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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 4.desember 2019. 

 

Sted Tid  

Østre Agder sekretariat 4.etg Arendal bibliotek, møterom  
inngang fra 3.etg Torvet p-hus 

4.desember kl.08.30-
13.00 

 

 

Saksliste: 

 

66/19  Valg av leder og nestleder i Østre Agder rådmannsutvalg 

Vedtektene har ingen føringer for at det skal være samsvar mellom kommunen styrets leder 

og leder i rådmannsutvalget kommer fra. Det har vært praksis å ha en slik løsning. Utvalget 

må drøfte hvordan en ønsker å løse dette. Ettersom funksjonstiden til styreleder er endret til 

to år så bør en vurdere om dette skal være det vi legger oss på i rådmannsutvalget. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Leder av rådmannsutvalget blir 

Nestleder av rådmannsutvalget blir 

Begge får en funksjonstid på to år. 

 

67/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 23.oktober 2019. 

 Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

 

68/19 Utkast til retningslinjer ved kommunal fakturering for frikjøpte medarbeidere i 

interkommunale prosjekt og ved bistand mellom kommuner.  

Sekretariatet har på grunnlag av drøftingsnotat vedrørende kompensasjon til kommuner som 

stiller medarbeidere til rådighet i interkommunale prosjekt og for andre kommuner 

utarbeidet et forslag til retningslinjer. Vedlagt. Dette forslaget har vært forelagt IKT Agder 

og de har noen spørsmål og merknader til utkastet. Vedlagt. Dersom utkastet inneholder 

forslag som kan være i konflikt med IKT Agders myndighet som eget selskap, så bør det 

gjøres endringer. Samtidig er det den enkelte kommune som har myndighet i forhold til bruk 

av kommunale medarbeideres arbeidstid og det må selskapet forholde seg til. Sekretariatet 

anbefaler at rådmennene drøfter forslaget og vurderer de mottatte innspillene fra IKT Agder 

under de ulike punktene i forslaget. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/10/Motereferat-191023-radmannsutvalget.pdf
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Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner forslaget til Retningslinjer for oppgjør mellom 

kommunene i Østre Agder regionråd ved utlån av eller fristilling av medarbeidere med 

følgende endringer og presiseringer: 

  

69/19 Orientering om føringene i Statsbudsjettet for 2020 vedrørende regjeringens videre 

arbeid med å iverksette kommunal- og regionreformen. 

For fylkesmannen møter Dag Petter Sødal som orienterer om hvilke føringer som de har 

mottatt fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet vedrørende videreføring av 

reformarbeidet. 

På grunnlag av orienteringen bør Østre Agder rådmannsutvalg vurdere om det er behov for å 

be om en sak til styremøtet i januar der eventuelt fylkesmannen anmodes om å stille. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: (forslaget fremmes i møtet med grunnlag i 

orienteringen fra fylkesmannens representant) 

 

70/19 Oppfølging av workshop vedrørende mulige framtidige samarbeidsfelt mellom 

kommunene. 

 Rådmannsutvalgets medlemmer har mottatt en oversikt over felt som ble drøftet i form av en 

tabell. Denne drøftes og eventuelle justeringer iverksettes. Det gis tilbakemelding 

vedrørende oppfølging av noen punkter fra sekretariatet og fra rådmenn. Herunder  

- tilbud fra Agder arbeidsmiljø IKS til kommuner som ikke deltar i dette samarbeidet. 

- orientering fra AKST vedrørende økonomiske effekter ved økt antall deltakere i dette 

samarbeidet.  

- initiativ fra Arendal voksenopplæring til å samle fagmiljøet innenfor VO i de 

samarbeidende kommuner, for å drøfte løsninger på arbeidsfeltet på kort og lang sikt. 

Herunder hvordan kompetansen på arbeidsfeltet skal bevares når det skjer omfattende 

endringer av rammevilkår og behov.  

- Drøftinger mellom kommunene Tvedestrand, Vegårshei og Åmli vedrørende 

forvaltningsmessig samarbeid i forhold til skogbruks- og viltforvaltningen eventuelt hele 

landbruksforvaltningen. (jfr tidligere utsendt mail med vedlegg fra rådmann Ole Petter 

Skjævestad) 

 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg støtter de igangsatte initiativene.   

 

Rådmannsutvalget ber om at det blir tatt initiativ i forhold til å få til en utredning av 

følgende punkt på lista: 

-  
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71/19 Oppfølging av vedtak vedrørende framtidig organisering av NAV. 

 Med bakgrunn i at saken ikke er ferdig i Tvedestrand kommune kan rådmannsutvalget ikke 

konkludere med hvordan saken bør behandles videre. Samtidig er det problematisk overfor 

medarbeiderne å la tiden gå uten at en videre prosess skisseres. Det rådmannsutvalget kan 

gjøre er å gi en anbefaling i forhold til et vedtak i Tvedestrand som sammenfaller med 

vedtak i Froland, Vegårshei, Risør. Gjerstad har da varslet at de administrativt vil anbefale 

at også denne kommunen vil inngå i en slik løsning. Åmli har valgt å stille seg utenfor 

denne og andre løsninger. Arendal har forutsetninger til å ivareta sin rolle uten at det der blir 

administrative endringer. 

 Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget anbefaler under forutsetning av sammenfallende beslutning i 

Tvedestrand, som i Froland, Vegårshei og Risør at det nedsettes en prosjektgruppe fra 

aktuelle kommuner sammen med ledelsen i NAV Agder med sikte på å få etablert en felles 

NAV-løsning for disse kommuner. Gjerstad inngår i denne løsningen dersom 

kommunestyret der gir sin tilslutning. Prosjektgruppen skal framlegg sine anbefalinger til 

navn, lokalisering og organisering av NAV for nevnte kommuner innen 31/5. Forslaget 

behandles i de deltakende kommuner innen 30/6. 2.halvår 2020 benyttes til å etablere ny 

organisasjon og den nye NAV-organiseringen iverksettes fra 1/1-2021. 

72/19 Oppgave gjennomgang for digitaliseringsrådgiver. 

 Rådmannsutvalget anmodet Østre Agder helse- og omsorgslederforum om å drøfte 

oppgavene som er tillagt stillingen. Det foreligger en anbefaling fra dem i form av vedlagt 

presentasjon. Vedlagt presentasjon ble benyttet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 

når de drøftet bruk av stillingsressursen. 

 Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg tar anbefalingen fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum 

for bruk av felles digitaliseringsrådgiver til orientering. 

73/19 Forslag om at Østre Agder regionråd påtar seg søkeransvaret for 

skjønnsmiddelsøknad for å iverksette prosjektet Beredskap, prosjekt PLIVO i Østre 

Agder-kommunene 2020-2023 

Vedlagt følger en ramme for en skjønnsmiddelsøknad fra samarbeidet vedrørende 

beredskapsfeltet. Søknadsgrunnlaget er utarbeidet av beredskapsmedarbeider i Froland 

kommune. Han deltar i møtet for å presentere prosjektideen. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg ønsker ikke å søke om midler fra skjønnsmidlene til dette 

prosjektet for 2020. 

74/19 Drøfting av om det er hensiktsmessig å opprette et interkommunalt beredskapsråd for 

Østre Agder-kommunene 

 Froland kommunes ledergruppe har i et møte vedrørende beredskap bedt Østre Agder 

rådmannsutvalg å vurdere hensiktsmessigheten av å opprette et interkommunalt 

beredskapsråd etter mal av det som anbefales av Fylkesmannen i Innlandet. (vedlagt) Leder i 
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felles beredskapsutvalg Anne Grete Glemming og beredskapskoordinator Ole Thom Tjuslia 

fra Froland kommune deltar under drøftelsen av saken. 

  Sekretariatsleder er usikker på om beredskapsarbeidet er best tjent med etablering av et 

beredskapsråd selv om den foreslåtte møtehyppigheten begrenses.  

Kommunene testes av fylkesmannen på sin beredskap og det bør kunne dekke behovet. 

Østre Agder regionråd bør kunne legge inn beredskap som et tema under det faste regionale 

politirådsmøtet, og behovet for god kontakt med politiet være ivaretatt gjennom dette og de 

lokale politirådsmøtene.  

Så lenge det ikke foreligger et formelt krav til etablering av en slik fellesfunksjon så er det 

sekretariatets anbefaling at Østre Agder ikke etablerer et slikt felles råd. De foreslåtte 

deltakerne lever allerede under et sterkt tidspress og ytterligere styring av deres tidsbruk bør 

unngås. Vi stoler på at de ulike sektorer og virksomheter har sterkt fokus på forebyggende 

beredskapsarbeid. Hvis utvalget slutter seg til dette så orienteres styret om beslutningen. 

 Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg ønsker ikke nå å etablere et felles interkommunalt 

beredskapsråd. 

75/19 Opplegg for budsjettseminar i mars 

 I møteplanen er det avsatt to dager 3. og 4.mars. Det er laget et tett opplegg der man holder 

seminaret innenfor en ramme på en dag. (vedlagt) I forhold til drøftingen for 2020 er IKT 

Agder holdt utenfor. Med flere eiere der så kan det være naturlig, men det bør 

rådmannsutvalget ta stilling til. 

 Sist ble det gitt anledning til at hver kommune kunne stille med to deltakere. Dette bør også 

avklares nå. 

 Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Budsjettseminaret for 2021 legges til 3.mars fortrinnsvis i Arendal kultur- og rådhus. 

 Hver kommune kan stille med inntil to deltakere.  

76/19 Saker til styremøtet 1.november 2019 

o Forslag til samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (Interkommunalt Politiske Råd) 

Ny kommunelov forutsetter at vi går bort fra vedtekter som basis for samarbeidet og 

som forholder seg lovens krav til tittel på samarbeidet og overgang fra styre til 

representantskap. Utkastet foreligger. (vedlagt). Det er utarbeidet i samarbeid med 

jusnettverket. 

o Program for formannskapssamlingen 15.januar ved UiA campus Grimstad. 

o Vedtak av påvirkningsstrategi etter høring. (vedlagt) 

o Samhandlingsreformen – Samhandling med Sørlandet sykehus HF. 

Prioriterte samarbeidsområder og organisering av arbeidet 2020 - 2021 

o «Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» 
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- Strategidokument for forskning, utvikling og innovasjon innen helse, omsorg 

og levekår 2020 – 2024 

- Status i arbeidet med en Helseklynge på Agder 

o Støtte fra Østre Agder regionråd til skjønnsmiddelsøknad fra Froland kommune 

vedrørende videreutvikling av internkontrollsystem for kommunen og med opplegg 

for spredning av metodikken blant samarbeidspartene i Østre Agder. 

o Kort informasjon fra ordfører Inger Løite, ordfører Bjørn Gunnar Baas og 

sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm vedrørende deres deltakelse på samling i 

InnlandAgder på Røyland gård i Birkenes kommune. 

o Aktuelle påvirkningssaker  

- Ordfører Per Kristian Lunden orienterer om arbeidet for sammenkobling av 

Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 

- Videre arbeid i regi av Østre Agder regionråd for å påvirke de statlige 

planene for endring av Kystverkets geografiske lokalisering og bemanning. 

 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakene til styremøtet 13.desember. 

77/19 Eventuelt 

 Beregning av budsjettmessige konsekvenser ved redusert deltakelse i samarbeidet om 

fysioterapi spesialisthjemler. 

 I møtet redegjør sekretariatsleder for økonomiske konsekvenser av redusert deltakelse i 

samarbeidet om fysioterapi hjemler. 

  

 

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 

 

 


