Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg
Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 22.september 2021.
Sted Tid
Arendal bibliotek kafe 22.09.2021
kl.08.30-12.00
Deltakere i møtet:
Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Bo Andre Longum – Froland, Christina Ødegård – Åmli og
Torill Neset – Gjerstad.
Trond Aslaksen – Risør deltok i møtet fram til kl.11. Olav Kavli – Grimstad deltok i møtet fram
til kl.11.15.
Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune deltok på møtet.
Leder Harald Danielsen – Arendal hadde meldt forfall.
Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand hadde forfall og for han møtte konstituert ass
kommunedirektør Svein Olav Dale.
Ole Petter Skjævestad – Vegårshei hadde på oppdrag av leder Harald Danielsen – Arendal påtatt
seg å lede møtet.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Under behandlingen av sak 56/21 deltok digitaliseringsrådgiver Christina Bjørke Berntsen fra
sekretariatet og leder av fagutvalg for digitalisering Helse Jan Øyvind Evensen.
Under behandlingen av sak 57/21 så deltok brannsjef Tore Olsen i Grimstad brann- og
redningsvesen og brannsjef Petter Vinje Svendsen i ØABV.

Saksliste:

55/21 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg
25.august 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
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56/21 Kommunalt responssenter – prisøkning for samarbeidskommunene
Digitaliseringsrådgiver Christina Bjørke Berntsen og leder i fagutvalg digitalisering helse
Jan Øyvind Evensen deltok under behandlingen av saken.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder Kristiansand kommune ved kommunedirektøren,
som vertskommune for responssenteret, om å delta på utvalgets møte 27.oktober for der å
redegjøre for organiseringen og økonomien i tjenesten. Herunder for vertskommunens
ønsker knyttet til betalingsmodell for tjenesten.
Kommunene i Østre Agder kan derfor ikke overholde vertskommunens frist for å komme
med tilbakemelding i forhold til videre samarbeid om responssenteret.

57/21 Saksframstilling vedrørende eventuell sammenslåing av ØABV og Grimstad brannog redningsvesen.
Under behandlingen av saken deltok brannsjef Tore Olsen i Grimstad brann- og
redningsvesen og brannsjef Petter Vinje Svendsen.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder om at det blir gitt en orientering om status for en
eventuell sammenslåing i representantskapsmøtet 1.oktober.
De to brannsjefene utarbeider sammen med rådmannen i vertskommunen for ØABV og
kommunedirektøren i Grimstad kommune et felles saksgrunnlag for behandling i
kommunene som inngår i ØABV og et saksgrunnlag for behandlingen i kommunestyret i
Grimstad kommune. Disse legges fram for representantskapet i Østre Agder-samarbeidet
under møtet 5.november for at de skal kunne komme med en anbefaling overfor
kommunestyrer og bystyrer.
Medlemmene i Østre Agder rådmannsutvalg er kjent med henvendelsen som er mottatt fra
brannmestrene ved stasjoner med deltidsansatte i kommunene Froland, Gjerstad,
Vegårshei, Risør, Tvedestrand og Åmli. Rådmannsutvalget mener at rådmannen i Arendal
kommune bør svare på denne henvendelsen i egenskap av arbeidsgiver for
brannmestrene.
58/21 Oppfølging av Statsforvalteren i Agder sitt strategimøte vedrørende Covid-19 den
9.september 2021
Saken er utsatt til 27.oktober. Fylkeslegen har tilbudt seg å delta under
representantskapsmøtet 5.november.
59/21 Rådmannsutvalgets forslag til budsjett 2022 og handlingsprogram 2023-2025
Sekretariatsleder presenterte utkastet til budsjett.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler forslaget til budsjett 2022 og handlingsprogram
2023-2025.
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler at det før budsjettseminaret for 2023 blir gjort et
forarbeid med sikte på å innarbeide løpende forpliktelser i form av avtaler med eksterne
samarbeidsparter og premisser lokal medfinansiering for statlige satsinger.
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60/21 Saker til behandling i representantskapet 1.oktober 2021
I tillegg til saker nevnt i innkallingen kommer en henvendelse fra Agder fylkeskommune om
Studentstrategi for Agder 2030 – Sammen om en attraktiv region for studenter og
nyutdannede med høringsfrist 14.10.2021
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakene til representantskapet 1.oktober 2021.
61/21 Behovet for regionalt perspektiv på tilretteleggingen av næringsarealer i lys av
etableringen av Morrow Batteries
Kommunalsjef Geir Skjæveland i Arendal kommune orientere om deres vurdering av behov
for næringsarealer både knyttet til Morrow, til ringvirkninger av denne etableringen og i
andre næringer. Herunder behovet for å legge et helhetlig regionalt perspektiv til grunn for
planarbeidet, og ønsker fra vertskommunene ved etableringen av batterifabrikken om å
legge til rette for samhandling med de andre kommunene.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg vil understreke viktigheten av at medlemmer i Østre Agder
næringsforum og Østre Agder teknisk forum gis innsyn i de omfattende og viktige prosesser
Arendal kommune står oppe i ved etableringen av Morrow Batteries. Utviklingen i hele
Østre Agder preges av de positive ringvirkningene av etableringen. Hele regionens
samlede potensial som bo- og arbeidsmarkedsregion skal støtte opp under etableringen og
bidra til positiv utvikling for alle kommunene i Østre Agder-samarbeidet.

62/21 Eventuelt
Barnevern reform
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmode barnevernledere i Arendal, Grimstad, Froland og
Barnevernet Østre Agder (Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli) om å delta
under det planlagte møtet 27.oktober for å drøfte hvilke utfordringer vi står overfor.

Innkjøp
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder miljørådgiver i Arendal kommune Ragnhild Hammer
om å delta i utvalgets møte 27.oktober for å redegjøre for den statlige tilskuddsordningen
Klimasats. Herunder hvordan Arendal har brukt midler fra denne ordningen.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR
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