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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 28.april 2021. 

 

Sted Tid  

Teamsmøte  28.04.2021   

kl.08.30-13.00 

  

Deltakere i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Bo Andre Longum – Froland, Ole Petter Skjævestad – 

Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.  

Olav Kavli – Grimstad deltok fra kl.11.00 Ved en feil i sekretariatet så hadde ikke han mottatt 

innkallingen. 

Trond Aslaksen – Risør hadde meldt forfall til første del av møtet og deltok fra kl.11.30. 

Christina Ødegård – Åmli hadde meldt forfall. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune deltok på møtet. 

Leder Harald Danielsen – Arendal ledet møtet. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Avdelingsleder for Samskaping og internasjonalisering Sissel Strickert i Agder fylkeskommune 

deltok under behandlingen av sak 29/21. 

Fylkesdirektør for samferdsel Ola Olsbu deltok under behandlingen av sak 30/21. 

Fra statsforvalterembetet møtte statsforvalter Stein A. Ytterdahl og fungerende miljødirektør 

Thomas Christian Kiland-Langeland i sak 34/21. 

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. 

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 ga rådmannsutvalget en presentasjon av organisasjonsmodellen for 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/03/Motereferat-210319-radmannsutvalg.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/04/notat-etter-budsjettseminar-2022-og-HP-2023-2025.pdf
https://agderfk.no/_f/i3f00fad4-1a46-4631-a9bb-cbfdd1a020fd/regional-samhandlingsstruktur-med-talepunkter-13042021_kort-versjon.pptx
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iverksetting av Regionplan Agder 2030. Herunder hvordan samhandlingsstrukturen med 

kommunene og statlige myndigheter er tenkt. 

 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. 

30/21 Utredning av samarbeid om geolog/geologingeniør-kompetanse med Agder 

fylkeskommune. 

 

Fylkesdirektør for samferdsel Ola Olsbu deltok under behandlingen av saken. 

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.  

 Vedtak: 

https://agderfk.no/regionplan-agder-2030/regional-struktur-for-samhandling-i-agder/
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  Østre Agder rådmannsutvalg ønsker at representantskapets behandling av sak om oppfølging 

av vanndirektivet deles i to trinn.  

I representantskapsmøtet 7.mai holder Agder fylkeskommune ved Berit Weiby Gregersen en 

orientering om erfaringer fra arbeidet med oppfølging av vanndirektivet. Videre om 

intensjonene fylkeskommunen har for framtidig oppfølging av direktivet. Dette skjer både 

for både representantskapets medlemmer og for kommunedirektørene. 

Orienteringen legger rådmannsutvalget til grunn for sitt forslag til vedtak i saken som 

representantskapet behandler i møtet 11.juni. Dette ivaretar de tidsfrister som 

fylkeskommunen har anmodet om at vi forholder oss til.  

32/21 Drøfting av valg av finansieringsmodell ved utbyggingen av lokaler til legevakt og til 

KØH. 

 

 Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler hver kommune om å delta i finansieringen av lokaler 

for legevakt og for lokaler til KØH. Fordelingen baseres på innbyggertall 1.april 2021 fra 

SSB.  

 

 Østre Agder rådmannsutvalg legger til grunn at kommunene skal innarbeide sin 

finansieringsandel i sine handlingsprogram 2023. 

 

 Administrasjonen ved legevakten og i sekretariatet skal komme med en anbefaling til 

hvordan kommuner utenfor Østre Agder som også benytter tjenester ved legevakten kan yte 

et bidrag ved etablering i nye tidsmessige lokaler. 

  

33/21 Saker i representantskapsmøtet 7.mai 2021. 

  

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 møtte statsforvalter Stein A. Ytterdahl og fungerende 

miljødirektør Thomas Christian Kiland-Langeland for å drøfte aktuelle utfordringer i 

samhandlingen mellom statens representant og administrativ ledelse i kommunene i Østre 

Agder-samarbeidet. 

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 

 Kommunene oppsummerte status for arbeidet i egen kommune. Dagens situasjon håndteres 

på en tilfredsstillende måte, men situasjonen kan raskt endres og bli mer utfordrende. 
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Status vedrørende samarbeid med Kristiansand kommune om drift av responssenter.

  

Sekretariatsleder orienterte om pågående drøftelser med Kristiansand kommune av 

økonomiske utfordringer knyttet til driften av responssenteret i Kristiansand som alle 

medlemskommuner i Østre Agder-samarbeidet kjøper tjenester fra. Østre Agder helse- og 

omsorgslederforum følger opp saken overfor vertskommunen. 

Ekstrakostnader knyttet til mikrosoft-lisenser for medarbeidere på pensjonistvilkår 

som deltar i vaksineringen 

Rådmann Bo Andre Longum hadde anmodet om at dette spørsmålet skulle drøftes. Enighet 

om at spørsmålet skulle bringes videre til IKT Agder for å få en vurdering  

 

På grunn av tidsmangel, var det enighet om at sekretariatet skulle kontakte 

kommunedirektørene direkte for å få synspunkt på de to siste punktene under eventuelt: 

Innspill til kontaktmøtet mellom Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder 

næringsforum 2.juni 2021. 

Oppfølging av møte med Agder fylkeskommune om oppfølgingstilbudet for elever som 

dropper ut av videregående opplæring 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


