Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møte i rådmannsutvalget torsdag 14.mars 2019 på Strand hotell - Fevik.
Sted

Tid

Grimstad rådhus Bystyresalen

14.03.2019 kl.11.3013.00

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 og
Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Harald Danielsen – Arendal hadde forfall, men deltok under behandlingen av sak 25/19 betaling
for skoleskyss.
Fylkesrådmann John G. Bergh hadde forfall.
Leder Trond Aslaksen ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

Saksliste:
20/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 6.februar 2019.
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
21/19 Årsmelding for Østre Agder regionråd 2018
Vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler styret å godkjenne årsmeldingen for 2018.
Rådmannsutvalget anmoder sekretariatet om å utarbeide en kortversjon av årsmeldingen.
22/19 Drøfting av utkast til høringsuttalelse til forslaget til Regionplan Agder 2030
Rådmannsutvalget gjennomgikk utkastet til høringsuttalelse og supplerte denne.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler styret å godkjenne forslaget til høringsuttalelsen.
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23/19 Støtte til offentlig Phd innenfor oppvekstsektoren
I samråd med leder av rådmannsutvalget trakk sekretariatet denne saken i påvente av utfallet
på søknaden om skjønnsmidler fra fylkesmannen.
24/19 Saker til styremøte 22.mars
Sekretariatet anmodet om at sak vedrørende PhD i oppvekstsektoren skulle gå ut.
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner utkastet til styreinnkalling.
25/19 Eventuelt
Godkjenning av utkast til Datainstruks samt Plan for informasjonssikkerhet,
personvern og internkontroll
Vedtak:
Rådmannsutvalget ønsker de foreslåtte dokumentene velkommen. Før de behandles ønsker
rådmannsutvalget at utkastene blir gjennomgått av en representant i juristnettverket og
rådmann Bo-Andre Longum. Forslagsstillerne inviteres til denne gjennomgangen.
Gjennomgangen skal sikre god forankring i lovverk og vurdere lagringspraksis for materiale
ut over det som er ivaretatt gjennom arkivloven.
Sekretariatet i Østre Agder tar initiativ til denne prosessen og sørger for at saken kommer
tilbake til endelig behandling i rådmannsutvalget så raskt det lar seg gjøre.
Henvendelse fra AKT (Agder kollektivtrafikk) vedrørende avtale om skoleskyss.
Kommunene hadde en frist til 14.mars for å gi tilbakemelding på om de kunne godkjenne
AKT`s utkast til avtale om skoleskyss.
Rådmannsutvalget vedtok følgende uttalelse:
Vedrørende kommunal delfinansiering av skoleskyss i Agder.
Viser til brev av 20.februar 2019 fra AKT til kommunene i Agder.
Det var signalisert at det skulle være et dialogmøte mellom AKT og
Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vedrørende bruk av app-pris ved
betaling for skoleskyss. Er dette dialogmøtet med departementene avholdt?
Rådmannsutvalget i Østre Agder som representerer kommunene Arendal, Froland, Gjerstad,
Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli var samlet på Strand hotell 14.mars og
drøftet brevet fra AKT vedrørende kommunenes bidrag til skoleskyss.
For at kommunene i regionrådet kan være med på en løsning slik det er skissert i forslaget
fra AKT i brev av 20.februar 2019 så må løsningen være vesentlig bedre enn den som er
skissert.
Representanter for rådmannsutvalget i Østre Agder er villig til møte AKT for å drøfte en
løsning som bygger på lavere nivå på kostnad for hver reise.
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Monitorering av utstyr som brukes innenfor Ehelse og velferdsteknologi
Vedtak:
Rådmannsutvalget ønsker at det forberedes en orientering i regi av Ehelsekoordinator Erlend
Faanes Kydland der de får informasjon om ansvar og rutiner for at utstyr som brukes
innenfor Ehelse og velferdsteknologi. Herunder hvordan man sikrer at de til enhver tid
fungerer i samsvar med pasientens behov. Hvilke rutiner finnes for å reparere eller erstatte
utstyr som svikter? Rådmannsutvalget anmoder leder RKG Ehelse og velferdsteknologi
Aase Hobbesland om å delta for presentere hvordan RKG tenker at denne utfordringen bør
bli ivaretatt.
Felles forum for HR
Rådmennene erfarer at det er etablert et felles forum innenfor HR som omfatter kommunene
som samarbeider i Østre Agder. De ønsker å få vurdert om det hadde vært hensiktsmessig at
dette organet fikk en tilknytning til regionrådet.
Vedtak:
Rådmannsutvalget ber sekretariatsleder om å kontakte medlemmer i dette utvalget for å
drøfte hensiktsmessigheten av en eventuell tettere kobling til regionrådet.

referent

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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