Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg
Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 2.juni 2021.
Sted

Tid
Arendal gamle rådhus festiviteten 02.05.2021
kl.08.30-13.00

Deltakere i møtet:
Leder Harald Danielsen – Arendal, Bo Andre Longum – Froland, Ole Petter Skjævestad –
Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli og Jarle Bjørn Hanken –
Tvedestrand.
Trond Aslaksen – Risør deltok fra kl.10.00.
Olav Kavli – Grimstad deltok fram til kl.11.00 på teams.
Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune deltok på møtet via teams.
Leder Harald Danielsen – Arendal ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Under behandlingen av sak 37/21 så deltok samhandlingskoordinator Harry Svendsen og Rune
Holbæk fra Agenda Kaupang.
Under behandlingen av sak 38/21 så deltok følgende fra Østre Agder næringsforum Bodil
Slettebø - Grimstad kommune, Kåre Andersen - Arendal kommune, Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, Ole Tom Tjuslia - Froland kommune, Bård Vestøl Birkedal - Risør
kommune og Ole Andreas Sandberg - Gjerstad kommune. Nina Hopstock deltok som observatør
fra Arendal kommune.
Under behandlingen av første del av denne sak 38/21 så deltok professor James Karlsen Handelshøyskolen ved UiA.
Saksliste:
36/21 Godkjenning av utkastet til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 28.april
2021.
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.
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Rune Holbæk fra Agenda Kaupang gjennomgikk opplegget for iverksetting av prosjektet
«Agder Helseklynge» og erfaringer så langt. Samhandlingskoordinator Harry Svendsen
presenterte status for oppfølging av FOU helse strategien.
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.
Til grunn for drøftelsen lå et program der første punkt av var en orientering til
rådmannsutvalget om et Samskapingsprosjekt mellom Østre-Agder Næringsforum &
Universitetet i Agder. Den ble gitt av professor James Karlsen -Handelshøyskolen ved UiA.
Som innspill til arbeidet med oppfølging av avsnitt tre i vedtaket så følger et trykt vedlegg 1
med aktuelle punkter til arbeidet.
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.
Østre Agder næringsforum holder rådmannsutvalget orientert om iverksettingen av
Samskapingsprosjektet som de iverksetter i samarbeid med Handelshøyskolen ved UiA.
Sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet skal sammen med den enkelte næringsmedarbeider
og Østre Agder næringsforum lage et grunnlag for et samarbeid mellom regionens
kommuner med sikte på å at alle samarbeidskommuner skal bidra til regionens samlede
attraktivitet under etableringen av Morrow batteries og relaterte næringsvirksomheter. Et
forslag til slikt samarbeid skal foreligge til rådmannsutvalgets møte 25.august.
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 invitere politisk og administrativ ledelse i Agder
fylkeskommune til et representantskapsmøte i høst for å drøfte utvikling innenfor reiseliv i
vår region og det offentliges rolle i arbeidet.
39/21 Lavterskeltilbud for ungdommer utenfor skole og arbeidsliv.
Sekretariatsleder stiller i oppvekstforum og i helse- og omsorgslederforum for å redegjøre
for dialogen som har vært med Agder fylkeskommune. Punkter han skal videreformidler
følger av vedlegg 2 i referatet.
Vedtak:
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Rådmannsutvalget ber Helse- og omsorgslederforum og oppvekstforum å vurdere en felles
satsning i regionen, i samarbeid 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.
40/21 Økonomiske og miljømessige konsekvenser av overgang til LED i alle lysanlegg på
trafikkerte veier og turveinett.
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 Harald Danielsen i vertskommunen for ØABV orienterte om den pågående
prosess.
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.
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,
Vedtak:
Sakskartet til representantskapsmøtet 11.juni 2021 tas til orientering.
44/21 Godkjenning av mandat for Østre Agder fagutvalg for voksenopplæring.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner mandatet for Fagutvalg for voksenopplæring.
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
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Opprettelse av 50%-prosjektstilling for 2 år knyttet til ny kompetanseordning for
spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap i barnehager, skoler og SFO samt
samarbeid i Østre Agder innenfor voksenopplæringsfeltet.
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner at det opprettes en 50% prosjekt-stilling for minimum to år i
Østre Agder IPR, hvor 40% er som koordinator for ny kompetanseordning og 10% er
knyttet til innsatsen på voksenopplæringsfeltet.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder IPR

Vedlegg 1

Aktuelle punkter som kan inngå i et felles arbeid for å spre effekten av etableringen av
Morrow batteries









Alle kommuner bidrar med sikte på å synliggjøre regionens samlede attraktivitet.
Utrede grunnlaget for et felles markedsførings/profileringsprosjekt med mål om
økt bosetting og tilflytting til regionen.
Sikre samarbeidskommunene informasjon om etableringsprosessen ved at sentrale
beslutningsdokument fra Arendal kommune distribueres når disse foreligger.
Belyse hvordan Agder fylkeskommune kan medvirke gjennom bistand økonomisk og faglig
under arbeidet for å optimalisere effektene av bedriftsetableringen.
Sikret samlet forankring i påvirkningsarbeidet overfor Storting og regjering i viktige
påvirkningssaker som veiforbindelse mellom tomt og dypvannshavn.
Vurdere initiativ for å etablere et kontaktnett mellom vertskommuner/regioner som har
tilsvarende batterivirksomheter.
Se på forutsetningene for å knytte ressurspersoner med internasjonal eller næringsmessig
spisskompetanse til utviklingsarbeidet.
Hvordan kan nyetableringen også bli en mulighet for mennesker utenfor arbeidslivet i
regionen gjennom målrettet skolering? Herunder hvordan kan NAV bidra?

Rådmannsgruppen ser for seg at Østre Agder næringsforum skal være styringsgruppe for arbeidet.
Ressurser til arbeidet må sees i lys av hvilket arbeid næringsmedarbeiderne foreslår å iverksette.
Rådmennene peker på regionale næringsfond som aktuelle finansieringskilder for eventuelle felles
satsninger. Sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet tar prosjektledelsen fram til ambisjoner og mål
for satsingen blir avklart 25.august med påfølgende behandling i representantskapet 3.september.
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Vedlegg 2
Lavterskeltilbud for ungdommer utenfor skole og arbeidsliv.
Østre Agder rådmannsutvalg har hatt møter med utdanningsavdelingen i Agder fylkeskommune
27.april og 20.mai der oppfølging av ungdom utenfor opplæring eller arbeid.


Bakgrunn for møtene var en invitasjon fra Agder fylkeskommune om å delta i en felles
innsats for å nå ungdommer med et tilpasset tilbud

Rådmennene har i sin drøfting pekt på hva de oppfatter som viktige faktorer når en skal vurdere
hvordan denne gruppen skal ivaretas:












Sikre kunnskap om hvem de som er utenfor opplæring eller arbeid er?
Bidra til at ungdom med diagnose på fysisk og/eller psykiatrisk sykdom gis et tilpasset
tilbud.
Bygge videre på positive erfaringer knyttet til LOS-ordning.
Tidlig innsats, herunder BTI-prosjekter i ulike kommuner. Hvordan fungerer de?
Se på hvordan kompetansen i den enkelte kommune kan samles.
For å oppnå resultater så må man satse på individuelt tilpassede opplegg.
Aktiv samhandling mellom kommune og fylkeskommune om elever med svake
forutsetninger for gjennomføring fra de går i ungdomsskole til de er skikkelig etablert i
videregående opplæring. Legge en strategi for vekslingen. Erfaringsmessig har elever med
under tre i snittkarakter fra ungdomsskole dårlig prognose for gjennomføring av
videregående opplæring.
Hvilken betydning har geografisk avstand for å nå elever som har droppet ut med alternative
tilbud?
Ved etablering av et eventuelt fellestilbud så må dette baseres på skriftlige avtaler mellom
fylkeskommunen og den enkelte som avklarer ansvarsforhold økonomisk og
personellmessig.
Erfaringsmessig kommer oppfølgingstjenesten for sent inn når ungdom ikke fungerer i det
videregående opplæringstilbudet.
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