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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 2.desember 2020 i Arendal. 

 

Sted Tid  

Cafelokale i Arendal bibliotek + teams  02.12.2020   

kl.13.00-16.15 

  

Deltakere i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Olav Kavli – Grimstad, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre 

Longum – Froland (fram til 10.30), Torill Neset – Gjerstad, og Trond Aslaksen – Risør. 

Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand deltok på teams. 

Ole Petter Skjævestad – Vegårshei hadde meldt forfall og ingen hadde anledning til å møte for 

han. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Daglig leder Rune Johansen i IKT Agder og kommunenes personvernombud Marte Aartun deltok 

under behandlingen av sak 82/20. 

Digitaliseringsrådgiver Marius Emilson Holmesland deltok under behandlingen av sak 83/20. 

Leder av forebyggende avdeling i ØABV og konstituert brannsjef fra 1/1-2021 Petter Vinje 

Svendsen deltok under behandlingen av sak 84/20. 

Saksliste: 

 

81/20 Godkjenning av utkastet til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 

11.november 2020. 

Det ble påpekt At det var en feil dato i headingen til referatet. Dette er rettet opp på nett og i 

arkiv. 

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. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Motereferat-201111-radmannsutvalget.pdf
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1. Arbeidet i Sikkerhetsforum og lokal oppfølging av personverndirektivet.   

   

Daglig leder Rune Johansen i IKT Agder og kommunenes personvernombud Marte Aartun 

innledet til en drøfting av Sikkerhetsforum og la fram referatet fra siste møte i dette forumet. 

Dette følger referatet til medlemmene av Østre Agder rådmannsutvalg ettersom det ikke var 

utsendt på forhånd. 

I møtet la konstituert kommunedirektør i Grimstad kommune Olav Kavli fram en modell for 

hvordan en kan se for seg IKT Agder integrering mot hver enkelt kommunes administrasjon 

bør være. 

Denne følger referatet som vedlegg. 

 Vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg avvikler ordningen med et eget sikkerhetsforum. 

 Østre Agder legger til grunn at IKT Agder har det løpende ansvaret for eiernes 

datasikkerhet. 

 Daglig leder rapporterer på datasikkerhet som på øvrige forhold til representantskapet. 

 Østre Agder rådmannsutvalg legger til grunn at personvernombudet ivaretar kommunenes 

løpende GDPR-ansvar på kommunedirektørenes vegne. Når personvernombudet mener 

kommuner bør melde avvik til Datatilsynet skjer dette etter en dialog med 

kommunaldirektør i den enkelte kommune. 

2. Forholdet til Ett digitalt Agder.      

Det var en drøfting av hensiktsmessig rollefordeling mellom dette nivået og IKT Agder. 

Prosjektmengden som løftes opp fra Ett digitalt Agder, RKG, «edA», etc er stor og det gir 

utfordringer å implementere så mange enkeltprosjekt, som ikke er samordnet, med de andre 

digitaliseringsprosjekt IKT Agder har ansvaret for på vegne av kommunene. 

Leder av rådmannsutvalget pekte på at Ett digitalt Agder er en satsning for å kunne innta en 

nasjonal lederrolle i digitaliseringen av kommunal sektor. 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg erkjenner at det foreligger utfordringer knyttet til 

samhandlingen mellom Ett digitalt Agder og IKT Agder. Dette må en arbeide sammen om 

for å finne gode praktiske løsninger i utviklingsarbeidet. 

3. Ny OFA avtale med økonomiske konsekvenser for kommunene i samarbeidet   

Daglig leder Rune Johansen informerte om at ny avtale for linjeleie innebærer store 

innsparinger for kommunene (trolig mer enn 20 mill.kr).  

Videre arbeider IKT Agder med bakgrunn i styrets føringer for å redusere selskapets 

driftskostnader. Også dette arbeidet kan komme til å innebærer kostnadsreduksjoner på over 

20 mill. kr. 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/IKT_Agder_modell.pdf
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Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering. 

4. Dialog mellom rådmannsnivået og ledelsesnivå i IKT Agder 

Østre Agder rådmannsutvalg forholder seg til styringsstrukturen for IKT Agder og legger til 

grunn at formelle beslutninger knyttet til selskapets virksomhet ivaretas gjennom disse.  

Vedtak 

Dersom daglig leder ønsker en dialog på kommunaldirektørnivået i kommunene og 

fylkeskommunen, så er Østre Agder rådmannsutvalg villig til å legge til rette for at han kan 

møte i dette fora.  

Kommunedirektør i Iveland og i Vennesla skal i slike tilfeller få anledning til å delta med 

fulle rettigheter på linje med fylkesrådmannen eventuelt representant for denne.  

 

83/20 Endelig utkast til digitaliseringsstrategi for helse i Østre Agder regionråd. 

 Digitaliseringsrådgiver Marius Emilson Holmesland presenterer det endelige utkastet til 

digitaliseringsstrategi. Hans presentasjon sammen med vedtatt strategi følger referatet. I 

møtet ble digitaliseringsrådgiver oppfordret til å lage en enkelt status for innføringen av 

digitale løsninger i helse og omsorgssektoren. Denne framgår av presentasjonen. 

 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. 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar til orientering det materialet som så langt foreligger som en 

oppfølging av innspillene fra formannskapene. 

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 og konstituert brannsjef fra 1/1-2021 Petter Vinje 

Svendsen orienterer om forslag til endringer i brannvernordning i Risør kommune.  

Videre redegjorde han for et utredningsarbeid knytt til et eventuelt felles brannvesen for hele 

Østre Agder som er igangsatt.  Denne følger referatet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Presentasjon-Digitaliseringsstrategi-for-helse-i-Ostre-Agder-.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Digitaliseringsstrategi.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Innfort-digitalisering-helse-ostre-agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Utredning-felles-brannvesen.pdf
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 Vedtak: 

 Endringer knyttet til dagvaktordning ved Risørbrannstasjon og som ikke påvirker 

beredskapskapasiteten i de andre samarbeidskommunene kan iverksettes ut fra en dialog 

mellom brannmester og kommunedirektør i Risør. Risør skal kunne kompenseres for direkte 

innsparinger knyttet til dette. Nivået på dette avtales mellom kommunalsjef i Risør, rådmann 

i Arendal som vertskommune og brannsjef ved ØABV. 

 Østre Agder rådmannsutvalg ser positivt på utredningsarbeidet knyttet til utvidet samarbeid 

om brannberedskap eventuelt etablering av et felles brannvesen for hele Østre Agder. 

Utvalget ønsker å bli holdt løpende orientert om prosessen ved at dette sette opp som et 

punkt på dagsorden i utvalgets møter fram til utredningen foreligger.  

86/20 Sakskart til styremøtet i Østre Agder regionråd 11.desember. 

 Sekretariatsleder orienterte om at følgende saker var planlagt fram i møtet 

- Agder fylkeskommune har anmodet om å få orientere styret om sine nye strategi for den 

offentlige tannhelsetjenesten.  

- Orientering om ladefasiliteter for småbåter og om muligheter for statlig støtte til dette og 

andre tiltak rettet mot klima og miljø. 

- Opprydding ved lokasjoner for skjelloppdrett. 

- Orientering om igangsatt dialog knyttet til utvidet samarbeid eventuelt etablering av 

felles brannvesen for alle kommuner i Østre Agder samarbeidet.  

- Påvirkingssaker  

Status domstolsreform – eventuelle konsekvenser i Østre Agder 

- Orientering om saker som har vært til behandling i rådmannsutvalget 2.desember 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar sakene til orientering. 

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. 

Leder i arbeidsgruppen/leder i rådmannsutvalget og sekretariatsleder redegjorde for status i 

utredningsarbeidet. Siste møte i arbeidsgruppen ble avholdt 1.desember. Innstilling med 

anbefaling vil bli forelagt Østre Agder rådmannsutvalg i 13.januar 2021. 

Utredning av framtidig styringsstruktur for OFA. 

Medlemmene hadde deltatt i et møte tidligere i uken der dette hadde vært tema. 

Rådmennene var opptatt av å komme i en posisjon der de kan ha stor innflytelse overfor 

prioriteringene som gjøres i virksomheten og en er villig til å vurdere en IKS løsning. 

 

Referent 
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Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder regionråd 

 


