Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i rådmannsutvalget torsdag 16.januar 2020.
Sted Tid
Østre Agder sekretariat 4.etg Arendal bibliotek, møterom 16.januar 2020
inngang fra 3.etg Torvet p-hus kl.08.30-13.00
Direktør i NAV-Agder Elisabeth Blørstad og ass. direktør i NAV- Agder Hilde Høynes er invitert til å delta
under behandlingen av sak 02/20.
Leder av HR forum Øst Geir Steen-Tveit fra Risør kommune er invitert til å delta under behandlingen av sak
03/20.

Saksliste:

01/20 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 4.desember 2019.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.

02/20 Videre prosess knyttet til organisering av NAV-kontor i medlemskommunene.
Prosessen i kommunestyrer og bystyrer i de syv kommunene som har vurdert en felles
løsning er nå fullført og de har fattet sine beslutninger. Disse er ikke sammenfallende, men
tendensen er likevel en løsning som ikke innbefatter Arendal. Gjerstad har signalisert mat de
vil revurdere sitt vedtak om å være åpne for samarbeid med Arendal sett i lys av lys av
vedtakene i Tvedestrand, Risør, Froland og Vegårshei. Åmli har foreløpig valgt å stille seg
på sidelinjen i forhold til alle forslag til endret organisering.
Med dette som utgangspunkt for rådmennene må en lande på en løsning som innebærer en
organisering med felles ledelse for NAV-medarbeidere i Froland, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand og Vegårshei. Åmli får sine statlige NAV-tjenester enten fra dette eller fra
Arendal ut fra hva kommunen velger. Valg av vertskommune for NAV-ledelsen ved det nye
felleskontoret avklares i dialog mellom de deltakende kommuner. Derfor bør ikke
lokaliseringen gjøres til et anliggende for behandlingen i Østre Agder rådmannsutvalg, men
overlates til prosjektorganisasjonen som etableres for å forberede den nye organisatoriske
løsningen.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Møteinnkalling

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand
og Vegårshei om å etablere en prosjektgruppe med sikte på organisering av NAV med en
felles ledelse for disse kommunene.
I prosjektgruppen bør ledelsen i NAV-Agder være representert sammen med en tillitsvalgt
utpekt blant statlige ansatte og en for kommunalt ansatte. NAV-Agder anmodes om å stille
med sekretariatsbistand til prosjektgruppen som selv konstituerer seg med leder og
nestleder. Prosjektgruppen delegeres myndighet til å anbefale vertskommune for den nye
ledelsen av felles NAV for de deltakende kommuner.
Arbeidet med ny organisering starter så snart prosjektgruppen er konstituert. Intensjonen er
at den nye organiseringen iverksettes fra 1/1-2021.
03/20 Etablering av Østre Agder HR-forum og mandat for deres virksomhet.
Vedlagt følger et utkast til mandat for Østre Agder HR-forum. Dette ble gjennomgått og
endret i møtet 6.desember i HR-forum øst. De anbefaler Østre Agder rådmannsutvalg å
etablere Østre Agder HR-forum med det foreliggende mandatet. Leder for HR-forum øst vil
delta under behandlingen og kan redegjøre for hvilke oppgaver dette samarbeidet så langt
har ivaretatt.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg vedtar å etablere Østre Agder HR-forum og godkjenner
forslaget til mandat for deres arbeid.
04/20 Refusjon av innsparte driftsmidler knyttet til KØH ved Myratunet og unyttede midler
knyttet til ehelsekoordinators permisjon i deler av året.
Regnskapet for felles KØH-tilbud for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Nissedal,
Risør, Tvedestrand og Åmli viser en betydelig innsparing, men ved tidspunktet for
utsending av innkalling foreligger ikke endelig regnskapsresultat. De innsparte midlene
avsettes på fond og utbetales kommunene så snart som mulig i 2020. Dette er på linje med
praksisen fra 2019 for KØH-tjenesten. Det er naturlig å betale de midler som ikke er
benyttet til deltakende kommuner i forhold til deres andel av finansieringen av
virksomheten.
Med bakgrunn i økonomiregelverket for regionrådet er det naturlig å benytte tilsvarende
praksis for satsingen innenfor digitalisering av helsetjenesten. Ubenyttede midler
tilbakebetales etter andel av innbetalt finansiering. Et eventuelt etterslep i forhold til
fakturering fra Risør kommune forutsettes dekket av Samhandlingsreformfondet der det er
dekning for dette. Tilbakebetalingen for 2019 blir i størrelsesorden kr.273.000.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg vedtar å tilbakebetale ubrukte midler ved Østre Agder KØH
somatikk og rus/psykiatri i forhold til innbetalt andel av finansieringen til de åtte
kommunene som deltar i samarbeidet om tjenestetilbudet.
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Østre Agder rådmannsutvalg vedtar å tilbakebetale ubrukte midler vedrørende ehelse og
velferdsteknologi i forhold til innbetalt andel av finansieringen til de åtte kommunene som
deltar i samarbeidet om tjenestetilbudet.
05/20 Oppfølging av workshop vedrørende mulige framtidige samarbeidsfelt mellom
kommunene.
Etter siste møte har følgende punkter blitt fulgt opp:
Onsdag 7.januar var det en samling av medarbeidere innenfor feltet voksenopplæring.
Intensjonen med samlingen var å se på behov og drøfte hvordan oppgavene for framtiden
bør løses. Vedlagt følger et notat som bygger på synspunkt som ble framført i samlingen.
Det er innkalt til et møte for medarbeidere som jobber innenfor jord, skog, vilt og miljø
tirsdag 21.januar. Der vil erfaringen med fellesløsning fra Lister bli presentert og
fylkeslandbruksdirektøren vil redegjøre for nasjonale styringssignal.
06/20 Utkast til virksomhetsplan for Østre Agder regionråd i 2020
Vedlagt følger bidraget som er spilt inn overfor vertskommunen. I tillegg utarbeides det en
detaljert virksomhetsplan for Helse og omsorgslederforum. Nytt av året er tilsvarende plan
for HR-forum, oppvekstforum og næringsforum. Østre Agder rådmannsutvalg få disse til
orientering når de foreligger.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
07/20 Retningslinjer for datasikkerhet og lagring
Personvernombud Marthe Aartun og Elias Lien fra Tvedestrand kommune vil på vegne av
sikkerhetsforum presentere forslaget som er utarbeidet i regi av sikkerhetsforum i IKT
Agder. Utkastet til lagringsinstruks følger innkallingen, sammen med et oversiktlig notat
som redegjør for prosessen fram mot en planlagt overgang.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner forslaget til lagringsinstruks for IKT-Agder
kommunene. Rådmennene vedtar at tidspunkt for innføring av retningslinjene settes til
xx.xx.2020 og at tilgang til eksisterende fellesområder opphører fra samme tidspunkt.
08/20 Saker til styremøtet 24.januar 2020
o Erfaringer med formannskapssamling 15.januar 2020 ved UiA
o Orientering om arbeidet med NTP (nasjonal transportplan ved samferdselssjef i
Agder fylkeskommune.
o Virksomhetsplan for Østre Agder regionråd.
o Saker behandlet i Østre Agder rådmannsutvalg.
o Aktuelle påvirkningssaker
- Videre arbeid i regi av Østre Agder regionråd for å påvirke de statlige
planene for endring av Kystverkets geografiske lokalisering og bemanning.
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Etter møtet blir det regionalt politiråd med deltakelse av politimester på Agder
Kirsten Lindeberg fra kl.12.30.14.30
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakene til styremøtet 24.januar 2020.
09/20 Eventuelt
Informasjonspakke vedrørende personvernombud
Personvernombudet orienterer om en henvendelse hun gjør til alle kommuner for å sikre
forankringen av arbeidet ute i kommunene. Vedlagt.

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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