Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Referat fra møte i rådmannsutvalget torsdag 16.januar 2020 i lokalene til Østre Agder regionråd.
Sted

Tid
Møterommet 16.01.2020
kl.08.30-12.30

Til stede i møtet:
Leder fra sak 1 til 4 Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand Leder fra sak 5 Harald Danielsen –
Arendal (fravær fram til da), Torill Neset – Gjerstad, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre
Longum – Froland, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei og Trond Aslaksen – Risør.
Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad hadde meldt forfall.
Direktør i NAV-Agder Elisabeth Blørstad og ass. direktør i NAV- Agder Hilde Høynes er invitert
til å delta under behandlingen av sak 02/20.
Personvernombud Marthe Aartun og Elias Lien fra Tvedestrand kommune møtte på vegne av
sikkerhetsforum under behandlingen av sak 7/20.

Saksliste:

01/20 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 4.desember 2019.
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.

02/20 Videre prosess knyttet til organisering av NAV-kontor i medlemskommunene.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ber om at det legges fram en sak for styret i Østre Agder
regionråd 24.januar 2020 som avslutter behandlingen i regi av regionrådet.
Østre Agder rådmannsutvalg viser til vedtak i kommunestyrer og bystyrer som viser at det er
et grunnlag for en fellesløsning for kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og
Vegårshei.
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Rådmannsutvalget anbefaler styret å overlate den videre prosess til ordførere, rådmenn,
NAV Agder og tillitsvalgt representanter for de kommuner som inngår i denne gruppen.
Før prosessen igangsettes så må lokalisering/vertskommune avklares. Det forutsettes at
aktuelle ordførere, rådmenn og NAV-Agder iverksetter denne dialogen.
03/20 Etablering av Østre Agder HR-forum og mandat for deres virksomhet.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg vedtar å etablere Østre Agder HR-forum og godkjenner
forslaget til mandat for deres arbeid med en endring i målsettingen 2.avsnitt.
04/20 Refusjon av innsparte driftsmidler knyttet til KØH ved Myratunet og unyttede midler
knyttet til ehelsekoordinators permisjon i deler av året.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg vedtar å tilbakebetale ubrukte midler ved Østre Agder KØH
somatikk og rus/psykiatri i forhold til innbetalt andel av finansieringen til de åtte
kommunene som deltar i samarbeidet om tjenestetilbudet.
Østre Agder rådmannsutvalg vedtar å tilbakebetale ubrukte midler vedrørende ehelse og
velferdsteknologi i forhold til innbetalt andel av finansieringen til de åtte kommunene som
deltar i samarbeidet om tjenestetilbudet.
Av hensyn til kommunenes regnskapsavslutning informerer sekretariatet om nivået for
tilbakebetaling så raskt som mulig.
05/20 Oppfølging av workshop vedrørende mulige framtidige samarbeidsfelt mellom
kommunene.
Sekretariatsleder informerte om det møtet som var avholdt med de tre voksenopplæringene i
regionen og kommunene som kjøper tjenester fra dem. Det arbeides med et felles notat som
belyser utfordringer voksenopplæringen i regionen. Intensjonen er at dette legges fram for
Østre Agder rådmannsutvalg under budsjettseminaret 3. og 4.mars 2020. Rådmennene peker
på at det er viktig å opprettholde systemkompetansen som ligger i dagens virksomheter,
samtidig som man reduserer tjenestens omfang tilpasset redusert etterspørsel.
Videre informerte sekretariatet om at det er innkalt til et møte for medarbeidere som jobber
innenfor jord, skog, vilt og miljø tirsdag 21.januar. Der vil erfaringen med fellesløsning fra
Lister bli presentert og fylkeslandbruksdirektøren vil redegjøre for nasjonale styringssignal.
Rådmennene er opptatt av å videreføre denne tjenesten tett på lokalmiljøet. Et alternativ for
denne tjenesten er tettere samarbeid uten sammenslåing. Eventuelt en desentralisert løsning
slik en nå vurderer for NAV. Tilstedeværelse i hver kommune er en viktig premiss.
BIOZIN-satsingen bør vektlegges i det videre arbeidet med økt samarbeid på feltet.
Vedtak:
Sekretariatet merker seg de synspunkt som har framkommet i Østre Agder rådmannsutvalg i
de pågående prosesser.
06/20 Utkast til virksomhetsplan for Østre Agder regionråd i 2020
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Vedtak:
Saken tas til orientering.
07/20 Retningslinjer for datasikkerhet og lagring
Personvernombud Marthe Aartun og Elias Lien fra Tvedestrand kommune møtte på vegne
av sikkerhetsforum. De presenterte forslaget til lagringsinstruks og et notat til dette redegjør
for prosessen fram mot iverksetting.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner forslaget til lagringsinstruks for IKT-Agder
kommunene. Rådmennene vedtar at tidspunkt for innføring av lagringsinstruksen settes til
01.03.2020.
Tilgang til eksisterende fellesområder opphører fra 31.12.2020, dog slik at Ikt Agder sikrer
backup. Hver kommune implementerer systemet i henhold til lagringsinstruksen, men en
tilstreber mest mulig like løsninger.
IKT Agder bes legge til rette for felles opplegg for opplæring.
Østre Agder rådmannsutvalg ber IKT Agder sikkerhetsforum om følge opp retningslinjene.
08/20 Saker til styremøtet 24.januar 2020
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakene til styremøtet 24.januar 2020.
09/20 Eventuelt
Informasjonspakke vedrørende personvernombud
Personvernombud Marthe Aartun orienterer om en henvendelse hun har gjort til alle
kommuner for å sikre forankringen av personvernarbeidet ute i kommunene.
Utredning av privat videregående skole ved Mauråsen
Rådmannen i Vegårshei kommune orienterte om et pågående arbeid med dette og at saken
kommer opp til behandling i kommunestyret i løpet av kort tid.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder regionråd
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