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

 

Innkalling til møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

onsdag 30.november 2022. 

 

Sted Tid  

Møterom Arendal bibliotek kafelokalet 30.november 2022 
kl.08.30-13.00 

 

Det ordnes en enkel lunsj kl.11. 

 

Saksliste: 
 

65/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg  

26.oktober 2022.  

 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

66/22 Tilbakemelding til Datatilsynet på deres vedtak. 

 Ikt ansvarlig Rune Olsen møter på vegne av arbeidsgruppen som har forberedt 
tilbakemeldingen til tilsynet. Personvernombud John A. Horve deltar på teams. 

Rune Olsen legger fram arbeidsgruppens forslag til brev fra hver enkelt kommune 
(mal for brevet er vedlagt). Oversendelse av brevet skjer fra hver enkelt kommune i 
samarbeidet.  

Videre vil Rune Olsen presentere nettløsningen for Tvedestrand kommune og for 
Arendal kommune med bakgrunn i at det benyttes to ulike tekniske plattformer. 
Løsningene skal bidra til en helhetlig ivaretakelse av den enkelte kommunens 
ansvar for å ivareta GDPR. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-221026-kommunedirektorutvalg.pdf
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Ledergruppen i samarbeidskommunene må gjennomgå, gjøre seg kjent med og 
teste verktøyet slik at de er forberedt på tilsyn fra Datatilsynet. 

Vedlagt følger en liste over styringsdokument som IKT Agder er anmodet om å 
gjøre endringer i for å sikre ivaretakelse av GDPR i kommunene. Intensjonen er at 
nødvendige endringer iverksettes så raskt det lar seg gjøre. Skjemaet kvitteres ut 
etter hvert som enkeltpunktene kvitteres ut. Nye punkt tilføres ved behov. 

Han vil avslutningsvis foreta en gjennomgang av ROS-analyse knyttet til IKT-Agder-
samarbeidet. (et foreløpig utkast til denne følger innkallingen). 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget vil takke arbeidsgruppen for innsatsen. Tilbakemeldingen 
fra den enkelte kommune bygger på det foreliggende utkastet for egen kommune. 
Denne oversendes Datatilsynet innen tidsfristens utløp 1.desember. 

 

67/22 Forutsetninger for å styrke legevakttilbudet i 2023 og planer for organisering 
av nytt helsebygg med legevakt, KØH og kommunal avklaringsavdeling.   

 Helse og omsorgssjef Nina Evensen Smith vil orientere om kortsiktige tiltak for å 
styrke legevakttilbudet. Hun vil også redegjøre for organisasjonsmodellen en tar 
sikte på å innføre nå med sikte på å tilrettelegge for innflytting i ny legevakt og 
overflytting av KØH fra Myratunet. I tillegg til henne vil økonomirådgiver Siri 
Sølvberg Andersen delta i møtet. Det foreligger et utkast til organisasjonsmodell for 
den nye virksomheten. Dette vedlegges innkallingen som særskilt vedlegg ettersom 
forankringsarbeidet overfor ledelse og medarbeidere i de to virksomhetene ikke er 
fullført og at det gjennom denne prosessen kan bli endringer. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. 

 

68/22 Høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene. 

Med bakgrunn i at høringsfristen har blitt utvidet til 4.januar 2023 blir det mulig å 
legge fra forslaget til høringsuttalelse til ordinær behandling til representantskapet 
på møtet 9.desember 2022. 

Som avtalt under representantskapsmøtet 4.november 2022 skulle 
høringsuttalelsen bygge på forslaget som er til behandling i Arendal kommune. I 
tillegg er det mottatt to innspill i tillegg. Disse er fra Gjerstad kommune, relatert til 
særlig ressurskrevende brukere, og fra Froland kommune knyttet til kommuner med 
beskjedne inntekter fra vannkraftanlegg. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget anbefaler representantskapet å vedta forslaget til 
høringsuttalelse. 

 

69/22 Samarbeid vedrørende oppmålingsoppgaver 
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 Det har kommet et initiativ fra Åmli kommune med sikte på å etablere samarbeid 
knyttet til oppmålingstjenester. Kommunedirektøren i Vegårshei ber om at dette 
temaet drøftes i kommunedirektørutvalget. 

 For å orientere om kravene knyttet til drift av kommunal oppmålingstjeneste er leder 
for denne virksomheten i Arendal Jan Kristian Andersen invitert til møtet. 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget anmoder sekretariatsleder om å samle Østre Agder 
teknisk forum for å komme med et råd til kommunedirektørutvalget vedrørende 
eventuell framtidig fellesløsning for en slik virksomhet for de kommuner i Østre 
Agder-samarbeidet som finner det formålstjenlig. Med bakgrunn i at noen 
kommuner vil ha behov for et slikt tjenestetilbud tidlig i 2023 så ber en om at 
forumet samles i desember.  

  

70/22 Saker til representantskapsmøtet 9.desember 2022 

 I tillegg til forslaget til nytt inntektssystem som er omtalt tidligere er følgende saker 
aktuelle 

 Oppnevning av representant til referansegruppe for dialog om utvikling av 
Sørlandet sykehus HF.  

Østre Agder-samarbeidet er sammen med de tre andre interkommunale politiske 
rådene invitert til å utpeke en representant blant ordførerne til en referansegruppe 
som inviteres til å delta i dialog om utviklingen av Sørlandet sykehus HF. Ordførere 
fra Flekkefjord, Kristiansand og Arendal inngår i den foreslåtte referansegruppen i 
egenskap av å være vertskommuner for sykehuset tre primære lokasjoner. 
Referansegruppen vil bidra med råd, synspunkter og innspill til SSHFs langsiktige 
utviklingsprosess. 

 Orientering om saker behandlet i Østre Agder kommunedirektørutvalg 
30.november 2022 ved leder. 

 Felles formannskapssamling status programarbeid. 

 Orientering om et initiativ til drøfting av kommunenes og fylkeskommunens 
internasjonale arbeid fra Agder fylkeskommune. Dette inngår i oppfølging av 
#Vårt Agder innenfor rammen av Regionplan Agder 2030. Herunder 
gjenoppretting av Internasjonalt utvalg og framtiden for landsdelens arbeid 
opp mot EU. 

 Påvirkningssaker  
- Progresjon E18 utbygging 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunedirektørutvalget godkjenner sakene til representantskapsmøtet 
9.desember. 

 

71/22 Eventuelt 

 Kontaktmøte med KS vedrørende tariff/debatthefte til KS. 
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KS Agder har anmodet om å få disponere tiden fra kl.08.30 til 09.30 i forbindelse 
med det planlagt representantskapsmøte 20.januar for å orientere om 
tariff/debatthefte. Dersom vi skal imøtekomme dette ønsket så må 
representantskapets møte med Østre Agder næringsforum utsettes til kl.09.30. 
Kommunedirektørene må avgjøre om de vil anbefale representantskapet å 
imøtekomme KS Agders ønske. 

 

For leder av Østre Agder rådmannsutvalg Harald Danielsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


