Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møte i rådmannsutvalget onsdag 4.desember 2019 i lokalene til Østre Agder regionråd.
Sted

Tid
Møterommet 04.12.2019 kl.08.3013.00

Til stede i møtet:
Leder (under sak 66/19) Trond Aslaksen – Risør, leder (fra sak 67/19) Harald Danielsen –
Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, Ole
Petter Skjævestad – Vegårshei og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad hadde forfall og for henne møtte kommunalsjef Monica
Helland Nordby
Fylkesrådmann John G. Bergh møtte. Han forlot møtet etter behandlingen av sak 74/19. Leder av
rådmannsutvalget ordet og takket fylkesrådmannen som går i pensjon, for det gode samarbeidet
med fylkeskommunen som man har opplevde mens han har vært fylkesrådmann og mens han var
ass.fylkesrådmann.
Under behandlingen av sak 69/19 deltok seniorrådgiver hos fylkesmannen i Agder Dag Petter
Sødal.
Under behandlingen av sak 73/19 og 74/19 deltok leder i felles beredskapsutvalg Anne Grete
Glemming og beredskapskoordinator Ole Thom Tjuslia.
Leder Trond Aslaksen ledet møtet fra start og ny leder Harald Danielsen overtok etter valget.
Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og utviklingsleder Siri Asdal.

Saksliste:
66/19 Valg av leder og nestleder i Østre Agder rådmannsutvalg
Vedtak:
Leder av rådmannsutvalget blir Harald Danielsen
Nestleder av rådmannsutvalget blir Jarle Bjørn Hanken
Begge får en funksjonstid på to år.
67/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 23.oktober 2019.
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Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
68/19 Utkast til retningslinjer ved kommunal fakturering for frikjøpte medarbeidere i
interkommunale prosjekt og ved bistand mellom kommuner.
Det forelå et utkast til møtet. Dette forslaget ble grundig gjennomgått og endret på en rekke
punkt
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner Retningslinjer for oppgjør mellom kommunene i
Østre Agder regionråd ved utlån av eller fristilling av medarbeidere med endringene gjort i
møtet.
Retningslinjene følger referatet som trykt vedlegg.
69/19 Orientering om føringene i Statsbudsjettet for 2020 vedrørende regjeringens videre
arbeid med å iverksette kommunal- og regionreformen.
For fylkesmannen møter seniorrådgiver Dag Petter Sødal. Han orienterte om hvilke føringer
de har mottatt fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet vedrørende videreføring av
kommunereformarbeidet.
Vedtak:
Rådmannsutvalget tar orienteringen til etterretning.
70/19 Oppfølging av workshop vedrørende mulige framtidige samarbeidsfelt mellom
kommunene.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg støtter de igangsatte initiativene.
Rådmannsutvalget ber om at det blir tatt initiativ i forhold til å følge opp følgende punkt på
listen:
- Tilbudet som forelå til møtet fra AKST videreformidles til alle rådmenn så raskt som
mulig. Viktig at hver kommune avklarer om en deltakelse kan være aktuell for dem. Når
de eventuelt kan komme til å benytte tilbudet vil måtte tilpasses situasjonen i hver enkelt
kommune. Det er ønskelig at endringer i vedtekter skal kunne skje samlet for de
kommuner som velger å ta del i samarbeidet. Tilbudet fra AKST bygger på en premiss
om at virksomheten skal være samlet på en lokasjon. En legger til grunn at tjenestene fra
AKST utvides til å omfatte fakturering. Ledelsen i AKST er åpne for å besøke den
enkelte kommune som vurderer å inngå i samarbeidet for å redegjøre for sin virksomhet.
- Prosessen med å vurdere Agder arbeidsmiljø IKS haster da flere av kommunene i øst har
avtaler som løper ut ved årsskiftet. Hvis de ikke skal benytte Agder arbeidsmiljø IKS så
må deres oppdrag lyses ut. Bruk av det selskapet forutsetter at nye kommuner må gå inn
som medeiere. Dagens eiere er innstilt på at dette kan skje uten at nye eiere skal uten
innbetaling av bidrag fra nye eiere.
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Agder arbeidsmiljø IKS møter HR-medarbeidere i kommunene 6.desember for å
orientere dem om tilbudet.
Rådmannsutvalget godkjenner utkastet til invitasjon til møte for fagmedarbeiderne i
kommunene innenfor voksenopplæring. Intensjonen bak samlingen er å drøfte
utfordringer og muligheter for tjenesten sett i lys av de omstillinger sektoren står overfor
knyttet til sterk nedgang i antall flyktninger og asylsøkere som er gitt rett på opphold på
humanitært grunnlag.
Sekretariatet får i oppdrag å sende ut en invitasjon til kommunene om å delta i en felles
utredning vedrørende en felles forvaltningsløsning innenfor feltene jord, skog, vilt og
miljø. Påmeldingsfrist til en slik samling skal være 15.januar.
Østre Agder helse og omsorgslederforum anmodes om å komme med anbefalinger
overfor rådmannsutvalget i forhold samarbeid innenfor følgende felt:
o Kommuneoverlegesamarbeid på fagfelt og for de mindre kommunene om
stillinger. Dette drøftes først i fagutvalget for kommuneoverleger.
o Behovet for og mulighetene i forhold til samarbeid om hjelpemidler innenfor
helse- og omsorgssektoren.
o Fellesløsninger i forhold til å ivareta kravet om å ha psykologkompetanse i hver
kommune.
Østre Agder teknisk forum anmodes om å drøfte følgende
samarbeidsfelt/fellesløsninger:
o Felleskontor innenfor kart og oppmåling for kommunene i øst.
o Skjærgårdsrenovasjon
o Teknisk drift - felles utstyr
o Teknisk drift – renhold var tidligere drøftet. Arendal eiendom KF informerer om
hvilke tilbud de har overfor eksterne brukere. Sendes ut via sekretariatet.
o Felles plan og byggesakskontor for ensartede kommuner – ikke aktuelt for de
største.

Rådmannsutvalget ønsker at spørsmål om utvidet samarbeid innenfor ulike felt skal være
tema på dagsorden på hvert møte i utvalget. I tillegg skal det legges opp til en årlig samling
med dette som særskilt tema.
71/19 Oppfølging av vedtak vedrørende framtidig organisering av NAV.
Vedtak:
Saken utsettes til rådmannsutvalgets møte 16.januar i påvente av vedtak i saken i
Tvedestrand kommune.
72/19 Oppgave gjennomgang for digitaliseringsrådgiver.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar anbefalingen fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum
for bruk av felles digitaliseringsrådgiver til orientering.
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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
Beredskapsmedarbeider Ole Tom Tjuslia i Froland kommune presenterte ideen om en
skjønnsmiddelsøknad på feltet. Kommunalsjef Anne Grete Glemming fra Vegårshei
kommune tok også del i drøftingen som leder av felles beredskapsutvalg.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder Østre Agder brannvesen (ØABV) og Grimstad
brannvesen å vurdere om det skal sendes inn en skjønnsmiddelsøknad med basis i forslaget
fra beredskapsansvarlig i Froland kommune og leder av felles beredskapsutvalg.
Dersom det fremmes en søknad må det være frivillig for kommunene å ta del i prosjektet.
En premiss for en eventuell søknad er at prosjektet skal evalueres etter ett år og da skal det
avgjøres om det skal videreføres i år 2 og 3 i prosjektperioden.
74/19 Drøfting av om det er hensiktsmessig å opprette et interkommunalt beredskapsråd for
Østre Agder-kommunene
Beredskapskoordinator Ole Thom Tjuslia fra Froland kommune orienterte om de
vurderinger som lå til grunn for at kommunen tok opp saken.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ønsker ikke nå å etablere et felles interkommunalt
beredskapsråd, men anbefaler medlemskommunene om å vurdere om bilaterale løsninger for
slike møter kan være hensiktsmessig.
75/19 Opplegg for budsjettseminar i mars
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ønsker at budsjettseminaret for 2021 legges til 3.mars og
4.mars i Arendal kultur- og rådhus. Avslutning 3.mars skal senest være kl.16.00.
Hver kommune kan stille med inntil to deltakere.
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder om at det settes av tid underveis for å kunne foreta
avveiinger mens innspillene fra enhetsledere og fagansvarlige for de ulike virksomhetene er
ferske.
Hver enhetsleder og fagleder skal i møtet redegjøre for hvordan de vil håndtere en reduksjon
i sin ramme med 3% og hvilke konsekvenser dette vil medføre for tilbudet som blir gitt.
76/19 Saker til styremøtet 1.november 2019
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakene til styremøtet 13.desember.
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77/19 Eventuelt
Beregning av budsjettmessige konsekvenser ved redusert deltakelse i samarbeidet om
fysioterapi spesialisthjemler.
I møtet redegjorde sekretariatsleder for økonomiske konsekvenser ved redusert deltakelse i
samarbeidet om fysioterapi hjemler. Samtidig opplyste rådmannen i Arendal at kommunen
vil si opp sin deltakelse i samarbeidet fra 1/1-2021.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder regionråd
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