Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møte i rådmannsutvalget torsdag 11.april 2019 i Tvedestrand kommunehus.
Sted

Tid

Byssa

11.04.2019 kl.09.3013.00

Rådmenn til stede:
Leder Trond Aslaksen – Risør, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad (fram til kl.11), Ole Petter
Skjævestad – Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad, Bo Andre Longum – Froland og Jarle Bjørn
Hanken –Tvedestrand.
Harald Danielsen – Arendal hadde forfall og for han deltok kommunalsjef Karl Mork.
Christina Ødegård – Åmli hadde forfall og vara hadde ikke anledning til å møte.
Fylkesrådmann John G. Bergh hadde forfall.
Leder Trond Aslaksen ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.

Saksliste:
26/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 14.mars 2019.
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
27/19 Dialog med AKT vedrørende avtale om skoleskyss
Fra ledelsen ved AKT deltok direktør Siv Elisabeth Wiken og Kjell Sverre Drange. AKT har
fått tilbakemelding fra nesten alle kommuner ut over Østre Agder om at de har gitt sin
tilslutning til et nytt kilometerbasert takstregulativ. Dette er vesentlig forenklet ved at antall
intervaller er sterkt begrenset. Samlet vil det ny regulativet innebære en liten nedgang i
kostnader for kommunene i Aust-Agder, mens nedgangen for kommunene i Vest-Agder er
større fordi de har hatt et høyere takstnivå tidligere. Nå blir det felles takstsystem for hele
Agder.
Vedtak:
Rådmannsutvalget anbefaler kommunene å godkjenne det foreslåtte kilometerregulativet fra
AKT (Agder kolletivtrafikk).
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Rådmannsutvalget ønsker at det i avtaleteksten med AK hjemles at avtaleteksten kan endres
hvis retningslinjene for kommunal betaling av skoleskyss fra statlige myndigheter endres
eller klargjøres.
28/19 Teknisk overvåking av velferdsteknologiske løsninger i Østre Agder kommunene
Ehelsekoordinator Erlend Kydland Faanes holdt en presentasjon om arbeidet som gjøres i
Agderprosjektet for å overvåke velferdsteknologiske løsninger, i perspektiv av kommunenes
ansvar for liv og helse ved innføring og bruk av velferdsteknologiske løsninger i helse- og
omsorgstjenesten.
Vedtak:
Rådmannsutvalget tar presentasjonen til orientering. Den vedlegges referatet.
Rådmennene er bekymret for status vedrørende sikkerhetsarbeidet ved bruk av
velferdsteknologi i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Derfor ønsker de at status for
sikkerhetsarbeidet skal opp på neste møte i rådmannsutvalget (5.juni). Rådmannsutvalget
ber om at leder for IKT Agder Rune Johansen og Ronny Tellefsdal Sunde. Videre ber
rådmannsutvalget om at leder for RKG velferdsteknologi Aase Hobbesland inviteres til
møtet.
29/19 Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv – framleggelse av FOU-strategi innen helse,
omsorg og levekår for Østre Agder regionråd
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterte strategiutkastet som han sammen med
tidligere kommuneoverlege Ottar Christiansen har hatt ansvar for å utarbeide.
Vedtak:
Rådmennene stiller seg bak forslaget til FOU-strategi innen helse, omsorg og levekår for Østre
Agder regionråd.
Rådmannsutvalget anbefaler at styret i Østre Agder regionråd tilrår kommunene å avsette en
pott til FOU i sine helse og omsorgsbudsjetter på 0,05% årlig for å bidra til å sikre målrettet
og kompetansebasert utvikling i denne krevende sektoren. Rådmennene anbefaler at
ordningen innføres over to år.
Rådmennene vil peke på de store utfordringer kommunene vil møte gjennom en aldrende
befolkning med økende tjeneste behov. Innovative løsninger er forutsetningen for å løse
framtidens oppgaver for kommunene. Forskningsbasert kunnskap som skjer med grunnlag i
kommunenes behov er nødvendig. Kommunene må ta en liten, men viktig del av denne
finansieringen. De store summene forutsetter rådmennene at stilles til rådighet fra statlige
forskningsmidler.
30/19 Datainstruks og Plan for informasjonssikkerhet, personvern og internkontroll
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner utkastet til datainstruks.
I plan for informasjonssikkerhet, personvern og internkontroll gjøres det følgende
endringer:
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7 Internkontrollrutiner for kommunene
Internkontroll på informasjonssikkerhets- og personvernfeltet skal forbedre kontroll og styring.
7.1 Årlig ledergjennomgang og internkontroll
Som del av internkontroll skal det foretas årlig ledergjennomgang av informasjonssikkerhet og
personvern. Rapport fra gjennomgangen skal dokumenteres i kvalitetssystemet i kommunen.
Den årlige ledergjennomgangen/internkontrollen skal bestå av følgende:





Gjennomgang av overordnede sikkerhetsdokumenter
Risikovurdering: revidere ROS for informasjonssikkerhet
Gjennomgang av innrapporterte avvik på feltet siste år
Risikohåndtering: bli enige om de viktigste fokusområdene og foreslå tiltak

Etter gjennomført ledergjennomgang skal det utarbeides en forpliktende handlingsplan for hvert år for
informasjonssikkerhets- og personvernarbeidet. Handlingsplanen fastsetter fokusområder basert på ROS og
tidligere avvik. Handlingsplanen fordeler ansvar for oppfølging i ledergruppen. Handlingsplanen rulleres for
hvert år, og hvert år rapporteres på målene satt foregående år.
8 Avvikshåndtering
Avvik som setter informasjonssikkerheten og personvernet i fare skal fortløpende rapporteres i henhold til
fastlagt avviksprosedyre, og ved bruk av kommunens fastsatte avvikssystem.
Hvert avvik skal behandles av relevante personer, som er ansvarlig for å beslutte og iverksette rutinemessige
eller tekniske tiltak for å forhindre at avviket gjentar seg. Et avvik er enhver hendelse eller tilstand som bryter
med krav i lov eller forskrift.
8.1 Avvik kan deles inn i følgende kategorier:
Avvik fra gjeldende rutiner





Hendelser som kan ha sikkerhetsmessig konsekvens
Utført av ansatte, som brudd på sikkerhetsbestemmelser
Utført av eksterne, som fysisk innbrudd, elektroniske angrep
Beredskapshendelser

Ansatte som oppdager uønskede hendelser skal snarest rapportere om dette til nærmeste overordnede eller
annen bestemt ansvarlig.

Ut over dette godkjenner rådmannsutvalget planutkastet.
Rådmannsutvalget bestiller et forslag til lagringspolicy fra IKT Agder som kan følge
datainstruksen.
31/19 Gjennomgang av samarbeidsavtaler
Sekretariatet opplyste at det arbeides med en gjennomgang av samarbeidsavtaler.
Intensjonen er at disse skal være oppdatert med alle tjenester som omfattes av samarbeidet
på det aktuelle feltet.
På Østre Agder regionråds nettsider skal alle samarbeidsavtaler og andre avtaler samarbeidet
har inngått på vegne av kommunene være tilgjengelig.
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Vedtak:
Rådmannsutvalget tar saken til orientering.
32/19 Saker til styremøte 3.mai
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner sakene som skal til styrebehandling.
33/19 Felles saksgrunnlag for NAV-organisering
I møtet framkom det et behov for også å ha et alternativt vedtak med basis i utredningens
flertallsinnstilling. Dette innebærer en løsning med at NAV Arendal videreføres uforandret,
mens resten inngår i et nytt NAV Østre Agder.
Vedtak:
Sekretariatet bearbeider utkastet til sak slik at det også inkluderer et alternativt forslag til
vedtak som bygger på alternativet med sammenslåing av alle unntatt NAV Arendal.
34/19 Eventuelt
Styremøte IKT Agder
Vedtak
Rådmannsutvalget anmoder om at det innkalles til styremøte i IKT Agder fredag 26.april
kl.10.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder regiområd
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