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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte rådmannsutvalget onsdag 7.november 2018 i Froland. 

 

Sted Tid  

Eikely leirsenter, Froland 07.11.18 kl.08.30-1300 

  

Saksliste: 

 

27/18 Forslag til organisering og mandat for utredning av framtidig NAV for kommunene 
Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli 

På oppdrag av rådmannsutvalget har NAV-lederne diskutert et forslag til organisering og 
mandat for utredning. Dette følger vedlagt og det er bygget på de føringer som ble gitt i 
rådmannsmøtet 10.oktober 2018. Forslaget er tilpasset at Grimstad vil foreta en egen 
utredning sammen med Lillesand og Birkenes. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget ber styret om å anbefale følgende forslaget til organisering og mandat for 
utredningen av organisatoriske løsninger for NAV overfor kommunestyrer og bystyrer. 

Rådmannsutvalget ber sekretariatet om å utarbeide et felles saksgrunnlag for 
saksbehandlingen i kommunene. 

 

28/18 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 10.oktober 2018 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

29/18 Godkjenning av mandat for Østre Agder fagutvalg for barnehager 

Vedlagt følger forslaget fra Østre Agder oppvekstforum til mandat for Østre Agder 
fagutvalg for barnehager 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget vedtar mandater for Østre Agder fagutvalg for barnehager. 

30/18 Tilbud om videreutdanningstilbud for lærere i engelsk og matematikk i skoleåret 
2019/20 

Vedlagt følger tilbudet fra UiA. Tiltaket følger opp tilbudet som første gang ble gitt for 
skoleåret 2018/2019. Kriteriene er i hovedsak uforandret, men utvidet til nå også å omfatte 
matematikk. Vi har foreløpig begrenset erfaring med tilbudet, men de reaksjoner som er 
kommet fra deltakere i årets kurs er positive. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/Motereferat-180912.pdf
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Vedtak: 

Rådmannsutvalget inngå avtale med UiA med sikte på å tilby videreutdanning i engelsk og i 
matematikk for lærere i grunnskolen i skoleåret 2019/2020.  

Forutsetningen for å inngå avtalen med UiA om dette er at kommunene har søkere til 
plassene og at det tildeles midler fra den statlige ordningen for å kunne bidra til at 
kommunens tilfredsstiller formalkrav til lærere som skal undervise i engelsk, norsk og 
matematikk.   

31/18 Midlertidig styrking av sekretariatet 

Rekrutteringen av utviklingsleder i Østre Agder har ikke vært vellykket. Aktuelle kandidater 
som er tilbudt stillingen har valgt å ikke ta den. Sekretariatet er derfor innstilt på å lyse 
stillingen ut på nytt. I mellomtiden er det ønskelig å kunne engasjere en medarbeider 
midlertidig. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget gir tillatelse til midlertidig å engasjere bistand til sekretariatet for en 
periode på inntil 6 måneder. 

32/18 Mandat for Østre Agder teknisk forum 

Det foreligger et forslag til mandat for Østre Agder teknisk forum. Dette er vedlagt. I sitt 
møte valgte forumet Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune til leder. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget godkjenner forslaget til mandat for Østre Agder teknisk forum. 

33/18 Videreutvikling av samarbeidet innenfor nærings- og samfunnsutvikling 

 Vedlagt følger innspill fra møte i Østre Agder næringsforums møte 31.oktober 2018.  

 Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget ønsker dialog med Østre Agder næringsforum med sikte på å skape tett 
samhandling i dette arbeidet. Derfor inviteres medlemmene i Østre Agder næringsforum til 
et drøftingsmøte i forbindelse med rådmannsutvalgets møte 28.november. 
Næringsmedarbeiderne inviteres til å møte rådmennene fra kl.12-14. 

34/18 Sakskart for styremøtet i Østre Agder 16.november 2018 

 Forslaget til sakskart til styremøtet omfatter i tillegg til NAV-organisering som 

tidligere er omtalt og ØABV som kommer senere på sakskartet: 

 Befaring på Arendal gjestehavn og orientering om denne og virksomheten ved havna 

på Eydehavn ved Havnesjef Rune Hvass  
 Møte for folkevalgte i kommunene og ledelsen ved sykehuset 

Tidlig i januar – uke 2. En rådmann bistår styreleder, sammen med 
samhandlingskooordinator, styreleder. 

 Tidspunkt for felles formannskap i Østre Agder 
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 Aktuelle påvirkningssaker – lokketilbud til studenter, HELFO-arbeidsplasser, 

sekretariatsfunksjonen til rådet for et aldersvennlig samfunn (samarbeid med 

Pensjonistforbundet 

 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 

Kl.11.00 Felles lunsj med ledelsen ved ØABV og ledere ved lokale brannstasjonene. De er invitert 
til å ta del under behandlingen av de to følgende saker. 

35/18 Forslag til ny betalingsmodell for Østre Agder brannvesen 

Sekretariatet har sammen med Østre Agder brannvesen og stab-økonomi i Arendal 
kommune arbeidet med et forslag til økonomimodell for samarbeidet om felles brannvesen. 
Intensjonen har vært å bygge på den vedtatte hovedmodellen for interkommunale samarbeid, 
men samtidig fange opp vesentlige faktorer for kostnadsnivået knyttet til drift av dette jfr 
notat. Effektene av forslaget er det gjort rede for i regnearket som følger saken. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget ber styret om å anbefale forslaget til ny betalingsmodell for Østre Agder 
brannvesen. Forslaget oversendes sammen med nytt forslag til samarbeidsavtale til endelig 
behandling i de deltakende kommuner. 

Rådmannsutvalget ber sekretariatet utarbeidet et felles saksgrunnlag for behandlingen av 
betalingsmodell og ny samarbeidsavtale for ØABV. 

36/18 Forslag til ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen ØABV 

Gjeldende samarbeidsavtale for brannvesenet ble utarbeidet i forbindelse med at de 
kommunale brannvesen ble slått sammen til ØABV. Mye av avtaleteksten var knyttet opp 
mot dette. Det nye forslaget er basert på virksomhetens behov og tekst i lovverket. Vedlagt 
følger utkastet. Det vises til 2.avsnitt i sak 35/18 vedrørende felles saksgrunnlag for de to 
sakene til bruk under behandlingen i kommunene. Opprinnelige vedtekter følger og saken. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget ber styret om å anbefale forslaget til ny samarbeidsavtale for Østre Agder  
brannvesen. Forslaget oversendes sammen med nytt forslag til betalingsmodell til endelig 
behandling i de deltakende kommuner. 

37/18 Eventuelt 

AKT – skyssordninger fylkesrådmann John G. Berg og sekretariatsleder orientere om 
pågående drøftinger i saken 

Tilbakemelding fra kommunene til behovet vedrørende felles juristressurs 

Frist «påmelding» kommunene er 31.12.18. Hvordan ligger det an i den enkelte kommune. 

Juleavslutning rådmannsutvalget 
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For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


