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

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

onsdag 21.september 2022. 

 

Sted Tid  

Møterom Cafe Arendal bibliotek 21.september 2022 
kl.08.30-12.00 
+kl.12.00-15.00 

 

Møtet er kontaktmøte med Østre Agder helse og omsorgslederforum fra kl.08.30-10.30.  

Fra utvalget er det bedt om at følgende saker blir gjenstand for drøfting: 

 Kapasitet i helsetjenesten kommunene og SSHF knyttet til utskrivningsklare 
pasienter og sak i OSS 18.03. 

 Status og plan for Legevakten sett i lys av utfordringene vi står oppi 

 Status og plan for veien videre med prosjektet «Bærekraftige helse - og 
omsorgstjenester» 

 Korte orienteringer  
 

Ordinære saker i Østre Agder kommunedirektørutvalg fra kl.10.30-12.00. 

Fra kl.12.00-15.00 er det avsatt tid for å drøfte kommunenes oppfølging av vedtaket i Datatilsynet. 
Kommunene kan stille med en i tillegg til kommunedirektør på dette møtet. IKT-sjef i Arendal 
kommune Rune Olsen vil lede møtet. Sekretariatsleder bistår. 

 

Det ordnes en enkel lunsj kl.11. 
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Saksliste: 
 

47/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

24.august 2022.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

48/22 Anmodning fra Fyresdal kommune om å få anledning til å tre ut av 
legevaktsamarbeidet. 

 Arendal kommune, som vertskommune for legevakten, mottok en henvendelse 
datert 5.juli 2022 fra Fyresdal kommune «Avtale med Arendal kommune om 
legevaktsordningen – endringsforespørsel». Denne følger vedlagt. Kommunene ber 
om en endring av avtalen slik at den kun skal omfatte telefonformidling. I saken som 
ligger til grunn for henvendelsen (vedlagt) så redegjøres det for langvarige 
utfordringer knyttet til fastlegetjenesten i kommunen. Der plikten til å delta i 
vakttjenesten ved Arendal legevakt er en del av utfordringsbildet. 

 Samarbeidsavtalen for legevakttjenesten har regler for oppsigelse som innebærer 
12 måneder regnet fra første påfølgende årsskifte. Henvendelsen fra Fyresdal 
kommune går på et endret tjenestetilbud ved at de heretter kun ønsker å benytte 
legevakten til telefonformidling av et legetilbud i egen kommune. 

 For driften av legevakten i Arendal vil den foreslåtte endringen innebære to 
vesentlige konsekvenser.  

Inntektsgrunnlaget for virksomheten reduseres ved at bidraget fra Fyresdal 
kommune, som i dag er om lag 1 mill. kr., reduseres vesentlig ved at en kun betaler 
for telefonformidling. Betalingen fra kommuner som i dag benytter denne tjenesten 
som Evje og Hornes, Bygland med flere ligger på et vesentlig lavere nivå. 
Inntektsbortfallet vil måtte dekkes av de kommuner som forblir i samarbeidet. 

Legene i Fyresdal inngår i vakttjenesten ved Arendal legevakt. I en allerede kritisk 
situasjon i forhold til å dekke opp vakter der vil det bli færre å fordele ansvaret på. 
Når en nå er nødt til å utrede endrede vaktordninger ved legevakten så vil 
endringen ved bortfall av legene fra Fyresdal utgjøre en mindre faktor. 

Kommunedirektørene bør vurdere om det er behov for en gjennomgang av 
eksisterende avtaler med kommuner som bare benytter telefonformidlingstjenesten 
ved legevakten, med sikte på å avklare om den godtgjørelse som mottas fra disse 
kommunene er i samsvar med legevaktens forpliktelser. Hvis vi lander på at nivået 
ligger for lavt så må vi informere de kommuner det gjelder om at vi ønsker 
endringer. Samtidig bør vertskommuner for legevakttjenester i nærliggende 
områder kontaktes slik at vi ikke opplever at kommuner «shopper» slike tjenester 
der de kan få det billigst. 

Sekretariatsleder anbefaler kommunedirektørene om å vise forståelse for den 
situasjon Fyresdal er endt opp i med gjentatte mislykkede forsøk på rekruttering av 
fastlege og at de nå ønsker å finne nye løsninger for å løse denne utfordringen. 
Samtidig bør Fyresdal vise forståelse for at de andre samarbeidskommunene 
trenger tid til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av at Fyresdal trer ut. En 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220824-kommunedirektorutvalg.pdf
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middelvei kan være at Fyresdal får anledning til å tre ut fra 1.juli 2023. Før den tid 
inviteres Fyresdal til forhandlinger om kjøp av telefonformidlingstjenester fra 
legevakten på linje med de vilkår som gjelder for kommuner som kjøper denne 
tjenesten fra Legevakten i Arendal. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørene godkjenner at Fyresdal kommune trer ut av samarbeidet om 
Legevakten i Arendal fra 1.juli 2023. 

Fyresdal kommune inviteres til drøfting om eventuelt kjøp av 
telefonformidlingstjeneste fra Legevakten i god tid før det tidspunkt kommunen trer 
ut av legevaktsamarbeidet. 

 

49/22 Utkast til revidert samarbeidsavtale for Legevakten i Arendal 

Henvendelsen fra Fyresdal kommune jfr foregående sak har dokumentert et behov 
for å oppdatere Samarbeidsavtalen som ligger til grunn Legevaktsamarbeidet. Nytt 
avtaleutkast er utarbeidet basert på gjeldende avtale. I det nye forslaget er det tatt 
hensyn til endringene som er skjedd i kommuneloven og vedtaket som er gjort i 
samtlige samarbeidskommuner knyttet til betalingsmodell for interkommunale 
samarbeidet. Det nye forslaget følger saken. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner det reviderte forslaget til Samarbeidsavtale 
for Legevakten i Arendal. 

Representantskapet informeres om den nye avtalen gjennom en melding. 

 

50/22 Gjenoppretting av kremasjonstilbud i Østre Agder. 

I sak 17/22 fikk sekretariatet i oppdrag å utarbeide et saksgrunnlag for etablering av 
nytt krematorium med sikte på at representantskapet skal kunne ta stilling til saken.  
Vedlagt følger en oversikt over vedtakene som er fattet i 
rådmannsutvalget/kommunedirektørutvalget etter at forslaget om krematorium i 
Høgedal i tilknytning til Arendal kapell ble lagt dødt med bakgrunn i at kostnadene 
med etablering der ble svært høye og grunnarbeid der ville utgjøre en 
uforholdsmessig stor andel av etableringskostnaden. 

Med bakgrunn i vedtaket i sak 17/22 kontaktet sekretariatsleder Espen Espeseth i 
Arkitektene AS som er en ledende person i planleggingsmiljøet for krematorier i 
landet. Det vises til vedlagt dokumentasjon som redegjør for virksomhetens 
omfattende erfaringer fra feltet i Norge og i Sverige. 4.februar 2022 hadde 
sekretariatsleder et møte i Oslo om problemstillinger knyttet til nytt krematorium ble 
gjennomgått/drøftet. Etter samtalen utarbeidet sekretariatsleder et notat der 
punktene som ble drøftet oppsummeres (vedlegges). 

Til behandlingen har sekretariatsleder utarbeidet et notat med 15 underpunkter der 
ulike sider ved etablering av felles kremasjonsløsning drøftes. Dette er tenkt som en 
del av saksgrunnlaget. (vedlagt) 

Sekretariatsleder ba Arkitektene as om å lage et notat knyttet til dagens forventede 
kostnader knytet til tekniske anlegg for et krematorium. Herunder kremasjonsovner, 
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renseanlegg, kjøle og fryseanlegg for kister, håndteringsutstyr for kister. Dette 
notatet inngår i saksunderlaget. 

I sitt møte 24.august 2022 ba Østre Agder om en sak der en på prinsipielt grunnlag 
tar stilling til om dette er et tilbud som en region med opp mot 100.000 innbygger 
bør forventes å ha. Hvis utvalgets konklusjon blir at en ønsker et slikt tilbud for 
kommunene i regionen så vi saken måtte framlegges for representantskapet som vil 
måtte avgjøre om de stiller seg bak at det utarbeides en sak der kommunestyrer og 
bystyrer inviteres til å delta i utbygging av et felles krematorium. 

Når politisk ledelse inviteres til å satse på kremasjon så er det på bakgrunn av 
erkjennelse av at kistebegravelser kan medføre vesentlige utfordringer. Vesentlige 
deler av arealene som i dag er avsatt til gravfelt viser seg ved etterkontroll å ikke ha 
gode nok egenskaper. Det skaper etiske konflikter når graver skal gjenbrukes. 
Åpning av store nye gravfelt innebærer bruk av areal som i dag har vesentlig verdi 
som naturareal, særlig siden en søker å legge dem i tilknytning til eksisterende 
kirker og begravelseslokaler. 

Befolkningen flytter mer og ansvaret for gravplasser blir en utfordring for mange 
familier. Derfor velger flere å gi familien beskjed om at de ønsker å bli begravet i en 
minnelund eller i en urnevegg. Dette leder til at stadig flere ønsker kremasjon. 

Dagens ordning der en ved kremasjon må betale vesentlig mer enn ved kistegrav 
bidrar på kort sikt til at kommunene slipper utgifter, mens de samtidig pådrar seg et 
stadig økende vedlikeholdsansvar. En kortsiktig utfordring knyttet til finansiering av 
bygging av krematorium erstattes av langsiktige forpliktelser og varig disponering av 
mere areal til et formål som blir slik i overskuelig tid.  

Bygges det i dag et krematorium vil man samtidig sikre kjølefasiliteter som sikrer 
begravelsesbyråene og medarbeidere ved krematoriet gode arbeidsforhold. 
Familier som ønsker å delta under kremasjonen av religiøse eller personlige 
grunner får anledning til dette. Dagens kjøletilbud ved Arendal kapell er nedslitt og 
vil ikke kunne påregnes å dekke behovet særlig langt fram. 

Omfattende transport av kister, ofte over lengre strekninger unngås. Dette ønsker 
også begravelsesbyråene, selv om dagens ordning med refusjon av utgifter til 
transport utenfor kommunegrensene gir dem inntekter fra NAV. Kommunene kan 
ikke se bort fra denne store utgiften selv om det pr dags dato er staten som dekker 
dette. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet om å gi en 
prinsipiell tilslutning til at det skal bygges et felles krematorium for kommunen som 
samarbeider innenfor rammen av Østre Agder.  

Vedtaket bygger på det stipulerte kostnadsoverslaget og forutsetter valg av tomt for 
krematoriet som er egnet, men samtidig gir begrensede kostnader til opparbeidelse. 

Når et egnet sted er funnet vil samarbeidskommunene ved kommunestyrer/bystyrer 
få en sak der de får anledning til å ta stilling til deltakelse. 

 

51/22 Saker til behandling på representantskapsmøtet 30.september 
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 Kontakt med NAV Agder med vekt på dagens utfordringer for tjenesten og 
framtidig arbeidskraftbehov i regionen. 

 Framtiden for Østre Agder-samarbeidet – mer systematisk bruk av 
samarbeidet for å ivareta regiomens interesser. 

 Status for legevakten ved Nina Evensen Smith 

 Handelshøyskolen – erfaringer med master i kommunene (ikke avklart) 

 Aktuelle påvirkningssaker 

 Budsjett for 2023 og HP for 2024-2026 

 Møteplan for 2023 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner sakene til representantskapet. 

 

52/22 Forslag til møteplan 2023 for representantskapet og 
kommunedirektørutvalget i Østre Agder-samarbeidet IPR. 

Vedlagt følger et utkast til møteplan for representantskapsmøter og møter i 
kommunedirektørutvalget.  

Kommunedirektørene må drøfte når de ønsker å anbefale representantskapet om å 
legge det årlige fellesmøtet med formannskapene. Foreløpig er det plassert på 
2.februar 2023. Med bakgrunn i at ny fagskole i disse dager åpnes i Grimstad så 
kan det være aktuelt å kontakte Agder fylkeskommune med sikte på å få anledning 
til å legge samlingen der. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler den foreslått møteplan for 2023. 

 

53/22 Utkast til budsjett for Østre Agder-samarbeidet IPR for 2023 og 
Handlingsprogram for 2024-2026. 

Vedlagt følger foreløpig utkast til budsjett 2023. Dette er i hovedtrekk budsjettet 
basert på de tildelte rammer under budsjettseminaret. Det gjenstår å kontrollregne 
4% overhead. HP 2024-2026 er ikke klart. Arbeider for å få det klart til uken. Tiden 
for å få budsjettet klart har blitt for knapp ettersom tidsfristene i Arendal kommune 
ikke passer med våre møtedatoer.  

For å håndtere lønnsvekst på de ulike ansvar er de fleste felles utgifter fra 2023 lagt 
over på sekretariatet. Det gjenstår likevel en betydelig avsetning til felles prosjekt i 
forslaget. Videre er det avsatt ressurser til formannskapssamlingen og til besøk i 
Oslo eller Brussel. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet å godkjenne forslaget til 
budsjett. 

 

 

54/22 Status for arbeidet i #Digi Agder 
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 Østre Agder-samarbeidets representant i arbeidet Olav Kavli fra Grimstad 

kommune gir kommunedirektørene en Status for dette arbeidet. 
 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg tar saken til orientering. 

 

55/22 Oppfølging av datatilsynets vedtak 

Gjennomgangen ved IKT-sjef i Arendal kommune Rune Olsen, der også personvernombud 
John Horve deltar, omfatter: 

1. «Fristen for å gjennomføre påleggene er 30. november 2022. Innen denne fristen 
må dere sende oss en skriftlig bekreftelse på at pålegget er gjennomført.» 

2. Punkt 5.2.2. Her sier datatilsynet «Kommunen vedgår at IKT-samarbeidet ikke har 
blitt risikovurdert etter personvernregelverket, men skriver at dette er et av tiltakene 
som skal påbegynnes. Datatilsynet legger til grunn at dette nå har blitt gjort.» 
Dette er ennå ikke gjennomført men må gjennomføres så raskt som mulig. Er også et 
av tiltakene som ble nevnt i møtet vi hadde med IKT Agder og svarbrevet som ble 
sendt. En utfordring er jo at IKT Agder IKS og IKT Agder samarbeidet på mange måter 
«flyter litt inn i hverandre». Spørsmålet er da egentlig hvem som skal gjennomføre en 
slik ROS analyse og hvordan den skal gjennomføres i praksis. 

Det er jo kommunedirektørene som er ansvarlige for risikoene og det er derfor viktig at 
alle kommunaldirektørene derfor må delta på ROS Analysen av IKT Agder 
samarbeidet. Spørsmålet er da mer hvordan dette skal gjøres. Vil det være naturlig å 
gjøre det i regi av Østre Agder samarbeidet (svarbrevet ble jo sendt derfra) eller hører 
det hjemme i andre fora? ROS analysen kan gjennomføres av «egne ressurser» (John, 
meg og evt andre) eller med hjelp fra eksterne. Hva tenker du er naturlig? 

3. Vedtaket peker på en utfordring i forhold til «behandlingsansvar» og hva eventuelt 
«Felles behandlingsansvar» vil innebære (Pkt 4.3). Dette mener vi det er viktig å unngå 
for Arendal. Ved et felles behandlingsansvar kan Arendal risikere å være ansvarlige for 
at en annen kommunen «ikke har alt på stell» og måtte være med å dekke eventuelt 
overtredelsesgebyrer. Prinsippet bør etter vår mening være at hver kommune har 
ansvar for sine egen behandlinger.  
Vi mener dette i praksis er slik at er pr nå, men det er viktig å forsikre seg at alle 
kommunene sitter på samme forståelse. Forslår derfor at dette må klargjøres både i 
skriftliggjorte rutiner, avtaler og eventuelt i møter i kommunedirektørutvalget eller 
lignende fora? 

Dette er også en potensiell utfordring i forhold til hvordan en jobber med prosjekter og 
deltakelse (eller mangel på deltakelse) fra kommunene styringsgrupper etc i 
produktene. En vurdering på om «det er nok» at kommunedirektør eller delegert leder 
«godtar» ROS og DPIA før et system tas i bruk kan være mulig bør skriftlig gjøres, evt 
litt justering av rutiner.  

4. Vi har pr nå ikke et godt nok styringssystem for informasjonssikkerhet. Dette er noe 
hver kommune kan få på plass alene uten å måtte lage et større felles prosjekt. I 
praksis kan versjon 1, som dekker det som etterspørres, i praksis være en samling av 
mye av det eksisterende regelverk, rutiner, malverk etc ispedd litt nye dokumenter. 
Forslår da at dette gjøre av den enkelte kommune, men så kan vi gjerne dele 
erfaringer, veilede hverandre etc i arbeidet via sikkerhetsforum eller lignende mens vi 
holder på. 
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Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørene i Østre Agder-samarbeidet vil sørge for oppfølging av pkt.1-4 og sikre 
en felles opptreden overfor Datatilsynet. Personvernombudet anmodes om å bistå 
kommunene i dette arbeidet. 

Agder fylkeskommune holdes løpende orientert om alle tiltak kommunene iverksetter. 

 

56/22 Eventuelt 

 

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


