Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 6.mai 2020.
Sted Tid
Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus 6.mai 2020 kl.08.3013.00
Det ordnes med baguett til lunsj.

Saksliste:
26/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 15.april 2020.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.

27/20 Iverksetting av forskningsløft for kommunene innenfor helse- og omsorgsfeltet – ny
behandling.
På anmodning av rådmannsutvalget ble saken på møtet i rådmannsutvalget 15.april 2020
vedtatt oversendt til Østre Agder helse- og omsorgslederforum for at de skulle gi en
tilrådning i saken. Deres vedtak er som følger:
HLF slutter seg til forslaget om å opprette prosjektet «Forskningsløft for kommunene i Østre Agder»
som beskrevet i saksframlegget, og at det avsettes kr. 5.000.000.- til prosjektet fra Østre Agders
fondsmidler, øremerket til forskning og forskningsdrevet innovasjon.
HLF ber Østre Agder avklare med revisor om det er tilstrekkelig at saken avgrenses til en endelig
politisk behandling i styret for Østre Agder.

Teksten under saken som ble framlagt i møtet 15.april gjelder fortsatt:
På oppdrag av sekretariatsleder og leder i rådmannsforum fikk samhandlingskoordinator
Harry Svendsen og tidligere kommuneoverlege i Risør Ottar Christiansen i oppdrag å
utarbeide et forslag til videre arbeid med FOU innenfor helse og omsorgssektoren. Arbeidet
ble påskyndet av Agder revisjon som har gitt et klart pålegg til samarbeidet om å bringe ned
fondsavsetningene i regionrådet til et vesentlig lavere nivå.
Med bakgrunn i at en vesentlig del av disse midlene ble overført kommunene fra statlige
myndigheter for å bidra til etableringen av et KØH-tilbud så har samarbeidet hele tiden lagt
til grunn at bruk av midlene skal være relatert til formål innenfor helse og omsorgsfeltet. I
dette legger regionrådet at midlene skal brukes for å iverksette intensjonene i
Samhandlingsreformen.
Forslaget som nå foreslås fremmet overfor styret og med forankring i hvert kommunestyre/
bystyre gir et fundament for forskning i fagfeltet som skal bidra til gode faglig forankrede
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beslutninger i utviklingsarbeidet hver kommune må gjennom knyttet til sterk vekst i den
eldre befolkningen, helsemessige utfordringer blant annet knyttet til en pandemisituasjon og
til vekst i omsorgsbehov og helseutfordringer også i andre deler av befolkningen enn de
eldre.
Forslaget innebærer at kr.5.000.000 overføres til et forskningsfond. Disse midlene skal
sammen med bruk av nasjonale forskningsmidler i samarbeid med Universitet i Agder og
andre aktuelle samarbeidspartnere som Sørlandet sykehus HF sikre et grunnlag for forskning
fundert i kommunale utfordringer, plikter og muligheter innenfor helse og omsorg. OSO
som er opprettet av kommunene sammen med sykehuset og universitet vil være en sentral
arena for å kunne iverksette det forskningssamarbeidet kommunene ønsker. Satsningen
kalles «Forskningsløft for kommunene i Østre Agder».
Midler til dette hentes ved å redusere 25199068 Samhandlingsreform fond med
kr.1.800.000, 25199556 KØH-fond med kr.2.000.000 og 25199561 FOU-helsefond med
kr.1.200.000. Statusoversikt for fond oversendes som vedlegg med forslag til inndekning for
forskningssatsingen. Midlene forutsettes overført til Universitet i Agder som forestår bruk
av midlene på oppdrag av styret i Østre Agder regionråd og i samarbeid med OSO. Modell
for denne form for samarbeid mellom Universitetet i Agder og kommunene er hentet fra det
etablerte samarbeidet vi har i oppvekstsektoren. Vi kjøper ikke tjenester fra UiA, men
iverksetter felles forskningsprosjekter i regi av samarbeidet og der kommunens andel av
kostnadene hentes fra denne overføringen. Da blir det et likeverdig eierskap i de
forskningsprosjekt som realiseres og universitetets egenfinansiering forenkles ved at de
disponerer midler som bidrar til frigjøring av midler fra nasjonale og eventuelt
internasjonale kilder til forskning.
Vedlagt følger et saksutkast som styret i Østre Agder inviteres til å behandle som en
anbefaling overfor kommunestyrer og bystyrer.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å disponere kr.5.000.000 til «Forskningsløft
for kommunene i Østre Agder» ved omdisponering av eksisterende fondsmidler jfr forslag
til dekning i saksframstillingen. For å realisere satsingen inviteres UiA til drøfting av en slik
satsing etter modell av det eksisterende samarbeidet i oppvekstsektoren.

28/20 Uttale til forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024
Vedlagt saken følger utkastet til Regional planstrategi. Med bakgrunn i dette foreligger det
et notat fra sekretariatsleder som drøfter utkastet ut fra regionrådets og kommunene i Østre
Agders aktuelle behov og prioriteringer. Sekretariatsleder gjennomgår punktene i notatet.
Dette vedlegges saken.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret i Østre Agder regionråd å gi sin tilslutning til
en uttalelse basert på notatet fra sekretariatet.
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29/20 Samarbeid med Agder fylkeskommune med sikte på å forebygge droppout fra
videregående opplæring.
Arendal kommune ved rådmann Harald Danielsen har deltatt i et møte med fylkesdirektør
utdanning Arly Hauge vedrørende hvordan de ønsker å legge opp samarbeid med sikte på å
forebygge droppout fra videregående opplæring. Leder av rådmannsutvalget ønsker å drøfte
utfordringer knyttet til denne problematikken med resten av rådmannsutvalget derfor vil han
innlede om sitt syn på dette.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.
30/20 Strategidrøfting i rådmannsutvalget rundt
-

Østre Agders posisjonering i det nye Agder.
Ettervirkninger av Covid-19 med økt arbeidsledighet i en region preget av svak
arbeidsdeltakelse og betydelige levekårsutfordringer.
Rådmennenes initiativ overfor politisk ledelse med bakgrunn i pandemisituasjonen.
Kommuneøkonomiske konsekvenser av pandemien.

Forslag til vedtak:
Sekretariatet utarbeider et notat med bakgrunn i strategidrøftelsen med sikte på å kunne ta
sentrale innspill i drøftingen videre for konkretisering og oppfølging i det interkommunale
samarbeidet. Herunder forberede saker til styret der ansvaret tilligger politisk ledelse.
31/20 Aktuelle saker til styremøtet 29.mai
I tillegg til sak 27 og 28 fra rådmannsutvaget som skal videre til behandling i styret er
følgende saker satt opp
-

Orientering om status for Agder idrettskrets ved Svein Lien og Olympiatoppen sør ved
Gjermund Nesland
Orientering om planene OSM aviation har ved Arendal lufthavn Gullknapp og deres
behov for lokal politisk støtte til utviklingen ved flyplassen.
Status for Østre Agder regionråds fond ved årsskiftet 2019/20 med planlagt og iverksatt
bruk av fondsmidler i 2020.
Status i forhold til å forberede studiebesøk til EU/EØS virksomheter i Brussel. Drøfting
av utsettelse av tidspunkt med bakgrunn i forventet smittesituasjon tidlig høst 2020.
Aktuelle påvirkningssaker.

32/20 Eventuelt

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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