
Møtereferat 
 
 

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

Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i rådmannsutvalget onsdag 10.juni 2020 i Arendal. 

 

Sted Tid  

Cafelokalet ved Arendal bibliotek  19.08.2020   

kl.09.00-13.00 

  

Til stede i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal (fra kl.10.15), nestleder Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, 

Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli, Bo 

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

Fra Agder fylkeskommune møte direktør Anita Henriksen. 

Nestleder Jarle Bjørn Hanken ledet møtet under behandlingene av sakene, 42, 43, 44, 45, 47 og 

51. Deretter overtok leder Harald Danielsen.  

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm 

 

Saksliste: 

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

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet fra 10.juni 2020 med foreslått endring i sak 36/20. 

 Korrigert referat vedlegges. 

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

 Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg ønsker ikke å åpne for flere observatører ut over den ordningen 

som er etablert med Agder fylkeskommune.  

44/20 Endring av utvalgets navn. 

 Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å endre betegnelsen for utvalget til Østre 

Agder kommunedirektørutvalg, forkortet KDU. Endringen iverksettes fra 1/1-2021. 

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

kommunestyrer. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Motereferat-200610-radmannsutvalget-godkjent.pdf
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Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg ber styret komme med en anbefaling overfor kommunestyrer 

og bystyrer om å gi sin tilslutning til at det etableres et felles forliksråd for Østre Agder. 

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

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

Leder av arbeidsgruppen Christina Ødegård presenterte konklusjonene i utredningen og den 

komparative studien. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget ønsker å sette opp saken på nytt i sakslisten for møtet 16.september 2020.  

Den enkelte rådmann drøfter saken i egen kommune i mellomtiden, med hovedvekt på om 

det er interesse for å tenke utvikling av grønne og blå næringer gjennom samarbeid eller om 

fokus må være på kostnader. 

Interessen for å vurdere samarbeid om det samlede næringsarbeidet avklares også. 

47/20 Anbefaling fra Østre Agder oppvekstforum vedrørende fellessamling vedrørende 

droppout fra videregående opplæring.  

 Vedtak: 

Rådmannsutvalget 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. 

 

Rådmannsutvalget ber oppvekstforum vurdere tidspunkt for gjennomføring i forhold til 

pågående pandemi. Form på samlingen bør også vurderes i lys av dette. 

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

26.august på fylkeshuset i Arendal. 

 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 

 Kommunalsjef Roar Aaserud og helsesykepleier og avdelingsleder ved Arendal helsestasjon 

May Karin Holanger var tilstede. Sistnevnte holdt en orientering 

 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 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Presentasjon-vedr-ehelsesykepleier-19.08.2020.pdf
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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. 

Erfaringer fra prosjektet i Kristiansand innhentes før vi eventuelt går videre. 

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

21.august. 

 I møtet orienterte rådmann Harald Danielsen om det initiativ som foreligger for å vurdere 

om et felles tomteselskap kan være aktuelt redskap i en prosess der det er bestemt at en av 

kommunene i regionen er aktuelt lokaliseringssted for etablering av batterifabrikk. 

 Sekretariatet orienterte om at styreleder har regien under behandlingen av saken på 

styremøtet 21.august 2020. 

51/20 Sakliste til styremøtet 21.april 

Vedtak: 

Det var ingen merknader til saksutkastet ut over i sak 47/20 der innstillingen fra 

rådmannsutvalget endres i samsvar med utvalgets anbefaling i sak 45/20 

52/20 Eventuelt 

 Agder fylkeskommunens tildeling av midler for styrking av lokale næringsfond 

 Kostnadsoverslag for legevakt, KØH-senger og korttidsavdeling 

 Vedtak: 

Rådmannsutvalget anmoder om å få en beregning av effekter av kostnadsoverslag for 

utbyggingen for årlige driftsutgifter ved legevakt og KØH fordelt på deltakende kommuner. 

 Oppsigelse fra E-helsekoordinator 

 Fagutvalg for digitaliseringen innen helse, omsorg og levekår og Helse og 

omsorgslederforum anmodes om å vurdere innretning og forankring ved videreføring av 

funksjonen som E-helsekoordinator. 

 Underskrift av samarbeidsavtale for personvernombud 

Avtale ble undertegnet og kopi av denne formidles til deltakende kommuner og 

personvernombudet. 

Det er ønskelig at en for framtiden går over på digital signatur på slike avtaler. 

Felles krematorium 

Rådmannen i Arendal opplyste at han finner å måtte foreslå overfor bystyret at planene om 

utbygging av nytt krematorium skrinlegges. Bakgrunnen for dette er at tidligere anslått 

kostnad til 23 mill.kr. er økt til 40 mill.kr. Videre fungerer den midlertidige ordningen med 

kremasjon i Kristiansand tilfredsstillende og transportkostnadene til dette tilbudet dekkes av 
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staten. Rådmannen vil bringe saken opp for styret i regionrådet når det foreligger en 

beslutning fra bystyret i Arendal. 

Innbyggerinitiativ i Vegårshei kommune vedrørende ny vurdering av spørsmålet om 

kommunesammenslutning. 

Rådmannen i Vegårshei kommune opplyste at det foreligger et innbyggerinitiativ i 

Vegårshei kommune der bakgrunnen er å få vurdert forutsetninger og muligheter knyttet til 

endringer i kommunestruktur på nytt. Rådmannsutvalget tok dette til orientering. 

Møtestruktur i Østre Agder og på andre interkommunale arenaer. 

Rådmannsutvalget oppfatter at tidsbruk på fellesarenaer beslaglegger mye tid for 

medarbeidere med ulike oppgaver i kommunene. Det er helt nødvendig å se på løsninger 

som kan bidra til å minske denne tidsbruken gjennom digitale løsninger og bredde i 

deltakelse. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget oppfordrer fagutvalgene og de fire forumene om å drøfte om mer av 

møtevirksomheten kan gjennomføres som digitale møter. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


