Møteinnkalling

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Innkalling til styremøte i Østre Agder 22.mars 2019 i Arendal kultur- og rådhus
Sted Tid
Bystyresalen Fredag 22.mars 2018
kl.10.00-14.00

Det ordnes med en enkel lunsj.

Saksliste:
Sak 18/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 15.februar 2019.
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 19/19

Årsmelding for Østre Agder regionråd 2018
Vedlagt følger årsmeldingen for 2018.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner årsmeldingen for 2018.

Sak 20/19

Uttale til Regionplan Agder 2030.
Østre Agder regionråd har mottatt høringsutkastet til regionplan Agder 2030, med
tilhørende handlingsprogram.
En arbeidsgruppe bestående av ordfører Robert Cornels Nordli, ordfører Reidar
Saga, ordfører Kirsten Helen Myhren, rådmann Jarle Bjørn Hanken og rådmann
Tone Marie Nybø Solheim fikk i samarbeid med sekretariatet i oppdrag å forberede
et grunnlag til uttalelse. Det har vært begrenset mulighet til å samle gruppen, men tre
av de fem samt sekretariatet drøftet et utkast. Dette utkastet ble behandlet i møte i
rådmannsutvalget og fikk der flere tillegg. Høringsutkastet følger saken.
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til utkastet til høringsuttalelse og ber om at følgende punkter
innarbeides/endres i uttalelsen:
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Sak 21/19

Framtidig organisering av NAV for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
Styret drøftet i sak 47/18 Orientering om organisatoriske endringer i NAV Agder og
ved lokale Nav-kontor. Der ga leder for NAV Agder Elisabeth Blørstad og leder ved
NAV Aust-Agder fram til 31.desember 2018 Hilde Høynes en orientering om
planlagte endringer NAV Agder fra årsskiftet. Herunder hvilke behov for endring
dette medføre ved lokale NAV-kontor. I møtet opplyste sekretariatsleder at
rådmennene i Østre Agder hadde anmodet NAV-leder i de åtte kommunene om å
utrede hvilke strukturelle endringer som kan være aktuelle i Østre Agder.
Styret stilte seg bak rådmennenes ønske om å gjennomføre en utredning av
hensiktsmessige organisatoriske grep i Østre Agder med sikte på å kunne løse nye
oppgaver ved lokale NAV-kontor når det ber aktuelt å flytte oppgaver fra regionalt
NAV.
Når utredningen foreligger så var forutsetningen at den skulle legges fram for styret
i Østre Agder regionråd. Etter at styret har gitt sin anbefaling oversendes saken til
kommunene til beslutning.
Organisering av utredningen og mandatet for utredningsarbeidet ble vedtatt i styret
16. november sak 77/18. Til dette møtet var det avklart at Grimstad kommune skulle
ta del i en utredning for kommunene Grimstad, Lillesand og Birkenes.
Til å styre utredningsarbeidet ble det nedsatt en gruppe med rådmennene i de
deltakende kommuner, direktør og ass. direktør i NAV Agder og to tillitsvalgte. Det
ble etablert en prosjektgruppe med en rådmann, NAV-lederne i de syv kommunene
og to tillitsvalgte. NAV Agder og Østre Agder regionråd har vært sekretariat for
utredningsgruppen.
I samsvar med framdriftsplanen for utredningsarbeidet avga utredningsgruppen sin
rapport 7.mars til styringsgruppen. Denne følger som vedlegg. Styringsgruppen
drøftet denne i sitt møte 11.mars og vil gi sin anbefaling etter møte 18.mars.
Medlemmene i styringsgruppen måtte ha tid til en drøfting i den enkelte kommune
før de kunne gi sin anbefaling.
Til styremøtet vil det foreligge en samlet saksframstilling fra rådmennene som
begrunner deres anbefaling til framtidig organisatorisk løsning. Denne baseres på
beslutningen i styringsgruppens møte 18.mars og den må derfor ettersendes.
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Forslaget bygger på en forutsetning om at NAV skal ha tilstedeværelse i alle de
deltakende kommuner. Løsningen skal sikre tilgang til NAV-kompetanse på ulike
felt i de kommunene som omfattes av organisatoriske løsninger.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder regionråd takker prosjektgruppen og styringsgruppen for
utredning av framtidig organisering av NAV for kommunene Arendal, Froland,
Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli for dere innsats.
Styret i Østre Agder anbefaler følgende organisatorisk løsning for organisering av
NAV:
Sak 22/19

Forberedelse av styrets samling i Oslo 2. og 3.mai
Det er avtalt møte med statsråd barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fredag
3.mai kl.12.00-12.45. Sekretariatet redegjør for andre deler av et foreløpig program
for samlingen.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 23/19

Utkast til ny samarbeidsavtale for ØABV (Østre Agder brannvesen) og forslag til ny
betalingsmodell for tjenesten. Orientering om utkast til ROS for kommunene i
samarbeidet.
Vedlagt følger utkastet til ny samarbeidsavtale. Denne har det vært arbeidet med
over lang tid og rådmennene anbefaler at den legges til grunn for det videre
samarbeidet.
Østre Agder brannvesen ble holdt utenfor når ny forslaget til ny betalingsmodell for
interkommunale virksomheter ble behandlet. Nå foreligger det et forslag til
betalingsmodell som forholder seg til den vedtatte hovedmodellen. Dette er vedlagt.
Det er behov for å ta hensyn til særlige ROS-utfordringer knyttet til særlig utsatt
trehusbebyggelse i Tvedestrand og Risør. Et gjør at disse kommunene har et nivå på
sine tjenester som går ut over nivået i de resterende kommuner. I forslaget er det lagt
til grunn at disse kommunene må påta seg et høyere utgiftsnivå til brannvesen enn de
resterende fem.
Forslaget har hatt som ambisjon å unngå store endringer i kommunenes utgiftsnivå
til brannvesen. For Froland blir kostnadsnivået vesentlig høyere. Dette tilskrives at
denne kommunene har hatt særlig lave utgifter i forhold til de øvrige
samarbeidskommuner. Siden 2008 har innbyggertallet i denne kommunen vokst
sterkt uten at det er tatt hensyn til dette i hva kommunen betaler inn. Froland har nå
også fått to store risikoobjekt i forhold til brann. Dette er landsdelens største fengsel
og en flyplass med sterkt økende aktivitet. Derfor er det rimelig at Froland påtar seg
et finansieringsansvar for brannvesenet på linje med de andre deltaker kommuner.
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Innføringen av ordning med at en andel skal deles likt mellom alle
samarbeidskommuner har som konsekvens at de mindre kommunene får et økt nivå.
Når taket nås i 2021(15%) så vil dette ligge fast.
Det tilligger mandatet kommunene har gitt ØABV et ansvar for utarbeidelse av ROS.
Denne skal behandles i de enkelte kommunestyre. Dette dokumentet har to tillegg
Forsalg til vedtak:
Styret i Østre Agder anbefaler kommunene som samarbeider om ØABV om å
godkjenne forslaget til ny samarbeidsavtale.
Styret i Østre Agder anbefaler kommunene som samarbeider om ØABV om å
godkjenne forslaget til ny betalingsmodell basert på hovedmodell for
interkommunale tjenester med en ROS-faktor for kommunene Risør og Tvedestrand
som har særlige brannvaktordninger.
Styret i Østre Agder anbefaler kommunene om å godkjenne ROS-analysen for egen
kommune.
Sak 24/19

Aktuelle saker fra rådmennenes budsjettseminar og fra rådmannsutvalget
Trond Aslaksen leder for rådmannsutvalget redegjør for budsjettseminaret 13. og
14.mars og fra møtet i rådmannsutvalget 14.mars.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 25/19

Aktuelle påvirkningssaker
Status i arbeidet i fellesnemnda og orientering om leders møte med fellesnemnda på
KUBEN
Fylkesordfører Gro Bråten og leder i styret Per Kristian Lunden gir en orientering.
Vegårshei kommunes erfaringer med Statens vegvesen og Nye veier AS under
arbeidet med å oppnå skilting til Vegårshei på ny E18 i Tvedestrand
Påvirkningsarbeidet overfor Statens vegvesen ved nyorganisering av virksomheten
Samferdselssjef Ola Olsbu i Aust-Agder fylkeskommune vil redegjøre for deres
innsats vedrørende opprettholdelse av viktige funksjoner ved virksomheten i
Arendal.

Sak 26/19

Eventuelt

For styreleder Per Kristian Lunden

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder
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