Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 14.oktober 2020.
Sted Tid
Arendal bibliotek - cafeen 14.oktober 2020
kl.08.30-13.00
Det ordnes med mat til møtet.

Saksliste:
63/20 Godkjenning av utkastet til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg
16.september 2020.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
64/20 Status i arbeidet med ny digitaliseringsstrategi innenfor helse- og omsorgssektoren.
Ehelsekoordinator Marius Emilson Holmesland redegjør for hovedpunkter i det pågående
arbeidet med digitaliseringsstrategien, som han sammen med fagutvalget for digitalisering
og samhandlingskoordinator Harry Svendsen utarbeider, på oppdrag av Østre Agder HLF.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget tar saken til orientering.

65/20 Anbefaling til styret vedrørende godkjenning av nye vedtekter for Østre Agder
interkommunale politiske råd – IPR.
Vedlagt følger kopi av vedtak i bystyrer og kommunestyrer vedrørende forslag til endringer
av navn og innhold i vedtekter for samarbeidet. Intensjonen er tilpassing til ny kommunelov.
Videre følger utkastet til samarbeidsavtale som lå til grunn for behandlingen
Nye bestemmelser i kommuneloven knyttet til tittel på kommunens øverste administrative
leder gjør at stadig flere kommuner endrer tittel på denne stillingen. Foreløpig endres ikke
Samarbeidsavtalen for Østre Agder interkommunale politiske råd (IPR), men når den nye
tittelen er innført i alle eller nesten alle kommuner så vil sekretariatet komme tilbake med
forslag om å endre tittel på Østre Agder rådmannsutvalg til Østre Agder kommunedirektør
utvalg. Ettersom dette bare er en tilpassing til lovverket så er det å anse som en mindre
vesentlig endring og den trenger derfor ikke behandles i kommunestyrer eller bystyrer.
Av praktiske hensyn ber sekretariatet om at organisatoriske endringer relatert til §3
Organisering iverksettes fra 1/1-2021. Ny leder og nestleder velges da på det planlagte møtet
22.januar som blir det første i det nye representantskapet.
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Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å godkjenne samarbeidsavtale for Østre Agder
interkommunale politiske råd (IPR).
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å iverksette ny organisering i henhold til §3 fra
1/1-2021.
66/20 Budsjett for Østre Agder IPU for 2021 og rammer for handlingsprogramperioden
2022-2024.
Vedlagt følger budsjettforslag for det interkommunale samarbeidet. I samsvar med
innarbeidet praksis skal vertskommune forestå drift og innkreving av bidrag til drift ved drift
av interkommunale tjenestetilbud. Derfor utgår alle utgifter knyttet til drift av KØHsomatikk og KØH rus/psykiatri fra budsjettet for Østre Agder fra 2021. Rammen som er
tildelt KØH somatikk er i samsvar med føringene fra budsjettseminaret redusert fra 17
mill.kr til 16,5 mill.kr.
Ettersom Østre Agder ikke kompenseres for lønnsvekst i 2021 er midler til forventet
lønnsvekst hentet fra andre driftsutgifter. Videre har sekretariatet fått utgifter til renhold i
sine nye lokaler i 4.etg. i Arendal bibliotek. Budsjettet for andre driftsutgifter er redusert for
å kunne holde tildelte rammer. For å kunne opprettholde noe handlingsrom er det budsjettert
med noe bruk av fondsmidler i 2021.
67/20 Forslag til møteplan for Østre Agder interkommunale politiske utvalg 2021
Vedlagt følger et utkast kast til møteplan for 2021.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å fastsette følgende møteplan for
representantskapet i Østre Agder IPR og i Østre Agder rådmannsutvalg for 2021:
Representantskap: 22.januar, 19.februar, 26.mars, 6. til 7.mai, 11.juni, 27.august, 1.oktober,
5.november og 10.desember.
Rådmannsutvalg: 13.januar, 10.februar, 16. til 17.mars (budsjettseminar), 28.april, 2.juni,
18.august, 22.september, 27.oktober og 1.desember.
Praksisen med at representantskapsmøter arrangeres ute i kommunene videreføres. Møter i
rådmannsutvalget avholdes i ved sekretariatet dersom ikke annet møtested er bestemt.
68/20 Søknad om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Agder
Arendal kommune arbeider for å få ferdig en søknad knyttet til prosjektet «Økt andelen
heltidstilsatte i helse- og omsorgssektoren». Gjennom Østre Agder HR-forum har
kommunen anmodet de andre kommunene i samarbeidet om å stille seg bak søknaden. Så
langt foreligger det bekreftelse fra Tvedestrand, Grimstad, Risør og Åmli på slik deltakelse.
Sekretariatsleder har på basis av mailvekslingen innenfor rammen av HR-forum utarbeidet
et kort notat med den informasjonen som så langt foreligger om prosjektet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
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Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret i Østre Agder om å fremme
skjønnsmiddelsøknaden «Økt andelen heltidstilsatte i helse- og omsorgssektoren» innenfor
de foreslåtte rammer.
69/20 Felles innsats under arbeidet for å få Morrows Batteries Company til å etablere
batterifabrikk på Eyde energipark i Arendal.
Under det forberedende arbeidet for å få fram aktuelle lokaliseringsalternativ for en
batterifabrikk gjorde styret i sak sak 46/20 følgende vedtak:
Østre Agder regionråd ønsker etablering av Morrow Batteries i regionen og vedtar
å iverksette et arbeid med intensjon om å etablere et felles interkommunalt
tomteselskap med formål å tilrettelegge areal og infrastruktur for bygging av
batterifabrikk i Østre Agder. Agder fylkeskommune inviteres til å delta i selskapet
sammen med de 8 Østre Agder kommunene. Intensjonen om å etablere et slikt
selskap er uavhengig av hvilket tomtealternativ i vår region som blir valgt.
Det må nå avklares om Arendal kommune ønsker en tilsvarende involvering fra
samarbeidskommunene som under arbeidet med Biozin fabrikken i Åmli der de bidro til
etableringen av et interkommunalt eiendomsselskap.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler kommunene i Østre Agder om i fellesskap å stille
seg bak tomtealternativet Eyde energipark i Arendal kommune under den videre prosess
med sikte på lokalisering av Morrow Batteries Company as. Samlet representerer disse
kommunene en eierandel i Agder energi as på 16,09%.
Østre Agder rådmannsutvalg vil be Arendal kommune om å forberede en orientering overfor
styret 23.oktober innenfor rammen av det som er forsvarlig på dette tidspunkt når en tar
hensyn til konkurransesituasjonen under den pågående utvelgelsesprosess.

70/20 Sakskart til styremøtet i Østre Agder regionråd
I tillegg til sakene 65-69 som alle skal videre til styrebehandling er følgende saker aktuelle:


Presentasjon av ruteplanleggingen for regionen fra Agder kollektivtrafikk AKT

Hilde Bergersen og Kjell Sverre Drange fra AKT vil gi en orientering om ruteplanleggingen
de gjennomfører.


Østre Agders deltakelse i kompetanseprosjektet: Mobilisering til
kompetanseheving i distriktene. (Kompetansepiloter)
Å stå utenfor arbeidslivet kan ha alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser. Det hindrer
også samfunnet i å få mobilisert innbyggernes ressurser.
Prosjektet handler om «å ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet», som er ett
av satsingsområdene i Kompetansestrategi Agder 2030. Prosjektet skal gjennomføres i
samarbeid med aktørene i arbeidslivet. Agder fylkeskommune er i gang med involvering av
prosjektpartnere, og det er stor vilje til å samarbeide om målet både hos
utdanningsinstitusjonene, næringsselskap og klynger, internt i egen organisasjon og i
kommuner og regionråd.
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Prosjektene skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom
små virksomheters i distriktenes behov og tilbudet av kompetansehevende tiltak. Målet er å
identifisere og mobilisere virksomheters behov, samt koble og tilrettelegge for et tilpasset
etter- og videreutdanningstilbud i distriktene.
Prosjektet er tre-årig og ledes av Agder fylkeskommune. Målgruppen er offentlige og
private virksomheter, med vekt på små bedrifter. Innsatsen skal rettes mot delregioner med
overvekt av distriktskommuner på SSBs sentralitetsnivå 5 og 6 og områder med særlige
utfordringer, f.eks. små arbeidsmarkeder, lavt utdanningsnivå og lang avstand til studiested.
Østre Agder regionråd har akseptert deltakelse i prosjektet i form av 100 timers egeninnsats.
Fra Østre Agder inngår følgende kommuner i målgruppen: Risør, Tvedestrand, Gjerstad,
Vegårshei og Åmli. Utviklingsleder Siri Asdal vil orientere om prosjektet.


Innmelding av saker til regionalt politirådsmøte 22.november i Tvedestrand

Det er viktig at det blir en balanse mellom saker som politiet ønsker å informere politisk og
administrativ ledelse i kommunene om og saksfelt som politisk ledelse i kommunene ønsker
å drøfte med politiet med politimesteren i spissen.
Kan det fra kommunalt hold være aktuelt å be politiets ledelse om å redegjøre for hvilke
effekter Korona-pandemien har hatt for kriminalitetsbildet. Herunder endringer i forhold til
vinningskriminalitet, voldskriminalitet og narkotikakriminalitet. Hvilke andre deler av
utfordringsbildet mener styrets medlemmer at bør belyses i møtet? Forebygging bør være
tema under møtet.


Tilbakemelding fra Agder politidistrikt ved namsfogd vedrørende etablering av
felles forliksråd

Det foreligger en tilbakemelding som vedlegges innkallingen. De utfordringer som det fra
politisk hold er pekt på i forhold til å utbetale en rimelig godtgjørelse for vervene i
forliksrådet, kan sekretariatet ikke se at blir ivaretatt i tilbakemeldingen. Det synes som om
namsfogden ikke forholder seg til konsekvensene ved å samle virksomheten til et felles
Østre Agder forliksråd. Styret må vurdere om de kan anbefale kommunene å gå inn på et
felles forliksråd dersom en finner at nivået på godtgjørelse for de som pekes ut/påtar seg
vervet ikke står i forhold til den store oppgaven som vil ligger i å være leder eller medlem i
et felles Østre Agder forliksråd.
Aktuelle påvirkningssaker:


Regionplan Agder 2030 - handlingsprogram

Styreleder informerer om arbeidet med å påvirke handlingsprogrammet som Agder
fylkeskommune har utarbeidet med sikte på å iverksette regionplanen. Det pågår et løpende
arbeid med sikte på å bidra til å konkretisere innholdet i handlingsprogrammet. Derfor har
den politiske ledelse i Østre Agder regionråd engasjert seg i prosessen for å få fram viktige
prosjekt å tiltak for regionen. Sekretariatet har støttet opp om dette arbeidet blant annet
gjennom et notat som vedlegges saken.
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Som en oppfølging av styrets tidligere innspill til forsvarets langtidsplan og til
handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 så har John Salve Sigridnes i Åmli
kommune fulgt opp arbeidet med Evjemoen og Kjevik. Herunder et samspill mellom Kjevik
og Gullknapp om flyteknisk opplæring. Vedlagt følger et notat han har utarbeidet i
samarbeid med ordfører i Evje kommune på grunnlag av denne møtevirksomheten.


Status for kommunal økonomi

Hva forventes av kutt i kommunens utgifter? Status for hver enkelt kommune.
Til møtet legges det også med en melding fra rådmannsutvalget vedrørende iverksetting av
overgang til LED for alt kommunalt lys på veier og turveinett.
71/20 Eventuelt
Utsatt sak som det ikke ble tid til på siste møte i rådmannsutvalget:
Status for forventninger til regnskapsresultat i samarbeidskommunene.

Status for utgifter til Korona-pandemien
Kommune redegjør for hvordan de kommer ut i forhold til tildelte statlige midler.
Endring i mandatet til Østre Agder teknisk forum
Med bakgrunn i at IKT Agder har lagt om sin kontakt med kommunen som konsekvens av
økning i tallet på eiere så er det behov for å ta ut et punkt i mandatet til teknisk forum.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Følgende setning tas ut av mandatet for Østre Agder teknisk forum:
Østre Agder teknisk forum skal være kontaktledd for IKT Agder ved valg av digitale løsninger for
sektoren.

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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