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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møtet rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd onsdag 6.februar 2019 i Arendal. 

 

Sted Tid  

Grimstad rådhus Bystyresalen 06.02.2019 kl.08.30-
11.30 

  
Rådmenn til stede: 

Leder Trond Aslaksen – Risør, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Ole Petter Skjævestad – 
Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, 
Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand og. 

Harald Danielsen – Arendal hadde forfall, og for han møtte kommunalsjef Torill Skår. 

Fylkesrådmann John G. Bergh hadde forfall. 

Leder Trond Aslaksen ledet møtet.  

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og Marius Njerve Olsen. 

 

Saksliste: 

 

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

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

11/19 Regnskap for Østre Agder regionråd 2018 

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget anbefaler styret å godkjenne regnskapet for 2018. 

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

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 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Motereferat-190109-radmannsutvalget-b.pdf
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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 

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. 

Utkastet til program for budsjettseminaret ble drøftet og det ble gitt følgende føringer til 
sekretariatet i forhold til revisjon av utkastet. 

 I invitasjonen til virksomhetene legges det vekt på at de skal gi en kortfattet 
innledning til behov for endringer – muligheter for reduksjoner og behov for 
økninger. Hovedregel er at rammen for dette er et 10 minutters innlegg. For store 
virksomheter som brann, legevakt, KØH og krisesenter avklares tidsbruk med 
sekretariatet, men forutsetningen er at mye tid skal avsettes til drøfting av 
budsjettmessige konsekvenser. 

 Tid til krisesenteret innarbeides i utkastet. 
 Møtetidspunktet for ØABV flyttes fram til starten av samlingen. 
 Det settes av 1 time på ettermiddagen 13.mars til oppsummering av drøftingen denne 

dagen. 
 Middag settes til kl.20. 
 Hver kommune kan stille med rådmann + en medarbeider på budsjettseminaret 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget ber sekretariatet om å planlegge budsjettseminaret for 2020 med 
grunnlag i utkastet til program justert med de føringer utvalget har gitt i denne sak. 

 

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. 
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Vedtak: 

Rådmannsutvalget tar saken til orientering. 

17/19 Kommunenes oppfølging av Veikart for bedre levekår. 

Kommunalsjef Toril Skår orienterte om at fagledere i helse og omsorgssektoren har drøftet 
utkastet til viljeserklæring og mener at nåværende utforming bør endres ut fra intensjonen 
om å oppnå ønsket likeverdighet mellom partene og sikre en forståelse og respekt for 
pågående arbeider på feltet i kommunal regi. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget i Østre gder regionråd anbefaler følgende endring i teksten på  
Viljeserklæringen for å løse felles levekårsutfordringer i Agder - 
 
Roller og ansvar  
Regional Koordineringsgruppe (RKG) Folkehelse og levekår tar den regionale koordinerende rollen. 
Kommunene viderefører det gode arbeidet som allerede gjøres innenfor områdene som skisseres 
under. Satsingen er langsiktig og det inngås avtaler mellom fylkeskommunene og den enkelte 
kommune om konkret samarbeid. Disse avtalene forankres i samarbeidsavtalene mellom kommuner 
og fylkeskommuner.  

 
Kommunene innretter arbeidet sitt med fokus på: 
 Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare grupper utsatt for diskriminering)  
 Flere heltidsstillinger  
 Færre lavinntektsfamilier  
 Redusert andel unge uføre  
 At flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning  
 Bedring av barn og unges psykisk helse  

 
Sekretariatet informerer Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune om dette og 
informerer Listerrådet, Region Kristiansand, Setesdal regionråd og Lindenes regionråd om denne 
anbefalingen. 
. 

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

 Til møtet forelå det et utkast til innkalling. 

 Vedtak: 

 Utkastet til innkalling til styremøte fredag 15.feruar 2019 godkjennes med følgende tillegg: 

 Sak 14/19 Forberedelse av styrets samling i Oslo 2. og 3.mai 
Rådmennene anbefaler at sekretariatet kontakter KS med sikte på å få en orientering 
om hvilke saker KS for tiden er særlig opptatt av i forhold til konsultasjonsordningen 
KS har med regjeringen. Styret må få anledning til å komme med synspunkt på de 
aktuelle sakene. Videre vil det være relevant å møte spesialistene på 
kommuneøkonomi i KS, for å få en oppdatert oversikt over forventede effekter av 
statsbudsjettet og ny regjeringsplattform. 
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 Sak 16/19 Aktuelle påvirkningssaker 

Støtte til henvendelse fra Vegårshei kommune til Statens vegvesen vedrørende 
skilting til Vegårshei på ny E18 i Tvedestrand. 

Vedlagt følger et notat fra kommunen som redegjør for behovet for skilting på E18 i 
Tvedestrand for å kanalisere tungtrafikken på det mest trafikksikre veinettet. 

Forslag til vedtak: 

Styret i Østre Agder understreker behovet for skilting til Vegårshei fra krysset på ny 
E18 i Tvedestrand for å ivareta trafikksikkerheten på veinettet i regionen. Alternativ 
vei fra Risør til Vegårshei er ikke egnet for tyngre kjøretøy. 

19/19 Eventuelt 

Rutiner for varsling av tekniske feil ved velferdsteknologisk utstyr 

Froland kommune ønsker en orientering fra ehelsekoordinator og representant fra IKT Agder 
vedrørende status for arbeidet med felles rutiner ved feil på velferdsteknologisk utstyr ved 
institusjoner og hos mottakere av tjenester fra hjemmebaserte tjenester. Sekretariatet forbereder en 
sak til møtet i rådmannsutvalget torsdag 11.april 2019. 

 

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 

 


