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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra teamsmøte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 11.november 2020 i Arendal. 

 

Sted Tid  

Teamsmøte  11.11.2020   

kl.08.30-11.30 

  

Deltakere i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad (fram til kl.11), 

Christina Ødegård – Åmli, Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Bo Andre Longum – Froland 

(fram til 10.30), Torill Neset – Gjerstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei og Trond Aslaksen – 

Risør. 

Fra Agder fylkeskommune møte direktør Anita Henriksen. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Saksliste: 

 

72/20 Godkjenning av utkastet til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 14.oktober 

2020. 

Vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

73/20 Deltakelse i prosjektet DigiHot i regi av NAV og KS. 

 Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg støtter deltakelse i form av en pilotkommune fra Østre Agder, 

men tar forbehold om at det foreligger støtte for en slik deltakelse i Østre Agder helse- og 

omsorgslederforum og ved lokalt NAV-kontor.  

74/20 Østre Agder regionråds representasjon til og kontakt med Regional 

koordineringsgruppe for klima og miljø på Agder. 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg melder tilbake til Regional koordineringsgruppe for klima og 

miljø at sekretariatsleder kan delta i gruppen på vegne av Østre Agder regionråd. 

Dette kommer i tillegg til at kommunene kan være representert med kommunalsjef Geir 

Skjæveland og kommunalsjef Kamilla Solheim. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/Motereferat-201014-radmannsutvalget.pdf
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75/20 Drøfting av premisser for interkommunale samarbeidsløsninger med bakgrunn i 

spørsmålet om fornyelse av samarbeid om barnevernvakttjenesten. 

 Vedtak: 

 Vertskommuneløsningen der Arendal kommune er vertskommune for felles barnevernvakt 

for kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. I tillegg til kveld 

og helg skal Arendal barnevernvakts ansvar utvides til å omfatte natt. 

 Grimstad kommune inviteres til å delta i samarbeidet om barnevernvakt på tilsvarende vilkår 

som andre deltakende kommuner. 

 Eksisterende samarbeidsavtaler om barnevernvakt videreføres uendret fram til 1.mars 2021. 

Årlig skal kommuner som deltar i barnevernvaktsamarbeidet betale vertskommunen kr.35 

pr. innbygger. Fram til 1.mars gjelder summen som ligger i gjeldende avtaler. Dette 

innebærer at en innbetaler 1/6 av avtalt sum etter gjeldende avtale og 5/6 av avtalt sum etter 

ny avtale. 

Kommuner som slutter seg til barnevernvaktsamarbeidet i løpet av året betaler i forhold til 

gjenstående antall måneder. 

 Østre Agder rådmannsutvalg anmoder ledere for barneverntjenesten øst i Agder, Froland 

barneverntjeneste, Grimstad barneverntjeneste og Arendal barneverntjeneste om å vurdere 

om flere kommuner ut over disse skal inviteres til å delta i et samarbeid om denne tjenesten 

og hvis det aktuelt gjøre rede for hvilke tjenester som skal kunne tilbys overfor andre 

kommuner med behov for barnevernvakt. 

Kommunene i Østre Agder kan også være åpne for å vurdere en felles barnevernvakttjeneste 

for hele Agder dersom det vurderes som faglig hensiktsmessig og økonomisk gunstig. 

76/20 Utarbeidelse av en strategi for oppfølging av formannskapenes innspill gjennom 

behandlingen av Hvordan bidra til positiv samfunnsutvikling i Østre Agder regionen? -  

en felles øvelse.  

 Vedtak: 

 Rådmennene har ambisjon om å økt næringsutviklingssamarbeid.   

 Fram til møtet i Østre Agder formannskapsutvalgs 2.desember 2020 skal sekretariatet 

utarbeide en liste over strategiske satsinger for regionen basert på formannskapenes innspill. 

Disse skal være egnet som grunnlag for videre arbeid uavhengig av om det velges å lage en 

regional plan eller om det skal få form av en strategisk oppfølging av Regionplan Agder 

2030.  

77/20 Prioritering av sekretariatets arbeidsinnsats 

 Vedtak: 

Medlemmer i rådmannsutvalget spiller inn aktuelle punkter til prioritering av 

interkommunal innsats som leder og nestleder kan legge fram under samlingen for 

regionrådets medarbeidere i Mandal 7. og 8.desember.  

78/20 Sakskart til styremøtet i Østre Agder regionråd 
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Vedtak: 

Utkastet til sakskart som ble lagt fram i møtet ble godkjent med tillegg om at leder i 

rådmannsutvalget under orienteringen om aktuelle saker fra rådmannsutvalget nevner sak 

80-20 vedrørende oppfølging av pandemisituasjonen, 

79/20 Eventuelt 

 Avvikling av felles lagringsområder 

 Østre Agder rådmannsutvalg tar til etterretning at iverksetting av stengning av felles 

områder fra årsskiftet ikke lar seg gjøre. Rune Johansen inviteres til et rådmannsmøte for å 

drøfte denne og andre utfordringer med særlig relevans for kommunene som inngår i Østre 

Agder regionråd. 

 Ansvaret for personverntiltak i den enkelte kommune 

 Personvernombud Marte Aartun bes om å delta under et møte i rådmannsutvalget, der det 

settes fokus på ansvarsfeltet personvern. 

 Videreføring av OFA samarbeidet 

 Leder av rådmannsutvalget reiste spørsmålet om hva som bør bli OFA`s ansvar i framtiden. 

Han pekte også på at kommunene må avklare de økonomiske konsekvensene av forslagene 

som foreligger. Foreløpige beregninger i Arendal indikerer at denne kommunen kan komme 

til å få økte utgifter til OFA. Alle Østre Agder kommuner må engasjere seg i den pågående 

prosessen. 

 Valg av forliksråd 

 Rådmennene legger til grunn at vedtaket i siste styremøte vedrørende forliksråd medfører at 

kommunene viderefører eksisterende struktur for forliksrådene og at valg til disse skjer så 

raskt som mulig. 

80/20 Korona-pandemien forberedelse av felles tiltak herunder planlegging for vaksinering 

av nøkkelpersonell   

Vedlagt følger kopi av mail til alle kommuner i Agder. Med utgangspunkt i de 

tilbakemeldinger en her ber om og utviklingen på nasjonalt nivå i pandemien bør vi vurdere 

behovet for å gjøre felles forberedelser innenfor rammen av det interkommunale 

samarbeidet i Østre Agder. 

HLF er i gang med å forberede en innsats og skal komme tilbake til dette under sitt møte 

13.november. Også Østre Agder kommuneoverlegeforum involveres. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg er tilfreds med det initiativ som er tatt fra Østre Agder helse- 

og omsorgslederforum for å forberede en felles innsats og løsninger for å ivareta behov 

knyttet til korona-pandemien.  

Rådmannsutvalgets ber om å få en orientering fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum 

og fra Østre Agder fagutvalg for kommuneoverleger i det planlagte møtet 2.desember om 

de, på det tidspunkt, ser for seg at det er ønskelig å legge til rette for noen tiltak på tvers av 
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kommunegrensene. Hvis dette er aktuelt ønsker rådmannsutvalget informasjon om hvor 

langt man er kommet i planleggingen av slike fellestiltak. 

Rådmannsutvalget ber om at kommunene når de vurderer å innføre lokal forskrift melder dette til 

sekretariatet slik at det kan avholdes et ekstraordinært møte med dette som tema. Rådmannsutvalget 

ønsker også at informasjon om anbefalinger blir formidlet til alle samarbeidskommuner. 

 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


