Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møtet rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd onsdag 7.november 2018 i Froland.
Sted Tid
Eikely leirsenter, Froland 07.11.18 kl.08.30-13.00

Rådmenn til stede:
Leder Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad,
Christina Ødegård – Åmli (fra kl.08.30-11.30, Bo Andre Longum - Froland og Jarle Bjørn
Hanken –Tvedestrand, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad (fra kl.09.00-11.30) og Harald
Danielsen – Arendal.
Fylkesrådmann John G. Bergh møtte.
Under behandlingen av sak 27/18 deltok direktør Elisabeth Blørstad og prosjektleder Martin
Benestad Vestergaard fra NAV Agder.
Under behandlingen av sak 35/18 og 36/18 var det følgende deltakere fra ØABV: Brannmester
Dag Svindseth, overbrannmester Olav Hansen, deltidsbrannmester Arne Christen Bentzen,
deltidsbrannmester Svein Bråthen, deltidsbrannmester Jan Olav Lundberg, deltidsbrannmester
Knut Erik Ulltveit, deltidsbrannmester Jan Terje Lindtveit, deltidsbrannmester Ben David Berås,
deltidsbrannmester Ivar Jørgen Tønnesen.
Trond Aslaksen ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm
Saksliste:
27/18 Forslag til organisering og mandat for utredning av framtidig NAV for kommunene
Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
Forslaget ble gjennomgått og følgende ble bestemt. Forslaget følger referatet som vedlegg.
Vedtak:
Den kommunale representanten i arbeidsgruppen skal være rådmann Bo Andre Longum.
Han skal lede arbeidsgruppens arbeid.
Det skal være to tillitsvalgte i utredningsgruppen.
Første avsnitt etter kulepunktene med utredningsgruppens sammensetning utgår.
I punkt. 4 tas 2.avsnitt ut.
Punkt 8. Teksten endres til:
Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no
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Gi anbefalinger overfor styringsgruppen til kriterier som bør legges til grunn for eventuell
lokalisering av ledelse for et eller flere vertskommunekontor.
Første avsnitt under Frister endres til:
Utredningsgruppen starter sitt arbeid så snart som mulig. Sekretariatet i Østre Agder ved
sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm, med støtte fra Martin Benestad Vestergaard fra NAV
Agder, er sekretariat for utredningsarbeidet.
Styringsgruppens første møte blir onsdag 9.januar kl.08.30 i Gjerstad.
Rådmannsutvalget ber styret om å anbefale reviderte 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
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
29/18 Godkjenning av mandat for Østre Agder fagutvalg for barnehager
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
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
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
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner forslaget til mandat for Østre Agder teknisk forum.
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33/18 Videreutvikling av samarbeidet innenfor nærings- og samfunnsutvikling
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 9.januar. Næringsmedarbeiderne
inviteres til å møte rådmennene fra kl.12-14.
34/18 Sakskart for styremøtet i Østre Agder 16.november 2018
Vedtak:
Utkastet til sakskart ble endret ved at de to sakene vedrørende ØABV utsettes til
rådmannsutvalget har nådd en enighet om betalingsmodell for brannvesenet.
Rådmannsutvalget slutter seg til at resten av saken behandles i styremøtet 16.november.
35/18 Forslag til ny betalingsmodell for Østre Agder brannvesen
Vedtak:
Rådmannsutvalget utsetter behandlingen av forslaget til betalingsmodell for å få
gjennomgått og konkretisere grunnlaget for ROS-faktor. Skogbrann legges ikke inn som
egen kostnadsfaktor.
For å forberede et grunnlag for ROS-faktoren nedsettes det en arbeidsgruppe bestående av
Brannsjef Dag Svindseth, assisterende rådmann i Tvedestrand Øyvind Johannesen og
deltidsbrannmester i Vegårshei Jan Terje Lindtveit. Sekretariatsleder innkaller dem til møte
så raskt som mulig.
36/18 Forslag til ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen ØABV
Vedtak:
Punkt 8 første kulepunkt 1.setning får følgende tillegg: …. og strøm.
Med bakgrunn i at betalingsmodell ikke er avklart må 4.kulepunkt tilpasses i forhold til den
beslutning som fattes vedrørende betalingsmodell.
Når avklaringen av betalingsmodell foreligger ber rådmannsutvalget styret om å anbefale
forslaget til ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen ØABV. Forslaget oversendes
sammen med nytt forslag til betalingsmodell til endelig behandling i de deltakende
kommuner.
Rådmennene ønsker at ROS-analysen for den enkelte kommune skal kunne behandles
samtidig med betalingsmodell og forslaget til ny samarbeidsavtale.
37/18 Eventuelt
AKT – skyssordninger
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Fylkesrådmann John G. Berg og sekretariatsleder orientere om status i saken. En sak vil
være klar til behandling i rådmannsutvalgets møte 28.november. Denne sendes ut i god tid
slik at kommunene kan ha en intern drøfting før møtet.

Tilbakemelding fra kommunene til behovet vedrørende felles juristressurs
Tilbakemeldingen fra kommunene var som tidligere fra Åmli og Tvedestrand at dette ikke er
aktuelt for dem.
Froland og Risør har lagt midler til dette inn i budsjettforslaget for 2019.
I Gjerstad er det fortsatt uavklart, men midler til å bli med er lagt inn i budsjettforslaget.
Grimstad har ikke landet en konklusjon på om de skal gå inn med sin jurist.
Vegårshei har ikke konkludert.

Juleavslutning rådmannsutvalget
Juleavslutning for rådmennene fastsettes til onsdag 19.desember kl.11-14 i Risør.

Ref. Ole Jørgen Etholm - sekretariatsleder
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