
 

 

 

 

 

 

Til  

Rådmenn i Østre Agder 

        Arendal 10.01.2018 

 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder tirsdag 9.januar 2018 kl. 08.30-12.00 i Arendal kultur- og ra dhus. 
Disse møtte: Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Harald 
Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, 
Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum - Froland og Jarle Bjørn Hanken –
Tvedestrand. 

Ass. Fylkesrådmann John G. Bergh møtte. 

Fra sekretariatet møtte: Ole Jørgen Etholm. I tillegg møtte prosjektleder Bård Vestøl 
Birkedal under drøftelsen av kulepunkt 1 til 5 samt punkt 8. 

Trond Aslaksen ledet møtet. 

SAKSLISTE 

 Notat etter rådmennenes møte 29.11.2017 
Det var ingen merknader til notatet. Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal redegjorde for 
hvordan ønsket om en styrket felles satsing i forhold til bredbånd er fulgt opp. En 
arbeidsgruppe med medlemmer fra alle kommuner er nedsatt og vil begynne arbeidet 
tidlig i februar. Sekretariatsleder orienterte om at videre arbeid med felles juristfunksjon 
starter på nyåret. 
Østre Agder skoleforum har drøftet forslaget til oppfølging av LIM-planen (likestilling, 
inkludering og mangfold), men ønsker at prosjektet utdypes og presiseres før de 
eventuelt prioriterer dette. Utdanningssektoren er presset tidsmessig av svært mange 
pågående prosjekter. Det felles videreutdanningstilbudet for lærere i grunnskolen er lyst 
ut. 
 

 Ny sak «Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor 
rammen av Østre Agder».  
Rådmennene ber om at det tydelig framgår av saksutkastet at avslutningstidspunktet for 
prosjektet er 30.juni, og at felles ressurs knyttet til nærings- og samfunnsutvikling tenkes 
å være på plass fra 1.juli. 



 

 

 

 

Det var en drøfting av tittel for stillingen innenfor nærings- og samfunnsutvikling. 
Rådmennene valgte å la sekretariatet utarbeide et notat der en drøfter aktuelle 
betegnelser. Rådmannsutvalget vil ta stilling til dette før 1.juli 2018 

 Sak «Forslag til betalingsmodeller for Østre Agder»   
Under punkt 3 Bakgrunn i saksframstillingen skal det innarbeide et avsnitt som redegjør 
for hvordan en er blitt enige om å fastsette overheadkostnader for interkommunale 
samarbeid før saken presenteres for styret. Dette nivået er lagt på 4% og dekker 
datatjenester, kontorplasser, lønnsutbetalinger, regnskap, sentralbord, tillitsvalgte med 
mer. 
 

 Sak «Forslag til nye vedtekter for Østre Agder» 
Rådmennene anbefaler at første kulepunkt i §2 Formål endres til  
bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, som sikrer vekst i 
folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder.  
Som en konsekvens av forslaget til betalingsmodeller anbefales kulepunkt 8 i same 
paragraf endret til: 
fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalte kommunale 
bidrag til drift og enkeltaktiviteter, samt for tilskuddsmidler samarbeidet mottar på vegne 
av kommunene.  
I §5 foreslås 1 avsnitt endret til: 
Sekretariatet i regionrådet finansieres gjennom bidrag fra de deltakende kommunene. 
Styret fremmer senest i juni forslag til kommende års kommunale bidrag.  
Ut over dette er forslaget som forelegges for styret likt med utkastet som ble behandlet i 
sak 63/17. 
 
Rådmennene anbefaler at de tre sakene behandles i kommunestyrene i følgende 
rekkefølge: 

- Betalingsmodeller for Østre Agder 
- Forslag til nye vedtekter for Østre Agder 
- Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling 

   
 Driftsstøtte til Vegårshei ski- og aktivitetssenter.  

Rådmennene anser det som uheldig om styret i Østre Agder skal komme med 
anbefalinger knyttet til varige bidrag til drift av aktivitetstilbud i kommunene. 
Rådmennene anser at det tilligger kommunestyrer/bystyrer å ta stilling til om de anser at 
det er hensiktsmessig å engasjere seg i driftstiltak i andre kommuner. 
  

 Sakskart for styremøtet 19.januar ut over overfor nevnte saker     
- Møte med direktør for NAV Agder Hilde Høynes Informasjon om arbeidsmarkedet 

i regionen ved årsskiftet og samhandlingen NAV/kommune 
- Program for folkehelsearbeidet i kommunene     

Leder i arbeidsgruppa i Østre Agder Malin Paust fra Risør kommune og 
Christine Michelsen fra Grimstad kommune orienterer 



 

 

 

 

Ass. fylkesrådmann John G. Berg og sekretariatsleder skal undersøke om det er 
hensiktsmessig å trekke inn en representant fra fylkeskommunen som har 
koordineringsansvaret for denne folkehelsesatsningen i landsdelen.   

Ut over dette ble sakskartet ble tatt til orientering. 

 Nytt personvernregelverk  
Det ble gitt en orientering ved jurist Ragnhild Charlotte Raudsandmoen og ikt-leder 
Thomas Henriksen om EU-forordningen som innføres som norsk lov fra 25.mai 2018. I 
dette inngår et ansvar for å utnevne/ansette et personvernombud/rådgiver. 
Den nye forordningen pålegger offentlige myndigheter og private et ansvar for å velge 
personvernvennlige løsninger når de innhenter opplysninger om personer. Det er krav 
om at det i en rekke tilfeller skal fortas en konsekvensutredning knyttet til de 
opplysninger som hentes inn. Ved innhenting av opplysninger skal det foreligge et 
formål. Slike opplysninger kan ikke benyttes i andre sammenheng. 
Det nye regelverket medfører behov for å gjennomgå kommunens databehandleravtaler. 
Den som skal ivareta oppgaven som ombud/rådgiver bør ha god kompetanse innenfor 
data og på relevant lovverk. For å ivareta rådgiveren/ombudets habilitet må 
vedkommende ha en uavhengig stilling i forhold til rådmann og IKT-tjenester ettersom 
primær oppgaven blir å føre kontroll med at kommunens virksomhet ivaretar lovverkets 
med henblikk på personvern. Utredningen av kommunenes oppfølging av 
personverndirektivet har så langt blitt ivaretatt innenfor rammen av felles porteføljestyre 
i IKT-Agder. Rådmennene forutsetter at de viderefører sitt arbeide fram til permanent 
løsning er på plass.  
Ettersom ingen kommuner har avsatt midler i sine budsjett til finansiering av funksjonen 
i 2018 må en søke en midlertidig løsning fram til stillingen kan innarbeides i framtidige 
budsjett. Thomas Henriksen antydet at det kan være mulig å finansiere stillingen i en 
startfase via prosjektmidler. Presentasjonen som ble benyttet er tilgjengelig på Østre 
Agders nettsider. 
 
Rådmennenes anbefaling: 
Rådmennene anser at det er hensiktsmessig å løs behovet for et personvernombud/en 
personvernrådgiver gjennom en felles stilling som skal ivareta samtlige kommuners 
lovpålagte ansvar for etablering av en slik funksjon. Rådmennene anmoder Arendal 
kommune om å vurdere om de kan påta seg et vertskommuneansvar for denne 
funksjonen som fra 2019 forutsettes finansiert etter hovedmodell for interkommunale 
samarbeid. Ved etablering lokaliseres medarbeideren til IKT Agder. 
 
• Framtidsrettet avtalestruktur med Sørlandet sykehus HF  
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen redegjorde for pågående dialog mellom 
kommunene i Agder og Sørlandet sykehus HF vedrørende behov for en gjennomgang av 
inngåtte avtaler mellom SSHF og kommunene. Prosessen og dialogen er å anse som et 
grunnlagsarbeid for eventuelle endringer av innholdet i avtalene. Dersom begge parter er 
enige om at det foreligger et slikt behov så ser en for seg beslutninger gjøres høsten 2018 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/01/GDPR-090118-RMmote.pdf


 

 

 

 

eller våren 2019. HLF og kommuneoverlegforum vil bli tett koblet på den pågående 
prosess. Ved behov vil HLF etablere lokale adhoc-grupper for å følge den pågående 
prosessen. 
 

 Revisjonen av Regionplan Agder herunder forslag til planprogram for denne  
Kommunene og Østre Agder interkommunale samarbeid har blitt invitert til å komme 
med synspunkt på utkastet til planprogram 
Prosjektleder Manuel Birnbrich fra Vest-Agder fylkeskommune ga en orientering om 
innholdet i forslaget. 
Prosjektlederen inviterer regionråd og kommuner til en aktiv dialog om planprogrammet 
og seinere under utformingen av planen. Siktemålet er å skape bredt eierskap til 
regionplanen. Rådmennene var opptatt av at Østre Agder må spille inn viktige satsinger 
for regionen i arbeidet med planprogram og senere under utformingen av planen. 
Erfaringene med Vitensenteret og Gullknapp er gode. Det viser hvor viktig det er for 
regionen å prioritere dette arbeidet.  Samtidig ble det påpekt at prosessen framfor 
utarbeidelsen av forrige plan ble meget tidkrevende. Derfor er det positivt at en nå tar 
sikte på en rask prosess. 
Rådmennene ønsker en sak til styret om planprogrammet til styrets møte i februar. Hver 
enkelt kommune må i tillegg ta stilling til om de på egne vegne vil behandle 
planprogrammet. 
Rådmennene ønsker at regionplanen skal være et fast punkt på dagsorden i deres møter 
fram til planarbeidet er i havn. Rådmennene har ambisjoner om at Østre Agders arbeidet 
med regionplanen skal sikre fokus på problemstillinger og muligheter som er relevante 
for regionen. Både vei, jernbane og universitet samt levekår oppleves som viktig for vårt 
område. 
 

 Eventuelt 
Samling 8.januar 
Avklare at en har ansvaret for programmet. 
Vanskelig lokale – om mulig velge runde bord for å skape bedre kontakt mellom 
deltakerne. Ingen god ide å sulte ut deltakerne, derfor mat ved starten. De folkevalgte må 
få mer tid til å snakke sammen også legge opp til spørsmål og kommentarer når alle er 
samlet. Det vil bryte opp plenumssamlingene og bidra til at det skapes et mer regionalt 
sinnelag. Gode erfaringer med gruppearbeidet 
Programmet var i smaleste laget med bare evalueringen og næringssatsing. Innslag mot 
helse og utdanning savnes. 
Meget godt oppmøte. 
Gode innledninger fra næringsmedarbeiderne, men de må holdes korte. Tålmodigheten 
er begrenset hos de folkevalgte. 

Med vennlig hilsen  

 

Ole Jørgen Etholm – Sekretariatsleder 

http://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/01/Om-Regionplan-Agder-2030-090118.pdf

