Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra kombinert fysisk møte og skypemøte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 6.mai 2020.
Tid
06.05.2020
kl.08.30-13.00
Til stede i møtet:
Leder Harald Danielsen – Arendal, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, Ole
Petter Skjævestad – Vegårshei og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand deltok fra kl.10.45.
Fra Agder fylkeskommune deltok Anita Henriksen (fram til kl.11.30).
Til stede på skype:
Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset – Gjerstad (permisjon fra kl.09-10.00) og
Trond Aslaksen – Risør (deltok fra kl.10.30).
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Under behandlingen av sak xx/20 Eventuelt –
Tilbakemelding til Datatilsynet vedrørende varslet brudd på personvernbestemmelser ved IKT
Agder så deltok Rune Olsen leder av sikkerhetsforum i IKT Agder og personvernombud Marthe
Aarthun

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

27/20 Iverksetting av forskningsløft for kommunene innenfor helse- og omsorgsfeltet – ny
behandling.
Rådmannsutvalget hadde innhentet følgende vedtak fra Østre Agder helse og
omsorgslederforum før sin behandling:
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.
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HLF ber Østre Agder avklare med revisor om det er tilstrekkelig at saken avgrenses til en endelig
politisk behandling i styret for Østre Agder.

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.
Kommunene i Agder sammen med Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder og Agder
fylkeskommune har i mange år hatt et organisert samarbeid om forskning ( OSO ). En
begrensning for å få tilstrekkelig forskningsaktivitet knyttet til saker og problemstillinger
kommunene er opptatt av har vært kommunale midler til egenandeler. Tanken nå er å
benytte de nevnte kr. 5 mill som egenandeler for fra kommunene i Østre Agder slik at vi kan
være aktiv deltaker i forskning og ikke bare objekt for andres forskning. Prioritering av
hvilke prosjekter vi skal sette pengene inn i vil være opp til styret i Østre Agder å beslutte.
Pengene plasseres som et kommunalt forskningsfond hos Universitetet i Agder med avtalte
vilkår for anvendelse. Midlene, sammen med midler fra andre kilder, vil kunne anvendes til
ulike forskningsinstitusjoner avhengig av innkjøpsprosesser knyttet til det enkelte prosjekt.
Plasseringen av pengene hos UiA er således ikke et tjenestekjøp, men vil knyttes til en
avtale om forskningssamarbeid.
Rådmannsutvalget understreker i sin anbefaling til styret at midlene er tildelt for utvikling
av et faglig godt tilbud ved etableringen av KØH Østre Agder. Kilde for de tildelte midlene
var Helsedirektoratet, Sørlandet sykehus HF og Telemark sykehus HF.
Rådmannsutvalget er opptatt av at midlene benyttes i samsvar med intensjonene bak
tildelingen. De finner at forskning på primærhelsetjenester på kommunalt nivå, ligger i
kjerneområdet for det midlene ble tildelt for å utvikle.
Alternativet til bruk av tildelte midler i henhold til intensjonen, slik Østre Agder regionråd
sikrer gjennom forslaget bruk av midlene til forskning, er å betale tilbake tildelte midler til
de statlige myndigheter som opprinnelig tildelte disse.
Rådmannsutvalget anbefaler at premissene for bruk av midler til forskning fra Østre Agder
regionråd, er at det foreligger en faglig anbefaling fra Østre Agder helse- og
omsorgslederforum om å delta i det aktuelle forsknings- og utviklingsprogrammet. Videre at
Styret i Østre Agder formelt vedtar å delta i dette. Det er en forutsetning for å tildele midler
at Østre Agder er en formell partner med fullt innsyn i regnskap og sluttrapporter.

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.
Vedtak:
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Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret i Østre Agder regionråd å gi sin tilslutning til
en uttalelse basert på notatet fra sekretariatet.
29/20 Samarbeid med Agder fylkeskommune med sikte på å forebygge droppout fra
videregående opplæring.
Rådmann Harald Danielsen orienterte om et møte representanter for Arendal kommune
hadde avholdt med Agder fylkeskommune om temaet.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ønsker å følge opp disse utfordringene. Derfor ber de om at
fylkeskommunen inviteres til en samling om temaet i tilknytning til et av de planlagte
møtene i utvalget i 2.halvår. Når dette er tema vil hver rådmann kunne ta med
fagmedarbeidere fra egen kommune som har delansvar i forhold til problemstillingen.
Rådmannsutvalget ber Østre Agder oppvekstforum om å stå for forberedelsen av møtet.
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.

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 rådmannsutvalget 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.

Vedtak:
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Rådmannsutvalget godkjenne at disse sakene tas opp og ønsker i tillegg at status for arbeidet
med felles reiselivsprosjekt settes opp som sak.
Videre ønsker rådmannsutvalget at det under punktet for eventuelt på styremøtet blir gitt en
orientering til styret om hvordan administrasjonen har besvart brevet fra Datatilsynet knyttet
til brudd på regler vedrørende personopplysninger ved IKT Agder.
I styremøtet i juni bør kommuneøkonomi være et tema.
32/20 Eventuelt
Tilbakemelding til Datatilsynet vedrørende varslet brudd på personvernbestemmelser
ved IKT Agder
Personvernombud gjennomgikk punktene i brevet fra datatilsynet og sitt syn på hvordan
hennes foreløpige vurdering av hvorledes kommunenes svar på dette bør være. Rådmennene
ønsket at hun sammen med rådmann Bo Andre Longum utarbeider et felles utkast til brev
som kommunen kan legge til grunn for svarbrevet til Datatilsynet.
NAV-organisering status
Etter at Risør har fattet vedtak om at de ikke ønsker delta ved etableringen av et NAVkontor med felles ledelse og Tvedestrand som vertskommune, så vil de gjenstående
kommuner (Gjerstad, Vegårshei, Froland og Tvedestrand) gå sammen om å utarbeide et
forslag til samarbeidsavtale for dette.
Utredning av felles jord-, skogbruk, vilt og vannforvaltning.
Leder av arbeidsgruppen opplyste at arbeidet er i godt gjenge, men at pandemisituasjonen
vil medføre at prosessen vi ta lengre tid enn opprinnelig planlagt.
Utlysing av anbud for drift og vedlikehold av veilysanlegg.
Sekretariatet opplyste at arbeidet for å lage et konkurransegrunnlag for dette er startet.
Gjeldende avtale er inngått for perioden 2017-2019, med opsjon for 1+1år. Man valgte å
benytte seg av det første opsjonsåret, men mener at utskifting til LED nå er kommet så langt
at det vil ha betydning for tilsynsfrekvens. Fagkompetanse i Arendal involveres under
utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget. Veilysmedarbeider i Østre Agder vil få
hovedansvar for utarbeidelsen av dette. OFA vil bli orientert og involvert i forhold til deres
kapasitet til å bistå.
Bistand fra hjemmesykepleie til feriegjester sommeren 2020.
Med bakgrunn i regjeringens bestemmelser og retningslinjer knyttet til ferie- og fritidsreiser
så vil ikke kommunene i samarbeidet tilrå sin hjemmetjeneste å yte tjenester overfor denne
gruppen.
Felles ledersamling
Med bakgrunn i arbeidssituasjonen pandemien nå medfører så er det ikke aktuelt å planlegge
en slik samling. Rådmennene vurderer dette på nytt til høsten.
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Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder regionråd
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