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

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg fredag 

8.april 2022. 

 

Sted Tid  

Møterom Strand hotell, Fevik 8.april 2022 
kl.12.00-13.00 

 

Saksliste: 
 

20/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

9.februar 2022.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

21/22 Anmodning fra Østre Agder oppvekstforum om å endre premisser for stilling 
som skal ivareta etablering av tilbud knyttet til statstilskuddsordningen 
Kompetanseløftet. 

 Sekretariatet lyste ut 50% stilling knyttet til denne oppgaven med grunnlag i 
kommunedirektørenes vedtak om å stille til rådighet midler fra tilskuddsordningen 
sammen med et 10% bidrag fra kommunene. Dette skjedde med grunnlag i sak 
21/21 i Østre Agder oppvekstforum. Vedlagt. Det kom ingen søkere til denne. 
Sekretariatet erkjenner at rekruttering til stillinger der vi setter høye krav til 
kompetanse og utdanning vanskelig lar seg gjøre under 100% stilling. 

 Østre Agder oppvekstforum drøftet dette på nytt i sak 03/22 Prosjektleder 
Kompetanseløftet. (Vedlegg) 

Der gjorde de følgende vedtak –  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220209-kommunedirektorutvalg.pdf
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Med en tredje tilskuddsordning er det større behov for veiledning innen skole- og 
barnehagebasert kompetanseutvikling og for å styrke prosjektledelsen av Kompetanseløftet 
for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.  

Oppvekstforum anbefaler å den toårige prosjektstilling fra 50% til 100% for å styrke Østre 
Agder-samarbeidet på oppvekstfeltet. 

 Med grunnlag i dette fremmer sekretariatet forslag om å imøtekomme deres forslag. 
Vedlagt følger en oversikt over tildelingen til regionen gjennom de tre ordningene. 
Samlet beløper det seg til mer enn 7 mill.kr. i 2021. Tilsvarende nivå forventes i 
2022 og i kommende år. Med bakgrunn i pandemien er det et vesentlig etterslep på 
bruk av midler fra ordningene slik at aktiviteten vil gå ut over dette nivået både i 
2022 og 2023. 

 Under budsjettseminaret fremmer sekretariatet forslag om at kommunenes 
egeninnsats på oppvekstfeltet øker fra dagens nivå på 35% til 50%-stilling. Ved en 
slik løsning vil 150% dekkes med like deler på hver av de tre tilskuddsordningene 
og med 50% fordelt på kommunene.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner at det lyses ut et 100%-engasjement som 
prosjektleder for Kompetanseløftet i en periode for to år basert på tildelte 
statstilskuddsmidler og med bidrag fra kommunene. 

 

22/22 Etablering av OFA – brukergruppe og begrensninger i innkjøpskompetanse i 
kommunene. 

Østre Agder-samarbeidet IPR har mottatt en henvendelse fra 
kommunedirektørutvalget i Agder der vi blir oppfordret til å stille med en 
representant i en brukergruppe de ønsker å etablere i tilknytning til OFA. 

Vi har erfart at personer som oppnevnes av en hel region opplever det utfordrende 
å kunne opptre på vegne av mange kommuner. Derfor må vi drøfte denne modellen 
for å organisere arbeidet på.  

Kommunedirektør i Arendal vil også orientere om kommunens bruk av egen 
innkjøpskompetanse. 

Sekretariatsleders kommer tilbake til forslag til vedtak med grunnlag i drøftelsen i 
møtet: 

 Østre Agder kommunedirektørutvalg understreker viktigheten av å kvalitetssikre 
grunnlaget som ligger til grunn for fakturering av feiing. Når gjennomgangen er 
iverksatt så ber utvalget om å bli informert om de endringer som skjer på 
kommunenivå.  

23/22 Revidert samarbeidsavtale for Østre Agder krisesenter 

 Det er nødvendig å oppdatere samarbeidsavtalen for krisesenteret ettersom denne 
ikke var oppdatert i forhold til dagens betalingssystem. Kommuneloven er også 
endret slik at avtalen henviser til riktige paragrafer i loven. 
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 Ny avtale innebærer også at det opprettes et samarbeidsutvalg for Østre Agder 
krisesenter, slik vi har for KØH og legevakt. Det vil knytte samarbeidskommunene 
tettere til virksomheten.  

Endringene er beskjeden og sekretariatets vurdering at disse ikke er så vesentlige 
at vi har behov for behandling i bystyrer eller kommunestyrer. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg godkjenner endringen i samarbeidsavtalen. 
Representantskapet får melding om dette og kopi av ny avtale. 

 

24/22 Orientering fra Arendal kommune vedrørende deres rekruttering av 
sykepleiere.  

 Kommunedirektør Harald Danielsen vil orientere om de særlige tiltak som blir 
iverksatt i Arendal kommune med sikte på å styrke rekrutteringen av sykepleiere. 
Her får dere tilgang til «Strategi for å rekruttere, beholde og utvikle sykepleiere». 

 Sekretariatet har ikke grunnlag for å fremme forslag til vedtak i denne sak. 

 

25/22 Eventuelt 

 

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/sykepleiestrategi-Arendal.pdf

