Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 5.juni 2019 i Risør.
Sted Tid
Det lille hotell 05.06.2019 kl.08.3013.00

Saksliste:
35/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 11.april 2019.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
36/19 Videre samarbeid gjennom OFA
Sekretariatet har mottatt en mail fra Arendal kommune vedrørende eventuell uttreden av
OFA-samarbeidet. Denne er vedlagt. Innkjøpsansvarlig Camilla Nilsen i Arendal kommune
og kommunalsjef Bente Rist møter fra kommunen for å utdype kommunens synspunkter.
Forslag til vedtak utarbeides på grunnlag av drøftingen i rådmannsutvalget.

37/19 Status vedrørende behandlingen av forslag til framtidig organisering av NAV i
kommunene i Østre Agder
Sekretariatet har oversikt over fire kommuner (Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli) som
har behandlet forslaget til framtidig organisering. Kommunestyrenes vedtak har det til felles
at de spriker i alle retninger. Rådmennene bør derfor drøfte hvordan en den videre
oppfølging av denne saken skal bli. Med nært forestående valg, vil vel forutsetningene for å
kunne komme til en omforent løsning være beskjedne. Hver rådmann oppsummerer status i
egen kommune.
Vedtak:
Rådmennene ber sekretariatet om å utarbeide et notat som oppsummerer beslutningene i de
syv kommunene. I notatet bør en foreta en vurdering av de ulike løsningene og om noen av
disse kan samle bred tilslutning.
38/19 Statusoppdatering tekniske alarmer
Ehelsekoordinator Erlend Kydland Faanes oppsummerer arbeidet siden siste møte i
rådmannsutvalget.
Forslag til vedtak:
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Rådmannsutvalget tar saken til orientering.
39/19 Behandling av forslag til ny samarbeidsavtale for ØABV
Kommunestyret i Åmli har behandlet forslaget til samarbeidsavtale og godkjent denne men
de ønsker følgende tillegg i pkt.6 kulepunkt 3 .. og brannmesterne. Vertskommunene og
brannsjefen har signalisert at de kan godta dette. Sekretariatet kan ikke se at denne
endringen er så vesentlig at man må foreta ny behandling i eierkommunene. Vedlagt følger
utskrift av vedtak i Åmli.
Vedtak:
Rådmennene fastholder at den endring Åmli ber om ikke vesentlig endrer avtalens
forpliktelser og rettigheter og kan gjøres uten å sende saken ut til ny behandling.

40/19 Veikart for bedre levekår
Revider utkast til avtale foreligger nå fra Aust-Agder fylkeskommune. Det er
hensiktsmessig at rådmennene har en felles tilnærming til behandlingen av denne.
Forslag til vedtak:
Rådmennene anbefaler kommunestyrer og bystyrer å inngå samarbeid med Aust-Agder
fylkeskommune om Veikart for bedre levekår på Agder.
41/19 Orientering om drøfting vedrørende idretts- og friluftsanlegg med regional funksjon
Vedlagt følger notat fra møte 23.mai 2019 mellom kulturmedarbeidere i kommuner fra
Østre Agder.
Vedtak:
Rådmennene registrerer at det er ønskelig med et årlig møte vedrørende prosesser i
kommunene knyttet til kommunale planer for idretts- og friluftsanlegg. Sekretariatet i Østre
Agder bes om å sørge for innkalling til dette.
Rådmennene mener at kommunenes budsjettsituasjon setter klare grenser for framtidig
anleggsutbygging, men mener at man må vurdere interkommunale løsninger i tilfeller der
det er knyttet store utfordringer til lokalisering av anlegg for eksempel skytteranlegg eller
motorsportanlegg. Videre bør fellesanlegg som strekker over kommunegrenser for eksempel
friluftsanlegg knyttet til klatring, padling og sykling langs Nidelv kunne vurderes i forhold
til en regional status.
42/19 Saker til styremøtet 14.juni 2019
-

Eventuelt møte med HV-sjef i distrikt Agder og Rogaland oberst Bjørn Arild Siljebråten
(henvendelse om dette er rettet til han)
Kulturkort for barn og ungdom. Linda Sætra orienter om forsøksordningen som skal
iverksettes i Arendal med statlig finansiering.
Orientering om drøfting i Østre Agder næringsforum vedrørende næringslivsseminar.
Bruk av fondsmidler til analyse av næringsattraktivitet.
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-

Saker i rådmannsutvalget 5.juni 2019.

Aktuelle påvirkningssaker:
-

Statens vegvesen (divisjon/veistasjon)
Agder politidistrikt – ubalanse i tildeling av stillingshjemler

Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget tar saken til orientering.
43/19 Eventuelt

Kommunesektorens etikkutvalg
Vedlagt følger invitasjon til samling om dette temaet 10.oktober 2019.

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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