Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 11.november 2020.
Sted Tid
Eureka kompetanse møterom 5 11.november 2020
kl.08.30-13.00
Det ordnes med enkel lunsj til møtet.

Saksliste:
72/20 Godkjenning av utkastet til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 14.oktober
2020.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
73/20 Deltakelse i prosjektet DigiHot i regi av NAV og KS.
Fra Aase Hobbesland leder i RKG folkehelse og levekår har Østre Agder mottatt en
henvendelse om deltakelse i prosjektet DigiHot. Navnet er en forkorting av Digitalisering av
hjelpemiddelformidlingen i NAV og kommuner. 1-2 kommuner fra Østre Agder inviteres til
å delta som pilotkommune i prosjektet. Bakgrunnen for at prosjektet iverksettes er at de som
skal samhandle omkring løsninger for brukerne ikke har et digitalt støttesystem. Dette er det
stort behov for da det forventes at flere trenger hjelpemidlene. De må ha mer individuelt
tilpassede hjelpemidler. Samtidig er viktig å begrense ventetiden på hjelpemidlene. I dagens
løsning inngår mange manuelle løsninger og det innebærer at de er tidkrevende. Prosjektet
skal se på hele hjelpemiddel-kjeden. Man er forberedt på at prosjektet kan utfordre dagens
oppgavedeling på feltet.
Prosjektet eies av NAV og KS. Det uttrykkes et ønske om sterkere kommunerepresentasjon.
Prosjektperioden er fra 2019 til 2023. Finansieringen bygger på medfinansieringsordning +
egeninnsats. Så langt inngår 13 kommuner som piloter i prosjektet. En presentasjon av
prosjektet følger som vedlegg.
Sekretariatsleders vurdering av prosjektet er at dette blir et viktig satsingsfelt for å styrke
innbyggernes evne og vilje til selv å kunne ivareta egne behov. Samtidig må eventuell
deltakelse fra kommuner i Østre Agder bygge på tilslutning fra Østre Agder HLF og fra
aktuelle NAV-kontor. Når en ser på de pilotkommuner som er avklart så er både små og
store kommuner med. Små og mellomstore byer er ikke så godt representert. Arendal
kommune har signalisert at de kan tenke seg å være pilotkommune i tillegg til Valle fra
Agder. Det skal også være en referansegruppe for prosjektet der både Tvedestrand kommne
og Grimstad kommune skal inngå.
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Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg støtter deltakelse i form av en pilotkommune fra Østre Agder,
men tar forbehold om at det foreligger støtte for en slik deltakelse i Østre Agder helse- og
omsorgslederforum og ved lokalt NAV-kontor.
74/20 Østre Agder regionråds representasjon til og kontakt med Regional
koordineringsgruppe for klima og miljø på Agder.
Kommunalsjef Kamilla Solheim fra Risør kommune har deltatt på vegne av Østre Agder
regionråd. Hun opplever ikke å ha kontakt med regionrådet om dette arbeidet. Hun spiller
inn at vi bør vurdere en alternativ løsning der sekretariatet i Østre Agder deltar på vegne av
samarbeidet.
Hvis sekretariatet skal delta i disse møtene så må dette tilligge sekretariatsleder da han kan
bidra til informasjonsspredning til ulike fora i det interkommunale samarbeidet. Med den
prosjektorientert bruken av vår utviklingsleder innenfor næring- og samfunnsutvikling, som
vi har gått i retning av, så vil bruk av henne på klima og miljøfeltet gå på bekostning av
andre prioriterte oppgaver. Disse oppgavene er tydelig listet opp i den nylig vedtatte
samarbeidsavtalen. Sekretariatsleder har utdanningsgrunnlag for å arbeide med klima og
miljø.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg melder tilbake til Regional koordineringsgruppe for klima og
miljø at sekretariatsleder kan delta i gruppen på vegne av Østre Agder regionråd.
Dette kommer i tillegg til at kommunene kan være representert med kommunalsjef Geir
Skjæveland og kommunalsjef Kamilla Solheim.
75/20 Drøfting av premisser for interkommunale samarbeidsløsninger med bakgrunn i
spørsmålet om fornyelse av samarbeid om barnevernsvakttjenesten.
Arendal barnevernsvakttjeneste har hatt et samarbeid med Froland kommune om å dekke
deres behov på kveld og helg. Likeledes har det vært et samarbeid med Barneverntjenesten
øst i Agder for de fem kommunene som inngår i dette samarbeidet. Vakttjeneste på natt har
så langt blitt dekket av Barnevernvakten i Kristiansand. Prisen for denne tjenesten er nå økt
fra kr.144.000 pr år til ca.1,5 mill.kr. Derfor har ledelsen ved Arendal barneverntjeneste og
Arendal barnevernvakttjeneste valgt å si opp avtalen med Kristiansand. Å løse dette
lovpålagte ansvaret for barnevernsvakt på natt gir Arendal barnevernsvakt økte utgifter.
Leder av barnevernet i Arendal gikk ut med et tilbud til samarbeidskommunene med ett
tilbud om 40 kr per innbygger. Det er nå en dialog med Grimstad kommune om at de også
kan tenke seg å benytte tilbudet i Arendal når deres oppsigelsesfrist med Kristiansand
utløper. Det har medført at Arendal kommune har kunnet senke sitt tilbud til kr.36 pr
innbygger. Dette er likevel vesentlig mer en samarbeidskommunene har måttet betale fram
til nå. Kristiansand tilbyr tjenesten til sine samarbeidspartnere for mellom 42-44 kr pr
innbygger. Kristiansand kommune har opplyst at det ikke er aktuelt for dem å ivareta hele
barnevernsvaktansvaret.
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Vedlagt følger mail av 3.november fra barnevernleder i Arendal som bygger på deltakelse
fra Grimstad kommune og et utkast til samarbeidsavtale for et felles barnevernsvakttilbud
organisert som en vertskommuneløsning
Med bakgrunn i at det pågår en drøfting mellom partene i et eventuelt samarbeid legger ikke
sekretariatet fram et forslag til løsning i saken. Hvis drøftingen i Østre Agder
rådmannsutvalg viser at det kan være grunnlag for en løsning så fremmes forslag til vedtak i
møtet.
76/20 Utarbeidelse av en strategi for oppfølging av formannskapenes innspill gjennom
behandlingen av Hvordan bidra til positiv samfunnsutvikling i Østre Agder regionen? en felles øvelse.
Syv av åtte formannskap har levert sine bidrag ved utsendelse av sakskartet til
rådmannsutvalgets møte. Tvedestrand mangler på grunn av en møteutsettelse der, men det
bør foreligge før møtet. Sekretariatet vedlegger innspillene slik de foreligger fra
formannskapene. Videre har sekretariatet gjort et forsøk på å samle innspillene under noen
overskrifter. Dette følger også som vedlegg. Det er god bredde i de mottatte innspillene
samtidig som mye går igjen fra formannskap til formannskap.
Agder fylkeskommune har vedtatt at det kan utarbeides regionale planer for Østre Agder og
for Setesdal slik det er gjort gjennom planprosessen for Lister. Utkastet for denne er ute på
høring. I perspektiv av de innspill som foreligger fra formannskapene må styret i sitt møte i
desember vurdere om tilnærmingen til å løse regionenes utfordringer best ivaretas gjennom
en plan etter modell av Lister eller ved en annen strategisk tilnærming.
Sekretariatsleder legger til grunn at Regionplan Agder 2030 legges til grunn uavhengig av
valg av løsning. Samtidig er regionplanen så vid i formuleringene at mange strategiske
satsinger for Østre Agder vil være forankret der. Gjentakelse av det som står i regionplanen
er unødvendig. Sekretariatsleder mener vi bør fokusere på noen av de felt som
tilbakemeldingen fra formannskapene viser at det er sterk lokal forankring for. Dette kan
ytterligere forankres gjennom felles formannskapsmøte, når dette må kunne la seg
gjennomføre.
For styret i Østre Agder regionråd vil det være naturlig å ha en dialog med fylkesutvalget
om valg av form på den plan eller strategi som utarbeides for regionen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Fram til møtet i Østre Agder formannskapsutvalgs 2.desember 2020 skal sekretariatet
utarbeide en liste over strategiske satsinger for regionen basert på formannskapenes innspill.
Disse skal være egnet som grunnlag for videre arbeid uavhengig av om det velges å lage en
regional plan eller om det skal få form av en strategisk oppfølging av Regionplan Agder
2030.
77/20 Prioritering av sekretariatets arbeidsinnsats
Leder og nestleder i rådmannsutvalget er invitert til å ta del i en samling av sekretariatet i
Mandal 7. og 8.desember. Vedlagt følger utkast til program for samlingen. Under samlingen
er rådmannsutvalget anmodet om å gi innspill på mandagen under punktet:
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Kl.11.15-12.00 Rådmannsutvalgets strategi og forventninger til interkommunalt samarbeid i
perioden 2021-2025. Herunder forventninger til sekretariatet.
Det er viktig at resten av utvalget er kjent med samlingen og at leder og nestleder tar med
seg punkter som er viktig for alle rådmenn og kommunedirektører til samlingen.
Det er naturlig at prioriteringene i neste omgang avspeiler seg i virksomhetsplanen som
sekretariatet er ansvarlig for å utarbeide overfor vertskommunen Arendal.
Forslag til vedtak bygger på punkter som framkommer under drøftelsen.
78/20 Sakskart til styremøtet i Østre Agder regionråd
-

-

-

Agder energi nett gir en orientering om nettkapasiteten i regionen ved Astrid Margrethe
Hilde med vekt på følgende punkt:
Hvilke vurderinger gjør Agder energi nett knyttet til kraftforsyning lokalt?
Er det god nok kontakt mellom Agder energi nett og kommunene? Hva skal
kommunene/regionen gjøre for å oppnå en sterk posisjon overfor kraftkrevende
nyetableringer.
Aktuelle påvirkningssaker herunder redegjørelse fra Arendal kommune vedrørende
status for tomt batterifabrikk og status fra Åmli kommune vedrørende Biozin-prosjektet.
Tidspunkt for kontakt med sykehuset.
Saker fra Østre Agder rådmannsutvalg.
Informasjonsvirksomhet ved Østre Agder regionråd.
Omvisning på Tvedestrand videregående skole og på Tvedestrand kommunes
idrettsanlegg tilknyttet det nye skoleanlegget.
Politirådsmøte

79/20 Eventuelt

80/20 Korona-pandemien forberedelse av felles tiltak herunder planlegging for vaksinering
av nøkkelpersonell
Vedlagt følger kopi av mail til alle kommuner i Agder. Med utgangspunkt i de
tilbakemeldinger en her ber om og utviklingen på nasjonalt nivå i pandemien bør vi vurdere
behovet for å gjøre felles forberedelser innenfor rammen av det interkommunale
samarbeidet i Østre Agder.
HLF er i gang med å forberede en innsats og skal komme tilbake til dette under sitt møte
13.november. Også Østre Agder kommuneoverlegeforum involveres.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg er tilfreds med det initiativ som er tatt fra Østre Agder helseog omsorgslederforum for å forberede en felles innsats og løsninger for å ivareta behov
knyttet til korona-pandemien.
Rådmannsutvalgets ber om å få en orientering fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum
og fra Østre Agder fagutvalg for kommuneoverleger i det planlagte møtet 2.desember om
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de, på det tidspunkt, ser for seg at det er ønskelig å legge til rette for noen tiltak på tvers av
kommunegrensene. Hvis dette er aktuelt ønsker rådmannsutvalget informasjon om hvor
langt man er kommet i planleggingen av slike fellestiltak.

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder

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

