
Møtereferat 
 
 

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

Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i rådmannsutvalget onsdag 23.oktober 2019 på Frolandia i Froland kommune. 

 

Sted Tid  

Møterom Bruselia 23.10.2019 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.  

Rådmann Harald Danielsen forlot møtet kl.12.00. 

Fylkesrådmann John G. Bergh hadde forfall.  

Under behandlingen av sak 58/19, 60/19 og 65/19 (delavtale 5) deltok samhandlingskoordinator 

Harry Svendsen. 

Under behandlingen av sak 61/19 og 63/19 deltok personvernombud Marte Aarthun. 

Leder Trond Aslaksen ledet møtet.  

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste: 

 

57/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 21.august 2019. 

 Vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

58/19 Østre Agder helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv. 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen orienterte rådmannsutvalget om status for 

arbeidet med søknaden. Rådmannsutvalget ønsket at søknaden skulle endres på ett punkt og 

dette ble gjort i møtet. 

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. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/08/Motereferat-190821-radmannsutvalget.pdf
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59/19 Felles spesialisthjemler innenfor fysioterapi – endrede forutsetninger. 

Vedtak: 

I neste møte i rådmannsutvalget framlegger sekretariatet en økonomisk beregning av 

effekter av endret deltakelse basert på tilbakemeldingen fra kommunene. 

60/19 Medisinerutdanning på Sørlandet 

• Etablering av «Campus Sørlandet»  

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og rådmann Harald Danielsen som hahar deltatt i 

en utredning av medisinerutdanning på Sørlandet orienterte om forslag fra «Grimstad» - 

utvalget som åpner for nye muligheter for en desentralisert medisinerutdanning i landsdelen. 

 

• Henvendelse fra Helse Sør – Øst om å øke antall LIS 1 – leger på Sørlandet.  

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen orienterte om pålegg SSHF har fått fra Helse Sør 

– Øst om å opprette 10 nye LIS1 – stillinger, for å bidra til at flere ferdig utdannet leger kan 

komme i gang med lovpålagt spesialiseringsløp. Kommunene på Agder har på denne 

bakgrunn mottatt en forespørsel fra SSHF om kommunene kan ta imot disse studentene i et 

6 måneders utdannings/praksisløp i kommunehelsetjenesten, da dette inngår i 

spesialiseringsløpet. 

 

• Opprettelse av ALIS - kontor i Kristiansand kommune  

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen informerte om at regjeringen fremmer forslag om 

opprettelse av to nye ALIS – kontor. Ett i Kristiansand og ett i Lillehammer. Dette inngår i 

en regional struktur for å øke rekrutteringen til fastlegeordningen. ALIS – kontoret skal 

bidra med rådgivning til øvrige kommuner på Agder. 

 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar sakene til orientering.   

 

61/19 Utkast til samarbeidsavtale for personvernombud og forslag til betalingsmodell. 

Personvernombud Marte Aarthun deltok under behandlingen. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget godkjenner 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. 

Rådmann Harald Danielsen i Arendal kommune og rådmann Torill Neset i Gjerstad 

kommune redegjør for det drøftingsmøtet de har avholdt. Når forslaget om 7k-løsning ikke 

har fått nødvendig støtt så vil kommunestyret i Gjerstad måtte drøfte saken på nytt 
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Rådmann Ole Petter Skjævestad informerte om at behandlingen av saken der hadde vært 

gjennom formannskapet som med 4 mot en stemme anbefalte kommunestyret om å velge en 

6k-løsning. 

Sekretariatet ble minnet om det skulle utarbeides et saksbehandlingsgrunnlag for 

behandlingen av saken i de to kommunene som ikke hadde fattet endelig vedtak. 

 Forslag til vedtak:  

Sekretariatet framlegger forslag til videre prosess så snart de kommunene som ikke har fattet 

endelig vedtak har gjort dette.  

63/19 Innspill fra sikkerhetsforum  

 Vedtak: 

 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 

 

Arbeidsutvalget gjøres oppmerksom på at det foreligger et utkast utarbeidet av Agder 

fylkeskommune som de kan basere sitt arbeid på. Anbefalingen fra utvalget skal foreligge 

før 1.januar 2020. 

64/19 Saker til styremøtet 1.november 2019 

I møtet opplyste sekretariatsleder at det er mottatt respons fra Go-Ahead NORDIC, der de 

opplyser at deres ledelse har anledning til å møte styret 1.november. 

 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakene til styremøtet 1.november, men justert i 

forhold til vedtak i sak 61/19 og ved å innarbeide en sak der Go-Ahead NORDIC får 

anledning til å presentere sine planer for Sørbanen (Sørlandsbanen) og for Arendalsbanen. 

 

65/19 Eventuelt 

 Framtidig styringsstruktur i Agder på rådmannsnivå 

 Det er skapt usikkerhet rundt den modellen som ble drøftet under KS sin rådmannssamling i 

København. Ingen av rådmennene i møtet kunne redegjøre for om det er fattet en beslutning. 

Leder av rådmannsutvalget Trond Aslaksen og sekretariatsleder skal delta på et møte i KS 

rådmannsutvalg og et i rådmannsutvalget for oppfølging av regionplan Agder 8.november. 

De vil be om informasjon på disse møtene. 

Ønske om endringer i delavtale 5 om psykisk helse og rus mellom Sørlandet sykehus 

HF og kommunene på Agder 
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 Samhandlingskoordinator Harry Svendsen informerte om at SSHF har bedt om endringer i 

forbindelse med at den midlertidige D5 – avtalen skal videreføres til en gjeldende avtale om 

utskrivning av pasienter fra sykehuset til kommunene innenfor både somatikk og fagfeltet 

psykisk helse og rus. Kommunene har gjennom KOSS samordnet sine synspunkter på 

endringsforslaget fra sykehuset. 

Opplegg for workshop 30.oktober vedrørende samarbeid om oppgaveløsning og 

kompensasjon til kommuner som bidrar med personell i interkommunale prosjekt. 

Den planlagte samlingen legges opp med en orientering fra Froland kommune ved 

rådmannen om deres nyetablerte interkontroll system. Dette kan være av interesse for flere 

og de som er interessert inviteres til å benytte seg av det arbeidet som foreligger fra Froland. 

Deretter blir det gjennomgang av et drøftingsnotat vedrørende bruk av personell fra 

kommunene i interkommunale prosjekt som rådmann Ole Petter Skjævestad og 

sekretariatsleder har ansvar for å få utarbeidet. Ettersom retningslinjene for slik bruk av 

personell ressurser vil få stor betydning for IKT Agder så vil Rune Johansen og Rune 

Møster delta under drøftingen av dette utkastet til retningslinjer. 

Rådmennene fastslo at samlingen på Eikely leirsenter kun skal være åpen for en deltaker fra 

hver kommune. 

Kommunene spiller inn til sekretariatet hvilke felt de mener det kan være aktuelt å se 

nærmere på samarbeid om så snart som mulig. 

Med bakgrunn i budsjettsituasjonen må en ha fokus på hvilke samarbeid som kan ha positiv 

økonomisk effekt. 

Også samarbeid bare mellom noen kommuner må kunne bringes opp under samlingen 

30.oktober. 

Budsjettsituasjonen aktualiserer drøftelsene vedrørende kommunesammenslåing. Det er 

aktuelt å invitere fylkesmannen til en senere samling for å få informasjon om hvilke føringer 

som er gitt fra regjeringsnivå. Herunder få informasjon om hvordan midlene som er stilt til 

rådighet i forslaget til statsbudsjett er tenkt nyttet. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


