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Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg fredag 19.mars 2021.
Sted Tid
teamsmøte 19.mars 2021 kl.12.3014.30

Saksliste:
Utsatt sak:
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.
Til møtet 19.mars 2021 foreligger det en anbefaling fra Østre Agder rådmannsutvalg ved
utpeking av representant til dette oppdraget. Dette er vedlagt.
Sekretariatsleder anbefaler at en følger tilrådingen fra Østre Agder helse- og
omsorgslederforum.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg utpeker kommunalsjef Aase Hobbesland Grimstad kommune
som Østre Agder IPR`s representant i Digi-Agder med Laila Nylund, pleie- og omsorgssjef i
Åmli kommune som vararepresentant.
Sakliste 19.mars 2021:
Sekretariatsleder anbefaler Rådmannsutvalget om å vente med oppsummering av budsjettseminaret
17.mars til referatet foreligger fra denne samlingen.

19/21 Godkjenning av utkastet til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg
10.februar 2021.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
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20/21 Krematoresitusjonen på Agder
Begravelsesbyråeier Tore Konnestad har anmodet om å få møte Østre Agder
rådmannsutvalg gjennom kommunedirektør Bo Andre Longum i Froland kommune. Han
ønsker å rette søkelys på om det kan være aktuelt å finne en løsning for et slikt anlegg i
Østre Agder i privat regi, men der det etableres et samarbeid med kommunene.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg takker for orienteringen. Før det er aktuelt å ta stilling til
realitetene i saken ønsker rådmannsutvalget en skriftlig utredning som klargjør hvilke
forpliktelser kommunene eventuelt skal påta seg for å kunne bidra til at regionen skal ha et
slikt tilbud.
21/21 Elektrifisering av anleggsmaskiner.
Vil lokal ombygging av eksisterende fossildrevne anleggsmaskiner til å bli helelektrisk være
kostnadseffektivt og bærekraftig?
Utviklingsleder Siri Asdal gir rådmannsutvalget en orientering om prosjektet som er
forankret i regionen entreprenørbransje og der Østre Agder samarbeidet bidrar i prosessen.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.
22/21 Innspill til organisering av fylkeskommunens reiselivsarbeid som regional
utviklingsaktør.
18.februar avholdt Østre Agder næringsforum et temamøte om reiseliv med deltakelse fra
USUS og fra Agder fylkeskommune. Under møtet framkom et ønske om at Agder
fylkeskommune påtar seg en sentral rolle i arbeidet for at reiseliv skal bli en stabil og
langsiktig del av vekst i landsdelens næringsliv.
Dette forutsetter at fylkeskommunen både besitter kapasitet og kompetanse til å ivareta
rollen. Kommunene ønsker å bistå fylkeskommunen i dette viktige arbeidet.
Satsingen må bygge på en felles forståelse av at landsdelen har et stort potensial for vekst i
sektoren basert på kulturhistoriske viktige byer og industriminner og at naturbasert turisme
har vesentlig høyere potensial enn det som brukes i dag. Landsdelens brede tilbud innenfor
konserter og festivaler bidrar sterkt til å gi oss et godt og salgbart opplevelsestilbud.
Utviklingsleder Siri Asdal vil redegjøre for en henvendelse Østre Agder næringsforum har
rettet til Agder fylkeskommune for å legge grunnlag for en slik næringsmessig satsing.
Denne følger saken.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg støtter innspillet fra næringsforum og anmoder
fylkeskommunen om å ta et initiativ for å bidra til at offentlig sektor forplikter seg overfor
reiseliv og opplevelsesnæringene. Dette er også viktig i forhold til oppbygging av
virksomhetene etter korona-pandemien.
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23/21 Innstilling fra arbeidsgruppe som har utredet behov for samarbeid innenfor
voksenopplæring i Østre Agder.
Arbeidsgruppen har avlevert sin innstilling. Sekretariatsleder som har vært sekretær for
arbeidet gjennomgår anbefalingene de kommer med.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg støtter at det arbeides videre med sikte på å etablere et
fagutvalg for voksenopplæring basert på et medlem fra hver av de tre voksenopplæringene.
Kommuner som ikke har egen voksenopplæring kan ha observatør med tale og forslagsrett i
fagutvalget dersom de anmoder om det.
Agder fylkeskommune ved voksenopplæringen i vår region inviteres til å ta del i
fagutvalget.
Rådmannsutvalget ber representanter utpekt av voksenopplæringen om å utarbeide forslag
til mandat for arbeidet i Østre Agder fagutvalg for voksenopplæring. Sekretariatets skal bistå
dem i dette arbeidet. Dette legges fram til endelig godkjenning i rådmannsutvalget.
Rådmannsutvalget vil avholde et årlig møte med fagutvalget der viktige spørsmål for
interkommunalt samarbeid på deler av voksenopplæringsfeltet skal være tema. Fagutvalget
forbereder dette møtet.
Av innstillingen framgår det økende behov innenfor voksenopplæring rettet mot grupper
som av medisinske grunner trenger et tilpasset voksenopplæringstilbud, jfr. Pkt. 8.3 s.13 i
utredningen. Rådmannsutvalget ber det nye fagutvalget om drøfte disse utfordringene med
Østre Agder helse- og omsorgslederforum med sikte på å kunne komme med en anbefaling
for hvordan vi samlet bør møte disse økende utfordringene. Det er ønskelig at et forslag til
løsning foreligger slik at det kan drøftes i forbindelse med budsjettseminaret for 2023 og HP
2024-2027.
24/21 Saker i representantskapsmøtet 26.mars 2021.
Vedlagt følger et ferdig utkast til innkalling til dette møtet. Det vil bli sendt ut umiddelbart
etter rådmannsutvalgets møte.
Av sak 25/21 til representantskapet framgår det at det foreligger et forslag om å ta i bruk
begrepet Østre Agder-samarbeidet med undertittel Interkommunalt Politisk Råd i
kommunikasjonsarbeidet. Forslaget om å gjøre denne endringer kommer fra medarbeiderne
i Østre Agder som ønsker større tydelighet i forhold til hva virksomhetens oppdrag går ut
på. Sekretariatsleder støtter dette synet.
Jusnetteverket er konsultert og de anser at løsningen er innenfor det en formelt kan gjøre,
uten å bryte med kravene i kommuneloven. Sekretariatet anser at endringen ikke er så
vesentlig at vi bør be om behandling i kommunestyrer/bystyrer.
Sak 26/21 til representantskapet omhandler utkastet til årsmelding for 2020. Dette legges
som eget vedlegg til rådmannsutvalgets møte 19.mars.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler at styret godkjenner årsmeldingen for Østre Agder
regionråd for 2020 med omtale av ulike interkommunale samarbeid.
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Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner ellers utkastet til sakskart til representantskapets
møte 26.mars.
25/21 Oppfølging av vedtaket om etablering av Morrow Batteries på Eyde energipark.
Vedlagt følger punkt 5 i Arendal kommunes kommuneplanmelding – «Plan for vekst».
Videre så har det vært en dialog mellom kommunalsjef Geir Skjæveland,
kommuneplanlegger Hans Birger Nilsen fra Arendal kommune og sekretariatsleder om
gjennomføring av en kartlegging av motiver for flytting til kommunene i Østre Agder.
Intensjonen bak drøftelsen som framgår av det uferdige notatet som vedlegges innkallingen,
er å få et godt bilde av hvilke enkeltfaktorer som har vært viktige når mennesker har valgt å
flytte til regionen. Tanken er å både å benytte registerbaserte opplysninger fra SSB, men
også se på muligheter for å gjøre kvalitative undersøkelser for å få fram de viktigste
drivkreftene for valg av vår region som bosted. Kunnskap fra denne kartleggingen kan bli
viktig når vi skal arbeide for å få mange kvalifiserte mennesker fra både inn og utland til å
vurdere flytting til vår region. Hvilke enkeltfaktorer gjør kommunene i Østre Agder
attraktive? Et utkast til notat som skisserer en slik kartlegging følger innkallingen som
vedlegg.
Arbeidet er i en tidlig fase. Vi søker samarbeid med fylkeskommune og Husbanken og ser
for oss at UiA kan være en aktuell samarbeidspartner for gjennomføring av undersøkelser
når vi skal gå videre.
Et slikt kartleggingsarbeid vil koste penger. Sekretariatet er forberedt på å be
representantskapet om ressurser fra sekretariatsfondet for å kunne gjennomføre
kartleggingen. Vi vil søke å få med oss andre offentlige virksomheter i finansieringen.
Sekretariatsleder mener at bruk av felles midler med sikte på å bidra til økt bosetning i alle
de åtte samarbeidskommunene er trygt forankret i de politiske signaler som ble gitt under
evalueringen der felles innsats for en positiv samfunnsutvikling i alle de samarbeidende
kommunene ble angitt som et hovedmål for å samarbeidet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anser initiativ som viktig for at alle kommuner i samarbeidet
skal oppleve positive effekter ved etableringen av Morrow Batteries. Når forprosjektet er
mer komplett ber rådmannsutvalget om at det presenteres i representantskapet for å sikre
politisk forankring av arbeidet.
26/21 Regional samhandlingsstruktur på Agder i regi av Kommunedirektørutvalget i Agder
I sitt møte 11.mars 2021 behandles et forslag om opprettelse av Strategiske råd for fora for
samfunnsutvikling i KS sitt Kommunedirektørutvalg. Forslaget går ut på å opprette et fora
for Klima og miljø, et forum for Levekår, likestilling, inkludering og mangfold og et forum
for Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser. Østre Agder IPR behandler i
dette møtet deltakelse i Digi-Agder. Østre Agder rådmannsutvalg bør drøfte hvordan
samhandlingen mellom det som skjer i de interkommunale politiske rådene og regional
samhandlingsstruktur på Agder-nivå skal være. Det blir en utfordring hvordan
representanter til slike organisatoriske strukturer skal kunne ivareta informasjonsansvar
overfor en stor gruppe kommuner som de forutsettes å representere.
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Østre Agder IPR bør etter sekretariatsleders vurdering legge hovedvekt på å bistå
eierkommunen. Vi bør samhandle med Agder fylkeskommune innenfor rammen av
kommunenes forpliktelser knyttet til oppfølging av Regionplan Agder 2030. Erfaringen er at
tiden som står til rådighet for møtevirksomhet mellom kommunalsjefer og mellom politisk
ledelse benyttes hensiktsmessig til saker knyttet til interkommunal tjenesteutøvelse og saker
som er viktig for samfunnsutviklingen i denne del av Agder.
Saken legges fram for Østre Agder rådmannsutvalg uten forslag til vedtak.
27/21 Eventuelt
Oppfølging av pandemien i kommunene
Hver rådmann/kommunedirektør redegjøre for arbeidet med smitteforebygging og
vaksinering i egen kommune.
Videre samarbeid gjennom OFA.
Hva er kommunens innstilling til forslaget som foreligger? Er det behov for å spille inn
andre anskaffelser?

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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