Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til ekstraordinært møte i rådmannsutvalget onsdag 5.ferbruar 2020.
Sted Tid
Østre Agder sekretariat 4.etg Arendal bibliotek, møterom 5.februar 2020
inngang fra 3.etg Torvet p-hus kl.11.30-13.00
Det er anledning til å smøre seg mat i forbindelse med møtet.

Saksliste:
10/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 16.januar 2020.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
11/20 Drøfting av utvidet samarbeid mellom kommunene innenfor feltet
jordbruksforvaltning, skogbruksforvaltning, viltforvaltning, vannforvaltning og
oppfølging av miljøarbeid på fagfeltet.
Rådmannsutvalget tok initiativ til en samling av samtlige medarbeidere som arbeider på
fagfeltet i medlemskommunene. Alle unntatt to medarbeidere tok del i samlingen der
deltakerne fikk møte den tidligere lederen for et interkommunalt samarbeid på felt mellom
kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal og Audnedal som redegjorde for erfaringene fra
dette samarbeidet som gjennomgående var meget positive. Vider presenterte
landbruksdirektøren i Agder føringene fra nasjonale styringsdokument på feltet. Vedlagt
følger notatet som ble utarbeidet på grunnlag av samlingen.
Rådmennene som deltok registrerer at det er en vilje til videre dialog mellom
møtedeltakerne. Møtedeltakerne forventer at rådmannsutvalget så snart som mulig legger
premisser for et slikt utredningsarbeid. Herunder gir mandat for utredningsarbeidet og
etablerer en arbeidsgruppe. En slik gruppe bør ikke være for stor og ulike kompetansemiljø
(jord,skog,vilt) bør delta sammen med tillitsvalgt. Utredningsarbeidet bør få til rådighet et
sekretariat fra Østre Agder regionråd. Deltakerne i møtet legger til grunn at de aktivt blir
involvert i det videre utredningsarbeidet gjennom drøftingsmøte når utkast til
utredningsrapport foreligger.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg vedtar å nedsette en arbeidsgruppe bestående av:
………………..
……………
……………
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……………...
……………
Samt en tillitsvalgt fra den fagforening som organiserer størst del av medarbeiderne
utredningsarbeidet omfatter. Sekretariatet i Østre Agder regionråd skal bistå arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen får som mandat å utrede muligheter og utfordringer ved ulike
organisatoriske løsninger for å oppnå god forvaltning av kommunenes oppgaver innenfor
jord-, skog-, vilt- og vannforvaltning, samt miljøoppgaver som er knyttet til disse
forvaltningsoppgavene. Arbeidsgruppen skal fremme en anbefaling til løsning på framtidig
organisering og en tidsplan for iverksetting. Underveis i sitt utredningsarbeid forutsetter
rådmannsutvalget at alle medarbeidere i dagens tjeneste skal informeres om de foreløpige
anbefalinger en lander på og få anledning til å uttale seg til disse.
Arbeidsgruppen får frist til 30.april til å legge fram sin anbefaling.

12/20 Framtidig oppgaveløsning i Østre Agder innenfor feltet voksenopplæring.
De tre voksenopplæringene i Østre Agder regionråd og fire av de fem kommunene som
kjøper voksenopplæringstjenester fra disse, var innkalt til en samling i begynnelsen av
januar. Vedlagt følger et notat fra dette møtet.
I blant møtedeltakerne er det en erkjennelse av de utfordringer endret etterspørsel etter
tjenester fra voksenopplæringen stiller de tre tjenesteyterne overfor. Derfor vil en måtte
legge om de tjenester som skal ytes etter endrede behov, men samtidig opprettholde bredde
og kvalitet på det tilbud som skal videreføres. Med bakgrunn i at de som skal motta tjenester
fra voksenopplæringen har begrenset geografisk aksjonsradius vil man måtte finne løsninger
som viderefører et tilbud som kan nyttes av alle de som har rett til å motta et slikt tilbud.
Omfanget på tjeneste som skal leveres er usikkert. Mens det kan med stor sannsynlighet
anslås et omfang på introduksjonsprogram ut fra hvor mange IMDI ønsker å bosette. Så er
tallet på de som har rett til grunnskoleopplæring vesentlig mer usikkert. Det videre
utredningsarbeidet må forsøke å gi gode anslag over hvor mange som kommer til å ha rett til
dette.
Organisering av voksenopplæring i en, to eller tre virksomheter må vurderes av en
faggruppe ut fra hensynet til brukere av tjenestene og konsekvenser for kostnadsnivå for de
kommuner som yter tjenester og for de som skal kjøpe slike tjenester fra andre kommuner.
Kommunene vil mangle finansielt grunnlag for å kunne opprettholde tjenesten på nåværende
nivå som konsekvens av reduserte overføringer fra statlige myndigheter til
integreringsarbeidet. Dette relatert til at antallet bosatte flyktninger med rett til opphold som
kommunen mottar tilskudd for faller hurtig.
Det er behov for å nedsette en arbeidsgruppe med en representant fra hver av kommunene
som yter voksenopplæringstjenester og en representant for de som kjøper slike tjenester,
samt en representant for de tillitsvalgte for å utrede konsekvensene av de kompliserte og
omfattende endringene som vil skje innenfor voksenopplæringsfeltet i Østre Agder. Et slik
arbeidsutvalg vil måtte få sitt mandat fra Østre Agder rådmannsutvalg og legge fram sine
anbefalinger til løsninger overfor utvalget. Østre Agder regionråd vil bistå arbeidsgruppen i
utredningsarbeidet.
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Det er de tre kommunene med eget voksenopplæringstilbud som skal fatte beslutninger om
eventuelle endringer i tilbudet og om de ønsker en endret organisering av
voksenopplæringen.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg nedsetter en arbeidsgruppe bestående av
……………………………..

Arendal voksenopplæring

……………………………..

voksenopplæringen i Grimstad

……………………………..

Risør voksenopplæring

……………………………..

………. Kommune

En representant utpekt av de tillitsvalgte med størst andel av medarbeiderne ved
voksenopplæringen.
Østre Agder rådmannsutvalg gir arbeidsgruppen i mandat å utarbeide et notat med en
anbefaling til hvordan voksenopplæringstilbudet for kommunene i Østre Agder bør ivaretas
framover. Herunder hvordan:










hvordan tjenesten skal tilpasses forventet etterspørsel både i faglig bredde og omfang.
hvordan en ny løsning kan bidra til optimalisering av gruppestørrelsen både i forhold til
økonomi og kvalitet.
voksenopplæringen skal ivareta spesialpedagogiske tjenester til voksne for eksempel
knyttet til slag og utfordringer knyttet til syn og hørsel.
voksenopplæringen kan bidra til å gi et tilbud til ungdom eller unge voksne med avbrutt
videregående opplæring. Gjerne i form av fleksible spesialtilpassede tilbud med
kombinasjoner av skolegang og praksis. Kan aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
innarbeides i et slikt tilbud.
Man kan legge opp til samlokaliserte kveldskurs for grupper som ikke har rette på slikt
tilbud, men som får dekket dette av arbeidsgiver eller dekker det selv, og sikre felles
markedsføring av slike tilbud overfor innbyggere, næringsliv og kommuner.
Anbefalinger til samarbeidsavtaler som sikrer kostnadsfordeling der det anbefales
etablert felles tilbud for noen eller alle kommuner.
Ny integreringslov vil kunne komme til å påvirke det voksenopplæringstilbudet skal
levere.

Underveis i arbeidet skal arbeidsgruppen legge til rette for at medarbeidere i
voksenopplæringen skal få anledning til å fremme sitt syn på forslag som framkommer
gjennom utredningsarbeidet. Sekretariatet i Østre Agder regionråd stiller midler til rådighet
for å kunne gjennomføre en samling. En slik samling gjennomføres i samarbeid med
fagorganisasjoner som organiserer medarbeidere i sektoren.
Arbeidsgruppen anmodes om å legge fram sin innstilling skal innen 29.mai 2020.
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13/20 Invitasjon fra Arendal kommune til å la folkevalgte i de andre kommunene delta på
kurs i styrearbeid som kommunen skal avholde 17.mars
Arendal kommune har engasjert Roy Mersland (professor i økonomi ved UiA) til avholde
kurs i praktisk styrearbeid for folkevalgte den 17.mars kl 8.30 – 12.00. I Arendal blir
formannskapet samt øvrige folkevalgte som har styreverv innkalt til denne opplæringen.
Varaordfører har bedt om at også representanter fra Østre Agder kommunene inviteres til å
delta. Tilbudet formidles via Østre Agder regionråd til alle ordførerne og rådmennene.
Det settes et tak fra de andre kommunene på tre representanter slik at det blir plass i
Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus.
Det vil være en kostnad ifm å delta ettersom vi må betale et honorar til Roy Mersland.
Kommunen har ikke gitt signaler på at de må ha dekket dette, men hvis Arendal kommune
og Østre Agder regionråd dekker hver sin halvdel, samtidig som vertskommunen stiller med
lokaler og kaffe så bør vi etter sekretariatets syn kunne få en rettferdig løsning.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ber om at de syv andre kommunene informeres om dette
tilbudet og at de får anledning til å stille med inntil tre deltakere.
Honoraret til kursholderen deles likt mellom Arendal kommune og Østre Agder regionråd.
09/20 Eventuelt

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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