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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte rådmannsutvalget onsdag 9.januar 2018 i Arendal. 

 

Sted Tid  

Arendal kultur- og rådhus Bystyresalen 09.01.2019 kl.08.30-

13.00 

  

Til sak 1/19 er Østre Agder næringsforum invitert til et felles møte. 

Saksliste: 

01/19 Kontaktmøte mellom Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder næringsforum 

Næringsforum ønsker å drøfte følgende punkt på møtet:  

 Felles gjennomføring av undersøkelsen næringsattraktiv kommune jfr punkt under 
eventuelt - Anne Torunn Hvideberg næringssjef i Tvedestrand innleder om dette 
sammen med Kåre Andersen næringssjef i Arendal. 

 Østre Agders posisjonering i det nye Agder. Herunder forholdet til Businessregion 
Kristiansand- Rådmann Harald Danielsen innleder til drøfting av de muligheter og 
utfordringer vi står framfor. 

 Offentlige innkjøp. Strategisk bruk av slike for å styrke lokale matprodusenter. Hvordan 
kan OFA bidra til å få det til og ikke gi føringer som virker hindrende for lokal 
deltakelse i anbudskonkurranser. Næringssjef Kåre Andersen har en innledning om 
temaet. 

 Muligheter for økt forskningsinnsats i næringsutviklingen. Bedre bruk av lokalt 
tilgjengelige forskningsressurser. Kultur og næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia innleder 
om temaet. 

I forlengelsen av temaene blir det en drøfting av hvordan styret, rådmannsutvalget og 
næringsforum i fellesskap skal bidra til ønsket nærings- og samfunnsutvikling i kommunene 
i Østre Agder. Dette innebærer også å bli enige om felles møter mellom styret, 
rådmannsutvalget og næringsforum. 
 
Forslag til vedtak: 
Det legges opp til at ett møte i rådmannsutvalget i halvåret blir felles med næringsforum. 
Næringsforum med støtte fra utviklingsleder i Østre Agder får ansvar for å forberede ett 
årlig styremøte der nærings- og samfunnsutvikling i regionen blir hovedtema og der også 
eksterne deltakere kan inviteres med. 

 

02/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 28.november 2018 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/11/Motereferat-181128.pdf
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03/19 Orientering om virksomheten ved AKST (Agder kommunale støttetjeneste). 

Daglig leder Vivian Fahsing orienterer om selskapet, med bidrag fra styreleder 
kommunalsjef Bente Rist i Arendal kommune og fra kommunalsjef Trond Vegar Johansen 
fra Grimstad. Tillitsvalgt Tron Atle Karlsson vil også være med og kan eventuelt svare på 
spørsmål fra rådmennene.  

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget tar saken til orientering. 

04/19 Oppfølging av ordning med felles personvernombud for kommunene i Østre Agder 

Thomas Henriksen fra Arendal kommune/IKT Agder orienterer om den foreløpige 
ordningen der Arendal kommune administrerer en «vertsordning» for personvernombud for 
IKT Agder kommunene.  

Inntil det rekrutteres en felles medarbeider til å ivareta funksjonen har vertskommunen 
inngått en avtale med Arendalsadvokatene. Denne ordningene videreføres foreløpig i tre 
måneder i påvente av endelig beslutning.  

På fredag 4.januar er det intensjonen at vertskommunen skal kunne bidra med et notat 
vedrørende den framtidige rekrutteringen av medarbeider i stillingen, som avtalt tidligere 
knyttes til IKT Agder. Denne videreformidles til utvalgets medlemmer så snart den 
foreligger. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget tar orienteringen om den midlertidige personvernombudløsningen til 
orientering. Videre ber rådmannsutvalget om at permanent løsning gjennom tilsetting av 
eget ombud knyttet til IKT Agder skjer så raskt det er mulig. 

05/19 Drøfting av prinsipper for kommunal delfinansiering av skoleskyss – ny behandling 

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.  

I tillegg til dette følger tabeller som redegjør for økonomiske effekter av alternative 
løsninger. Disse forelå ikke til behandlingen i november. Et alternativ fra AKT er knyttet til 
et forenklet sonesystem i samsvar med det forslaget som forelå fra sekretariatet i Østre 
Agder til forrige møte. Dette alternativet er mest fordelaktig for noen av de mest grisgrendte 
kommunene, ved at takstreduksjonene for de lengste transportdistansene reduseres mest i 
forslaget. Dette kan oppfattes rimelig ettersom slike kommuner har det mest sparsomme 
kollektivtilbudet. De mest sentrale kommunene har størst glede av at en unngår dramatiske 
takstøkninger på kollektivtilbudet. 

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

Løsningen vil gi kommunene en viss 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 de ny takstordning som ble innført fra årsskiftet 2018, slik at kollektivandelen 
kan videreføres eller helst økes. 

I siste møte i rådmannsutvalget ble det gitt entydige signaler fra fylkesrådmannen i Aust-
Agder på vegne av de to fylkeskommunen på at de ikke ville akseptere en vesentlig endring 
i nivået på kommunenes andel av delfinansieringen av skoleskyssen.  

Forslag til vedtak:  

Rådmannsutvalget legger til grunn signalene fra fylkeskommunene og anbefaler at en legger 
til grunn et forenklet sonebasert system for betaling for kommunenes skoleskyss i samsvar 
med det kilometer baserte forslaget som foreligger fra AKT (Agder kollektivtrafikk). 

06/19 Forberedelse av søknad om skjønnsmidler til prosjekt med sikte på etablering av felles 
veistandard for kommunene i Østre Agder. 

Kommunene i Østre Agder har hatt meget positive erfaringer knyttet til utarbeidelse av en 
felles veilysnormal. Både kommunene og utførende entreprenører uttrykker at de har stor 
glede av denne som er innført for veilysanlegg. 

Ledelsen i Østre Agder teknisk forum ønsker nå å starte arbeidet med sikte på å etablere 
tilsvarende standard for utbygging og drift av veianlegg. For å kunne starte en slik prosess er 
det ønskelig å søke om midler for å frikjøpe en felles ressursperson for å kunne lede en 
prosess og utvikle et tilsvarende dokument som det vi har for veilysanleggene. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget anmoder styret om at det søkes om skjønnsmidler for å starte opp 
arbeidet med en felles standard for veianlegg for bruk i de åtte samarbeidskommunen. 

07/19 Sakskart for styremøtet i Østre Agder 18.januar 2019 

 Viser til sak 05/18 og 06/18 

 Aktuelle påvirkningssaker –  

 Erfaringer fra samlingen av formannskap 8.januar 

 Status rekruttering av utviklingsleder 

 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 

08/19 Utkast til samarbeidsavtale for jusnettverk 

Vedlagt følger utkast til samarbeidsavtale mellom kommunene Arendal, Grimstad, Risør og 
Froland for etablering av felles jusnettverk. Ingunn Kilen Thomassen - Juridisk 
seniorrådgiver i Arendal kommune orienterer om avtaleutkastet. Ordningen baseres på 3 
jurister fra Arendal, en fra Grimstad og en halv stilling finansiert av Froland og Risør. 

Forslag til vedtak: 
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Utkastet til samarbeidsavtale om felles jusnettverk for kommunene Arendal, Grimstad, Risør 
og Froland godkjennes med grunnlag i eksisterende virksomhet i Arendal kommune 
godkjennes 

 

09/19 Eventuelt 

 Flytting av rådmannsutvalgsmøte  

10.april er det møtekollisjon med landsmøtet til rådmenn innenfor KS. 

 Kan møtet 10.april flyttes til 11.april?  

 Virksomhetsplan for utviklingsarbeidet i Østre Agder 

 Vedlagt følger virksomhetsplan for Østre Agder utviklingsarbeid. 

 Oppsummering av rådmennenes erfaring med samlingen av formannskap 8.januar 

 

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


