Til
Medlemmer i Østre Agder kommunedirektørutvalg
Referat fra møte i Østre Agder kommunedirektørutvalg fredag 8.april 2022.
Sted Tid
Strand hotell Fevik 08.04.2022
kl.10.00-11.30
Deltakere i møtet:
Leder Harald Danielsen – Arendal, Torill Neset – Gjerstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei,
Jarle Bjørn Hanken –Tvedestrand, Magnus Mathisen – Grimstad, Trond Aslaksen – Risør og Bo
Andre Longum – Froland.
Christina Ødegård – Åmli hadde forfall.
Direktør Anita Henriksen i Agder fylkeskommune hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.
Møtet var lagt i tilknytning kommunedirektørutvalgets budsjettseminar.
Før møtet startet fikk vikaren for personvernombudet John A. Horve anledning til å presentere seg
og hvordan han vil prioritere innsatsen framover. Kommunedirektørene understreket viktigheten av
tett kontakt mellom personvernombudet og dem. Personvernombudet må forsikre seg om at de
faktisk har fått informasjon om saker som oppstår i kommunen før han går videre overfor eksterne
instanser. Dette for at kommunens ledelse skal få anledning til å forberede seg på saker der de må
være forberedt på å uttale seg på vegne av kommunen.

Saksliste:
Saksliste:
20/22 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg
9.februar 2022.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
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21/22 Anmodning fra Østre Agder oppvekstforum om å endre premisser for stilling
som skal ivareta etablering av tilbud knyttet til statstilskuddsordningen
Kompetanseløftet.
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.
Arendal kommune er representert i brukergruppen for OFA. Samarbeidet var
oppfordret til å oppnevne et medlem i tillegg.
Vedtak:
Froland kommune oppnevner en representant til brukergruppen og gir Agder
fylkeskommune og sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet IPR beskjed om hvem
som utpekes.
23/22 Revidert samarbeidsavtale for Østre Agder krisesenter
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 orientere om Arendal kommunes «Strategi for
å rekruttere, beholde og utvikle sykepleiere».
I kommunedirektørutvalget var det enighet om at kommunen burde ha informert de
andre på forhån ettersom de tiltakene som iverksettes gjennom strategien vil få
betydning for de andre kommunenes mulighet for å rekruttere og beholde
medarbeidere med kompetanse i forhold til sykepleie og vernepleie.
25/22 Eventuelt
(det var ikke tid til noen saker under dette punkt.)

Referent

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