Til
Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg
Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg onsdag 9.februar 2022.
Sted Tid
Arendal bibliotek kafe + teams 09.02.2022
kl.08.30-12.45
Deltakere i møtet:
Leder Harald Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei,
Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Christina Ødegård – Åmli og Bo Andre Longum – Froland.
Trond Aslaksen – Risør deltok på teams.
Magnus Mathisen – Grimstad hadde forfall og for han møtte Olav Kavli på teams.
Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.
Under behandlingen av sak 15/22 så deltok brannmester Petter Vinje Svendsen i ØABV
Under behandlingen av sak 16/22 deltok fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i
Agder fylkeskommune Knut Lindland, juridisk rådgiver Sindre Kvammen, IKT-leder i Arendal
kommune Rune Olsen, daglig leder IKT Agder Rune Johannesen og personvernombud Marthe
Aartun.

Saksliste:
12/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg
12.januar 2022.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
13/22 Orientering om arbeidet med uttale til Utviklingsplan 2040 for Sørlandet
sykehus HF.
Sekretariatsleder gjennomgikk punkter fra samhandlingskoordinator Harry
Svendsen vedrørende hovedpunkt i den uttale som kommunene utarbeider i
fellesskap gjennom KOSS-samarbeidet. Disse er knyttet til:
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Kapasitetsutfordringer for den samlede helsetjenesten på Agder fram mot 2040



Dimensjonering av døgn - og dagtilbudet for målgruppen eldre skrøpelig i lys av den
demografiske utviklingen



Behandlingstilbudet innenfor psykisk helsevern og rus med særskilt vektlegging på et
tilstrekkelig utbygd døgntilbud for de alvorlig psykisk syke



Et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud for barn og unge



Utvikle et samordnet og integrert tilbud for ambulerende og digitale tjenester sammen
med kommunehelsetjenesten hvor oppgaveansvaret for spesialisthelsetjenesten knyttet
til bl.a «Hjemmesykehus» og leveranser av digitale spesialisthelsetjenester
tydeliggjøres

Vedtak:
Når utkastet fra KOSS til fellesuttalelse foreligger så vil det være aktuelt å supplere
med noen ekstra punkt med særlig stor relevans for kommunene i Østre Agder. Da
vil anbefalt vedtak til representantskapet være todelt med støtte til den felles
uttalelsen og noen ekstra punkt fra vår region.
14/22 Gjennomgang av regnskapet for Østre Agder-samarbeidet IPR
(Interkommunalt Politisk Råd) 2021.
Sekretariatsleder gjennomgikk regnskapet for 2021.
Vedtak:
Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å godkjenne
regnskapet for 2021. Kommunedirektørutvalget ber om at det i
representantskapsmøtet 1.april 2022 framlegges en oversikt over fondsbeholdning.
15/22 Kvalitetssikring av data som ligger til grunn for dekning av utgifter knyttet til
feiing i ØABV.
Brannsjef Petter Vinje Svendsen orienterte om hvordan ØABV arbeider for å
kvalitetssikre oversiktene over piper som skal feies og som skal faktureres.
Videre orienterte han om at det etter sentrale forhandlinger er endrede vilkår for
deltidsbrannmannskap. Denne avtalen vil medføre om lag kr.2 mill i øke
driftskostnader for ØABV i 2022. Denne økningen vil bli omtalt og innarbeidet i
1.tertialrapport 2022.
Brannsjefen utfordret kommunedirektørene i forhold til framtidig bruk av 110sentralen som blir ledig fra neste sommer. Kommunedirektørene så ingen aktuell
etterbruk i interkommunal regi fra dette tidspunkt, derfor vil Arendal arbeide videre
med utfordringen i egen regi.
Vedtak:
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.
16/22 Forberedelse av møte med Datatilsynet 17.mars 2022.
Personvernombud Marte Aarthun hadde laget utkast til program for møtet 17.februar som
fikk tilslutning i kommunedirektørutvalget.
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I tillegg til henne så deltok fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i

Agder fylkeskommune Knut Lindland, juridisk rådgiver Sindre Kvammen, IKT-leder i
Arendal kommune Rune Olsen og daglig leder IKT Agder Rune Johannesen under
drøftelsen. Datatilsynet har varslet at de stiller med tre representanter under møtet
17.februar.
Som en innledning til møtet med Datatilsynet vil leder av kommunedirektørutvalget
redegjøre for bakgrunnen for etableringen av IKT Agder for mer enn 20 år siden. Videre
redegjøre for hvilken ressurs virksomheten oppleves å representere for de samarbeidende
kommuner og for Agder fylkeskommune. IKT Agder representerer i dag et av landets
største offentlige IKT-miljø med høy innovasjonsevne og betydelig evne til å sikre at
kommunale behov ivaretas overfor leverandører av utstyr og programmer. En sterk
posisjon i markedet sikre også kommunene leveranser til gunstig pris. Videre vil han
understreke forskjellen mellom selskapet IKT Agder og samarbeidet om digitale løsninger i
kommunal regi, men innenfor rammen av fellesskapet på IKT-feltet, som etableringen av
selskapet har gitt mulighet for.
Personvernombudet anbefalte at kommunene ga Datatilsynet tilbakemelding på at de har til
hensikt å iverksette en risikoanalyse for å imøtekomme deres ønsker på dette punkt. Videre
anbefalte hun at kommunene igangsetter et prosjekt for å innføre et skriftlig styringssystem
som dokumenterer den kommunale styringsrett og ansvar innenfor rammen av IKT Agder.
Dette er kommunedirektørene innstilt på å gjøre.
Under møtet med datatilsynet vil kommunene understreke at samarbeid på feltet IKT er en
åpenbar løsning for å kunne imøtekomme krav fra ulike departement med sikte bedret IKTsikkerhet i kommunal sektor. Hver for seg er både store og små kommuner alt for sårbare.
Fylkesdirektøren påpekte at det pågår arbeid med en ny eierstrategi vedrørende IKT Agder.
Det er viktig å informere Datatilsynet om denne prosessen. Agder fylkeskommune fikk
anledning til å stille med observatører under møtet med Datatilsynet.
Under møtet med Datatilsynet vil det være aktuelt å be om nødvendig tid i form av utsatt
frist for å kunne svare ut de punkt kommunene noterer seg under møtet.
Kommunene opplever at det er viktig å lage et notat med grunnlag i orienteringen og
drøftelsen som skjer i møtet. Sekretariatsleder og IKT leder i Arendal tar ansvar for dette.

17/22 Arbeidet med saksgrunnlag for å kunne vurdere reetablering av
kremasjonstilbud i Østre Agder kommunene.
Sekretariatsleder orienterte om de samtaleer han har hatt med arkitekt Espen
Espeseth vedrørende framtidig krematorium.
Vedtak:
Østre Agder kommunedirektørutvalg anmoder administrasjonen om å utarbeide et
grunnlag for sak med sikte på at denne forelegges representantskapet i møtet
1.april.
18/22 Saker til behandling i representantskapet 18.februar 2022.
Vedtak:
Saken tas til orientering
19/21 Eventuelt
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Status for kommunenes behandling av spørsmålet om å slå sammen ØABV
og Grimstad brann- og redningsvesen.
Kommunedirektørutvalget konstaterer at det ikke ble enighet politisk om å slå
sammen ØABV og Grimstad brann- og redningsvesen.
Søknad klimasats
Til møtet forelå det et utkast til søknad.
Kommunedirektør i Risør informerte om at de hadde fremmet en søknad på denne
tilskuddsordningen i 2021 som fikk god omtale, uten at en oppnådde tilskudd.
Denne søknaden fra Risør oversendes søknadsansvarlig Camilla Holm Nilsen til
informasjon.
Vedtak:
Østre Agder kommunedirektørutvalg stiller seg bak søknaden til Klimasats for 2022.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
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