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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte rådmannsutvalget onsdag 28.november 2018 i Arendal. 

 

Sted Tid  

Arendal kultur- og rådhus møterom 252 Barbu 28.11.18 kl.08.30-1300 

  

Saksliste: 

 

38/18 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 7.november 2018 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

39/18 Drøfting av prinsipper for kommunal delfinansiering av skoleskyss 

Vedlagt følger et notat datert 8.november 2018 fra AKT (Agder kollektivtrafikk as) 
vedrørende skoleskyss og kommunal delfinansiering. Til dette hører et vedlegg som redegjør 
for den forutgående prosess. Av grunnlaget som er mottatt fra AKT framgår det at det ikke 
har vært noen avtale mellom AKT og kommunene for skoleskyss etter 31.12.2017. Det 
haster således å få på plass den nye avtalen. 

Juristene i Arendal kommune har vurdert spørsmålet om skoleskyss og fra dem foreligger 
det et notat som følger saken. 

Det er viktig at hver rådmann, med grunnlag i det materialet som er mottatt fra AKT, har 
gjennomført en intern drøfting med sin skolefaglige ledelse i forkant av møtet.  

Rådmannsutvalget må også ta stilling til hvordan saken videre skal behandles. 

Selv om en beholder en ordning med km-regulativet så bør kommunene reise spørsmål om 
det kan forenkles. Det kan skje ved at det kun får 5 trinn – der 0-5km faktureres kr.18 – 6-
10km kr.23 – 11-15km kr.26 -16-20km kr.28 – over 21km kr.32. De mest grisgrendte 
kommunene får mest effekt av takstreduksjonene da de lengste transportdistansene reduseres 
mest i et slikt forslag. Dette er rimelig ettersom slike områder har det mest sparsomme 
kollektivtilbudet. De mest sentrale kommunene har størst glede av at en unngår dramatiske 
takstøkninger på kollektivtilbudet. 

Løsningen vil gi kommunene en kompensasjon for at de faktisk har fått medhold i sin 
problematisering av takstene, uten at det leder til dramatiske endringer for selskapets 
finansiering av kollektivtransporttilbudet. Da vil samfunnet kunne oppnå den ønskede 
effekten av ny takstordning slik at kollektivandelen kan videreføres eller helst økes. 

Forslag til vedtak: (fremmes i møtet med grunnlag i drøftelsen) 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/11/Motereferat-181107.pdf
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40/18 Utfordringer knyttet til å driftsnivå for interkommunale tjenester når den samlede 
kommunale virksomhet må reduseres. 

Sekretariatet har blitt anmodet av rådmannen i Froland kommune om å ta opp denne 
problemstillingen med bakgrunn i de erfaringer man har fra årets budsjettbehandling og fra 
tidligere år. 

Saken er drøftet med rådmannen i Arendal som er usikker på hvor hensiktsmessig den 
foreslåtte løsningen er, men han er åpen for å drøfte utfordringen i rådmannsutvalget. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget ønsker at en som tidligere år gjennomfører budsjettseminaret for 2020-
budsjettet i mars, men at de rammer som tildeles på dette tidspunkt er foreløpige. Endelig 
ramme konfirmeres i rådmannsutvalget i august med grunnlag i et sterkere 
beslutningsunderlag for kommunenes finansieringsgrunnlag i følgende budsjettår.  

41/18 Framdrift i arbeidet med fornying av Arendal krematorium 

Med bakgrunn i de driftsproblemer som er oppstått ved Arendal krematorium orienterer 
rådmann Harald Danielsen om hvordan kommunen vil arbeide videre med sikte på å løse 
situasjonen. 

Det er naturlig at styret også orienteres i denne sak med bakgrunn i de vedtak styret tidligere 
har gjort vedrørende bygging av nytt krematorium i Høgedal. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget tar saken til orientering og ber om at tilsvarende orientering blir gitt i 
styremøtet 7.desember 2018. 

42/18 Eventuelle nye lokaler for Østre Agder regionråd 

Det er blitt en usikkerhet vedrørende sekretariatets lokalisering i Arendal kultur- og rådhus. 
Sekretariatsleder orienterer om hvilke alternativ som foreligger. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget tar saken til orientering og ber om at den legges fram for styret når det 
blir avklart om en relokalisering blir nødvendig. 

43/18 Sakskart for styremøtet i Østre Agder 7.desember 2018 

I tillegg til sakene som det så langt er bestemt at skal til styrebehandling foreligger 
følgende saker: 

 Status for forberedelsene av felles formannskapsmøte i Østre Agder 8. januar 2019 

på Tyholmen hotell 

 Orientering om virksomheten ved KUBEN 

 Orientering ved ordfører Reidar Saga om framdriften i BIOZIN- prosjektet. 

 Status for innføringen av TELMA (Telemedisinsk sentral) ved KØH på Myratunet 

ved prosjektleder Audun Solstad 

 Flytting av planlagt styremøte 26.april 



Møteinnkalling 
 

 

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

Med bakgrunn i at datoen kolliderer med KS-samling for ordførere og rådmenn i 

København 25. og 26.april, foreslås Østre Agders styremøte å flytte til 3.mai og 

kombineres med fellesmøter i Oslo 2. og 3.mai. 

 Forberedelse av møte med sykehusdirektøren ved Sørlandet sykehus HF og stedlig 

leder ved virksomheten i Arendal 9.januar kl.13.30-15.30. 

 Aktuelle påvirkningssaker –  

 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 

44/18 Eventuelt 

Tilbakemelding fra kommunene til behovet vedrørende felles juristressurs 

Seminar for medlemmene i rådmannsutvalget 4.januar – opplegg for samlingen  

 

 

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


