Møteinnkalling

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Innkalling til styremøte i Østre Agder 16.november 2018 i Arendal gamle rådhus
Sted Tid
Jurysalen Arendal gamle rådhus Fredag 16.november
2018 kl.09-12.30
Møtet starter med en kort befaring i Arendal gjestehavn. Oppmøte framfor Arendal gamle rådhus. Det
serveres lunsj.

Saksliste:

Sak 75/18

Godkjenning av referat fra styremøtet 19.oktober 2018.
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 76/18

Orientering om Arendal havn KF og Arendal gjestehavn.
Havnesjef Rune Hvass gjennomgår status for havna og videre planer.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 77/18

Utredning av framtidig organisering av NAV i Østre Agder
En arbeidsgruppe bestående av lokale NAV-leder, representant fra NAV Agder, tillitsvalgte
og sekretariatsleder har på oppdrag av Rådmannsutvalget utarbeidet et forslag til
organisering og mandat for utredningsarbeidet. Rådmannsutvalget ber styret om å
anbefale forslaget før saken oversendes kommunestyrer og bystyrer som vedtar om
utredningen skal iverksettes. Vedlagt følger forslaget og et utkast til felles saksframstilling.
Grimstad ønsker ikke å ta del i den felles utredningen ettersom de har inngått et samarbeid
om felles utredning med Birkenes kommune og Lillesand kommune.
Forslag til vedtak:
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Styret anbefaler kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og
Åmli med grunnlag i forslaget til organisering og mandat om å utrede framtidig organisering
av NAV i regionen.
Sak 78/18

Kontaktmøte mellom Sørlandet sykehus HF og Østre Agder regionråd
For noen år siden ble det avholdt møter mellom sykehuset og regionrådet. Nå er det
uttrykt et ønske om å gjenta dette. Intensjonen er å invitere styret, rådmannsutvalget og
helsefaglige ledere fra kommunene til møtet som avholdes 9.januar. Tidsramme for møtet
er to timer.
Forslag til vedtak:
Styret stiller seg bak ønsket om et kontaktmøtet med ledelsen ved Sørlandet sykehus HF.

Sak 79/18

Presentasjon av forslag til utbygging av nye lokaler for legevakt og KØHi tilknytning til
Sørlandet sykehus HF Arendal
Arendal eiendom KF presenterer planene for nytt bygg for legevakt og KØH.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 80/18

Forberedelse av felles formannskapsmøte Østre Agder 2019
Styreleder har anmodet om at sekretariatet går i gang med på planlegge nytt felles
formannskapsmøte for kommunene i Østre Agder. Styret inviteres til å fastlegge dato for
samlingen og gi føringer på hva en ønsker som tema.
Forslag til vedtak:
Styret fastsetter dato for felles formannskapsmøte til
En ber om at følgende tema blir behandlet:

Sak 81/18

Aktuelle påvirkningssaker
Sekretariatfunksjon til rådet for aldersvennlig samfunn
Risør kommune har på plass et samarbeid med Pensjonistforbundet med sikte på å få lagt
denne virksomheten til Risør. Styreleder gir en orientering.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder støtter Risør kommunes arbeid med sikte på å få lagt Rådet for
aldersvennlig samfunn til Risør.
Status for arbeidet vedrørende lokketilbud for studenter
Det har vært reist spørsmål i Stortinget ved representanten Tellef Inge Mørland til statsråd
Monica Mæland. Svaret følger vedlagt.

Sak 82/18

Informasjon fra møtet i rådmannsutvalget 7.november


Mandat for Østre Agder teknisk forum godkjent.
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Arbeidet vil fra starten være innrettet mot IKT-løsninger for teknisk sektor.
Videreføring av samarbeid om Veilys. Vurdering av beredskapsløsning for flyttbart
drikkevann.
Mandat for fagutvalg for barnehager godkjent.
Fagutvalget vil følge opp arbeidet for i fellesskap å kunne søke kompetansemidler
fra fylkesmannen.
Utvidet tilbud om videreutdanning for lærere i grunnskolen. Tilbudet som kom på
plass i skoleåret 2018/2019 i engelsk, utvides i 2019/2020 til også å omfatte
matematikk. Intensjonen er å kunne gi 60-70 lærere anledning til å få på plass
formalkompetanse i disse fagene
Rådmannsgruppen har gitt sekretariatet anledning til å engasjere ekstra hjelp fram
til stillingen som utviklingsleder er besatt.
Rådmannsutvalget tar et initiativ med sikte på å kunne styrke sitt samarbeid med
Østre Agder næringsforum. Utviklingen i tallet på arbeidsplasser og
sysselsettingsgraden i Østre Agder er ikke tilfredsstillende. Utviklingen er ifølge den
nyeste statistikken positiv, men utviklingen er vesentlig svakere enn i nabofylker
nord og sør for oss. Gjennom regionrådet ønsker en i fellesskap å se på hva
rådmennene og fagmedarbeiderne i fellesskap kan bidra med for å møte
utfordringene knyttet til sysselsettingsnivået i regionen.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 83/18

Eventuelt
Status for arbeidet med etablering av region Agder
Fylkesordfører Gro Bråten gjennomgår status for arbeidet i Fellesnemnda for ny region
Agder.

For styreleder Per Kristian Lunden

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder
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