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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra ekstraordinært møte i rådmannsutvalget onsdag 5.februar 2020 i lokalene til Østre 

Agder regionråd. 

 

Sted Tid  

Møterommet  05.02.2020   

kl.11.30-13.45 

  

Til stede i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad Leder fra sak 5 

(fravær fram til da), Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – 

Froland, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei og Trond Aslaksen – Risør. 

Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm 

Saksliste: 

 

10/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 16.januar 2020. 

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

11/20 Drøfting av utvidet samarbeid mellom kommunene innenfor feltet 

jordbruksforvaltning, skogbruksforvaltning, viltforvaltning, vannforvaltning og 

oppfølging av miljøarbeid på fagfeltet.  

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg vedtar å nedsette en arbeidsgruppe bestående av: 

Fra rådmannsutvalget velges Christina Ødegaard – Åmli som leder av arbeidsgruppen 

Som ellers får følgende medlemmer: 

Bjørn Eilert Andersen - landbrukssjef Grimstad 

Hans Magnus Sætra – jordbruk Tvedestrand og Vegårshei 

Frode Lindland – skogbruk Gjerstad og Risør 

Trude Engesland – skogbruk Arendal og Froland 

Kari Hagalia Olstad – jordbruk Åmli 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/01/Motereferat-200116-radmannsutvalget.pdf


Møtereferat 
 
 

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

Fagforeningen med flest medlemmer blant arbeidstakerne som omfattes av undersøkelsen 

anmodes om å oppnevne et medlem til arbeidsgruppa. 

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. 

I sitt utredningsarbeid skal arbeidsgruppen foreta en vurdering i forhold til om oppgavene i 

sektoren kan ivaretas med en redusert bemanning i forhold til dagens nivå i de deltakende 

kommuner. 

Utredningen skal i tillegg gi en beskrivelse av hvilke konsekvenser etablering av Biozin på 

Jordøya i Åmli vil kunne få for tjenestene kommunene forventes å levere innenfor 

skogbruksforvaltning. 

 Arbeidsgruppen får frist til 30.april til å legge fram sin anbefaling. Med bakgrunn i at det er 

store endringer blant medarbeiderne som arbeider på feltet i kommunene så ber 

rådmannsutvalget om at eventuelle forslag til endringer iverksettes så raskt som mulig. Det 

skal være et arbeidsmål å kunne ha på plass en eventuell nyorganisering fra 1.oktober. 

12/20 Framtidig oppgaveløsning i Østre Agder innenfor feltet voksenopplæring. 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg nedsetter en arbeidsgruppe bestående av 

Harald Danielsen    rådmann i Arendal leder arbeidsgruppen 

Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen blir: 

Lena Halvorsen   Arendal voksenopplæring 

Hilde Weidemann    voksenopplæringen i Grimstad 

……………………………..  Risør voksenopplæring 

Siv Turid Eppeland   Åmli kommune 

En representant utpekt blant de tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. 

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: 

 tjenesten skal tilpasses forventet etterspørsel både i faglig bredde og omfang. 

 en ny løsning kan bidra til optimalisering av gruppestørrelsen både i forhold til økonomi 

og kvalitet. 
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 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. 

 arbeidsgruppen anbefaler at samarbeidsavtaler på feltet skal være for å sikre 

kostnadsfordeling på felt der utredning anbefaler 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.  

 

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 

  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.  

14/20 Innspill fra Lister interkommunalt råd til samarbeid mellom regionrådene og 

fylkeskommune, fylkesmann og KS Agder 

 Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg stiller seg bak initiativet fra Lister interkommunale politiske 

råd om å be om et møte med KS om samarbeidet i Agder. 

15/20 Eventuelt 

 Innkjøpssamarbeid 

I møtet informerte rådmannen i Arendal og rådmannen i Grimstad om at de hadde igangsatt 

samtaler med sikte på etablering av et tilsvarende nettverk som jus-nettverket innenfor 

innkjøp. Deres intensjon er å styrke innkjøpskompetanse og oppfølging av innkjøp med 

sikte på å gi kommunene en kostnadsreduksjon. Intensjonen er ikke å forlate OFA-
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samarbeidet, men en mener at dette ikke fullt ut vil kunne ivareta kommunens behov på 

innkjøpsfeltet. Intensjonen bak ønsket om styrket innkjøpskompetanse er kvalitetssikring av 

kommunens innkjøp. I Arendal har man også et mål om å kunne innhente en besparelse på 

1% av årlige eksterne innkjøp (7-8mill.kr) gjennom å styrke kompetansen på feltet. 

Oppfølging av det foreliggende tilbudet om å ta del i tilbudet som blir gitt gjennom 

AKST 

Åmli, Risør og Tvedestrand har konkludert med at det på det nåværende tidspunkt ikke er 

aktuelt å gå videre med å vurdere tilbudet fra AKST.  

Gjerstad, Vegårshei og Froland har ikke konkludert og vil drøfte dette videre. Eierne av 

AKST signaliserte at de vil måtte vurdere å se på dagens bemanning i AKST hvis ikke flere 

kommuner kom inn på eiersiden. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


