Til
Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg
Representant for fylkesdirektøren i Agder fylkeskommune

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg
onsdag 12.januar 2021.
Sted Tid
Kafelokalet I Arendal bibliotek 12.januar 2021
kl.08.30-13.00

Saksliste:
01/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg
1.desember 2021.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

02/22 Saksgrunnlag for ny behandling i representantskapet av anbefaling knyttet til
sammenslåing av ØABV og Grimstad brann og redningsvesen.
Med bakgrunn i vedtaket representantskapet gjorde i sak 74/21 vedrørende utvidet
interkommunalt samarbeid knyttet til sammenslåing av ØABV og Grimstad brannog redningsvesen, satte Østre Agder rådmannsutvalg ned en arbeidsgruppe som
med grunnlag i punktene fra flertallets utsettingsvedtak skulle utdype
problemstillingene. Arbeidsgruppen har utarbeidet et notat som følger som vedlegg
til saken.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder kommunedirektørutvalg legger saken vedrørende sammenslåing av
ØABV og Grimstad brann- og redningsvesen til ny behandling. Dette skjer med
grunnlag i de klargjøringer som framgår av arbeidsgruppens notat.
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03/22 Anbefaling fra Østre Agder teknisk forum om å foreløpig å stille virksomheten
i forumet i bero med bakgrunn i de erfaringer man har trukket av
virksomheten så langt.
Vedlagt følger en evaluering som forumet har foretatt av sin virksomhet.
Konklusjonen er at saksmengden har vært så liten at en anbefaler at virksomheten
stilles i bero. Medlemmene er opptatt av at dette kan bli endret hvis det oppstår
saker der kommunene kan ha interesse av å opptre samlet. Derfor ber de om at
virksomheten skal kunne reaktiveres ved behov. I møtet vil sekretariatsleder utdype
hvilke saker som er aktuelle.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder kommunedirektørutvalg gir Østre Agder teknisk forum anledning til å
stille virksomheten i bero, fram til det foreligger konkrete samarbeidsoppgaver som
kommunene i Østre Agder-samarbeidet IPR ønsker å håndtere felles innenfor
teknisk sektor.

04/22 Anbefaling overfor representantskapet vedrørende utsettelse av planlagt
formannskapssamling i samarbeidet den 2.februar.
Nasjonale føringer knyttet til pandemisituasjonen gjør det lite sannsynlig at den
planlagte samlingen 2.februar lar seg gjennomføre. Ønsket var å kunne samles ved
den nye videregående skolen i Tvedestrand. Der tilsier hensynet til medarbeidere
og elever at samling av opp mot 100 personer allerede på dette tidspunkt ikke vil
være forsvarlig.
Sekretariatet anbefaler kommunedirektørutvalget om å drøfte hvordan de
utfordringer pandemien gir skal håndteres i forhold til gjennomføring av
formannskapssamlingen og når tid utvalget vil anbefale representantskapet om å
legge den vedtatte samlingen.
Sekretariatsleder kommer med anbefaling til vedtak i møtet.

05/22 Utvidet kapasitet i Østre Agder - kommunene for mottak av utskrivningsklare
pasienter fra Sørlandet sykehus HF.
Helse- og omsorgslederforum (HLF) i Østre Agder behandlet i møte 17.12.2022 sak
52/2022 «Smittesituasjon og ekstraordinære tiltak». Vedlegg 1 er deres saksutredningen.
I møtet la Arendal kommune la fram plan for utvidet kapasitet for kommunene i Østre Agder
for mottak av utskrivningsklare pasienter fra Sørlandet sykehus. Som vedlegg 2 følger
denne beredskapsplanen for perioden 2021-2022.
Fra HLF foreligger det en anbefaling til Østre Agder kommunedirektørutvalg om å iverksette
tiltaket. Tilbudet skal foreløpig ha en tidsbegrensning på 3 måneder.

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder kommunedirektørutvalg godkjenner etablering av et felles mottak for
utskrivningsklare pasienter fra Sørlandet sykehus ved Myratunet.
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06/22 Representasjon fra kommunene til Digi Agder.
Fra Østre Agder helse- og omsorgslederforum har kommunedirektørutvalget fått
melding om at representanten og vararepresentanten fra våre kommuner ønsker
erstatning på grunn av mange andre presserende oppgaver. (Vedlegg 1)
Kommunalsjef Åse Hobbesland fra Grimstad har vært representant, med
enhetsleder Laila Nylund Åmli som vararepresentant. Kommunedirektørutvalget må
drøfte regionens deltakelse i dette samarbeidet. Organiseringen av arbeidet
framgår her.
Fra ledelsen i samarbeidet er det uttrykt ønske om at denne representasjonen
primært skal komme fra kommunene og at den skal ligge på høyt administrativt
nivå. Det er utfordrende fordi medarbeidere på dette nivå i kommunene har
begrenset kapasitet til å påta seg nye oppgaver. Hvis denne oppgaven tillegges
sekretariatet så er det digitaliseringsmedarbeider innenfor helse som er mest
kvalifisert og denne kapasiteten er også en viktig ressurs for kommunene for å klare
å implementere nye digitale løsninger i en sektor med kapasitetsutfordringer.
Sekretariatsleder fremmer forslag til vedtak med grunnlag i drøftingen i utvalget.

07/22 Innspill til planprogram for ulike pågående planprosesser i regi av Agder
fylkeskommune.
Sekretariatet har mottatt invitasjon til å komme med innspill til planprogram for
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder, Regional plan for mobilitet og
Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen. Av vedlegget
framgår det en redegjørelse for hva de to førstnevnte er tenkt å omfatte. Den siste
er også en viktig plan for de kommuner som omfattes, men Østre Agder er ikke
målområde.
Den første planen skal blant annet erstatte Regional plan for senterstruktur og
handel i Aust-Agder (vedtatt 2015). Mange kommuner har opplevd at denne har gitt
begrensninger i forhold til lokale politiske utviklingsønsker. Sekretariatsleder har i
vedlegget til saken kommet med noen betraktninger i forhold til hva som bør
vektlegges i planarbeidet. Herunder hvordan kommuner med ulik størrelse som
Østre Agder er kjennetegnet av bør bli ivaretatt.
Representantskapet har tidligere blitt presentert for intensjonen bak den regionale
mobilitetsplanen. I vedlegget drøfter sekretariatsleder hvorfor man bør være åpen
for nye muligheter for å dekke endrede transportbehov. For å tenke nytt bør UiA
være en naturlig samarbeidspartner. Når en planlegger på dette felt må erfaringen
fra to år med pandemi være en del av beslutningsunderlaget.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder kommunedirektørutvalg slutter seg til synspunktene som framgår av
vedlegg 2 og anbefaler at disse legges inn i en uttalelse til Agder fylkeskommune
knyttet til planprogrammet for de to regionale planene.
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08/22 Saker til behandling i representantskapet 21.januar 2022.
I tillegg til sak 02/22 der representant for DSB vil delta, så vil sak 04/22 og 07/22 gå
videre til behandling her. I møtet bør vi drøfte punkter under politirådsmøte i
februar. Leder av domstolforvaltningen i Agder har anmodet om å få gi en
orientering for representantskapet om virksomheten og organiseringen av embetet.
Arendal advokatforening har bedt om å få delta under dette punktet
underrepresentantskapsmøtet for å få anledning til å framføre sitt syn på hvordan
den nye organiseringen fungerer sett fra deres ståsted.
Møtet 21.januar var planlagt som et fysisk møte, men må nå legges om til et
teamsmøte. Dette møtet var planlagt lagt til Havforskningsinstituttets (HI) avdeling
på Flødevigen. En intensjon bak dette var å kunne drøfte hvordan regionen samlet
skal kunne støtte HI i deres arbeid overfor nasjonale myndigheter for å få anledning
til å utvide bygningsmassen ved avdelingen. I samråd med programleder
kystøkosystemer Jan Atle Knutsen ved avdelingen er det enighet om å utsette
besøket og drøftelsen mellom Østre Agder-samarbeidet og HI representert ved
avdelingen på Flødevigen til 1.april.
Østre Agder næringsforum var også invitert til samlingen på Flødevigen, men når
dette møtet legges om til et teamsmøte så legges det kun opp til en orientering fra
leder i Østre Agder-næringsforum og utviklingsleder i sekretariatet om de saker de
viktigste sakene de arbeider med. Drøftelsen mellom medlemmene i
representantskapet og medlemmene i Østre Agder næringsforum som var del av
det planlagte kontaktmøtet utsettes til så mange igjen skal kunne møtes fysisk.
Valgperioden for leder og nestleder for representantskapet gikk ut ved årsskiftet og
derfor vil valg av ledelse være et punkt under representantskapets møte.
Aktuelle påvirkningssaker er et fast punkt på disse møtene. Her er det aktuelt å ta
opp:


Fokus på at nasjonale myndigheters forpliktelser knyttet til etableringen av
Morrow – herunder veiforbindelse.

Leder av representantskapet har bedt sekretariatet om å


Invitere statsforvalter til å delta i møtet i løpet av dagen.

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg ta sakene til representantskapet til orientering.

09/21 Videreføring av samarbeidet om jusnettverket
Viser til mail fra kommunedirektøren i Arendal kommune vedrørende denne sak.
Han ønsker å drøfte de utfordringer en møter med kommunene som deltar i
samarbeidet. De som ikke deltar får også anledning til å delta hvis de ønsker dette.

10/21 Eventuelt
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11/21 Tilbakemelding på det foreløpige vedtaket fra Datatilsynet
Det vises til mail (vedlegg) fra Kommunedirektør Harald Danielsen vedrørende det
foreløpige vedtaket i Datatilsynet vedrørende eventuelle brudd på kravene
personvernforordningens artikkel 5 og artikkel 24 og 32. I møtet vil en drøfte hvilken
tilbakemelding kommunene felles kan gi jfr anbefalingen fra IKT Leder stab i
Arendal kommune Rune Olsen. Alle medlemskommuner har mottatt henvendelsen
fra Datatilsynet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder kommunedirektørutvalg ber om å få et møte med Datatilsynet så snart
det foreligger en foreløpig tilbakemelding fra felles personvernombud til dem. Det er
avtalt at denne skal foreligge til 21.januar.
Fra kommunedirektørutvalget stiller tre-fire kommunedirektører samt juridisk
rådgiver i Arendal kommune Sindre Kvammen, personvernombud Marte Aarthun og
leder IKT i stab Arendal Rune Olsen. Agder fylkeskommune informeres om at vi ber
om et slikt møte.

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
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