Møtereferat

Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Kopi til:

Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder

Arendal 26.mars 2019
Referat fra styremøte i Østre Agder 22.mars 2019 i Arendal kultur- og rådhus
Referent Sted
Sekretariatsleder Kommunestyresalen
Ole Jørgen Etholm

Tid
Fredag 22.mars.
2019 kl.10-13.30
Til stede

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad
kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland kommune, ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal
kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, og
opposisjonsleder i Arendal Geir Fredrik Sissener.
Ordfører Kirsten Helen Myren – Vegårshei kommune hadde forfall og for henne møtte varaordfører
Jon Geir Smeland. Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune hadde forfall og varaordfører
hadde ikke anledning til å møte.
Fylkesordfører Gro Bråten møtte.
Styres leder Ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fra rådmennene møtte: Bo Andre Longum, Froland, Christina Ødegård, Åmli, Ole Petter
Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Torill Neset, Gjerstad, Trond Aslaksen, Risør,
Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand, og Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad.
Fylkesrådmann John G. Berg hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.
Saksliste:
Sak 18/19

Godkjenning av referat fra styremøtet 15.februar 2019.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 19/19

Årsmelding for Østre Agder regionråd 2018
Vedtak:
Styret godkjenner årsmeldingen for 2018.
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Sak 20/19

Uttale til Regionplan Agder 2030.
Østre Agder regionråd behandlet høringsutkastet til regionplan Agder 2030, med
tilhørende handlingsprogram. Til møtet forelå det et utkast til uttale utarbeidet av
ordfører Robert Cornels Nordli, ordfører Reidar Saga, ordfører Kirsten Helen
Myhren, rådmann Jarle Bjørn Hanken og rådmann Tone Marie Nybø Solheim i
samarbeid med sekretariatet. Styret gjennomgikk og gjorde de endringer de ønsket i
utkastet. I tillegg til de punkter som ble innarbeidet i møtet skal sekretariatet
innarbeide et punkt knyttet til videreutvikling av fagskoler. Leder og
sekretariatsleder vurderer om det er ønskelig med ytterligere styrking av punktet som
omtaler internasjonalisering.
Dette sendes sekretariatet for regionplanen som uttalelse fra regionrådet, med kopi til
de samarbeidende kommuner
Vedtak:
Styret vedtar vedlagt høringsuttalelse til utkastet til Regionplan Agder 2030.

Sak 21/19

Framtidig organisering av NAV for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
Til styremøtet forelå det en samlet saksframstilling utarbeidet av sekretariatet. Denne
begrunner rådmennenes anbefaling til framtidig organisatorisk løsning. Under
behandlingen ble det klarlagt at betalingsmodellen som ligger i denne
saksframstillingen mangler nødvendige konsekvensutredninger. Hele
saksframstillingen skal derfor gjennomgås på nytt i møte i rådmannsutvalget
11.april. En premiss for rådmennenes videre arbeid med saksframstilling og
betalingsmodell er at den enkelte kommune ikke skal påføres økte kostnader og at
den enkelte kommune skal dekke ytelser til egne innbyggere.
Styrets vedtaket 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.
Med bakgrunn i at Grimstad ikke er del av utredningen ba styremedlemmet derfra
om å bli fritatt fra å delta i avstemningen. Styret innvilget dette.
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.
Styrets flertall kommunene, styremedlemmene fra Arendal (2), Risør, Gjerstad og
Åmli, anbefaler kommunene å fatte beslutning om en organisatorisk sammenslåing
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av NAV kontorene i Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og
Åmli.
Styrets mindretall, styremedlemmene fra Froland og Vegårshei, anbefaler
kommunene å fatte beslutning om en organisatorisk sammenslåing av NAV
kontorene i Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.
Sak 22/19

Forberedelse av styrets samling i Oslo 2. og 3.mai
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 saken følger utkastet til ny samarbeidsavtale. Forslag til betalingsmodell og
ROS-analyse for deltakende kommuner i ØABV-samarbeidet.
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
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 25/19

Aktuelle påvirkningssaker
Status i arbeidet i fellesnemnda
Leders orienterte om regionrådets møte med fellesnemnda på KUBEN
Fylkesordfører Gro Bråten orienterte om arbeidet i 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
Varaordfører Jon Geir Smeland orienterte om kommunens arbeid i saken der en fra
Vegårshei kommune og regionrådet ikke har oppnådd gjennomslag.
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Påvirkningsarbeidet overfor Statens vegvesen ved nyorganisering av virksomheten
Samferdselssjef Ola Olsbu i Aust-Agder fylkeskommune orienterte styret om
fylkeskommunens og Arendal kommunes initiativ knyttet til å opprettholde viktige
funksjoner ved virksomheten i Arendal. Det skal foreligge en rapport om framtidig
organisering av Statens vegvesen til påske. Denne skal være ferdig behandlet i
Vegdirektoratet 10.mai. Fylkeskommunen og kommunen har engasjert Panor til å
bistå dem i arbeidet med denne saken. Premissen er at fylkeskommune og
kommunen er ansvarlig for å innhente informasjon om den pågående den pågående
prosess.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 26/19

Eventuelt

Referent

Ole Jørgen Etholm, Sekretariatsleder Østre Agder regionråd
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