
Møteinnkalling 
 

 

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

Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til rådmannsutvalgets budsjettseminar og møte i rådmannsutvalget onsdag 13.mars og 

torsdag 14.mars 2019 på Strand hotell - Fevik. 

 

Sted Tid  

Strand hotell Fevik 13.03.2019 kl.08.30 til 

14.03.2019 kl.14 

 

Det henvises til eget detaljert program for budsjettseminar. Ca.kl.12-14 14.mars 2019 

rådmannsutvalgsmøte. 

  

Saksliste: 

 

20/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 6.februar 2019. 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

21/19 Årsmelding for Østre Agder regionråd 2018 

Vedlagt følger utkastet til årsmelding for det interkommunale samarbeidet. Som tidligere år 
består den av en blanding av tekst levert av sekretariatet og tekstinnspill fra de store 
interkommunale samarbeidene som samordnes gjennom Østre Agder. 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget anbefaler styret å godkjenne årsmeldingen for 2018. 

22/19 Drøfting av utkast til høringsuttalelse til forslaget til Regionplan Agder 2030 

Utkast til regionplan Agder 2030. 

Utkast til handlingsprogram til regionplan Agder 2030. 

Vedlagt følger drøftingsgrunnlaget til styret vedrørende uttalelse. Det har vært avholdt ett 
møte i arbeidsgruppen, men det har ikke vært tid til å samle gruppen for drøfting av det 
utkastet som nå sendes ut. Det er bedt om tilbakemelding på mail, men ved utsendelsen av 
dette sakskart foreligger det ingen tilbakemeldinger. Ettersom det er arbeidsgruppen som 
legger fram utkastet så er rådmannsutvalgets rolle å framføre synspunkt på det utkastet til 
høringsuttalelse som nå foreligger. 

Høringsuttalelsen er utformet i forhold til utkastet til Regionplan 2030. Dersom det i tillegg 
er ønskelig å framføre synspunkt til handlingsprogrammet så må det forberedes slik at det er 
klart til styremøtet 22.mars. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/02/Motereferat-190206-radmannsutvalget.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/arsmelding-2018.pdf
http://www.regionplanagder.no/media/7275665/Hoeringsforslag-Regionplan-Agder-2030_hoey-opploesning.pdf
http://www.regionplanagder.no/media/7275659/Hoeringsutkast-foerste-handlingsprogram-for-Regionplan-Agder-2030_endelig.pdf
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Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget anbefaler at det gjøres følgende endringer i det utkastet som foreligger.  

I tillegg ber rådmannsutvalget om at følgende punkt innarbeides i den endelige 
høringsuttalelsen. 

23/19 Støtte til offentlig Phd innenfor oppvekstsektoren 

Østre Agder oppvekstforum har anmodet rådmannsutvalget om å vurdere om en skal 
anbefale overfor styret at Østre Agder regionråd skal bidra til finansiering av et 
forskningsprosjekt knyttet til DEKOM. Vedlagt følger kopi av søknad fra Risør kommune 
til fylkesmannen om skjønnsmidler til nevnte forskningsprosjekt. Østre Agders 
finansieringsansvar for prosjektet vil være begrenset til kr.310.000 i den treårige 
forskningsperioden. 

Med den sterke satsingen statlige DEKOM-midler gir samarbeidet rom for på dette feltet så 
vil studier av effekter av lokalt arbeid være nyttig. Samarbeidets satsing på forskning vil 
med deltakelse i et slikt prosjekt være positivt, og bidra til å utvide forskningsinnsatsen fra 
helse til også å omfatte oppvekst. Bidraget en anmoder om fra regionrådet er vesentlig 
lavere enn det nivået samarbeidet er inne med innenfor helse. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget anbefaler overfor styret at Østre Agder regionråd påtar seg et delansvar 
for finansieringen av en phd knyttet til Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskolen 
avgrenset til kr.310.000. Finansiering skjer med midler avsatt på Østre Agders 
sekretariatsfond. 

24/19 Saker til styremøte 22.mars 

I tillegg til de to foregående sakene og en samlet tilbakemelding til styret vedrørende 
konklusjoner i budsjettseminaret.  

 Status for påvirkningsarbeidet vedrørende ny organisering av Statens vegvesen der 

Ola Olsbu har anledning til å møte styret fra kl.13. Videre blir det en orientering om 

forberedelsen til samlingen i Oslo 2. og 3.mai. Intensjonen er å legge fram utkast til 

styreinnkalling i møtet. Styremøtet blir i samråd med leder flyttet til bystyresalen i 

Arendal kultur- og rådhus av tidshensyn. 

 Behandling av styrets anbefaling overfor samarbeidskommunene til framtidig 

organisering av NAV i de alle kommunene unntatt Grimstad. For dette arbeidet har 

det vært en egen styringsgruppe der også direktør og ass. direktør i  NAV Agder og 

to tillitsvalgte inngår. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget godkjenner styreinnkallingen. 

 

25/19 Eventuelt 
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For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


