Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg
Representant for fylkesdirektør i Agder fylkeskommune

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag
25.august 2021.
Sted Tid
Kafelokalet I Arendal bibliotek 25.august
kl.08.30-13.00

Saksliste:
46/21 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 2.juni 2021.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.
47/21 Felles saksgrunnlag ved etableringen av Ett digitalt Agder
KDU Agder har 11.august avgitt en anbefaling overfor kommunene om at det skal etableres en
regional overbygning for digitaliserings satsningen i Agder (vedlegg 1). Til denne behandlingen
foreligger det et utkast til sak (vedlegg 2).
Når saken løftes inn for rådmannsutvalget så er intensjonen å drøfte samordning av regionens
digitaliseringsinnsats gjennom IKT Agder og det som en har ambisjoner at skal skje gjennom Ett
digitalt Agder. Daglig leder for IKT Agder Rune Johansen vil delta i drøftelsen i rådutvalget for å
belyse selskapets vurdering av behovet for god samordning mellom selskapet og ny
samarbeidsmodell gjennom Ett digitalt Agder.
I den saken som legges fram av rådmennene i Østre Agder til sine kommunestyrer/bystyrer kan
det være aktuelt å ta med en vurdering av hvordan hensynet til IKT Agder og eierkommunenes
interesser der, ivaretas der når Ett digitalt Agder etableres som et overordnet nivå for
digitaliserings satsningen i Agder.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ser etableringen av Ett digitalt Agder som en hensiktsmessig løsning
for å samordne kommunene i Agders digitaliseringssatsing.
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IKT Agder er eierkommunenes viktigste verktøy i arbeidet med å implementere gode digitale
løsninger. Derfor vil rådmannsutvalget understreke viktigheten av godt samspill mellom Ett digitale
Agder og kompetansen som finnes i de ulike offentlige leverandørene av digitale tjenester i
landsdelen.
I utviklingen av Ett digitalt Agder må hele bredden i kommunenes digitaliseringsbehov stå i fokus.
Den sterke satsningen på velferdsteknologiske løsninger må følges av tilsvarende felles satsninger
innenfor teknisk sektor, oppvekstsektor og andre viktige digitaliseringsbehov i kommunal sektor.
48/21 Forberedelse av eiermøtet i IKT Agder
På grunn av pandemien er planlagt eiermøte i IKT Agder utsatt til høsten. I sak 82/20 og 03/21 var
funksjonen til sikkerhetsforum et tema. Jfr. Vedlegg og tilsvar fra sikkerhetsforum. Leder av
rådmannsutvalget ønsker å drøfte ulike spørsmål knyttet til digitalisering før dette møtet.
Sekretariatsleder fremmer forslag til vedtak på grunnlag av drøftelsen i utvalget!
49/21 Revisjon av økonomireglementet for Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
Under arbeidet med nye nettsider for Østre Agder-samarbeidet har det framkommet behov for
oppdateringer av gjeldene regler. Et av disse er reglement for økonomihåndtering i Østre Agder
som ble vedtatt i sak 74/15. (vedlegg 1) Etter at dette har daværende styre i sak 37/18 vedtatt
Betalingsmodell for interkommunale samarbeid i Østre Agder. (Vedlegg 2) Derfor har sekretariatet
utarbeidet et revidert utkast til økonomireglement for Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk
Råd). Vedlegg 3.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder sekretariatet om å be å be økonomiavdeling og
kommunerevisjonen om synspunkt på det foreliggende utkast til økonomireglement før det legges
fram for representantskapet for godkjenning.
50/21 Endring av navn på Østre Agder rådmannsutvalg til Østre Agder
kommunedirektørutvalg og fornying av mandatet.
Mandatet for arbeidet i Østre Agder rådmannsutvalg er fundert i samarbeidsavtalens §3
Organisering jfr vedlegg 1.
Når nå rådmannstittelen går ut med bakgrunn i bestemmelsene i ny kommunelov og erstattes av
tittelen kommunedirektør så er det naturlig å be styret om anledning til å skifte navn på det øverste
administrative organ i Østre Agder-samarbeidet. Av hensyn periodisering i arkivet vil iverksetting
av navneskiftet få minst konsekvenser ved at det iverksettes fra 1/1 2022.
Når vi skal iverksette endringer bør rådmannsutvalget foreta en vurdering av om det er ønskelig
med andre begrensede endringer. Sekretariatsleder mener dagens mandat i hovedsak dekker de
oppgaver som blir ivaretatt av utvalget.
Det er to punkter som ikke er eksplisitt nevnt, men som i praksis er veldig viktig for virksomheten i
utvalget. Det første er utvalgets rådgivende funksjon overfor kommunedirektører med
vertskommuneansvar for ulike interkommunale samarbeid i det budsjettforberedende arbeidet.
Kommuneloven bestemmer at det er kommunedirektøren i vertskommunen som foreslår budsjett
og kommunestyre/bystyre i vertskommunen som vedtar budsjettet. I praksis har budsjettseminaret
i Østre Agder rådmannsutvalg blitt gitt anledning til å påvirke premissene for budsjettarbeidet.
Erfaringen er at denne medvirkningen er viktig for de interkommunale tjenestene.
Samarbeidskommunene tar aktivt del under utarbeidelsen av budsjettene. Selv innenfor rammen
av denne ordningen opplever samarbeidskommunene utfordringer i forhold til om interkommunale
tjenester tar sin del av byrdene når stramme budsjettrammer ikke streker til. Derfor tror
sekretariatsleder at praksisen med å avholde forberedende budsjettseminar for interkommunale
tjenester bør være forankret i mandatet.
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Videre bør større investeringsprosjekt behandles i utvalget som avgir innstilling overfor
representantskapet. Slike beslutninger må også etter dagens samarbeidsavtale forankres i
bystyrer/kommunestyrer.
Forslagene innebærer etter sekretariatsleder syn ikke endringer som krever ny behandling av
samarbeidsavtalen. Forslagene faller innunder punkt 3 i samarbeidsavtalen og representerer en
konkretisering av innholdet i dette punktet.
Vedlagt følger et utkast til mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg (vedlegg 2).
Representantskapet vedtar mandatet på grunnlag av anbefaling fra Østre Agder rådmannsutvalg.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler overfor representantskapet å endre navn på utvalget til
Østre Agder kommunedirektørutvalg. Navneskiftet anbefales iverksatt fra 1.januar 2022.
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler representantskapet om å godkjenne forslaget til mandat for
nytt kommunedirektørutvalg.
Sak 51/21

Status i drøftelser vedrørende sammenslåing av ØABV og Grimstad brann og
redningsvesen.

Rådmannen i Arendal vi redegjøre for status i forhandlingene og prosessen videre.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Sak 52/21

Orientering om høringsuttalelsen til forslag til endringer i pasientjournalloven
og potensielle økonomiske konsekvenser av dette for kommunal økonomi.

Digitaliseringsrådgiver Christina Bjørke Berntsen presenterer forslaget til lovendringer og
potensielle økonomiske konsekvenser av forslaget for kommunene. Regjeringens forslag følger
som link. KS har utarbeidet en høringsuttalelse som Østre Agder-samarbeidet har stilt seg bak og
som følger saken som vedlegg 1.
På grunn av at fristen for å komme med en uttalelse gikk ut 18.august så er høringsuttalelsen
basert på et utkast fra Fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi i Østre Agder, med en
mailgodkjenning fra medlemmer i rådmannsutvalget. Vedlegg 2. I oversendelsen til Helse- og
omsorgsdepartementet understrekes det at fristen for å komme med uttale har gjort det umulig å få
til en politisk behandling av denne.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg til saken til orientering.
Sak 53/21

Etablering av et kremasjonstilbud for kommunene i Østre Agder.

Sekretariatsleder påpeker i vedlagt notat på at regionen mangler lokalt kremasjonstilbud etter at
anlegget ved kapellet i Høgedal måtte tas ut av drift.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe med tre medlemmer utpekt av teknisk forum for å se på aktuell
lokalisering av et krematorium i privat eller offentlig regi. Sekretariatet i Østre Agder er sekretariat
for arbeidet. Inntil kr.50.000 fra sekretariatsfondet i Østre Agder kan benyttes under
utredningsarbeidet.
Sak 54/21

Saker til representantskapsmøtet 3.september


Presentasjon av status for prosjektet Agder helseklynge med hovedvekt på
delprosjektet bærekraftige helse og omsorgstjenester i Østre Agder. v/Harry
Svendsen og Rune Hobæk.
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Orientering om utviklingsplaner for Arendal havn Eydehavn ved havnesjef Rune
Hvass.
Aktuelle påvirkningssaker. Fortsatt arbeid med veiforbindelse fra Simonstad til
Arendal havn.
Orientering ved ordfører i Åmli om status for Biozin-etableringen i Åmli.
Regionalpolitisk arbeidsgruppe om karbonfangst på Returkraft v/Trond Kristiansen
Agder fylkeskommune.
Oppsummering etter Arendalsuka ved leder i rådet.
Endring av navn på Østre Agder rådmannsutvalg til Østre Agder
kommunedirektørutvalg og konkretisering av organets mandat med grunnlag i
etablert praksis.
Orientering om saker som har vært til behandling i rådmannsutvalget.
Evt med
- status for etableringen av Morrow Batteries as.
- Avtale møte med Grenlandsregionen.
- Orientering om status for 110-sentralen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakslisten til møtet i representantskapet
3.september 2021.

Sak 55/21

Eventuelt

Arbeidet med Korona-pandemien status i kommunene.
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