Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møtet rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd onsdag 28.november 2018 i Arendal.
Sted Tid
Møterom 252 Barbu, Arendal kultur- og rådhus 28.11.18 kl.08.30-12.00

Rådmenn til stede:
Leder Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad (fra
kl.09.00-11.00), Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, Jarle Bjørn Hanken –
Tvedestrand, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad og Harald Danielsen – Arendal.
Fylkesrådmann John G. Bergh møtte.
Trond Aslaksen ledet møtet. Han gratulerte ved starten av møtet Åmli kommune med
eierselskapets vedtak om å gå videre med detaljplanlegging av BIOZIN-anlegget.
Under første del av behandlingen av sak 39/18 var det deltakelse fra tre medarbeidere i AKT,
herunder direktør Siv Wiken.
Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm
38/18 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 7.november 2018
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
39/18 Drøfting av prinsipper for kommunal delfinansiering av skoleskyss
Vedtak:
Rådmannsutvalget legger til grunn at det juridiske grunnlaget for ny avtale er avklart
gjennom svarene som er mottatt fra statlige myndigheter.
Før kommunene skal kunne ta stilling til et nytt utkast til avtale vedrørende skoleskyss så
må det foreligge beregninger av økonomiske effekter ved ulike løsninger. Effekter for den
enkelte kommune skal belyses.
Sekretariatet anmodes om i samarbeid med AKT å utarbeide et slikt beslutningsunderlag.
Dette sammen med dokumentasjonen som foreligger til dette møtet får rådmannsutvalget til
behandling i januarmøtet.
I dette møtet bestemmes det om det er hensiktsmessig å la saken gå via styret i Østre Agder
med sikte på en felles anbefaling, eller om saken går direkte fra rådmannsutvalget til politisk
behandling i den enkelte medlemskommune.
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40/18 Utfordringer knyttet til å driftsnivået for interkommunale tjenester når den samlede
kommunale virksomhet må reduseres.
Vedtak:
Rådmannsutvalget ønsker at en som tidligere år gjennomfører budsjettseminaret for 2020budsjettet i mars. Det utvides til to dager 13. og 14.mars.
På forhånd skal enhetsledere og andre som orientere om status for interkommunale
virksomheter forberede seg på følgende problemstillinger:
Hvordan skal den interkommunale virksomhet de representerer ta ut forventede
effektiviseringsgevinster?
Finnes det alternative driftsløsninger som kan bidra til mer effektiv drift?
Det skal settes av mer tid etter hver presentasjon for å kunne konkludere med hensyn til
framtidig driftsnivå for virksomheten.
Rådmannsutvalget ønsker å få presentert IKT Agders budsjettplaner under
budsjettseminaret. Behandlingen av disse forslagene henvises til de formelle organ i
virksomheten.
Rådmannsutvalget vil ved avslutningen av sitt budsjettseminar vurdere om det er behov for
en ekstra budsjettgjennomgang på møte i april.
41/18 Framdrift i arbeidet med fornying av Arendal krematorium
Rådmann Harald Danielsen orienterte om de driftsutfordringer som har oppstått ved
krematoriet i Høgedal og kommunens planer for å løse dette.
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
Sekretariatsleder orienterte om signaler han har mottatt fra ledelsen i Arendal kommune
vedrørende lokalisering av Østre Agders sekretariat i huset.
Vedtak:
Rådmannsutvalget tar saken til orientering.
43/18 Sakskart for styremøtet i Østre Agder 7.desember 2018
Vedtak:
I tillegg til sak vedrørende krematorium behandles følgende saker i styremøtet
7.desember 2018:



Status for forberedelsene av felles formannskapsmøte i Østre Agder 8. januar 2019
på Tyholmen hotell
Orientering om virksomheten ved KUBEN
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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
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
Det ble opplyst at Arendal, Grimstad, Risør og Froland ønsker å samarbeide om juridisk
kompetanse. Intensjonen er å samle 4,5 stillingshjemler i et felles miljø for disse fire
kommunene med Arendal som vertskommune.
Seminar for medlemmene i rådmannsutvalget 4.januar – opplegg for samlingen
Rådmennene organiserer denne samlingen i egen regi.
Rekruttering mellom kommunene og til IKT Agder
Rådmennene mener det er hensiktsmessig med en harmonisering av lønnsnivået mellom
kommunene. Det er tidligere utarbeidet felles oversikter og det ønsker en å få på plass på
nytt. Behovet fremmes overfor lederne av personalfunksjonen i deltakende kommuner.
Rådmennene er enige om at kommunene ikke skal gå rett på enkeltpersoner med
ledelsesfunksjoner i samarbeidskommunene for å rekruttere til egen kommune.
Kandidat til samfunnssikkerhetsprisen
Vedtak:
Rådmannsutvalget stiller seg bak at det fremmes forslag til kandidat til denne prisen.
Vedtak om at Gjerstad kommune ikke deltar i samarbeidet om KØH rus/psykiatri
Sekretariatet får ansvar for å følge opp budsjetteffekten av dette vedtaket.

Ref. Ole Jørgen Etholm - sekretariatsleder
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