønsker om endringer i organisering fra ledelsen i NAV Agder.
Herunder konkretisering av oppgavene som vurderes flyttet til lokale NAV-kontor. Videre gi
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signaler i forhold til kritisk grense (innbyggertall) for å kunne motta de oppgaver som
desentraliseres.
Skal gi føringer for synliggjøring av gevinstpotensialet knyttet til å endre organiseringen av
NAV for brukere, kommuner og statlige myndigheter. Hvilke utfordringer skaper de samme
endringene?
Bidra til oversikt over mangfoldet av kommunale oppgaver som gjennom dagens
organisering ligger til NAV-kontorene og hvordan disse oppgavene anbefales løst innenfor
rammen av ny organisering.
Gi anbefaling i forhold til hvordan forslag til ny organisering skal ivareta en prosess for å
avgjøre framtidig lokalisering av ledelse.

Vedtak:
Rådmennene og nav-lederne er enige om at kommunene må ruste seg til å kunne ta imot ressurser
og oppgaver som hittil har lagt i fylkeskontoret i nav.
Utvikling i sysselsetting og næringsliv er svært sentralt for utviklingen i vår region, og vi er enige om
at skal kommunene våre lykkes i dette arbeidet må hver enkelt arbeide målrettet i egen kommune
og samtidig utnytte mulighetene som ligger i et tett samarbeid i lys av at bo- og arbeidsmarkedet er
felles.
NAV - lederne utvidet med sekretariat i Østre Agder og Martin Benestad Vestergaard fra NAV AustAgder bes synliggjøre mest mulig konkret potensialet i et utvidet samarbeid og peke på alternative
måter å organisere seg på for å hente ut potensialet.
Grimstad avklarer om kommunen vil være med de øvrige Østre Agder kommunene eller
samarbeide med Lillesand og Birkenes.
21/18 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 12.september 2018
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
22/18 Utkast til uttalelse til Høringsutkast Regional utviklingsplan 2035 fra Helse sør-øst
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen gjennomgikk hovedtrekk ved utviklingsplanen og
forslaget til uttalelse til denne.
Vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler styret å vedta forslaget til uttalelse.
23/18 Evalueringsrapport for Østre Agder KØH og forslag til videreføring av tilbudet.
Daglig leder Janice Marcussen ved KØH Myratunet orienterte om virksomheten og planene for
videre drift.
Vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler styret å godkjenne videre drift av felles KØH-tilbud ut fra de kriterier
som liggere for videreføring av tilbudet fra AO (administrativt organ) KØH.
Gjerstad kommune tar forbehold vedrørende deltakelse i KØH rus/psykiatri da dette ikke er
behandlet i kommunestyret.
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24/18 Eventuell strategi for å imøtekomme lokketilbud overfor studenter
Vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler styret å legge notatet til grunn 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
Vedtak:
Rådmannsutvalget gir sin tilslutning til saker de saker som er listet opp til styremøte med følgende
endringer:
-

Sak vedrørende NAV-organisering utsettes til rådmannsutvalget har fått behandlet et revidert
forslag til mandat og organisering av utredningsarbeidet.
Rådmennene tar inn en sak vedrørende uttalelse til manglende statlig oppfølging av ordningen
med En Innbygger En Journal i statsbudsjettet.

26/18 Eventuelt
AKT – skyssordninger
Direktør Siv Wiken og Administrasjonssjef Kjell Sverre Drange i Agder kollektivtrafikk redegjorde for
utfordringer selskapet møter som konsekvens av endringer i takstregulativet og prinsippvedtak vedrørende
grunnlag for fakturering av kostnader knyttet til skoleskyss.
Vedtak:
Fylkesrådmann og sekretariatsleder forbereder en formell sak til behandling i rådmannsutvalget i
samarbeid med AKT vedrørende prising av skoleskyss.
Felles valgscanning
Med bakgrunn i at opptelling ved fylkestingsvalget ikke vil skje i regi av Aust-Agder fylkeskommune så er
det behov for at kommunene organiserer dette arbeidet i egen regi. Fylkeskommunen stiller utstyret til
rådighet for kommunene. De fleste kommunene ga tydelig tilbakemelding om at de ønsker å benytte seg av
et slikt tilbud.
Vedtak:
Rådmannsutvalget anmoder Arendal kommune om i samarbeid med fylkeskommunen å avklare kriteriene
for å benytte tilbudet. Eventuelt med bistand fra IKT Agder.
En pasient en journal
Prosjektleder Irene Henriksen Aune orienterer om konsekvenser av manglende midler i forslaget til
statsbudsjettet for framdriften i arbeidet med En Pasient En Journal. Dette er en satsing som Agder har lagt
ned mye innsats i å få på plass.

Vedtak:
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Rådmannsutvalget anmoder sekretariatet i samarbeid med prosjektleder Irene Henriksen Aune
om å forberede en uttalelse slik at den kan behandles i styremøtet 19.oktober.

Ref. Ole Jørgen Etholm - sekretariatsleder
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