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

.Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte rådmannsutvalget onsdag 6.februar 2019 i Arendal. 

 

Sted Tid  

Grimstad rådhus 06.02.2019 kl.08.30-

12.00 

  

Saksliste: 

 

10/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 9.januar 2019 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

11/19 Regnskap for Østre Agder regionråd 2018 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget anbefaler styret å godkjenne regnskapet for 2018. 

12/19 Avsetning til bundet fond med grunnlag i regnskap for 2018 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget anbefaler styret å godkjenne avsetninger til bundne fond jfr oversikt fra 
Arendal kommune. 

13/19 Refusjon av mindre forbruk i forhold til budsjett KØH i 2018 

Vedlagt følger et regneark som redegjør for fordeling av ubrukte KØH-midler i 2018 
forutsatt at rådmannsutvalget godkjenner at midlene refunderes kommunene i henhold til 
kommunens andel av innbetaling. Ved at Grimstad trer ut av samarbeidet ved årsskiftet er 
det ønskelig å gjøre en regnskapsavslutning på dette tidspunkt. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget legger til grunn at ubrukte midler i forhold til budsjett for Østre Agder 
KØH i 2018 fordeles på kommunene i henhold til oppsettet i regnearket. Arendal kommunes 
andel trekkes fra Østre Agder fondsavsetning i forbindelse med 1.tertial. Midlene holdes 
utenfor ansvar 1207003 i 2019 av hensyn til at kostnadsfordelingen mellom kommunene på 
dette ansvaret skal bli riktig. Utbetaling av midler til de andre kommunene skjer så snart det 
er praktisk mulig. 

14/19 Disponering av ubrukt beløp på ansvar 1207002 Østre Agder samhandlingsreform for 
2018 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Motereferat-190109-radmannsutvalget-b.pdf
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I 2018 var det uforutsette inntekter knyttet til FOU-helse og til refusjon for ivaretakelse av 
ansvaret for sekretariatet til KOSS som representerer et mindre forbruk på kr.359 867. Fra 
tidligere år er det avsatt midler på fond knyttet til samhandlingsreformen som tilsier at 
grensene for maksnivå på fondsavsetning til formålet i henhold til Østre Agder reglement 
for økonomihåndtering jfr vedlegg. Sekretariatet anbefaler derfor at ubrukte midler i 2018 
fordeles etter andel av innbetaling i dette året og trekkes fra i fakturaen til kommunene for 
samhandling i 2019.  

Forslag til vedtak:  

Rådmannsutvalget anbefaler styret å benytte ubrukte midler avsatt på fond kr.359 867 for 
2018 knyttet til ansvar 1207002 til å redusere kravet i vedtatt budsjett 2019 for Østre Agder 
samhandlingsreform. 

Reduksjonen for den enkelte kommune relateres til deres andel av innbetalt beløp i 2018.  

Arendal kommunes andel trekkes fra i netto budsjettet i forbindelse avlevering av 
1.tertialrapport.  

15/19 Program og opplegge for rådmennenes budsjettseminar for 2020. 

Vedlagt følger et utkast til program for samlingen. Utkastet bearbeides i møtet og revidertt 
program legges til grunn for videre planlegging. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget ber sekretariatet om å planlegge budsjettseminaret for 2020 med 
grunnlag i utkastet til program. 

 

16/19 Rapport fra møte i rådmannsutvalget til regionplan Agder 24.januar 2019. 

Vedlagt følger referatet fra dette møtet. Rådmannsutvalget må drøfte en plan med sikte på å 
få ferdig et utkast til høringsuttalelse til Regionplan Agder 2030 til styremøtet 22.mars 2019. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget tar saken til orientering. 

17/19 Kommunenes oppfølging av Veikart for bedre levekår. 

Vedlagt følger Veikartet, innspillbrev og viljeserklæring. Det legges opp til en drøfting av 
hvordan dette håndteres i medlemskommunene. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget tar saken til orientering. 

18/19 Sakskart for styremøtet i Østre Agder 15.februar 2019 

 Viser til sak 11/19, 12/19 og 14/19 som skal styrebehandles 

 Aktuelle påvirkningssaker –  

 Status i arbeidet med utredning av framtidig NAV-struktur - orientering 
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 Aktuelle saker fra rådmannsutvalget 

19/19 Eventuelt 

  

 

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


