Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møte i rådmannsutvalget onsdag 5.juni 2019 i Risør.
Sted

Tid

Det lille hotel

05.06.2019 kl.09.3012.00

Rådmenn til stede:
Leder Trond Aslaksen – Risør, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset – Gjerstad,
Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Harald Danielsen – Arendal hadde forfall og for han deltok kommunalsjef Bente Rist.
Ole Petter Skjævestad – Vegårshei hadde forfall.
Fylkesrådmann John G. Bergh hadde forfall, men møtte under sak 36/19.
Fra OFA møtte Jan Petter Røyås under sak 36/19. Fra Arendal møtte innkjøpsansvarlig Camilla
Holm Nilsen under behandlingen av sak 36/19.
Under behandlingen av sak 38/19 møtte Ehelsekoordinator Erlend Kydland Faanes.
Leder Trond Aslaksen ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

Saksliste:
35/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 11.april 2019.
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
36/19 Videre samarbeid gjennom OFA
Kommunalsjef Bente Rist innledet med en orientering om bakgrunnene for den mail som
var utsendt til deltakerne vedrørende utfordringer i Arendal kommunes samarbeid med
OFA. Fylkesrådmann John G. Bergh redegjorde for fylkeskommunens syn på saken.
Vedtak:
Rådmannsutvalget tar saken til orientering.
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37/19 Status vedrørende behandlingen av forslag til framtidig organisering av NAV i
kommunene i Østre Agder
Rådmann Bo Andre Longum som ledet utredningsgruppen og sekretariatsleder innledet til
drøfting av saken med bakgrunn i de vedtak som er fattet i de kommuner som har deltatt i
utredning av felles NAV-organisering.
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.
Rådmannsutvalget etterlyser behandling av saken i Arendal kommune. For å komme videre
i arbeidet må det foreligge vedtak fra alle de aktuelle kommunene.
Rådmannsutvalget legger til grunn at sammenslåingsarbeidet skal starte så snart framtidig
organisasjonsmodell er besluttet. Formell sammenslåing vil tidligst skje fra 1.januar 2021.
38/19 Statusoppdatering tekniske alarmer
Ehelsekoordinator Erlend Kydland Faanes oppsummerte arbeidet siden siste møte i
rådmannsutvalget.
Vedtak:
Rådmannsutvalget tar saken til orientering.
39/19 Behandling av forslag til ny samarbeidsavtale for ØABV
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.
Rådmannsutvalget understreker at den endring som Åmli kommune anmoder om, skal skje
innenfor rammen av vertskommunens styringsrett i et vertskommunesamarbeid.
40/19 Veikart for bedre levekår
Vedtak:
Rådmennene anbefaler kommunestyrer og bystyrer å inngå samarbeid med Aust-Agder
fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune om Veikart for bedre levekår på Agder.
41/19 Orientering om drøfting vedrørende idretts- og friluftsanlegg med regional funksjon
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
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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
Vedtak:
Rådmannsutvalget anmoder sekretariatet om å innhente en orientering om bakgrunnen for
Agder politidistrikts prioriteringer ved fordeling av stillinger innenfor distriktet.
Rådmannsutvalget anbefaler at næringsforeningene i Arendal, Grimstad og Tvedestrand
inviteres til workshopen 30.august.
Rådmannsutvalget tar ut over dette saken til orientering.
43/19 Eventuelt
Kommunesektorens etikkutvalg
Leder av utvalget orienterte om den invitasjon som foreligger til å komme med forslag til
innhold i denne samlingen. Det ble påpekt at det forslåtte tidspunktet kolliderer med
kommunestyremøte i Arendal og formannskapsmøte i Grimstad. Tone Marie Nybø Solberg
sørget for å informere KS om dette.
44/19 Støtte til offphd. i pedagogikk
Rådmann Trond Aslaksen informerte om at det ikke foreligger et formelt politisk vedtak i
Risør kommune om at de vil påta seg sin del av finansieringen.
Vedtak:
Sekretariatet anmodes om å utarbeide et saksgrunnlag for styrebehandling i samsvar med
skissen til løsning som er presentert overfor, slik at saken kan behandles i styret 14.juni.
Rådmannsutvalget forutsetter at det knyttes forutsetninger til til deltakelse fra Østre Agder
regionråd om at kunnskap som opparbeides underveis i forskningsprosjektet skal brukes til å
optimalisere bruken av midlene innenfor DEKOM-ordningen.
Rådmannsutvalget forutsetter at vertskommunen Risør knytter krav om bindingstid til sitt
vedtak om deltakelse.
Rådmannsutvalgets anbefaling om at Østre Agder regionråd skal bidra til finansieringen av
forskningsarbeidet forutsetter at Risør kommune vedtar å bidra med sin del av utgiftene i
finansieringsplanen.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder regionråd
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