Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg
Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 13.januar 2021.
Sted

Tid
Teamsmøte 13.01.2021
kl.08.30-11.15

Deltakere i møtet:
Leder Harald Danielsen – Arendal, Christina Ødegård – Åmli, Bo Andre Longum – Froland,
Torill Neset – Gjerstad og Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand.
Ole Petter Skjævestad – Vegårshei deltok fra starten til kl.09.10 og fra kl.0930 og til møtets slutt.
Trond Aslaksen – Risør deltok fra kl.09 og til møtets slutt.
Olav Kavli – Grimstad deltok fra kl.09.45 og til møtets slutt.
Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune møtte.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Leder av forebyggende avdeling i ØABV og konstituert brannsjef fra 1/1-2021 Petter Vinje
Svendsen sammen med brannsjef Tore Olsen deltok under behandlingen av sak 04/21.

Saksliste:
01/20 Godkjenning av utkastet til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg
2.desember 2020.
Vedtak:
Rådmannsutvalget godkjenner referatet.

02/21 saken utgikk

03/21 Uttale fra informasjonssikkerhetsansvarlige i kommunene vedrørende
behandlingsform og vedtak i sak 82/20 vedrørende nedleggelse av sikkerhetsforum.
Vedtak mot en stemme – (mindretallet stemte for sekretariatets innstilling):
Østre Agder rådmannsutvalgs vedtak i sak 82/20 oppheves.

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Møtereferat

Saken vedrørende sikkerhetsforum henvises til behandling i eiermøtet til IKT Agder.
04/21 Status for arbeidet som skal ivareta utredning av framtidig samarbeid/fellesløsning for
Grimstad brann og redningsvesen og ØABV (Østre Agder brannvesen).
Leder av forebyggende avdeling i ØABV Petter Vinje Svendsen og fungerende brannsjef og
brannsjef i Grimstad brann og redningsvesen Tore Olsen fra prosjektgruppen deltok under
behandlingen av saken.
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
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner mandatet for fagutvalg for beredskap i Østre Agder
IPR. Med følgende endringer og tillegg.
Nytt kulepunkt 2
§3

Målsetting

Styrke kommunenes beredskapssamarbeid gjennom å bidra til gode prosesser under utarbeidelse av
kommunale beredskapsplanverk. Herunder




stimulere til bruk av felles metodikk og struktur under beredskapsplanlegging.
ha fokus på internkontroll på beredskapsfeltet.
gjenbruke skjemaer og andre verktøy mellom kommunale beredskapsplaner.

Etter beredskapsøvelser og reelle hendelser overføre positive og negative erfaringer mellom
kommunene.
Omformulering 2.setning:
§5 Iverksetting av prosjekter.
Fagutvalget kan ta initiativ til prosjekter innen sitt arbeidsfelt. Slik prosjekter skal godkjennes av
Representantskapet i Østre Agder IPR etter forutgående innstilling fra rådmannsutvalget. Fagutvalget
kan være prosjektgruppe.

Godkjent mandat følger referatet.
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06/21 Endringer i deltakelse i samarbeidsavtale med Stiftelsen Alternativ til vold.
Vedtak:
Rådmannsutvalget tar utmeldingene til orientering og ber om at avtalen med Stiftelsen
Alternativ til vold endres tilsvarende.

07/21 Status i arbeidet med pandemihåndteringen i samarbeidskommunene.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.

08/21 Aktuelle saker til representantskapsmøtet 22.januar 2021.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.

09/21 Status for arbeidet med E-helsesykepleier i Arendal kommune
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ber Østre Agder oppvekstforum og Østre Agder helse- og
omsorgslederforum om at de i fellesskap legger 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»

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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