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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 16.september 2020. 

 

Sted Tid  

Møterom 5 – Eureka kompetansesenter 16.september 2020 
kl.08.30-13.00 

 

I forbindelse med at brannsjef Dag Svindset etter eget ønske slutter i sin stilling vil det bli en liten avslutning 
for han med kake i forbindelse med lunsjen. Det ordnes med mat til møtet. 

Saksliste: 

53/20 Godkjenning av utkastet til referatet fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 

19.august 2020. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

54/20 Behandling av utredningen Overgang til LED-armaturer. 

 Lyskonsult as ved Kåre Bye har avlevert sin rapport vedrørende en eventuell overgang til 

LED på veilysnettet i samarbeidskommunene. I dette arbeidet inngikk en oversikt over ulike 

armaturtyper med sparepotensialet knyttet til utskifting. Sekretariatsleder gjennomgår 

rapporten og kostnadsoversikten i møtet. 

 Østre Agder teknisk forum har behandlet utredningen og fattet følgende vedtak: 

Østre Agder teknisk forum vil overfor Østre Agder rådmannsutvalg peke på de 

gevinster som ligger i å gå over til LED. Dette omfatter både redusert strømforbruk 

og derved reduserte driftskostnader. Videre vil en slik overgang bidra til 

standardisering av veilyset med de fordeler det innebærer i forhold til drift og 

vedlikehold. Digitalisering av veilyset bør inngå i en slik satsing på fornying av 

veilyset. 

Forumet erkjenner at selv om en slik overgang er ønskelig og bidrar til gevinster så 

setter kommuneøkonomien klare grenser for hvor raskt en overgang kan iverksettes.  

Resterende kvikksølv armaturer må skiftes så raskt som mulig både fordi disse ikke 

lengre er lovlige og at reservedeler ikke kan skaffes. Deretter bør fornyelsen baseres 

på at kategorier lysarmaturer med høyest gevinst potensial tas først.  

Alle fornyelser og nyanskaffelser av armaturer skal være LED.  

Østre Agder teknisk forum er overrasket over at det gjenstår så mange 

kvikksølvarmaturer og vil derfor be veilysmedarbeideren om at det framlegges en 

liste over disse fordelt på anlegg og kommune. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Motereferat-200819-radmannsutvalget.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Rapport-Overgang-til-LED4.pd
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Totalkost-pr-prioritet.pdf
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Når rådmennene skal få rapporten og en sak knyttet til oppfølging av denne til 

behandling så må det foreligge en liste over investeringsbehovet fordel etter behovet 

i hver kommune. 

Som en oppfølging av vedtaket i teknisk forum har sekretariatet innhentet en oversikt over 

investeringsbehov fordelt på hver enkelt kommune. Denne følger som vedlegg til saken. 

Det er etter sekretariatets vurdering betydelige gevinster knyttet til å velge en felles 

anskaffelse. Det bør gi gevinst i lavere enhetspris på armaturer og gevinster for leverandør 

knyttet til potensial for effektiv utskifting. Dagens budsjettsituasjon gjør dette krevende å få 

til. Derfor bør rådmannsutvalget vurdere å anmode styret om å fatte en beslutning om å 

iverksette dette arbeidet, men at tidspunktet for oppstart av systematisk utskifting forskyves 

til 2022 og at iverksettingen skjer over de tre årene 2022, 2023 og 2024 med en samlet 

ramme på om lag kr. 10 mill.kr. pr. år.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg ber styret i Østre Agder regionråd om å fremme forslag overfor 

medlemskommunene om å iverksette et felles investeringsprosjekt for samlet utskifting av 

gjenværende veilysanlegg med Hg- (kvikksølv) eller Na-armaturer til LED. 

Prosjektet iverksettes i perioden 2022 til 2024 innenfor en total ramme på 30 mill. kr. Hver 

kommune dekker kostnader til nye anlegg i egen kommune. Anskaffelsen lyses ut som en 

felles anskaffelse og hver kommune forplikter seg til å delta innenfor rammen av anslått 

kostnad for den enkelte kommune i kostnadsoverslaget. 

Østre Agder regionråds veilysmedarbeider bistår administrasjonen i hver enkelt kommune 

under anskaffelsen.  

55/20 Anmodning om godkjenning av forslag til Vedtekter for Østre Agder beredskapsnettverk 

 Det har eksistert et samarbeid mellom beredskapsmedarbeidere i de åtte 

samarbeidskommunene, Agder fylkeskommune, samt ØABV og Grimstad brannvesen og en 

representant for beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Agder over flere år. Østre Agder 

beredskapsforum hadde møte 27.august. Der vedtok de å anmode om at samarbeidet blir en 

formell del av det eksisterende samarbeidet innenfor rammen av Østre Agder regionråd. 

Utkastet fra dem til vedtekter følger som vedlegg til saken. 

 Sekretariatsleder finner at forslaget til vedtekter fra bredskapsnettverket inneholder noen 

punkter som bør endres: 

 Utvalgets navn bør endres til Østre Agder fagutvalg for beredskap. Da forholder vi 

oss til navnepraksis lik den som benyttes på andre samarbeidsfelt. 

 §3 bør endres slik at det skal føres referat selv om utvalget ikke legger opp til videre 

behandling av sakene som drøftes i møtet. 

 §4 bør bygge på prinsippet om at det er sekretariatsleder på vegne av leder av 

rådmannsforum som er kontaktledd når saker skal fremmes overfor 

rådmannsutvalget. 

 §6 kun styret i Østre Agder regionråd kan på vegne av de samarbeidende kommuner 

fremme søknader for kommunene som deltar i samarbeidet overfor andre offentlige 
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myndigheter. Østre Agder rådmannsutvalg innstiller overfor styret på å fremme slike 

søknader.  

Sekretariatsleder vil ut over disse bemerkningene påpeke at det prinsipielt er ønskelig at 

alle viktige interkommunale samarbeid mellom kommunene i Østre Agder er forankret i 

regionrådet. Derfor er initiativet fra beredskapsnettverket positivt. De forhold som 

påpekes bør enkelt kunne innarbeides i et revidert forslag til vedtekter/mandat for 

arbeidet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg ser positivt på anmodningen fra Østre Agder beredskapsforum 

om å bli en del av det formelle samarbeidet innenfor rammen av Østre Agder regionråd.  

Østre Agder rådmannsutvalg anmoder om at en benytter begrepet mandat for samarbeidet og 

at en benytter fellesbetegnelsen Østre Agder fagutvalg for beredskap for å komme på linje 

med andre faglige samarbeid. 

Sekretariatsleder anmodes i samarbeidet med medlemmene i beredskapsnettverket om å 

gjennomgå utkastet til mandat for arbeidet på feltet med sikte på at de følger standard 

praksis i interkommunalt samarbeid innenfor rammen av Østre Agder regionråd. Når dette 

foreligger legges saken fram for Østre Agder regionråd for formell godkjenning.  

56/20 Ny behandling av utredningen Muligheter og utfordringer ved ulik organisering av 

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

I sitt siste møte behandlet rådmannsutvalget og ba om at følgende skulle gjøres før en gikk 

videre: 

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. 

Hver rådmann gjør rede for den drøfting som har foregått i den enkelte kommune 

vedrørende muligheter og utfordringer knyttet til å velge en ny organisering. 

57/20 Invitasjon til å søke prosjektskjønn for 2021 fra Fylkesmannen i Agder  

Kommunene har mottatt brev av 28.august 2020 fra Fylkesmannen i Agder om utlysing av 

prosjektskjønnsmidler. Halvdelen av midlene 5 mill.kr. går til regionovergripende prosjekt 

som RKG. Resterende 5 mill.kr. vil gå til hva som betegnes som ordinære prosjekt. 

Prosjektenes formål må være i forhold til å styrke kommunenes rolle som  

 Tjenesteprodusent 

 Myndighetsorgan 

 Lokaldemokratisk arena 

 Samfunnsutvikler 

Videre  
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 Bidra til utvikling av kvalitet i tjenestene 

 Styrket økonomistyring 

Frist for å søke om midler er satt til 1.november. 

Det foreligger et innspill fra HR-forum vedrørende en eventuell søknad om midler: 

Forumet ber Grimstad og Risør om i fellesskap å lage et notat om en strategi for 

kommunene knyttet til kompetanse og kapabilitet. Dersom deres konklusjon er at vi bør 

igangsette et felles prosjekt på feltet, så skal de sammen med sekretariatet utarbeide en 

søknad om midler fra skjønnsmidlene som disponeres av fylkesmannen til dette. En eventuell 

søknad må være klar til møtet i rådmannsutvalget 14.oktober. 

Rådmannsutvalget vil avvente konklusjonene fra Østre Agder HR-forum om det er ønskelig 

med et fellesprosjekt på dette felt for å få bedre styring på lønnsutgifter og sikre god 

sammenheng mellom kommunens kompetansebehov og hvilke medarbeider som får 

lønnskompensasjon for å ha tatt videreutdanning. 

Gjennom prosessen omkring utredning av felles forvaltning innenfor jord, skog, vilt og vann 

er vi kjent med at fylkesembeter i andre deler av landet har bidratt til etablering av større 

fagmiljø på nevnte felt gjennom bruk av skjønnsmidler. På grunn av kort tidsfrist så vil det 

være utfordrende å ha klart en søknad om støtte på dette felt innen fristen 1.november. 

Fylkesmannen legger nå etter sekretariatets syn opp til å prioritere fylkesomfattende 

prosjekter framfor regionale og lokale prosjekt som tidligere er blitt prioritert ved 

fordelingen av skjønnsmidler. Denne prioriteringen av RKG-modellen skjer uten at det 

foreligger en forankring av denne arbeidsformen i lokaldemokratiske organ. Erfaringen med 

slik organisering er varierende så langt. I noen tilfeller har det vært verdifullt, mens det i 

andre tilfeller ikke har medført mange konkrete resultater i de deltakende kommuner. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

58/20 Dialog med Agder fylkeskommune vedrørende innhold og innretning på en regional 

plan for Østre Agder i regi av Agder fylkeskommune. 

På oppdrag av styret har sekretariatsleder hatt kontakt med planavdelingen i Agder 

fylkeskommune med sikte på å avklare hvilke premisser som ligger til grunn for 

iverksettingen av Listerplanen. På fylkeskommunens nettsider presenteres arbeidet med 

planen og planprogrammet for planprosessen. 

Som vedlegg til saken følger noen punkter fra dialogen med Agder fylkeskommune. 

Sekretariatet vil peke på at det pågår en prosess der formannskapene i de deltakende 

kommuner er oppfordret til å gi innspill til hvordan vi sammen skal bidra til positiv 

samfunnsutvikling. Det bør være forventninger til at dette arbeidet skal gi en god 

forventningsavklaring til hva som bør prioriteres når regionen sammen med Agder 

fylkeskommune skal jobbe videre. Hva er nøkler til å skape endringer i samsvar med 

regionens behov? 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/pagaende-planarbeid-og-horinger/regionplan-lister-2030/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/pagaende-planarbeid-og-horinger/regionplan-lister-2030/
https://agderfk.no/_f/p1/i8e66db9c-01d8-4ec3-9d49-6dff756d54fe/planprogram_regionplan-lister-2030_endelig.pdf


Møteinnkalling 
 
 

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

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å avvente den pågående prosessen i 

formannskap og påfølgende oppfølging og konklusjoner fra styrets behandling før en tar 

stilling til hensiktsmessig arbeidsform videre. 

Østre Agder rådmannsutvalg vil peke på de positive erfaringer fylkeskommunen og 

Listerrådet har høstet med Kvinnespranget. Styret bør vurdere om likestilling kan være et 

tema når formannskapene i Østre Agder skal møtes i 2021, og om en slik samling kan skje i 

samarbeid med Agder fylkeskommune. 

59/20 Status for innkjøpsarbeidet i kommunene. 

 Orientering ved Ragnhild Charlotte Raudsandmoen fra jusnettverket i Arendal kommune vil 

gi en orientering om de pågående prosesser knyttet til organisering av OFA. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering. 

60/20 Status videre arbeid med krematorieløsning. 

 På siste møtet i Østre Agder rådmannsutvalg varslet rådmannen i Arendal om at anslaget på 

kostnader knyttet til utbygging av et nytt krematorium hadde økt dramatisk og at han derfor 

ønsket en ny politisk behandling av saken i kommunale organ. Vedlagt følger saken og 

vedtak i denne fra den politiske behandlingen i Arendal formannskap. Av dette vedtaket 

framgår det at en anmoder Østre Agder regionråd om en uttalelse før saken legges fram for 

bystyret. Rådmannen i Arendal vil redegjøre for saken under behandlingen i 

rådmannsutvalget. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret for Østre Agder å ta til etterretning at bygging 

av nytt krematorium vil medføre vesentlig høyere kostnader enn tidligere forutsatt og 

anbefaler derfor behovet for kremasjonstjenester i regionen dekkes gjennom samarbeid med 

krematoriene i Kristiansand, Skien og Vestfold.  

Den forpliktelse kommunene Froland, Grimstad, Gjerstad, Risør, Tvedestrand tidligere har 

påtatt seg vil bortfalle når Arendal kommune omgjør sin tidligere beslutning om utbygging 

av nytt krematorium. 

61/20 Saker til styremøtet 25.september 

Følgende saker er aktuelle 

 Initiativ for etablering Vegar videregående skole for mennesker med avbrutt 

videregående opplæring i Vegårshei kommune. 

 Friluftslivets ferdselsårer i Agder - status og veien videre. Orientering ved 

prosjektleder Arild Syvertsen. 

 AKT (Agder kollektivtrafikk) - prosjekt for å utvikle enkle prinsipper for 

rutetilbudet. Orientering ved plansjef Hilde Bergersen. 

 Orientering fra møte mellom styreleder og Østre Agder næringsforum vedrørende 

workshop for utvikling av større næringsområder i kommunene. Styreleder Robert 

Cornels Nordli og utviklingsleder Siri Asdal orienterer. 
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 Påvirkningssaker – aktuelle saker fra kommunene. 

 Saker i rådmannsutvalg 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar sakene til orientering. 

 

62/20 Eventuelt 

 Status for forventninger til regnskapsresultat i samarbeidskommunene  

 

 

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


