Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg
Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 19.mars 2021.
Sted

Tid
Teamsmøte 19.03.2021
kl.12.30-15.00

Deltakere i møtet:
Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei,
Trond Aslaksen – Risør, Torill Neset – Gjerstad og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Olav Kavli – Grimstad deltok fram til kl.13.45.
Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune deltok fram til kl.14.30.
Leder Harald Danielsen – Arendal møtte fra 13.15
Nestleder Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand ledet møtet fram til kl.13.15. Leder Harald
Danielsen – Arendal ledet møtet fra 13.15.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Utviklingsleder i Østre Agder IPR Siri Asdal deltok under behandlingen av sak 21/21 og 22/21.
Saksliste:
Utsatt sak:
15/21 Utpeking av representant i prosjektet Ett digitalt Agder fra Østre Agder IPR.
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.
19/21 Godkjenning av utkastet til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg
10.februar 2021.
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
20/21 Krematoresitusjonen på Agder
Begravelsesbyråeier Tore Konnestad hadde kontaktet kommunaldirektør Bo Andre Longum
i Froland kommune for å få anledning til å drøfte en løsning av behovet for kremasjon i
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regionen. På grunn av pandemien ble han selv hindret fra å delta i møtet og derfor
gjennomgikk kommunaldirektør Longum hans presentasjon.
Vedtak:
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 kan ha et lokalt kremasjonstilbud. I beslutningsunderlaget skal
lovgrunnlag for kremasjonsvirksomhet omtales. Likeledes skal det gis anslag for behov.
Kommunaldirektør Bo Andre Longum bistår sekretariatet i arbeidet.
21/21 Elektrifisering av anleggsmaskiner.
Utviklingsleder Siri Asdal ga rådmannsutvalget en orientering om prosjektet som er
forankret i regionen entreprenørbransje og der Østre Agder-samarbeidet bidrar i prosessen.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.
22/21 Innspill til organisering av fylkeskommunens reiselivsarbeid som regional
utviklingsaktør.
Utviklingsleder Siri Asdal redegjorde for henvendelsen Østre Agder næringsforum har rettet
til Agder fylkeskommune for næringsmessig satsing på reiseliv.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg støtter henvendelsen 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.
23/21 Innstilling fra arbeidsgruppe som har utredet behov for samarbeid innenfor
voksenopplæring i Østre Agder.
Sekretariatsleder redegjorde for utredningen.
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. Sekretariatet skal bistå
dem i 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.
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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
til 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.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler at styret godkjenner årsmeldingen for Østre Agder
regionråd for 2020 med omtale av ulike interkommunale samarbeid.
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner utkastet til sakskart til representantskapets møte
26.mars.
25/21 Oppfølging av vedtaket om etablering av Morrow Batteries på Eyde energipark.
Rådmanns Harald Danielsen orienterte om kommunens arbeid med tilrettelegging for
etableringen. Han redegjorde også for hvilke tilbakemeldinger en fikk fra Skellefteå
vedrørende behov for arbeidskraft, rekruttering med mer.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anser initiativet 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
Fylkesdirektør Anita Henriksen ga tilbakemelding om at Sissel Strickert avdelingsleder for
samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune vil kunne møte i
rådmannsutvalget for å redegjøre for hvordan fylkeskommunen ser for seg en
hensiktsmessig koordinering.
Det ble informert om at det planlegges et fysisk møte i kommunedirektørutvalget fra 22. til
24.august på Hovden. Det er aktuelt å gjøre dette til et tema der.
Vedtak:
Medlemmene i Østre Agder rådmannsutvalg merker seg utfordringene knyttet til
samhandling mellom den organisatoriske struktur som etableres i regi av KS Agder sitt
kommunedirektørutvalg for oppfølging av regionplan Agder 2030, og den interkommunale
virksomhet som er forankret i de interkommunale politiske rådene i Agder.
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27/21 Eventuelt
Oppfølging av pandemien i kommunene
Hver rådmann/kommunedirektør redegjorde for arbeidet med smitteforebygging og
vaksinering i egen kommune.
Risør

-

Ingen nye smittede.
Utkast til forskrift ligger klar ved behov.
God kontroll med vaksineringen.

Gjerstad

-

Tidligere påbud om bruk av munnbind er opphevet.
Usikkerhet knyttet til påsketrafikken og hvilke regler som gjelder.
Trenger et nasjonalt INFO-punkt som en kan henvende seg til.

Vegårshei

-

Fikk et nytt smittetilfelle som ikke ble varslet gjennom de vanlige
kanaler. Det var urovekkende.
Kriseledelsen vaksinert med store oppslag i lokal presse. For mange
doser tildelt til lokalt helsepersonell.
Vurderer ikke å ha behov for forskrift.

Tvedestrand

-

4 smitta i isolasjon.
Tallet på personer i karantene er redusert til 11.
Testingen fungerer greit.
Innført registrering av kunder på restauranter der det serveres alkohol.
Forberedt på ekstra tilsyn i forbindelse med påsken.

Åmli

-

Fortsatt bare ett smittetilfelle.
Vaksinering går på skinner.

Froland

-

Vaksineringen følger Arendal.
Hastevedtak i nabokommune er krevende å forholde seg til.
Situasjonen er utfordrende med raske endringer.

Arendal

-

Stort smitteutbrudd knyttet til en fest der alle 9 deltakere ble smittet.
Denne uka har det vært fem smittede, men alle satt i karantene.
Husstandskarantene fungerer forskriftsmessig.
Planlegger oppmyking overfor barn og unge.

Alle

-

Ved endringer varsles alle kommunene i samarbeidet.
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Videre samarbeid gjennom OFA.
Prosessen er stilt litt i bero. Det blir en ny runde på betalingsmodellen. Rådmannsutvalget
anmoder om at dette kommer opp som sak på neste møte. Leder i Østre Agder
rådmannsutvalg bistår sekretariatet under forberedelsen av saken.
Status i arbeidet med regnskapsavslutning
Medlemmene i utvalget ga en status for arbeidet i egen kommune.
Arbeidsrettssaker der Vegårshei kommune er part
Kommunedirektøren ga utvalget en status vedrørende pågående saker.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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