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Til 

Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg 

 

Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 12.januar 2022. 

 

Sted Tid  

Arendal bibliotek kafe + teams  12.01.2022   

kl.08.30-12.45 

  

Deltakere i møtet: 

Leder Harald Danielsen – Arendal og Magnus Mathisen – Grimstad. 

Torill Neset – Gjerstad, Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Jarle Bjørn 

Hanken –Tvedestrand og Christina Ødegård – Åmli (fra kl.10.30) deltok på teams. 

Bo Andre Longum – Froland hadde forfall og for han møtte Liv Ingjerd Jørgensen. Hun møtte 

fysisk på biblioteket. 

Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune deltok på teams. 

Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og utviklingsleder Siri Asdal.  

Under behandlingen av sak 02/22 så deltok brannmester Petter Vinje Svendsen i ØABV og 

brannmester Tore Olsen ved Grimstad brann- og redningsvesen. 

Under drøftingen av sak 08/22 dagsorden for representantskapsmøtet forberedelse til møtet med 

ledelsen i Agder tingrett, deltok nestleder i Arendal advokatforening Cecilie Helberg og 

styremedlem Carsten Anfinsen. 

Under behandlingen av sak 09/22 så deltok samtlige medlemmer av Arendal kommunes jus-

nettverk. 

Under behandlingen av sak 11/22 deltok juridisk rådgiver Sindre Kvammen, IKT-leder i Arendal 

kommune Rune Olsen, daglig leder IKT Agder Rune Johannesen og personvernombud Marthe 

Aartun. 

Saksliste: 

 
01/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg  

1.desember 2021.  

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Motereferat-211201-radmannsutvalget.pdf
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02/22 Saksgrunnlag for ny behandling i representantskapet av anbefaling knyttet til 
sammenslåing av ØABV og Grimstad brann og redningsvesen. 

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.  

 

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. 

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. 

Vedtak: 

Med bakgrunn i korona-pandemien så anbefaler rådmannsutvalget at samlingen 
utsettes til siste uke i april 2022. 

 

05/22 Utvidet kapasitet i Østre Agder - kommunene for mottak av utskrivningsklare 
pasienter fra Sørlandet sykehus HF. 

Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg godkjenner etablering av et felles mottak for 
utskrivningsklare pasienter fra Sørlandet sykehus ved Myratunet. 

 

06/22 Representasjon fra kommunene til Digi Agder. 

 Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anmoder kommunalsjef Olav Kavli – Grimstad 
kommune om å være medlem i Digi Agder på vegne av kommunene i Østre Agder-
samarbeidet IPR. Kommunalsjef Liv Ingjerd Jørgensen – Froland kommune vil 
kunne være vararepresentant for han for samarbeidet. 

 

07/22 Innspill til planprogram for ulike pågående planprosesser i regi av Agder 
fylkeskommune.  

Til møtet forelå det en henvendelse fra Agder fylkeskommune om samarbeid med 
sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet om gjennomføring av en felles workshop 
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for politisk og administrativ ledelse under utarbeidelsen av planen. 
Representantskapet inviteres til å ta stilling til om de ønsker dette. 

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. 

 

08/22 Saker til behandling i representantskapet 21.januar 2022. 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar sakene til representantskapet til orientering. 

 

09/21 Videreføring av samarbeidet om jusnettverket 

Medarbeiderne i jusnettverket stilte i møtet og gjorde rede for hvordan virksomheten 
vil ivareta krav til arkivering i henhold til de føringer som foreligger fra 
Statsforvalteren i Agder. 

Vedtak: 

Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering. 

 

10/21 Eventuelt 

Lokalisering av vannforvalter for Nidelvvassdraget, Gjerstadvassdraget og 
Vegårvassdraget. 

Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler kommuner som ønsker å ivareta 
vertskommunefunksjon for vannforvalteren om å presentere bakgrunnen for sitt 
ønske under representantskapsmøtet 18.februar med sikte på at samarbeidet skal 
kunne komme med en begrunnet anbefaling overfor Agder fylkeskommune til 
lokalisering. 

 

11/21 Tilbakemelding på det foreløpige vedtaket fra Datatilsynet  

Under drøftelse deltok juridisk rådgiver Sindre Kvammen, IKT-leder i Arendal 
kommune Rune Olsen, daglig leder IKT Agder Rune Johannesen og 
personvernombud Marthe Aartun. 

Vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg ber om å få et møte med Datatilsynet så snart 
som mulig for å drøfte henvendelsen fra dem. 

Hele kommunedirektørutvalget ønsker å stille på møtet. I tillegg inviteres daglig 
leder IKT Agder Rune Johannesen, juridisk rådgiver i Arendal kommune Sindre 
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Kvammen, personvernombud Marte Aarthun og leder IKT i stab Arendal kommune 
Rune Olsen.  

Agder fylkeskommune informeres om at vi ber om dette møtet. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


