Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 23.oktober 2019 i Froland.
Sted Tid
Kommunestyresalen 23.okt.2019 kl.08.3013.00

Saksliste:

57/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 21.august 2019.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
58/19 Østre Agder helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv.
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen redegjør for status vedrørende utarbeidelse av
søknad til Aust-Agder kompetansefond. Dette er en oppfølging av styringssignalene som ble
gitt i styremøtet 3.mai 2019. Rådmennene får en presentasjon av utkastet til denne søknaden
i møtet den 23.oktober. Søknadsfrist er 1.november.
Forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner at det det fremmes en søknad til Aust-Agder
kompetansefond for prosjektet Østre Agder helseklynge – struktur for kunnskapsløft for
bedre helse og gode liv.
59/19 Felles spesialisthjemler innenfor fysioterapi – endrede forutsetninger.
Vedlagt følger vedtaket fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum vedrørende
felleshjemlene.
Det er ønskelig at premissene for videre samarbeid på feltet avklares så raskt som mulig.
Formelt har kommuner som ønsker å tre ut av samarbeidet en frist fram til 31.desember til å
si opp sin deltakelse for å kunne tre ut av samarbeidet fra 31.12.2020. Hvis tre av de
samarbeidende kommunene trer ut av dette blir premissene for de gjenværende tre så endret
at en må vurdere samarbeidet på feltet. Kommuner som ønsker å tre ut, gir melding om dette
så raskt som mulig til sekretariatet.
Forslag til vedtak:
I neste møte i rådmannsutvalget framlegger sekretariatet en økonomisk beregning av
effekter av endret deltakelse basert på tilbakemeldingen fra kommunene.
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60/19 Medisinerutdanning på Sørlandet
•
Etablering av «Campus Sørlandet»
Et regjeringsoppnevnt utvalg (Grimstad - utvalget) har foreslått en del av
medisinerutdanningen kan «desentraliseres» bl.a til SSHF.
Hvis dette blir besluttet får SSHF et formalisert ansvar for deler av medisinerutdanning i
samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO).
Orientering ved Harry Svendsen/Harald Danielsen.
• Henvendelse fra Helse Sør – Øst om å øke antall LIS 1 – leger på Sørlandet.
LIS 1 er pålagt praksisløp en ferdig utdannet medisinerstudent må gjennomføre etter
utdanning. SSHF utreder en utvidelse til 10 stillinger. Det forutsetter at kommunene på
Agder kan tilby et 6 måneders utdannings/praksisløp i kommunehelsetjenesten.
Orientering ved Harry Svendsen.
• Opprettelse av ALIS - kontor i Kristiansand kommune
I årets Statsbudsjett har Regjeringen fremmet forslag om opprettelse av ALIS - kontor i
Kristiansand, som er en regional struktur for å øke rekrutteringen til fastlegeordningen.
Orientering ved Harry Svendsen.
Forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.
61/19 Utkast til samarbeidsavtale for personvernombud og forslag til betalingsmodell.
Vedlagt følger et utkast til samarbeidsavtale for felles personvernombud. Videre er det
vedlagt en kostnadsfordeling basert på hovedmodellen for betaling av interkommunale
tjenester. I tillegg til samarbeidskommunene er Lillesand medregnet i denne modellen.
Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget anmoder styret om å anbefale forslaget til samarbeidsavtale for felles
personvernombud.
Rådmannsutvalget velger hovedmodell for finansiering av interkommunale samarbeid som
finansieringsløsning for felles personvernombud.
62/19 Status vedrørende behandlingen av forslag til framtidig organisering av NAV i
kommunene i Østre Agder.
Tilbakemelding fra tillitsvalgte – vedlagt.
Arendal kommune og Gjerstad kommune redegjør for det møtet de har avholdt.
Vegårshei kommune og Tvedestrand kommune redegjør for deres videre behandling av
saken og deres beslutninger blir fattet. Med bakgrunn i denne redegjørelsen drøfter
rådmannsutvalget sakens videre forløp.
Forslag til vedtak: (sekretariatet fremmer vedtak med grunnlag i drøftelsen i det utvidede
rådmannsutvalget)
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63/19 Innspill fra sikkerhetsforum
Sekretariatet har mottatt følgende innspill fra sikkerhetsforum i IKT Agder: (dette er et
sammendrag av referatet fra Sikkerhetsforum hentet fra sak 17/19 og 21/19)
Fra sak 17/19 - Utfordringer vedrørende prosjektstyrene – både mandat og kompetanse
 Sikkerhetsforumet mener det er behov for opplæring av prosjektstyrene.
 Historiefortellingen» må begynne fra start.
 Veldig mange både forvaltningsoppgaver og prosjekter pågår samtidig, noe som gjør
det uoversiktlig og komplisert.
 De ulike prosjektene bør konferere med sine sikkerhetsansvarlige før de tar med seg
beslutninger / anbefalinger tilbake i prosjektene
 Viktig å adressere både funn og anbefalinger
I sikkerhetsforum er det en generell diskusjon knyttet til forskjellene mellom ROS-analyser
og DPIA
Oppfølging og anbefalinger:
Sikkerhetsforumets medlemmer:
 Felles workshop lokalt for Sikkerhetsforum og evt. andre nøkkelpersoner
 Det bør i størst mulig grad legges opp til felles matriser for risikovurderinger
 Det anbefales at alle tar en «timeout» og sjekker ut hvordan kunnskapen er i
kommunene, og hva det trengs opplæring i.
Behov - Prosjektavdelingen IKT Agder:
 Opplæring av prosjektstyringsgruppene
 Mal for DPIA bør gjennomgås i alle styringsgruppene, slik at disse er i stand til og har
forutsetninger for å ta stilling til å anbefale nye prosjekter
 Prosjektstyrene bør i større grad benytte seg av ressurspersoner, personvernombud og
sikkerhetsansvarlige i kommunene, i beslutningsprosessene
Rådmannsforumet i Østre Agder:
 Ha god oversikt på de ulike prosjektene
 herunder avklare behov, nødvendig kompetanse og ressursbruk
 tilrettelegge for opplæring av prosjektstyrene
Fra sak 21/19 - Rutinebeskrivelse knyttet til lagring av data:
Det foreligger en bestilling fra rådmannsforumet om å få på plass rutiner. Det er definert et
behov for å ha klare retningslinjer for lagring av ulike typer data.
I forbindelse med innføring av GDPR og etablering av nytt Sikkerhetsforum har
kommunene hatt fokus på hvor data lagres, og mange har satt i gang med opprydding og
innført sjekklister.
Flere har også gått vekk fra personmapper som tidligere tilgangsstyring. Viktige faktorer,
som det må tas hensyn til i dette arbeidet er blant annet:
 Hva sier lovverket om lagring av data?
 Det bør foretas ROS analyser
 Det er ulik praksis i dag
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Selv om kommunene i utgangspunktet har et sentralt arkiv og bruker ulike fagsystemer som
lagring, er det et faktum at det også verserer «usystematisk» lagring
 Det finnes mange ulike «jobbesystemer»
 Hvordan håndtere bilder og samtykker
 Her er det både ulik praksis og omfang
 Det er behov for god praksis på dette
 FB må ikke glemmes
Oppfølging og anbefalinger:
Sikkerhetsforumet setter ned et arbeidsutvalg som skal lage en rutinebeskrivelse for:
- hva som skal lagres
- hvor det skal lagres
- hvem som er ansvarlig
Fra Sikkerhetsforumet stiller: Marte Aarthun, personvernombud, Rune Olsen, Arendal, Elias
Lien, Tvedestrand, En arkivansvarlig Sikkerhetsforumet foreslår Arnhild Smeland, Åmli
Arbeidsutvalget sørger for å få med innspill / ideer fra Froland kommune, som jobber internt
med «One-pager»/lagringspolicy.
Forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg takker for tilbakemeldingen fra Sikkerhetsforum i IKT Agder.



Rådmannsutvalget anerkjenner behovet for å styrke prosjektstyrenes kompetanse og
tydeliggjøre deres mandat.
Rådmannsutvalget stiller seg bak forslaget fra sikkerhetsforum om å søke å etablere
felles matriser for risikovurderinger (ROS-analyser) og DPIA.

Rådmannsforumet i Østre Agder påtar seg et ansvar for:
 Å ha god oversikt på de ulike prosjektene
- herunder avklare behov, nødvendig kompetanse og ressursbruk
- tilrettelegge for opplæring av prosjektstyrene
 Å ha klare retningslinjer for lagring av ulike typer data.
 Å kartlegge «usystematisk» lagring i egen kommune for å begrense dette og sikre at
arkivverdig materiale lagres forsvarlig.
Rådmannsutvalget i Østre Agder gir sin tilslutning til at Sikkerhetsforum i IKT Agder setter
ned et arbeidsutvalg som lager forslag til rutinebeskrivelse for:
-

hva som skal lagres
hvor det skal lagres
hvem som er ansvarlig

64/19 Saker til styremøtet 1.november 2019
o Konstituering
o Møteplan – med drøfting av studiebesøk til Brussel
o Budsjett
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o Presentasjon av personvernombud Marthe Aartun
o Næringsseminar januar
Forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakene til styremøtet 1.november.
65/19 Eventuelt
Opplegg for workshop 30.oktober vedrørende samarbeid om oppgaveløsning og
kompensasjon til kommuner som bidrar med personell i interkommunale prosjekt.

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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