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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 19.august 2020. 

 

Sted Tid  

Kafe i Arendal bibliotek 2.etg, inngang i hjørnet ved auditoriet 19.august 2020 
kl.09.00-13.00 

 

Det ordnes med mat til møtet. 

Saksliste: 

42/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 10.juni 2020. 

Det foreligger en presisering fra brannsjef Dag Svindset til vedtaket i sak 36/20. 

Sekretariatsleder anbefaler at referatet endres på dette punktet i henhold til brannsjefens 

anmodning. Korriger referat følger vedlagt. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

43/20 Tildeling av observatørstatus for daglig leder ved IKT Agder i utvalgets møter 

 Det foreligger en henvendelse fra leder i IKT Agder Rune Johansen om å få anledning til å 

delta i regionrådets møter. I sin henvendelse påpeker han at den direkte kontakten som 

tidligere forelå mellom rådmannsnivået og ledelsen i selskapet er blitt svekket etter vedtak 

om etablering av IKS. Spørsmålet har blitt forelagt leder i representantskapet som anbefalte 

at en tok kontakt med Østre Agder rådmannsutvalg for å drøfte om en slik observatørstatus 

kan ivareta kontaktbehovet. Leder av rådmannsutvalget har invitert Rune Johansen til å være 

tilstede under drøftelsen.  

 Under dette punktet blir det også å drøfte initiativet fra rådmann Torill Neset vedrørende 

nivå på møteaktiviteter. 

 Sekretariatsleders ser ikke at det er naturlig å fremme et forslag til vedtak i saken da utvalget 

står fritt til å vurdere hvem de mener bør kunne være observatører med talerett i deres møter.

  

44/20 Endring av utvalgets navn. 

 Sekretariatsleder vil henvise til at ny kommunelov gir retningslinjer for bruk av tittel for 

administrativ leder i en kommune. Kommunen endrer nå tittel forløpende. Det vil være 

naturlig å tilpasse seg dette og at det tas hensyn til dette når styret stadfester 

samarbeidsavtalen for Østre Agder IPR. Det kan være hensiktsmessig at navneendringen 

skjer fra 1/1 slik at vi arkivmessig kan nytte begrepet rådmannsutvalg fram til da. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Motereferat-200610-radmannsutvalget.pdf
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 Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å endre betegnelsen for utvalget til Østre 

Agder kommunedirektør utvalg. Endringen iverksettes fra 1/1-2021. 

45/20 Felles forliksrådsløsning for kommunene i Østre Agder – anbefaling overfor styret og 

kommunestyrer. 

 Fra Agder politidistrikt foreligger det en henvendelse (vedlagt) der de anmoder kommunene 

om å være med på en ordning med felles forliksråd for hele Østre Agder. Politiet ivaretar 

sekretariatsfunksjonen for dette og de peker på at det er det samme administrative personalet 

som skal ivareta oppgavene for disse åtte kommuner. I Arendal er det fulle stillinger som 

ivaretar denne oppgaven.  

 I henhold til loven skal forliksrådet bestå av en leder med to medlemmer og tre 

vararepresentanter. Dette gir utfordringer i forhold til representasjon fra alle kommuner. 

Dette kan trolig løses ved at det etableres to forliksråd i innenfor rammen av Østre Agder 

regionen der et får ansvar for saker fra kommunene Grimstad, Arendal og Froland og ett for 

kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. En slik løsning vil kunne gi 

seks kommuner anledning til å velge en representant til forliksrådet, mens de to siste velger 

vararepresentanter.  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg ber styret komme med en anbefaling overfor kommunestyrer 

og bystyrer om å gi sin tilslutning til at det etableres to forliksråd i Østre Agder der det ene 

omfatter Arendal, Froland og Grimstad og det andre Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 

Vegårshei og Åmli.  

Ved valg til forliksrådet velger Gjerstad og Tvedestrand medlem/leder i første periode, mens 

Vegårshei og Åmli har medlem/leder i neste periode. Risør er fast representert med 

medlem/leder i forliksrådet for denne del av Østre Agder. 

46/20 Videre oppfølging av utredningen Muligheter og utfordringer ved ulik organisering av 

kommunenes jord-, skog-, vilt- og vannforvaltning i Østre Agder.   

Kommunedirektør Christina Ødegård har ledet arbeidet i arbeidsgruppen som har arbeidet 

med grunnlag i et mandat gitt av rådmannsutvalget. Hun presenterer hovedtrekk i rapporten 

som tidligere er utsendt til utvalgets medlemmer. 

I samsvar med føringene fra rådmannsutvalget ble de foreløpige konklusjonene fra 

arbeidsgruppen forelagt medarbeider som kan komme til å bli omfattet av endringen. Fra 

disse er det mottatt to skriftlige tilbakemeldinger som følger saken som vedlegg. 

Anbefalingen fra arbeidsgruppen er å gjøre endringer i organiseringen av forvaltningen for 

jordbruk, skogbruk, vilt og vann. Deres anbefaling er at det etableres en løsning for Åmli, 

Vegårshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand og en for Froland, Arendal og Grimstad. 

Intensjonen bak forslaget er å etablere to faglig solide virksomheter som kan bidra til styrket 

utviklingsfokus i grønne og blå næringer. Samtidig mener arbeidsgruppen at disse to 

virksomhetene vil være geografisk hensiktsmessige. 

Rådmannsutvalget må foreta en vurdering av om en ønsker en slik løsning. Om de ønsker en 

løsning som omfatter alle kommunen? Eller om de velger å videreføre dagens modell, 

eventuelt med større grad av formalisering? 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/07/rapport-jord-skog-fra-arbeidsgruppe-endelig-1.pdf
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Sekretariatet avventer drøftingen i rådmannsutvalget og forslag til vedtak fremmes derfor i 

møtet. 

47/20 Anbefaling fra Østre Agder oppvekstforum vedrørende fellessamling vedrørende 

droppout fra videregående opplæring.  

 Det foreligger følgende anbefaling fra oppvekstforum:  

På bakgrunn av sak 29/20 fra møte i rådmannsutvalget 06.05.20: Foreslår oppvekstforum å 

gjennomføre en samling med søkelys på dropout problematikk, i sammenheng med møte i 

rådmannsutvalget den 14.10.20. Det henger ved et forbehold om at datoen også passer for 

fylkeskommunens representanter og at man kan finne lokaler som tilfredsstiller eventuelle 

smittevernregler. 

Oppvekstforum ser for seg følgende grovskisse på samlingen: 

- Status på arbeid som blir gjort. 

- Ekstern foredragsholder. Nils Kåre Håkedal, tilknyttet LOS-satsingen i Åmli er foreslått. 

- Workshop med deltakerne for å belyse hvordan man kan jobbe videre med temaet. 

 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg slutter seg til forslaget fra oppvekstforum og ber sekretariatet 

kontakt Agder fylkeskommunes utdanningsavdeling med sikte på å avklare om tidspunktet 

passer og for å lage et felles grunnlag for samlingen der ønskene fra oppvekstforum blir 

ivaretatt. 

48/20 Innspill til saker Østre Agder regionråd ønsker å ta opp under regionalt planforum 

26.august på fylkeshuset i Arendal. 

 Agder fylkeskommune inviterer til regionalt planforum 26.august og ber om at saker en 

ønsker å ta opp blir sendt inn minst en uke på forhånd. Under henvisning til vedtaket i styret 

i sak 31/20 Uttale til utkast til regional planstrategi for Agder fylkeskommune. 

Behov for regionale planer etter modell av Listerplanen. (s11.pkt.3)  

 

 Styret for Østre Agder regionråd har merket seg at det innenfor rammen av 

Regionplan Agder 2030 iverksettes en egen planprosess for Listerregionen med 

intensjon om å operasjonalisere regionplanens intensjoner her. For arbeidet stiller 

fylkeskommunen med ressurser. En slik planprosess vil også være aktuell for Østre 

Agder. Med store levekårsutfordringer i regionen knyttet til lavt sysselsettingsnivå, 

omfattende utstøting fra arbeidslivet også av unge mennesker, lavt utdanningsnivå er 

det behov for en særlig innsats for å snu uheldige utviklingstrekk. Kommunene i 

Østre Agder har behov for å ha hele Agder i ryggen når disse særlige utfordringene 

skal møtes med strategier og tiltak for å skape endring. 

 

Det vil være naturlig for Østre Agder regionråd å ta opp dette punktet med representantene 

fra Agder fylkeskommune under dette møtet med sikte på å avklare hvordan 

fylkeskommunen vil forholde seg til å utarbeide en egen plan for regionen etter modell av 

den planprosess som foregår i Lister. 
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Under regionalt planforum 26.august ber Østre Agder regionråd om at spørsmålet om en 

regional planprosess for Østre Agder etter modell av Listerplanen blir tatt opp til drøfting. 

49/20 Utredning av felles e-helsesykepleier for Østre Agder 

 Sekretariatet har mottatt en henvendelse fra nestleder i oppvekstforum kommunalsjef Roar 

Aaserud der han på vegne av Arendal kommune ber om at spørsmålet om etablering av en 

felles løsning på feltet drøftes i et dertil egnet forum. Helsesykepleier og avdelingsleder ved 

Arendal helsestasjon May Karin Holanger kommer i rådmannsutvalgets møte for å orientere 

om hva intensjonen bak forslaget er og hvilke drøftinger som har foregått mellom Agder 

fylkeskommune og Arendal kommune om etablering av en slik digital tjeneste. Nestleder i 

Østre Agder oppvekstforum og kommunalsjef i Arendal kommune Roar Åserud deltar også 

for å redegjøre for hvorfor saken legges fra i rådmannsutvalget. 

 Sekretariatets forslag til vedtak: 

Før rådmannsutvalget eventuelt går videre til styret med en anbefaling overfor styret om 

etablering av et slikt tilbud primært rettet mot ungdom så må det foreligge en skriftlig 

utredning som kan utgjøre et fundament for en hensiktsmessig saksbehandling. Et slikt notat 

må være forankret i både Østre Agder oppvekstforum og i Østre Agder helse- og 

omsorgslederforum. Utviklingsveileder og samhandlingskoordinator anmodes sammen med 

fagmiljøet i Arendal kommune om å utarbeide et slik saksgrunnlag som behandles i de to 

fagforumene. 

50/20 Opplegg for behandlingen av lokaliseringsalternativ for batterifabrikk i styremøtet 

21.august. 

 I syv kommuner pågår det arbeid med sikte på å avklare hvilket alternativ de ønsker å 

fremme. Erfaringen fra etableringen av nytt regionalt fengsel viste at vi fikk gjennomslag 

når vi framsto som en samlet region. 

 For å understreke ønsket om å framstå samlet er det drøftet om vi ved lokalisering av 

batterifabrikken til en av kommunene i Østre Agder, skal stå samlet om å møte 

utfordringene knyttet til å tilrettelegge for utbyggingen. Dette er på linje med hva regionen 

tidligere har gjort i forbindelse med arbeidet for Biozinanlegget i Åmli. Der ble dette gjort 

gjennom et felles tomteselskap. Leder i rådmannsutvalget har i et notat (vedlegg) gjort rede 

for dette forslaget. Dersom rådmannsutvalget stiller seg bak dette vil det til styremøtet gå en 

anbefaling til styret om å stille seg bak forslaget og å anbefale kommunestyrer/ bystyrer om 

at alle åtte tar del i et felles tomteselskap hvis dette er ønskelig sett fra utbyggers side.  

 I styremøtet 21.august vil hver kommune få anledning til å presentere sitt alternativ med 

vekt på muligheter og utfordringer som ligger i å møte utbyggers kravspesifikasjon. Styrets 

leder og nestleder har bestemt at orienteringene skal skje i åpent møte.  

Østre Agder regionråd legger til grunn at det er hver enkelt kommune som formelt 

oversender sitt lokaliseringsalternativ til Morrow Batteries Company. Østre Agder regionråd 

vil på vegne av regionen samlet oversende den reviderte redegjørelsen vedrørende felles 

kvaliteter utbygger vil kunne forvente ved å etablere seg i regionen. Av denne bør det også 

framgå at det er politisk og administrativ ledelse støtte til å etablere et felles tomteselskap 

hvis utbygger finner at dette er ønskelig. 
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 Rådmannsutvalget avklarer hvilken rekkefølge kommunene skal presentere sine alternativ.  

Sekretariatets forslag til vedtak avventer innspillene under møtet. 

51/20 Sakliste til styremøtet 21.april 

Med bakgrunn av at møtet er framskyndet og at styreleder og leder av rådmannsutvalget har 

måttet påta seg ansvaret med å utarbeide saksliste så vil det kun være aktuelt å gjennomgå 

saken som kommer opp. 

 Geir Torstveit vil på vegne av UiA gi en orientering om tilbudet til etter- og videreutdanning 

basert på ekstraordinære pandemimidler, og erfaringene med søking til disse tilbudene.  

52/20 Eventuelt 

 Agder fylkeskommunens tildeling av midler for styrking av lokale næringsfond 

 Kommunene i Østre Agder har mottatt melding om fordeling av styrkingsmidler til lokale 

næringsfond (vedlagt). Med bakgrunn i at tildelingen av midler til kommunene i Østre 

Agder gjennomgående er lave (vedlegg). Wenche Fresvik vil i styremøtet redegjørelse for 

hvilke kriterier som har ligget til grunn ved fordelingen av fondsmidler. Det er naturlig å 

utfordre fylkeskommunen på om levekårsutfordringer vektlegges nok i de modeller som nå 

benyttes. Med den særlig svake sysselsettingsgrad som kjennetegner de fleste kommunene i 

Østre Agder, må fylkeskommunen som regionalutviklingsaktør utfordres i forhold til sitt 

delansvar for å møte disse utfordringen.  

 Kostnadsoverslag for legevakt, KØH-senger og korttidsavdeling 

 Vedlagt følger et revidert kostnadsoverslag for utbyggingen fra vertskommunen. 

 Oppsigelse av E-helsekoordinator 

 Av vedlagt vedtak fra Østre Agder HLF i sak 26/20 framgår prioriteringene fra forumet for 

arbeidet til digitaliseringsrådgiveren. Stillingen tillegges en sentral rolle i kommunenes 

strategiske arbeid overfor RKG ehelse og velferdsteknologi i Agder. Samtidig representerer 

stillingen en ressurs for hver kommune i deres digitaliseringsprosesser innenfor helse- og 

omsorgssektoren. Stillingen er også en felles ressurs i implementeringsprosesser av nye 

teknologiske løsninger i regi av IKT Agder. HLF har igangsatt et arbeid for å fornye og 

oppdatere Østre Agders digitaliseringsstrategi i sektoren. 

 Underskrift av samarbeidsavtale for personvernombud 

 Vedlagt følger avtalen. Her gjenstår bare å få den undertegnet. 

 

 

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


