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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 21.august 2019 på Vegårshei. 

 

Sted Tid  

Kommunestyresalen 21.08.2019 kl.08.30-

13.00 

 

 

Saksliste: 

 

45/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 5.juni 2019. 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

46/19 Videreføring av samarbeid vedrørende spesialisthjemler innenfor fysioterapi 

I møtet Østre Agder helse- og omsorgslederforum hadde 24.mai 2019 sak 17/19 framkom 
det signaler fra kommunen Gjerstad, Froland og Risør om at de ønsker å tre ut av 
samarbeidet om fysioterapihjemler. Åmli og Vegårshei har ikke vært med på dette 
samarbeidet. Hvis disse tre kommunen varsler at de går ut av samarbeidet før årsskiftet så 
vil de etter samarbeidsavtalen være forpliktet til å delta i finansieringen ut 2020. Samtidig 
vil sekretariatet stille spørsmål om hvor hensiktsmessig det er å videreføre samarbeidet på 
dette feltet når så mange har en intensjon om å trekke seg ut. 

Den kommunen som er mest økonomisk utsatt ved en avvikling er Tvedestrand som har 
opprettet en av de tre hjemlene. Økonomisk vil de to andre som har gjort det Grimstad og 
Arendal merke mindre ved at de har en så stor del av finansieringsansvaret at nettoeffekten 
for dem blir liten. 

Sekretariatet ber Østre Agder rådmannsutvalget vurdere en løsning som kompenserer 
Tvedestrand for deres utgifter ut over deres eget bidrag til finansieringen. Dette utgjør i 
størrelsesorden kr.320.000 pr år. Hvis kommunen mottar dette bidraget for 2020 og 2021 så 
bør de ha noe tid til å finne løsninger lokalt. Skal dette kunne finansieres må midlene hentes 
fra det fondet som er avsatt til oppfølging av Samhandlingsreformen. En slik løsning 
forutsetter at rådmannsutvalget fremmer forslag overfor styret om å få til denne styrte 
avviklingen av det interkommunale samarbeidet på dette feltet. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget anbefaler styret i Østre Agder regionråd om å avslutte samarbeidet om 
fysioterapi spesialist hjemler fra 31.desember 2019. 

For å gi Tvedestrand en overgangsperiode knyttet til de forpliktelser de har påtatt seg knyttet 
til en spesialisthjemmel så tilføres de kr.320.000 i 2020 og i 2021. Finansiering av dette 
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skjer ved at Østre Agder regionråds fond for oppfølging av Samhandlingsreformen belastes 
med disse utgiftene. 

47/19 Utlysing av engasjement som digitaliseringsrådgiver innen helse, omsorg og levekår 

Erlend Kydland Faanes som er ehelsekoordinator for Østre Agder regionråd har søkt og fått 
innvilget permisjon for å tiltre et engasjement ved Sørlandet sykehus HF. Han har 
pappaperm fra 1/9-31/12-2019 og har fått et engasjement for perioden 1/1-til 31/12-2020.  

I hans fravær vil det bli utlyst et engasjement som skal ivareta oppgavene knyttet til videre 
digitalisering innenfor helse, omsorg og levekår for de samarbeidende kommuner. Vedlagt 
følger utkast til tekst ved utlysingen som er drøftet med ehelsekoordinatoren og 
vertskommunen for stillingen (Risør). Betegnelsen digitaliseringsrådgiver er valgt i dialog 
med ehelsekoordinatoren, med bakgrunn i de oppgaver stillingen i dag ivaretar. 

Sekretariatet for Østre Agder regionråd vil på vanlig måte søke bistand fra 
personalavdelingen i Arendal kommune for å få engasjementet lyst ut. Sekretariatet 
anbefaler at leder av HLF, administrativ leder for stillingen i Risør, en tillitsvalgt og 
sekretariatsleder deltar under intervju av søkere til engasjementet. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget godkjenner at engasjementet som digitaliseringsrådgiver lyses ut med 
grunnlag i foreliggende utlysningstekst. 

48/19 Status vedrørende behandlingen av forslag til framtidig organisering av NAV i 
kommunene i Østre Agder (kl.10.00) 
 

 Ass. direktør Hilde Høynes deltar på vegne av NAV Agder under denne drøftelsen. Det 
gjelder også tillitsvalgt representanter. 

 Vedlagt følger et notat som redegjør for de vedtak som er fattet i de syv kommunene. 

 Rådmennene kan vurdere tilbakemeldingen på ulike måter, men det er ikke noe alternativ 
som får bred tilslutning. I vurderingen fra ledelsen ved NAV Agder ligger det en vurdering 
av at nye funksjoner da kun vil kunne forventes til virksomheten ved NAV Arendal. Sett i 
forhold til de levekårsutfordringer regionen sliter med, og som ledelsen i NAV Agder også 
påpeker, vil det være uheldig å ikke får tilført nye personalressurser når ny funksjoner 
delegeres fra regionalt til lokalt nivå. Hvis da ressursene ensidig legges til Arendal så vil det 
ligge en forventning om at dette kontoret skal ivareta noen oppgaver for alle kommuner i 
regionen, men det ligger jo da en usikkerhet knyttet til hvilke forpliktelser Arendalskontoret 
i praksis vil påta seg. Sekretariatet mener derfor at det er grunn til å være bekymret for at 
innbyggere kan oppleve å få ulike tjenester gjennom NAV. Likeverdige tilbud er 
forutsetningen for å kunne opprettholde denne viktige virksomhetens kredibilitet. 

 Rådmenn og ledelse for NAV Agder må nå i felleskap komme med en anbefaling i forhold 
til hva de anser det mulig å få politisk tilslutning til, og som kan bidra til at innbyggerne får 
de spesialiserte tjenester fra NAV, som nå legges opp til at skal bli ivaretatt på kommunalt 
nivå. 
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 Uavhengig av hvilke konklusjoner utvalget lander på så vil det være naturlig å avvente 
valget slik at valget av organisering av NAV avgjøres av de nyvalgte representantene i 
kommunestyrer og bystyrer. 

 Forslag til vedtak: (sekretariatet fremmer vedtak med grunnlag i drøftelsen i det utvidede 
rådmannsutvalget)  

49/19 Endringer i driftsansvaret for felles personvernombud 

 Arendal kommune har mottatt en henvendelse fra Lillesand kommune, der de ber om å få ta 
del i samarbeidet om personvernombud. Rådmannen i Arendal er positiv til dette, men 
legger til grunn at det forutsetter en tilslutning fra de andre kommunene som inngår i dette 
samarbeidet. 

 Forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg gir sin tilslutning til at Lillesand kommune kan inngå i det 
eksisterende samarbeidet om personvernombud. 

50/19 Orientering om Fagskolen i Agder og drøfting av muligheter for framtidig samarbeid 

 (kl.11.00) 

På oppdrag av rådmannsutvalget har fylkesrådmann John G. Bergh henvendt seg 
prosjektleder Gunnbjørg T. Engehagen og bedt om at det blir gitt en orientering om planene 
for virksomheten i Agder som vil få sitt hovedkontor i Grimstad.  

 Spørsmål om fagskolenes rolle ved å kompetanseheving av medarbeiderne i kommunal 
tjeneste er aktuell på ulike fagfelt. Mange barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene får nå 
et fagskoletilbud gjennom AOF basert på et opplegg fra Haugesund. Det er viktig å få 
kunnskap om hvilke forventninger det er grunnlag for å ha til virksomheten som nå 
lokaliseres til Grimstad. 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget takker for orienteringen om planene ved Fagskolen i Agder.  

Rådmannsutvalget er positive til at fagskolen kan bruke regionrådet til å informere om 
skolens tilbud. Rådmannsutvalget vil anmode regionrådets faglige forum til å ha tett kontakt 
med fagskolen innenfor sine ansvarsfelt.  

51/19 Utkast til budsjett for Østre Agder regionråd 

 Vedlagt følger utkast til budsjett for regionrådet for 2020. Utkastet er basert på de tildelte 
rammene fra rådmennenes budsjettseminar på Fevik i mars. Netto utgift for Arendal framgår 
av utgiftene på det enkelte ansvar. I samsvar med premissen fra budsjettseminaret er 
rammene for KØH redusert med om lag kr.350.000. Dette er usikkert, men utgiftene så langt 
i 2019 indikerer at det skal kunne la seg gjøre. En forutsetning er at midler på KØH-fondet 
skal kunne dekke utgiftene hvis totalsummen ikke skulle holde.  

 Dersom rådmannsutvalget slutter seg til forslaget i sak 46/19 så vil nettoutgiften på ansvaret 
for fysioterapispesialisthjemler kunne reduseres 0, men midler til å dekke forpliktelser 
overfor Tvedestrand vil måtte hentes fra Samhandlingsreformfondet. 
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 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget anbefaler sekretariatets forslag til budsjett og legger til grunn at det 
behandles når nytt styre for regionrådet konstitueres 1.november. 

52/19 Ny lokalisering av sekretariatet til Østre Agder 

 Med bakgrunn i at det ble plassutfordringer i Arendal kultur- og rådhus ble sekretariatet 
tilbudt nye lokaler i 4 etg ved Arendal bibliotek. Her er det et møterom som planlegges med 
kapasitet til 12 deltakere. Arendal kommune har påtatt seg å tilrettelegge et enkelt 
hybelkjøkken. Sekretariatet ønsker å drøfte om alle møter i rådmannsutvalget kan legges hit. 
Vi vil da kunne begrense kostnadene mye forutsatt at utvalgets medlemmer godkjenner at vi 
legger opp til enklere servering. Med bakgrunn i at møterommet tidligst kan være klart fra 
slutten av oktober så vil nåværende sirkulering av møter videreføres fram til dag. I 
sakskartet til styret legges det opp til en sak som går på finansiering av utgiftene ut over det 
som dekkes av Arendal kommune. Herunder utrusting av nytt møterom. Dette rommet er det 
intensjonen at ordførere og eventuelt rådmenn skal få nøkkelkort til slik at de kan benytte 
dette hvis de skal ha møter i Arendal og har behov for møterom. 

 Samtidig med at sekretariatet flyttet ut av rådhuset ble det også inngått en avtale om at Østre 
Agder vederlagsfritt overtar en Fiat Panda av eldre modell, mot at byggesaksavdelingen og 
rådmann Danielsen fortsatt skal kunne benytte seg av denne ved behov. 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmennene anbefaler styret å avsette inntil kr.75.000 fra sekretariatsfondet til dekking av 
utgifter knyttet til nye lokaler for sekretariatet, inkludert møterom som skal kunne benytte til 
møtevirksomheten i regirådet.  

Intensjonen er at dette møterommet skal stå til rådighet for de samarbeidende kommuner 
dersom de har behov for møtelokaler i Arendal. 

Møtene i rådmannsutvalget vil når møterommet er klart og det har tilstrekkelig kapasitet til 
medlemmer og inviterte gjester benyttes som fast møteplass for utvalget.  

53/19 Drøfting av praksis for bruk av kursavgift ved deltakelse i opplæringstiltak  

Arendal kommune har fått reaksjoner på at det innkreves kursavgift når virksomheter som 
AKST og geodatamiljøet i Arendal avholder kurs som holdes åpne for medarbeidere i de 
andre kommunene i Østre Agder. Derfor er det bedt om at denne praksisen drøftes i 
rådmannsutvalget. Rådmanns Harald Danielsen orienterer. 

Det er ikke aktuelt å endre praksisen med at opplæringstiltak i regi av regionrådet eller 
interkommunale virksomheter som omfatter alle kommunene er uten kursavgift. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget har forståelse for at det innkreves kursavgift for opplæringstilbud i regi 
av virksomheter som ikke omfatter alle de samarbeidende kommuner 

54/19 Iverksette workshop for rådmenn for å utrede samarbeidsfelt med gevinstpotensial  
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Det har i tidligere møter i rådmannsutvalget framkommet et ønske om å planlegge en 
workshop for dem, eventuelt med noen medarbeidere fra stabene. Felt som det har vært 
uttrykt ønske om å se nærmer på er – lønn, GIS – kart/oppmåling, jord/skogbruk.  

Forslag til vedtak: 

Det inviteres til en samling på Eikely fredag 18.oktober fra kl.08.30-14.00. 

 

55/19 Saker til styremøtet 30.august 2019 

- Endringer fra vedtekter til samarbeidsavtale for Østre Agder regionråd. Herunder 
endring av navn. Dette skjer fordi ny kommunelov i detalj bestemmer vilkår og 
utforming av interkommunalt samarbeid. I møtet orienterer Sindre Kvammen det om 
bakgrunnen for arbeidet og hvordan jusnettverket bistår under dette arbeidet. 

- Forberedelse av konstituerende møte i Østre Agder regionråd 1.november 2019 
- Orientering fra AKT ved plansjef Hilde Bergersen om nye ruteplaner ved overgang til 

ny E18. 
- Planene for TedX i november. Orientering ved Linn Juul-Pedersen. 

Aktuelle påvirkningssaker: 

- Erfaringer med Arendalsuka 2019 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget tar saken til orientering. 

56/19 Eventuelt 

  

 

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


