Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møtet rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd onsdag 9.januar 2019 i Arendal.

Sted

Tid

Arendal kultur- og rådhus Bystyresalen

09.01.2019 kl.08.3013.00

Rådmenn til stede:
Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli, Jarle
Bjørn Hanken –Tvedestrand og Harald Danielsen – Arendal.
Leder Trond Aslaksen – Risør hadde forfall, og for han møtte Nils Martin Andersen. Tone Marie
Nybø Solheim – Grimstad hadde forfall og for henne møtte Trond Vegar Johansen. Bo Andre
Longum – Froland hadde forfall og for han møtte Øystein Bråstad.
Fylkesrådmann John G. Bergh møtte fram til kl.12.15.
Nestleder Ole Petter Skjævestad ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og Marius Njerve Olsen.
I sak 1/19 var Østre Agder næringsforum invitert til møtet. Derfra møtte leder Bodil Slettebø Grimstad kommune, Kåre Andersen - Arendal kommune, Anne Torunn Hvideberg - Tvedestrand
kommune, Ole Tom Tjuslia - Froland kommune, Tarje Retterholt - Åmli kommune og Liv Strand Vegårshei kommune.
Saksliste:
01/19 Kontaktmøte mellom Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder næringsforum
Følgende tema var gjenstand for drøfting i møtet med Østre Agder næringsforum:





Felles gjennomføring av undersøkelsen næringsattraktiv kommune – presentasjon ved
Anne Torunn Hvideberg næringssjef i Tvedestrand med kommentarer fra Kåre Andersen
næringssjef i Arendal.
Østre Agders posisjonering i det nye Agder. Innlegg ved rådmann Harald Danielsen.
Offentlige innkjøp. Strategisk bruk av innkjøp for å styrke lokale matprodusenter.
Presentasjon ved næringssjef Kåre Andersen.
Muligheter for økt forskningsinnsats i næringsutviklingen. Innledning ved kultur og
næringsrådgiver Ole Tom Tjuslia

Det foreligger noen notater etter samlingen som sendes medlemmene i rådmannsutvalget og
næringsforum.
Vedtak:
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Det legges opp til at ett møte i rådmannsutvalget i halvåret blir felles med næringsforum.
Østre Agder 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.
Rådmannsutvalget anbefaler Østre Agder næringsforum å fremme en sak for styret der en
foreslår Felles gjennomføring av undersøkelsen næringsattraktiv kommune. I saken bør en
komme med forslag til finansiering av undersøkelsen, der også Østre Agder regionråd kan
bidra.
02/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 28.november 2018
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
03/19 Orientering om virksomheten ved AKST (Agder kommunale støttetjeneste).
Daglig leder Vivian Fahsing orienterte om selskapet.
Vedtak:
Rådmannsutvalget tar saken til orientering. Presentasjonen følger referatet.
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. Det forelå et notat som følger referatet fra kommunalsjef Karl
Mork i Arendal kommune om framdriften i arbeidet med rekruttering av personvernombud.
Vedtak:
Rådmannsutvalget tar orienteringen fra vertskommunen 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
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).
Vedtak:
Med grunnlag i opplysninger fra fylkesrådmann John G. Bergh om at
Utdanningsdirektoratet ønsker å vurdere på nytt hva som skal legges til grunn for kommunal
delfinansiering av skoleskyss så utsettes saken til en avklaring derfra foreligger.
06/19 Forberedelse av søknad om skjønnsmidler til prosjekt med sikte på etablering av felles
veinormal for kommunene i Østre Agder.
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Vedtak:
Hvis Østre Agder teknisk utvalg anbefaler utredning av en felles veinormal så vil
rådmannsutvalget anbefale styret å stille seg bak en søknad om skjønnsmidler for å utrede
om det er grunnlag for en felles normal for veianlegg som kan brukes i de åtte
samarbeidskommunen.

07/19 Sakskart for styremøtet i Østre Agder 18.januar 2019
Vedtak:
I tillegg til de sakene som var med i innkallingen så ber rådmannsutvalget om at det lages en
sak for å drøfte innholdet og opplegget for den felles samlingen om nærings- og
samfunnsutvikling som Østre Agder næringsforum eventuelt får ansvar for å forberede. I
tillegg bør styret til når en slik samling eventuelt iverksettes.
08/19 Utkast til samarbeidsavtale for jusnettverk
Til møtet forelå 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. Totalt
4,5 stilling.
Vedtak:
Rådmannsutvalget tok saken til orientering.
09/19 Eventuelt
Flytting av rådmannsutvalgsmøte
10.april er det møtekollisjon med landsmøtet til rådmenn innenfor KS.
Vedtak
Planlagt møte 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
Rådmannsutvalgets erfaringer fra samlingen av formannskap 8.januar
-

Gode omgivelser på Tyholmen hotell.
Vanskelig å få til gode gruppesamtaler når en sitter så tett.
På samlingen ble det for mye fokus på kommunereformen.
Viktig å få større fokus på hva vi skal gjøre videre.
Usikkerhet på behovet for å konsentrere seg så mye om demokratiunderskudd.
Samlingen fungerte bedre enn tidligere.
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-

Det var viktig med eksterne bidragsytere.

Ledelsesfunksjonen i Østre Agder helse- og omsorgslederforum
Rådmennene ble gjort kjent med at det har oppstått utfordringer knyttet til valg av ny leder
for forumet ettersom ingen har sagt seg villig til å påta seg funksjonen.
Vedtak:
Rådmennene inviterer Østre Agder helse- og omsorgslederforum til sitt planlagte møte
13.mars. Der avsettes tiden fra kl.09.00-10.30 til å drøfte de utfordringer man står overfor
ved rekruttering av ledelse og virksomhetsomfanget i dette forumet.
Kollisjon mellom planlagte møter i Østre Agder rådmannsutvalg og IKT Agders
portefølgeråd.
Rådmannsutvalget anmoder IKT Agder om å legge slike møter i etterkant av planlagte
møter i utvalget hvis de tidsmessig kommer i konflikt.

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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