Østre Agder IPR

Møteinnkalling

Interkommunalt
Politisk Råd

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 10.februar 2021.
Sted Tid
teamsmøte 10.februar 2021
kl.08.30-13.00

Saksliste:

11/21 Godkjenning av utkastet til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 13.januar
2021.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
12/21 Orientering om situasjon som oppstår når Nav Agder forlater samarbeidet om
Etablerersenteret IKS og drøfting av hvordan kommunene skal bidra til sikring av
oppfølging av etablerere.
Næringssjef Kåre Andersen i Arendal er invitert for å gi en orientering. Utviklingsleder Siri
Asdal i sekretariatet deltar også under behandlingen av saken. Vedlagt saken følger brev av
25.januar 2021 fra NAV Agder ved konstituert direktør Hilde Høynes og mail fra
næringssjef Kåre Andersen til medlemmene i Østre Agder næringsforum.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder leder av Østre Agder næringsforum Bård Vestøl
Birkedal, næringssjef i Arendal Kåre Andersen og utviklingsleder Siri Asdal om å planlegge
og iverksette et seminar der temaet skal være framtidig oppfølging av etablerere. Dette må
skje så raskt som mulig. De vurderer om det er ønskelig med deltakelse fra Agder
fylkeskommune. Med bakgrunn i smittesituasjonens begrensninger i forhold til deltakelse så
gis de anledning til å vurdere hvem som bør gis anledning til å delta ut over medlemmer i
Østre Agder næringsforum og Østre Agder rådmannsutvalg
13/21 Regnskap for Østre Agder regionråd 2020.
Regnskapsutskrift for 2020 med referansetall for 2019 vil bli oversendt så snart de siste
føringer på disposisjonsfond er gjort og det framgår i regnskapet. Dette skal være komplett
5.februar og på det tidspunkt ettersendes det formelle regnskapet.
Sekretariatsleder redegjør for regnskapet i møtet.
Vedtak:
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Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å godkjenne regnskapet for Østre Agder
regionråd for 2020.

14/21 Fondsavsetninger i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd).
Vedlagt følger en oversikt over innestående fondsmidler ved årsskiftet 2020/2021. Alle
innsparte driftsmidler i 2020 er avsatt på fond 25199226 Refusjon kommuner. Samlet
innsparing utgjør kr.1.503.121. Forslaget til fordeling til den enkelte kommune er basert på
kommunens innbetaling til de ulike formål. Så snart regnskapet er godkjent i styret vil den
enkelte kommunes tilgodehavende bli utbetalt i henhold til vedlagt oversikt på Exel-ark
(separat vedlegg). Hva den enkelte kommune samlet har til gode framgår av dette – arkfane
2. Det er foretatt en teoretisk beregning av fordeling av fondsmidlene. Dette framgår av fane
4 i vedlegget.
Revisjonen har krev at Arendal kommunes andel av Østre Agders fond skal avsettes på
disposisjonsfond. Dette gjelder ikke midler knyttet til DEKOMP og REKOMP. Disse er
avsatt på bundet. Samarbeidskommunenes andel av fond er fortsatt avsatt på bundet fond til
det formål det var knyttet. Kravet fra revisjonen er basert på lovbestemmelsene for
kommunal regnskapsføring.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner at innsparte driftsmidler for 2020 med kr.1.503.121
tilbakebetales samarbeidskommunene og at dette skjer straks regnskapet er godkjent i styret
og i henhold til fordeling som framgår av vedlegget. Tildelte statstilskudd for 2020 til
DEKOMP og REKOMP avsettes til bundet fond.
15/21 Utpeking av representant i prosjektet Ett digitalt Agder fra Østre Agder IPR.
Rådmannsutvalget er av Kommunedirektørkollegiet på Agder (KDK) anmodet om å
oppnevne en representant med vararepresentant til Digi-Agder som skal sammensettes av
representanter fra de fire kommuneregionene i fylket, fylkets to største kommuner, Agder
fylkeskommune og de IKT-samarbeidene som har digitaliseringprogram. I tillegg støtter
Agders representant i KS ekomp, forvalter av porteføljen til RKG e-helse og KS Agder.
Digi-Agder skal være en tilgjengelig og operativ ressurs for KDK og tjene som et regionalt
tverrsektorielt koordinerende organ for arbeid med digitalisering i kommunene og
fylkeskommunen i Agder.
Østre Agder fagutvalg for digitalisering som ligger under Østre Agder helse- og
omsorgslederforum drøftet spørsmålet om hvem som bør representere oss i dette prosjektet
3.februar. De anbefaler at rådmannsutvalget utpeker digitaliseringsrådgiveren til denne
posisjonen. Denne anbefalingen vil også være behandlet i Østre Agder helse- og
omsorgslederforum før saken kommer til behandling i rådmannsutvalget.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg utpeker digitaliseringsrådgiver Christina Bjørke Berntsen som
regionens felles representant i Digi-Agder.

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

Østre Agder IPR

Møteinnkalling

Interkommunalt
Politisk Råd

16/21 Opplegg for budsjettseminar 2022 for Østre Agder IPR og for ulike
vertskommunesamarbeid i Østre Agder.
Tradisjonelt har representanter for de underliggende samarbeidsfora i Østre Agder og ulike
interkommunale samarbeid på tjenestefeltet fått anledning til å møte Østre Agder
rådmannsutvalg for å drøfte premisser som budsjetteringen for 2022. Med bakgrunn i den
rådende pandemisituasjon kan en slik møteform vanskelig la seg bruke hvis møtet som
planlagt gjennomføres i mars. Derfor ønsker sekretariatet en dialog med rådmannsutvalget
om tidspunkt og form på budsjettprosessen for 2022.
Budsjettprosessen i Arendal tilsier at en utsettelse av møtetidspunkt må forholde seg til frist
for å levere innspill til konsekvensjustert budsjett. Denne er satt til 30.april 2021.
Sekretariatsleder legger fram forslag til vedtak i møtet med bakgrunn i drøftelsen.
17/21 Saker i representantskapsmøtet 12.februar
Med bakgrunn i kort avstand i tid mellom møtet i rådmannsutvalget og
representantskapsmøtet har leder i representantskapet, leder av rådmannsutvalget og
sekretariatsleder satt opp følgende saker til behandling i representantskapets møte













Godkjenning av referat fra konstituerende møte i representantskapet 22.januar 2021.
Godkjenning av regnskapet for Østre Agder regionråd 2020. Orientering om
disponering av ubrukte kommunale driftsmidler.
Orientering om arbeidet med strategiplan for Sørlandet sykehus HF ved
samhandlingskoordinator Harry Svendsen
Samarbeid med Sørlandet sykehus og UiA med sikte på utvidet legeutdanning ved
sykehusene og i primærhelsetjenesten på Sørlandet – Campus Sør. Orientering ved
Harry Svendsen.
Møtet med fylkesutvalget 2.februar 2021 om konkrete innspill til oppfølging av
Regionplan Agder 2030 i handlingsprogrammet. Nestleder Marianne Landaas
orienterer.
Status for gjennomføring av DEKOMP ved grunnskoler i Østre Agder ved
utviklingsveileder Arne Gisle Arctander Hovdenak.
Møtet med Setesdal regionråd og Listerrådet 20.januar aktuelle oppfølgingspunkt.
Leder av representantskapet Robert C. Nordli orienterer.
Oppsummering av møtet med direktør og styreleder ved Sørlandet sykehus 9.februar
2021.
Aktuelle saker fra rådmannsutvalgets møte 10.februar 2021.
Aktuelle påvirkningssaker.

Vedlagt innkallingen ligger to vedlegg som gjelde kulepunkt 5 i saksoversikten til
representantskapet. Det ene er et redigert sammendrag av punktene som er spilt inn fra
formannskapene i kommunene utarbeidet av sekretariatet. Dette var en oppfølging av det
felles formannskapsmøtet ved UiA. Det andre er et notat som ble benyttet av nestleder i
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representantskapet ordfører Marianne Landaas i fellesmøtet med fylkesutvalget som de fire
interkommunale samarbeidene var invitert til 2.februar 2021.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar til orientering sakene som kommer til behandling i
representantskapet 12.februar.

18/21 Eventuelt

Oppfølging av pandemien i kommunene
Hver rådmann/kommunedirektør redegjøre for arbeidet med smitteforebygging og
vaksinering i egen kommune.

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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