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Møtereferat 

 

 

 

 

 

Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 25.august 2021. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe  25.08.2021   

kl.08.30-13.00 

  

Deltakere i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal, Bo Andre Longum – Froland, Ole Petter Skjævestad – 

Vegårshei, Torill Neset – Gjerstad, Trond Aslaksen – Risør og Olav Kavli – Grimstad. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune deltok på møtet. 

Christina Ødegård – Åmli hadde meldt forfall. 

Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand hadde forfall og for han møtte konstituert kommunedirektør 

Tone Vestøl Bråten.  

Leder Harald Danielsen – Arendal ledet møtet. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Under behandlingen av sak 52/21 deltok digitaliseringsrådgiver Christina Bjørke Berntsen fra 

sekretariatet. 

 

Saksliste: 

 
46/21 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 2.juni 2021.  

 

Vedtak: 
Referatet godkjennes. 

 

47/21 Felles saksgrunnlag ved etableringen av Digi Agder 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg ser etableringen av Digi Agder som en hensiktsmessig løsning for å 
samordne kommunene i Agders digitaliseringssatsing.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/06/Motereferat-210602-radmannsutvalg.pdf
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IKT Agder er eierkommunenes viktigste verktøy i arbeidet med å implementere gode digitale 
løsninger. Derfor vil rådmannsutvalget understreke viktigheten av godt samspill mellom Digi Agder 
og kompetansen som finnes i de ulike offentlige leverandørene av digitale tjenester i landsdelen. 

I utviklingen av Digi Agder må hele bredden i kommunenes digitaliseringsbehov stå i fokus. Den 
sterke satsningen på velferdsteknologiske løsninger må følges av tilsvarende felles satsninger 
innenfor teknisk sektor, oppvekstsektor og andre viktige digitaliseringsbehov i kommunal sektor. 
Kommunaldirektørene vil vurdere å fremme Rune Johannesen fra IKT Agder som vårt forslag til 
medlem i styringsgruppen for DIGI Agder. 

Østre Agder rådmannsutvalg legger til grunn at etableringen av Digi Agder ligger innenfor deres 
myndighetsrom. Hvis kommunestyrer/bystyrer skal informeres så bør det skje gjennom en melding 
med lik utforming for de åtte kommunene. 

48/21 Forberedelse av eiermøtet i IKT Agder 

49/21 Revisjon av økonomireglementet for Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

Sekretariatsleder redegjorde for utkastet. 

Vedtak: 

Under punktet Regnskapsavslutning 5.avsnitt endres maksgrense fra 1 til 2 mill.kr. for 
sekretariatsfond og for prosjektfond. 

Østre Agder rådmannsutvalg anmoder sekretariatet om å be å be økonomiavdeling og 
kommunerevisjonen om synspunkt på det foreliggende utkast til økonomireglement før det legges 
fram for representantskapet for godkjenning. 

50/21 Endring av navn på Østre Agder rådmannsutvalg til Østre Agder 
kommunedirektørutvalg og fornying av mandatet. 

Vedtak: 

I §2 oppgaver legges det inn et nytt 8.kulepunkt: 

 følge opp aktuelle saker som er gjenstand for behandling i KDU Agder 
(Kommunedirektørutvalget i Agder). Når Østre Agder-samarbeidet IPR behandler saker 
som medlemmene ønsker å gi en forankring blant alle kommunene på Agder så skjer det 
gjennom KDU Agder. 

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler overfor representantskapet å endre navn på utvalget til 
Østre Agder kommunedirektørutvalg. Navneskiftet anbefales iverksatt fra 1.januar 2022. 

Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler representantskapet om å godkjenne forslaget til mandat for 
nytt kommunedirektørutvalg med tillegget i §2 Oppgaver. 

Sak 51/21  Status i drøftelser vedrørende sammenslåing av ØABV og Grimstad brann og 
redningsvesen. 

Rådmannen i Arendal redegjorde for prosessen så langt. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Sak 52/21 Orientering om høringsuttalelsen til forslag til endringer i pasientjournalloven 
og potensielle økonomiske konsekvenser av dette for kommunal økonomi. 

Digitaliseringsrådgiver Christina Bjørke Berntsen gjennomgikk høringsuttalelsen som ble avgitt til 
lovforslaget som medfører vesentlig utgiftsøkning for kommunene. 

Vedtak: 
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Østre Agder rådmannsutvalg til saken til orientering. 

Sak 53/21 Etablering av et kremasjonstilbud for kommunene i Østre Agder. 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg er opptatt av å få belyst ulike løsninger for å dekke innbyggernes 
behov knyttet til kremasjon. Derfor nedsettes det en arbeidsgruppe med tre medlemmer utpekt av 
teknisk forum for å belyse ulike løsninger i offentlig eller privat regi, herunder eventuell lokalisering 
av et kremasjonstilbud. Sekretariatet i Østre Agder er sekretariat for arbeidet.  

Inntil kr.50.000 fra sekretariatsfondet i Østre Agder kan benyttes under utredningsarbeidet under 
forutsetning av godkjenning i representantskapet. 

Sak 54/21 Saker til representantskapsmøtet 3.september 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg godkjenner sakslisten til møtet i representantskapet 3.september 
2021. 

Sak 55/21 Eventuelt 

Arbeidet med Korona-pandemien status i kommunene. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR 


