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

Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 10.februar 2021. 

 

Sted Tid  

Teamsmøte  10.02.2021   

kl.08.30-11.00 

  

Deltakere i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, 

Torill Neset – Gjerstad og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.  

Trond Aslaksen – Risør deltok fra kl.09.30 og til møtets slutt. 

Olav Kavli – Grimstad deltok fra kl.09.30 og til møtets slutt. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune møtte. 

Ole Petter Skjævestad – Vegårshei hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Leder av forebyggende avdeling i ØABV og konstituert brannsjef fra 1/1-2021 Petter Vinje 

Svendsen sammen med brannsjef Tore Olsen deltok under behandlingen av sak 04/21. 

Under behandlingen av sak 12/21 så deltok næringssjef i Arendal Kåre Andersen og utviklingsleder 

i Østre Agder IPR Siri Asdal. 

 

Saksliste: 

 

11/21 Godkjenning av utkastet til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 13.januar 

2021. 

Vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

12/21  Orientering om situasjon som oppstår når Nav Agder forlater samarbeidet om 

Etablerersenteret IKS og drøfting av hvordan kommunene skal bidra til sikring av 

oppfølging av etablerere.  

 Næringssjef Kåre Andersen i Arendal orienterte om konsekvenser av at NAV Agder fra 

utløpet av april trekker seg fra samarbeidet om Etablerersenteret IKS.  

 Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/01/Motereferat-210113-radmannsutvalg.pdf
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  Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.  

13/21 Regnskap for Østre Agder regionråd 2020. 

 I møtet ble det påpekt at det mangler tekst på noen ansvar slik at det blir vanskelig å vite hva 

utgifter er relatert til. Før møtet i representantskapet må informasjon om dette oversendes 

medlemmene. 

Sekretariatsleder redegjør for regnskapet i møtet. 

Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret å godkjenne regnskapet for Østre Agder 

regionråd for 2020. 

 

14/21 Fondsavsetninger i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd).  

 Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner at innsparte driftsmidler for 2020 med kr.1.503.121 

tilbakebetales samarbeidskommunene og at dette skjer straks regnskapet er godkjent i styret 

og i henhold til fordeling som framgår av vedlegget. Tildelte statstilskudd for 2020 til 

DEKOMP og REKOMP avsettes til bundet fond. 

15/21 Utpeking av representant i prosjektet Ett digitalt Agder fra Østre Agder IPR. 

Sekretariatsleder opplyste at det er blitt usikkerhet om representanten fra Østre Agder IPR til 

Digi-Agder bør representere spesialistkompetanse eller bør hentes blant lederskiktet og ba 

derfor om at saken utsettes til neste møte i rådmannsutvalget slik at Østre Agder helse- og 

omsorgslederforum får anledning til å avklare. Saken ble derfor utsatt til møtet i mars.  

 

 

16/21 Opplegg for budsjettseminar 2022 for Østre Agder IPR og for ulike 

vertskommunesamarbeid i Østre Agder. 

  

 Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg ønsker at budsjettseminaret iverksettes 16. og 17.mars i 

samsvar med møteplanen for utvalget. 

 

Møtet gjennomføres som et teamsmøte dersom pandemisituasjonen gjør det nødvendig. 

 

Sekretariatet skal sammen med rådmann Bo-Andre Longum og stab økonomi i Arendal 

kommune før møtet framlegget en oversikt over driftsutgifter til interkommunale samarbeid 

basert på vedtatt HP 2022-2024. En oppdatert utgave av regnearket for fordeling av 

utgiftene mellom kommunene skal også legges ved. 

 

Av invitasjonen til lederne for interkommunale virksomheter skal det framgå at 

rådmannsutvalget med bakgrunn i budsjettsituasjonen i deltakende kommuner ber 

virksomhetene om å forberede seg på rammereduksjoner under arbeidet med budsjett for 

2022 og handlingsprogram for perioden 2023-2025. 
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17/21 Saker i representantskapsmøtet 12.februar 

  

Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg tar til orientering sakene som kommer til behandling i 

representantskapet 12.februar. 

 

18/21 Eventuelt 

  

Oppfølging av pandemien i kommunene 

 Hver rådmann/kommunedirektør gjennomgikk status i egen kommune. 

 Det var enighet i møtet om at en kommunen som opplever et større smitteutbrudd og har 

behov for bistand fra samarbeidskommunene eller oppfatter det som nødvendig å informere 

dem om den situasjon, som er oppstått, sørger for å innkalle de andre kommunedirektørene/ 

rådmennene til et møte på teams. 

 I møtet orienterte rådmann Jarle Bjørn Hanken om lokal forskrift om smitteverntiltak. 

Denne vedlegges referatet. 

Planlegging av kontaktmøte mellom Østre Agder rådmannsutvalg og statsforvalteren i 

Agder. 

 Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg anmoder stasforvalter Stein A. Ytterdahl om å delta under 

rådmannsutvalgets planlagte møte 28.april under forutsetning av at dette kan gjennomføres 

som et fysisk møte. Om dette ikke lar seg gjøre 

I møtet ønsker rådmannsutvalget å ha fokus på Plan- og bygningsloven og særlig plan- og 

bygningssaker. Derfor er det ønskelig at også miljøverndirektør Ingunn Løvdal deltar. 

 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


