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Østre Agder IPR 

Interkommunalt 
Politisk Råd 

Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 13.januar 2021. 

 

Sted Tid  

teamsmøte 13.januar 2020 
kl.08.30-11.00 

 

Saksliste: 

 

01/20 Godkjenning av utkastet til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 

2.desember 2020. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

02/21 Gjennomgang av samarbeidsavtale og underskriving av avtale vedrørende 

barnevernvaktsamarbeid mellom kommunene i Østre Agder IPR. 

 Vedlagt følger utkast til avtale. 

Arendal barneverntjeneste, Barnevernet øst i Agder og Barneverntjenesten i Froland 

kommune har hatt felles barnevernvaktordning med Arendal som vertskommune i noen år. 

Dette har vært basert på to ulike samarbeidsavtaler. Det er nå utarbeidet forslag til en ny 

felles samarbeidsavtale.  

Intensjonen er at samarbeidet også utvides til også å omfatte barnevernsvakt ordning for 

Barneverntjenesten i Grimstad kommune. Tidspunktet for når Grimstad kommune skal tre 

inn som samarbeidspartner må tilpasses tidspunktet de kan tre ut av sitt nåværende 

samarbeid med Barneverntjenesten i Kristiansand kommune. Rådmannsutvalget er kjent 

med saken fra tidligere drøfting. Intensjonen er nå å få den formelt godkjent og 

underskrevet.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunene godkjenner utkastet til samarbeidsavtale for felles barnevernvaktordning med 

Arendal kommune som vertskommune. 

03/21 Uttale fra informasjonssikkerhetsansvarlige i kommunene vedrørende 

behandlingsform og vedtak i sak 82/20 vedrørende nedleggelse av sikkerhetsforum.  

Vedlagt følger uttalelse fra sikkerhetsforum til rådmannsutvalgets vedtak i møtet 2.desember 

2020 sak 82/20. Deres merknader er oppsummert i 7 punkter: 

 

  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Motereferat-201202-radmannsutvalget.pdf
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1. Etter vår oppfatning er det ikke juridisk holdbart å delegere myndighet til IKT 

Agder slik vedtaket lyder.  

2. Etter vår oppfatning er det ikke juridisk holdbart å delegere myndighet til 

personvernombudet slik vedtaket lyder.  

3. Etter vår oppfatning er det ikke juridisk holdbart å erstatte de opprinnelige plan- 

og styringsdokumentene med det nye styringsdokumentet som ble vedtatt i saken.  

4. Etter vår oppfatning er ikke vedtaket i sin helhet og hva det innebærer praktisk 

hensiktsmessig.  

5. Etter vår oppfatning ble prosessen svært uheldig. De 

informasjonssikkerhetsansvarlige fikk ikke mulighet til å yte sin 

rådgivningsekspertise i saken for å sikre juridisk holdbarhet og bidra til praktisk 

hensiktsmessighet. Saken dreier seg utvilsomt om vårt faglige ansvarsområde.  

6. Vi er av flere grunner svært bekymret for vedtakets konsekvenser. Vi er av den 

oppfatning at vedtaket kan resultere i store pengebøter ved tilsyn (fra Datatilsynet) 

dersom det ikke omgjøres.  

7. På bakgrunn av punktene ovenfor anmodes rådmannsutvalget i Østre Agder, 

inkludert fylkeskommunal representasjon, om en ny behandling med nødvendig 

faglig og juridisk kvalitetssikring.  

 

I notatet fra sikkerhetsforum gjennomgår de punkt for punkt det som de anser å være 

sviktende forutsetninger i rådmannsutvalgets vedtak i sak 82/20. 

Etter avtale med leder i Østre Agder rådmannsutvalg legges saken fram til ny 

behandling i utvalget. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg erkjenner at vedtaket i sak 82/20 bør omgjøres i samråd med 

kommunenes representanter i sikkerhetsforum.  

For å forberede et beslutningsgrunnlag vedtar Østre Agder rådmannsutvalg å etablere en 

arbeidsgruppe med to rådmenn, to representanter for sikkerhetsforum, personvernombudet, 

en representant fra IKT Agder og en representant fra Agder fylkeskommune.  

Arbeidsgruppen får i mandat å komme med forslag til hvordan arbeidsoppgavene, som 

sikkerhetsforum har ivaretatt fram til nå, skal løses i framtiden. Herunder om 

sikkerhetsforum skal videreføres basert på et omforent mandat, eller om oppgavene kan bli 

løst på en annen måte som sikrer at kommunene forholder seg til formelle lovkrav. I arbeidet 

skal arbeidsgruppen bidra til klarhet omkring ansvaret som skal tilligge den enkelte 

kommune/fylkeskommune og hva som kan bli ivaretatt av IKT Agder som kommunenes 

redskap på fagfeltet 

Østre Agder rådmannsutvalg utnevner kommunaldirektørene xx og xx som sine 

representanter i arbeidsgruppen. Østre Agder rådmannsutvalg anmoder Agder 

fylkeskommune, sikkerhetsforum samt IKT Agder om å oppnevne medlemmer til 

arbeidsgruppen og å melde disse inn til sekretariatet i Østre Agder innen 31.januar 2021.   
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04/21 Status for arbeidet som skal ivareta utredning av framtidig samarbeid/fellesløsning for 

Grimstad brann og redningsvesen og ØABV (Østre Agder brannvesen). 

 Intensjonen bak å ta opp saken i rådmannsutvalget er å gi samarbeidskommunene i ØABV 

innsyn i den pågående prosess. 

Leder av forebyggende avdeling i ØABV Petter Vinje Svendsen som også er leder av 

fellesprosjektgruppe gir en kort orientering om arbeidet.  

Vedlagt saken følger prosjektskisse, prosjektorganisering og saken som ligger til behandling 

Arendal bystyre i januar. 

Med bakgrunn i vedtak i Østre Agder rådmannsutvalg og den orientering som ble gitt til 

styret i Østre Agder regionråd i desember har sekretariatsleder gitt prosjektgruppen fullmakt 

til å benytte ekstern bistand innenfor en ramme kr.100.000 til sitt utredningsarbeid finansiert 

fra sekretariatsfondet i Østre Agder IPR. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar til orientering bruk av midler avsatt på sekretariatsfondet til 

ekstern bistand under arbeidet med sikte på å avklare økt samarbeid eller en sammenslåing 

av brannvesenet som skal ivareta kommunenes ansvar for brannberedskap og forebygging 

for alle de åtte kommunene i Østre Agder IPR. 

Østre Agder rådmannsutvalg understreker viktigheten av rask framdrift i utredningsarbeidet 

for å avklare premisser for utgiftsnivå for tjenestene både i 2021 og kommende år. 

05/21 Mandat for fagutvalg for beredskap 

 Det foreligger et utkast til mandat for fagutvalg for beredskap i Østre Agder som følger 

saken.  

Godkjenning av dette innebærer en formalisering av et samarbeid som har pågått noen år 

innenfor rammen av medlemskommunene i Østre Agder og med noen eksterne 

samarbeidspartnere. Utkastet til mandat er basert på forslaget fra medlemmene i fagutvalget 

med innspill fra sekretariatsleder og de signaler som ble gitt under tidligere orientering i 

Østre Agder rådmannsutvalg om saken. Virksomheten i dette fagutvalget begrenses til om 

lag fire møter i året. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner mandatet for fagutvalg for beredskap i Østre Agder 

IPR. 

06/21 Endringer i deltakelse i samarbeidsavtale med Stiftelsen Alternativ til vold. 

 Sekretariatet har mottatt melding om at kommunene Froland og Vegårshei trekker seg ut av 

samarbeidet med stiftelsen Alternativ til vold om kontoret som ligger i Arendal. I samråd 

med leder av rådmannsutvalget varslet sekretariatet stiftelsen om at det er ønskelig å 

forhandle om endringer i samarbeidsavtalen. Østre Agder rådmannsutvalg må drøfte hvilke 

endringer det kan være aktuelt å be om. 
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 Sekretariatsleder vil fremme forslag til vedtak med bakgrunn i signalene som blir gitt i 

møtet. 

07/21 Status i arbeidet med pandemihåndteringen i samarbeidskommunene. 

 Hver rådmann orienterer om status i kommunens arbeid. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering. 

08/21 Aktuelle saker til representantskapsmøtet 22.januar 2021. 

 Hovedsaken under det planlagte møtet 22.januar skulle være nærings- og 

samfunnsutvikling. Østre Agder næringsforum var invitert til dette møtet som ble flyttet til 

bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus for å få maksimal plass til de om lag 30 deltakerne. 

Med bakgrunn i regjeringens iverksatte pandemitiltak bør denne del av møtet utsettes inntil 

videre. 

 Andre aktuelle saker er: 

 Konstituering av representantskap i Østre Agder Interkommunale Politiske Råd. 

 Møte med ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand kommune – Fylkeshovedstadsrollen. 

 Kontakt med festivalene – orientering ved Per Kristian Lunden. 

 Nytt tidspunkt planlagt møte 19.feb 2021 – evt 12.feb. 

 Avtale om kontaktmøte med Grenlandsregionen om felles satsing på Batterikysten. 

 Aktuelle påvirkningssaker. 

- Framdrift av E18 Dørdal – Tvedestrand. 

- Konsekvenser av at Morrow batteries as etableres i Eyde energipark. 

 Håndtering av pandemien. 

 Det anbefales å gjennomføre møtet som et teamsmøte. 

09/21 Status for arbeidet med E-helsesykepleier i Arendal kommune 

I mai mottok sekretariatet en henvendelse fra Arendal kommune vedrørende denne saken. 

Denne vedlegges. Dette var oppe i Østre Agder rådmannsutvalg 19.08.2020 der følgende 

vedtak ble gjort:  

Før rådmannsutvalget eventuelt går videre til styret med en anbefaling overfor styret om 

etablering av et slikt tilbud primært rettet mot ungdom så må det foreligge en skriftlig 

utredning som kan utgjøre et fundament for en hensiktsmessig saksbehandling. Et slikt notat 

må være forankret i både Østre Agder oppvekstforum og i Østre Agder helse- og 

omsorgslederforum. Utviklingsveileder og samhandlingskoordinator anmodes sammen med 

fagmiljøet i Arendal kommune om å utarbeide et slik saksgrunnlag som behandles i de to 

fagforumene. Erfaringer fra prosjektet i Kristiansand innhentes før vi eventuelt går videre. 
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Østre Agder oppvekstforum behandlet spørsmålet og fattet følgende vedtak i 59/20 

Utredning av felles e-helsesykepleier for Østre Agder: 

Fagmiljøet i Arendal kommune ønsker å starte arbeidet med en utredning i samarbeid med 

andre kommuner i Østre Agder. Kommunene bes drøfte sin deltakelse i et evt. samarbeid 

innen møtet 3.12.20. 

Til oppvekstforums møte 3.desember forelå det informasjon om at Arendal kommune har 

søkt om og mottatt en million kroner fra Agder fylkeskommune for å få etablert en 

forsøksordning med Ehelsesykepleier. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder rådmannsutvalg minner Østre Agder oppvekstforum og Østre Agder helse- og 

omsorgslederforum om at de i fellesskap skal legge fram et notat som redegjør for om det er 

hensiktsmessig med en felles løsning for et tilbud om E-helsesykepleiere rettet mot ungdom, 

jfr vedtaket i sak 59/20. 

 

10/21 Eventuelt 

 Igangsetting av en prosess der kulturmedarbeiderne i kommunene i Østre Agder får 

anledning til å gi innspill til samarbeidsbehovet innenfor deres arbeidsfelt. 

Melding om tildeling av midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til 

prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv 

 Vedlagt følger kopi av tilsagnsbrevet. 

  

 

For leder i Rådmannsutvalget Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


