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Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 2.juni 2021.
Sted Tid
Møtet legges til Arendal gamle rådhus 3.etg 2.juni 2021 kl.08.3013.00
I møtet inngår det årlige kontaktmøte med Østre Agder næringsforum. Ved avslutningen av denne del av
møtet blir det felles lunsj.

Saksliste:
36/21 Godkjenning av utkastet til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 28.april
2021.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet fra møtet 28.april 2021.
37/21 Presentasjon av status for prosjektet Agder helseklynge med hovedvekt på
delprosjektet bærekraftige helse og omsorgstjenester i Østre Agder.
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og Rune Holbæk fra Agenda Kaupang gjør rede
for hvor langt man er kommet under iverksettelsen av prosjektet «Agder Helseklynge».
Videre planene og siktemålene for prosjektet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget takker for orienteringen om prosjektet Agder helseklynge og
delprosjektet bærekraftige ¨helse- og omsorgstjenester, og ber samhandlingskoordinator og
konsulent om å forberede en presentasjon av resultater fra prosjektet i
representantskapsmøtet 3.september 2021.
38/21 Samhandling mellom Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder næringsforum i
saker av betydning for regional samfunnsutvikling.
Det er en avtale mellom rådmannsutvalget og næringsforum at det årlig skal være et
kontaktmøte der man skal fokusere på aktuelle saker av felles interesse med stor betydning
for utviklingen i regionen.
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Leder av rådmannsutvalget og leder for næringsforum har sammen med sekretariatet drøftet
aktuelle saker og lagt opp et program (vedlagt) for saker en ønsker drøftet innenfor en
tidsramme på inntil 2 timer. (kl.09.30-11.30)
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Som en konsekvens av at det skjer betydelige endringer i regionens næringsliv herunder
etableringer av store nye virksomheter vil det være aktuelt å øke frekvensen på avtalte møter
mellom disse to fora. Leder av rådmannsutvalget og leder av næringsforum får anledning til
å vurdere behovet ut over det årlige møtet.
Både Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder næringsforum understreker viktigheten
av at kommunene i regionen støtter opp under utviklingen av et aktivitetsbasert reiseliv i
regi av reiselivsbedriftene. I dette arbeidet forventer vi at USUS og Agder fylkeskommune
er aktive samarbeidspartner.
Østre Agder-samarbeidet vil ta et initiativ overfor Agder fylkeskommune med sikte på at vi i
fellesskap inviterer til en samling av private og offentlige aktører som arbeider for utvikling
innenfor reiseliv i vår region.

39/21 Lavterskeltilbud for ungdommer utenfor skole og arbeidsliv.
Vi har avholdt to møter med utdanningsavdelingen i Agder fylkeskommune vedrørende tett
oppfølging av ungdom utenfor utdanning eller arbeid. Dialogen har vist at mange
ungdommer i vår region tilhører denne gruppen. Gruppen med helserelaterte utfordringer
utgjør alene over 80 ungdommer uten et tilpasset tilbud.
Denne utfordringen er relevant både for helse og omsorgslederforum og for oppvekstforum.
Rådmannsutvalget må vurdere om de skal få ansvar for å forberede et forslag til hvordan
kommunene i samarbeidet i fellesskap skal møte denne utfordringen. Herunder hvilke
erfaringer fra satsingen i Åmli kommune som det er relevante for en felles satsing.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget ber Helse- og omsorgslederforum og oppvekstforum å komme med
forslag til en felles satsning i regionen sammen med Agder fylkeskommune med sikte på å
nå ungdommer utenfor utdanning eller arbeid med et tilpasset tilbud som kan bidra til å
hjelpe dem tilbake til ordinært skoletilbud, et tilpasset aktivitetstilbud eller til et
arbeidstilbud. Rådmannsutvalget påtar seg å arbeide for å få på plass en lokal andel av
finansieringen av et slikt tilbud.
40/21 Økonomiske og miljømessige konsekvenser av overgang til LED i alle lysanlegg på
trafikkerte veier og turveinett.
Rådmannsutvalget anmodet sekretariatet om å utarbeide en analyse av miljø- og
økonomiske konsekvenser av overgang til LED på veinett og offentlige uteområder.
Kvalitetssikrede data for veilyset er innhentet fra Traftec/Otera. Dette sammen med
oppdaterte anslag for investeringsbehov fra Kåre Tveit (vedlagt) ligger til grunn for
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anslagene på innsparingspotentialet ved overgang til LED. Beregningen er foretatt av
sekretariatsleder med faglig bistand fra veilysmedarbeider.
Beregningen er forelagt Østre Agder teknisk forum som understreker at det er betydelige
usikkerhetsfaktorer knyttet til beregningen. Videre minnes det på at uavhengig av
investeringene knyttet til innføring av LED så foreligger krav fra Agder energi nett om at all
strømbruk skal måles. Videre at styringsenheter for kommunalt veilys i deres skap skal
flyttes ut. Østre Agder teknisk forum er i dialog med Agder energi nett for å kunne få
oversikt over når deres planlagte utbedringer av egne anlegg vil medføre behov for
kommunale investeringer.
Investeringsplanen er som følger:

Anslått

Investeringsplan

Investeringsbehov
Grimstad

2022

kr 8 961 000

Åmli

kr 732 500

Vegårshei

kr 508 000

2023
4000000

2024 Sum
5000000

740000

740000
510000

Tvedestrand

kr 3 641 500

Risør

kr 3 333 625

Froland

kr 2 365 000

2400000

Arendal

kr 13 096 375

6000000

Gjerstad

kr 523 000

530000

kr 33 161 000

9670000

9000000

3700000

510000
3700000

3400000

3400000
2400000

6000000

1100000

13100000
530000

13700000

10010000

33380000

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.
41/21 Status i utredningsarbeidet om utvidet samarbeid eller sammenslåing av ØABV og
Grimstad brann- og redningsvesen.
Rådmannen for vertskommunen for ØABV orienterer om den pågående prosess.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget i Østre Agder tar til orientering den pågående prosess vedrørende
eventuell sammenslåing av ØABV og Grimstad brann- og redningsvesen.
42/21 Anbefaling til kommunene ved organisering av arbeidet for oppfølging av
vanndirektivet.
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Saken ble drøftet på siste møte i utvalget og da ønsket man å avvente orienteringen som ble
avholdt i representantskapet 7.mai. Saken ble også aktualisert under møtet med
Statsforvalteren 28.april der vi drøftet kommunens forvaltningsansvar knyttet til
vannressursene.
Forslaget innebære at det skal etableres tre stillinger, der en er knyttet til Nidelvvassdraget
og Gjerstad Vegår-vassdraget. En 50% stilling knyttet til Tovdals-vassdraget.
Finansieringen 2/3 fylkeskommunal og resten fordelt på kommunene. I vårt område har
Froland vært vertskommune for en stilling og for en har Birkenes vært vertskommune.
Rådmennene må vurdere om tre stillinger til å ivareta dette forvaltningsansvaret er
hensiktsmessig. For den enkelte kommune vil en reduksjon til to stillinger gi begrenset
effekt.
Kommunene bør bli gitt større innflytelse og styringsrett i forhold til bruk av kompetanse og
kapasitet disse fagstillingene representerer. Hvis de kan være en viktig ressurs i forhold til
ivaretakelse av kommunenes forvaltningsansvar på feltet så kan ressursbruken være
hensiktsmessig.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg støtter Agder fylkeskommunes forslag til framtidig
organisering av vannområdene.
43/21 Sakskart for møtet i representantskapet i Østre Agder 11.juni 2021,
Saker i representantskapsmøtet





Situasjonen for festivalene i Østre Agder under pandemien.
Uttale til tannhelsestrategi for Agder fylkeskommune.
Innspurt NTP – hva kan regionen påvirke.
Organisering av vannområdene i Agder vannregion.

I forbindelse med orientering om saker i Østre Agder rådmannsutvalg orienterer lederen om





Dialog med næringsforum om aktuelle utfordringer og muligheter for ønsket
utvikling av næringslivet.
status utredningsarbeidet knyttet eventuell utvidet samarbeid eller sammenslåing av
ØABV og Grimstad brann og redningsvesen.
etablering av fagutvalg for voksenopplæring.
effekter av overgang til LED i veilys.

44/21 Godkjenning av mandat for Østre Agder fagutvalg for voksenopplæring.
Vedlagt følger et utkast til mandat for Fagutvalg for voksenopplæring. Dette er en
oppfølging av utredningen om samarbeid innenfor voksenopplæringsfeltet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner mandatet for Fagutvalg for voksenopplæring.
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Sekretariatet anmodes om skriftlig å kontakte utdanningsavdelingen i Agder
fylkeskommune med sikte på å avklare om det er av interesse for dem å delta i samarbeid på
feltet.
45/21 Eventuelt
Utvidelse av samarbeidet om felles personvernombud til også å omfatte Vennesla
kommune.
Samarbeid med Folkeuniversitetet om utdanningstilbud i Personapsykologi 15 STP
Vedlagt følger en henvendelse fra Folkeuniversitetet om utdanningstilbud i dere regi og med
forelesningsplan for tilbudet. Leder i utvalget redegjør for henvendelsen.
For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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