Notat

Utkast til program for rådmennenes budsjettseminar for 2019 i regi av Østre Agder regionråd med
innlagt kontaktmøte med Østre Agder helse og omsorgslederforum.
Sted:

Strand hotell Fevik

Tidspunkt:

Onsdag 13.mars kl.08.30-torsdag 14.mars kl.12.00

Møteleder:

Leder av rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd

Premiss for gjennomgang av arbeidsfelt: Leder for virksomhet eller forum presenterer kortfattet
virksomhetens budsjettpremisser. Rådmennene får anledning til å drøfte innspill. Konklusjoner forutsettes
gjort under oppsummeringer for dag 1 og dag 2 gjøres til slutt hver dag jfr.program. Deltakere på samlingen
mottar tilbakemelding om rådmannsutvalgets konklusjoner for hver enkelt virksomhet og for
interkommunalt samarbeid samlet.
Program
Onsdag 13.mars
Kl.08.30

Kaffe - frukt

Kl.08.45-10.00 Østre Agder brannvesen – budsjett 2019, ny finansieringsmodell
Brannsjef Dag Svindset stiller fra brannvesenet
Kl.10.15-12.00 Samhandling kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF. Presentasjon av
virksomhetsplan for HLF. Dialogmøte mellom rådmannsutvalget og forumet.
Budsjettpremisser for felles arbeid med Samhandlingsreformen og Ehelse.
Alle medlemmer av Østre Agder HLF (helse og omsorgslederforum) innkalles til samlingen
med påfølgende lunsj).
Kl.12.00-12.45 Lunsj
Kl.12.45-14.00 Budsjettpremisser for Østre Agder KØH somatikk og psykiatri/rus, Arendal kommunale
legevakt, Østre Agder krisesenter
Leder for Østre Agder KØH Nina Smith Evensen, leder for Arendal kommunale legevakt
Arnhild Glendrange-Lund og leder for Østre Agder krisesenter Turid Holst-Pedersen stiller
for sine virksomheter.
Kl.14.00-14.15 Budsjett for felles spesialisthjemler innen fysioterapi.
Kommunalsjef Toril Skår i Arendal kommune stiller for Arendal, Grimstad og Tvedestrand
som har vertskommuneansvar for hver sin hjemmel.
Kl.14.15-14.30 Pause
Kl.14.30-15.00 Budsjettpremisser og planene ved ATV (Alternativ til vold)
Fra stiftelsen Alternativ til vold stiller Inger Brit Line. Hun redegjør for bruk av tilbudet og
status for videreutvikling av dette.
Kl.15.00-15.15 Budsjettpremisser FOU-helse, herunder PhD.
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Samhandlingskoordinator Harry Svendsen stiller for sekretariatet. Rådmann Jarle Bjørn
Hanken redegjør for status i PhD forskningsprosjektet som pågår i Tvedestrand.
Kl.15.15-15.35 Budsjettpremisser for Østre Agder teknisk forum. Budsjettpremisser felles veilysarbeid.
Herunder satsning på systematisk overgang til LED, ny leverandøravtale med mer.
Leder av teknisk forum Jon Øystein Dalsmo orienterer om arbeidet i forumet og
budsjettpremisser for veilysarbeidet.
Kl.15.35-16.00 Drøfting av økonomistyring – herunder gjennomgang av styringsdokument.
Budsjettpremisser for sekretariatet herunder ehelse og velferdsteknologi legges fram av
sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.
Kl.16.00-16.15 Status for nytt krematorium og budsjettpremisser for felles kremasjonstilbud
Kirkeverge Arnold Lundevall gjør rede for ordningen man midlertidig benytter og framdrift i
planer for nytt anlegg.
Kl.16.15-16.45 Pause med servering frukt/kake/fingermat
Kl.16.45-18.30 Gjennomgang med konklusjon vedrørende dagens drøftelser. Håndtering av innspill fra AKT
(Agder kollektivtrafikk) til nytt betalingssystem for skoleskyss. (vedlegg)
Kl.20.00

Felles middag

Torsdag 14.mars
Kl.08.30-10.00 Orientering om arbeidet med budsjettet for IKT Agder og premisser for videreutvikling av
selskapet ved styreleder Tor Sommerset og daglig leder Rune Johnsen.
Kl.10.00-10.15 Pause
Kl.10.15-10.45 Budsjettpremisser for Østre Agder oppvekstforum
Nestleder Roar Aaserud i Østre Agder oppvekstforum møter. De gjør rede for ambisjoner
for å utvide funksjonen som utviklingsveileder for DEKOM skole fra 50% til 100%, samtidig
som ansvarsfeltet utvides til å omfatte REKOM barnehage og felles videreutdanning for
grunnskolelærere. Herunder finansieringsforutsetninger knyttet til stat
Kl.10.45-11.15 Budsjettpremisser for Østre Agder næringsforum
Leder Bodil Slettebø i Østre Agder næringsforum møter for utvalget. Det legges opp til å
drøfte hvordan regionrådet skal kunne finansiere kontaktseminar mellom regionens
næringsliv og politisk og administrativt nivå i kommunesektoren.
Kl.11.15-12.00 Samlet gjennomgang – konklusjonsrunde for dag 2 og evaluering av opplegget for
budsjettseminaret.
Kl.12.00-14.00 Møte i Østre Agder rådmannsutvalg (enkel lunsj serveres i møtet).

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

