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

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag
27.oktober 2021.
Sted Tid
Kafelokalet I Arendal bibliotek 27.oktober 2021
kl.08.30-13.00

Saksliste:
63/21 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg
22.september 2021.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.
64/21 Samhandlingsreformen – konsekvenser for barneverntjenesten og andre
deler av kommunal virksomhet
Under samlingen av ledelsen for de interkommunale politiske samarbeidene i Agder
29.september på Eydehavn så presenterte Listersamarbeidet sitt arbeid med sikte
på å forberede seg på reformen. Presentasjonen er vedlagt. Videre ble en uttalelse
fra Region Kristiansand vedrørende full statlig finansiering av reformen trukket fram
i møtet. (vedlagt)
På rådmannsutvalgets møtet 22.september ble det vedtatt å invitere de fire
barnevernlederne til neste møte for å ha en dialog omkring hvilke utfordringer de
ser at reformen kan innebære, og hvilke samarbeid de seg imellom har etablert
med sikte på å kunne håndtere reformen. Representanter fra de fire
barneverntjenestene deltar i møtet.
Under møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 27.august tok Aase
Hobbesland opp følgende sak under eventuelt:
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Barnevernsreformen:
Aase Hobbesland foreslo at det vurderes å etablere et interkommunalt samarbeid knyttet
til fosterhjemsveiledning. HLF støtter dette og ber om at det tas opp bl.a i
«Barnevernslederforum».
Alle kommunene sjekker nærmere ut om det er interesse for dette. Saken tas opp igjen i
neste møte i HLF 22.10.

Saken er satt opp på dagsorden for møtet i HLF 22.oktober. Konklusjonen derfra
legges fram i rådmannsutvalgets møte.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg erkjenner at Samhandlingsreformen vil stille de fire
barneverntjenestene overfor nye muligheter og utfordringer. Derfor bør de fire
tjenestene vurdere om samarbeid kan være nødvendig for at kommunene i
fellesskap skal kunne løse oppgavene godt.
Utvalget er åpen for å møte lederne i barneverntjeneste på nytt når lederne i
tjenestene ønsker det, for å kunne se på behovet for å løse oppgaver i fellesskap.
65/21 Kommunalt responssenter - møte med kommunaldirektøren i Kristiansand
kommune om videre samarbeid
Under behandlingen av sak vedrørende kommunalt responssenter i sak 56-21 ble
rådmannsutvalget enig om å anmode Kristiansand kommune v/kommunedirektør
om å stille på neste møte for å redegjøre for hvilke vurderinger de gjør vedrørende
videreføringen av tilbudet.
Det vises til vedleggene til sak 56-21 som saksgrunnlag for behandlingen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
(fremmes med grunnlag i drøftelsen med Kristiansand kommune).
66/21 Grønne innkjøp – initiativ til etablering av felles ressurs
De åtte kommunene i Setesdal har etablert et samarbeid om dette som er omtalt i
vedlagt artikkel. Kommunedirektør Harald Danielsen har anmodet Østre Agder
rådmannsutvalg om å drøfte en tilsvarende løsning for vårt samarbeid under
forutsetning av ekstern finansiering. Camilla Holm Nilsen innkjøpsmedarbeider ved
økonomistaben i Arendal kommune og Ragnhild arie Hammer klima- og
miljørådgiver i planstaben i Arendal vil gi en innføring i hva dette kan innebære og
tilgangen på statlig finansiering for et slikt prosjekt. Kommunene må være forberedt
på å yte egeninnsats i prosjektet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder Arendal kommunen om på vegne av Østre
Agder samarbeidet å utarbeide et grunnlag for å kunne søke aktuelle
finansieringskilder om bidrag til et tidsavgrenset engasjement.
67/21 Innstilling til Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR
(Interkommunalt Politisk Råd) vedrørende sammenslåing av ØABV og
Grimstad brann- og redningsvesen.
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Som medlemmene i rådmannsutvalget har blitt holdt orientert om så har det pågått
en utredning med sikte på å slå sammen disse to. Behandlingen i vertskommunen
pågår og bystyret i Arendal vil ta stilling til saken i sitt møte 28.oktober. Det
foreligger en enstemmig anbefaling fra formannskapet i Arendal om å gå for en
sammenslåing. (vedlagt)
Vedlagt følger saksframstilling med tilhørende vedlegg til behandlingen i bystyret.
Under behandlingen i rådmannsutvalget så vil de to brannsjefene delta.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Med bakgrunn i positive vedtak i forhold til å slå sammen ØABV og Grimstad brannog redningsvesen fra bystyret i Arendal og fra Grimstad kommunestyre så anbefaler
rådmennene representantskapet om å anmode samarbeidskommunene i ØABV å
gi tilslutning til etablering av et felles brannvesen for alle de åtte kommunen i Østre
Agder-samarbeidet.
68/21 Status for arbeidet med prosjektet PLIVO i regi av Østre Agder
beredskapsforum
Prosjektleder Rune Kiil Solstad vil redegjøre for progresjonen i prosjektet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.
69/21 LED i veilys – grunnlag for vurdering av innsparing
Samlet skal kommunene i Østre Agder-samarbeidet invester om lag 33,5 millioner
kr for ved overgang til LED i alle veilysarmaturer. Dette er en stor investering og
satsingen legger til grunn at kommunene skal oppnå betydelige økonomiske og
miljømessige gevinster. Derfor bør samtlige kommuner sørge for et optimalt
faktagrunnlag i form av oversikt over kostnader og strømforbruk.
Agder energi nett har dialog med kommunene om forskriften som foreligger fra NVE
som krever at alt strømforbruk skal måles. De ber kommunene i første fase om å
utarbeide planer for å få målt anlegg med et stipulert forbruk ut over 8.000 kwt pr.
år. Samtidig må kommunene vurdere om også andre anlegg kan knyttes til disse
nye målerne. Det gjelder både målte anlegg og umålte anlegg under 8.000 kwt. Ved
å begrense antallet anlegg som måles så reduseres faste utgifter.
En sentral forutsetning for å innhente gevinsten knyttet til overgang til LED er at
veilysanlegg har målere. Etablering av målere i forbindelse med overgang til LED er
således både et forskriftsmessig krav og hensiktsmessig for kommunen. Samtidig
er ikke ivaretakelsen av forskriftskravet en del LED-prosjektet.
Tvedestrand kommune ved Anton Thomas Thomassen har vist hvordan data for
forbruk og kostnad kan innhentes fra strømleverandøren. (vedlegg)
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ønsker at hver kommune utarbeider en oversikt som
kan dokumentere effekter at LED-prosjektet underveis i anskaffelsen og når det
samlede prosjektet er iverksatt i alle samarbeidskommuner. Det skal være fokus
både på økonomiske innsparinger og mindre forbruk av strøm.
70/21 Saker til behandling i representantskapets møte 5.november 2021 i Åmli
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Tekst budsjett HP 2023-2025 (vedlegg)
Pasient og brukerombudet på Agder – oppgaver og funksjon
Etablering av planleggingsgruppe for felles formannskapssamling i Østre Agdersamarbeidet 2.februar
Tema for samlingen
- Felles innsatstrapp
- boliger tilpasset innbyggere og kommunenes behov (Ugland – FossekompanietLindal hus)
- Industrialisering med basis i energiressurser i landsdelen (Agder fk).
Planleggingsgruppen bør bestå av en representant fra
rådmannsutvalget/kommunedirektørutvalget og en eller flere fra
representantskapet. I arbeidet med de ulike delene av programmet vil de fleste
medarbeiderne i sekretariatet bistå plangruppen.
Saker i rådmannsutvalgets møte 27.oktober
Aktuelle påvirkningssaker
Kontaktmøte med Statsforvalter Stein A. Ytterdahl.
Møtet skal være gjensidig informasjon.
Hos oss er det sterkt fokus på Bærekraftige helse- og omsorgstjenester og felles
innsatstrapp som Agenda Kaupang bistår kommunene i Østre Agder under
utarbeidelsen av. Videre er det stor aktivitet knyttet til REKOMP og DEKOMP samt
den nye statlig tilskuddsordning for kompetansehevende tilbud rettet mot
spesialpedagogikk og inkludering. Der samarbeider vi jo tett med Statsforvalteren
og hans medarbeidere. Alle kommunene følger tett etableringen av Morrow
Batteries, der samspillet mellom Arendal kommune og Statsforvalterembetet er helt
avgjørende for en vellykket etablering.

71/21 Eventuelt
Program for kommunedirektørutvalgets budsjettseminar 2022 for budsjett
2023 og HP 2024-2026

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
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