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Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i rådmannsutvalget onsdag 21.august 2019 i Vegårshei kommunehus. 

 

Sted Tid  

Kommunestyresalen 21.08.2019 kl.08.30-
13.00 

  
Til stede i møtet: 

Leder Trond Aslaksen – Risør, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Torill Neset – Gjerstad, 
Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, 
Harald Danielsen – Arendal og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand. 

Fylkesrådmann John G. Bergh møtte.  

Under behandlingen av sak 48/19 møtte ass. direktør NAV Agder Hilde Høynes og 
tillitsvalgtrepresentant Øyvind Steinsklev (AVYO). 

Under behandlingen av sak 49/19 deltok personvernombud Marte Aarthun. 

Under behandlingen av sak 50/19 deltok prosjektleder Gunnbjørg T. Engehagen ved Fagskolen i 
Agder. 

Leder Trond Aslaksen ledet møtet.  

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm og Siri Asdal. 

 

Saksliste: 
 

45/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 5.juni 2019. 

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

 

46/19 Videreføring av samarbeid vedrørende spesialisthjemler innenfor fysioterapi 

 Vedtak: 

Rådmannsutvalget utsetter saken og anmoder Østre Agder helse- og omsorgslederforum om 
å drøfte saken og å komme med et forslag til vedtak til hvordan saken etter deres syn best 
kan løse. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/06/Motereferat-190605-radmannsutvalget.pdf
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47/19 Utlysing av engasjement som digitaliseringsrådgiver innen helse, omsorg og levekår 

Sekretariatsleder orienterte om at det er igangsatt et arbeid for å vurdere hvordan denne 
ressursen best skal kunne nyttes. Fagutvalget for Ehelse og velferdsteknologi vil gi en 
anbefaling overfor helse- og omsorgslederforum til bruk av denne fagmedarbeideren. Denne 
prosessen kan munne ut i et mandat for arbeidet i stillingen. 

Prosessen i fagutvalget og i helse- og omsorgslederforum skal pågå parallelt med at 
engasjementet lyses ut. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget godkjenner at engasjementet som digitaliseringsrådgiver lyses ut med 
grunnlag i foreliggende utlysningstekst. 

 

48/19 Status vedrørende behandlingen av forslag til framtidig organisering av NAV i 
kommunene i Østre Agder   

Under drøftelsen var ass. direktør Hilde Høynes NAV Agder og tillitsvalg Øyvind 
Steinsklev (AVYO) til stede med tale og forslagsrett. 

 Til møtet forelå det et notat som redegjorde for vedtakene som er fattet i de syv 
kommunene.  

Arendal opplyste at de ville med grunnlag i sitt eget vedtak og i vedtaket i Gjerstad 
kommunestyre invitere denne kommunen til samtaler. 

Rådmennene gjennomgikk punktene i utsettelsesforslaget som forelå fra Vegårshei og 
Tvedestrand. 

Rådmennene legger til grunn at punkt 1 i utsettelsesforslaget er belyst i utredningen så langt 
dette er avklart i NAV Agder statlig del. Kun framtiden vil vise hvilke regionale funksjoner 
som over tid tillegges lokalkontorene.  

Med grunnlag i pkt.2 i utsettelsesvedtakene i Vegårshei kommune og i Tvedestrand 
kommune tilbød tillitsvalgtrepresentant å utarbeide et notat som belyser de spørsmål som 
reises vedrørende ulik arbeidsmetodikk. Rådmennene anser at et slikt notat kan være 
hensiktsmessig å vedlegge den videre saksbehandlingen. Premissen ved en eventuell ny 
organisering av NAV i en gruppe kommuner eller for alle samlet må bygge på at den nye 
virksomheten skal ha frihet til å velge arbeidsmetodikk i dialog mellom ledelse og 
medarbeidere. 

På linje med signalene i vedtaket fra Risør bør Vegårshei og Tvedestrand, hvis de ønsker 
det, få anledning til å fremme forslag til en hensiktsmessig lokalisering av ledelsen for en 
eventuell framtidig NAV-virksomhet jfr pkt 3 i utsettelsesvedtaket. 

Rådmennene er innforstått med at framdriften i en eventuell omorganiseringsprosess må 
legge til grunn at tidligste tidspunkt for iverksetting er 1/1-2021. jfr pkt 4 i 
utsettelsesvedtakene i kommunestyrene. 
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 Rådmennene i Tvedestrand og Vegårshei sammen med leder av utredningsgruppen og 
sekretariatsleder utarbeider et felles grunnlag for behandlingen i kommunestyrene i 
Tvedestrand og i Vegårshei slik at også de har fattet et vedtak i saken. 

 Rådmannsutvalget legger til grunn at behandling i Vegårshei og Tvedestrand vil skje etter 
konstituering av nytt kommunestyrer. 

 Vedtak:  

 Rådmannsutvalget anser det som ønskelig å få ny behandling i de to kommunene som fattet 
utsettelses vedtak. Denne behandlingen bør legge til grunn vedtakene som er fattet i 
Arendal, Gjerstad, Froland, Risør og Tvedestrand. 

 

49/19 Endringer i driftsansvaret for felles personvernombud 

 Personvernombud Marte Aarthun ga en foreløpig orientering om valg av innsatsfelt for 
denne nye stillingen. 

 Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg gir sin tilslutning til at Lillesand kommune kan inngå i det 
eksisterende samarbeidet om personvernombud. Det settes en tidsbegrensning på 3 år, da 
samarbeidet med Lillesand vurderes på nytt i lys av stillingens kapasitet. Samarbeidet kan 
sies opp med seks måneders varsel. 

 

50/19 Orientering om Fagskolen i Agder og drøfting av muligheter for framtidig samarbeid 

 Prosjektleder Gunnbjørg T. Engehagen fra Fagskolen i Agder orienterte om planene for 
virksomheten i Agder som vil få sitt hovedkontor i Grimstad.  

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget takker for orienteringen om planene ved Fagskolen i Agder.  

Rådmannsutvalget er positive til at fagskolen kan bruke regionrådet til å informere om 
skolens tilbud. Rådmannsutvalget vil anmode regionrådets faglige forum til å ha tett kontakt 
med fagskolen innenfor sine ansvarsfelt.  

 

51/19 Utkast til budsjett for Østre Agder regionråd 

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget anbefaler sekretariatets forslag til budsjett og legger til grunn at det 
behandles når nytt styre for regionrådet konstitueres 1.november. 

 

52/19 Ny lokalisering av sekretariatet til Østre Agder 

 Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/08/PERSONVERNOMBUD.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/08/Fagskolen-i-Agder-Radmannsutvalget-21.8.19.pdf
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 Rådmennene anbefaler styret å avsette inntil kr.75.000 fra sekretariatsfondet til dekking av 
utgifter knyttet til nye lokaler for sekretariatet, inkludert møterom som skal kunne benytte til 
møtevirksomheten i regirådet.  

Intensjonen er at dette møterommet skal stå til rådighet for de samarbeidende kommuner 
dersom de har behov for møtelokaler i Arendal. 

Møtene i rådmannsutvalget vil når møterommet er klart og det har tilstrekkelig kapasitet til 
medlemmer og inviterte gjester benyttes som fast møteplass for utvalget.  

 

53/19 Drøfting av praksis for bruk av kursavgift ved deltakelse i opplæringstiltak  

I rådmannsutvalgets behandling av saken ble perspektivet utvidet til å omfatte kommunenes 
innsats i form av kommunale medarbeideres tidsbruk i interkommunale prosjekt særlig 
knyttet til IKT. Hvilke prinsipper skal legges til grunn for at kommuner skal kunne kreve 
kompensasjon. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget anmoder rådmann Ole Petter Skjævestad og sekretariatsleder Ole Jørgen 
Etholm utarbeider et notat som kan egne seg som diskusjonsgrunnlag for å drøfte 
kompensasjonsgrunnlag både ved å stille personellressurser i prosjekter og ved iverksetting 
av opplæringstilbud. Denne problemstillingen drøftes under workshopen som planlegges 
30.oktober jfr vedtak i sak 54/19. 

 

54/19 Iverksette workshop for rådmenn for å utrede samarbeidsfelt med gevinstpotensial  

Det har i tidligere møter i rådmannsutvalget framkommet et ønske om å planlegge en 
workshop for dem, eventuelt med noen medarbeidere fra stabene. Felt som det har vært 
uttrykt ønske om å se nærmer på er – lønn, GIS – kart/oppmåling, jord/skogbruk.  

Forslag til vedtak: 

Det inviteres til en samling på Eikely onsdag 30.oktober fra kl.10.00-15.00. 

 

55/19 Saker til styremøtet 30.august 2019 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget tar saken til orientering, og ber i tillegg om at det legges inn en sak 
knyttet til finansiering av Phd knyttet til DEKOM i grunnskolen. 

 

56/19 Eventuelt 

 Erfaringer med Miljøfyrtårn sertifisering 



Møtereferat 
 

 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Rådmannen i Vegårshei ba om og fikk høre erfaringer knyttet til andre kommuners bruk av 
Miljøfyrtårn ordningen 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


