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

Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 14.oktober 2020 i Arendal. 

 

Sted Tid  

Kafeen i Arendal bibliotek  14.10.2020   

kl.08.30-12.40 

  

Til stede i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Christina Ødegård – 

Åmli, Bo Andre Longum – Froland, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei og Trond Aslaksen – 

Risør. 

Til stede på teams: 

Torill Neset – Gjerstad 

Nestleder Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand hadde forfall og assisterende rådmann hadde heller 

ikke anledning til å møte. 

Fra Agder fylkeskommune møte direktør Anita Henriksen. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Saksliste: 

 

63/20 Godkjenning av utkastet til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 

16.september 2020. 

Vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

64/20 Status i arbeidet med ny digitaliseringsstrategi innenfor helse- og omsorgssektoren. 

 Ehelsekoordinator Marius Emilson Holmesland holdt en orientering om hovedpunkter i det 

pågående arbeidet med digitaliseringsstrategien, som han sammen med fagutvalget for 

digitalisering i Østre Agder og samhandlingskoordinator Harry Svendsen utarbeider, på 

oppdrag av Østre Agder HLF. 

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget tar saken til orientering, men ber om at en i det videre arbeidet med 

strategien og ber om at begrepet behovsdrevet innovasjon blir sentralt styringsdokumentet 

for den videre digitale satsingen. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/Digitaliseringsstrategi-OA-helse-201014.pdf


Møtereferat 
 
 

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

65/20 Anbefaling til styret vedrørende godkjenning av nye vedtekter for Østre Agder 

interkommunale politiske råd – IPR. 

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 IPR for 2021 og rammer for handlingsprogramperioden 

2022-2024. 

 Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å godkjenne forslaget til budsjett 2021 og HP 

2022-2024. 

67/20 Forslag til møteplan for Østre Agder interkommunale politiske råd 2021 

 Rådmennene anmodet sekretariatet om å gjøre endringer slik at en styrte unna Arendalsuka. 

Møtetidspunkt for felles formannskapsmøte ble ikke foreslått. 

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, 3.september, 

1.oktober, 5.november og 10.desember. 

 Rådmannsutvalg: 13.januar, 10.februar, 16. til 17.mars (budsjettseminar), 28.april, 2.juni, 

25.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 til Fylkesmannen i Agder 

 I møtet ble det orientert om at alle medlemskommuner deltar i samarbeidet om prosjektet. 

 Vedtak: 

 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. 

 Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å fatte vedtak om at kommunene i Østre Agder 

i fellesskap stiller seg bak tomtealternativet Eyde energipark i Arendal kommune under den 
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videre prosess med sikte på lokalisering av Morrow Batteries Company as. Et vedtak om 

lokalisering til Eyde energipark vil etter rådmannsutvalgets syn representere en betydelig 

gevinst for alle kommuner i Østre Agder. 

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å bekrefte tidligere intensjon om å bidra til å 

etablere et felles tomteselskap ved en etablering. 

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 

 Vedtak: 

I tillegg til sakene 65-69 fra rådmannsutvalget som alle skal videre til styrebehandling skal 

følgende saker opp til behandling i styremøtet 23.oktober: 

 Presentasjon av ruteplanleggingen for regionen fra Agder kollektivtrafikk AKT  

 Østre Agders deltakelse i kompetanseprosjektet: Mobilisering til 

kompetanseheving i distriktene. (Kompetansepiloter)  

 Innmelding av saker til regionalt politirådsmøte 22.november i Tvedestrand 

 Rådmannsutvalget vil peke på at følgende punkt kan drøftes: 

 Ny organisering etter politireformen. Opplevelse av lang responstid i ytterkanter av 

regionen. Utfordringer med å håndtere flere hendelser samtidig. 

 Forventninger til politikontakter i kommunene. 

 Effekter av korona-pandemien for kriminalitetsbildet. 

Markering av at dette er det siste regionale politiråd der politimester Kirsten Lindeberg skal 

delta på før hun blir pensjonist. 

 

 Tilbakemelding fra Agder politidistrikt ved namsfogd vedrørende etablering av 

felles forliksråd 

Østre Agder rådmannsutvalg vil anbefale styret om foreløpig å utsette et felles Østre Agder 

forliksråd. Begrunnelse for å vente med iverksetting er en opplevelse av at godtgjørelsen 

leder og medlemmer i forliksrådet får, ikke står i forhold til den arbeidsmengde et felles 

forliksråd vil generere.  

 Aktuelle påvirkningssaker: 

 Regionplan Agder 2030 – handlingsprogram 

Rådmannsutvalget ble informert av Fylkesdirektør Regionplan 2030 Anita Henriksen om at 

fylkesutvalget har innstilt på at det kan utarbeides regionale planer for Østre Agder og 

Setesdal.  

Rådmennene startet en drøfting av hva et slikt arbeid i vår region kan innebære. De er 

opptatt av at innspillet fra vår region må bidra til å konkretisere handlingsprogrammet til 

regionplan Agder 2030.  
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Utvalget pekte på noen punkter som vil være viktig for regionen. Det er kort oppsummert i 

følgende notat. Saken settes opp til ny drøfting i utvalgets møte 11.november med sikte på 

der å legge et grunnlag for at regional plan skal være et hovedtema under fellesmøtet 

11.desember mellom styret og Østre Agder næringsforum. Der bør en vurdere en slik 

prosess enten skal leggers opp som en omfattende planprosess eller om det bør bli en spisset 

strategisk prosess med føringer for veien til målet. Uavhengig av valg av tilnærming, så skal 

innspillene formannskapene kommer med under arbeidet med heftet om hva som kan bidra 

til positiv samfunnsutvikling, være et fundament i prosessen. 

 

 Kommunal økonomi - utfordringer 

 

71/20 Eventuelt 

  Status for forventninger til regnskapsresultat i samarbeidskommunene. 

 Noen kommuner forventer å avlevere et negativt regnskapsresultat. Noen forventer å være i 

balanse. Hvis ikke inndekning for ekstraordinære utgifter knyttet til pandemien fra staten 

foreligger før årsskiftet er kommuner forberedt på å føre dette som en fordring i regnskapet 

Status for utgifter til Korona-pandemien 

Sekretariatet innhenter opplysninger om utgifter fra hver kommune pr.31.07 slik de er 

rapportert til fylkesmannen. Rådmannen i Froland påtar seg å bearbeide disse dataene til et 

hensiktsmessig format. 

 Endring i mandatet til Østre Agder teknisk forum 

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. 

 

 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/Oppdrag-fra-radmannsutvalget-reghional-plan.pdf

