
Møtereferat 
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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra ekstraordinært teamsmøte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 27.mai 2020. 

 

 Tid  

  27.05.2020   

kl.16.30-17.30 

  

Til stede i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Bo Andre Longum – Froland, Tone Marie Nybø Solheim – 

Grimstad, Torill Neset – Gjerstad og Trond Aslaksen – Risør. 

Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand hadde forfall og for han møte Øyvind Johannesen. 

Christina Ødegård – Åmli og Ole Petter Skjævestad – Vegårshei hadde forfall. 

Anita Henriksen fra Agder fylkeskommune hadde forfall. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.  

Ved behandlingene av sak 33/20 så deltok personvernombud Marthe Aarthun 

 

Saksliste: 

33/20 Felles grunnlag for kommunene til krav om redegjørelse – melding om avvik til 

kommunene i Østre regionråd. 

 Personvernombud Marthe Aarthun gjennomgikk utkastet til svarbrev med vedlegg som hun 

sammen med IKT Agder og ressurspersoner i kommunene. Mindre korreksjoner ble gjort i 

utkastet. Det ble avtalt at personvernombudet skulle tilrettelegge vedleggutkast nr.9 og 12 til 

kommunenes videre behandling. Videre skulle det utarbeides et felles utkast med alle 

kommunevåpen og emblemet til IKT Agder for vedlegg 8.  

Med bakgrunn i at henvendelsen fra Datatilsynet er rettet til den enkelte kommune så er det 

rådmannen der som besvarer henvendelsen på vegne av egen kommune.   

Personvernombudet oversender et endelig utkast på grunnlag av innspill under møtet. Hun 

oversender også en vurdering av hvilke deler av brevet som kan være offentlig og hvilke 

deler som kan unntas offentlighet i henhold til offentlighetsloven. 

Vedtak: 

Rådmannsutvalget ber rådmennene om å benyttet utkastet som grunnlag av brev fra egen 

kommune til Datatilsynet. 
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34/20 Eventuelt  

Innspill under varslet møte i OFA. 

Rådmann Harald Danielsen informerte om at ledergruppen i Arendal hadde drøftet og 

ønsker å komme med et innspill til Agder fylkeskommune under dette møtet for å få utredet 

om innkjøpssamarbeidet bør organiseres som et IKS og ikke som en avdeling  i 

fylkeskommunen. 

Tilleggssak under påvirkningssaker i styremøtet 29.mai 2020.  

Sekretariatsleder informerte om at styreleder har tatt initiativ til å møte styreleder i Morrow 

batterifabrikk og en representant for ledelsen i Agder energi for å få innspill til hvilke 

kriterier en vil legge vekt på under arbeidet med å lokalisere en slik virksomhet til Agder.  

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


