Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg
Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 27.oktober 2021.
Sted Tid
Arendal bibliotek kafe 27.10.2021
kl.08.30-13.00
Deltakere i møtet:
Leder Harald Danielsen – Arendal, Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei,
Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Christina Ødegård – Åmli og Torill Neset – Gjerstad (fram til
kl.12.30).
Magnus Mathisen – Grimstad hadde forfall og for han møtte Olav Kavli.
Bo Andre Longum – Froland hadde forfall og for han møtte Liv Ingjerd Byrkjeland.
Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune deltok på møtet.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og Arne Gisle Arctander Hovdenak(sak 64/21).
Under behandlingen av sak 64/21 deltok Sara Therese Eskeland Strindhaug fra barnevernet i
Froland, Asle Johnsen fra barnevernet i Grimstad, Siv Langerød-Ericsen fra Barnevernet øst i
Agder og Karina Antonsen – fra barneverntjenesten i Arendal.
Under behandlingen av sak 65/21 deltok Kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen og rådgiver
Øyvind Haarr fra Kristiansand kommune, samt enhetsleder Nina Evensen Smith fra Arendal
kommune.
Camilla Holm Nilsen innkjøpsmedarbeider ved økonomistaben i Arendal kommune og Ragnhild
Marie Hammer klima- og miljørådgiver i planstaben i Arendal deltok under behandlingen av sak
66/21.
Under behandlingen av sak 68/21 så deltok prosjektleder Rune Kiil Solstad og leder av fagutvalg
for beredskap i Østre Agder-samarbeidet Hans Birger Nilsen.

Saksliste:
63/21 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg
22.september 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
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64/21 Oppvekstreformen – konsekvenser for barneverntjenesten og andre deler av
kommunal virksomhet
Sekretariatsleder orientert om at bakgrunnen for at saken var satt på dagsorden i
Østre Agder-samarbeidet er arbeidet som er kommet i gang innenfor rammen av
Listersamarbeidet på feltet og som de tre andre interkommunale samarbeidene i
Agder ble orientert om under samlingen av ledelsen for disse 29.september på
Eydehavn.
Tilstede under behandlingen var representanter for de fire barneverntjenestene som
dekker kommunene i Østre Agder-samarbeidet. Hver barneverntjeneste redegjorde
for sine forberedelser for å møte reformen. Sammen har de søkt å mottatt støtte fra
skjønnsmidlene til å kunne starte opplæringstilbud for fosterhjem i regionen.
Med grunnlag i drøftelsen under møtet skal sekretariatet med støtte fra de fire
barneverntjenestene utarbeide et notat som kan legge grunnlag for en felles
oppfølging av reformen der interkommunalt samarbeid oppleves som
hensiktsmessig. Østre Agder oppvekstforum og Østre Agder helse og
omsorgslederforum involveres i de videre prosesser.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg erkjenner at Oppvekstreformen vil stille de fire
barneverntjenestene overfor nye muligheter og utfordringer. Derfor bør de fire
tjenestene videreføre sitt samarbeid.
Utvalget er åpen for å møte lederne i barneverntjeneste på nytt når lederne i
tjenestene ønsker det, for å kunne se på behovet for å løse oppgaver i fellesskap.

65/21 Kommunalt responssenter - møte med kommunaldirektøren i Kristiansand
kommune om videre samarbeid
Kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen og rådgiver Øyvind Haarr fra Kristiansand
kommune Holdt en orientering som redegjorde for ønsket betalingsmodell for videre
drift av felles responssenter for Agder.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg takker for en klargjørende orientering og anbefaler
samarbeidskommunene å videreføre samarbeidet om responssenteret i Agder.
66/21 Grønne innkjøp – initiativ til etablering av felles ressurs
Camilla Holm Nilsen innkjøpsmedarbeider ved økonomistaben i Arendal kommune
og Ragnhild Marie Hammer klima- og miljørådgiver i planstaben i Arendal
presenterte tanker omkring å søke statlig finansiering fra ordningen Klimasats for å
få på plass kompetanse som kan bidra til økte fokus på kommunenes miljøansvar
knyttet til innkjøp og sirkulærøkonomi. I møtet ble det bedt om at også tiltak for at
lokalt næringsliv skal kunne styrke sin konkurranseposisjon når det gjelder
miljøkriterier i offentlige anskaffelser bør være et mål i prosjektarbeidet. Under
gjennomføring av prosjektet utgjør arbeidsinnsats fra de kommuner som velger å
delta den lokale egeninnsatsen i prosjektet.
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Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg anmoder Arendal kommunen, på vegne av Østre
Agder samarbeidet, å utarbeide et grunnlag for å kunne søke aktuelle
finansieringskilder om bidrag til et tidsavgrenset engasjement.
Søknaden legges fram for godkjenning i representantskapets møte 21.januar 2022.

67/21 Innstilling til Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR
(Interkommunalt Politisk Råd) vedrørende sammenslåing av ØABV og
Grimstad brann- og redningsvesen.
Vedtak:
Under forutsetning av positive vedtak i forhold til å slå sammen ØABV og Grimstad
brann- og redningsvesen fra bystyret i Arendal og fra Grimstad kommunestyre så
anbefaler rådmennene representantskapet om å anmode samarbeidskommunene i
ØABV å gi tilslutning til etablering av et felles brannvesen for alle de åtte
kommunen i Østre Agder-samarbeidet.

68/21 Status for arbeidet med prosjektet PLIVO i regi av Østre Agder
beredskapsforum
Prosjektleder Rune Kiil Solstad orienterte om status for PLIVO-prosjektet
(Pågående Livstruende Vold).
Underveis i prosjektperioden er det framkommet behov for å bredde målgruppen for
opplæringen til også å omfatte medarbeidere som jobber i rusomsorg med mer.
I møtet ble det påpekt at det er ønskelig at prosjektet har kontakt med Agder
arbeidsmiljø.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.

69/21 LED i veilys – grunnlag for vurdering av innsparing
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ønsker at hver kommune utarbeider en oversikt som
kan dokumentere effekter at LED-prosjektet underveis i anskaffelsen og når det
samlede prosjektet er iverksatt i alle samarbeidskommuner. Det skal være fokus
både på økonomiske innsparinger og mindre forbruk av strøm.

70/21 Saker til behandling i representantskapets møte 5.november 2021 i Arendal
Vedtak:
Utkastet til saksliste godkjennes.
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71/21 Eventuelt
Program for kommunedirektørutvalgets budsjettseminar 2022 for budsjett
2023 og HP 2024-2026
Vedtak:
Opplegget for budsjettseminaret godkjennes, men sekretariatet undersøker om
datoene kan endres for å unngå konflikt med kommunestyremøte i Tvedestrand.
Rådmannsutvalget ønsker at det legges opp til en samling med overnatting,

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
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