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Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg fredag 28.apri 2021.
Sted Tid
Teamsmøte 28.april 2021 kl.08.3013.00

Saksliste:
28/21 Godkjenning av utkastet til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 19.mars
2021 og notatet etter rådmennenes budsjettseminar 17.mars 2021.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet fra møtet 19.mars 2021 og notatet etter rådmennenes
budjettseminar for 2022 og HP 2023-2025.

29/21 Organisering av arbeidet for oppfølging av Regionplan Agder 2030.
Avdelingsleder for Samskaping og internasjonalisering Sissel Strickert i Agder
fylkeskommune gir rådmannsutvalget en orientering om hvordan fylkeskommunen legger
opp sitt organisatoriske arbeid for å sikre iverksetting av Regionplan Agder 2030. Herunder
hvordan de tar sikte på å skape samhandling med kommunene og de interkommunale
politiske råd i Agder.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg takker for orienteringen og ønsker å bidra under arbeidet for å
iverksette mål og intensjoner slik de framgår av regionplanen. For utvalget er det viktig å
understreke at det praktiske tjenestesamarbeidet og den strategiske innsats som skjer
innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet IPR må samordnes med pågående satsinger
knytt til oppfølging av Regionplan Agder 2030 for hele Agder.
Initiativet Agder fylkeskommune tok ved å invitere ledelsen i de fire regionale samarbeidene
til møte med fylkesutvalget var en hensiktsmessig ramme for å sikre at behovene og
prioriteringene i de fire interkommunale politiske rådene bli presentert for
fylkeskommunens politiske ledelse. Samtidig er det viktig at det blir samhandling begge
veier. Derfor bør IPRène vær engasjert i de satsinger som skjer i regi av fylkeskommunen
under iverksettingen av Regionplan Agder 2030.

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

Østre Agder IPR

Møteinnkalling

Interkommunalt
Politisk Råd

30/21 Utredning av samarbeid om geolog/geologingeniør-kompetanse med Agder
fylkeskommune.
I Østre Agder teknisk forum har spørsmålet om interkommunalt samarbeid med Agder
fylkeskommune for å bygge opp et sterkt felles faglig miljø knyttet til feltet
geolog/geologingeniør. Bakgrunnen for at saken kom opp i forumets møte 17.februar var en
henvendelse fra byggesaksleder i Arendal kommune Frank Gauslå der han foreslo å se på
ordningen med fylkesgeolog som Vestfold/Telemark har hatt felles. Hans bekymring var
knyttet til kvikkleireproblematikk.
I møtet fikk sekretariatsleder ansvar for å kontakte fylkesdirektør Ola Olsbu for å få et
inntrykk av fylkeskommunens interesse for å utrede interkommunalt samarbeid på feltet.
Han aviste ikke samarbeid på feltet. Fylkeskommune har nylig rekruttert en geolog til
samferdselsavdelingen. Denne prosessen lyktes, men viste at tallet på kandidater med
relevant kompetanse ikke var høyt. Å rekruttere fagmedarbeidere til et litt større fagmiljø
kan være av betydning. Fordi Agder fylkeskommune ikke dekker hele bredden på fagfeltet
så støtter de seg på kompetansen i Vestfold/Telemark ved behov.
Med bakgrunn i denne dialogen ble saken lagt fram på nytt i Østre Agder teknisk forum
7.april og drøftet på nytt. Med tilbakemeldingen fra fylkesdirektøren så mener de det er
fornuftig å gå videre til rådmannsutvalget med en anbefaling av at spørsmålet om
interkommunalt samarbeid om medarbeidere innenfor fagfeltet geolog/geologingeniør
utredes. Vedlagt følger utskrift fra saken fra Østre Agder teknisk forum.
Fra lederne i teknisk sektor blir det påpekt at bruk av eksterne spesialister på feltet har
begrensninger fordi de ofte tenderer mot å kreve større utredninger for å sikre seg mot
framtidige erstatningskrav. Når vi selv kan besitte kompetanse for å vurdere når




det er helt nødvendig å gjennomføre større undersøkelser
et område i utgangspunktet bør være helt uaktuelt for utbyggingsformålet
større undersøkelser er helt unødvendig ut fra en faglig vurdering

så vil vi kunne spare både tid og penger.
I tillegg til den interesse som foreligger fra teknisk sektor for å kunne disponere denne type
kompetanse så har sekretariatet i samråd med leder av teknisk forum Jon Øystein Dalsmo
funnet det viktig å hente inn synspunkt fra Østre Agder fagutvalg for beredskap med sikte på
å få deres syn på verdien av tilgjengelig spesialistkompetanse på fagfeltet i deres
forebyggende arbeid eller under en krise både knyttet til ras, men også flom.
Deres tilbakemelding foreligger ikke ved utsendelsestidspunktet for innkallingen, men vil bli
lagt fram i møtet.
Sekretariatets anbefaling overfor rådmannsutvalget er at vi komme med et forslag overfor
Agder fylkeskommune om å etablere en felles utredningsgruppe med fire fagpersoner – to
fra kommunene og to fra fylkeskommunen som får som mandat å utarbeide et forprosjekt
for en slik fellesløsning som angir



mål for virksomheten
deltakere i samarbeidet
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arbeidsoppgaver for fagmiljøet
avgrensninger for fagmiljøets ansvar
anbefalt finansieringsløsning og forslag til organisatorisk løsning.

Utredningsgruppen får støtte fra sekretariatet i Østre Agder, jusnettverket og
samferdselsavdelingen i Agder fylkeskommune etter behov. De to første vil kunne bistå med
erfaringer knyttet til utarbeidelse av utkast til avtale og finansieringsmodell for et samarbeid.
Ettersom Agder fylkeskommune har fagmiljø på feltet i dag så vil det være nærliggende å se
for seg att fagmiljøet knyttes til dem.
Hvis utredningsarbeidet leder fram til at kommunene i Østre Agder-samarbeidet og Agder
fylkeskommune ønsker å gå videre med sikte på å etablere et samarbeid så bør en åpne for at
også andre kommuner skal kunne bli del av samarbeidet. Derigjennom vil en kunne bredde
og styrke det fagmiljøet vi har som intensjon å etablere. Kristiansandsregionen, Listerrådet
og Setesdalsregionen er informert om at et samarbeidet drøftes mellom fylkeskommune og
Østre Agder-samarbeidet, og om at de vil bli informert om hvilke vurderinger
utredningsgruppen kommer fram til.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ber Agder fylkeskommune om å delta i utredning av hvilke
muligheter og utfordringer som er knyttet til en felles oppbygging av spesialisert
fagkompetanse på feltet geolog/geologingeniør.
Hvis Agder fylkeskommune gir tilslutning til en slik utredning anmodes Østre Agder teknisk
forum å oppnevne to medarbeidere på ledelsesnivå til å delta i en utredningsgruppe.
Sekretariatsleder kan bistå som sekretær under utredningsarbeidet.
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler at utredningsgruppen blir gitt et mandat til å
utarbeide et forprosjekt for en slik fellesløsning som angir






mål for virksomheten
deltakere i samarbeidet
arbeidsoppgaver for fagmiljøet
avgrensninger for fagmiljøets ansvar
anbefalt finansieringsløsning og forslag til organisatorisk løsning.

Dersom utredningsgruppen konkluderer med at samarbeid på fagfeltet vil være
hensiktsmessig legges anbefalingen fram for videre behandling i formelle organ i
fylkeskommunen og i kommuner som vurderer å ta del.

31/21 Økonomiske forpliktelser ved organisering av arbeidet for oppfølging av
vanndirektivet.
Forslaget fra Agder fylkeskommunes innebærer at det opprettes tre stillinger som skal lede
arbeidet i de til sammen 7 vannområdene i vannregion Agder. Dette forslaget med
finansieringsplan vedlegges innkallingen.
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Forslaget innebærer at stillingene fordeles på tre vertskommuner. Både fylkeskommune og
kommuner skal bidra i finansieringen. Summene for hver enkelt kommune er beskjedne med
kr.40.000 for Grimstad og Arendal, kr.45.000 for Froland og Åmli, kr.30.000 for Risør og
Tvedestrand og kr.15.000 for Gjerstad og Vegårshei.
Det bør kunne problematiseres at fylkeskommunen her legger seg på et høyere
administrativt nivå enn det Aust-Agder fylkeskommune klarte seg med. Der var det en
person som ivaretok ansvaret. Hvis man isteden legger seg på to stillinger som i fellesskap
tar det administrative ansvaret for Agder vannregion med syv vannområder, så kunne
vesentlige midler isteden disponeres til miljø og reiselivsrettede tiltak i og langs vassdrag i
fylket. Da må vi leve med at mindre vekt legges på utarbeidelse av planer og at en isteden
velger enkle revisjoner av tidligere utarbeidede planer.
Denne saken skal opp til behandling i representantskapet 7.mai. Sekretariatsleder anbefaler
at ambisjonene knyttet til administrativ kapasitet legges på 2 stillinger som leder arbeidet i
alle syv vannområder. Erfaringen med pandemien viser at disse stillingen kan jobb i lag selv
om de knyttes til to kommuner og at de ikke sitter sammen. Frigjorte ressurser disponeres til
konkrete tiltak i de aktuelle vassdrag, både i forhold til miljøforbedringer og ved iverksetting
av konkrete reiselivssatsinger langs vassdragene.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler representantskapet å gå for en enklere administrativ
løsning knyttet til Agders ansvar for vannregionen. Ved å prioritere enkle revisjoner av
tidligere utarbeidede planer bør den administrative innsatsen kunne begrenses.
Samtidig er det ønskelig og behov for ressurser knyttet til miljømessige satsinger langs
vassdragene og for midler som kan bidra til at flest mulig innbygger kan få oppleve de flotte
og ulike naturopplevelsene man kan få i tilknytning til vassdragene i Agder. Derfor bør
midler som ikke disponeres til administrasjon brukes på konkrete tiltak i og ved
vassdragene.
32/21 Drøfting av valg av finansieringsmodell ved utbyggingen av lokaler til legevakt og til
KØH.
Under budsjettseminaret ble det enighet om at kommunaldirektørene skulle gjennomføre en
drøfting i egen kommune for å få synspunkt på hvilken løsning for finansiering av
investeringer i interkommunale tjenester som oppleves som mest hensiktsmessig. Med
bakgrunn i størrelsen på innvesteringen i nye lokaler for legevakt og kommunal øyeblikkelig
hjelp så bør vertskommunens vurdering også tillegges betydelig vekt.
Sekretariatsleder avventer synspunkt fra kommunaldirektørene og forslag til vedtak legges
fram på grunnlag av disse.
33/21 Saker i representantskapsmøtet 7.mai 2021.
Utkast til sakskart for møtet i representantskapet foreligger ved utsendelsestidspunktet for
møtet i rådmannsutvalget, men den forutsettes å være klar til møtet 28.april 2021.
I tillegg til saken vedrørende oppfølging av vanndirektivet er følgende saker satt opp i
samråd med leder i representantskapet.
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NHO-direktør Høye Høyesen deltar for å gi innspill på markedssituasjonen for Agders
næringsliv og for næringsvirksomheter i Østre Agder.
Videre ønsker leder at hver kommune ved rådmann/ordfører på 3-5 minutter oppsummerer
egen kommunes tilgang på arealer for næringsutvikling og for boligbygging sett i forhold til
forventninger til vesentlig økte behov ved etableringen av Morrow batteries.
Status for etableringen av Vegår videregående skole ved representant for skolen.
Aktuelle påvirkningssaker – Konsesjon Arendal lufthavn Gullknapp
Det har vært kontakt med ledelsen ved flyplassen for å avklare deres ønsker i forhold til at
regionen samlet gir innspill under den videre behandling i departementet. Ordfører Ove
Gundersen, fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad og varaordfører i Arendal kommune Terje
Eikin har avgitt en uttalelse til statssekretæren i Samferdselsdepartementet. Vedlagt.
Intensjonen bør være å stille seg bak denne uttalelsen og i tillegg understreke at spørsmålet
om konsesjonsvilkår for Arendal lufthavn Gullknapp er av stor regional betydning og at vi
forventer at statlige myndigheter tar hensyn til at vedtaket i Luftfartstilsynet vil innebære
svært negative konsekvenser for områdets næringsliv.
Staten har tidligere over statsbudsjettet vært en viktig bidragsyter for utvikle flyplassen. Nå
er dette ansvaret overlatt Agder fylkeskommune, men ønsket fra statlig side om å bidra til
utviklingen av et luftfartsfaglig miljø ved flyplassen bør man stå ved. Utkastet til uttalelse
følger innkallingen som skal foreligge til rådmannsutvalgets møte.
I tillegg vil fylkesordfører gi representantskapet status i arbeidet med NTP i Stortinget, der
Transport og kommunikasjonskomiteen har frist til 7.juni til å legge fram sin innstilling.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakene til representantskapets møte 7.mai.
34/21 Dialogmøte med Statsforvalteren i Agder om saker med felles interesse
Østre Agder rådmannsutvalg har bedt om et møte med statsforvalter Stein A. Ytterdahl for å
drøfte utfordringer knyttet til befolkningsutvikling, sysselsetting og levekår.
I møtet ønsker utvalget i tillegg en dialog om:






Forholdet mellom dialogbasert og regelstyrt dialog mellom kommunene og
statsforvalterembetet.
Hvordan kan Statsforvalterembetets rolle som veileder for kommunene ivaretas og
utvikles?
Hvordan sikrer Statsforvalteren i Agder en lik praksis ved søknader om
dispensasjon for utslipp fra private VA-anlegg? Herunder praksis for å stille krav
overfor kommunene om sanering av utslipp.
Hvordan avveier Statsforvalteren i Agder hensynet til kommunal myndighet etter
smittevernloven med deres veilednings-, koordinerings- og tilsynsansvar på feltet?
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Hvordan opplever Statsforvalteren i Agder at prosessene i saker etter Plan- og
bygningsloven fungerer med hensyn til lokaldemokratiets ønsker og vedtak opp
imot statlige føringer, regler og politikk?

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg takker for at statsforvalteren tok seg tid til å møte kommunene
på administrativt ledelsesnivå.
35/21 Eventuelt
Oppfølging av pandemien i kommunene
Hver rådmann/kommunedirektør redegjøre for arbeidet med smitteforebygging og
vaksinering i egen kommune.
Status vedrørende samarbeid med Kristiansand kommune om drift av responssenter.
Fagutvalg digitalisering helse har hatt til behandling en sak med vedlegg som redegjør for de
vesentlig endrede premisser kommunene i framtiden vil måtte forholde seg til om
samarbeidet om responssenter med Kristiansand skal videreføres. Deres saksframstilling og
vedtak følger innkallingen. Fagutvalget vedtok følgende anbefaling til Østre Agder helse- og
omsorgslederforum:
Østre Agder rådmannsutvalgs vil få tilbakemelding fra behandlingen av sak om dette fra
møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 23.04.202 på sitt møte 28.april 2021.
Hvis anbefalingen fra fagutvalget følges av HLF så bør videre behandling av spørsmålet om
et videreført samarbeid om drift av responssenter avvente en felles prosess med
vertskommune. Der målet er å avklare om det er grunnlag for å endre driftsmodellen for
virksomheten slik at kostnadene for de deltakende kommuner skal kunne reduseres. Målet
må være et kostnadsnivå som gjør at fellesløsning kan forsvares både ut fra kvalitet og
økonomi.

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder

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

