Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg

Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 2.desember 2020.
Sted Tid
Arendal bibliotek kafeen 2.etg 11.november 2020
kl.08.30-13.00
I forbindelse med møtet blir det en enkel juletallerken på restaurant Hong Kong Palace. Den er bestilt for
servering mellom kl.12.00 og 12.30. De som ikke ønsker å ta del i denne må melde fra.

Saksliste:
81/20 Godkjenning av utkastet til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg
11.november 2020.
Sekretariatslederes forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.
82/20 Interkommunalt samarbeid innenfor rammen av IKT Agder for å styrke kommunal
digitalisering, samt fokus på datasikkerhet og kommunalt personvernansvar.
Daglig leder Rune Johansen i IKT Agder og kommunenes personvernombud Marte Aartun
vil møte rådmannsutvalget for å drøfte følgende punkter:
-

Info om arbeidet i Sikkerhetsforum.

(Rune + Marte)

Er dette et hensiktsmessig forum for ivaretakelse av slike oppgaver? Bør forumets oppgaver
legges et annet sted i strukturen? Hvis forumet videreføres - hvilken myndighet bør de
tildeles?
-

Forholdet til Ett digitalt Agder.

(Rune)

Drøfting av hensiktsmessig rollefordeling. Hvilket ansvar bør videreføres gjennom vårt
lokale selskap? Hvordan skal IKT Agder med stor kapasitet og kompetanse forholde seg til
et lite sekretariat med et fåtall stillinger og som må forholde seg til 25 kommuner i tillegg til
Agder fylkeskommune? Hva er målet vi ønsker å oppnå gjennom å etablere Ett digitalt
Agder?
-

Porteføljestyring – avklaringer i forhold til eierinvolvering.
(Rune)
Ny OFA avtale for samarbeidet
(Rune)
Lokal oppfølging av personverndirektivet. Kommunenes egen rolle under ivaretakelse
av dette.
(Marte)
styringsdokument for personvern og informasjonssikkerhet vedlegges innkallingen.
Personvernombudet vil gi en orientering ut fra følgende punkter:
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* for organisering av personvernlovgivningen i IKT Agder / den enkelte kommune
* rollen til sikkerhetsforum – forumet blir overflø
dig da kommunedirektøren delegerer ut de lovpålagte oppgavene i henhold til
styringsdokumentet
* diskusjon i forhold til Fylkeskommunens tilnærming. Ulike vurderinger der
fylkeskommunen ser annerledes på hvordan lovgivningen er, dvs. en juridisk diskusjon.
Personvernombudet forklarer ulikheten i møtet. Herunder drøfte hvordan IKT Agder kan
håndtere kommunenes syn kontra synet til fylkeskommunen. Lar synspunktene seg
forene?
Sekretariatsleder legger fram forslag til vedtak med grunnlag i rådmannsutvalgets drøftelse.
83/20 Endelig utkast til digitaliseringsstrategi for helse i Østre Agder regionråd.
Digitaliseringsrådgiver Marius Emilson Holmesland presenterer det endelige utkastet til
digitaliseringsstrategi. Utkastet følger saken.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner Digitalisering helse Østre Agder – strategiske
innsatsområder 2021-2024.

84/20 Status for arbeidet knyttet til oppsummering av innspillene fra formannskapene
gjennom Hvordan bidra til positiv samfunnsutvikling i Østre Agder regionen? – en
felles øvelse.
Vedlagt følger utskrift av innspillene fra formannskapene. Videre et forsøk på strukturert
oppsett på innspillene som foreligger.
Sekretariatet har påbegynt en strategisk tilnærming til en strategi basert på hovedpunktene i
Regionplan Agder 2030.Før dette arbeidet videreføres er det hensiktsmessig å få
tilbakemelding fra rådmennene på om dette kan være en hensiktsmessig tilnærming i forhold
til å ta hensyn til de politiske signalene, samtidig som det legges opp til en forankring til
regionplanen. Intensjonen er å skape grunnlag for at regionens behov og ønsker kan inngå
som del av faktagrunnlaget under utarbeidelsen av årlige handlingsprogrammet for
regionplanen.
Sekretariatsleder og leder i rådmannsutvalget mener at styrets drøfting av det innkomne
materialet fra formannskapene bør skje i et fysisk møte. Med siste dagers utvikling i
smittetall spesielt i vår landsdel så er det grunn til å håpe at styret skal kunne samles til ett
fysisk møte i januar. Derfor er det vår vurdering at saken bør legges fram for styret på dette
tidspunkt. Videre er det da å håpe at vi i januar kan ha grunnlag for å planlegge ett tidspunkt
for samling av alle formannskapene i løpet av våren.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar til orientering det materialet som så langt foreligger som en
oppfølging av innspillene fra formannskapene.
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Østre Agder rådmannsutvalg ber om at det jobbes videre med strategitilnærmingen fram
13.januar. Siktemålet skal være å kunne legge fram sak i form av et utkast til en strategi i
representantskapsmøtet 22.januar 2021.
85/20 Innspill om endringer i ØABV og informasjon om drøftinger mellom Grimstad brann
og redningsvesen og ØABV.
Leder av forebyggende avdeling i ØABV Petter Vinje Svendsen orienterer om forslag til
endringer i brannvernordning for Froland kommune og for Risør kommune som forventes å
bidra til reduserte kostnader innenfor rammen av ØABV. Videre skal rådmann i
vertskommunen for ØABV gi en status for drøftingen mellom ledelse og fagfolk i Grimstad
og Arendal om en eventuell ny struktur for brannvesenet i hele Østre Agder. Hvis det er
mulig så bør også en representant for brannvesenet i Grimstad få anledning til å stille under
behandlingen av saken. En eventuell ny organisatorisk brannvesenet i Grimstad og ØABV
skal ikke realitetsbehandles i dette møtet. Her avventes resultatet av pågående drøftinger.
Sekretariatsleders vurdering er at han ikke har forutsetninger for å legge fram et forslag til
vedtak da det vil foregå en drøfting av løsninger med økonomiske konsekvenser helt fram til
møtet i rådmannsutvalget og sannsynligvis også etter dette tidspunktet.
86/20 Sakskart til styremøtet i Østre Agder regionråd 11.desember.
Intensjonen var at dette skulle være et fellesmøte med Østre Agder næringsforum. Slik
landets smittevernsituasjon er nå i slutten av november er det meget stor sannsynlighet for at
vi vil måtte legge dette opp som et teamsmøte. Sekretariatsleder anmoder derfor om at det
blir utsatt til vi igjen kan møtes fysisk. Styreleder er innstilt på å ta beslutningen om
eventuelt teamsmøte på mandag 30.november.
Agder fylkeskommune har anmodet om å få orientere styret om sine nye strategi for den
offentlige tannhelsetjenesten.
87/20 Eventuelt
Status for utredningsarbeidet vedrørende voksenopplæring i Østre Agder og signaler
fra Tvedestrand kommune i forhold til å ivareta voksenopplæring i egen regi fra 2022.

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder
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